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“Só eleiçõeS renovarão
Confiança no Governo”
“A questão das eleições antecipadas não é uma causa de instabilidade como 

alguns querem fazer crer. É a única forma de resolver este aspeto: uma nova 
relação de confiança entre os portugueses e o seu Governo”, afirmou. Vasco Cor-
deiro falava em Ponta Delgada, na sede do PS/Açores, na primeira declaração aos 
jornalistas sobre a crise no Governo da República desde a demissão dos ministros 
Vítor Gaspar e Paulo Portas.
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cArNEIrO: Carta Dominante: 5 de 
Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive 
diariamente o otimismo.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos, 

mesmo em sua casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que 
pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

TOurO: Carta Dominante: Os Ena-
morados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos 
sem medo de ser ridículo.
Saúde: Cuidado com o frio. 

Dinheiro: Momento favorável.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

gémEOs: Carta Dominante: A Justi-
ça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça 
desculpa quando errar.
Saúde: Agasalhe-se mais, pois as 

constipações andam por aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

cArANguEjO: Carta Dominante: A 
Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus 
amigos, pense bem naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois 

essas dores de cabeça podem estar relaciona-
das com os seus olhos.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, 
que significa Conclusão.
Amor: Se existir desconfianças entre o 
casal, será difícil a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sen-

tirá muito bem.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 
mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Es-
padas, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á irresistível e senti-
mental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de 

ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele 
projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de 
Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia 
de perder a pessoa que tem ao seu 

lado. Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, 
tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 5 de 
Ouros, que significa Perda, Falha.
Amor: Procure ser mais extrovertido, 
só tem a ganhar com isso. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar, está 

com tendência para se constipar. Dinheiro: Se 
pretende investir, esta é uma boa altura para o 
fazer. Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

sAgITárIO: Carta Dominante: Rei 
de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Festeje as datas impor-
tantes da sua relação. Saúde: Vá ao 
médico, nem que seja por rotina.

Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer 
tipo de decisão nesta área.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 10 
de Paus, que significa Sucessos Tem-
porários, Ilusão. Amor: A harmonia 
reina na sua família. Saúde: Previna-
-se contra otites. Dinheiro: As suas fi-

nanças poderão sofrer uma quebra acentuada. 
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

AQuárIO: Carta Dominante: Rainha 
de Copas, que significa Amiga Sin-
cera. Amor: Se não disser aquilo que 
sente verdadeiramente, ninguém o po-
derá adivinhar. Saúde: Cuidado com o 

excesso de açúcar no seu sangue, pois poderá 
ter tendência para diabetes. Dinheiro: Este é 
um período em que pode fazer uma pequena 
extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de Ou-
ros, que significa Prosperidade, Ri-
queza e Segurança. Amor: Não deixe 
que o seu orgulho fira a pessoa que 
tem a seu lado. Saúde: Faça uma ca-

minhada por semana e verá como a sua circu-
lação sanguínea vai melhorar. Dinheiro: Tente 
fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá 
vir a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

.
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Duas grandes ofertas
= Um bom negócio
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PorTaS fiCa no Governo

Após quase uma semana de impasse quanto à 
manutenção da coligação governamental, e de 

muito se ter especulado acerca das soluções para a 
crise política desencadeada pela demissão do minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, é oficial: Paulo Portas 
mantém-se no Executivo liderado por Pedro Passos 
Coelho, como vice-primeiro-ministro com a coorde-
nação das políticas económicas, da reforma do Esta-
do e das relações com a troika.
 O divórcio esteve por um triz, chegaram a separar-

-se, mas, no fim de contas, decidiram renovar os vo-
tos. Depois de quatro dias, o que era “irrevogável” 
deixou de o ser, e o líder do CDS, Paulo Portas, irá 
mesmo manter-se no Governo, garantindo assim a 
sobrevivência da coligação governamental. Numa 
comunicação conjunta ao País, o primeiro-ministro, 
Pedro Passos Coelho, anunciou, a partir do Hotel Ti-
voli, em Lisboa, onde este sábado à tarde, à seme-
lhança de Portas, reuniu com a direcção do partido a 
que preside, o acordo que desbloqueia a crise políti-
ca, desencadeada, recorde-se, pela demissão do, en-
tão, ministro dos Negócios Estrangeiros, que, embora 
presente, continuou a guardar um silêncio, por sinal, 
já longo. “Chegámos a um acordo sólido e abrangen-
te que garante a estabilidade política até ao fim da 
legislatura”, começou por sublinhar o chefe do Go-
verno, acrescentando que “haverá  consequências na 
composição” do Executivo, que, indicou, sofrerá “al-
terações com significado”. O primeiro-ministro não 
se alongou nesta matéria, deixando claro que é prer-
rogativa do Presidente da República, Cavaco Silva, 
validar as propostas feitas e informar os portugueses 
acerca das mesmas. No entanto, Passos Coelho fez 
saber, a este propósito, além de confirmar o nome de 
Portas para vice-primeiro-ministro, que a nova res-
ponsável pelo Ministério das Finanças, Maria Luís 
Albuquerque, continua a assegurar essa mesma pas-
ta, isto, apesar de ter sido a sua nomeação para subs-
tituir Vítor Gaspar que desencadeou a crise política 
dos últimos dias. “Queremos iniciar um novo ciclo, 
que desejamos que coincida com a viragem da situa-
ção económica”, assinalou também o líder do Execu-
tivo. Ora, Paulo Portas reforçará, pois, a sua posição 
no Governo, tornando-se num efectivo número dois, 
ao abraçar as funções de vice-primeiro-ministro, que 
acumulará com a coordenação das políticas econó-
micas, do dossiê da reforma do Estado, bem como fi-
cará encarregue das relações com a troika. Reitere-se 
que falta ainda a palavra final de Cavaco Silva, que 
irá reunir com os partidos com assento parlamentar 
na próxima segunda e terça-feira, sendo expectável 
que só depois se pronuncie sobre este entendimento 
alcançado entre Passos e Portas e comunique, então, 
a nova estrutura do Executivo.
Mas como poderá o senhor cavaco não aprovar 

este jogo de cadeiras musicais? no evangelho existe 
uma história semelhante. O filho pródigo depois de 
fazer toda a espécie de macacadas e atos irrespon-
sáveis, voltou á casa do pai e, este na sua bondade 
e amor de pai, não só lhe perdoou, como ainda por 
cima, lhe deu roupas novas, e mandou organizar 
uma enorme festa para celebrar a ocasião. O se-
nhor Paulo Portas testou a bondade e amor ao País 
do senhor Passos coelho e este em vez de um pon-
tapé no traseiro, abraçou-o e deu-lhe uma promo-
ção. Pessoalment, este cara (Dr. Portas) nunca me 
inspirou confiança. Tem uma daquelas feições que, 
queiramos ou não,nos dá a impressão que qualquer 
coisa não é o que ele prega. Ora pois se no evange-
lho a acção do filho pródigo e o encontro com o pai 
é um exemplo a seguir, na vida real e sobretudo na 
politica portuguesa, não creio que sejamos a esse 
ponto magnânimos. Temos sido “lixados” tantas 
vezes que dar o outro lado da cara para ser bofe-
teado outra vez, não entra muito bem. A primeira 
doeu e sabemos bem que a segunda vai doer ainda 
mais. com isto me vou. Boa semana a todos. 



A Voz de PortugAl  |  10 de julho de 2013  |  P. 4

ExIsTEm “pErspETIvAs DE lIgAÇõEs”
ENTrE ANgOlA E AÇOrEs NA pEcuárIA
O presidente do banco BIC Portugal, Mira Amaral, 
afirmou  que existem “perspetivas de ligações” entre 
os Açores e Angola ao nível do setor pecuário.

ANuNcIADA mAIs umA 
grAvIDEz rEAl NO rEINO uNIDO
A filha da princesa Ana de Inglaterra, Zara Phillips, a 
15.ª na sucessão ao trono, está grávida do primeiro 
filho, anunciou a casa real britânica.

sINfONIA INcOmplETA DE schubErT
pElA sINfONIETTA NA IgrEjA mATrIz
A Sinfonietta de Ponta Delgada, apresenta-se em 
concerto na próxima quinta-feira, 11 de julho, pelas 
22h00, na igreja Matriz, logo a seguir à conferência 
de abertura das Grandes Festas do Divino Espírito 
Santo deste ano.

fEsTIvAl wAlk&TAlk
cOmEÇA NA sExTA-fEIrA
O Walk&Talk - Festival Internacional de Arte Públi-
ca dos Açores tem o início marcado para a próxima 
sexta-feira reunindo mais de 60 criadores de 10 na-
cionalidades. 

pElO mENOs NOvE mOrTOs Em 
AcIDENTE DE AuTOcArrO Em ávIlA
Pelo menos nove pessoas morreram quando o auto-
carro em que viajavam capotou por causas ainda não 
conhecidas na zona de Tornadizos, em Ávila, cerca 
de 116 quilómetros a noroeste de Madrid.

Gira o mundo

ConHeça o Calendário da CriSe
A crise política, que PSD e CDS querem ultrapas-

sar com o “entendimento político” anunciado 
no sábado, começou há uma semana, com a demis-
são de Vítor Gaspar de ministro das Finanças, na 
segunda-feira.
Segundo o acordo alcançado entre os partidos da co-

ligação, Paulo Portas, líder do CDS e que se demitiu 
na terça-feira de ministro de Negócios Estrangeiros, 
“sobe” a vice-primeiro-ministro com a responsabilida-
de da coordenação económica e dos contactos com a 
“troika”. O acordo foi anunciado no sábado pelo líder 
do PSD e primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, após 
uma reunião das direcções dos partidos da coligação.A 
Presidência da República não tem prevista qualquer 
declaração pública de Cavaco Silva até à próxima ter-
ça-feira. Próximas datas para uma resolução da crise: 
Segunda-feira, 08 de Julho. Em Lisboa, o Presidente 
da República, Cavaco Silva, recebe em audiência de-
legações dos partidos com assento parlamentar – PEV, 

PCP e BE. Em Bruxelas, reúnem-se os ministros das 
Finanças da zona euro. Portugal não é um dos temas 
na agenda da reunião, focada na Grécia, em Chipre e 
na avaliação do programa de recapitalização da banca 
espanhola, mas a situação do país “será de grande in-
teresse”, segundo um alto responsável do Eurogrupo. 
É a estreia europeia da nova ministra das Finanças, 
Maria Luís Albuquerque, sucessora de Vítor Gaspar. 
Terça-feira, 09 de Julho. Em Lisboa, o Presidente da 
República, Cavaco Silva, recebe em audiência delega-
ções dos partidos do Governo (PSD e CDS-PP) e do PS, 
principal partido da oposição. Sexta-feira, 12 de Julho 
Na Assembleia da República, está agendado o debate 
sobre o estado da Nação com o primeiro-ministro, Pe-
dro Passos Coelho. Segunda-feira, 15 de Julho Data 
prevista para o começo de mais uma missão da “troika” 
a Lisboa, para a oitava missão de avaliação do progra-
ma de ajustamento.

Treze morToS ConfirmadoS na
exPloSão de Comboio no Canadá
Mais três cadáveres foram encontrados na se-

quência da explosão de um comboio numa 
cidade do Quebeque (Canadá), elevando para um 
total de cinco as mortes confirmadas, embora, 
com dezenas de pessoas ainda desaparecidas, re-
fere um novo balanço oficial.
 O acidente deu-se ao início da madrugada de sábado 

em Lac-Megantic (Canadá), quando uma composi-
ção com vagões-cisterna cheios de petróleo avançou 
encosta abaixo, sem maquinista, e descarrilou, en-
trando pela cidade a grande velocidade quando eram 
01h20. Testemunhas dizem ter visto a seguir uma gi-
gantesca bola de fogo e ouvido pelo menos seis gran-
des explosões, no centro da pequena cidade, localiza-
da a cerca de 250 quilómetros de Montreal, perto da 
fronteira com o estado norte-americano do Maine. O 
acidente devastou o centro da cidade e obrigou cerca 
de 2.000 pessoas a fugir das suas casas. De acordo 
com o porta-voz da polícia provincial do Quebeque, 
Michel Brunet, o número oficial de pessoas desapa-
recidas é de 40.”Sabemos que haverá outros mortos”, 
afirmou o responsável, citado pelas agências noticio-
sas internacionais. Um bombeiro citado pela agên-
cia francesa AFP afirmou sob anonimato que, pelo 
menos, cinquenta pessoas se encontravam numa bar 

que foi consumido pelas chamas.Mais de 12 horas 
depois do acidente, os incêndios provocados pelas 
explosões continuavam ativos e, por isso, a polícia 
de investigação ainda não tinha conseguido chegar 
ao local. Mais de 250 bombeiros combatiam o fogo 
ao final da manhã.As causas do acidente ainda não 

foram determinadas, mas um porta-voz da empresa 
Montreal Maine & Atlantic, proprietária do comboio, 
Christophe Journet, indicou que a composição esta-
va parada, e travada, na cidade vizinha de Nantes, a 
cerca de 13 quilómetros, para uma mudança de turno 
dos funcionários.Por razões ainda não determinadas, 
o comboio “começou a avançar pela encosta que leva 
a Lac-Megantic” e, por isso, “não havia condutor a 
bordo”.

“Só eleiçõeS renovarão
Confiança no Governo”
Para o presidente do executivo regional, eleições le-

gislativas nacionais antecipadas são determinantes para 
uma “renovação de legitimidade [do Governo] e um 
fator essencial para gerar uma nova relação de confian-
ça”. A última semana, defendeu, demonstrou que “aqui-
lo que está em causa, por muito que [PSD e CDS-PP] 
tentem disfarçar”, é que “esta crise começou com uma 
guerra de cadeiras e, pelos vistos, para que termine, bas-
tará uma troca de cadeiras”. “E na situação em que o 
país está, quando se exigem tantos e tantos sacrifícios, 
este é um dos maiores insultos que se podem dirigir às 
famílias portuguesas. São dois anos de sacrifícios, de 
esforços, de angústias e de desespero de tantas e tan-
tas famílias que foram, pura e simplesmente, mandados 
para o lixo pela irresponsabilidade do PSD e do CDS-
-PP”, acrescentou.O líder do PS nos Açores considera, 
por isso, que o “governo remendado com os destroços 
do governo anterior” proposto pelo primeiro-ministro 
no sábado é “mais do mesmo” e “prejudicial” para o 
país.“O problema principal não é o da estabilidade in-
terna dos dois partidos. A questão que as demissões pu-
seram em causa foi a da legitimidade e autoridade do 
Governo para exigir sacrifícios aos portugueses, quando 
estes perceberam, esta semana, que tudo isto pode ser 

desperdiçado por uma guerra de lugares e pelas birras 
internas desse grupo formado pelo PSD e pelo CDS-PP. 
O que se quebrou definitivamente foi esse reconheci-
mento mínimo de autoridade e de legitimidade do Go-
verno PSD/CDS-PP para pedir sacrifícios”, afirmou.Em 
relação à “alegada solução” apresentada pelo primeiro-
-ministro no sábado, Vasco Cordeiro questionou ainda 
a opção de “colocar nas mãos” de “um dos principais 
protagonistas da instabilidade e da crise política”, Pau-
lo Portas, “matérias essenciais como o relacionamen-
to com a ‘troika’ ou a supervisão da gestão das contas 
públicas”.“E esse é claramente um fator de suspeição e 
de erosão da confiança externa indispensável, sobretu-
do, no atual momento”, sublinhou.Questionado sobre a 
atuação do Presidente da República face à crise política 
nacional, considerou-a “algo hesitante”.“Aquilo a que 
temos assistido é que são marcadas audições de parti-
dos políticos hoje, desmarcadas amanhã, adiadas para 
depois de amanhã… É necessário uma tomada de po-
sição clara, que naturalmente deve ocorrer após a audi-
ção dos partidos políticos, mas até ao momento não foi 
transmitida, talvez, pela atuação do senhor Presidente 
da República, a segurança que tanto é necessária neste 
momento”, afirmou.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

falo português
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cRÓnicAS

ComPleTamenTe de CóCoraS
hélio bernardo lopes

O recente caso da antiquíssima espionagem operada pelos Es-
tados Unidos sobre (supostos) amigos, ou inimigos, ou concida-
dãos, veio pôr bem à vista de todo o Mundo esta realidade objetiva 
e transparente: o resto do Mundo continua, perante os Estados 
Unidos, completamente de cócoras. É o que se passa, precisa-
mente, com a União Europeia, as suas instituições e os seus Es-
tados. Com uma graça indiscutível, tomei hoje conhecimento de 
que o ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS 
DIREITOS HUMANOS veio salientar, em Genebra, que a viola-
ção da privacidade dos cidadãos só pode ser feita dentro da lei. 
Bom, caro leitor, se por acaso tem um mínimo de conhecimento do 
que se passa com as organizações secretas dos Estados, o leitor 
terá de manifestar uma reação similar à por mim sofrida: rir. E rir 
com satisfação, ou com doçura, digamos assim. O interessante, 
no meio de tudo isto, é poder constatar, desde que surgiu o caso 
de Edward Snowden, como a generalidade dos Estados do Mun-
do, mormente os de primeira grandeza, vivem completamente de 
cócoras perante os donos do Mundo. Depois de expor a este os 
crimes praticados pelas secretas dos Estados Unidos e do Reino 
Unido, Edward Snowden viu ser-lhe recusado o pedido de asilo 
político por cerca de vinte e um Estados. E se não recusaram, 
bom, estarão a estudar o caso… Para já, sabe-se que não fica-
rá na Rússia, depois daquelas impensáveis palavras de Vladimir 
Putin, completamente nas aflitinhas perante o seu parceiro norte-
-americano. E esta é, de facto, a primeira grande prova circunstan-
cial contra Putin em matéria de quanto o têm acusado. No fundo, 
parece poder estar ali, mas desde que se mantenha alinhadinho… 
Sempre achei estranhas certas coincidências, embora não todas, 
antes uma pequena minoria. E desta há agora uma que realmen-
te me parece estranha: a da explosão de um foguetão russo ao 
ser lançado em Baikonur, com três satélites a bordo. As próprias 
imagens existentes mostram-se truncadas, não sendo completa-
mente visível todo o início do lançamento. De pronto relacionei 
este desastre com um documentário de um dos nossos canais te-
máticos, onde se mostrava a elevada probabilidade de os Estados 
Unidos possuírem já hoje armas colocadas em órbita, podendo 
usar meios energéticos para destruir alvos em voo ou no solo. A 
ser esta a realidade, ela constitui-se num efeito duplo: humilhar 
Putin internamente e mostrar que se não puser um fim nas reve-
lações de Edward Snowden, outros desastres similares poderão 
vir a ter lugar. De resto, Putin tem-se esfalfado a mostrar que nada 
se tem procurado saber do que Snowden conhece e pode revelar. 
À rasquinha… Muito mais interessantes foram as considerações 
de José Manuel Durão Barroso, ao revelar que a União Europeia 
está muito preocupada com isto da espionagem, esperando leal-
dade, clareza e transparência por parte dos Estados Unidos. Bom, 
caro leitor, pior, ainda, do que isto é o caso do moribundo Governo 
de Portugal, suportado na atual Maioria-Governo-Presidente. Mas 
Durão vai ainda mais longe, dizendo que se estas notícias forem 
verdadeiras – ele ainda pensa que podem não o ser…–, estar-
-se-á perante uma situação muito preocupante. Note bem, caro 
leitor: não é grave, mas sim preocupante. Bom, caro leitor, é de 
correr o risco de perder a vida a rir, para mais com o calor que por 
aí vai agora.

E o que foi que os Estados Unidos responderam a tudo isto? 
Bom, que apoiam o programa de espionagem. E pela voz de 
quem? Ah, pela de George W. Bush. Uma garantia a que Durão 
respondeu com a lealdade da Europa face ao parceiro americano, 
garantindo ir perguntar o que se passa a Obama. É, também aqui, 
um problema de comunicação, porque não terá ainda ouvido de 
Obama que não há espionagem e de Bush que ela existe mesmo. 
Talvez recorrer a Poiares Maduro, ou a Pedro Lomba. Neste en-
tretanto, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sempre 
fiel aos Direitos Humanos e um defensor estrénuo da liberdade 
de informar, determinou-se a impedir o acesso dos seus milita-
res ao The Guardian, de molde a que se desconheça o que está 
a passar-se com Edward Snowden. Bom, caro leitor, é a maior 
garantia da confiança que o Governo Americano tem nos seus 
militares. Um exemplo para todo o Mundo. Um tema sobre que 
volto a aconselhar a leitura de SEMENTES DE FOGO, de Gordon 
Thomas. Por fim, o histórico mafioso, Tòto Riina, hoje na prisão, 
e sobre quem se soube agora ter revelado a sua abordagem, em 
tempos, pelas secretas de Itália, com pedidos diversos. E também 
que foram estas que estiveram a montante das execuções dos juí-
zes Borselino e Falcone, no âmbito de uma grande ação conjunta 
na passada década de noventa. Mas onde Tòto Riina vai mais 
longe é quando nos refere que, em Itália, e no ambiente mafioso, 
os verdadeiros comandos são os juízes e os políticos. Pois, meu 
caro leitor, não tive sobre estas declarações, e por quanto li e ouvi 
a italianas que conheci, um infinitésimo de dúvida. Uma coisa é 
se Tòto Riina era um chefe mafioso – e era –, outra saber se dois 
mais dois são quatro quando é ele a dizê-lo. Estou, claro está, a 
pensar na base dez. E foi a seguir mais concreto: descarregam 
depois a responsabilidade sobre os mafiosos. Em resumo: o Mun-
do de hoje está pobre, como se voltou a poder ver com o que teve 
agora lugar com o Banco do Vaticano, e pelo que nos foi revelado 
por Tòto Riina. E não teria de ser assim com os ruinosos políticos 
que deixaram que a Europa atingisse o estertor que se está a ver? 
É uma tragédia, caro leitor! Uma tragédia!!

JoGadaS PolíTiCaS
Augusto Machado

A noticia da semana passada merecia ser des-
taque na crónica semanal. O ministro Vitor 

Gaspar sai e entra Maria Luís Albuquerque para 
a pasta das Finanças. Todos nós, os contribuintes, 
estávamos no entanto, longe de imaginar os enre-
dos políticos que se seguiram nos dias seguintes: 
Passos coelho está agora no centro de uma crise 
política, dois anos depois de ter tomado posse, Go-
verno português em desintegração.  Em 24 horas 
o primeiro-ministro perdeu os seus dois ministros 
de Estado, Vitor Gaspar e Paulo Portas. A crise 
política está instalada e a União Europeia espera 
que a situação em Portugal se resolva rapidamen-
te.
Bastaram três horas e uma encenação disfarçada de 

tomada de posse para se perceber que o Governo ti-

nha chegado ao fim da linha. A janela esteve sempre 
entreaberta mas só à terceira oportunidade o ministro 
Portas cedeu saltar e aproveitar a única chance que 
ainda tinha para sair apenas ferido de um salto, quase 
mortal, chamado coligação governamental. O cenário 
de eleições antecipadas parece inevitável, mas para já 
os portugueses limitam-se a assistir a um sinistro jogo 
do empurra entre Coelho/Portas sem saber quem faz 
a última jogada. E o Zé povinho também não sabe, 
mas podemos todos arriscar e adivinhar o esquema: 
eles vão-se embora, os juros da dívida sobem, a crise 

fica e o pobre é que se lixa. Como sempre.
Quando dei início a esta crónica, Portugal estava 

submerso num caos político sem paralelo. Era uma 
espécie de verão quente mas sem armas. A única 
bomba que esteve prestes a explodir – e, quiçá, de 
efeitos mais devastadores do que qualquer outra – é o 
País a ser forçado a pedir um novo resgate. Já alguém 
terá percebido a estratégia de Paulo Portas?, sobretu-
do se atendermos às consequências mais tenebrosas 
que estiveram à vista: os juros da divida disparam 
para níveis insuportáveis. A incerteza dos mercados 
perante a instabilidade política pode, em poucas ho-
ras, deitar por terra todo o esforço que os portugueses 
fizeram nos últimos dois anos. No momento da crise 
ninguém via hipóteses da coligação sobreviver. Mais 
uma vez, o primeiro-ministro Passos Coelho, surgia 
como o eterno solitário! Mas teve coragem para en-
frentar a crise e a solidariedade foi aparecendo, e o 

bom senso prevaleceu. Al-
guém  perguntou a  Frei-
tas do Amaral, ex-líder do 
CDS, se ele compreendia a 
atitude e a decisão de Pau-
lo Portas de abandonar a 
coligação – a sua resposta 
foi irónica: “Tenho dificul-
dade em compreender o 
Paulo... Deve-lhe ter pas-
sado  pela cabeça algum 
“vipe”. E acrescentou: “A 
melhor solução para o país 
era um Governo de salva-
ção nacional”.
 “A política é talvez a 

única profissão, escreve 
o subdiretor do JN, Jorge 
Fiel, para a qual não é pre-
ciso nenhuma preparação, 
o que explica o compor-
tamento de Portas, mistu-
rando verdades inúteis e 
insuficientes com inverda-
des descaradas e demagó-
gicas, que tenta disfarçar 
(...) e distribuindo a eito 
pontapés debaixo da mesa 
e facadas nas costas. Por-
tas personifica o pior da 

política e dos políticos portugueses”, conclui Jorge 
Fiel. 
Hoje, domingo, 7 de julho, as últimas notícias é que 

os dois partidos, PSD e CDS já fizeram as pazes – 
Portas, com a sua ação profícua conseguiu o que que-
ria - mais poder. Agora é vice-primeiro-ministro. É 
o número dois no Governo. Entretanto, Passos Coe-
lho está a preparar o novo Executivo para governar 
o País que em breve deverá entregar ao Presidente da 
República e, segundo as sondagens, os portugueses 
esperam que a resposta de Cavaco Silva seja viável.
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uma das nossas leitoras foi na biblioteca e achou no livro 
Mia Couto Jerusalém esta fotografia. Veio ao jornal ver se 
nós podemos achar “quem são eles” para poder entregar 
a foto. Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem 

as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são eles?” 
Devem enviar as fotos por e-mail red@avozdeportugal.com
c. fernandes advinhou a foto da duas semanas. A família 
era o muito conhecido carlos Querido, com a sua esposa 
Luísa e seu filho Pedro.

QUEM SãO ELES?
cOMUniDADE

DOsEs: TEmpO:

75 mIN
prEpArAÇÃO:
lumE & fOrNO 

DIfIculDADE:
fácIl

INgrEDIENTEs:

prEpArAÇÃO:

Portugalíssimo produtora:
rosa velosa

linha aberta: 514.483.2362
contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount, h3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

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
● 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.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Misture a carne picada com o alho, a cebola, a 
pasta de caril, a polpa de tomate, os cominhos, o 
sal e a pimenta. Recheie os canelones com a carne 
picada. cubra com uma folha de alumínio e reser-
ve no frigorífico.

Para o molho:
Derreta o Alpro Creme de soja para Cozinhar e As-

sar num tacho, adicione a farinha, mexendo sempre. 
Continue a mexer e acrescente Alpro Bebida de soja 
Sem Açúcar até obter um molho cremoso. Tempere 
com sal, pimenta e noz-moscada.

 ■ 400 gr de carne de borrego picada
 ■ 1 dente de alho esmagado
 ■ 1 chalota picada
 ■ 1/2 colher de sopa de caril vermelho em 

pasta
 ■ 2 colheres de sopa de polpa de tomate
 ■ 1 colher de café de cominhos
 ■ Pimenta preta (q.b.)
 ■ Sal marinho (q.b)
 ■ 16 canelones
 ■ 50 gr de Alpro Creme de soja para Cozi-

nhar e Assar
 ■ 50 gr de farinha
 ■ 750 ml de Alpro Bebida de soja Sem 

Açúcar
 ■ 1 colher de café de noz-moscada
 ■ 70 gr de queijo parmesão ralado

Acabamento
Deite uma camada de molho no fundo de um tabu-

leiro de ir ao forno. 
Disponha os canelones por cima e cubra com o res-

tante molho. 
Polvilhe com queijo parmesão.
Coloque no forno previamente aquecido a 180ºC 

durante 40 minutos.
Sirva com uma salada mista.

CaneloneS de borreGo PiCanTe

FELiZ AniVERSáRiO
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feSTa do eSPíriTo SanTo em blainville

Encerrou-se em Blainville no passado domingo o 
super-abundante período dos festejos em louvor 

do Divino Espírito Santo, por ocasião da realização 
do Império das Crianças da Rainha Santa Isabel. A 
bondade e o encanto juvenis, a força da tradição, 
abundância e alegria, a par do brilhante entreteni-
mento tal como os Foliões de Laval, Eddy Sousa e 
DJ XMen no sábado à noite, Jomani, DJ Beatz e o 
Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico no domingo, 
fecharam estas festividades em grande.

A missa, presidida pelo padre Bertrand Huot e 
acompanhada pela coral da paróquia, decorreu na 
Igreja Notre-Dame-de l’Assomption. A cerimónia foi 
bastante agradável e serena, proferida francês, para 
assinalar que o facto de que o Espírito Santo não é só 
Português, e que todos compreendem o valor e a bon-
dade do Espírito Santo. Passava um pouco das 13h 
quando saiu o cortejo, acompanhado pela Filarmó-
nica Portuguesa do Divino Espírito Santo de Laval, 
a “espalhar” alegria, cor, música e nobreza no par-

que festivo através das ruas de Blainville para chegar 
à igreja pelas 14h e onde a missa encerrou-se pelas 
15h00. Depois, procedeu-se à distribuição da deli-
ciosa refeição da caridade – sopas do Espírito Santo, 
cozido e carne guisada, vinho, sumos, massa sovada 
e arroz doce, com muita abundância e qualidade.
Sem esquecer os Mordomo Mario Jorge Andrade 

e sua esposa Eduarda Vital que trabalharam muito e 
que podíamos ver a correr de um lado para o outro, 
sempre prontes a ajudarem, organizarem e trabalha-

rem. Podemos notar que várias associações ajudaram 
nesta festividade. 
Aqui são as Domingas de 2014: 1ª Dominga: Natha-

lie Oiveira; 2ª Dominga: Alexandra Pereira; 3ª Do-
minga: Jessika Perez; 4ª Dominga: Antonio Costa; 5ª 
Dominga: Joey Barreiro; 6ª Dominga: Kelly Gervais; 
7ª Dominga e Mordomo da grande festa de Blain-
ville: Jacob Foucault. Foi também anunciado que o 
Mordomo de 2014 já recebeu 15 000$ de donativos 
para o próximo ano.

Parabéns à Comissão de Festas e a todas e todos que 
tão dedicadamente colaboraram nestes festejos e um 

parabéns especial a todas as associação que ajudaram 
a organizar esta festa e às senhoras que fizeram as 
boas malassadas. Viva o Divino Espírito Santo!

João Arruda
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o ParQue Jean-draPeau  
Convida-voS a feSTeJar
duranTe o verão 

A sociedade do Parque Jean-Dra-
peau apresentou as suas activi-

dades para o mês de Julho, oferta 
gratuita aos montrealenses. Já no 

fim-de-semana passada e a próxima 
são os Week-Ends do Mundo 2013 e 
a Festa das crianças de Montreal, 
esta no dia 20 e 21 julho de 2013.
O Week-Ends do Mundo 2013 é um 

evento, que permite aos visitantes via-
jarem pelo mundo, ficando, ali mesmo 
no Parque Jean-Drapeau. São mais de 

56 culturas mundiais que são apresen-
tados durante os dois fins-de-semana. 
Um sector de gastronomia está tam-
bém presente, para permitir ao paladar  
viajar também, sem tomar o avião.
No quadro do Week-Ends do Mundo 

2013, realiza-se por uma 4e edição, o 
Carnaval de Verão à brasileira. A partir 
das 18h, domingo 14 de Julho, o Car-
naval começa, com um desfile de sam-
ba, de capoeira e de batucada. E a par-
tir das 18:30, será o desfile de artistas, 
que farão a festa no palco. A batuca-
da Carioca de Toronto, Pedro Quental 

(Monobloco/Rio de Janeiro) Band, e a 
banda Aydê são um exemplo dos artis-
tas, que estarão presentes para animar a 
festa com a sua diversidade.
No fim-de-semana do 20 e 21 de ju-

lho, é a Festa das Crianças de Mon-
treal. Durante dois dias, as crianças 
serão os reis e os mestres do sítio. As 
crianças poderão assistir a uns espectá-

culos de circo, encontrar as vedetas dos 
pequenos e participarem em ateliers de 
futebol. Não perca estas oportunidades 
para festejar em família e aproveitar o 
sol e sair da casa.

Miguel Félix
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SerVIÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
centro comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
centro comunitário Santa cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

T.: 450.687.2082
clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

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

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
centro Acção Sócio comunitário      T.: 514.842.8045

centroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

FIlArmónIcAS
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAncho FolclórIcoS
campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAS
igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa cruz          T.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

câmbio do dólar canadiano
9 DE JULHO DE 2013

1 EURO = cAD 1.363930
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FOTO LUSO
Sylvio Martins             514.299.1593

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

111 St-Paul E.                  514.861.4562
web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AGÊNCIAS DE VIAGENS

BANCOS

CANALIZADOR

CONSTRUÇÃO

CONTABILISTAS

DENTISTAS

ELECTRICIDADE

FARMÁCIAS

FOTOGRAFIA

FUNERAIS

IMPORTADORES

MERCEARIAS

MONUMENTOS

NOTÁRIOS

RESTAURANTES

TRADUÇÕES

TRANSPORTES

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

POLíciA, FOGO, AMBULânciA                 9-1-1
ciDADE DE MOnTREAL               3-1-1
AciDEnTES DE TRABALHO      514.903.3000
AiDE JURiDiQUE                 514.842.2233
AJUDA SOciAL                     514.872.4922
ASSURAncE AUTOMOBiLE               514.873.7620
ASSURAncE-EMPLOi 514.644.4545
ASSURAncE MALADiE                514.864.3411
AUBERGE TRAnSiTiOn                514.481.0495
ciDADAniA cAnADiAnA               1-888 242-2100

QUINTA-FEIRA 11 DE jULhO
- IMPACT DE MONTREAL CELEBROU
  O DIA DO MULTICULTURALISMO
- DIVINO ESPíRITO SANTO 
  NA CASA DOS AÇORES

SÁBADO 13 DE jULhO
- TONy CARREIRA NA PLACE DES ARTS

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

LE PARADIS DU POULET
3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

CenTro de aCção
SóCio-ComuniTária de monTreal
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal 
informa que está a organizar, no quadro das ativi-
dades para a 3ª idade, uma excursão a Quebeque 
e Sainte-Anne de Beaupré no dia 21 de Agosto. A 
saí da do Centro é às 8h00 e o regresso às 20h30. 
Se tem 55 anos e mais e quer viver uma experiência 
inesquecí vel telefone para obter mais informações. 
Para contacto: 514-842-8045.

COMUNICADOS

filarmóniCa
PorTuGueSa de monTreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresenta o 
seu calendário de excursões 2013: 
11 de agosto: Hamilton, Festa de Nossa Sra. dos Anjos
24-25 de agosto: Fall River, Espírito Santo de
7-8 de setembro: Brampton, 
                            Festa do Sr. Santo Cristo. 
para reservações e preços: 514-982-0688.
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linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 
naturais. resolve 

os seus problemas 
sem voodoo. 

rosa
514 278.3956

VIDENTEEMPREGOS EMPREGOS

precisa-se de pessoas 
trabalhadoras no domí-
nio do “pavé-uni” para 
“pose, muret, tour de pis-
cine” e etc.

johanne 450-628-5472

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

VENDE-SE

Precisa-se de padeiro com ex-
periência a tempo inteiro.

514-814-0362

vende-se equipamento para 
fazer vinho (completo).

514-648-9010

precisa-se de empregado 
para pequenos serviços e 
que tenha carta de condu-
ção. 514-362-1300

VENDE-SE
Quinta de 5000m2 no SEIXAL- 
PORTUGAL c / árvores de fru-
to, casa de 5 asso., garagem, 
furo.

15 mins das praias 
e de lisboa. 

A própria: 514-418-1948

Colcha de renda para cama 
dupla, feita à mão e mesa de 
salão em vidro sobre base de 
bamboo. 

514-344-2675

procuramos 
torneiro 

mecânico 
com 

experiência.
514-933-6819

precisa-se de 
cozinheiro/a para o 

restaurante cantinho 
com experiência em 
cozinha portuguesa.

438-879-9926
A empresa “Les Viandes Or-Fil 
Iternational inc.” em Laval pro-
cura embaladores e cortadores 
de carne: 12$ a 20$ à hora  
(dependendo da experiência). 
Benefícios sociais e aumentos 
frequentes. Oportunidade de 
aprender a arte de cortar car-
ne e ser reconhecido pelo Mi-
nistério do Trabalho enquanto 
está sendo pago! Horário das 
06h00 às 14h30. Acesso fácil, 
tempo extra disponível todos 
os dias, damos folga no dia do 
seu aniversário. 

Envie o seu cv por email
grh@orfil.com, ou por fax no

450-628-7996.

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

Esc.:514-374-4000
514 254-0216
514 949-3555

M E M O R A n D U M

pApá é pArA TI

2º ano de saudade
António carvalho cruz

1935-2011

5º aniversário de saudade
maria Teresa santos

Renovam com profunda saudade e 
agradacem a presença das pessoas 
amigas na liturgia do 5º ano de faleci-
mento em sufrágio pela sua alma, que 
se realizará na terça-feira 16 de julho 
de 2013 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
Lembramo-nos de ti com muito afec-
to… e sabemos que dos Céus, não te 
esqueces de nós. Obrigado por tudo.

Eterna Saudade da Família

M E M O R A n D U M

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

I
A dor no peito não se acalma

Desde a hora que partiste
Hoje rimo por tua alma 

À saudade que se não resiste
II

Aqui vai mais uma quadra
Como se fosse na cantoria
Não há dia que não passa
Que não te rezo uma Avé-

-Maria
III

Pai meu que no céu está
Olhai por mim sobre a terra
Protegei-me de todo o mal

Da fome, do pecado e guerra
IV

O pai nosso também rezou
Ao romper da madrugada

A Deus implore e peço
Que olhe pela tua alma

V
Tantas vezes os dois cantamos
Por seres amante da cantiga
Agora choramos e rezamos
Desde o dia da tua partida

VI
São dois anos a chorar

A saudade no peito aumenta
Ninguém a pode enxugar

Este desgosto que me atormenta
VII

Adeus Papá, grande amigo
Ponte deste mar sem fim
Que Deus esteja contigo

E olha pelo teu filho Mário

† António couto
Faleceu em Laval no dia 8 de julho de 
2013 o senhor António Couto, “um dos 
pIONEIrOs da comunidade”, com 93 
anos de idade. Natural de Santo Anto-
nio Nordestinho, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria Odilia 
Teves, seus filhos Francisco (Denyse 
Senechal), Tony e José (Jessica Ro-
berge), seus netos Samanta, Mónica, 
Vincent, Philip, Emma e Luke, familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, boul. st-martin E., laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
O velória terá lugar hoje, quarta-feira 10 de julho de 2013 das 
19h às 22h e amanhã das 11 às 12h30 seguindo o funeral às 
13h na Igreja St-Claude em Laval situado no 80 rua Meunier O. 
Vai ser sepultado no cemitério St-Vincent de Paul em Laval si-
tuado no 3503 Boul. Levesque E. Em vez de flores, um donativo 
para à fundação do Alzheimer será apreciado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

gOvErNANTA / “NANNY”
Posição a tempo inteiro (40 ho-
ras por semana), pode viver lá 
ou não e salário mínimo. 
Deveres implica: Fazer comi-
da, limpeza, tarefas organiza-
das, ajuda-geral em relação à 
casa e a tomar conta de crian-
ças (5 e 8 anos de idade).

Endereço: No centro da cidade 
Montreal, podemos patrocinar, 
se necessário. 

contato: 514-947-2909

Precisa de empregada para 
contabilidade sem horário fixo 
e 2 a 3 dias (ou meios-dias)por 
semana.

contatar 514-843-6036
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mOIrAs E mOurOs (2)
Quando chegou a casa, contou à mãe. Esta suspeitando 
que se tratava de coisa encantada correu a ver se en-
contrava o carvão, mas só apanhou um bocado porque 
se tratava de ouro encantado.
“Outra versão conta que no fundo da panela havia restos 
de ouro e que indo ao local de despejo só estava o car-
vão.” Uma pessoa do Casal Duro andava a sonhar que 
estava numa lapa numa talha de dinheiro e numa noite 
foi cavar. Diziam que ele tinha dado com ela e que foi 
chamar a família e sendo coisa encantada desapareceu 
tudo. Se tivessem posto numas contas em cima da talha 
e feito umas rezas aquilo já não teria desaparecido.
Os mouros andavam por aqui durante anos e anos, tra-
ziam muitos brilhantes e faziam a sua sopa nas lapas. 
Certa vez andava uma pastorinha a guardar o seu re-
banho e este mandaram-na ordenhar um dos seus ani-
mais. Em troca deram-lhe pedras preciosas. Não saben-
do da sua importância a pastora deitou-as fora. De volta 
a casa, contou aos pais o sucedido. Restes aperceben-
do-se do valor das pedras dirigiram-se com ela ao local 
onde as tinha jogado fora e constataram que se tratava, 
mesmo, de pedras preciosas.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAlAVrAS cruzAdAS

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
hOrIzONTAIs: 1. Épico, Arpar. 2. Má, Álibi, Se. 3. Ágata. 4. Lira, Pi. 5. 
Ode, Sem, Cal. 6. Alvejaram. 7. Ido, Rir, Upa. 8. De, Alar. 9. Coche. 10. Ar, 
Boato, Do. 11. Rimar, Audaz.
vErTIcAIs: 1. Émulo, Idear. 2. Pá, Idade, Ri. 3. Grelo. 4. Cá, Loba. 5. 
Olá, Ser, Cor. 6. Igrejinha. 7. Aba, Mar, Eta. 8. Rito, Ou. 9. Caule. 10. As, 
Pampa, Da. 11. Redil, Arroz.

hOrIzONTAIs: 1. Hastil com ponta metálica para picar touros. 
Dizer orações. 2. Aquele que nega a existência de Deus. Irmã 
(fam.). 3. Enganar com astúcia. Outra vez. 4. Contr. da prep. a 
com o artigo ou pronome o. Libelinha. 5. Seis em numeração 
romana. O primeiro algarismo da série dos números inteiros. 
6. Antigo sacrifício de cem bois. 7. Contr. da prep. em com o 
art. def. a. Movia-se de um sítio para outro. 8. Abundância de 
frutos ou novidades, fartura. Irídio (s.q.). 9. Ceder alguma coisa, 
gratuitamente, a alguém. Ficar doido. 10. Guarnecer de asas. 
Nome próprio feminino. 11. Reunião familiar à noite. Estar se-
pultado.

vErTIcAIs: 1. Predestinar, determinar a sorte de. Falso amigo 
(fig.). 2. Tenebroso. Apoio. 3. Soberano de uma nação monár-
quica. Reverenciar. 4. Editar. Batráquio anfíbio aquático, anuro, 
da família dos ranídeos. 5. Medida itinerária chinesa. Direcção 
assistida (abrev.). 6. Acostumado. 7. Mulher acusada de um cri-
me. Contr. da prep. de com o art. def. o. 8. Indica lugar, tempo, 
modo, causa, fim e outras relações (prep.). Clarão. 9. Grande 
chapéu alto e redondo (gír.). Expõe, enuncia, exprime por pa-
lavras. 10. O m. q. índigo. Embarcação de recreio, de motor ou 
de velas. 11. Encher até à borda. Vagabundear.

7
2

maria de barroS iniCia
Tournée Para Canadá e eua
Algumas cidades dos Estados Unidos da Amé-

rica e canadá vão receber, a partir do dia 
10 de Julho a cantora cabo-verdiana, nascida em 
Dakar, Maria de Barros.
A 10 de Julho, Maria de Barros viaja para os Esta-

dos Unidos da América (EUA) para o Joe’s Pub em 
Nova Iorque, de seguida vai até Montreal no Cana-
dá (12 de Julho no Cabaret du Mile-End às 20h30) 

para o 27º Festival Internacional das Noites de África 
onde ela vai encantar o público com as suas cantigas 
no Cabaret du Mile-End situado no 5240, avenue du 
Parc (perto da rua Fairmount) e termina a sua tournée 
no Cesaria’s, na cidade que tem uma grande expres-
são da comunidade cabo-verdiana, Boston, Massa-
chussets.

noivado de Heidi e alex

Assistir-se hoje em dia, a uma cerimónia de noiva-
do, na igreja, é sem dúvida alguma, algo de raro, 

mas, acontece. Foi o caso de sábado passado, durante 
a santa missa, em Santa Cruz, que os nossos amigos, 
a Heidi Costa (advogada), filha de Aurora e de Joa-
quim Costa, proprietários da padaria Notre-Maison e  
de Alexandre Fonseca (co-proprietário do restaurante 
L’Oeufrier), filho de Teresa e de Francisco Fonseca, 
decidiram oficializar o seu noivado, perante a comu-
nidade de Santa Cruz e de anunciar à sociedade o que 
tinham decidido entre si, no passado dia 1 de Maio. 
Uma cerimónia emocionante, presidida pelo Reveren-
do Padre José Maria, em que assistiram inúmeros fa-
miliares e amigos do casal. 
Após a cerimónia religiosa, os convidados dirigiram-

-se para o Salão Nobre da Missão, diga-se de passa-
gem, nunca o tinha visto tão elegante e acolhedor. 
Estava decorado com muita elegância e bom gosto. 
O jantar, preparado por familiares e amigos, género 
buffet, estava uma verdadeira delícia. Creio que prati-
camente toda a gente repetiu lagosta e as outras varie-
dades culinárias que nos foram servidas. 

Geralmente o casal de noivos, abre o baile com um 
“slow” ou uma melodia mais romântica, mas, a Heidi 
e o Alex decidiram, dançar ao som de uma desgarrada, 
dando assim, o ritmo festivo e animado ao serão.
É louvável a maneira de ser, deste jovem casal que 

nos dias de hoje tentam preservar algumas das tradi-
ções de seus pais. Por vezes não é fácil ser jovem, na 
“Era” de hoje. Confrontados aos modernismos, por ve-
zes, têm dificuldades em viver as suas crenças e sua fé. 
Muitos parabéns à Heidi e ao Alex por terem partilha-

do connosco o seu compromisso de futuro matrimónio. 
A Voz de Portugal deseja-lhes a maior das felicidades 
e votos que o vosso amor perdure para a eternidade.

Antero Branco
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A minha vida era um pesadelo, tudo me corria 
mal. Os homens deixavam-me sem motivo ne-
nhum, mas agora, graças a este shAmAN INDIO, 
posso dizer que tudo mudou, pois ele retirou do 
meu corpo um mal negro que era a causa dos 
meus fracassos. hoje sou uma mulher feliz e 
tenho a meu lado o homem dos meus sonhos. 
Obrigado shAmAN dos shAmANs, tu és verda-
deiro. 

jEOvANNA pINzON

minha vida mudou.graças a este shAmAN,pois 
limpou-me de um mal que me rogaram para me 
verem só e doente.Não o conseguiram graças a 
este INDIO. Ele deu-me a conhecer a causa e in-
felizmente era da minha melhor amiga. A verdade 
é que toda a vida me invejou. Dou graças a DEus 
e ao shAmAN INDIO por tudo. 

clArA pAulINA

A minha vida mudou por meu parceiro ser hispanico 
Amávamos-nos muito e de um momento para outro 
nos separáram através de uma praga. O shAmAN 
INDIO com suas rezas e saberes, limpou-nos deste 
mal e mostrou-nos a cara da ex mulher de mIQuEl, 
que por vingança contra ele quis faze-lo regressar a 
méxico,seu país de origem. Obrigado INDIO guru 
pela tua ajuda. 

sAmANTA hOllYs

O shAmAN mudou a minha vida,pois limpou-me 
de uma praga que me rogaram para ficar só  neste 
país. sou portugês e conheci uma boa mulher com 
a qual fiz vida de casado neste país e com coisas 
diabólicas destruíram o meu projeto. No entanto 
este grande shAmAN INDIO nos reuniu mais uma 
vez. Obrigado 

INDIO fIlIpE

A minha vida era um pesadelo,tudo me corria mal.os homens
deixavam-me sem motivo nenhum,mas agora,graças a este 
SHAMAN INDIo,posso dizer que tudo mudou,pois ele retirou
do meu corpo um mal negro que era a causa dos meus
fracassos.Hoje sou uma mulher feliz e tenho a meu lado o fracassos.Hoje sou uma mulher feliz e tenho a meu lado o 
homem dos meus sonhos.obrigado SHAMAN dos 
SHAMANS,tu és verdadeiro.JEoVANNA PINZoN                           

Minha vida mudou.graças a este SHAMAN,pois limpou-me de
um mal que me rogaram para me verem só e doente.Não o 
conseguiram graças a este INDIo.Ele deu-me a conhecer a 
causa e infelizmente era da minha melhor amiga. A verdade é 
que toda a vida me invejou.Dou graças a DEUS e ao SHAMAN 
INDIo por tudo. CLARA PAULINA      

A minha vida mudou por meu parceiro ser hispanico
Amávamos-nos muito e de um momento para outro nos 
separáram através de uma praga .o SHAMAN INDIo com suas
rezas e saberes,limpou-nos deste mal e mostrou-nos a cara da rezas e saberes,limpou nos deste mal e mostrou nos a cara da 
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SOBE e DESCE
DESPORTO

brAsIl NA ElITE, clArO: hAvIA DÚvIDAs?
As notícias do desaparecimento do Brasil como gran-

de potência do futebol mundial eram francamente exa-
geradas. Disse-o a expressiva vitória sobre a Espanha, 
na final da Taça das Confederações. Mesmo perante 
a evidência de que nunca um vencedor desta prova se 

sagrou campeão do Mundo no ano seguinte, o desfecho tem, 
pelo menos, o mérito de relativizar os cenários apocalípticos tra-
çados para a seleção brasileira. Com as manifestações de rua a 
relegarem as leituras futebolísticas para segundo plano, o jogo 
do Maracanã veio sublinhar o óbvio, já sugerido pelas vitórias 
sobre México, Itália e Uruguai: uma equipa com jogadores do ca-
libre de Neymar, Paulinho, Oscar e Thiago Silva, terá sempre de 
ser considerada forte candidata a vencer qualquer competição 
em que entre, para mais a jogar em casa. Longe de ser espeta-
cular, ou entusiasmante, o Brasil foi uma equipa consistente, a 
mais sólida de entre as oito na Taça das Confederações. E, com 
todas as virtudes e defeitos que se lhe conhecem, Scolari voltou 
a mostrar a sua capacidade para formar grupos coesos. Com si-
nais de autoria, como as apostas polémicas em Hulk, Fred e Júlio 
César - os dois últimos entre os grandes triunfadores da competi-
ção. Daí a falar-se em passagem de testemunho vai uma distân-
cia grande, que deve ser respeitada. Acima de tudo, porque este 
Brasil está longe de ser obra acabada. Na final, por exemplo, o 
golo madrugador aos espanhóis foi a chave indispensável para 
um jogo feliz, em que a qualidade de passe dos jogadores do 
bloco defensivo alimentou as transições rápidas que engasga-
ram o tiki-taka. Fica por ver se esta é a identidade definitiva de 
um Brasil que se aproxima dos seus antecessores dos últimos 
títulos (1994 e 2002), sacrificando valores como posse, toque e 
circulação, por ideias sólidas em redor de avançados em estado 
de graça. Romário e Bebeto, primeiro, Ronaldo e Ronaldinho de-
pois: Neymar e Fred estão nesta linha de sucessão, e o primeiro, 
que passou com distinção no primeiro grande batismo de fogo, 
tem pela frente a temporada mais exigente da carreira. Até lá, 
Scolari e Parreira, ideólogos desses campeões do passado, vão 
ter de encaixar outras peças no puzzle, com os casos de Oscar 
e Lucas Moura como mais evidentes nesta altura. Depois disto, 
vão fazê-lo com a certeza de que o Brasil continua na elite. Pro-
vavelmente, nunca terá chegado a sair de lá.

lIgA: umA OpOrTuNIDADE A mENOs
Confrontado com a necessidade de incluir o Boavis-

ta na I Liga, em 2014/15, Mário Figueiredo, o presi-
dente da Liga, aproveitou para tentar mudar o modelo 
do campeonato. Antes de chegar à reunião, pediu 
a uma empresa que estudasse diferentes modelos, 
levou-a a encontros com clubes, jornalistas e pes-

soas de diferentes setores do futebol português. Como escrevi 
em outro artigo, antes de discutir modelos era preciso discutir o 
que está mal no futebol português. E o que está mal não tem a 
ver com o número de clubes profissionais. Quer dizer, não tem 
a ver só com isso. Mário Figueiredo, pressionado pela obriga-
ção de tomar uma decisão até 30 de junho, queimou etapas e 
por isso não surpreende a derrota que sofreu. Creio que Mário 
Figueiredo assumiu a Liga com uma obsessão: centralizar os di-
reitos televisivos. Tudo o que faz é para chegar a esse lugar. Não 
acredito que Mário Figueiredo tenha o engenho, a arte e o poder 
para conseguir lá chegar. Eu sei que está a tentar por diferen-
tes caminhos, da União Europeia à Concorrência, passando pela 
Assembleia da República. Mas não me parece que tenha feito a 
pergunta que devia anteceder todos esses passos: centralizar os 
direitos televisivos é bom? 
Há várias questões a responder antes de avançar para a centra-

lização de direitos. Eis algumas.
1. Como dividir o dinheiro? Liga e clubes precisariam de se pôr de 
acordo sobre a redistribuição. Duvido que seja um processo fácil, 
mas faria sentido conduzi-lo antes de centralizar.
2. Que compradores? Mário Figueiredo tem partido do princípio 
de que centralizar permite ganhar mais dinheiro. Como se fosse 
automático. Mas não é. Alguns dos contratos existentes foram 
assinados há alguns anos, quando os valores de mercado dos 
direitos televisivos eram bastante diferentes dos atuais, em Portu-
gal. Sinceramente, não vejo quem além da SportTV poderia estar 
interessado em comprá-los. E se só houver um comprador, será 
possível fazer subir o preço? Duvido.
3. E o Benfica? O presidente da Liga pareceu sempre ignorar que 
neste momento um dos maiores clubes portugueses, o Benfica, 
dá passos num caminho original: explorar ele próprio os direitos 
televisivos. O F.C. Porto já passa jogos da equipa B e das cama-
das jovens no Porto Canal. O Sporting prepara-se para também 
ter um canal. Ou seja, os clubes com mais adeptos/audiências 
estão a olhar para outro lado.

benfiCa maiS
favoriTo Que fC PorTo
com a final da Liga dos 

Campeões a disputar-se 
no Estádio da Luz, é natural 
que o Benfica seja das equi-
pas com mais vontade de lá 
chegar. 
E, segundo a Betclic, essa 

vontade é mesmo suficien-
te para a equipa encarnada 
aparecer na lista de favoritos 
à conquista na frente do FC 
Porto.
A lista de favoritos é liderada 

pelo atual campeão, o Bayern 
Munique, logo seguido pelo 
Barcelona e Real Madrid. 

As águias surgem na 
12.ªposição e o FC Porto na 
16.ª.
Quanto ao Chelsea de José 

Mourinho é o quarto na lista 
de favoritos, com a mesma 
odd de Manchester United e 
City.

SeGunda era de mourinHo 
arranCa em STamford bridGe
Marco van Ginkel (ex-Vi-

tesse) e Andre Schurr-
le (ex-Leverkusen) são, até à 

data, os únicos reforços con-
firmados pelo Chelsea, po-
rém, as atenções no regresso 

ao trabalho, agendado para 
esta segunda-feira, viram-se 
para José Mourinho.

O português cumpriu o de-
sejo de regressar ao clube que 
já havia servido entre 2004 e 

2008, regresso que era também 
o sonho dos adeptos após uma 
época marcada pela contesta-
ção em torno de Rafael Bení-
tez, que ainda assim alcançou 
os objetivos de apurar a equipa 
para a Liga dos Campeões e 
despedindo-se com a conquista 
da Liga Europa. A segunda era 
de Mourinho arranca ao final da 
tarde nos campos de Cobham, 
onde a equipa realizará treinos 
bidiários a partir de terça-feira 
até embarcar, na quinta-feira, na 
tournée pela Ásia. Os primeiros 
particulares vão realizar-se nos 
dias 21 e 25 de julho com o Ma-
laysian XI (em Kuala Lumpur) 
e o Indonesia All-Stars (em Ja-
carta), respetivamente.

f.C. PorTo: GHilaS aSSinou Por QuaTro éPoCaS

nabil Ghilas assinou esta 
segunda-feira um contra-

to com o F.C. Porto, válido por 
quatro épocas, apurou o Mais-
futebol. A cláusula de rescisão 
é de 30 milhões. O jogador as-
sinou ao final da manhã de se-
gunda-feira e já vai seguir com 
a equipa para o estágio na Ho-
landa. O avançado, de 23 anos, 
fez 35 jogos na época passada 
ao serviço do Moreirense, ten-
do jogado 2845 minutos. Os 13 
golos que marcou para a Liga 

(mais três na Taça da Liga) per-
mitiram-lhe ocupar o 8º lugar 
na tabela dos melhores marca-
dores do campeonato. O sonho 

de Ghilas sempre foi jogar na 
Premier League e havia inte-
resse de clubes ingleses, mas 
o argelino acabou por preferir 
os dragões. «É um clube muito 
grande e foi o clube de que mais 
gostei quando cheguei aqui a 
Portugal», explicou o jogador, 
em declarações ao «Porto Ca-
nal». «Venho para aprender e 
espero ser campeão este ano», 
disse ainda o jogador, frisando 
que quer «trabalhar muito e jo-
gar o mais possível».

inFORMAçãO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO

PRA QUEM ANUNCIA
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1-Impact Montréal  17 9 4 4 31 25 31
2-Sporting KC 19 8 6 5 26 19 30
3-NY Red Bulls 19 8 4 7 25 24 28
4-Philadelphia Union 19 7 6 6 29 29 27
5-Houston Dynamo 18 7 5 6 20 18 26
6-NE Revolution 17 6 6 5 21 14 24
7-Columbus Crew 19 6 5 8 23 23 23
8-Chicago Fire 17 6 3 8 19 25 21
9-Toronto FC 17 2 7 8 17 24 13
10-DC United 19 2 4 13 8 29 10

  J V E D GM GS PGRUPo ESTE

1-Real Salt Lake 19 10 4 5 29 18 34
2-FC Dallas 19 8 7 4 27 24 31
3-LA Galaxy 19 9 3 7 29 22 30
4-Portland Timbers 18 7 9 2 28 17 30
5-Vancouver Whitecaps 18 8 5 5 29 25 29
6-Colorado Rapids 20 7 6 7 23 22 27
7-Seattle Sounders 16 7 3 6 21 19 24
8-SJ Earthquakes 20 5 6 9 20 32 21
9-Chivas USA 18 3 5 10 16 32 14

  J V E D GM GS P

sExTA-fEIrA, 12 DE julhO
19:30 ET phIlADElphIA  vs  chIvAs usA
sábADO, 13 DE julhO
19:00 ET NEw YOrk  vs  mONTrEAl
19:30 ET NEw ENglAND  vs  hOusTON
20:30 ET spOrTINg kc  vs  TOrONTO fc
21:00 ET fc DAllAs  vs  rEAl sAlT lAkE
22:30 ET sAN jOsE  vs  sEATTlE
23:00 ET pOrTlAND  vs lOs ANgElEs
DOmINgO, 14 DE julhO
19:00 ET vANcOuvEr  vs  chIcAgO

GRUPo oESTE

DOmINgO, 7 julhO
lA gAlAxY 2-0  fc DAllAs
cOlOrADO rApIDs 0-0  Dc uNITED
ImpAcT mONTréAl  1-1  chIvAs usA
cOlumbus crEw 1-0  pOrTlAND TImbErs
chIcAgO fIrE 1-2  spOrTINg kc
vANcOuvEr whITEcAps 2-0  sEATTlE sOuNDErs
hOusTON DYNAmO 1-0  phIlADElphIA uNION
NE rEvOluTION 2-0  sj EArThQuAkEs

rEsulTADOs

próxImOs jOgOs

bye, bye JuninHo!
O meio Juninho Pernam-

bucano rescindiu quar-
ta-feira seu contrato com o 
new York RB, dos Estados 
Unidos. numa rede social, o 
brasileiro explicou que estava 
insatisfeito com o seu desem-
penho nos gramados e não 
teve uma boa relação com o 
treinador da equipa, Mike 
Petke. Sobre o próximo pas-
so na reta final de carreira, o 
jogador, de 38 anos, garantiu 
que ainda não tem definição, 
embora tenha recebido son-
dagens nos últimos meses. 
Ele tomou a decisão no últi-
mo sábado e ainda ficará re-
solvendo pendências fora do 
país.
- Decidi encerrar meu contra-

to com o New York. Não esta-
va me sentindo bem no campo, 
sem render o que poderia, e 
minha relação com o treina-
dor dificultava as coisas ainda 
mais. Resolvi então sair agora 
e quero agradecer ao clube a 
oportunidade de desfrutar da 
MLS. Da mesma forma, agra-
decer aos funcionários e torce-
dores que me receberam muito 
bem. E aos meus companheiros 

de time, sucesso no restante da 
liga. Sobre meu futuro, vou 
pensar o que fazer e assim que 
tiver uma decisão, comunicarei 
– escreveu o jogador.
Juninho assinou com o New 

York em dezembro de 2012, 
após deixar o Vasco. Pela equi-
pe estadunidense, ele disputou 
apenas 13 jogos oficiais e ano-
tou quatro assistências, mas 
não balançou as redes. Seu úni-
co gol aconteceu em fevereiro, 
num amistoso de pré-tempora-

da. Ele ainda se envolveu em 
uma polêmica, ao ser expulso 
contra o Sporting Kansas City, 
em abril, após dar uma bolada 
no goleiro rival, que demorava 

para cobrar um tiro de meta.
Apesar do pouco tempo, o ve-

terano deixou boa impressão 
no clube e teve sua saída foi la-
mentada por Andy Roxburgh, 
diretor esportivo do New York.
- Estamos muito decepciona-

dos por Juninho ter decidido 
voltar ao Brasil, porque ele é 
um excelente profissional e um 
jogador muito talentoso. Dese-
jamos a ele tudo de melhor e o 
agradecemos por sua contribui-
ção valiosa durante a primeira 

metade da campanha na MLS 
em 2013 – disse o dirigente, 
através do Twitter oficial do 
clube.

f1: SebaSTian veTTel venCe 
Grande Prémio da alemanHa

Sebastian Vettel quebrou fi-
nalmente o jejum e venceu 

o seu Grande Prémio, a correr 
em casa. Embora não tenha 
sido um triunfo a altura do pi-
loto, pois os Lotus estiveram 
sempre muito perto da traseira 
do seu RB9. Na fase final da 

corrida, antes e após a derra-
deira paragem nas boxes des-
te autêntico ‘trio de ataque’, 
as diferenças eram mínimas, 
fazendo prever qualquer erro 
do alemão resultaria numa vi-
tória dos carros pretos e dou-
rados da LOTUS. Contudo, o 
tricampeão do Mundo mante-
ve sangue frio, conseguindo 
conter as investidas, primeiro 
de Grosjean, e nas últimas vol-
tas, de Raikkonen, para levar 
de vencida mais uma corrida e 
que lhe permite reforçar ainda 
mais a sua candidatura ao títu-
lo de 2013. Fernando Alonso 
foi quarto, depois de não ter 

conseguido chegar perto do 
trio da frente, enquanto que 
Lewis Hamilton cruzou a meta 
em quinto, após uma segunda 
parte de corrida em que teve 
de subir a pulso, protagonizan-
do diversas lutas com pilotos 
mais atrasados. Jenson Button 
desta feita foi eficaz e fez uma 
corrida mais agressiva para 
terminar em sexto, à frente de 
Mark Webber. Após uma para-

gem de boxe azarada, em que 
se soltou uma roda que acertou 
num cameraman, o australiano 
desceu para a última posição, 
mas logrou fazer, mais uma 

vez, uma excelente recupera-
ção até ao sétimo posto. Nico 
Hulkenberg fechou on top ten, 
atrás de Sérgio Pérez e Nico 
Rosberg. 
Os comissários do GP da Ale-

manha multaram a Red Bull 
em 30 mil euros por ter per-
mitido que o australiano Mark 
Webber retornasse à pista sem 
as quatro rodas seguras. 
O operador de câmara da 

Formula One Management 
(FOM) Paul Allen foi hospi-
talizado após ter sido atingi-
do pela roda direita traseira 
do carro de Webber, após a 
primeira parada nos boxes do 
australiano. Apesar de ter esta-
do sempre consciente, o ope-
rador de câmara foi transferido 
de helicóptero para o hospital 

de Coblence, onde permane-
cerá em observação, após ter 
sido constatada a fratura de 
uma clavícula e de algumas 
costelas. 

Hélder Dias

CriSTiano ronaldo CandidaTo 
ao Prémio melHor JoGador
do ano
cristiano Ronaldo é um dos dez candidatos ao prémio 

Melhor Jogador da UEFA na Europa, na temporada 
2012/12.
O Bayern é o clube mais representado na lista divulgada esta 

terça-feira pelo organismo presidido por Michel Platini. Thomas 
Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben e Bastian Schweinsteiger 
são os candidatos do campeão europeu ao prémio instituído há 
três anos. Lionel Messi, vencedor da primeira edição, é o úni-
co representante do Barcelona. André Iniesta, distinguido com 
o galardão no ano passado, não figura entre os finalistas. Gareth 
Bale, orientado no Tottenham pelo português André Villas Boas, 
Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski 
(Borussia Dortmund) e Robin van Persie (Manchester United) 
completam a lista de dez candidatos. Os três jogadores mais vo-
tados por um júri composto por jornalistas – do qual A BOLA 
faz parte - de cada uma das 53 Federações-membro da UEFA 
serão conhecidos dia 6 de agosto. A votação final terá lugar a 29 
do mesmo mês, no Mónaco, durante a gala do sorteio da fase de 
grupos da Liga dos Campeões.
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