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A Comunidade Portuguesa no
Quebeque Perdeu Importância

Com o fim dos fluxos migratórios, 
para o Quebeque e Canadá a 

comunidade portuguesa foi envelhe-
cendo.
Durante muitos anos, a comunidade 

e algumas instituições de Portugal e 
Canadá, foram as únicas a financiar e 
promover a língua da terra mãe e o pa-
trimónio de origem portuguesa, enqua-
drando-as histórica e culturalmente.
A colossal dispersão geográfica do 

Quebeque, conjugada com áreas e pro-
jectos, revela o significado de um tra-
balho levado a cabo pelo movimento 

associativo, que resultou do cruzamen-
to dos portugueses tão diversos nas tra-
dições, quanto ao Norte, Sul, Madeira 
e Açores.
É muito claro que, para todos que tor-

naram possível este imenso património, 
de origem portuguesa, que não resultou 
de nenhuma espécie de reivindicação 
de hipotéticas glórias nacionais, mas 
antes creio que, Montreal, para além da 
sua densidade cultural, estudantil e um 
ambiente de conforto para quem chega, 
com o objectivo de começar um novo 
ciclo de vida e de aprender a integrar-

-se numa cultura de hábitos diferentes, 
não conseguiu apagar a matriz cultural 
das nossas origens e os portugueses 
guardaram uma constante motivação 
para fundar uma vila quase portuguesa, 
no centro da cidade de Montreal - Pla-
teau - intelectual e operário.
 Hoje creio, que estamos convencidos 

de que este encontro de culturas já nem 
pertencem a um só país; pertencem a 
toda a Humanidade, porque dão teste-
munho da diversidade cultural, da cria-
tividade humana, e sentidos históricos 

Continuação na página 6

Festejos de São Paulo
em grande pompa

220 mil agricultores 
pagos para não
produzir
Augusto Machado

Dois mil destes lavradores recebem 
250 milhões de euros por ano. Ao 

todo, em Portugal, há 400 mil a receber 
subsídio para não produzir. Trata-se de 
lavradores que se encontram no “regi-
me de pagamento único”, que apenas os 
obriga a manterem “agricultáveis” (isto 
é: em condições para voltarem a ter pro-
dução) os terrenos de onde arrancaram o 
que lá produziam. Destes 220 mil agri-
cultores, há dois mil grandes produtores 
que recebem mais subsídios (os tais 250 
milhões de euros) do que todos os outros 
juntos. Segundo dados do Instituto Na-
cional de Estatísticas, entre 1999 e 2009, 
o país perdeu 25% das explorações agrí-
colas e 110 mil agricultores. Não foi por 
acaso que o Presidente da República, re-
centemente fez um apelo aos líderes po-
líticos para que urgentemente tomassem 
medidas para repovoar o interior do país. 
“Trazer o interior do país para o centro 
da agenda nacional” e alertou para as de-
sigualdades territoriais e para os proble-
mas da interioridade, do envelhecimento 
e do despovoamento de uma vasta par-
cela do território nacional. “Está na hora 
de mudar de atitude e corrigir os erros 
do passado. É necessário desenvolver 
uma estratégia clara de revalorização do 
interior do país, incentivando e apoian-
do o espírito indomável daqueles que lá  
trabalham”, acrescentou Cavaco Silva, 

insistindo que impõe-se tirar partido 
das potencialidades e da rique-

zas que ali existem – citando 
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CRÓNICA

Sextar-Feira, coSteletaS
aBerto toDoS oS DiaS, cartaS, Dóminó

FuteBol PortuguêS em Directo 
reSerVem o Seu lugar

AgeNdA ComuNItáRIA

Portugalíssimo
1280Am

Produtora: rosa Velosa

linha aberta:  514.483.2362
contacto
publicitário:    514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rosac@sympatico.ca

Festa de Halloween na FPm
Os jovens da Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma linda 
festa de Halloween no dia 29 de Outubro na sua sede. Mascarados, 
prémios, boa música. Para mais informações: 514 967 2709

membro
oficial

Actividades de outono
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que as ac-
tividades de outono para a 3ª idade, recomeçam no dia 30 de outubro 
com o almoço às 12h de “Fèves au Lard”. Esta atividade è feita em 
colaboração com a policia de Montreal e tem por objectivo a recolha  de 
fundos para as pessoas mais carenciadas do Plateau Mont-Royal. O 
preço é de apenas 7$. Para mais informações: 514-842-8045

Festa de Halloween
A Associação Portuguesa do Canadá organiza a Festa de Halloween 
na Igreja St-Enfant Jésus no 29 de Outubro pelas 19h. Haverá um jan-
tar, espectáculo, mascaras, baile e surpresas. A festa será animada 
pelo DJ XMen e Eddy Sousa com a participação do Rancho folclórico 
da Nazaré. Para mais informações: 514-844-2269.

Clube Portugal de montreal
O Clube Portugal de Montreal organiza uma excursão a Notre-Dame-
-de-Lourdes (Rigaud) e apanha das maçãs no domingo 9 de Outubro. 
Para mais informações, contactar: 514-844-1406 ou 514-282-7624.

Festa da marcha do oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a “Festa da Marcha” 
sábado dia 1 de outubro pelas 19h30 na sua sede, situada no 4000 
Courtrai. Jantar/dancante com o DJ Entre Nós, Fátima Miguel e Jorge 
Pimentel e esposa não faltem a esta Festa da Marcha, a mais antiga 
do canadá todos são bem-vindos. 
Para mais informações: 514-342-4373.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Festa de Acção de graças
O Clube Portugal de Montreal organiza o tradicional jantar de Acção 
de Graças sábado, 8 de Outubro de 2011 pelas 19h00 na sua sede. 
Ementa: Entreda de camarão, sopa de creme de legumes, carne porco 
à alentejana e sobremesa.Esta noite será abrilhantada pela Discoteca 
“CPM” que vai brindar com muita música e dança até às tantas. 
Para mais informações ou reservações:  514-844-1408.

José da Conceição
Somos A espécie mais Intrigante
da Biosfera terrestre

Há milhões de espécies, mas somos a única que 
pensa e que tem consciência da vida. Como 

uma espécie inteligente, podemos pensar no pas-
sado, ainda que o passado seja irretornável; pensar 
no futuro, ainda que os eventos futuros sejam ine-
xistentes. Podemos planejar, prever, recuar, reflec-
tir, definir, nos doar, amar e ter consciência de que 
existimos e de que somos um ser exclusivo entre 
biliões de pessoas .
Tudo o que fazemos visa consciente ou inconscien-

temente a nos fazer felizes, nos amplos aspectos da 
vida: ter segurança superar a solidão, ser tranquilo, 
ter amigos e, principalmente, expandir o prazer de 
viver.
Ao resgatarmos o passado acrescentamos cores e 

sabores do presente, o que nos anima a emoção de 
continuarmos a ser jovens, e, para isso nunca de-
vemos esquecer de conservar a juventude da nossa 
emoção. Se formos adultos nunca devemos esque-
cer de conservar a simplicidade e a capacidade de 

sonhar, se formos idosos nunca devemos deixar a 
nossa emoção ser controlada pelas nossas preocu-
pações .
Os problemas nunca desaparecerão das nossas vi-

das, mas a juventude da emoção sim. É possível ser 
jovem no corpo de um velho e velho no corpo de 
um jovem. Alguns jovens têm vinte anos de idade 
biológica, mas cem de idade emocional. Nada os sa-
tisfaz, tornam-se especialistas em reclamar, em ser 
irritados e tensos. Alguns idosos têm oitenta anos 
de idade biológica, mas são jovens na idade emo-
cional. Eles vivem a vida com aventura, estão sem-
pre bem-humorados e dispostos. Sorriem, brincam 
e sonham com facilidade, apesar dos problemas e 
marcas do passado.
São jovens no corpo de um velho, e conviver com 

eles é uma lição de vida.
Nunca devemos deixar de ser jardineiros da inteli-

gência, para aprender a lavrar o árido e belo solo da 
nossa existência.

Mário Carvalho
Será que podemos ajudar Portugal?

Gostaria que os leitores interessados, envias-
sem as suas ideias e sugestões para o endere-

ço electrónico jornal@avozdeportugal.com para a 
seguinte pergunta:
O que fariam para sair de uma crise se estivessem com 

dificuldades financeiras? Como é do conhecimento de 
todos a situação económica e financeira de alguns pau-
ses da União Europeia é muito difícil entre eles, Portu-
gal, Grécia, Irlanda, se a Grécia falir, outros países se-
guirão o mesmo rumo por provocar um efeito dominó. 
Antigamente dizia-se: “Quando os EUA tossem, a Eu-
ropa pega uma pneumonia”. Hoje, no entanto, a frase 
não condiz mais com a realidade. 
No final do encontro anual do Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que se encerrou neste 
fim-de-semana em Washington, o secretário do Tesouro 
dos EUA, Timothy Geithner, bateu o martelo: “O peri-
go de um encadeamento de falências, de uma corrida 
aos bancos e de níveis de risco catastróficos deve ser 
eliminado. Caso contrário, todos os esforços na Euro-
pa e no resto do mundo não servirão para nada”, disse 
Geithner, exigindo ainda mais esforços dos europeus 
no combate à crise de endividamento no continente. Os 
EUA e a China exigiram em Washington uma solução 
rápida para a crise europeia e advertiram sobre os riscos 
para a economia mundial. Para o desagrado de muitos 
observadores europeus, os norte-americanos consegui-
ram fazer com que a crise da dívida soberana em países 
da zona do euro fosse o único tema da reunião em Wa-
shington.
No entanto, os europeus, sobretudo a diretora-gerente 

do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, 

e o ministro alemão de Finanças, Wolfgang Schäuble, 
referiram-se incansavelmente ao plano adoptado de 
resgate do euro, que teria sido implementado de forma 
consequente. Portugal tem de cumprir ao milímetro as 
medidas previstas no programa de ajustamento, insis-
te o Banco Central Europeu (BCE) que, em conjunto 
com o FMI e a Comissão Europeia, íntegra a equipa da 
troika que avalia e decide se o Governo merece ou não 
receber mais dinheiro do empréstimo.
O BCE está a pressionar no sentido aprovar medidas 

não previstas para esta altura, mas que, dada a gravida-
de da crise europeia, devem ser tomadas quanto antes. 
França e Itália revelaram vontade em antecipar mais 
austeridade. A ‘troika’ classificou, como “muito positi-
va” a aplicação do programa de ajuda externa em Portu-
gal. O Governo Português quer aplicar antecipadamente 
“muitas” medidas do programa de ajuda externa forma-
lizado com a ‘troika’ internacional. O programa é “am-
bicioso e muito abrangente”, depois do bom começo há 
desafios mais difíceis que certamente se seguirão, “Por-
tugal não precisará de outro programa de ajuda”. Poul 
Thomson mostrou-se confiante de que Portugal não vai 
precisar de outro pedido de ajuda e declarou que o país 
“pode voltar aos mercados no fim deste programa”. O 
valor total do buraco, cerca de 597 milhões de euros 277 
milhões de euros proveniente das contas da Região Au-
tónoma da Madeira. Se a crise apertar aqui vai uma lista 
de despesas inúteis que podemos evitar, porque toda a 
economia é bem-vinda em tempo de crise. Também os 
portugueses podem utilizar esta lista antes de perderam, 
casa, carro, e não terem dinheiro para comprar os remé-
dios e fazer uma falência pessoal.

Café  1,50$ 7,50$  30$  360$ 
Telemóvel (celular)    50$  600$ 
Cigarros  8$ 40$  160$  1920$
Bilhetes de lotaria  6$ 24$  288$ 
Álcool, vinho,
cerveja e outras bebidas   17,50$ 70$ 840$
Impulso compra
desnecessárias  20$ 80$  960$
Uma garrafa de 500 ml 2$ 14$ 60$ 720$ 
Total por ano 5 688.00 por pessoa. Ainda resta validar a necessidade ou Napo de outras despesas glo-

bais em casa como o pacote de canais de televisão, internet, carro, etc.

Por dia Por semana (X5): Por mês (X4): Por ano (X12)
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a agricultura e o turismo. Em reacção ao discurso do presidente, a As-
sociação Nacional das PME exigiu saber onde foram gastos os 60 mil 
milhões de euros de fundos europeus que, entre 2000 e 2006, deviam 
ter sido investidos no interior do país. Aqui temos mais um exemplo, 
entre tantos outros, de decisões que se fizeram no passado e que hoje, 
o povo português, assim como o povo grego, estão a pagar por esses 
erros, senão vejamos: 220 mil agricultores pagos para não produzir e 
400 mil também a receber subsídio para não arar as suas terras. Mas 
não é tudo; e o número de embarcações da nossa frota de pesca que, 
por ordem da então CEE, (para proteger o interesse de outros países 
mais poderosos, como por exemplo a Espanha), os armadores foram 
obrigados a destruir ou a afundar as suas embarcações. O resultado 
dessa política de pagar às pessoas para não trabalhar está à vista; 
deram-nos com uma mão e tiraram-nos com a outra. Explico: vivo na 
margem do rio Minho que nos separa da Galiza e a poucos quilóme-
tros da fronteira de Valença. A freguesia onde moro está situada entre 
duas rodovias – a estrada nacional 13 e a auto-estrada A28 que ligam 
o Norte do país à Espanha e ao resto da Europa e, nas minhas fre-
quentes caminhadas matinais, observo com atenção os numerosos 
camiões que entram nestas duas rodovias carregados de mercadoria, 
na sua maioria provenientes do país vizinho mas também de França 
e Alemanha. Importamos aquilo que antes produzíamos, até animais 
vivos, como tenho visto com frequência, na A28, camiões de matrícula 
espanhola especialmente preparados para transportar animais, como 
bovinos e suínos. E as lotas de peixe do Norte do país estão também 
a serem abastecidas pelos armadores galegos enquanto os nossos 
pescadores empobrecem. E já agora, é de lembrar que os gregos tam-
bém foram no engodo das supostas vantagens e regalias que a União 
Europeia lhes ofereceram... com subsídios e mais subsídios para que 
eles deixassem de pescar e abandonassem a agricultura. Também 
eles foram induzidos a afundar os barcos de pesca e a cortar cente-
nas de oliveiras. Entretanto, os subsídios acabaram... o povo grego 
revolta-se, e o caos instalou-se na Grécia. 

220 mil agricultores
pagos para não
produzirE se Portugal saísse do euro? Como seria o proces-

so de transição? O que aconteceria aos depósitos 
bancários? O que teríamos a ganhar? E a perder?
Quanto mais apertam as medidas de austeridade que 

iremos suportar nos próximos anos, mais se alimenta 
o debate sobre se Portugal deve ou não permanecer 
no euro. De momento, é uma mera hipótese académi-
ca. Apenas deixaríamos a moeda única por decisão 
própria, pois nenhum Estado-membro pode ser obri-
gado a sair. Se não pode ser expulso, porque é que 
um país escolheria sair do euro? As razões são várias, 
mas a principal é recuperar a independência mone-
tária. Com ela, os governo podem adotar políticas 
económicas específicas para problemas concretos. 
Por exemplo: atualmente, com o euro, se um governo 
precisar de reduzir a diferença entre a produtividade 
e o rendimento, para ganhar mais competitividade, 
a primeira opção que tem é baixar os salários. Com 
uma moeda própria, bastaria, pura e simplesmente, 
forçar a sua desvalorização. Desta forma, baixaria os 
vencimentos de forma artificial, pois a mesma quan-
tidade de dinheiro, no final de cada mês, permitiria 
comprar menos bens e serviços. Outro dos benefí-
cios seria a maior competitividade dos nossos pro-
dutos nos mercados externos, o que faria aumentar 
as exportações, uma das condições necessárias para 

o fantasma do escudo
reduzir o défice externo e criar mais emprego. Mas 
o lado positivo da saída da moeda única poderá não 
compensar os prejuízos associados ao abandono da 
Zona Euro. O primeiro impacto da criação de uma 
nova moeda - ou do regresso ao escudo - seria a sua 
desvalorização que, segundo a opinião de vários es-
pecialistas, poderia variar entre 25% e 40 por cen-
to. Isto quer dizer que um depósito de 100 euros no 
banco, ou igual quantia na carteira, passaria a valer 
o equivalente a 75 ou mesmo 60 euros, quase de um 
dia para o outro.Um estudo recente, feito pelo banco 
suíço UBS, assegura que a saída da moeda única cus-
taria, em média, 11 500 euros a cada português. E só 
no primeiro ano. Nos seguintes, a fatura baixaria para 
os 3,5 a 4 mil euros. O poder de compra nacional se-
ria drasticamente reduzido. Voltaríamos a ter taxas de 
juro de dois dígitos e a inflação entraria numa espi-
ral de subida. Os produtos que importamos ficariam 
cada vez mais caros e inacessíveis aos nossos bolsos 
e o sistema financeiro poderia atravessar um dos pe-
ríodos mais graves de sempre. Além disso, o Estado 
e muitas empresas teriam de arcar com uma enorme 
variedade de pequenos custos associados, que vão 
desde a alteração de caixas registadoras, parquíme-
tros, computadores, a todos os meios de pagamentos 
em que usamos. 

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

Pensamento da semana
«Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, 
mas também pelo que deixamos de fazer» - Molière

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

Atenção, vendedores e compradores
A venda de um imóvel com a 
garantia legal não isenta um 
vendedor de eventuais defeitos 
ocultos encontrados no imóvel 
depois da venda deste.
No entanto, antes de prosseguir 
com o reparo do que você pode 
considerar um vício latente, por 
favor, note que você deve, antes 
de tudo, notifi car, por escrito, o 
vendedor dos defeitos encontra-
dos na casa e a carta deve ser re-
comendada.
Esta carta deve relatar o(s) 

defeito(s) que encontrou que 
não eram aparentes quando 
comprou a casa e deve incluir 
um tempo dito  razoável  (10 
a 15 dias) permitindo assim ao 
vendedor para vir verifi car o de-
feito e discutir com ele da pos-
sibilidade de uma solução ami-
gável.
Se você faz o trabalho sem no-
tifi car o vendedor, as suas chan-
ces de ganhar o seu caso peran-
te os tribunais serão reduzidas 
para não dizer inexistentes.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

Em utensílios
ultra modernos

em aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

iMpoRtationS

italpluS
          iMpoRtationS inc

Hélio Bernardo Lopes

A VERDADE É QUE AS TELEVISÕES TRAZEM-
-NOS DISCUSSÕES ENGRAÇADAS, como a 

que há dias, por mero acaso, pude acompanhar entre 
um qualquer bloguer e o desembargador, Rui Rangel. 
Ambos tinham razão, mas abordavam o tema por lados 
opostos. O primeiro questionava-se, e fazia-o também 
sobre o segundo, por nunca ninguém da classe política 
ser condenado nos Tribunais Portugueses. O segundo, 
procurava retirar um ínfimo de responsabilidade so-
bre tal realidade, acabando mesmo por apontar o caso 
de algumas condenações de autarcas. Simplesmente, a 
precipitação e a perda de realismo argumentativo do pri-
meiro, que até acabaram por quase inviabilizar o diálo-
go, impediram uma demonstração fácil de que existem 
vícios profundos, essencialmente de natureza cultural, e 
que se projetam na vida corrente em sociedade, a todos 
os níveis da sociedade portuguesa. Portanto, também no 
ambiente jurídico. Com mais calma, o primeiro podia 
ter salientado esta realidade muito evidente: não é pos-
sível, em termos probabilísticos, que nunca um juiz te-
nha sido condenado num tribunal português. E o mesmo 

turbulências
acontece com todos os grandes casos que se passam ao 
mais alto nível da soberania nacional, ou de entidades 
que detêm grande poder no seio da nossa comunidade: 
invariavelmente, tudo termina em nada. Ou em quase 
nada. O caso mais flagrante foi o que teve lugar com as 
FP 25, mas também o completo silêncio judiciário escla-
recedor sobre o caso dos tais dinheiros do Fundo de De-
senvolvimento Militar do Ultramar, independentemente 
do caso se encontrar já prescrito. Mas podiam citar-se 
casos como o do Angoshe, ou o da Aginter Press, ou o do 
Bolama, por aí fora. E porque não citar a completa inca-
pacidade de descobrir os violadores do segredo de justi-
ça? Não pretendendo condicionar, seja do modo que for, 
quem tem processos nas suas mãos, a grande verdade é 
que nenhum português com bom senso acredita hoje que 
venham a ter lugar as lógicas e expectáveis condenações 
ao nível dos grandes processos que por aí correm. E a ra-
zão é simples: o valor da indução experimental. Mas, en-
fim, teremos oportunidade de poder vir a confirmar, ou a 
infirmar, este pensamento, já profundamente enraízado.
A ESTE PROPÓSITO, O BLOGUER PODERIA TER 

REFERIDO os casos de um nosso ex-cônsul – ou vice-
-cônsul? – numa cidade brasileira, Adelino Vera-Cruz 
Pinto, sobre que surgiram investigações e suspeições di-
versas, ou o de Domingos Duarte Lima, cujas notícias se 
têm desenrolado através de meios de comunicação social 
diversos. Ou, ainda, o de João Vale e Azevedo, que pafece 
nunca mais chegar ao fim. Para lá da verdadeira realidade 
destes dois casos, que naturalmente desconheço, há um 
dado que parece hoje tornar-se evidente: se estes casos se 
tivessem desenrolado no seio da União Europeia, a uma 
primeira vista, as coisas acabariam por chegar à barra do 
tribunal, recebendo aí a conclusão adequada. Tendo tido 
lugar no Brasil, ou bem me engano, ou o funcionamento 
da Justiça simplesmente não irá poder ter lugar. Quase 
com toda a certeza, tudo se saldará em nada, ficando ape-
nas ao nível do diz-se e do desdiz-se.
MAS O TAL BLOGUER PODERIA AINDA TER 

REFERIDO o caso do pai de certa juíza portuguesa, que 
se encontra agora sob detenção domiciliária, depois de ter 
morto um qualquer advogado que fora seu genro, ou algo 
assim. Por um acaso fantástico, os portugueses mais aten-
tos puderam visionar os factos que tiveram lugar naquele 
fatídico dia. Diga-se o que se disser, seja lá a lei a que for, 
uma tal decisão, vinda embora ao encontro do que logo 
se disse sobre o desfecho do tema nas convivências cor-
rentes – a tal indução experimental –, não deixa de causar 
alguma admiração, mesmo algum espanto, embora eles 
sejam ainda maiores em face do insuportável silêncio da 
nossa grande comunicação social, mormente a televisiva, 
e depois de quanto se viu, por exemplo, em torno do caso 
Casa Pia. Mas já tudo é possível em Portugal, para o que 
basta recordar o caso de um qualquer nosso concidadão 
que atingiu outro a tiro já dentro da esquadra e que parece 
ter também sido posto em liberdade. Somos, inquestiona-
velmente, o país do tudo em nada.
NUM OUTRO ÁPICE, AÍ ESTÁ O MAIS RECEN-

TE CASO DA MADEIRA. De molde que surge a ques-
tão: que irá acontecer? E o que farão os eleitores madei-
renses no próximo ato eleitoral? Bom, num certo sentido, 
e brincando um pouco com a situação, a verdade é a que 
todos pensam e sobre a qual até se poderiam operar apos-
tas. Para mim, tenho por (quase) certo que tudo se irá 
saldar em nada e em continuidade. Ou seja, num futuro 
próximo, esta realidade, se se mostrar necessária, poderá 
voltar a ser operada. As coisas são como são. Mas vamos 
aguardar.
E TANTO ASSIM É, QUE JÁ SE FALA que o PS po-

derá vir a entrar para o Governo atual, de molde a dar 
mais força ao calvário que nos deverá esperar nas pró-
ximas décadas. Não devo estar a exagerar, porque, ob-
jetivamente, Portugal não tem hoje futuro digno desse 
nome. Os portugueses perceberam já, e com a natural 
exceção dos interessados, que esta será a realidade futura 
do País. De resto, basta olhar países como a Dinamarca, 
a Noruega, a Finlândia, a Islândia e outros, para logo se 
poderem observar estas duas dolorosas realidades: todos 
têm muitíssimo menos população que Portugal – metade 
ou menos – e situam-se no centro da Europa. A diferença 
de capacidade de desenvolvimento e de bem estar social 
é um verdadeiro abismo. Não são eles, pois, com o seu 
sistema político-constitucional, que estão mal. Mas como 
mudar este panorama? Bom, vão passando as décadas, 
até os séculos, e nunca se descobriu a solução. O modo 
português de estar na vida…
POR FIM, D. JANUÁRIO TORGAL FERREIRA, 

bispo das Forças Armadas, que agora nos veio dizer, 
compreensivelmente, que tem vergonha de Portugal. 
Claro que percebi o seu drama enquanto português, 
mas a sua afirmação põe de lado a realidade histórica de 
cada povo, assim como se cada um possa ser o que, num 
dado momento, lhe parece melhor, porque nos outros 
essa receita dá resultado. Como é evidente, os nossos 
governantes, e os mais diversos, podiam ter feito muito 
melhor, mas nunca teria sido tarefa fácil, porque sob o 
seu comando está um povo, com determinadas carate-
rísticas, e com uma História. 
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Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

35
por mês1

$
Fido vos oferece a liberdade

Chamadas enviadas ilimitadas

Chamadas recebidas ilimitadas

Noites e fins-de-semanas ilimitadas

Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

CitéFidoilimitado
Fale e texte em qualquer altura

Somente
no

Offres peuvent être modifi ées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $/ligne peuvent s’appliquer. 1. Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et 
taxes sont en sus et facturés mensuellement. Temps d’antenne local dans les zones CitéFido seulement; appels faits et reçus à l’extérieur des zones CitéFido coûtent 25¢/min. Des frais d’interurbain de 25¢/min peuvent s’appliquer et sont déter-
minés en fonction de la zone d’appels locaux, et non de la zone CitéFido. Consultez  fi do.ca/zonesappel. Forfait comprend les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-fi l canadien, américain ou international. Textos entrants  et sortants à 
tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable 
de Fido; fi do.ca/modalites. 2. Avec nouvelle activation et Entente Fido de 3 ans, sur forfait mensuel de 25$ et plus et option Données; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Taxes en sus. MC Fido et les noms et logos apparentés sont des 
marques de commerce utilisées sous licence. © 2011

CULTO DE LIBERTAÇÃO PODER E CURA

O Tempo da sua vitoria chegou, 
venha participar conosco nos 
dias 12 e 13 de Outubro, CUL-
TO DE LIBERTACAO E CURA, 
com o Pr. Costa Junior direta-
mente do Brasil, na qual pessoas 
ja foram ate curadas de cancer 
(onde esta havendo o maior avi-
vamento deste ceculo) a� nal e  
uma questao de fe, se voce real-
mente crer, seras transformado e 
veras o milagre acontecer.Pr. Costa Junior

(Conhecereis a verdade e a 
verdade vous libertará Jo.8 :32)

1886 Rue Tillemont, Montreal, Qc
Cultos: Domingos as 11h00am

Quarta-Feira as 20h00pm

Pr.Balthazar Marins

Telefone para contatos
Pr.Balthazar Marins (514) 576-7705

Diacono Gerry Ferramenta (514) 726-3131

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descedente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos ca-
sos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Prob-
lemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças 
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possìvel. 

Tel. 438-998-7102

A construção maratona de montreal 

Uma grande corrida  na nossa cidade, este aconte-
cimento que reuniu 24 000 pessoas de uma larga 

faixa de idades,e todos engajados. Não nos podemos 
levantar um certo domingo e ir correr 42 quilomé-
tros ,mesmo se a história conta que esta competição 
teve a sua origem no ano de 490 antes de Jesus Cristo 
quando o soldado ateniense correu essa distância en-
tre as cidades de Maratona e Atenas e assim anunciar 
que a grande Grécia tinha saído vitoriosa na guerra 
contra os Persas. 
A distância de 42,195 Km viria a constituir o teste 

último para os atletas dos Jogos Olímpicos e todas 
aquelas pessoas que procuram um desafio de endu-
reza, mas também uma forma de encarar a vida mo-
derna. 
Certamente já ouviram dizer que a vida é uma mara-

tona. Viver é hoje, uma corrida que exige um esforço 

extraordinário,e é preciso um plano para bem chegar 
ao fim. É preciso ter um projecto tão grande que não 
podemos perde-lo de vista e assim optimizar os es-
forços para vencer as adversidades.  

Eis uma palavra que se tornou nauseabunda na 
nossa bela província! No entanto, no seu último 

relatório sobre o mercado da construção e habitação 
a SCHL – Société Canadienne d’Hypothèques et de 
Logement - constatou uma certa estabilização na cons-
trução de casas no Quebeque nos últimos cinco anos. 
Em 2011 serão construidas no Quebeque 47 500 casas 
contra 51 363 do ano 2010, e a previsão para 2012 é 
de  44 300. Retrato copioso num mundo economica-
mente moroso onde não se fala de outra coisa que o 
espectro de uma recessão. No fundo  parte do retrato 
que detemos do Quebeque é que o crescimento eco-
nómico, um pouco mais pequeno que o antériormen-
te previsto, as condições favoraveis dos empréstimos 
hipotécarios e os incentivos à acquisição de casas a 
outros, garantem-nos que não vale a pena procurar 
organisar a vida fora desta província. A outra parte da 
foto, aquela que é responsável pela falta de confiança 
da população no executivo liberal, é uma indústria de 
construção viciada de longos anos com práticas de-
sastrosas e sobretudo  aumento das facturas nos tra-
balhos de construção governamentais e municipais. 
O relatório da Unidade Contra a Coligação publicado 
esta semana mostra uma situação de medo que reina 
nessa indústria e o governo que devia ter implemen-
tado leis para impedir que os actores tais o ministério 
dos transportes ou os municípios tivessem ficado tão 
vulneráveis, continua ausente. 

dias da Cultura
No quadro do 15º aniversário dos Dias da Cultura 

de 2011, três (3) organismos da Igreja St-Pierre-
-Claver, organizam dois (2) dias d’actividades gra-
tuitos para toda a Família.
A livraria Kepkaa, o Centro de arquivos Marius Bar-

beau e a oficina Mer-puits, reúnem-se sob a “Place à 
la Diversité”, para celebrar a nossa e outras culturas.
Sábado e domingo, 1 e 2 de Outubro, do meio-dia às 

18h00, será pelos cinco (5) sentidos que a Cultura se 
apresentará: exposição de trajes folclóricos e pintu-
ras, jogos teatrais, performances musicais e histórias 
cheias de imaginação.
O dia dois (2) dera reservado à Comunidade Portu-

guesa: degustação de petiscos tradicionais, Rancho 
Folclórico Praias de Portugal com os seus 50 bailari-
nos, a fadista Marta Raposo, cantores e músicos.
Para mais  informações  visite  o  sítio Web: 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca.
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ReCeItA dA SemANA

Bolo de Queijo e Fiambre 
com sementes de Papoila

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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Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

ingreDienteS:
120 ml de água; 1 ovo; 40 g de manteiga à temperatura ambiente; 60 g 
de açúcar; 350 g de farinha de trigo 65; 25 g de leite em pó; 1/2 colher 
(chá) de sal; 1 pacotinho de fermento de padeiro seco
Para o recHeio: Queijo Gouda; Fiambre
Para a Decoração: Queijo Mozzarella ralado; Sementes de papoila
PreParação:
Colocar todos os ingredientes na cuba da máquina de pão (eu colo-
quei no Cooking Chef), pela ordem indicada e seleccionar o programa 
“Massa”. No final do tempo, retirar a massa para um recipiente e levar 
ao microondas a levedar, durante 45 minutos. No final, retire a massa 
do microondas e estenda numa superfície enfarinhada, formando um 
rectângulo. Colocar por cima as fatias de queijo e fiambre e enrolar. 
Corte pequenos rolos e disponha dentro de uma forma redonda for-
rada de papel vegetal. Leve novamente a levedar mas, desta vez, no 
forno, a 180ºC, durante 30 minutos. Retire do forno e polvilhe com mo-
zzarella raspada e sementes de papoila. Leve ao forno a cozer durante 
20 minutos, até ficar douradinho. Retire, desenforme e sirva quente ou 
frio, acompanhado de uma saladinha.

2

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

o MelHoR SeRviÇo
de liMpeZa a Seco

especiais: 1 par de calças por $3.00 

                  1 fato $9.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro

• Especializado na reparação 
de forros de casacos
de couro e camurça

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

 • 514-844-0442

Manuel de Sequeira Rodrigues

A Comunidade Portuguesa no
Quebeque Perdeu Importância

dos portugueses. É como se esta obra fosse “mais do 
que um ponto de chegada; é um ponto de partida para 
o desenvolvimento de estudos e conhecimento, sobre o 
lugar de Portugal no Canadá e que estimule um enrique-
cimento mútuo, cultural e comercial.
Consulado
Ainda se mantém em pleno funcionamento instituições 

relevantes, alimentamos um consolado com diplomata 
de carreira. “O que aprecio nos diplomatas é a capacida-
de de trabalho e de se empenharem em assuntos de que 
não gostam, eles são os intérpretes dos interesses nacio-
nais da comunidade, sem terem instruções concretas, o 
que os obriga a passar alguns momentos menos bons”. 
Lembro como exemplo a missão do cônsul: encarrega-
do dos negócios de Portugal em território estrangeiro e 
proteger, no mesmo, os seus compatriotas.
Empresários Portugueses
O movimento das forças económicas no Quebeque, 

estão a crescer a um ritmo lento.
Num quadro geral das relações comerciais, estas não 

são ainda significativas, é que nós concentrámo-nos em 
três ou quatro produtos essenciais: azeite, vinho e pro-
dutos conjunturais. Empresários portugueses na hotela-
ria têm sido particularmente bem sucedidos, nas suas 
actividades e outros prosseguem o caminho para desco-
brirem novos nichos de oportunidades. 
  Um olhar atento à nossa volta levamos ao mundo 

dos jovens: médicos, advogados, engenheiros, técnicos, 
economistas, professores, artistas, arquitectos, dirigen-
tes sindicais, deputados, polícias etc., que são corpos 
gerados pela nossa pequena comunidade e surgem hoje 
poderosos à medida de cada instituição canadiana ou 
portuguesa. De certo modo este foi o caminho desejado 
e conseguido para os herdeiros dos emigrantes!... lem-
bro que os factos vividos em épocas e conjunturas dife-
rentes em Portugal – fazem com que a nossa comunida-
de não tem suporte para ocupar e ter acesso de consulta 
a toda esta riqueza académica e que permitiria projectos 
com mais qualidade e visibilidade. 
Passaporte
A natureza da memória, também depende até certo 

ponto do intervalo de tempo decorrido desde as ori-
gens e do facto de ter ou não dois ou mais passaportes, 
que não nos fazem sentir de lugar algum e até negar a 
identidade de outros povos. A identidade surge hoje tão 

Continuação da página 1

completamente desprovida de nacionalidade na sua es-
trutura, que não tem continuidade efectiva com a nossa 
pequena comunidade.
Contudo, existe geralmente alguma continuidade, 

sobretudo porque ao fim de tanta vida transgeracional 
tudo é tão recente, que leva geralmente os sobreviventes 
de volta às origens, porque existem períodos de con-
siderável tensão política e psicológica. O século XXI, 
tem como documento identificativo oficial, o passapor-
te. Que efeitos tiveram, ou poderão vir a ter, as naciona-
lidades plurais, sejam elas reais ou virtuais?
Qual o significado das obrigações e direitos de “cida-

dania” em Estados onde uma percentagem substancial 
dos habitantes está ausente do território nacional em 
qualquer altura?
A combinação é naturalmente explosiva, com os mo-

vimentos populacionais internacionais em massa, que 
reflecte os cataclismos sociais, a desintegração moral 
do final do século XX e do inicio do século XXI. A nova 
globalização de movimentações reforçou a longa tradi-
ção de hostilidade económica popular contra a emigra-
ção e contra a identidade cultural individual e colectiva.
A enorme força da xenofobia é indicada pelo facto de 

a ideologia globalizada do capitalismo de mercado livre 
“que dominou os governos nacionais dominantes e as 
instituições internacionais” ter falhado completamente 
no propósito de forjar um movimento internacional li-
vre de trabalhadores, ao contrário do que se passou no 
caso dos capitais económicos e das trocas comerciais.
Quebeque
O Quebeque é uma sólida democracia, no contexto 

do Canadá, com um conjunto de instituições que, não 
obstante todas as suas tensões internas e os negócios 
sob suspeita, funciona impecavelmente. Nós só, pode-
mos congratular, além do mais, tem uma cultura que 
nos é próxima e o povo tropeça na eventual gratidão dos 
portugueses. Quanto a Jean Charest, bem pode regres-
sar à brilhantina, se em equipa que ganha não se mexe, 
poderemos interpretar as recentes remodelações no seu 
governo como um reconhecimento de derrota? Na dú-
vida, analisem-se os resultados políticos do Governo e 
os índices de popularidade dos eleitores que reprovam 
o seu desempenho e os apelos contra apoiam-se nos re-
latórios públicos.
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Sylvio Martins

bom dia, boa tarde ou boa noite… depende da 
hora em que lerem este artigo. A festa que fui, 

sábado passado é uma das mais conhecidas e reco-
nhecidas através da comunidade. Porquê? É simples 
quando este grupo organiza uma festa, todos querem 
ir. Não por causa da comida, mesmo se é bastante 
gostoso mais porque esta colectividade fazem um 
“show” para todos os gostos e não é uma festa que 
podemos ficar parados durante 6 ou 7 horas sempre 
assentado mas porque é uma festa que todos estão a 
dançar, bailar e festejar. 

A Associação Saudades da Terra Quebequente 
(ASTQ) é mesmo uma boa organização. Com artis-
tas de qualidade, tal como, o grupo musical de Mike 
Amaral e o seu conjunto Tropical que encantou qua-
se durante duas horas sem parar, Fátima Miguel que 
seduziu com as suas cantigas, Eddy Sousa embalou 
todos com o seu ritmo, e finalmente as Bombocas, 
que vieram de Portugal, e fizeram a alegria de toda 
a sala e que fez brilhar o palco. Tudo isso por ape-
nas 30$. Alguns falaram que era muito caro para uma 
festa, mas, nós não devemos esquecer que tudo deve 
ser pago, os artistas, a comida, etc. Não é muito para 
uma festa tão boa como esta. A ASTQ fez ao que po-

demos chamar “milagres” para não abusar do preço 
e merece todo o nosso apoio. Podemos notar a pre-
sença de Nelly Pedro uma das grandes da televisão 
Portuguesa City TV em Toronto, e um dos represen-
tantes do banco Banif.
Apesar destes elogios devemos dar uma nota nega-

Festejos de São Paulo
em grande pompa

tiva sobre dois aspectos. O primeiro é sobre o alarme 
de fogo que já lá vão três ou quatro festas e toca sem-
pre, será possível de arranjar este problema? Porque 
muitos se queixaram deste problema. Será que o fumo 
para os artistas é excessivo para a sala ou devem apren-
der a controlar este efeito para o palco! O segundo é 
o problema de infiltração da água no chão, foi bas-
tante problemático para muitos. Alguns caíram outro 
magoaram-se, apesar do esforço da organização tentar 
arranjar este problema. Afinal o problema é a sala, será 
que devem escolher outra sala para este evento. 
Como de costume, tivemos as palavras de boas-vin-

das de Mário Carvalho, a seguir os hinos de Portugal 

e do Canadá. Depois, fez-se um brinde à memória dos 
falecidos, os pais de Mário Carvalho e de João Linha-
res. Ao final da noite o presidente da Associação Por-
tuguesa do Espírito Santo, Artur Couto, foi homena-
geado com uma placa pela sua contribuição e ajuda à 
Associação Saudades da Terra Quebequente. 
Domingo serviu certamente de dia de descanso para 

os organizadores, que trabalharam muito, e talvez até 
para algumas pessoas que dançaram muito. Pelo que 
se viu durante a festa, temos a certeza que todos gos-
taram desta linda noite. Agradeço aos organizadores 
pelo seu empenho e dedicação durante todos estes 15 
anos a organizar esta festa, e para terminar, viva a Ri-
beira Quente!
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agência algarve
681, Jarry, este, Montreal
514-273-9638

Passaporte canadiano válido necessário

contacto cristina
514-277-1934

Organiza uma excursão a

neW YoRK
14 a 16 de outubro de 2011

a partir de

159.00$
por pessoa

(taxa incluídas)

Um programa fantástico com o seu guia
acompanhador, Tony, em autocarro de luxo

Visitará
central park,
5th Avenue
Empire State Building
e mais...

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos 

especiais do dia

1278, Ste. Catherine E., esquina Visitation
T. 514-507-1323 - F. 514-866-5255

info@piri-piri.ca

Rôtisserie

Piri Piri
“Le meilleur poulet en ville”

Chefe Silva já abriu

O Fado
Restaurante, Marisqueira, 2 bares a tapas

Chefe Silva abre brevemente
o Maior restaurante português
na américa do Norte
situado no centro da cidade
no Hotel Europa na rua Drummond.
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CRÓNICA do INFeRNo

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

PAlAVRAS CRuzAdAS

Ricardo Araújo Pereira

BoCA do INFeRNoANedotAS
O Joãozinho entra em casa a correr e mostra ao pai um canivete novo 
que achou na rua. - Mas tens a certeza que foi perdido? - Pergunta o 
pai. - Foi perdido foi, que eu bem vi o homem à procura dele.

Um tipo fez análise durante cinco anos, até que descobriu que ele, o 
pai, o avô e os cinco tios tinham tendências homossexuais. O psicólo-
go estupefacto perguntou-lhe: Mas não há ninguém na sua família que 
goste de mulheres? Claro que há, as minhas quatro irmãs!!!

HoriZontaiS 1. Badejo (peixe). Bebida alcoólica, proveniente da 
destilação do melaço. 2. Vulgar. Reunião de pessoas para dançar. 3. 
Qualquer carruagem. Quota individual para uma despesa comum. 
4. Fileira. Leste. Graceja. 5. Rijeza (fig.). Demorar. 6. Fruto do alper-
cheiro. 7. Desejar ardentemente. Fruto da ateira. 8. Contr. da prep. 
em com o art. def. a. Secreção das mucosas. Germe (fig.). 9. Inca-
paz. Pequena argola com que se enfeitam os dedos. 10. Pequena 
embarcação. Cavaleiro equipado de lança (no exército austríaco e 
alemão). 11. Além disso. Tornar a mirar.
VerticaiS 1. Peça em que se descreve e regista o que se passa 
em qualquer sessão. Pequeno. 2. Entrada gratuita para assistir a 
um espectáculo. Dormir (a criança) (infant.). 3. Prenúncio de algum 
perigo (pl.). Eia (interj.). 4. Contr. da prep. de com o art. indef. um. 
Lugar onde habitam as divindades, segundo a mitologia grega. 5. 
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). Pôr 
em pauta. 6. Estrume. 7. Impedir. A unidade. 8. Relativamente a. 
Naquele lugar. 9. Curso de água natural. Fazer explodir. 10. Pessoa 
extremista. Antiga flauta pastoril. 11. Que faz meias com alguém. 
Cheiro agradável.

Folhas de Relvas

No governo que Miguel Relvas lidera não há 
nenhum outro elemento mais abnegado - nem 

sequer o seu vice-primeiro-ministro, Pedro Passos 
Coelho. A característica mais admirável de Relvas 
é esta: embora possua uma aflitiva falta de talento 
para a oratória, dispõe-se a fazer intervenções pú-
blicas todos os dias.

Quem lamenta que já não haja em Portugal políti-
cos de grande estatura deve passar a dar mais aten-
ção à figura de Miguel Relvas, ministro de todas 
as coisas visíveis e invisíveis. No governo que Mi-
guel Relvas lidera não há nenhum outro elemento 
mais abnegado - nem sequer o seu vice-primeiro-
-ministro, Pedro Passos Coelho. A característica 
mais admirável de Relvas é esta: embora possua 
uma aflitiva falta de talento para a oratória, dispõe-
-se a fazer intervenções públicas todos os dias. É 
um homem capaz de perorar canhestramente sobre 
qualquer assunto. Dêem a Miguel Relvas um tema, 
por mais elementar que seja, e garanto que ele será 
capaz de produzir as páginas mais atamancadas e 

crípticas da história da política portuguesa. 

Em política, a persuasão faz-se através da palavra. 
Cunhal era um grande orador, Soares era um gran-
de orador, Sócrates tinha telepontos muito bons. O 
facto de Miguel Relvas ser incapaz de articular um 
sujeito com um predicado faz com que a sua proe-
minência na vida política seja razoavelmente mis-
teriosa. Relvas é um ministro e um puzzle: é um 
político que não se consegue fazer entender, mas 
os eleitores parecem entendê-lo, ou não lhe teriam 
dado tanto poder. Os discursos de Miguel Relvas 
são uma espécie de teste de Rorschach político: 
uma pessoa ouve-o e tenta perceber com que é que 
aquela amálgama de palavras se parece. Até agora, 
ainda não consegui ver lá nada de interessante. En-
fim, os psicólogos bem dizem que nós projectamos 
a nossa personalidade no teste de Rorschach.

Nos últimos dias, Miguel Relvas exprimiu-se 
numa língua vagamente parecida com o português 
acerca de autarquias, futebol e gastronomia. No 
que diz respeito às autarquias, manifestou a vonta-
de de gerar um consenso alargado com vista a criar 
condicionalismos que potenciem determinados 
aspectos tendentes à melhoria do funcionamento 
de algumas estruturas. Quanto ao futebol, propôs 
a potenciação de determinadas estruturas no sen-
tido de melhorar certos condicionalismos relativos 
a alguns aspectos no âmbito de um consenso alar-
gado. E em relação à gastronomia já não sei o que 
disse, mas recordo-me de ter havido uma ou duas 
referências aos condicionalismos da alheira de Mi-
randela.

Professor Balamine
 célebre médium de grande classe
o seu sonho tornar-se-á realidade.

amor, sorte, segurança, bruxaria, empresas em 
dificuldade, mesmo

casos desesperados. Posso ajudar-vos a resolver 
os seus problemas, ao fim de 3 dias.

resultados 100% garantidos e à sua satisfação.
trabalho por correspondência. 

Pagamento depois dos resultados.metro

Sauvé. tel. 514-381-1918 
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Foi nesta linda noite de fim de verão 
que me desloquei a pé para assistir 

à festa do sócio na APM. Esta casa lo-
calizada no bairro de Villeray é peque-
na mas acolhedora, sobretudo quando 
se trata de celebrar a razão mesmo da 
sua existência, “Os Sócios”.
Depois de comer um jantar muito bem 

preparado pelo Angelo e sua equipa, 
houve uma tiragem à sorte de uma lin-
da televsão, ecrã gigante e uma Aguar-
dente Velha, passou-se às coisa sérias. 
A música abrilhantada por uma banda 

escolhida a dedo na assistência, só do 
melhor, até teve um maestro, Leonar-
do Aguiar, não teve lugar na charamba, 
façam portanto uma ideia da qualidade 
dos musícos. Nas mesas, não se dança-
va, mas todos cantavam em coro, uma 
raridade de talentos! Pena foi que no 
fim, cada um foi ao seu destino e a cha-
ramba dissolvida.
 Também tive pena de não ter havido 

ums prestação de magia por parte do 
Agostinho,falta de tempo,tempo este 
que nem a magia pode dar. Estão de 
parabéns os organizadores desta festa. 

ComuNIdAde

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
toDos os ProbLEmAs tÊm UmA soLUÇÃo

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

TESTEMUNHOS REAIS:

ÍNDIo CUrANDEIro DE NAsCImENto
AMERÍNDIO

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A minha fi lha ti nha uma ten-
dência e um comportamento 
de homem, devido a isso só 
ti nha atracção por mulheres. 
Meu marido e eu sofremos 
muito com esta situação e esperávamos 
desesperadamente que a nossa fi lha vol-
tasse a ser ela mesma. Depois de consultar 
o SHAMAN que lhe fez uma limpeza espi-
ritual, a nossa fi lha voltou a comportar-se 
como uma mulher. FAMÍLIA PETROVA

Depois de fechar a minha em-
presa, por causa de problemas 
fi nanceiros, a minha saúde co-
meçou  a deteriorar, passei vá-
rios ti pos de testes medicais e 
nada encontraram. fi nalmente 
com a ajuda espiritual, conhe-

ci a causa real dos meus problemas. um ritual 
de magia negra, que um dos meus emprega-
dos me jogou. agora voltei a ver a luz na minha 
vida. ROCO.

Fui passar umas férias 
numa ilha, e aí conhe-
ci o meu futuro ma-
rido. Pouco depois a 
minha vida começou a 
ir abaixo. Perdi o meu dinheiro, a mi-
nha saúde e a minha relação. Visitei o 
SHAMAN e ele indicou-me a pessoa 
responsável. Obrigado. PAULINE

Tinha um lar muito feliz 
na companhia dos meus 
fi lhos. Esta felicidade de-
sapareceu por causa da 
infi delidade do meu mari-
do. Não consegui arranjar 

nenhuma relação por mais de 10 anos. Fui 
marcada por uma bruxaria que me impe-
dia de ser feliz. Com a ajuda espiritual do 
SHAMAN, a minha vida mudou. CHANTAL

Eu sou um mestre
espiritual, 
um xamã mental 
e metafísico de
 nascença. 
Tenho poder e
capacidade de 
retirar qualquer
tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, 
exorcismo e bruxedo 
revertido. 
Limpo a sua casa, 
carro e negócio.

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

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

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

José Sousa

Festa do Sócio
na casa dos pais

o poder do dinheiro
Caros leitores o dinheiro quase que 

manda no Mundo, e pelos vistos, 
quase todos os métodos são bons ir 
buscar esse dinheiro. Nesta socieda-
de de consumo podemos ver que em 
Fevreiro de 2012 os carros de 2113,já 
estarão disponíveis para compra no 
mercado. Cheguei esta semana de uma 
excelente viagem de mota aos EUA, 
visitando as zonas de Boston, Fall Ri-
ver, Ogunquit, e constatei que não fal-
tam neste país, pastores e ministros do 
culto, para todos os tipos de religião. 
Com a Biblia na mão, logo de manhã, 
pudemos ver vários pastores em vários 
canais na televisão. Começam sempre 
por ler umas passagens do Santo li-
vro onde precisamente, Deus precisa 
da nossa ajuda para salvar o mundo. 
Depois,vão falando,pouco a pouco na 
semente que nós temos que semear, 

porque segundo eles, Deus comunicou 
com eles diretamente,imaginem,afim 
que eles nos guiem nesta terra,e que a 
tal semente,depois de semeada,venha a 
ser utíl para a nossa salvação e a sa-
vação do mundo. E claro, nós temos 
que semear esta semente,em terras não 
muito longe destes Srs. Pastores,isto é 
perto das suas carteiras,porque como 
se entende a semente é o nosso dinhei-
ro.  Estes falsos profetas, que como 
sanguesugas,só querem colher o máxi-
mo de sementes possível,para que eles 
a possam comer e gozar da vida,antes 
que nós o realizalizemos. É preciso 
estar alerta. Estes fulanos têem uma 
escola, que se não tivermos de olho 
aberto,nos enrolam em farinha, fritam-
-nos e comem-nos como um pato.
Um dia destes falaremos do amor e de 

dinheiro, cego claro.

Coisas do Corrisco

Prof. SanKoun
Vidente espiritual

21 ano de experiencia
Vidente especializado na resolução de problemas emocionais. 
retira a energia negativa.traz de volta a pessoa amada. resolve 
os seus problemas legais.
aumenta a sua sorte,proteção total contra as forças desconhecidas.
Sucesso nos seus negócios,etc. 

resultados concretos, Dá nova direção a sua vida.
resultados em 7 dias, tel.: 438-998-2524

metro cote Vertu. Falamos Francês e inglês
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carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Pre-
monitórios.
amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas 
que lhe digam. 

Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
amor: Este é um bom período para conquistas, use e 
abuse do seu charme.
Saúde: Andará com o aparelho respiratório fragilizado, 

seja prudente. 
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, 
esteja atento.
números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

carta Dominante: A Força, que significa Força, Domí-
nio.
amor: Não se deixe influenciar por terceiros, poderá sair 
prejudicado.

Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.
Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir as suas 
economias.
números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Ne-
gativas.
amor: O ambiente familiar encontra-se bom, aproveite a 
boa disposição que vos rodeia.   

Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação.
amor: A amizade dos seus amigos estará agora muito 
evidenciada.

Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus ob-
jectivos.
números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
amor: Não dê demasiada confiança a quem não conhe-
ce. Saúde: O cansaço e o stress não são nada benéficos 
para a sua saúde física e mental.

Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
amor: Momento em que estará confiante e, por isso, en-
contrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão 

surgir.
Dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá alcançar os seus 
objectivos.
números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

carta Dominante: A Temperança, que significa Equilí-
brio.
amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de ser, 
será!

Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde.
Dinheiro: Não gaste mais do que pode.
números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Não desespere, porque quando menos se espera 
surgirá o romance na sua vida.
Saúde: Está neste momento a passar um período de 

bem-estar físico e espiritual.
Dinheiro: Nem sempre a vida nos corre bem, esteja atento.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia.  
amor: Para os que não tiverem par, há a possibilidade de 
se apaixonarem.

Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os esforços ex-
cessivos.
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal.
amor: Uma relação passada e que julgava já estar esque-
cida poderá novamente invadir o seu coração.

Saúde: Seja mais selectivo com a sua alimentação.
Dinheiro: Período favorável.
números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas 
não é nada alarmante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício 

físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado.
números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

eCoNomIA

carneiro (21 de março - 19 de abril)

touro (20 de abril - 20 de maio)

gÉmeoS (21 de maio - 20 de Junho)

carangueJo (21 Junho - 22 de Julho)

leão (23 de Julho - 22 de agosto)

Virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

SagitÁrio (22 de novembro - 21 de Dezembro)

caPricórnio (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

aQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PeixeS (19 de Fevereiro - 20 de março)

Balança (23 de Setembro - 22 de outubro)

eScorPião (23 de outubro - 21 de novembro)

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Condo espacioso com 3qts fecha-
dos. muita claridade. Bem situado 
perto da bela rua Laurier. Electro-
domésticos incluidos. Venha ver!

284 000$

WOW! Super Bungalow onde o 
proprietário esteve là desde da 
sua construcção em 1961. Casa 
absolutamente impecável! 5 quar-
tos. Belo quintal. Tecto refeito. 
Bem-vindo a todos! 279 000$

Belo condo com cozinha renovada, 
2qts fechados. chão de madeira. 
em frente de um parque. a este pre-
ço não encontra melhor! 259 000$

nova construcção. muito lindo con-
do com 1qto fechado. materiais de 
qualidade. rés-de-chão. 

160 800$ + tPS e tVQ

impecável cottage com s-sol aca-
bado. contrucção 1996. lareira. 
Belo quintal com piscina, não tem 
vizinhos atras. garagem. 219 000$ 
negociável.

Belo duplex num sítio muito pro-
curado em ahuntsic oeste. Possi-
bilidade de um bachelor. livre ao 
comprador. muito intereSSante

comPanHia alimentar procura
empregados para fazer a

embalagem dos produtos congelados  

• ambiente refrigerante (7º c) 
 

• rapidez necessária  

• $10.85 a hora mais vantagens 
(traBalHo De tarDe) 

• 1-3 meses de ex periência na 
indústria alimentar 
recomendado 

• aplicar directamente
     no lugar Só  
8205 transcanadienne 

St. laurent 
(métro cote Vertu)

comPanHia alimentar procura

empregados para fazer
montagem de espetadas.

• ambiente refrigerante (7º c)  

• Boa desteridade manual 
requerida 

• $9.85 a hora mais vantagens  

• 1-3 meses de experiência na 
indústria alimentar  

• aplicar directamente
     no lugar Só  

8205 transcanadienne 
St. laurent 

(métro cote Vertu)
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DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent             514.843.8727
RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

ClASSIFICAdoS | NeCRologIA

27 de Setembro de 2011
1 Euro = CAD 1.392510

PEQUENOS ANúNCIOS
$12.00*POr 2 SEmANAS

tEl.: 514-284-1813
*tAxAS NãO INClUídAS. APlICávEl A NOvOS ANúNCIOS UNICAmENtE.

tOdOS OS ANúNCIOS dEvEm SEr PAgOS COm ANtECEdêNCIA, vISA OU mAStErCArd.

eMpReGoS

SeRviÇoS conSulaReS
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
consulado geral de Portugal mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

mercearia 
Portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas 

sem voodoo.
rosa: 514 278.3956

vidente

Paisagista com experiência e 
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval. 
Salário conforme experiência. 

450-963-3462
vende-Se

Esta semana no Montreal Magazine:
29 de SetemBRo

FeStA de NoSSA SeNHoRA doS mIlAgReS
1 de outuBRo

CoNCeRto do NIltoN CeSAR NA SANtA CRuz

Vende-se máquina de fazer vinho 
completa e mais...

antónio 514-273-2127
SeRviÇo

Vende-se condo em Odivelas, 
Lisboa. 5 1/2, com 2 quartos 
fechados, sala de jantar e salão 
aberta com lareira, cozinha mui-
ta grande. tel.: 450-575-3505

centre collision classique
Procura-se um bate-chapa com 
experiência. 

gilberto 514-385-6161

Salwa Design
Contruir e instalar armários de 
cozinha e casa de banho de alta 
qualidade a bom preço.
514-321-4506 ou 514-969.4506

Companhia de
colchas e cortinados

Procura costureiras
para trabalhar em máquinas de 

costura, com um mínimo de
experiênca.

tel.: 335.1070

Companhia de madeira architectu-
ral está à procura de Carpinteiros 
com experiência em St-Leonard. 
Principais características: corte e 
montagem / Capaz de pegar me-
didas e de ler planos. 40 horas por 
semana. Tempo completo de dia.

Franco canuto: 
514-727-9723 / 514-602-0117

garderie Villeray
4 lugares disponíveis para crian-
ças de 18 meses e mais. 7$ por 
dia. 514-750-5890
aluGa-Se
Grande 51/2 no 1º andar, perto do 
metro Iberville. Livre a partir do 
1º de Outubro. Preferência casal 
tranquilo. 514-232-5369 de dia

514-909-4659 a partir das 20h

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no dis-
trito de ANJOU.

514-355-1233
inFo@Plexon.ca

† José maria Sousa
Faleceu em Montreal a 17 de de Setembro, o se-
nhor José Maria Sousa, natural da vila de Rabo 
de Peixe, São Miguel, Açores, com 64 anos de 
idade, esposo da senhora Isaura Andrade.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José 
Luis (Ana Lindo), Steven, Nélia(Éric St-Surin), 
Christopher(Marianne Nestos) e Kevin. Seus 
netos(as) Samantha, Alicia, seu irmão António 
(Lucia) e sua irmã Maria dos Anjos assim como 
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred Dallaire | memória
2159 Boul. St. martin e., laval
tel. 514-277-7778 www.memoria.ca
eduíno martins
O serviço funebre teve lugar no dia 22 de Setembro na Igreja de Nos-
sa Senhora de Fátima. Vai a sepultar em crypta no cemitério de Notre-
-Dame-des-Neiges
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem Hajam.

†

†

†

m E m o r A N D U m
Joaquim Vicente dos Santos

Já là vão dois anos que nos deixaste 
eterna saudade da esposa, filhos, no-
ras e netos.

uma missa será celebrada, hoje, 28 
de Setembro às 18h30 na igreja Santa 
cruz.

maria de Fátima raposo
1939 – 2011

Faleceu em Montreal, quarta-feira, dia 21 de Se-
tembro de 2011, com 72 anos de idade, Maria de 
Fátima Raposo, natural da Matriz da cidade Ri-
beira Grande, São Miguel, Açores, esposa do já 
falecido Manuel Correia. 
Deixa na dor, seus filhos. Luísa(Manuel Viei-
ra) Isaura(Álvaro Lopes) Manuel(Sheba Malik) 
Estrela(Mário Ferreira) Armindo(Elisabete Gomes) 
e Teresa. Seus netos(as) Nancy, Mathieu, Patrícia, 
Jason, Simon, Jessica, Kemberly, Marc, Vanessa 
e Lídia, assim, como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred Dallaire | memoria
3254, Bellechasse, montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
eduino martins
A missa de corpo presente foi celebrada, sábado, 24 de Setembro 
2011 às 10h00 na Igreja de Santa Cruz. Foi a sepultar no Repos 
Saint-François D’Assise.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

alcino Silva monteiro
1933 – 2011

Faleceu em Montreal, sábado, dia 24de Setembro 
de 2011, com 78anos de idade, Maria de Fátima 
Raposo, natural das Quintas, Boticas, Portugal, 
esposo da Sra. Adelina Lage. 
Deixa na dor seus filhos: José, (Filomena Miele) 
João (Marianne Zalzal) e António (Kathy Bitzas).
Seus netos Ashley, Lucas, Sasha, Laura, David e 
Adam. Sua irmã, Maria de Lurdes Monteiro (João 
Mamada) Cunhados (as), Sobrinhos (as), restan-
tes familiares e amigos.  
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred Dallaire | memoria
1120, Jean-talon, montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
eduino martins
A missa de corpo presente será celebrada, terça-feira, 27 de Setembro 
2011 às 10 horas na Igreja de Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
Mont-Royal. A Missa do 7º dia será celebrada sexta-feira, 30 de Se-
tembro às 18h30.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

maria da Silva costa
1914– 2011

Faleceu em Laval, sexta-feira, dia 23 de Setembro 
de 2011, com 97 anos de idade, a Senhora Maria 
da Silva Costa, natural da Angra do Heroismo, 
Terceira, Açores (Viveu muitos anos no Faial) 
esposa do já falecido José da Silva.
Deixa na dor seus filhos: Maria Idalina(António 
Bernardo) Francisco(Maria da Luz) e Dina. Mãe 
do já falecido José Carlos (Eduina Avila). Seus 13 
Netos(as), 30 Bisnetos e 8 Trisnetos, restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred Dallaire | memoria
12415 Sherbrooke, Pointe-aux-trembles, montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
eduino martins

A missa de corpo presente foi celebrada no 26 de Setembro às 10h00 
na Igreja St. Enfant de Jésus em Pointe-aux-Trembles. Foi a sepultar 
no Cemitério perto do Fleuve.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Groupe sutton - accès inc.
Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

irene morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

HOCHELAGA
Bairro de  Hochelaga triplex 
impecável na rua Lacordaire, 

preço $395 000.  
Ocupação em Janeiro 2012 

LAVAL
Lindo bungalow destacado a 

apenas cinco minutos do Métro 
Cartier, com grande local que 

poderia ser destinado a salão de 
costura, infantário, etc. $275 000

eduardo gaspar césar 
1925– 2011

Faleceu em Laval, a 25 de Setembro de 2011, 
o Sr, Eduardo Gaspar César, natural de Oeiras, 
Portugal. Emigrado desde 1960 em Montreal. 
Membro da comunidade Portuguesa por mais de 
50 anos. 
Deixa na dor a sua esposa, Maria Teixeira César, 
a sua filha Yolanda César dos Santos, genro 
Joaquim dos Santos, netos Karenina, César 
dos Santos (Myriam). A sua família em Portugal, 
Yolanda(Manuel) sobrinhos Rui e João Pedro. 
Deixa também muitos amigos e colaboradores do 
Club Sporting de Montreal.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred Dallaire | memoria
4231, boul. St-laurent, montreal
514. 277.7778 Www.memoria.ca 
eduino martins

O Velório terá lugar, segunda-feira, 03 de Outubro de 2011 das 14h00 
às 17h00 e das 19h00 às 22h00 e terça-feira a partir das 9h00.
O serviço fúnebre terá lugar terça-feira, 04 de Outubro 2011 às 10h00 
na igreja Santa Cruz. Irá a sepultar em cripta no cemitério Notre-Dame-
des-Neiges. 
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se 
dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Também gostávamos de agradecer 
todos os serviços medicais do 2º andar da Residência Riveira em 
Laval. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam. 

†

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

514-374-2395

aStRÓloGo – cuRandeiRo
pRof. MeStRe aidaRa

Falo
Português

Procura-se de pessoa de 20 
anos e mais, que fale inglês, 
responsável para guardar crian-
ças (nannY) em neW YorK no 
estados-unidos e para morar na 
casa e viajar em família. Deve 
saber cozinhar, contratos de 2 
anos mínimo. todos os papéis 
necessário serão tratado pelo 
patrão. emprego imidiato.

andy: 514-781-1070

eMpReGoS
Precisa-se de “concierge” deve 
saber fazer reparações e pintar. 
Alojamento+salário.

514-276-3523
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lIgA doS CAmPeõeS 2011/2012

deSPoRto

grupo A
 Equipa J v E d P 
1-B. münchen 2 2 0 0 6
2-Napoli 2 1 1 0 4
3-man. City 2 0 1 1 1
4-villarreal 2 0 0 2 0

man. City 1-1 Napoli
villarreal 0-2 B. münchen
B. münchen 2-0 man. City

Napoli 2-0 villarreal

grupo B
 Equipa J v E d P
1-trabzonspor 2 1 1 0 4
2-Inter 2 1 0 1 3
3-lille 2 0 2 0 2
4-CSKA moskva 2 0 1 1 1

lille 2-2 CSKA moskva
Inter 0-1 trabzonspor

CSKA moskva 2-3 Inter
trabzonspor 1-1 lille

grupo C
Equipa J v E d P
1-FC Basel 2 1 1 0 4
2-Benfica 2 1 1 0 4
3-man. United 2 0 2 0 2
4-FC Otelul 2 0 0 2 0

FC Basel 2-1 FC Otelul
Benfica 1-1 man. United

man. United 3-3 FC Basel
FC Otelul 0-1 Benfica

grupo d
 Equipa J v E d P 
1-real madrid 2 2 0 0 6
2-lyon 2 1 1 0 4
3-Ajax 2 0 1 1 1
4-dinamo 2 0 0 2 0

dinamo 0-1 real madrid
Ajax 0-0 lyon

lyon 2-0 dinamo Zagreb
real madrid 3-0 Ajax

grupo E
 Equipa J v E d P 
1-Chelsea 1 1 0 0 3
2-valencia 1 0 1 0 1
3-genk 1 0 1 0 1
4-Bayer 1 0 0 1 0

Chelsea 2-0 Bayer leverkusen
genk 0-0 valencia

valencia 28/09 Chelsea
Bayer leverkusen 28/09 genk

grupo F
 Equipa J v E d P 
1-marseille 1 1 0 0 3
2-B. dortmund 1 0 1 0 1
3-Arsenal 1 0 1 0 1
4-Olympiakos 1 0 0 1 0

Olympiakos 0-1 marseille
Borussia dortmund 1-1 Arsenal

Arsenal 28/09 Olympiakos
marseille 28/09 B. dortmund

grupo g
Equipa J v E d P 
1-FC Porto 1 1 0 0 3
2-APOEl 1 1 0 0 3
3-Zenit 1 0 0 1 0
4-Shakhtar d. 1 0 0 1 0
FC Porto 2-1 Shakhtar donetsk

APOEl 2-1 Zenit
Zenit 28/09 FC Porto

Shakhtar donetsk 28/09 APOEl

grupo H
 Equipa J v E d P 
1-milan 1 0 1 0 1
2-Barcelona 1 0 1 0 1
3-Plzen 1 0 1 0 1
4-BAtE 1 0 1 0 1

Barcelona 2-2 milan
Plzen 1-1 BAtE

BAtE 28/09 Barcelona
milan 28/09 Plzen

ueFA euRoPA leAgue 2011/2012
grupo H
 Equipa J v E d P 
1-SC Braga 1 1 0 0 3
2-Club Brugge 1 1 0 0 3
3-Birmingham 1 0 0 1 0
4-NK maribor 1 0 0 1 0

Birmingham 1-3 SC Braga
Club Brugge 2-0 NK maribor
SC Braga 29/09 Club Brugge

NK maribor 29/09 Birmingham

grupo d
 Equipa J v E d P 
1-Sporting 1 1 0 0 3
2-FC vaslui 1 0 1 0 1
3-lazio 1 0 1 0 1
4-FC Zürich 1 0 0 1 0

FC Zürich 0-2 Sporting
lazio 2-2 FC vaslui

Sporting 29/09 lazio
FC vaslui 29/09 FC Zürich

Hélder Dias

F1: Sebastian Vettel, Passeia
nas ruas de Singapura e…Vence

Gostei imenso deste Grande Prémio, disputado  no 
fim-de-semana  em Singapura! Por vários moti-

vos, analisando este GRANDE PRÉMIO NOCTUR-
NO. Marcante de uma beleza inconfundível, as ruas da 
cidade mais limpa e asseada do mundo, 
foram invadidas por estes monolugares 
de várias cores, com insígnias publicita-
rias bem patentes nas suas plataformas, 
tudo isto, a contracenar com as milhares 
de lâmpadas de cor exóticas que  ilumina-
vam este  circuito de rua. Alguns pilotos, 
em solariedade e para mais tarde poderem 
oferecer  a organizações de beneficên-
cia  utilizaram capacetes  com desenhos 
lindíssimos, caso do actual Campeão do 
Mundo Sebastian Vettel, o qual segue im-
batível no mundial de 2011. Mas a verda-
de  também  é uma, ainda  não conseguiu 
levantar o troféu do bicampeonato em 
Singapura, mas conseguiu brilhantemente  mais uma 
vitória na época ,ficando efectivamente mais perto do 
que nunca do título nesta temporada. Agora, apenas 
Jenson Button tem chances matemáticas de título. O 
inglês da McLaren terminou a corrida na segunda po-
sição, enquanto Mark Webber, companheiro do jovem 
alemão na Red-Bull fechou este bonito podio . Fer-
nando Alonso da Ferrari terminou em quarto ,seguido 
de Lewis Hamilton na quinta posição . Paul di Resta, 
que chegou a andar em terceiro,chegou em sexto  com 
Nico Rosberg em sétimo e Adrian Sutil em oitavo. Fe-
lipe Massa foi o melhor brasileiro, em nono, e Sérgio 
Perez fechou os dez primeiros  da corrida.  Foi um 
verdadeiro passeio na noite de Singapura, dominando 
por completo  a maior parte da corrida deste domin-
go, Sebastian Vettel não deu chances aos seus rivais e 
chegou à nona vitória na temporada 2011.O jovem ale-

mão ficou a apenas um ponto do bicampeonato o que 
será um facto se o conseguir  no GP do Japão. Com 
124 pontos de vantagem sobre Jenson Button,  o lí-
der do campeonato precisa apenas de um décimo lugar 

no circuito de Suzuka, em 9 de Outubro, 
para levar o título faltando ainda  quatro 
corridas para terminarmos a temporada. A 
vitória colocou Vettel em um clube muito 
restrito de vedetas na Formula 1: o ale-
mão  juntou-se a Nigel Mansell (1992) e 
Michael Schumacher (1995, 2000, 2001, 
2002 e 2004) como os únicos pilotos a 
triunfarem nove ou mais vezes numa tem-
porada da Fórmula 1.’’ Estou muito feliz 
com o resultado. O carro foi fantástico 
durante toda a corrida. Quando precisava 
de forçar conseguíamos abrir facilmente. 
A equipa está a fazer um trabalho exce-
lente. “Sinto-me muito confortável com a 

equipa’’, disse Sebastian Vettel. Michael Schumacher 
recebeu uma repreensão escrita pelo fato de ter se en-
volvido no acidente com o piloto da Sauber, Sergio 
Perez, enquanto Heikki Kovalainen, da Lotus, foi mul-
tado em 10 mil euros por saída insegura dos boxes, já 
que quando foi autorizado a avançar pela sua equipe, 
o fez imediatamente na frente de Sebastian Vettel. Fe-
lipe Massa não sai de Singapura contente com Lewis 
Hamilton, já que depois dos dois pilotos quase terem 
batido na última fase da classificação, eis que na corri-
da o piloto da McLaren não evitou um toque na Ferrari 
do brasileiro, danificando a asa dianteira da sua McLa-
ren e provocando um furo no pneu do carro de Massa. 
O brasileiro “atirou-se” no inglês no final da corrida: 
“Ele não pensa e acaba saindo prejudicado também. 
Foi bem punido, pode ser que aprenda”, disse Massa. 
Próximo encontro 9 de Outubro no GP do Japão.
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1-Benfica 14 6 4 2 0 15 7
2-FC Porto 14 6 4 2 0 14 5
3-SC Braga 14 6 4 2 0 9 2
4-marítimo 13 6 4 1 1 10 7
5-Académica 12 6 4 0 2 12 7
6-Sporting 11 6 3 2 1 12 8
7-Olhanense 9 6 2 3 1 8 7
8-gil vicente 8 6 2 2 2 9 10
9-v. Setúbal 7 6 2 1 3 5 10
10-Beira-mar 6 6 1 3 2 3 2
11-Feirense 6 6 1 3 2 3 8
12-v. guimarães 4 6 1 1 4 7 10
13-Nacional 4 6 1 1 4 2 12
14-P. Ferreira 4 6 1 1 4 6 9
15-U. leiria 3 6 1 0 5 7 14
16-rio Ave 2 6 0 2 4 3 7

P Equipa P J v E d gm gS

deSPoRto

6ª jornada - resultados

FC Porto 2-2 Benfica
SC Braga 2-0 Nacional
Sporting 3-0 v. Setúbal
Beira-mar 0-0 rio Ave

P. Ferreira 1-2 gil vicente
Olhanense 2-1 U. leiria

marítimo 2-1 v. guimarães
Académica 4-0 Feirense

Horário dos póximos jogos

30/09 v. Setúbal -rio Ave               [Sporttv1] 20:15

01/10 Benfica - P. Ferreira                        [tvI] 20:30

02/10 Feirense - marítimo                    16:00

02/10 Nacional - Olhanense                          16:00

02/10 U. leiria - Sp. Braga                       [Sporttv1] 16:00

02/10 guimarães - Sporting               [Sporttv1] 18:00

02/10 Académica-FC Porto       [Sporttv1] 20:15

03/10 gil vicente-Beira-mar         [Sporttv1] 20:15

lIgA zoNe SAgReS

1-Atlético CP 10 5 3 1 1 6 3

2-leixões 10 5 3 1 1 6 4

3-Belenenses 9 5 2 3 0 6 4

4-Arouca 8 5 2 2 1 6 3

5-Santa Clara 8 5 2 2 1 6 5

6-Ud Oliveirense 8 5 2 2 1 3 1

7-Naval 7 5 2 1 2 5 5

8-Penafiel 6 5 1 3 1 8 8

9-U. madeira 6 5 2 0 3 7 7

10-Estoril Praia 6 5 1 3 1 3 3

11-desp. Aves 6 5 1 3 1 5 5

12-Freamunde 5 5 1 2 2 5 6

13-moreirense 5 5 1 2 2 5 6

14-trofense 5 5 1 2 2 4 8

15-Sp. Covilhã 4 5 1 1 3 2 5

16-Portimonense 3 5 1 0 4 5 9

P Equipa P J v E d gm gS
lIgA oRANgINA

Venham ver os jogos
internacionais da champions 
e da ueFA em ecrã gigante

Aproveite para assistir a Liga Sagres, Liga Orangina, Taça de 
Portugal,Taça da Liga e muito mais do desporto português. 

Tudo isso por apenas $19.99 por mês! 
Taxa de acesso $4.99 por mês.

ligue já e subscreva! 1-866-645-8792
portuguese@getnextv.com  / www.getnextv.com

representante em montreal lumar electronics
contacte luis Pereira ou Daniel Boal 

tel 514-947-1479  email: info-1@lumar-elect.com
NÃO É NECESSÁRIA ASSINATURA DE CONTRATO, e a instalação é muito simples. 
Nossos aparelhos funcionam em qualquer parte de sua casa que tenha conexão com a 
internet. Tudo o que você precisa, é ter acesso a Internet rápida (pelo menos 1,5 MBps) 
e nós faremos o resto! Não é preciso o uso de computador!

Análise da 6ª jornada

Benfica, o céu e o inferno
A sexta jornada da Liga deu Benfica, claro. So-

bretudo Benfica. A formação de Jesus viajou 
até ao Porto para jogar no terreno do maior ad-
versário, fê-lo sob o espectro da goleada da últi-
ma época, também por esta altura, e saiu vivo do 
Dragão: desta vez não subiu o calvário, nem sequer 
carregou a cruz.

O empate deixou tudo na mesma, e essa é a notícia 
mais confortante que os encarnados podiam receber. A 
equipa continua líder, em igualdade com o F.C. Porto, 
e continua a poder sonhar. Para já vai deixando bem 
claro que vai lutar pelo título até ao fim: para a própria 
Liga é bom, é sinal de emoção.
Quase sem fazer barulho, a formação de Leonardo 

Jardim vai ameaçando a liderança: aliás, não faz baru-
lho, mas também não pede licença, ganha com justiça 
e cresce à medida que os jogos passam. Ora não fazer 
barulho é algo que o Sporting desconhece: a forma-
ção leonina não pára até de gritar. No início da época 
bradava contra os maus resultados e os árbitros, agora 
exalta o crescimento da equipa. A formação de Domin-
gos leva quatro vitórias seguidas, três das quais para a 
Liga, e tem marcado à média de quase três golos. De 

repente está a três pontos dos líderes e já não é bem 
um outsider. Apesar disso o Sporting ainda não subiu 
acima do sexto lugar. Mérito, claro, de duas equipas 
num super-momento: o Marítimo e a Académica. Os 
insulares estão mesmo a um ponto da liderança, eles 
que têm tantas vitórias quanto Porto, Benfica e Braga: 
quatro e consecutivas, nas últimas quatro jornadas.
Em quinto surge então uma Académica que não pára 

de surpreender. No fecho da jornada beneficiou da ex-
pulsão do guarda-redes Paulo Lopes e partiu para o 
resultado mais gordo da ronda: 4-0 sobre o Feirense. 
Para a semana recebe o F.C. Porto e em caso de triun-
fo ultrapassa-o. Lapidar. A jornada trouxe, de resto, a 
terceira chicotada psicológica da época, a segunda em 
Leiria. Vítor Pontes perdeu em Olhão, onde mora uma 
equipa que é por estes dias sétima classificada, e foi 
despedido. Duas derrotas em dois jogos pareceram a 
João Bartolomeu uma razão suficiente para mudar de 
treinador. Como já se troca de treinadores como quem 
troca de camisa, parte o homem que há quinze dias era 
a solução para os problemas da U. Leiria. A equipa 
continua em penúltimo, e provavelmente invadida por 
uma desconfiança cada vez maior: três treinadores em 
seis jogos costumam ser um choque.
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AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT 
DU MARCHÉ?

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

4900, Métropolitain Est, St-Léonard   |   5800, Côte-de-Liesse, Ville Mont-Royal
3475, boul. Taschereau, St-Hubert    |   1 866 638-2133

Nom: _______________________________________

Adresse: _____________________________________

Code postal: _____________

Courriel (facultatif): _____________________________

Oui, je veux mon Rapport du marché pour les six prochains mois.

Envoyez ce coupon au: Montréal AutoPrix: 4900, Métropolitain Est, St-Léonard
                       Montréal (Québec) H1S 3A4 

Recevez votre « Rapport du marché» 
GRATUITEMENT à tous les mois, un
outil de comparaison indispensable
vous permettant de payer le plus bas
prix possible.

Des dizaines de milliers de consommateurs et d’entrepreneurs  le 
consultent régulièrement afin de comparer et de faire un choix plus judicieux.


