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CavaCo silva adMite eleições 
a partir de jUnho de 2014
O Presidente da República recusa eleições antecipadas para já, mas de-

fende um acordo entre PSD, PP e PS para um compromisso de salvação 
nacional, que preveja a realização de eleições após o fim do programa de 
apoio a Portugal, em junho de 2014.                                                    Página 9
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cArNEIrO: Carta Dominante: 3 de 
Ouros, que significa Poder. Amor: Pro-
cure dar um pouco mais de atenção às 
crianças da sua família. Saúde: Evite co-
midas com alto teor de gordura porque 

o colesterol terá tendência para subir. Dinheiro: 
A sua situação económica manter-se-á estável. 
Números da Sorte: 7, 28, 16, 38, 24, 41

TOurO: Carta Dominante: O Sol, que 
significa Glória, Honra. Amor: O amor 
e o carinho reinarão na sua relação 
afetiva. Saúde: A rotina poderá levá-lo 
a estados depressivos. Dinheiro: Sem 

problemas neste campo da sua vida.
Números da Sorte: 29, 32, 43, 14, 2, 27

gémEOs: Carta Dominante: Cavalei-
ro de Espadas, que significa Guerrei-
ro, Cuidado. Amor: Deixe de lado as 
tristezas e aproveite mais efusivamen-
te os momentos bons que a vida lhe 

oferece. Saúde: Cuidado com as suas costas.
Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28

cArANguEjO: Carta Dominante: A 
Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Apague de uma vez por todas 
as recordações do passado. Saúde: 
Não se automedique, procure antes o 

seu médico. Dinheiro: Esta é uma boa altura 
para fazer uma doação de caridade.
Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7

lEÃO: Carta Dominante: 3 de Espa-
das, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não 
se deixe influenciar por terceiros.
Saúde: Vigie o seu estômago.

Dinheiro: Não se precipite nas suas compras, 
pode sair prejudicado.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3

vIrgEm: Carta Dominante: A Torre, 
que significa Convicções Erradas, Co-
lapso. Amor: Se falar mais abertamen-
te acerca dos seus sentimentos, pode-
rá ver progredir a sua relação afetiva.

Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais 
exercício. Dinheiro: Com trabalho e esforço 
conseguirá atingir o seu objetivo.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

bAlANÇA: Carta Dominante: Valete 
de Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. Amor: Irá manifestar-se 
em si uma grande energia sensual. 
Saúde: Consulte o seu médico e faça 

exames de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus 
problemas facilmente.
Números da Sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1

EscOrpIÃO: Carta Dominante: O 
6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Não deixe que os seus familia-
res mais afastados tenham saudades 
suas, contacte com eles. Saúde: Pos-

síveis problemas com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, 
pois nem sempre as pessoas que nos sorriem 
são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

sAgITárIO: Carta Dominante: 7 de 
Espadas, que significa Novos Planos, 
Interferências. Amor: Estará muito ca-
rente, procure ser mais otimista quan-
to ao seu futuro sentimental. Saúde: 

Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: Pe-
ríodo favorável, aproveite bem este momento.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: Guarde o seu 
sarcasmo e fique atento às queixas 
do seu par. Saúde: Espere um perío-

do regular. Dinheiro: Poderá investir em novos 
projetos, mas com prudência.
Números da Sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32

AQuárIO: Carta Dominante: Valete 
de Espadas, que significa Vigilante e 
Atento. Amor: Andará muito exigente 
ao nível dos afetos e das carícias. Saú-
de: Sentir-se-á cheio de energia. Di-

nheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe 
surjam. Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

pEIxEs: Carta Dominante: O 2 de Es-
padas, que significa Afeição, Falsidade. 
Amor: Não seja tão possessivo e ciu-
mento. Saúde: Tente dormir as horas 
necessárias para o seu bem-estar físi-

co e psicológico. Dinheiro: Não gaste mal o seu 
dinheiro. Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41

.
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Centro de aCção sóCio-CoMUnitária de Montreal
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que está a organizar, no 
quadro das atividades 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.

FilarMóniCa portUGUesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresenta e informa a toda a comunidade em 
geral o seu calendário de excursões 2013: 11 de agosto: Hamilton, Festa de Nossa Sra. 
dos Anjos. 24-25 de agosto: Fall River, Espírito Santo. 7-8 de setembro: Brampton, 
Festa do Sr. Santo Cristo. para reservações e preços: 514-982-0688.

aGenda CoMUnitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

viaGeM terra/Mar
A Universidade dos Tempos Livres (UTL) organiza uma viagem a Portugal 
com cruzeiro no mediterrâneo. Uma semana no mar e outra em terra, do 6 
ao 21 de Outubro. Inscreva-se na secretaria de Santa Cruz ou pelo telefone 
(514) 844-1011.

zUMba eM laval
Haverá aulas de Zumba às segundas e quartas-feiras a partir das 19h00. 
Para mais informações contatar Lina: 514-296-4597.

Festa eM honra de nossa senhora do Monte
As festas em Honra de Nossa Senhora do Monte vão-se realizar nos dias 9, 10, 11 
de Agosto de 2013. Sexta-feira 18h30: Recitação do terço e Eucaristia. 19h30 Arraial 
com a banda de Laval e R. Folclórico de Santa Cruz. Sábado 18h30: Celebração Eu-
caristia pelo rev. Sr. Padre Luis Miguel e às 19h00 haverá Jomani e Os Irmãos Justino. 
Domingo 12h00: Celebração da missa solene pelo rev. Sr. Padre Luis Miguel. 14h00: 
Procissão sobe até Marie-Anne e desce à Duluth depois volta a igreja Santa Cruz. Às 
16h00 haverá os Irmãos Justino, Filarmónica de Laval, Fátima Miguel e no subsolo da 
igreja DJ Danny Faria.

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
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

ASSIM VAI PORTUGAL
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Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861
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Oferta em vigor até ao 8 de agosto

Duas grandes ofertas
= Um bom negócio

39$
por

mês1

AGORA

Mo de dados2 
minutos de dia
através do Canadá3

600
450

Mensagem texto, imagens e vídeo
internacionais ilimitados4

Noites a partir das 18h e fi ns-de-semana ilimitado
através do Canadá3

Visualizador, Mensagem vocal5 e, 
claro, nenhuma taxa de ativação

com entendimento 
Balance24 de 2 anos6

550$ sem entendimento Balance24

150$

Economizem 400$

nada MUdoU...

Para todos os nossos leitores que tiveram a 
oportunidade de desfrutar estas duas últimas 

semanas de férias, esperamos sinceramente que 
tenham sido muito agradáveis e, que tenham sido 
também e sobretudo, uma ocasião para revigora-
rem o sistema tanto mental, como fisíco, afim de 
empreenderem com animo e coragem, mais uma 
longa temporada de trabalho, stress, e tantas ou-
tras dificuldades, que certamente vão confrontar 
até à próxima temporada de repouso. Para os que 
ainda não tiveram essa oportunidade, fazemos 
votos para que em breve o possam fazer. Como 
as boas e as más notícias, essas nunca tomam fé-
rias, encontraram aqui, um pequeno resumo de 
algumas, que fizeram as “manchettes” enquanto 
estávamos de férias:

Dinheiro para combate à sida usado nas contas da luz
Há hospitais que não estão a utilizar as verbas des-

tinadas para o tratamento do VIH/sida, mas sim para 
pagar compromissos financeiros, como a luz, a água e 
os salários dos funcionários. Entretanto estão doentes 
à espera de medicamentos ou com um fornecimento 
limitado para pouco mais de uma semana, avança o 
Diário de Notícias.
Hospital pagava massagens sem saber
A responsável de uma clínica de estética foi con-

denada a três anos e dez meses de prisão por burla. 
O esquema envolvia fazer massagens disfarçadas de 
tratamentos médicos, cujas facturas eram enviadas 
para o Hospital de São João no Porto, escreve o Jor-
nal de Notícias.
Governo diz que não há buraco nas contas da saúde
O Governo considera “globalmente positivo” o re-

latório do Tribunal de Contas sobre as Parcerias Pú-
blico Privadas (PPP) dos hospitais, em comparação 
com as parcerias noutras áreas, e diz que não há qual-
quer buraco nas contas da saúde.
Soares confessa-se desiludido com Seguro
O histórico socialista Mário Soares manifesta a sua 

desilusão com o actual secretário-geral dos socialis-
tas António José Seguro, sentimento que, em entre-
vista ao i, justifica com a atitude do líder rosa nas 
negociações com o Governo durante a crise política 
recente. O antigo chefe de Estado e primeiro-minis-
tro admite mesmo ter tido de travar a saída de alguns 
militantes, que contestavam um eventual acordo
Site de traição seduz 30 mil portugueses
O site AshleyMadison.com, o maior portal de trai-

ção do Mundo, já chegou a Portugal. A página está 
aberta há menos de uma semana e já conta com 30 
mil utilizadores portugueses, notícia o Dinheiro Vivo.
Economia paralela nos Açores atinge os 32% do PIB
A economia paralela nos Açores é superior em seis 

pontos percentuais à que se regista no todo nacional, 
situando-se nos 32% do Produto Interno Bruto (PIB), 
de acordo com um estudo do Observatório de Econo-
mia e Gestão de Fraude.
Baixa por depressão afastou mais de dois mil 

funcionários judiciais 
Dados avançados pelo Ministério da Justiça ao Diá-

rio de Notícias (DN) revelam que no ano passado, 
mais de dois mil oficiais de justiça estiveram de baixa 
o que corresponde a 75 mil dias, a maioria devido a 
doença do foro psiquiátrico. A falta de recursos nos 

tribunais e as avaliações a que estão sujeitos, podem 
estar associadas a este fenómeno.
Passos e Portas “parecem cucos”
Pacheco Pereira tece duras críticas à posição de 

Paulo Portas perante o Governo. Na SIC Notícias, o 
social-democrata vai mais longe e diz mesmo que o 
Executivo “só vai ser estável se Portas falhar”, mas 
alerta que qualquer “escândalo” ou “declaração” po-
dem deitar o Governo abaixo.
Pensões do Estado subiram 12% em seis anos
Os reformados do Estado viram o valor médio das 

suas pensões, pagas pela Caixa Geral de Aposen-
tações (CGA), aumentar 
12% entre 2006 e 2012, 
segundo o relatório do Tri-
bunal de Contas (TdC), 
chefiado por Oliveira Mar-
tins (na imagem), de acom-
panhamento à execução do 
Orçamento da Segurança 
Social em 2012.
Cada português ganha 

menos 800 euros este ano
A austeridade vai tirar 

este ano quase 800 euros a cada português, escreve 
hoje o Diário de Notícias, que adianta que, no total, 
o rendimento das famílias portuguesas vai descer 7,9 
mil milhões de euros em 2013. E tudo devido à soma 
do aumento dos impostos e das contribuições, em 
combinação com a quebra nos salários.
BCP fecha primeiro semestre com prejuízo de 

488 milhões
O Millennium BCP encerrou o primeiro semestre do 

ano com um resultado líquido negativo de 488 milhões 
de euros, uma melhoria face ao prejuízo de 544 milhões 
de euros registado no semestre homólogo de 2012.

BIjOUTERIE ROYALES D’OR
1120 lAurIEr OEsTE, OuTrEmONT - 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

514.564.4664 | 514-209-6652
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aMeaça de Grande atentado 
ColoCa estados Unidos eM 
alerta MáxiMa

ORçAMEnTO DO ESTADO

Governo QUer Cortar
dois Mil Milhões na despesa

jornada MUndial
da jUventUde

Maria da Luz

Depois de quatro meses, seu Pontificado o Papa 
Francisco realizou a sua primeira visita fora 

da Itália ao Rio de Janeiro nos passados dias  23 a 
28 de julho. O objetivo foi de conduzir milhões de 
peregrinos ao conhecimento da fé, da humildade e 
dos valores humanos e espirituais. 

Foi celebrada a primeira missa de abertura em Co-
pacabana onde milhares de peregrinos vindos de toda 
a parte do mundo assistiram muitos artistas musicais 
harmonizaram a presencia do Papa foram 200 Can-
tantes  e até um de Guatemala que por falta dos seus 
braços tocou guitarra com os seus pés.
Podemos notar que os nossos jovens do grupo “Jo-

vens em Ação” da Igreja Santa Cruz estavam presen-
tes neste grandioso evento. Também estavam muitos 
padres e alguns muito conhecidos pela internet, entre 
eles, Marcelo Rossi  padre carismático que realiza 
grandes campanhas para jovens de várias áreas do 
Brasil... 

O Papa Francisco organizou encontros de Cateque-
se para Bispos de diferentes idiomas, visitou presos, 
hospitais, uma Favela para tratar de adeptos ao Cra-
ck e muito mais. A cidade de Rio de Janeiro oferece 
os seus encantos religiosos de muitas Igrejas como 
também a primeira parada do CRISTO REDENTOR  
onde centenas de peregrinos estiveram lá para ver o 
Papa.

A revista Italiana “VANITY FAIR” publicou muita 
informação acerca do Papa Francisco. Ele tem ganho 
o coração de milhares de pessoas através mundo e 
foi nomeado o HOMEM DO ANO que pelos seus 
gestos, palavras e ações poderá trazer um grande me-
lhoramento à IGREJA CATÓLICA ROMANA.......

nOTíCIAS

O número está definido: dois mil milhões de 
euros. É este o montante que o Executivo de 

Pedro Passos Coelho pretende aplicar nos cortes 
da despesa estrutural do Estado já no próximo 
ano. Segundo o que o Expresso apurou, no próxi-
mo Conselho de Ministros, agendado para o dia 8, 
cada ministro levará uma 
proposta de corte no seu 
ministério. 
 O Governo que cortar 

dois mil milhões de euros 
na despesa estrutural do Es-
tado já em 2014. O montan-
te ficou decidido no último 
Conselho de Ministros mas 
a discussão ainda não pas-
sou à fase de elaboração, ou 
seja, ainda não existe nada 
em concreto. Segundo o que o Expresso apurou, na 
próxima reunião do Executivo, cada ministro terá 

que levar uma proposta onde expressará os cortes 
que está disposto a fazer no seu ministério. Depois 
de apresentadas todas as propostas, serão feitas as 
contas para saber que aquilo que cada ministério tem 
para ‘dar’ é suficiente para alcançar a meta dos dois 
mil milhões de euros. Caso isso não aconteça, poderá 

ser necessário retomar a uma nova ronda de austeri-
dade acrescida.

Os Estados Unidos estão em alerta máxima 
devido à forte ameaça de um grande atenta-

do terrorista, protagonizado pela Al-Qaeda. Por 
isso, Washington decidiu encerrar, este domingo, 
21 embaixadas e consulados na região do Médio 
Oriente e norte de África, e pede aos 
seus cidadãos um cuidado especial na 
utilização dos transportes públicos e 
nos locais de maior atracão turística.
Em entrevista ao programa ‘This Week’ 

da ABC, que é transmitido hoje, o gene-
ral Martin Dempsey declara que “existe 
uma ameaça significativa e estamos a rea-
gir”. Segundo o alto responsável militar, 
a ameaça é “mais específica” do que as 
anteriores e “o objetivo é atacar interes-
ses ocidentais, não apenas americanos”. 
O general Martin Dempsey referia-se às 
comunicações eletrónicas, entre opera-
cionais seniores da Al-Qaeda, que foram intercetadas 
pelos Estados Unidos. Depois de analisadas, tendo 
um perito americano considerado que se tratavam de 
algo mais do que “uma simples conversa”, Washing-
ton lançou um alerta global, o primeiro do género 

desde o 10º aniversário dos atentados do 11 de Se-
tembro de 2001.Neste sentido, Washington anunciou 
a intenção de começar a encerrar, já a partir de hoje, 
21 embaixadas e consulados no Médio Oriente e no 
Norte de África. Além disso, o Departamento de Es-

tado recorda que como os ataques anteriores foram 
feitos em transportes, nomeadamente comboios, me-
tros e aviões, os cidadãos devem adotar um cuidado 
especial na utilização dos transportes públicos e nos 
locais de maior atracão turística.
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EMENTA
1. « Le Tony Alves »..........13 dólares

Frango inteiro

2. « Le Louis Cyr »..........10 dólares
1/2 frango com batata frita e salada

3. « Le Tremblay »..........9 dólares
1/4 de frango, peito com batata frita e salada

4. « Le Victor Medina »..........8 dólares
1/4 de frango, perna com batata frita e salada

5. « Le p’tit Talbot »
Sandes de frango..........4 dólares

Com batata frita ou salada..........6 dólares

Não gosta de esperar?
Temos a solução: encomende pelo telefone!

514.522.5175

A SUA NOVA CHURRASCARIA PORTUGUESA, 
JÁ ESTÁ ABERTA!

- Pães e bolos portugueses caseiros
- Frango assado, lulas, coelho e leitão assado no carvão

- Mercearia fina

50% de desconto
Com a compra de um prato principal, obtenha o  
segundo a metade do preço (de valor igual ou menor)

Não pode ser combinada com qualquer outra oferta promocional ou senha de réduction. | Apresente a sua senha 
de redução logo que faça a sua encomenda. | Não negociável / Inválida nos dias de festa e certos eventos, tais 
como S. Valentim, Festa das Mães, Grandprix, Etc. Uma só senha por cliente. Termina a 15 de dezembro 2013.

969, rue Rachel est
www.MaPouleMouillee.com

 

 

6. « Eu quero uma bifana »
Sandes de lombo de porco..........4 dólares
Com batata frita ou salada..........6 dólares

7. « J’❤ mon chouriço »
Sandes de  chouriço assado..........4 dólares
Com batata frita ou salada..........6 dólares
Chouriço inteiro assado..........10 dólares

8. « Bon, les Portugais font de la poutine!!! »...11 dólares
Poutine Ma Poule Mouillée com queijo de São Jorge, 

Frango grelhado no carvão e chouriço

Não se esqueçam as nossas famosas natas caseiras 

 

Todos os nossos preços incluem as «  malditas  »  taxas
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CRÓnICAS

Hélio Bernardo Lopes

está expliCado

O leitor, quase com toda a certeza, ter-se-á já in-
terrogado em face do quase cabal silêncio dos 

Estados europeus, bem como da própria União Euro-
peia, em face da tomada de conhecimento público da 
espionagem operada por todo o Mundo pelos Estados 
Unidos, incluindo inimigos, amigos ou mesmo cida-
dãos norte-americanos. É a cabalíssima materializa-
ção do 1984 de George Orwell.
Quase desde o início que achei esta atitude estranha, 

mau grado o modo como os europeus, de um modo 
muito geral e constante, se vão posicionando de có-
coras perante todo o tipo de desmandos praticados ou 
consentidos pelos Estados Unidos por todo o lado do 
Mundo. Até no seio da própria sociedade norte-ame-
ricana o racismo está de volta, como agora se pôde 
ver com a decisão de certo tribunal da racista Florida.
Mas o tempo foi passando, e lá nos surgiu a infor-

mação de que, afinal, a França espia o mesmo ou 
mais, e tudo sempre democraticamente. Raros serão 

os que não vêem a sua vida privada vasculhada, e 
tudo em nome da segurança do Estado. No fundo, 
Estados claramente totalitários, embora de um modo 
muito menos claro que o caso dos Estados Unidos. 
Pois, aí está o caso mais recente: também a Alema-
nha procede de igual modo, usufruindo das informa-
ções e da ajuda que lhe são dadas pelos Estados Uni-
dos. Tudo, pois, Estados de Direito Democráticos… 
Salazar, Franco, De Gaulle, Margaret Thatcher, Tito, 
Andreotti, entre tantos outros, eram apelidados de 
fantoches dos Estados Unidos – e nem todos o eram 
–, mas hoje, já com as nossas garantísticas democra-
cias, as coisas são como Edward Snowden nos reve-
lou. Para já não referir que, naquele tempo, se sabia 
que o dia seguinte seria melhor, ao passo que hoje 
se sabe que o dia de amanhã será pior. Até Martins 
da Cruz ontem se admirou com o facto de Rajoy ter 
colocado a (suposta) estabilidade acima da ética. E 
da moral e do castigo por práticas criminosas… Mas, 
enfim, temos a democracia.

não perCebi beM, Mas
aCho QUe não aConteCeU nada

Afinal, o ex-ministro das Finanças falhou mais 
metas e objectivos do que se pensava: tentou 

demitir-se várias vezes mas só atingiu o objectivo 
à terceira.
No momento em que escrevo, Maria Luís Albuquer-

que vai a caminho de Belém, para ser empossada 
ministra das Finanças pelo Presidente da República, 
depois de Vítor Gaspar ter apresentado uma carta 
de demissão que podemos dividir em quatro partes 
fundamentais: uma primeira em que o ex-ministro 
elabora um pequeno historial dos seus pedidos de 
demissão, uma segunda em que explica as razões do 
presente pedido de demissão, uma terceira em que 
faz um balanço do seu mandato (especialmente dos 
momentos em que não estava a pedir a demissão), 
e uma conclusão em que faz algumas considerações 
genéricas sobre liderança e se despede com muita 
amizade.
A primeira parte fornece uma curio-

sidade divertida. Afinal, o ex-minis-
tro das Finanças falhou mais metas e 
objectivos do que se pensava: tentou 
demitir-se várias vezes mas só atin-
giu o objectivo à terceira. No miolo 
da carta, Gaspar reconhece que não 
cumpriu as metas do memorando re-
lativamente ao défice e à dívida, que 
os níveis de desemprego são muito 
graves, que a procura interna e a re-
ceita fiscal sofreram quebras fortes e 
que a repetição dos desvios minou a 
sua credibilidade. E depois lamenta 
não ter tido apoio suficiente para dar 
continuidade ao trabalho que produ-
ziu estes resultados.
Parece aquela anedota que Woo-

dy Allen conta no Annie Hall: duas 
velhas estão hospedadas numa estância de monta-
nha e diz uma: “A comida aqui é péssima.” Diz a 
outra: “Pois é. E as doses são tão pequeninas...” O 
ex-ministro das Finanças tem a mesma angústia: cor-
reu tudo muito mal, e ainda por cima só durou dois 
anos. Não estão reunidas as condições para continuar 
o péssimo trabalho, e por isso mais vale sair.
Sobretudo porque, segundo ele, o Governo fica mais 

coeso após a sua saída.
Mas agora, no momento em que escrevo este pará-

grafo, Paulo Portas demitiu-se.

Diacho. Mais uma previsão de Gaspar que falhou. 
Parece que Portas discorda da escolha da nova minis-
tra. Não gostava do ministro anterior e também não 
aprecia esta. É uma pessoa difícil de agradar no que 
toca a ministros das Finanças. De acordo com um co-
municado que acaba de ser emitido, Portas diz estar 
a obedecer à sua consciência consciência essa que, 
algo surpreendentemente, alega ainda possuir e por 
isso parece inevitável que o Governo caia.
No entanto, no momento em que escrevo este pa-

rágrafo, Cavaco está mesmo a empossar uma minis-
tra que, ao que tudo indica, dentro de dez minutos 
será demissionária. Pode ser um dos mandatos mais 
curtos da história, mas quanto mais pequenos forem 
os mandatos, menos atreitos são à instabilidade e eu 
consigo ver agora mesmo, na cara do Presidente da 
República, enquanto empossa um novo membro de 
um Governo que está a perder ministros à razão de 
um por dia, que ele preza a estabilidade acima de 

tudo. Vamos ver se a estabilidade política resiste a 
esta demissão de Paulo Portas, que tem um significa-
do claríssimo.
Entretanto, no momento em que escrevo este pará-

grafo, Passos Coelho faz uma comunicação ao País, 
dizendo que não percebeu bem o significado da de-
missão de Paulo Portas, e que precisa de um esclare-
cimento.
Confesso que esta sucessão de ocorrências também 

me baralhou um bocadinho.
Portugal cansa muito.

Ricardo Araújo Pereira

o Falhanço
da deMoCraCia

Augusto Machado

Aquando da adesão de Portugal à CEE, o povo 
perspetivava uma franca melhoria do sistema 

democrático. Puro engano. Uma grande ilusão. 
Nessa altura,  a nossa democracia, ainda muito frá-
gil, os líderes políticos não souberam aproveitar as 
oportunidades concedidas e dar um passo no sen-
tido de um futuro mais risonho e mais próspero na 
conquista de melhorar a qualidade de vida dos Por-
tugueses proporcionando-lhes uma economia mais 
dinâmica  e mais emprego.
Hoje, os críticos, acusam os políticos e seus com-

padres de não estarem minimamente preparados e 
muito menos possuem competências para  lidar de 
forma competente e responsável com as benesses 
que seriam canalizadas para o nosso país. Aquan-
do da adesão, fomos alertados, que, mais cedo ou 
mais tarde, seríamos chamados a assumir as nos-
sas responsabilidades. Todos fizeram ouvidos de 
mercador. Os fundos comunitários e foram muitos 
milhões, não foram bem utilizados: muitos foram 
parar às mãos de políticos e empresários sem escrú-
pulos; milhões gastaram-se em projetos duvidosos. 
E, agora, os menos protegidos é que sofrem.
Os jovens e os menos jovens acham que já não têm 

futuro neste país. Há dias encontrei um trabalhador 
que era mecânico de máquinas de têxteis. E como é 
conhecimento geral, a maioria das fábricas têxteis 
no Vale do Ave desapareceram (graças à mercado-
ria barata importada da China) hoje, nessa região, 
os trabalhadores e suas famílias vivem numa de-
pressão profunda. As pessoas, para sobreviverem, 
cada vez estão mais endividadas e não sabem como  
hão-de pagar as dívidas. São muitas as famílias que 
não conseguem pagar as hipotecas e acabam por 
perder as casas e outros bens. Os suicídios e outras 
tragédias humanas aumentam... 
Alguns (muitos) políticos, para ganharem votos, 

prometem tudo e mais alguma coisa, ainda não se 
aperceberam que o povo é quem mais ordena. De-
pois de cerca de 40 anos de democracia, chegamos 
à inequívoca conclusão de que vale tudo nesta de-
senfreada caça ao voto, como se o país estivesse 
permanentemente em eleições. 
Inadmissível. 
Alguém sugeriu que,  se os partidos não recebes-

sem dinheiro por cada voto válido entrado nas ur-
nas, este triste procedimento há muito teria acaba-
do.
Mas não há nenhum partido, neste Portugal à beira 

mar plantado, seja de direita ou seja de esquerda, 
que não prometa o paraíso e depois, como é mais 
que óbvio, se perceba que essas promessas são im-
possíveis de cumprir. É só reparar como os princi-
pais partidos, aqueles que têm governado nos últi-
mos 40 anos, se atacam com sucessivas mentiras. É 
só observar os constantes debates políticos... uma 
vergonha.
O mundo está repleto de poderosos intocáveis. 

Haverá alguém capaz de enfrentar o mal e fazer 
JUSTIÇA? - ainda na minha geração? Como reza 
o velho provérbio: “O pior cego é aquele que não 
quer ver”.

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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DOsEs: TEmpO:

45 mIN
prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:

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

A
V
P
8
3
3
4
7

INgrEDIENTEs:

VIDA ATIVA

biFanas no Forno 
CoM Molho deliCioso

- Bifanas
- Fatias de fiambre
- Fatias de queijo
- Cogumelos inteiros
- natas
- Azeite
- Manteiga
- Batatas
- Sal
- Pimenta
- Alho picado
- Vinho branco

Tempere as bifanas com o sal, o alho e a pimenta. 
Descasque as batatas e corte-as em gomos. De-lhes 
uma fervura por breves minutos em água temperada 
de sal. Numa frigideira, junte um pouco de manteiga 
e o azeite e aqueça. Junte as bifanas e aloure-as rapi-
damente de ambos os lados. Retire-as do lume para 
um prato e na gordura que ficou, junte os cogumelos, 
refresque com um pouco de vinho branco e junte na-
tas a gosto. Deixe levantar fervura e retire do lume. 
Numa travessa de ir ao forno, disponha as batatas no 
fundo e por cima espalhe as bifanas, cubra-as com o 
fiambre e em seguida com o queijo. Regue tudo com 
o molho dos cogumelos e leve ao forno a gratinar.

INgrEDIENTEs:
1 garrafa de vinho tinto seco
1 lata de refrigerante de limão
1 dose de licor de laranja
1/2 copo de sumo de laranja
2 maçãs picadas
1 abacaxi picado (sem o miolo)
1 cacho grande de uvas (tipo itália) sem sementes
Açúcar e gelo picado à gosto

prEpArAÇÃO:
Ponha as frutas numa jarra grande de vidro ou 

uma tigela, com o açúcar. Adicione o suco de la-
ranja, o vinho, o refrigerante, o licor e o gelo. En-
feite a jarra com cascas de laranja e de limão.

sanGria espanhola

mEgAN fOx EsTá grávIDA... 11 mEsEs 
DEpOIs DO NAscImENTO DO prImEIrO fIlHO
O casal Megan Fox e Brian Austin Green está à 
espera a chegada de mais um filho, confirmou um 
representante da atriz: “ Posso garantir que Megan 
espera o segundo filho do marido Brian. Estão mui-
to felizes com a notícia”, disse este à US Weekly.
O bebé será o segundo filho da actriz e o terceiro 
do actor, que também é pai de Kassius, 11 anos, 

fruto do seu relacionamento com a actriz Vanessa 
Marcil Giovinazzo. A atriz de ‘Transformers’, em 
entrevistas recentes, confessou estar a adorar a 
maternidade, que sempre foi um sonho. “Tudo o 
que sempre quis foi ter um bebé e agora tenho um. 
Quero dar ao Noah o máximo de mim. E quero ter 
mais filhos. É onde o meu coração está”, confes-
sou à Marie Claire. Megan, de 27 anos, e Brian, 
de 40, começaram a namorar em 2004 e ficaram 
noivos em 2006. Separaram-se em 2009, mas re-
conciliaram-se e acabaram por casar-se em 2010 
numa cerimónia privada no Hawai.

mIcHAEl DOuglAs E cATHErINE zETA-
jONEs sEpArADOs pOr cAusA DE 
DIsTúrbIO bIpOlAr DA ATrIz
De acordo com as revistas Star e Gtres, os rumo-

res da separação do casal atores Michael Douglas 
e Catherine Zeta-Jones já corriam por Hollywood 
há várias semanas, mas esta só foi confirmada 
agora. 
A revista Star garante que o ator já saiu de casa e 

que foi o distúrbio bipolar que afecta a atriz que o 
levou a colocar um fim à relação. Catherine foi in-
ternada numa clínica em abril deste ano para tratar 
esta doença do foro mental. 
De acordo com o avançado pelo National Enqui-

rer, esta terá deixado de tomar a medicação, moti-
vo que esteve na origem da separação. O acordo 
de divórcio do casal, que tem dois filhos em comum 
(Dylan, 12, e Carys, 10), pode ascender a 300 mi-
lhões de dólares (cerca de 226 milhões de euros).
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CavaCo silva adMite eleições a partir de jUnho de 2014
O Presidente da República recusa eleições ante-

cipadas para já, mas defende um acordo en-
tre PSD, PP e PS para um compromisso de salva-
ção nacional, que preveja a realização de eleições 
após o fim do programa de apoio a Portugal, em 
junho de 2014.

Segundo Cavaco, há três pilares essenciais para 
este compromisso de salvação nacional. “O acordo 
terá de estabelecer o calendário mais adequado para 

a realização de eleições antecipadas”, sendo que “a 
abertura do processo deve coincidir com o final do 
programa, em junho do próximo ano.” 
Em segundo lugar, “o compromisso de salvação 

nacional deve envolver os três partidos que subscre-
veram o memorando de entendimento, garantindo o 
apoio das medidas, para que Portugal possa regressar 
aos mercados e para que se complete com sucesso o 
programa”.
Finalmente, “deverá tratar-se de um acordo de mé-

dio prazo” que assegure que o Governo que resulte 
das próximas eleições tenha estabilidade.
Cavaco acredita que “as forças políticas colocarão o 

interesse nacional acima dos interesses partidários”.
De acordo com o Diário de Notícias, o Presiden-

te Cavaco Silva começou a sua declaração dizendo 
que “na semana passada todos fomos confrontados, 
de forma inesperada, com uma grave crise política”.
“Os efeitos fizeram-se sentir de imediato, com o 

aumento das taxas de juro”, disse Cavaco. “Os por-
tugueses puderam ter uma noção do que significa as-
sociar uma crise política à crise económica.”
O Presidente disse que muitos acreditam que a solu-

ção passa pela antecipação de eleições. “É meu dever 

esclarecer os portugueses das consequências da reali-
zação de eleições antecipadas na actual conjuntura”, 
afirma, lembrando que falta menos de um ano para o 
fim do programa de financiamento.
“Iniciar agora um processo eleitoral, pode significar 

um retrocesso e tornar necessário um novo progra-
ma”, disse Cavaco. “Os sacrifícios dos portugueses 
teriam, em parte, sido em vão.”
“Em 2014, irão vencer-se empréstimos a médio e 

a longo prazo, no valor de 14 mil milhões de euros. 
Um dos nossos credores, o FMI, impõe, nestas si-
tuações, uma regra. Com um ano de antecedência, o 
estado devedor tem que possuir os meios necessários 
para efectuar o reembolso. Portugal tem de assegurar, 
nos próximos meses, a totalidade dos meios finan-
ceiros, para proceder ao pagamento dos empréstimos 
que irão vencer em 2014”, afirma.
Eleições antecipadas, diz Cavaco, podiam compro-

meter a oitava e a nova avaliação da troika, que pode-
ria suspender a entrega das parcelas dos empréstimos 
que foram acordados.
Segundo Cavaco, eleições antecipadas no meio da 

“crispação das diversas forças partidárias” poderia 
tornar a situação “mais confusa, precária e instável”.

félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

• Tomada do nível de glicémia (diabéticos)
• Glicosímetros gratuitos* e treino 

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

faça-nos já uma visita no:
1 mont-royal Est

(por baixo da clinica luso)
Traga-nos este anúncio e terá

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis
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CápsUla do teMpo 
O Consulado Geral 

de Portugal em 
Montreal apresenta os 
seus cumprimentos aos 
órgãos da comunicação 
social e junto remete 
uma mensagem do Sr. 
Cônsul-Geral relativa 
ao projecto Cápsula 
do Tempo, inserido nas 
comemorações do 60 
aniversário da Imigra-
ção Portuguesa para o 
Canadá, muito agrade-
cendo a sua publicação. 

na sequência das cele-
brações dos 60 anos de 
emigração oficial por-
tuguesa, o Consulado-
-Geral de Portugal em 
Montreal vem renovar 
o apelo lançado à co-
munidade portuguesa 
para a entrega de ob-
jectos alusivos à chega-
da ao Canadá por parte 
da comunidade que se-
rão encerrados na Cáp-
sula do Tempo a ser de-
positada no Parque de 
Portugal. 

A finalidade da cáp-
sula do tempo é de dar 
a conhecer aos descen-
dentes da nossa comu-
nidade a história da 

vinda dos portugueses 
para este país.

O Consulado-Geral de 
Portugal em Montreal 
relembra que os locais 
estabelecidos para a 

entrega desses objectos 
são as instalações do 
próprio Consulado-Ge-
ral, a Caixa Económi-
ca dos Portugueses e a 
Missão de Santa Cruz.
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1ª Liga - 1ª Jornada
18 de agosto de 2013
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1ª Liga - 2ª Jornada
25 de agosto de 2013
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1ª Liga - 3ª Jornada
1 de setembro de 2013
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1ª Liga - 4ª Jornada
15 de setembro de 2013
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1ª Liga - 5ª Jornada
22 de setembro de 2013
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1ª Liga - 6ª Jornada
29 de setembro de 2013

V.Setúbal

Académica

Marítimo

Olhanense

Porto

Rio Ave

Benfica

Braga

G.Vicente

Arouca

P. Ferreira

Estoril

V.Guimarães

Nacional

Belenenses

Sporting

*

*

*

*

*

*

*

*

1ª Liga - 7ª Jornada
6 de outubro de 2012
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1ª Liga - 10ª Jornada
24 de novembro de 2013
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1ª Liga - 9ª Jornada
3 de novembro de 2013
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1ª Liga - 12ª Jornada
8 de dezembro de 2013
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1ª Liga - 13ª Jornada
15 de dezembro de 2013
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1ª Liga - 14ª Jornada
20 de dezembro de 2014
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1ª Liga - 15ª Jornada
12 de Janeiro de 2014
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1ª Liga - 17ª Jornada
2 de Fevereiro de 2014
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1ª Liga - 18ª Jornada
9 de Fevereiro de 2014
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1ª Liga - 19ª Jornada
16 de Fevereiro de 2014
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1ª Liga - 20ª Jornada
23 de Fevereiro de 2014
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1ª Liga - 21ª Jornada
2 de março de 2014
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1ª Liga - 22ª Jornada
9 de março de 2014
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1ª Liga - 30ª Jornada
11 de maio de 2014
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1ª Liga - 29ª Jornada
4 de maio de 2014
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1ª Liga - 28ª Jornada
19 de abriL de 2014
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1ª Liga - 27ª Jornada
13 de abriL de 2014
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1ª Liga - 26ª Jornada
6 de abriL de 2014
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1ª Liga - 25ª Jornada
30 de março de 2014
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1ª Liga - 24ª Jornada
23 de março de 2014
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1ª Liga - 11ª Jornada
1 de dezembro de 2013
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1ª Liga - 23ª Jornada
16 de março de 2014
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1ª Liga - 16ª Jornada
19 de Janeiro de 2014
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1ª Liga - 8ª Jornada
27 de outubro de 2013
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os Filhos do reino eterno

Está escrito: --“Justiça e Juizo são a Base do 
teu trono”; (a Base do trono de Deus) Salmo 

89:14. O salmista reforça esta mesma frase: --“Mi-
sericórdia e verdade vão adiante  do teu rosto”; 
porquê? O apóstolo Pedro escreveu: --“Levando 
ele (Jesus) em seu corpo os nossos pecados sobre 
o madeiro, para que, mortos para os pecados pu-
déssemos viver para a justiça” (1ª Pedro 2: 24). 
no mesmo Salmo 89 também está escrito: --Deus 
“me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e 
a rocha da minha salvação” (verso 26). Conside-
remos algo mais:
O apóstolo Paulo concretizou: --“Apresentai-vos a 

Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos mem-
bros como instrumentos de justiça” (Rom.6:13). E, se 
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto 
por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da 
justiça” (Rom. 8:10).
Nenhuma fronteira limitará o valor da mensagem 

que diz: 
-“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve 

a minha palavra e crê n’Aquele que me enviou, tem a 
vida eterna, e não entrará em condenação mas passou 
da morte para a vida” (João5:24).
Podemos dizer que a fé monoteísta dos judeus era 

universal. O Deus de Israel não era um deus imaginá-
rio, configurativo, filho duma expressão artística ou 
duma criação dogmática. Era o Deus único, o Todo 
Poderoso, o grande EU SOU revelado a Moisés (Êxo-
do 3:14), o Eterno que está presente em toda a parte, 
no coração das pessoas e no Templo, na natureza e no 
vazio do lugar “Santo dos Santos” do Tabernáculo. 
Mas o judeu ainda assim, não tinha a completa con-
ceção de Deus. Raras vezes usava o nome de Deus 
nas orações. Talvez porque algo de indefinido ainda 
persistisse…
O nome pessoal de Deus, não existindo vogais na 

língua hebraica, era o tetragrama J.H.W.H., que tra-
duzimos em português por Jeová ou Javé, e tinha 
entrado no costume da preferência de pronunciar 
“Adonai”, Senhor, “Elohim”, ou a “Glória”, “Poder”, 
a “Majestade”. Porém um dia veio Aquele que ensi-
nou “Pai nosso que estás no céu”, e o nome de Deus 
tomou novo significado em Amor e respeito, Graça e 
Salvação. A conceção do Deus de Israel tem o cunho 
da universalidade, a mensagem de Seu Filho Unigé-
nito, acessível a todas as inteligências e aplicável a 

todas as almas pecadoras, na alegria da Salvação ofe-
recida ao povo de todas as nações. A Igreja de Cristo, 
primitiva, ou aquela que tem estado à margem dos 
poderes seculares, sempre tem entendido assim.
É evidente que o sentido de universalidade nunca 

pode ser compulsório. Os crentes de uma Igreja ver-
dadeira, se o forem de coração, formá-la-ão pela obra 
do Espírito Santo, e saberão discernir a eleição de 
Deus, o Pai. Não esqueçamos que a “Misericórdia e a 
Verdade” vão adiante  da Justiça e do Juizo, no olhar 
de Deus, porque Ele deseja que “os filhos do Rei-
no Eterno” sejam purificados pelo Sangue de Jesus, 
vertido na cruz do Calvário. A Escritura chama “pe-
queno rebanho” a esses crentes, mas Jesus disse-lhes: 
-“Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso 

Pai agradou dar-vos o reino” (Luc. 12:32).
Essa é uma Igreja que não está dependente dos seus 

ministros, ainda que aprecie os que a edificam com 
a Palavra do Senhor. A vida dos seus membros não 
depende de terem os seus nomes no rol do “batis-
mo” ou da Ceia do Senhor. Pertencem-lhes tanto os 
títulos de honra e privilégio para o presente, como as 
promessas de glória vindoura.  É a única Igreja ver-
dadeiramente Católica. Não é exclusiva de qualquer 
nação ou povo; os seus membros acham-se em todas 
as partes do mundo onde o Evangelho tenha sido re-
cebido e crido. São, porém, os poucos e humildes que 
abalam o universo; são eles os que ainda hoje, evitam 
muitas vezes as calamidades universais pela força da 
oração; são eles os que trabalham ativamente pela 
divulgação da pura e imaculada religião de Cristo”. 
(Do Bispo Ryle, em  “Leituras Cristãs, 18º vol., pág. 
205, 207,208).
E. Mac Nair, outro servo de Deus, conta que um ma-

rinheiro incrédulo, quando desembarcou do seu na-
vio na praia de uma ilha do Pacífico, perguntou a um 
dos indígenas o uso de um edifício que via no centro 
da aldeia. Disseram-lhe que era uma casa de oração, 
e o marinheiro lembrou-se de dizer que o Cristianis-
mo era uma crença antiquada que não valia nada.
-“Vale muito ainda, senhor, respondeu um dos assis-

tentes, pois senão fosse o poder que o Evangelho de 
Jesus ainda tem para transformar o coração humano, 
o senhor teria sido cosido e comido, logo que pôs o 
pé na praia”!
As Escrituras, o Livro de Deus, ainda que se tenha 

dito, para desfazer, “a Bíblia não nos foi dada para 
nos ensinar o que se chama a ciência, a sua lingua-
gem está sempre a par das mais recentes descobertas. 
O leitor pode ler, estudar, verificar, e também expe-
rimentar “as doces influências da Plêiade que retêm 
todos os mundos no seu lugar, e os fazem girar sua-
vemente. O Amor de Deus é ainda mais suave! E há 
um lugar para toda a pessoa que se arrepende, e acei-
ta Jesus como seu Salvador.

J. J. Marques da Silva

À Conversa
Dra. Maria da Conceição Brasil

mcbrasil2005@hotmail.com

Ponto 1 - Não consegui compreender a posição 
de António José Seguro relativamente ao acordo 

pedido pelo senhor Presidente da República aos três 
maiores Partidos políticos existentes na AR.
Na sua comunicação aos Portugueses o que esse se-

nhor disse revestiu-se do aspecto de uma campanha 
eleitoral contrária ao bom senso e ao conhecimento 
da realidade actual do País. Que diabo! Não conse-
guem assumir os momentos em que temos que ser 
confrontados com a verdade e a coerência? Preferiu 
o PS, na pessoa do seu líder, atamancar uma lista de 
facilidades para a governação sabendo que é impos-
sível cumpri-la. Francamente, isto é de uma irrespon-
sabilidade total. Qualquer cidadão tem conhecimento 
das dificuldades enormes que atravessamos e não 
acredita que o facilitismo seja a resposta para a esta-
bilidade que nos é tão necessária. Ninguém gosta de 
perder regalias, poder de compra e tudo o mais que 
isso envolve. Todos estamos preocupados com o ele-
vado grau de desemprego, a falência das empresas, 
a pobreza a alastrar. Mas, não somos pessoas aliena-
das do estado geral do País. Por isso há um caminho 
do qual não nos podemos afastar demasiado. Quem 
está a passar por dificuldades graves não consegui-
rá, certamente, compreender este meu discurso que 
parece colar-se aos dois Partidos políticos que até 
agora formaram governo. Não é isso que pretendo ao 
repudiar as palavras de Seguro. Este senhor deixou-
-me a sensação de que o bem da Nação não lhe inte-
ressa quando comparado aos interesses partidários. 
Foi defensor das ideias PS em vez de contribuir para 
a estabilidade que o senhor Presidente da Repúbli-
ca esperava dele. Quem faz isso fica de lado. Viu-se 
agora na decisão do sr. PR quando, na sua comunica-
ção ao País, pediu aos dois partidos da coligação que 
até agora formaram governo que continuassem o seu 
trabalho, embora sob a sua supervisão. 
A falta de sentido de Estado de alguns políticos é as-

sustadora. Todos sabemos que é na conjugação de in-
teresses e propósitos que o trabalho é produzido com 
bons resultados e eficiência. Por isso, a oportunidade 
que foi dada ao PS “morreu na praia” da irresponsa-
bilidade do seu líder e afins.
Assim quiseram. Assim foi feito.
Ponto 2 – O jornal Açoriano Oriental trouxe há dias 

queixas de moradores de dois bairros – um na fre-
guesia dos Arrifes e outro na vila de Rabo de Pei-
xe – em que os mesmos falam das dificuldades que 
atravessam à conta do vandalismo de determinados 
indivíduos que aí residem. 
Ouvir que os comportamentos de determinadas pes-

soas continuam a ser uma vergonha para as gentes 
de bem deixa-nos sempre um travo amargo, princi-
palmente quando falamos sempre das mesmas loca-
lidades.
Primeira pergunta: - Quando será que educamos 

essa gente que vai sendo integrada em bairros so-
ciais? Porque não introduzir sanções por procedi-
mentos inadequados a esses indivíduos ou famílias? 
É que da protecção do “coitadinho” estamos todos 
cansados. Há direitos dos moradores que não podem 
ser ignorados por quem tem o dever de velar pelo 
descanso de uma localidade. Então, é urgente tomar 
medidas para que o vandalismo e os comportamentos 
menos correctos sejam reprimidos e mudados, para o 
bem de todos.
Segunda pergunta: - Quem tem o dever de restabe-

lecer a ordem estará disposto a residir paredes meias 
com estas situações? É óbvio que não. A nossa casa 
é o nosso cantinho de paz. Requer silêncio, privaci-
dade e bem-estar. Então, é urgente educar estas fa-
mílias menos organizadas ensinando-lhes as regras 
básicas da vivência e convivência. Há algum tempo 
atrás, uma figura pública que se encontrava à frente 
dos destinos de uma das zonas de que estou a falar 
disse-me: - O problema maior da minha autarquia é o 
lugar tal e as suas problemáticas. Já lá vão uns anos 
que esta afirmação teve lugar e nada mudou.
Aguardemos melhores dias.

Armenia Teixeira
Advogada

 o’HanLon sanders teixeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, H4C 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. saint Charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632
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Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Courti er immobilier agréé
Telefone: 514.483.5800 
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

5-Quando várias ofertas são apre-
sentadas a um vendedor, ele deve:
  a) Responder a todas as ofertas
  b) Deve inicialmente responder à
       primeira oferta recebida
  c) Pode responder à oferta de sua
       escolha
  d) Idealmente, responder a todas
       as ofertas

6-Quanto tempo tem um compra-
dor para inspeccionar o edifício?
  a) O período para inspeccionar 
       foi negociado entre o vendedor
       e o comprador
  b) O período não deve exceder
       cinco dias
  c) O comprador pode controlar o
      tempo para inspeccionar o edifício

7-O saldo do preço de venda é:
   a) Um preço de venda menor 
        do que o preço pedido
   b) Uma forma particular de
        empréstimo consentido ao
        comprador pelo vendedor
   c) O ganho de capital na 
       propriedade

8-Durante a venda de uma pro-
priedade, um vendedor deve de-
clarar danos causados pela água
    a) Não, se os reparos foram
        feitos;
    b) Sim, sempre
    c) Sim, somente se o comprador
        solicita a informação.

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

ROSEMONT
Edifício bem localizado, com oito apartamentos 
(7 x 4½ e 1 x 3½) em perfeita condição. Aqueci-
mento eléctrico. Inquilinos de longa data.
3670, avenida Laurier Este

Preço: 899 000.00 $
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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
6 DE AGOSTO DE 2013

1 EURO = CAD 1.381940
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

boas
fÉriasBell Fibe: 880

Videotron: 255

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

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
CASAMEnTOS CIVIS                  514.393.2113
CIDADAnIA CAnADIAnA               1-888 242-2100
EMIGRAçãO CAnADá              514.496.1010
EMIGRAçãO QUEBEQUE            514.873.2445
HOSPITAL HôTEL-DIEU                     514.890.8000
HOSPITAL ROyAL VICTORIA        514.842.1231
MULTI-ECOUTE 514.737.3604
nORMAS DO TRABALHO                     514.873.7061
PEnSIOn SECURITÉ VIEILLESSE CAnADA
 1.800.277.9915
PROTECçãO AO COnSUMIDOR 
 1.800.387.1194
PROTECçãO DA JUVEnTUDE       514.896.3100
REGIE ASS. AUTOMOBILE                 514.873.7620
REVEnU CAnADá                  1.800.959.7383
REVEnU QUEBEQUE             514.864.6299

vidente médium Alhadj
com 32 anos de experiência. Ele 
quer-vos 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
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linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. resolve os 
seus problemas 

sem voodoo. 
rosa: 514 278.3956

vidente

empregos

InFORMAçÃO
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM
AnUnCIA

empregos

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

Precisa-se de padeiro com 
experiência a tempo inteiro.

514-814-0362

vende-se equipamento para 
fazer vinho (completo).

514-648-9010

precisa-se de instalador para 
intalação de alumínio. 

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

precisa-se de 
cozinheiro/a para o 

restaurante cantinho 
com experiência em 
cozinha portuguesa.

438-879-9926

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

“Concierge” para edifício locali-
zado perto do centro da cidade. 
Tem que ser responsável e de 
confiança. O trabalho inclui: 
manutenção das instalações, 
mantê-lo em boas condições, 
ligeira manutenção e atender 
urgências após o seu horário e 
receber as rendas. Deverá tam-
bém amostrar os apartamentos 
disponivéis. Obrigatório viver 
no edifício e de preferência ter 
experiência.

Enviar cv por e-mail:
alex@cifproperties.com

cIf: 514 288 7752 ExT. 222

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

contatar 514-843-6036

gOvErNANTA / “NANNY”
Posição a tempo inteiro (40 ho-
ras por semana), pode viver lá 
ou não e salário mínimo. 
Deveres implicam: 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 patrocio-
nar, se necessário. 

contato: 514-947-2909

M E M O R A n D U M
1º Ano de saudade 

Idalina fidalgo vila Dias
25-06-1932 - 03-08-2012

Marido, filhas, netas, bisnetos, restan-
te família e amigos recordam com eter-
na saudade.

Foi celebrada uma missa por sua 
intenção no dia 3 de Agosto, pelas 
18h30 horas, na Igreja de Santa Cruz, 
60 rua Rachel Oeste, Montreal.
Agradecemos a todas as pessoas que 
se dignaram assistir a esta Celebração 
Eucarística.

“A alma dos justos 
está na mão de 

Deus.”

† Norberto garcia
Faleceu em Montreal no dia 16 de ju-
lho de 2013, o senhor Norberto Garcia, 
com 78 anos de idade. Natural de Ca-
lheta de Nesquim, Pico, Açores. Es-
poso da já falecida Maria de Lourdes 
Varão.

Deixa na dor sua filha Nancy Garcia 
(Edgardo Fernandes), suas netas Jes-
sica e Sabrina, irmãs Angela e Julia, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca

O funeral foi segunda-feira, dia 22 de julho às 10h30 na Igreja 
Saint-Jean Baptiste. Foi sepultado no Cemitério Mont-Royal.

A família vem por este mejo 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.”

31/2 na rua Bourbonière, 
para casal ou pessoa 
só. Já disponível.

514-252-8692
ou 514-255-1023

aLuga-se

Precisa-se de cozinheiro com 
experiência em cozinha portu-
guesa. 514-272-9797

†manuel de sousa
1929-2013

Faleceu em Laval no dia 29 de julho de 
2013 o senhor Manuel de Sousa, com 
83 anos de idade, natural da Lomba da 
Maia, São Miguel, Açores. 

Deixa na dor sua esposa, a Sra. Alina 
Maria Melo, seus filhos Rui (Leonor 
Viveiros) e Carlos Alberto, suas netas 
Chelsea e Stacey-Ann, seu irmão Ra-
miro (Maria) e Clemente (Joyce), seu 
cunhado António (Aida), sobrinhos (as), 
familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
1350 Autoroute 13, laval
514.595.1500
victor marques 

O corpo esteve exposto no dia 31 de julho das 14h00 às 17h00 
e das 19h00 às 21h30 e o funeral teve lugar dia 1 de agosto 
após a missa de corpo presente pelas 10h00 na igreja Missão 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval seguindo depois para o 
Mausoléu do Ruisseau em Laval onde foi sepultado em cripta. 

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

Elísia Tomé moniz 
Faleceu em Montreal no dia 28 de julho 
de 2013 a senhora Elísia Tomé Moniz, 
com 89 anos de idade, natural de São 
Brás, São Miguel, Açores. Esposa do já 
falecido José da Ponte Victoria. 

Deixa na dor seus filhos José (Maria 
Filomena Martins), Maria Inês (Luis 
Rebelo de Sousa), Carlos (Margarida 
Rodrigues), João Luis (Paula Gabriela 
Bulhões), Maria Luísa (João Correia), 
22 netos (as), 20 bisnetos, irmãos, 
cunhados (as), sobrinhos (as), familia-
res e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-Talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins

A missa de corpo presente foi quinta-feira dia 1 de agosto às 
10h na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em cripta no Cemitério 
Repôs St. François di Assis.
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

† josé goncalves Nunes
Faleceu em Montreal no dia 20 de ju-
lho de 2013 o senhor José Goncalves, 
com 82 anos de idade, natural de São 
Braz, Terceira, Açores. Esposo da Sra. 
Maria do Natal Martins, natural das 
Quatro Ribeiras. 
Deixa na dor sua esposa, seu filho 
José Carlos (Paula), sua filha Ma-
ria José, seus netos Hugo, Samuel 
e Brian, sua neta Kayla, suas irmãs, 
cunhados (as), sobrinhos (as), familia-
res e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-Talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins

A missa de corpo presente foi segunda-feira dia 22 de julho às 
10h na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em cripta no Mausoleu 
St. Martin.

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

†

Precisa-se de pessoa que sai-
ba instalar gibroc, pintar, aran-
jar portas, mudar fechaduras, 
etc. Trabalho geral de renova-
ções ligeiras. 514-601-8798

Procura-se pessoa para fazer 
limpeza de uma casa com ex-
periencia. gitty: 514-279-8144

Procura-se uma senhora para 
limpeza de uma casa alguns 
dias durante a semana com ex-
periencia e deve falar inglês ou 
francês. 514-274-5336 Operadoras de máquina de 

costura para casacos de se-
nhora. posição a tempo in-
teiro, 39h por semana, boas 
condições de trabalho e ar 
condicionado. Temos também 
necessidade de pessoas para 
passarem a ferro em grandes 
presses automáticas.

por favor ligar para
514-387-4257
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PAlAVrAs cruzAdAs

7

1

soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONTAIs: 1. Ureia, Chi. 2. Vindicar, Ar. 3. Toar, Uivo. 4. Seu, Usaras. 5. Tu, 

Reza, Aio. 6. Anos, Irra. 7. Ovo, Soro, No. 8. Linear, Eco. 9. Azar, Cedo. 10. Ia, Agaloa-
do. 11. Ara, Arroz. vErTIcAIs: 1. Uva, Olaia. 2. Ri, Suavizar. 3. Ente, Nona. 4. Idouro, 
Era. 5. Aia, Essa, Gê. 6. Cruz, Orca. 7. CA, Sair, Ela. 8. Rua, Roedor. 9. Irar, Coar. 10. 
Havaiano, Do, 11. Iroso, Foz.

XAdrez

9 8
4

2

HOrIzONTAIs: 1. Beijar. Animal vertebrado, pulmonado, 
de sangue quente, com o corpo revestido de penas. 2. Grace-
ja. Qualquer quadrúpede que serve para alimento do Homem. 
Santa, mártir romana, foi morta em defesa da virgindade, aos 13 
anos. 3. Dar asas a. Campo. 4. Esvaziar. Frouxo. 5. Amargor. 
Aquelas. 6. Eia (interj.). Contr. da prep. em com o art. def. os. 
Minha (ant.). 7. Batráquio. Oitavo mês do ano civil. 8. Expiração 
brusca, convulsa e ruidosa do ar contido nos pulmões. Populari-
dade. 9. Agro. Emanação. 10. Parede. Órgão excretor que tem a 
função de formação da urina. O espaço aéreo. 11. Emprega-se 
para excitar ou animar (interj.). Lugar de delícias, onde, segundo 
a Bíblia, Deus colocou Adão e Eva.

vErTIcAIs: 1. Além disso. Exposição. 2. Armazém em forma 
de torre para substâncias sólidas. De modo nenhum. Designa 
dor, admiração, repugnância (interj.). 3. Relato, escrito geralmen-
te em livro especial, de tudo quanto se tratou numa sessão, reu-
nião ou assembleia. Cura. 4. Dar urros. Nojo. 5. Interpreta por 
meio de leitura. Chiar. 6. Membro guarnecido de penas que serve 
às aves para voar. Meio e modo de locomoção, através do ar. 
Época notável. 7. Glosa. Caminhar. 8. Enfurecer. Cada um dos 
grupos em que se divide um numeroso conjunto de estudantes. 9. 
Aniversário natalício. Dilação. 10. Observa. Desloca-se para fora. 
Damas de companhia. 11. Receber por esposa ou esposo. Rezo.

LEnDAS DA nOSSA TERRA

Diz a lenda que um homem, lavrador, chamado 
Francisco Correia (ou Esteves Cantela noutra 

versão) estava a lavrar numa terra no Santo Estê-
vão (terras vizinhas da actual capela). Pôs os bois no 
arado e começou o trabalho. no rego, a certa altura, 
estava um tojo pequeno do qual não fez caso, na cer-
teza de que o arrancaria com o arado. Tal não acon-
teceu, já que o bico do arado ficou de tal modo preso 
nas raízes do tojo e de tal modo estas 
eram fortes que a esforçada junta 
de bois não conseguiu mover-se e 
arrancá-las.
O agricultor estranhando que aparen-

te pequena dificuldade não fosse supe-
rada pelas bestas e voltou a espicaçar 
os animais. Mas o esforço e as tentati-
vas eram vãs – o tojo (ou tojeiro) con-
tinuava imóvel.
O homem resolveu então puxar atrás 

o rabo do arado e pôr-se a escavar para 
tentar descobrir tamanho mistério. De-
pois de ter levantado alguma terra que 
envolvia zona, o que viu deixou-o ma-
ravilhado. Diante dos seus olhos es-
tava uma linda e pequena imagem de 
Nossa Senhora com o menino ao colo.
Surpreendido e animado o lavrador veio ao povoado 

dar a novidade do seu achado religioso. Movido pela 
curiosidade e pelo espírito de devoção, todo o povo se 
encaminhou para o local. De facto, as vergônteas do es-
pinhoso tojo pisadas já pelas cardadas botas do agricul-
tor, lá estavam, e entre elas, a venerada imagem. Pela 
razão de ter sido achada num tojo, perto do local deno-
minado Tojeiros, todos terão sido unânimes em apelidá-

-la de Nossa Senhora da Tojeirinha. Logo se organizou 
uma procissão a caminho da capela de Santo Estêvão 
(muito perto do local), onde, entre fervorosas orações 
de agradecimento e de prece, foi colocada a imagem.  
Ao sair, com enorme surpresa e sem explicação, o povo 
viu que os bois, que haviam ficado presos ao arado, es-
tavam ali, à porta da ermida, de carga sobre o cachaço. 
Rapidamente cresceu a devoção do povo a imagem com 

tão misteriosa origem. Por esta razão, 
possivelmente, Santo Estêvão deixou de 
ser o orago da capela cedendo o lugar à 
Senhora da Tojeirinha. A capela passou, 
então a chamar-se capela da Senhora da 
Tojeirinha. Ainda hoje, no Dia de S. Sil-
vestre (1.º dia do ano), a população orga-
niza uma procissão solene e traz os seus 
animais (bois e burros) para serem aben-
çoados, dando três voltas à capelinha. 
Ainda sobre a imagem desta Senhora, 
conta-se que por volta de 1800, aquando 
das Invasões Francesas, a imagem esteve 
escondida, no meio do mato em escava-
ções feitas pelos romanos, de modo a não 
ser danificada ou saqueada. Só mais tar-
de, em 1830, a imagem foi reencontrada. 
Conta-se que Nossa Senhora da Tojeiri-

nha saía da capela e ia para uma barquinha (lapa) que 
havia lá perto, porque queria que lhe fizessem uma por-
ta virada para as suas seis irmãs (Nossa Senhora da Na-
zaré, Nossa Senhora do Monte, Nossa Senhora do Fétal, 
Nossa Senhora da Victória, Nossa Senhora da Gaiola 
e Nossa Senhora do Rosário). Ao ser feita a porta que 
tanto queria deixou de abandonar a capela.

sUzi silva no solMar eM aGosto
Todos os anos temos o famoso Festival de verão 

de Portugal do Restaurante Somar que é sem-
pre nos meses de julho e agosto.
Este mês o restaurante Solmar tem a honra de ter 

uma nova fadista vindo de Portugal, Suzi Silva, que 
atuará todos os fins-de-semana acompanhado de José 
João e Jo Medeiros.
O Restaurante Solmar do velho Montreal festeja 

este ano o seu 41º Festival de verão de Portugal.
À sua já bem conhecida e excelente ementa, se jun-

tarão novas e atraentes sugestões do anfitrião: Varia-
dos pratos de grelhados na chama a sua mesa, en-
quanto se deixar embalar ao som do fado. 
Venham constatar em pessoa, porque é que há 41 

anos este Festival é, sem duvidas, o padrinho das 

mais belas saídas nocturnas no Velho Montreal, to-
das as noites.

Parabens ao casal Hugo Boal e Melanie Cordeiro pelo enlace matrimonial que foi no dia 27 de Julho 
de 2013. Parabéns e uma vida longa e cheia de felicidades.

cAsAl dA semAnA
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Quando o meu marido me deixou por outra 
mulher,a minha vida ficou completamen-
te destruída. chorei muita lágrima,mas o 
sHAmAN abriu-me os olhos e mostrou-
-me a face da pessoa que causou a minha 
infelicidade. Agora estamos reunidos de 
novo. Obrigado, lilIANA. 

Estava quase sem lar, extremamente infe-
liz e depressivo. A minha vida tornou-se 
num inferno. Depois de começar o trata-
mento espiritual com o sHAmAN INDIO, 
tudo começou rápidamente a entrar no 
seu lugar. A minha vida deu uma volta de 
360 graus. foi simplesmente fantástico. 
Obrigado sHAmAN. lEO

Eramos uma  família muito feliz,até ao dia que o nos-
so filho nos deixou e não deu mais notícias.Pensá-
mos que o tinhamos perdido para sempre. Agora ele 
já voltou e a nossa casa e família está insenta e livre 
do diabo. Obrigado sHAmAN por nos teres ajudado.  
cHErrY.

Estamos agora celebrando a nossa cidadania cana-
diand, depois de muita luta e de quase termos sido 
deportados. sHAmAN INDIO, obrigado pelos teus con-
selhos e orações, que resultaram na união da nossa 
família depois de tanto sofrimento. rOlANDO.

Há muito tempo que tentáva-mos ter um bébé. Espe-
rimentámos diversos tratamentos e perdemos a es-
perança. Agora estamos estáticos e felizes, pois um 
novo membro vem juntar-se á familia. Obrigado pela 
tua ajuda sHAmAN. família cuffEY .  
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a Gaiola doUrada,
UM verdadeiro boMboM
Sexta-feira passada, o filme A Gaiola dourada, 

(la Cage dorée, em francês) foi apresentado  
aos medias. Tive o prazer de assistir a essa pro-
jecção e posso dizer-vos que este filme, que foi já 
um sucesso na comunidade portuguesa de França, 
com mais de um milhão de entradas, vai definiti-
vamente ajudar a manter o espirito estival,cheio 
de bom humor  e bem quentinho.
O filme é fantástico e toca em todos os aspectos, 

não só sobre uma história de imigração mas também 
nos desafios de adaptação das gerações. A história é 
simples: Um casal que emigrou de Portugal para a 
França e depois de mais de 30 anos de vida nesse 
país, tem uma possibilidade de voltar à terra natal 
com sua família. Aí começa o desafio. Todos os que 
vivem em redor deste casal em Paris, habituados aos 
bons serviços durante estes anos, dependem do casal. 
Valerá a pena deixar tudo, até os próprios filhos, para 
realizar um sonho antigo, velho de 30 anos?
O cenarista e realizador do filme, Ruben Alves, que 

também tem um pequeno papel no filme, escreveu 
o diálogo duma maneira interessante, trazendo  um 
questionamento sobre a identidade do português fora 
do seu país. Um português será sempre um portu-
guês, mas tem que adaptar-se e  confrontar as ideias 
veículadas tanto sobre a sua comunidade, como na 
sua simples identidade social. Gostei imenso,  o filme 
toca em várias gerações, porque os pais esperam rea-
lizar  o seu sonho, enquanto que os filhos enfrentarão 
os desafios da conciliação e das culturas. Os mais no-
vos, que gostam e conheçam o duo humorístico Ro 

et Cut, vão reconhecer a expressão popular no filme, 
c’est ça qu’c’est bom. Então não perca uma oportuni-
dade de ver um filme moderno que fala numa lingua-
gem simples as problemáticas da volta ao país natal. 
O filme termina  com a apresentação de um convida-
do de honra, que toda a comunidade portuguesa de 
Montreal conheçe  e participa de maneira modesta na 
conclusão de 80 minutos de rir e de lágrimas.

Convidado a assistir à primeira apresentação des-
te mesmo filme, que teve lugar no dia 29 de Julho 
passado, no cinema Beaubien, eu e os presentes con-
vidados, (sala completamente cheia) ficámos verda-
deiramente contentes e satisfeitos com esta comédia 

Comentários de Miguel Felix e Tony Saragoça

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:    12, 13, 14 e 15 de agosto 2013
Hora:   9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas:    12, 13, 14 e 15 de agosto 2013
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 26 de agosto até dezembro de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 26 de agosto até dezembro de 2013
    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
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrTE é ExIgIDO

LAZER

“à portuguesa.” 
Já há muito tempo que não tinha assistido a uma 

ovação de pé no final da apresentação de um filme. 
Pois aqui foi facto e, segundo a critica que ouvi numa 
bem renomada estação de rádio de Montreal, um 9 
sobre 10, foi a nota  atribuída pelo convidado a co-
mentar o filme de Ruben Alves.
Se quer passar 90 agradáveis minutos de bom di-

vertimento com um “toque” á portuguesa, aproveite 
a ocasião o mais depressa possível, pois não se sabe 
quanto tempo este filme estará nos écrans de cinema 
da metrópole.
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sobe e desCe
DESPORTO

ronaldo para MoUrinho: 
«não CUspo no prato
onde CoMo»
Cristiano Ronaldo não 

se conteve e respondeu 
com ironia a José Mourinho, 
que disse recentemente que o 
verdadeiro Ronaldo que trei-
nou foi o brasileiro, aquando 
da passagem do «Fenóme-
no» pelo Barcelona.
«Há coisas na vida que não 

merecem comentários. Não 
vou comentar isso por razões 
óbvias. Sempre tive respeito 
pelos meus treinadores e tento 
aprender com eles», afirmou o 
português em conferência de 
imprensa em Los Angeles.
«Já estou habituado a pessoas 

que falem mal de mim. Como 
se costuma dizer em Portu-
gal, não cuspo no prato em 
que como. Prefiro lembrar-me 
apenas das coisas positivas», 

frisou.
O Real Madrid venceu esta 

madrugada o Everton por 2-1 e 
está na final da Guinness Cup, 
onde vai defrontar o Chelsea 
de Mourinho. Mas Ronaldo 

desvaloriza este reencontro: 
«É só mais um jogo e quere-

mos ganhar. Vamos enfrentar 
o Chelsea e não o treinador», 
sublinhou.

spOrTINg-brumA: NÃO INTErEssA A NINguém
A história do futebol português está repleta de ca-

sos como este entre Bruma e o Sporting.
De um lado um clube, por vezes formador, com 

problemas e dificuldade em reconhecer que os miú-
dos crescem. Do outro um talento que meia dúzia 
de jogos depois parece valer muito mais e ter gente 

que lhe oferece o mundo. É estúpido dizer que quem rompe 
acaba mal. Estúpido porque a história o desmente. Paulo Sou-
sa é um bom exemplo (mas já tinha 22 anos quando deixou a 
Luz). Paulo Futre outro (não foi para o estrangeiro...). Haveria 
mais. Também há histórias destas sem final feliz, mas que não 
sabemos como terminariam se os jogadores tivessem esco-
lhido ficar em vez de sair. Bruma não será diferente. Pode dar 
certo, pode simplesmente falhar. Mas se ficasse no Sporting, 
alguém sabe como seria? Não. Compreendo na mesma me-
dida a opção de Bruma e o lamento dos adeptos. Já tenho 
dificuldade em perceber a posição dos dirigentes e de quem 
aconselha o jogador. Ao contrário de muita gente, acho que o 
erro dos dirigentes do Sporting não começou agora. A ser ver-
dade que Bruma ganha 1900 euros por mês (e não reparei em 
desmentidos), o erro maior é esse, ter um jogador de seleção 
sub-20 assim tão mal pago. Nestes processos, o primeiro erro 
normalmente é este. Os dirigentes resistem o máximo possível 
a aumentar um júnior. Acham sempre que não é preciso, que 
há tempo, que ainda é um miúdo, recordam-se facilmente do 
tempo em que um refrigerante e uma carcaça eram suficientes 
para o manter. Enquanto isso, pagam milhares a suplentes. 
Um dia acordam e é tarde de mais. No caso de Bruma, o tem-
po andou muito depressa e é evidente que a responsabilidade 
maior é da direção de Godinho Lopes. Mas isso não admira, 
a incompetência foi a nota maior. Já a posição de Bruno de 
Carvalho é incompreensível. Aliás, Bruno de Carvalho é, não 
raro, incompreensível. Isto não é uma crítica. Pelo menos para 
já. É sobretudo o reconhecimento de que passou pouco tem-
po, a forma de estar e agir do presidente do Sporting é ainda 
relativamente desconhecida. E os resultados estão totalmente 
por confirmar. Como em todos os casos, admito que aquilo que 
não sabemos é mais do que aquilo que está à vista. Mas o que 
está à vista é que o Sporting embirrou com os representantes 
de Bruma, fossem eles Zahavi, Catio ou Bebiano. Insistiu em 
falar apenas na presença do jogador e isso precisava de ser 
explicado. Não foi. Pode ser que isto, por estranho que possa 
parecer, fizesse parte da estratégia de Bruno de Carvalho, tal-
vez convencido de que a indemnização por rescisão sem fun-
damento é a melhor aposta para o clube. É estranho, admito, 
mas já vi muita coisa. E não conhecemos Bruno de Carvalho, 
é um facto. Para os representantes de Bruma, este forçar de 
saída parece precoce. Se o objetivo era pressionar o Sporting, 
havia formas menos definitivas, até porque o clube parece tudo 
menos indisponível para ouvir quem deseje comprar-lhe um ou 
dois jogadores (veja-se o preço de saldo de Schaars e Arias).

ruI cOsTA vOlTA A gANHAr ETApA, 
Três DIAs DEpOIs!
O português Rui Costa voltou a impor-se a toda a 

oposição na 19ª etapa do Tour! Três dias depois de 
ter triunfado na 16ª tirada, com final em Gap, o ciclis-

ta da Movistar repetiu o feito, vencendo pela segunda vez nes-
ta edição da prova e pela terceura na sua carreira uma etapa 
na mais importante prova do mundo do ciclismo.
Depois da jornada duríssima de véspera, com duas pas-

sagens pelo Alpe Dhuez, a longa etapa de montanha entre 
Bourg-d¿Oisans e Le Grand-Bornand (204 quilómetros, com 
duas contagens de categoria extra e mais duas de primeira) 
voltou a ser terreno fértil ao português, que depois de um pri-
meiro ataque experimental passou para a frente da prova a 20 
quilómetros da meta, não parando de ganhar avanço até ao 
pico da Croix Fry. Rui Costa: «Não vou esquecer este dia!»
A partir daí, seguiu-se uma descida estonteante até à meta, 

sempre com avanço seguro sobre um grupo de perseguidores, 
para mais uma chegada isolada à meta, à frente do alemão 
Andreas Klöden, que na descida se destacou dos companhei-
ros de fuga. Com esta vitória na tirada, Rui Costa subiu seis 
posições na geral, ocupando agora o 24º posto, a 42.17 do 
camisola amarela, Christopher Froome, que cortou a meta 
8.40 segundos do português, num grupo onde estavam quase 
todos os elementos do top-ten. Assim, a única alteração signi-
ficativa passa pela entrada do espanhol Dani Navarro nos dez 
primeiros, ocupando agora a oitava posição. Aos 26 anos, Rui 
Costa já é o segundo português com mais vitórias no Tour, 
atrás apenas de Joaquim Agostinho (quatro) e a par de Acácio 
da Silva. Tal como Agostinho, em 1969, o português vence 
duas tiradas na mesma edição da prova.

SUPERTAçA: 15 QUILOS DE CRISTAL EM CAUSA nO «JOGO DOS JOGOS»

presidente da Federação
anteCipa UM «Grande
espetáCUlo»
O presidente da Federa-

ção Portuguesa de Fu-
tebol (FPF), Fernando Go-
mes, antecipou um «grande 
espetáculo» no jogo entre 
FC Porto e Vitória de Gui-
marães, na Supertaça, cuja 
imagem foi completamente 
reformulada.
Fernando Gomes lembrou 

que a Supertaça Cândido de 
Oliveira, designação em me-
mória do antigo futebolista 
internacional português, trei-
nador e jornalista fundador do 
diário desportivo A Bola, «não 
é apenas mais um jogo de pré-
-temporada», mas «a última 
provação de quem conquista o 
campeonato e a Taça de Por-
tugal».
«É o jogo dos jogos. Aprovei-

to para desejar que esta edição 

da Supertaça Cândido de Oli-
veira, disputada pela quinta 
vez consecutiva na acolhedo-
ra cidade de Aveiro, a Veneza 
portuguesa, seja um grande 
espetáculo proporcionado por 
dois grandes clubes nacionais, 
o FC Porto e o Vitória Sport 
Clube, e que seja digna da me-
mória do grande homem que 

lhe dá o nome», disse.
O novo troféu da Supertaça, 

assinado pela Vista Alegre, 
constitui-se por uma peça úni-
ca e de grande complexidade, 
na qual foram utilizados, entre 
outros materiais, 15 quilos de 
cristal.
O diretor desportivo do Vitó-

ria de Guimarães, Flávio Mei-
reles, quer levar para o jogo da 
Supertaça, sábado, em Avei-
ro, «o mesmo espírito« que a 

equipa minhota levou para a 
final da Taça de Portugal da 
época passada, na qual esteve 
a perder por 1-0 frente ao Ben-
fica e acabou por se impor por 
2-1.
«O Vitória está a começar 

uma nova fase. A época passa-
da foi difícil e de muito sacri-
fício, que acabou em beleza. 
Portanto, queremos começar 
esta nova época com um título 
e tudo faremos para o conse-
guir», assinalou Flávio Meire-
les, representante do clube de 
Guimarães na cerimónia.
Por seu lado, o presidente da 

casa do FC Porto em Lisboa 
acredita que o campeão nacio-
nal tem «uma equipa com va-
lor» e por isso manifestou-se 
«absolutamente tranquilo de 
que o FC Porto vai fazer uma 
época ótima», começando já 
com o triunfo na Supertaça, da 
qual é recordista de vitórias.
«(O objetivo do FC Porto é) 

sempre lutar pela vitória, mas 
com fair-play pelo adversário, 
que é valoroso. O FC Porto 
está na final por mérito pró-
prio, é o campeão nacional, 
mas também sabemos que o 
Vitória de Guimarães também 
está na luta por este título, por-
que venceu a Taça de Portugal, 
e também contra um adversá-
rio valoroso», lembrou Álvaro 
Monteiro.
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1-Sporting KC 22 10 6 6 31 21 36
2-NY Red Bulls 22 10 5 7 33 27 35
3-Impact Montréal  20 10 5 5 32 29 35
4-Philadelphia Union 22 9 7 6 33 30 34
5-NE Revolution 21 8 6 7 27 19 30
6-Houston Dynamo 20 8 6 6 23 20 30
7-Chicago Fire 20 7 4 9 25 30 25
8-Columbus Crew 21 6 5 10 24 27 23
9-Toronto FC 21 3 8 10 19 29 17
10-DC United 21 2 4 15 10 35 10

  J V E D GM GS PGRUPO ESTE

1-Real Salt Lake 22 11 4 7 36 24 37
2-Colorado Rapids 23 9 7 7 28 24 34
3-Portland Timbers 21 8 10 3 31 20 34
4-LA Galaxy 22 10 3 9 32 27 33
5-Vancouver Whitecaps 21 9 5 7 33 29 32
6-FC Dallas 21 8 8 5 27 27 32
7-Seattle Sounders 19 8 4 7 24 22 28
8-SJ Earthquakes 22 7 6 9 23 33 27
9-Chivas USA 21 4 5 12 19 37 17

  J V E D GM GS P

DOmINgO, 28 julHO
sEATTlE sOuNDErs 2-1  cHIvAs usA
sj EArTHQuAkEs 2-1  pOrTlAND TImbErs
HOusTON DYNAmO 1-1  cHIcAgO fIrE
ImpAcT mONTréAl  1-0  spOrTINg kc
vANcOuvEr w. 0-1  pHIlADElpHIA u.
NY rED bulls 4-3  rEAl sAlT lAkE
Dc uNITED 1-2  NE rEvOluTION
cOlOrADO rApIDs 2-0  lA gAlAxY
sábADO, 27 julHO
TOrONTO fc 2-1  cOlumbus crEw

GRUPO OESTE

sábADO, 10 DE AgOsTO
19:00 ET TOrONTO fc  vs sEATTlE
19:30 ET cOlumbus  vs NEw YOrk
19:30 ET vANcOuvEr  vs sAN jOsE
20:00 ET pHIlADElpHIA  vs  D.c.
20:30 ET cHIcAgO  vs  mONTrEAl
20:30 ET spOrTINg kc  vs NEw ENglAND
21:30 ET rEAl sAlT lAkE  c.  HOusTON

rEsulTADOs

próxImOs jOgOs

grupO A
Clube  J  V  E  D Pts
Panama  3  2  0  1  7
Mexico  3  2  1  0  6
Martinique  3  1  2  3 3
Canada  3  0  2  1  1

grupO b
Clube  J  V  E  D Pts
Honduras  3  2  0  1  6
El Salvador  3  1  1  1  4
T. e Tobago  3  1  1 1 4
Haiti  3  1  0  2  3

grupO c
Clube  J  V  E  D Pts.
USA  2  2  0  0  6
Costa Rica  2  2  0  0  6
Belize  2  0  2  0  0
Cuba  2  0  2  0  0

TErÇA-fEIrA 16 DE julHO
Cuba VS Belize 17h30
USA VS Costa Rica 20h00

sEguNDA-fEIrA 15 DE julHO
El Salvador 1-0 Haiti 
Honduras 0-2 Trinidad & Tobago

DOmINgO 14 DE julHO
Panama 0-0 Canada 
Martinique 1-3 Mexico

QuArTOs DE fINAIs
Panamá 6-1 Cuba
México 1-0 Trindade e Tobago
E-U- da América 5-1 El Salvador
Honduras 1-0 Costa Rica

resuLtados e
                CLassifiCação

mEIAs-fINAIs
E-U da América 3-1 Honduras Panamá 2-1 México

fINAl: E-u da América 1-0 panamá

ManUel sérGio: «se depender 
de jesUs, Cardozo FiCa»
Manuel Sérgio garantiu 

esta segunda-feira que 
Jorge Jesus já esqueceu o 
episódio na final da Taça de 
Portugal e que, pela vonta-
de do treinador do Benfica, 
Cardozo continuará no clu-
be encarnado.
“Se depender de Jesus, Car-

dozo ficará no Benfica. O Jor-
ge é um homem de bom co-
ração e esquece as ofensas”, 
afirmou Manuel Sérgio à Rá-
dio Renascença.
O antigo colaborador de 

Jorge Jesus assegurou que a 
continuidade de Cardozo no 
Benfica já não depende exclu-
sivamente do treinador, mas 
sim do presidente. “A peça-
-chave para a resolução do 
problema é Luís Filipe Viei-
ra”, disse.

Manuel Sérgio considera que 
o avançado paraguaio merece 

uma oportunidade, acrescen-
tando que o lugar de Jorge Je-
sus pode ficar em perigo se a 
época não começar da melhor 

maneira. “Se os primeiros re-
sultados do campeonato não 

forem positivos, pode motivar 
um mal-estar no ambiente que 
rodeia o Jesus”, argumentou.

FECHO DE MERCADO: PORTUGAL à MERCÊ DE TURCOS E RUSSOS

2 de seteMbro é a data para 
os prinCipais CaMpeonatos
Uma vez mais, os clubes 

portugueses ficarão à 
mercê de turcos e russos 
após o fecho do mercado de 
transferências. 2 de setem-
bro é a data prevista para 
o encerramento do merca-
do de verão nos principais 
campeonatos, originando 
novamente uma situação de 
desequilíbrio.
31 de agosto calha desta feita 

num sábado, adiando o cair do 
pano para o dia útil seguinte. 
Ou seja, as inscrições em Es-
panha, Inglaterra, França, Ale-
manha e Itália fecham a 2 de 
setembro. A Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional deve 
seguir a mesma lógico embora 
não haja decisão tomada.
O organismo irá pronunciar-

-se oficialmente sobre o tema 
em meados deste mês, em co-
municado. De qualquer forma, 
é provável que a meia-noite do 
tal dia 2 seja a hora limite.
Nesse dia, haverá movimen-

tações intensas entre os clubes 
europeus. Em Inglaterra e Itá-

lia, os mercados deverão encer-
rar às 23 horas, ao contrário do 
que acontecerá em França, Es-
panha e, provavelmente, Portu-
gal. Na Alemanha, os reforços 
poderão apenas ser inscritos até 
às 18 horas. Uma vez ultrapas-
sada essa data, tal como tem 
vindo a acompanhar, emblemas 
de alguns países ficarão em 
vantagem para contratar refor-
ços de última hora e deixarão 
os clubes vendedores sem ca-
pacidade para garantir substi-
tutos. Na Turquia, as inscrições 
encerram apenas a 5 de setem-
bro, enquanto os clubes russos 
poderão comprar e inscrever 
jogadores até ao dia seguinte. 
Outros campeonatos, como o 
romeno, permitem contrata-
ções por mais uns dias. Neste 
caso, o dia 9 de setembro.
Para os principais emblemas 

portugueses, a vantagem de 
russos e turcos é especialmen-
te preocupante. O poderio fi-
nanceiro e o assédio habitual 
a jogadores de clubes lusos 
justifica esse cenário de ex-

pectativa. A título de exemplo, 
Oscar Cardozo é desejado por 
emblemas como o Fenerbahçe 
e o Spartak de Moscovo, clubes 
que terão mais uns dias para 
garantir o avançado paraguaio 
se o Benfica não definir o seu 
futuro entretanto. 
Datas para o fecho do mer-

cado de transferências:
Portugal: 
00h00 de 2 de setembro*
Espanha: 
00h00 de 2 de setembro
Inglaterra: 
23h00 de 2 de setembro
França: 
00h00 de 2 de setembro
Alemanha: 
18h00 de 2 de setembro
Itália: 
23h00 de 2 de setembro
Turquia: 
00h00 de 5 de setembro
Rússia: 
00h00 de 6 de setembro
Roménia: 
00h00 de 9 de setembro.
Israel: 
00h00 de 17 de setembro
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