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1280AM

Produtora: Rosa VelosaProdutora: Rosa Velosa
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Contacto
publicitário:    514.366.2888
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35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rosac@sympatico.ca
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ofi cial

São Martinho na Missão Santa Cruz
A Missão Santa Cruz organiza o tradicional jantar de São Martinho sá-
bado 12 de Novembro pelas 18h30 no subsolo da Igreja Santa Cruz. 
Ementa: Castanhas, sopa de legumes, pescadinhas de rabo na boca 
com arroz e salada. Festa será animada pelo conjunto Estrelas da noi-
te. Bilhetes a venda na secretaria da Missão . 514-844-1011

Professor Balamine
 Célebre Médium de Grande Classe
O seu sonho tornar-se-á realidade.

Amor, sorte, segurança, bruxaria, empresas em 
difi culdade, mesmo

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

Resultados 100% garantidos e à sua satisfação.
Trabalho por correspondência. 

Pagamento depois dos resultados.Metro

Sauvé. Tel. 514-381-1918 

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descendente 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 profi ssionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças 
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possível. 

Tel. 514-518-3802

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

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

Jantar de São Martinho
O Clube Portugal de Montreal organiza o jantar de São Martinho no 12 
de Novembro de 2011 pelas 19h00. Ementa: Entrade de melão com 
presunto, sopa de caldo verde, o prato principal será Bacalhau à Clube 
e a sobremesa creme de caramelo e fi nalmente as famosas castanhas 
de são Martinho. A noite será abrilhantada pelo DJCPM que vai vos 
brindar com muita música. Para mais informações 514-844-9489.

Na nossa edição de 19 de Outubro 2011, na publicação da conversa 
com o nosso Embaixador Luso Canadiano António Cabral, dois (2) er-
ros escaparam à nossa atenção.A frase correta devia ler-se:´´Caso de 
salientar,no dia em que foi nomeado,o Embaixador da Francofonia em 
França, telefonou-lhe para o felicitar e também pelo facto de há 500 
anos o Embaixador Português na India,também se chamar António 
Cabral, este mesmo conseguindo este título prestigioso aos aos 53 
anos,enquanto que o nosso António o conseguiu aos 35 anos. 

ERRATUM

Danica nasceu nas Filipinas e a população 
mundial cresceu para os sete mil milhões 
As Filipinas comemoram o nascimento de Da-

nica Maio Camacho, simbolicamente designada 
como representante do cidadão sete mil milhões. 
Nasceu domingo, dois minutos antes da meia noi-
te, com 2,5 quilos cheios de vida num hospital da 
capital, Manila.
“É muito linda. Ainda nem acredito que seja a habi-

tante sete mil milhões do planeta”, disse a mãe Camil-
le Dalura, ainda na sala de partos, invadida por jorna-
listas e repórteres de imagem.
Os pais, Florante e Camila, foram felicitados pelo 

representante das Nações Unidas que lhes levou um 
bolo para, juntos, festejarem o nascimento da pequena 
Danica, que receberá uma bolsa de estudos. Os pais 
receberão dinheiro com o qual pensam abrir uma loja. 
À falta da precisão necessária para determinar onde 
nasceu ou vai nascer o cidadão 7 mil milhões, as Na-
ções Unidas aproveitam esta segunda-feira para mar-
car simbolicamente o acontecimento.

Danica foi simbolicamente escolhida como bebé sete 
mil milhões por ter nascido no continente que alberga 
dois terços da população mundial. Na Ásia, vivem 4,2 
mil milhões de pessoas. De acordo com o Fundo das 
Nações Unidas para a População, as Filipinas são o 
12.º país mais povoado do Mundo. Tem 94,9 milhões 
de habitantes, dos quais 54% têm menos de 25 anos. 
A China é o país mais povoado do Mundo, com  1359 
milhões das imagens, seguido da Índia com 1240 mi-
lhões. Há 12 anos, Adnan Nevic foi o bebé seis mil mi-
lhões. Nasceu em Saravejo, na  Bósnia- Herzegovina. 
Em várias partes do Mundo, foram anunciados, esta 
segunda-feira, nascimentos de outros bebés  7 mil mi-
lhões. Só na Rússia, nasceram dois: em Kaliningrado, 
um bebé chamado Piotr, e o Alexandr, em Kamchatka. 
Já a Organização Não Governamental Plan Internatio-
nal assegura que o habitante sete mil milhões é uma 
menina, Nargis, nascida no super-povoado estado de 
Utar Pradesh, na Índia.

TDK despede 11 mil
pessoas em todo o mundo
O grupo japonês TDK, especializado no armazena-

mento informático, vai suprimir 11 mil postos de 
trabalho em todo o mundo, o que representa 12% dos 
seus efectivos, para aumentar a rentabilidade, anunciou 
hoje a empresa. Actualmente, o grupo emprega cerca 
de 87800 pessoas. A decisão, explica a TDK, pretende 
“optimizar a produção”, “lançar medidas direcciona-
das para as suas actividades não rentáveis”, como é o 
caso dos ecrãs luminescentes, e “reduzir custos”.

Mar subiu cinco metros
em Castelo de Neiva
e ameaça casas
Habitações da freguesia de Castelo de Neiva, em 

Viana do Castelo, estão a ser ameaçadas pela re-
pentina subida das águas do mar que nos últimos dias 
destruiu mais de cinco metros do cordão dunar.

Dívida soberana europeia 
faz primeira vítima nos 
EUA com falência
da MF Global
A  MF Global, que tem como principais credores 

os bancos JP Morgan e Deutsche Bank, iniciou 
os trâmites para pedir proteção de credores, segundo 
o capítulo 11 da lei das falências do Estados Uni-
dos, no Tribunal Federal de Nova Iorque. Segundo 
os documentos apresentados em tribunal, o principal 
credor da MF Global é o banco americano JP Mor-
gan, do qual reclama 1,2 mil milhões de dólares (860 
milhões de euros) em nome dos seus clientes porta-
dores de títulos. O segundo maior credor é o banco 
alemão Deutsche Bank, com um pedido similar de 
690 milhões de dólares (494,3 milhões de euros).

Greve geral de
24 de Novembro
Em resposta a um pedido dos trabalhadores, o co-

ordenador da União de Sindicatos de Lisboa da 
CGTP disse que no dia da greve geral conjunta (com 
a UGT) serão realizadas duas concentrações na capital, 
uma às 11h00 no Rossio e outra às 15h00 em frente à 
Assembleia da República, que deverá terminar com o 
discurso do secretário-geral da CGTP. «Esta decisão foi 
tomada pelo Conselho Nacional da CGTP de modo a 
criar condições para que a greve dê expressão de rua 
à indignação geral para exigir mudanças políticas que 
respeitem os trabalhadores e assegurem o desenvolvi-
mento económico-social do país», afi rmou Libério Do-
mingues, em conferência de imprensa.

Clube Oriental Português de Mtl
O Clube Oriental Português de Montreal, sempre em festa, leva efeito 
mais duas actividades, dia de São Martinho sábado dia 12 de Novem-
bro pelas 19h30 jantar dançante com DJ Night Productions com Jeff 
Gouveia. Ementa: Bacalhau no forno, sopa, salada e sobremesa e café.

Vindo de Toronto, o Rancho Foclórico da Casa do Alentejo e uma gran-
de supresa da mesma casa sábado dia 19 de Novembro pelas 19h30 
na sua sede. Ementa: Carne de porco no forno, sopa, salada, sobreme-
sa e cafe. Animado pelo DJ Ente-nós com Luis de Melo. 
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

EMENTA: SOPA VEGETAIS, 
COELHO COM MOLHO DE COGUMELOS

ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO 

RESERVEM O SEU LUGAR

Associação Portuguesa do Canadá
Esta sexta-feira, jantar especial, oferecido por Carlos Ferreira, para aju-
dar a angariar fundos para a APC. Sopa, entrada, Xanfana de Cabrito, 
Sobremesa. Reserve o seu lugar vai gostar!

Ass. Portuguesa do Espírito Santo
28º Aniversário da Associação Portuguesa de Hochelaga, sábado dia 5 
de Novembro, às 19h30, jantar de aniversário.
Para informações e reservas: (514) 254-4647 ou 354-7276. 

A Associação Portuguesa de
West-Island convida todos que 

queiram participar no
12º campeonato de sueca.

Deve contactar a administração 
para se inscrever. Esta competição 
terá lugar todas as sextas-feiras e

haverá comida e bebida.
APWI: 514-684-0857 ou

José Almeida 514-867-6426
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NOTÍCIAS

Orçamento do Estado para 2012
IVA NAS COMPRAS CORRENTES 
VAI PODER SER DEDUZIDO
Os contribuintes vão passar a poder 

deduzir aos impostos o IVA que supor-
tam nas compras correntes que efetuam 
todos os dias. Na proposta de OE para 
2012, o Governo pede autorização para 
poder legislar no sentido de “criar de-
duções em sede de IRS [Imposto sobre 
o Rendimento das pessoas Singulares], 
IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] 
ou IUC [Imposto Único de Circulação] 
correspondentes a um valor de até 5% do 
IVA suportado, e efetivamente pago, pe-
los sujeitos passivos na aquisição de bens 
ou serviços”. O Governo ressalva, no en-
tanto, que este valor ainda será posterior-
mente sujeito a um outro limite máximo.
MAIS MEIA HORA DE TRABALHO 
NO PRIVADO E MENOS FERIADOS
O Governo vai permitir o aumento do 

horário de trabalho em meia hora diária 
no setor privado até 2013, reduzir o nú-
mero de feriados e reajustar as datas de 
outros, segundo o relatório do Orçamento 
do Estado para 2012. “Para contrariar o 
risco da deterioração económica, o Go-
verno permitirá a expansão do horário de 
trabalho no setor privado em meia hora 
por dia durante a vigência do Programa 
de Assistência Económica e Financeira”, 
ou seja, até ao fi nal de 2013.
IVA PASSA A 23% 
O IVA na restauração vai passar para a 

taxa normal de 23%. Na alimentação, o 
conjunto de alimentos preparados, pron-
tos a consumir, passam igualmente a ser 
taxados com 23%, como é o caso de ba-
tatas fritas pré-cozinhadas ou congeladas 
e pizzas, por exemplo. A proposta elimina 
ainda da taxa intemédia de 13% o conjun-
to de equipamentos destinados ao apro-
veitamento das energias renováveis, que 
passam a ser taxados à taxa máxima.
DEDUÇÕES DE SAÚDE
NO IRS LIMITADAS A 10%
O Governo quer limitar a 10% as despe-

sas de saúde que os contribuintes podem 
deduzir no IRS, segundo a versão fi nal da 
proposta de Orçamento do Estado para 
2012. No documento, o artigo 82º do 
Código do Imposto sobre o Rendimento 
das pessoas Singulares (IRS) é alterado e 
onde atualmente se prevê que são dedutí-
veis à coleta 30% das despesas efetuadas 
com a aquisição de bens e serviços direta-
mente relacionados com despesas de saú-
de, passa a prever-se apenas uma dedução 
de 10% com essas despesas. A proposta 
do Governo prevê, no entanto, uma majo-
ração desta dedução para as famílias com 
três ou mais dependentes a seu cargo. 
PROPRIETÁRIOS
PASSAM A PAGAR MAIS IMI
O Orçamento do Estado (OE) para 2012 

prevê um aumento de 0,1 pontos percen-
tuais no Imposto Municipal de Imóveis 
(IMI), sendo que o valor do imposto tri-
plica para os prédios urbanos devolutos 
ou em ruínas. O IMI, para os prédios ur-
banos que foram vendidos ou avaliados 
desde 2004, passa de um intervalo entre 
0,2 e 0,4% para um intervalo entre os 0,3 
a 0,5 por cento. Para os prédios que ainda 
não mereceram avaliação ao abrigo das 
novas normas, o valor sobre o qual incide 

o imposto passa a ser entre 0,5% e 0,8%, 
face ao anterior intervalo que ia dos 0,4 
aos 0,7 por cento. 
CONTRIBUINTES COM
AUMENTOS EM 2012
O Governo decidiu deixar inalterada a 

tabela do IRS o que poderá levar a uma 
penalização extra dos contribuintes que 
vejam o seu rendimento aumentar em 
2012. Assim, os contribuintes que este-
jam perto do limite máximo de um es-
calão de rendimento e que vejam os seus 
rendimentos aumentarem em 2012, ainda 
que apenas ao nível da infl ação, poderão 
passar para um escalão superior e, como 
tal, fi car sujeitos a uma taxa de imposto 
também superior. 

TAXA ADICIONAL DE 2,5% PARA
EMPRESAS COM LUCROS
ACIMA DE 10 MILHÕES 
As empresas com lucros tributáveis 

superiores a 10 milhões de euros serão 
sujeitas a uma taxa adicional de 2,5 por 
cento. De acordo com a proposta fi nal do 
Governo, uma sociedade que tenha um 
lucro tributável superior a dez milhões de 
euros vai ser tributada da seguinte forma: 
a 25% acrescida da derrama municipal 
que pode ir até 1,5% (valor que já exis-
tia), acrescido de uma derrama estadual 
de 3% relativamente aos lucros tributá-
veis que se situem entre 1,5 milhões de 
10 milhões, e um adicional de 5%sobre 
os lucros tributáveis que chegam a 10 mi-
lhões de euros. O agravamento da taxa é 
aplicável sobre o rendimento de pessoas 
coletivas “residentes em território portu-
guês e que exerçam atividades de nature-
za comercial, industrial ou agrícola”.
NEM AUMENTOS NEM
PROGRESSÃO NA CARREIRA 
PARA FUNÇÃO PÚBLICA
O OE para 2012 mantém o congelamen-

to salarial e das promoções e progressões 
aplicado em janeiro deste ano aos traba-
lhadores do setor público no âmbito da 
contenção da despesa, bem como o impe-
dimento de consequências fi nanceiras as-
sociadas a promoções e progressões nas 
carreiras. Assim, a redução média de 5% 
dos salários do setor público aplicada em 
2011 irá manter-se em 2012.
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NÃO 
PODEM RENUNCIAR ÀS FÉRIAS
Os funcionários públicos vão deixar de 

poder renunciar às férias a troco do pa-
gamento da remuneração e do respetivo 
subsídio, o que permitirá uma poupança 

de cerca de 0,2 milhões de euros.
PERDA DOS SUBSÍDIOS
CONFIRMADA
Os trabalhadores e pensionistas do se-

tor público com vencimentos superiores 
a mil euros vão ter os seus subsídios de 
férias e Natal suspensos nos próximos 
dois anos. Esta “medida excecional de es-
tabilidade orçamental” vai ser aplicada “a 
todas as prestações, independentemente 
da sua designação formal, que direta ou 
indiretamente, se reconduzam aos subsí-
dios” em causa.
IMPOSTO SOBRE O TABACO
O imposto sobre o tabaco vai aumentar 

para 50% em 2012. “O imposto sobre o 
tabaco relativo a charutos, cigarrilhas, 
tabaco de corte fi no destinado a cigarros 
de enrolar e restantes tabacos de fumar 
reveste a forma ‘ad valorem’, resultan-
do da aplicação ao respectivo preço de 
venda ao público nas percentagens” de 
15% para os charutos e para as cigarri-
lhas, 61,4% para o tabaco de corte fi no 
destinado a cigarros de enrolar e, para as 
restantes tabacos de fumar, os 50% , lê-se 
na proposta. Atualmente o imposto sobre 
o tabaco é de 45 por cento. 
TETOS DEDUTIVOS
ENTRE OS 3º E 6º ESCALÕES
Os contribuintes que estejam integrados 

no terceiro escalão de IRS apenas vão po-
der deduzir despesas com saúde, educa-
ção ou imóveis até um máximo de 1.250 
euros. De acordo com o documento a que 
a Lusa teve acesso, os dois escalões de 
rendimento mais reduzido continuam sem 
limites nas deduções à coleta, seguindo-se 
um limite de 1.250 euros no terceiro esca-
lão, 1.200 euros no quarto escalão, 1.150 
euros no quinto e 1.100 euros no sexto 
escalão. Assim, apenas quatro escalões de 
IRS fi cam sujeitos a limitações, sendo que 
os contribuintes que tiverem rendimentos 
que se integrem nos dois escalões de ren-
dimento mais elevados não poderão apre-
sentar qualquer despesa.
MAIS-VALIAS MAIS TRIBUTADAS
O documento prevê um aumento de 20 

para 21,5% na tributação das mais-valias 
em operações fi nanceiras. “O saldo posi-
tivo entre as mais-valias e menos-valias 
(...) é tributado à taxa de 21,5 por cento”, 
refere o documento. A tributação destas 
mais-valias aplica-se também aos planos 
de poupança em ações, quando o contri-
buinte as resgatar. 
CORTES NA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
As políticas ativas de emprego e for-

mação profi ssional receberão em 2012 
cerca de 490 milhões de euros, menos 
14,3% do que em 2011. As transferên-
cias para as políticas ativas de emprego 

e formação profi ssional em 2012 situam-
-se nos 490.098.620 euros, abaixo dos 
571.931.014 que constavam na Lei do 
Orçamento do Estado para 2011.
‘OFF-SHORES’ COM TRIBUTAÇÃO 
AGRAVADA PARA 30% 
As off-shore vão passar a ser tributadas 

a 30%, ou seja, os rendimentos que forem 
pagos a uma entidade residente num pa-
raíso fi scal passam a ser sujeitos a uma 
retenção na fonte de 30%, quanto até ao 
momento a taxa de retenção na fonte so-
bre os rendimentos de capitais era de 21,5 
por cento. 
LIMITES AO ENDIVIDAMENTO
A proposta de OE para 2012 impõe ao 

Estado um limite de endividamento de 
13,89 mil milhões de euros, a acrescen-
tar aos 12 mil milhões de euros do fundo 
para a recapitalização do setor fi nancei-
ro. “Fica o Governo autorizado (...) a 
aumentar o endividamento líquido glo-
bal direto, até ao montante máximo de 
13.890 milhões de euros”, refere a versão 
fi nal da proposta de Lei do Orçamento do 
Estado para 2011. 
AUMENTA CONTRIBUIÇÃO 
PARA ESTRADAS DE PORTUGAL
O Governo vai aumentar a contribuição 

de serviço rodoviário de 6,4 cêntimos 
para 6,547 cêntimos por litro na gasoli-
na e de 8,6 cêntimos para 8,798 cêntimos 
por litro no gasóleo. “O valor da contri-
buição de serviço rodoviário é de 65,47 
euros por 1.000 litros para a gasolina e 
de 87,98 euros por 1.000 litros para o ga-
sóleo rodoviário”, lê-se no documento. A 
contribuição do serviço rodoviário incide 
sobre os combustíveis sujeitos ao Impos-
to sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e é 
destinada ao fi nanciamento da rede rodo-
viária a cargo da Estradas de Portugal.
TAXA SOBRE SETOR
BANCÁRIO MANTÉM-SE
O imposto sobre o setor bancário criado 

por José Sócrates vai ser prorrogado para 
2012. Esta contribuição, que incide so-
bre o passivo dos bancos, foi criado pelo 
Governo de José Sócrates no âmbito do 
Orçamento do Estado para 2011, sendo 
agora prorrogado pelo executivo de Pas-
sos Coelho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O AUDIO-
VISUAL MANTÉM-SE
A taxa de contribuição para o audiovisu-

al, que entra no orçamento da RTP, man-
tém-se nos 2,25 euros no próximo ano. 
Esta taxa está incluída na fatura da ele-
tricidade. O Governo liderado por Passos 
Coelho mantém assim a taxa, depois desta 
ter sofrido um aumento de quase 30% este 
ano, de forma a compensar a redução das 
indemnizações compensatórias da estação 
pública.

BIJOUTERIE DIVABIJOUTERIE DIVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: MafissaPlace Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa

COMPRAMOSCOMPRAMOS
OURO E PRATAOURO E PRATA

SOMOS OS MELHORESSOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTOPARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652514-508-3482 | 514-209-6652
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Podemos esmagarPodemos esmagar
aqui as suas uvasaqui as suas uvas

Em utensíliosEm utensílios
ultra modernosultra modernos

em aço inoxidávelem 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

IMPORTATIONSIMPORTATIONS

ITALPLUS
                    IMPORTATIONS inc

Tony Saragoça

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇOO MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECODE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3Especiais: 1 par de calças por $3.00 .00 

                  1 fato $9                  1 fato $9.00.00 • 1 camisa $2 • 1 camisa $2.00.00

• Fazemos alterações e todo• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiroo serviço de sapateiro

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

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

Há 30 i C id d P t

 • 514-844-0442

Os Bons e menos Bons efeitos da Competição

Os Bons e menos Bons efeitos da Competição. 
Não é facto de ganhar ou perder que é o mais 

importante, mas, sim a participação no jogo. Este 
ditado muito velho, continua a ser da actualidade.
Nos nossos dias a competitividade é nos apresentada 

como um factor importante, a chave para quase todos 
os sucessos. Mas atenção... só até um certo ponto. 
A cooperação, que quanto a mim, é ainda de maior 
importância, começa precisamente onde a competiti-
vidade acaba. Palavras de um antigo Presidente dos 
Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
Ainda crianças, fomos todos doutrinados na impor-

tância da vitória. Vencer sempre, seja em projectos de 
ordem material, ou com os indivíduos com quem com-
petimos. Aprendemos a ser competidores na família, 
na escola, nos desportos, e em qualquer projecto que 
nos é incumbido nessa idade. Para tal somos instruí-
dos ou treinados para sermos fortes, conquistadores, 
aceitar golpes por vezes duros de encaixar sem quei-
xa, etc. Um dos ditados do nosso mundo actual, neste 
tema é: “Boas pessoas terminam em último lugar”, ou 
“ganhar não é somente um objectivo, é a única coisa 
que importa”. A mensagem é por conseguinte clara: 
Enquanto não derrotar-mos o nosso oponente, sere-
mos sempre considerados perdedores. “Losers” como 

diriam os de língua inglesa.
O engodo de sermos um “vencedor”, não só nos faz 

escapar a vergonha associada, erradamente, à “Derro-
ta”, mas também é promessa de um futuro cheio de ri-
queza e opulência. O dinheiro, chamemos-lhe pelo seu 
nome próprio, em particular no domínio dos desportos 
e espectáculos, tem dado possibilidades aos melhores 
competidores de acumularem enormes e escandalosas 
fortunas. Podemos pois concluir que o “poderosíssimo 
dinheiro” é hoje a maior força de motivação, tanto nas 
nossas vidas políticas como sociais.
Os efeitos colaterais desta mentalidade “vencedor/

vencido é cada vez mais aparente na nossa sociedade. 
A maioria dos “super ricos” olham com desprezo para 
os que nada têm, e a diferença entre os muito ricos e os 
muito pobres continua a aumentar a uma velocidade 
alarmante. Por exemplo, existem na EUA 400 ame-
ricanos que possuem uma fortuna maior que outros 
150.000.000 (milhões de dólares) dos seus compatrio-
tas. Entretanto, enquanto os nossos governantes ten-
tam parar a hemorragia, nós vamos perdendo pouco 
a pouco a habilidade e a possibilidade de ajudar e ser-
vir os mais vulneráveis e menos qualifi cados da nossa 
sociedade. Estudos realizados pelo jornal de Psicolo-
gia da Violência, mostrou que os participantes nesta 

pesquisa, convidados a jogar jogos vídeos, tornavam-
-se mais agressivos, não pelo seu nível de violência, 
mas sim pelo grau de competitividade desses jogos. 
Os atletas profi ssionais de hoje, são escolhidos e de-
pois treinados por mentores extremos e psicologistas 
desportivos, com o objectivo fi nal: mais rápidos, mais 
fortes e sobretudo mais competitivos.
Esta situação contribuiu muitas vezes para que o des-

portista em questão venha a ser mais agressivo não só 
na arena como também na vida civil. Raramente passa 
uma semana sem que não ouçamos falar de atletas en-
volvidos em violência doméstica.
Cooperação é portanto, um bom balanço comple-

mentar à competição, porque é o caminho da aprendi-
zagem a trabalhar em equipa para alcançar objectivos 
comuns. É a maneira mais simples para obter har-
monia entre os homens. Tive oportunidade na minha 
longa carreira profi ssional, de constatar estes mesmos 
factos. A palavra “impossível” raramente era aceite nos 
nossos projectos. Certo é dizer que a maior parte des-
ses projectos obtiveram o esperado sucesso, tanto pelo 
completo engajamento dos participantes, como pelo 
espírito de competitividade a que éramos condiciona-
dos. No entanto esse mesmo espírito de competitivida-
de também deixou feridas em muitas outras ocasiões e 
as consequências nefastas que daí resultaram. Família, 
Amigos, Saúde, só para mencionar alguns dos sectores 
afectados. O outro lado da medalha também está bem 
evidente no nosso Portugal: a ausência de competiti-
vidade associada à falta de colaboração dos partidos 
políticos levou o País à lamentável situação fi nanceira 
em que agora se encontra. Aqui, bem perto de nós, te-
mos o exemplo fl agrante dos danos que o excesso de 
competitividade pode causar. Republicanos e Demo-
cratas recusam de cooperar e preferem arruinar o País 
e os seus habitantes do que porem os seus ideais parti-
dários de lado e trabalharem juntos para tirar, a já não 
tanto opulenta e grandiosa América da miséria onde se 
encontram a maior parte dos seus cidadãos.
Debate após debate, os Republicanos que controlam 

a “House of Representatives”persistem em bloque-
ar todas as tentativas do Presidente Obama nos seus 
esforços para por a economia do País em melhor si-
tuação e do mesmo modo contribuir para melhorar 
a economia mundial. Sempre que a competitividade 
(que pode ser saudável até certo ponto) é levada aos 
extremos, criam-se comportamentos de agressividade 
e a cooperação e harmonia tornam-se então objectivos 
impossíveis. Neste caso as vítimas são o povo ameri-
cano, mas esta situação pode num futuro muito próxi-
mo atingir a maior parte dos habitantes do nosso pla-
neta. É, portanto urgente, que aqueles que têm o poder 
de decisão se empenhem no processo de colaboração, 
cooperação e acerto. Senão, eles mesmo acabaram por 
causar o seu próprio fracasso, sobretudo logo quando 
a maioria se desmoronar, sobre o peso das suas cons-
tantes recusas ao convite para cooperarem juntos e 
porem de lado a “competitividade excessiva” que os 
tem guiado até hoje.
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EM DESTAQUE

Augusto Machado

Com entendimento Fido de 3 anos2

CitéFidoilimitado

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

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

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

35$
por mês1

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido. 
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

Aumento da criminalidade 
As pessoas sentem-se inseguras. Refi ro-me, claro, à 

insegurança que actualmente se vive no País. Não 
é fácil aceitar a roubalheira e outros actos criminosos 
que se vão praticando de Norte a Sul. As populações 
revoltam-se porque ninguém gosta de ser maltratado e 
roubado e, em muitos casos, fi car sem a própria vida. 
Estou a exagerar? Acreditem que não. É só ver na TV 
e ler os diários do País. São muitas as páginas relacio-
nadas com a criminalidade onde podemos ler todos os  
tipos de crimes. 
A nossa mente vai-se condicionando e adaptando às 

novas realidades da vida. Mas isto não é fácil, meus 
amigos. Especialmente para quem foi criado  num am-
biente seguro, tranquilo, sossegado e onde se confi ava 
plenamente na vizinhança. As portas, nem de dia nem 
de noite, se fechavam. Se bem me lembro, na aldeia 
onde foi criado, as portas das casas nunca eram fe-
chadas à chave. Existia, aquilo que nós chamávamos, 
uma caravelha, que se abria por dentro e por fora... Ao 
contrário de hoje, as pessoas viviam sem receio dos 
amigos do alheio.  Atualmente, a roubalheira genera-
lizou-se por todo o País. Roubam nas cidades, vilas 
e aldeias, roubam os idosos, os mais vulneráveis, e o 
resto da população e os estrangeiros a viver em Por-
tugal também não escapam à ladroagem. Para melhor 
compreender o número de assaltos à mão armada por 
dia, é só ler as notícias de cada dia, são sempre várias 
páginas de assaltos, roubos e homicídios. Eis alguns 
exemplos numa edição recente do Jornal de Notícias 
(JN): “Idosa de 83 anos, assaltada no cemitério; jovem 

de 19 anos com antecedentes de furto, tendo assalta-
do gasolineiras, farmácias e supermercados foi detido 
pela Polícia Judiciária (PJ); três homens foram apa-
nhados pela GNR a roubar 230 quilos de cobre na anti-
ga fábrica de calçado Rohde, em Santa Maria da Feira; 
em Loures, quatro homens sequestraram um casal, às 
duas da madrugada, roubaram mil euros, três LCD’s 
e dois computadores portáteis; trio rouba dois sacos 
com dinheiro da Esegur. O assalto ocorreu quando o 
funcionário ia carregar o multibanco. Os três homens 
com o rosto tapado por cachecóis, assaltaram o funcio-
nário quando este retirava os dois sacos de dinheiro da 
carrinha para carregar a caixa multibanco. Disse quem 
viu que, “os ladrões atuaram sem pressa nenhuma, 
meteram-se no BMW, (também roubado, segundo a 
polícia) e puseram-se em fuga”.
Mas há mais criminalidade. Nesse mesmo dia, no JN, 

vinha esta notícia: “Desempregado escondia em casa 
53 armas proibidas”. Trata-se de um indivíduo de São 
João da Madeira de 52 anos, solteiro, que vivia com 

a mãe. A busca decorreu na sequência de uma queixa 
apresentada por um vizinho, que terá sido ameaçado 
pelo indivíduo. Os elementos da Brigada de Investi-
gação Criminal da PSP, encontraram um arsenal de 
armas proibidas e várias munições (91 cartuchos de 
pistola, 68 de caçadeira e 4 de zagalote), quatro car-
regadores, duas cartucheiras e duas réplicas de arma. 
A própria PSP fi cou surpreendida com a apreensão de 
tantas armas e munições. E a pergunta que o cidadão 
comum faz é: “Como foi possível este indivíduo ter 
conseguido tantas armas ilegais?” Muitos respondem 
ou responderiam: “Mercado negro”.  
Com o sentimento de insegurança no País, já não 

estranhamos quando alguém nos visita, como foi o 
caso recentemente, de um meu amigo vindo do Cana-
dá e encontrou o portal da nossa residência fechado, 
lá premi o respectivo botão, ele entrou e, um pouco 
surpreendido, disse: ”Então?, que é isto pá? Portal 
fechado!?...“Desculpa, mas a situação de hoje obriga-
-nos a sermos mais prudentes”.

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

Terca e Quarta-Feira às  20h00pm

Pr.Balthazar Marins

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

Diacono Gerry Ferramenta (514) 726-3131

Até quando viveras na angustia do medo, da inseguran-
ça, da solidão e da dor. Tome uma decisão em sua vida, 
de não aceitar mais essas circunstâncias, porque Deus nos 
preparou um cordeiro, um redentor, um consolador, para 
não mais sofrer-mos, mas nos regozijar em sua presença, 
JESUS CRISTO, Ele esta perto e só chama-lo.

 
 
 
 
 
  

 

VIDA NOVA
I G R E J A    B A T I S T A 

S A N T U A R I O   D A    F A M I L I A 

“O choro pode durar uma 
noite mais a alegria vira com o 

amanhecer” (Sl.30:5)
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A Casa dos Açores do Quebeque acaba de celebrar 
o seu trigésimo terceiro aniversário. Para honrar 

tão prestigiado acontecimento,foram planeados  uma 
semana cultural e um jantar . A semana cultural ini-
ciou-se na quarta-feira, dia 26 e terminou sábado dia 
29 . A abertura desta Semana Cultural iniciou com 
uma exposição sobre o “Povoamento dos Açores”, 
tema escolhido para este ano e outra exposição do 
grupo “Reviver”. Após as boas-vindas, o grupo Re-
viver entoou o seu hino, presenteou uma passagem 
de modas e houve uma palestra oferecida pelo presti-
giado Professor Dr. José António Morais, sobre o en-
velhecimento. Foi ofi cialmente lançado em Montreal 
o novo livro do pioneiro da diáspora ‘’ ‘’Memórias 
de Afonso Maria Tavares’’. Vindo de Brampton para 
este lançamento, ele falou sobre a sua vida declaran-

do que enfrentou tudo na vida com espírito de ga-
nhador, apesar das difi culdades que sentiu sobretudo 
quando emigrou para o Canadá. A língua foi o maior 
inimigo do sucesso mas ele conseguiu vencer, pois 
sempre acreditou que se nos esforçarmos podemos 
alcançar. Foi lida uma carta do Prof. José Carlos Tei-
xeira da Universidade de B.C., felicitando o grande 
amigo Afonso.

Quinta-feira, dia 27 o programa iniciou com o ran-
cho folclórico “Ilhas de Encanto” da C.A.Q., o qual 
encantou os presentes. É de louvar todos aqueles jo-
vens que gostam do folclore e através deles as danças 
e cantares daqueles tempos chegam até nós. Um pou-
co mais tarde, foi a vez do convidado Sr. Dr. Carlos 
Melo Bento, que se deslocou de Ponta Delgada, S. 
Miguel e nos apresentou uma conferência sobre o po-

voamento dos Açores. Para alem de ser um distinto 
conferencista é um prestigioso advogado, professor, 
correspondente internacional do World Peace Jour-
nal, colaborador do jornal Açoriano Oriental, autor 
de alguns livros sobre a história dos Açores, isto entre 
muitas outras coisas. “Fui amigo de Natália Correia 
e de Nemésio. Sou advogado de profi ssão e escritor 
nas horas vagas. Político por vício e necessidade. 

Açoriano de alma e coração”. Ficou-se assim a  saber 
de onde vieram os Tavares, os Melos, os Andrades e 
outros mais.
Sexta-feira, dia 28, estava prevista uma palestra 

com o Dr. António Gomes de Menezes, Presidente 
da Sata, mas na impossibilidade de estar presente 
foi o Sr. Carlos Botelho, o novo Director da Sata em 

Toronto que esteve presente. Muitas perguntas foram 
formuladas e muitos esclarecimentos feitos. 
O encerramento desta Semana Cultural teve lugar 

no Sábado com a celebração do trigésimo terceiro 
aniversário. Foi recordado  quantas Direcções já por 

ali passaram e que sem o esforço deles não teríamos 
chegado até ao dia de hoje. Para além de sócios e 
amigos, estiveram presentes, vários convidados. Vá-
rias placas foram oferecidas e como a todos os anos 

a Casa dos Açores do Quebeque tem a satisfação de 
oferecer uma medalha de “mérito” a um/a açoriana 
que se tenha distinguido na comunidade. Foi “ela” 
oferecida pelo Presidente da Casa dos Açores, Ben-
jamim Moniz, a Gilberto Pavão, Director e Maestro 
da Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval. 

São trinta e três anos que Gilberto Pavão tem dedi-
cado à fi larmónica. Mais tarde, os presentes puderam 
ouvir a bonita voz da “sereia” peregrina do Fado no 
dizer de alguns, “santa” do Fado no dizer de outros 

ou ainda a “cotovia” açoriana como lhe chamava um 
amigo comum e vosso conhecido, o falecido António 
Vallacorba. A sua linda voz fez-nos recordar tempos 
antigos. Apesar de algumas difi culdades que fazem 
parte de qualquer instituição, 33 anos de existência 
refl ectem a vontade, o trabalho e a força de todos os 
Açorianos que juntos têm conseguido levar avante os 

seus objectivos e trabalhos de que muito se orgulham.
A presença de todos foi fundamental para que a fes-

ta tivesse tão grande sucesso, fazendo assim honras à 
nossa açorianidade.

COMUNIDADE

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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Natércia Rodrigues
Casa dos Açores do Quebeque em FESTA…
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Elisa Rodrigues
Grupo Coral e… “Jovens em Acção”

Dia 29 de Outubro de 2011, reali-
zou-se mais um jantar anual, orga-

nizado pelo Grupo Coral da Missão de 
Santa Cruz,este mesmo, perto dos seus 
trinta (30) anos de existência e dirigido 

há  vinte (20) anos pela D. Inês Gomes.
Sala repleta. O Sr. Padre José Maria, 

deu inicio a este jantar, agradecendo 

a presença aos “Jovens em Acção”, à 
comunidade e ao Grupo Coral, pela 
iniciativa deste evento, e, orando com 
os presentes uma “Avé-maria” em re-
conh ecimento desta refeição.
 O jantar foi confeccionado pelo gru-

po  “Mãos de Ouro” , nome que pensei 
ser bem merecido e realmente adequa-

do, para estas pessoas que trabalharam 
imenso, sempre com uma disposição 
incrível e simpatia extraordinária.
O serviço às mesas, não poderia ser 

melhor, pois, fomos servidos pelos 
“nossos” “Jovens em Acção”. Uma 
equipa bem simpática, dum dinamismo 
excepcional, organizados e rápidos. Fi-
cámos todos surpreendidos com o seu 
profi ssionalismo! Bravo a todos estes 
jovens.  
Claro, não podia faltar música e o bai-

larico da praxe, animado pelo grupo 
“Expressions” (cinco jovens entre os 
19 e 40 anos)Samuel Pereira na viola 
baixa, João Bulhões baterista, Nilton 
Rebelo na guitarra, Cathy Pimentel 
ao piano e o vocalista Brian Ferreira 
que animou o serão com muita alegria, 
fazendo-nos lembrar que era altura do 
“Halloween” quando se apresentou à 
“Roberto Leal”, interpretando algumas 
canções, do reportório deste artista. 
Antes de terminarem a sua actuação 
dedicaram uma canção em memória do 
Senhor António Vallacorba ex-director 
do nosso jornal “A Voz de Portugal”. 

Quero salientar que este ano, o jantar 
foi especial, pois, uma parte dos lucros, 
será para verter, em favor das despesas 

do vigésimo quinto (25º) aniversário 
da Igreja de Santa Cruz que se reali-
zará brevemente, com a presença, do 
Sr. Padre José Manuel, o Sr. Padre José 
Luís, o Sr. Padre Jason (que foi bapti-
zado nesta igreja e, na sua retirada com 
os pais, para os Açores, seguiu a vida 
sacerdotal) e a Irmã Maria José (muitos 

anos responsável pela cate-
quese na nossa comunidade) 
convidados especiais para 
este efeito.
Um obrigado e Bem-Haja 

a todos os que colabora-
ram e participaram nesta 
festa, um obrigado muito 
especial para os “Jovens 
em Acção” à D. Inês e a 
toda a sua equipa pela noi-
te esplêndida que nos pro-
porcionaram.
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ganiza a sua própria 
festa do Halloween 
com o DJ XMEN e 
Eddy Sousa. Com 
uma ementa bastan-
te apetitosa, um ser-
viço excelente e um 
lindo ambiente, este 
restaurante, foi sem-
pre um icone para 

as celebrações de eventos especiais, 
tal como este,.. o que queremos mais? 
Apesar de ter muita gente mascara-
da foi um bonito momento junto aos 
amigos e família. Foram distribuídos 
prémios para os melhores mascarados 
e, no fi nal, todos festejaram até muito 
tarde neste grandioso evento de Hallo-
ween. SYLVIO MARTINS

COMUNIDADE

Associação Portuguesa do West Island

O Halloween na comunidade
A Associação Portuguesa do West 

Island (APWI), com sede, em 
Pierrefonds. Celebrou no sábado tran-
sacto a quadra festiva do “Halloween” 
o que em Portugal é chamado a Noite 
das Bruxas.

Por volta das 20h00 foi servida a fa-
mosa sopa de abóbora ralada (confec-
cionada pela senhora Pacheco) a qual 
estava mesmo uma delícia, há muitos 
anos que não tinhamos provado uma 
sopa tão boa. Segui-se a salada, rosbife 
a “Quebécoise”, sobremesa, café e chá. 
Bravo à equipa da cozinha. Estava tudo 
muito delicioso.
O serão foi animado pelo jovem DJ 

Ricky Macedo que fez um excelente 
trabalho e a malta não deixou a pista 
de dança. Às 21h30 foi apresentada a 
nova direcção onde o senhor José Al-
meida que foi reeleito presidente, para  

vice-presidente o senhor Miguel Me-
deiros, secretária Silvie Pimentel, te-
soureira Dina Melo e responsáveis pela 
cozinha José Pereira e António Sousa. 

Em meu nome e de toda a equipa do 
jornal desejamos a esta nova direcção 
um grande sucesso. 
JOÃO ARRUDA

Estrelando o Halloween
Sexta-feira 21 de Outubro foi a pri-

meira festa de Halloween na co-

munidade neste lindo 
restaurante no centro 
da comunidade por-
tuguesa de Montreal. 
Já lá vão muitos anos 
que o restaurante Es-
trela do Oceano or-

A grandiosa festa de
                           Halloween em Laval…

Uma das lendas de origem celta fala 
que os espíritos de todos que mor-

reram ao longo daquele ano voltariam 
à procura de corpos vivos para possui-
rem e usarem no próximo ano. Os celtas 
acreditavam ser a única oportunidade de 
vida após a morte. Os celtas acreditaram 
em todas as leis de espaço e tempo, o 
que permitia que o mundo dos espíritos 
se misturasse com o dos vivos. Como 
os vivos não queriam ser possuídos, na 

noite do dia 31 de Outubro, apagavam 
as tochas e fogueiras de suas casas, para 
que elas se tornassem frias e desagradá-
veis a fi m de assustarem os que procura-
vam corpos para possuir. O Halloween 
foi levado para os Estados Unidos em 

1840, por emigrantes irlandeses que fu-
giam da fome pela qual seu país passa-
va. Em Laval, no salão Paroquial e orga-
nizado pelo grupo folclórico Estrelas do 
Atlântico, os jovens criaram um serão 
super espectacular onde a imaginação, 
a alegria e o talento não faltaram. Uma 
linda peça de teatro ensaiada por Stacey 
Sousa e ao som da musica Thriller de 
Michael Jackson, o povo pode deleitar-
-se com o trabalho dos jovens, com ilu-
minação fantástica e mortos a saírem de 
variados locais, certamente que à pro-
cura de vivos para usarem no próximo 

ano, Houve um concurso para as crian-
ças melhor mascaradas cuja triunfante 
foi Salema Sampaio que ganhou um 
certifi cado da companhia Mcdonalds. 
Para os adultos, houve três prémios, isto 
é uma garrafa de vinho do Porto a cada. 
O primeiro premio, conveio a Manuela 

Delbion, o segundo a Osvalda e Lio-
berto Miranda e o terceiro a Sandra da 
Silva. Houve rifas à venda e Crisantina 
Moniz auferiu de uma viajem a Nova 
York oferecida pela Agencia Algarve, 
Luis Correia foi o felizardo que recebeu 
um quadro ofertado pela companhia 
Prillo e a Manuel Faria coube-lhe uma 
linda toalha de renda feita por Crisanti-
na Moniz. Muito distinto neste serão foi 
o jantar confeccionado pelo jovem che-
fe de cozinha, Rodney Pimentel ajudado 
pela sua equipa e servido pelos elemen-
tos do folclore. A parte musical esteve a 
cargo do grupo Tropical que conseguiu 
pôr todos a rodopiarem. De parabéns es-
tão todos os que cooperaram e será uma 
circunstância a ser repetida para o ano. 
NATÉRCIA RODRIGUES

Festejando o Halloween no Clube
Oriental Português de Montreal
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Jantar de Halloween no Clube Portugal

No passado fi m-de-semana, os 
montrealenses festejaram o Hallo-

ween, em grande. A comunidade por-

tuguesa não escapou à regra e também 
o celebrou. 

Chegando tarde ao Clube, a maioria 
dos mascarados já tinham abalado, 
mas reinava uma boa ambiência fami-

liar. Tinham jantado uma boa entrada 
de lulas, sopa de legumes e uma porção 

de salmão repleto de ómega 3. Como já 
está a aproximar-se o dia de São Mar-

tinho, esta antiga agremiação, no 
coração da comunidade, apro-
veitou este dia para oferecer a 
todos umas deliciosas castanhas 
assadas, que com uma pinga de 
vinho tinto soube muito bem. 
Um dos mascarados, o Ninja, lá 
estava com uma tigela cheia de 
bombons. Festejar, na mesma as-
sociação, dois dias o Halloween, 
não é evidente. Na sexta-feira o 
Racho Praias de Portugal tinha 
organizado o dia das bruxas para 
os seus elementos. Muitos para-

béns ao Clube de Portugal por estas ex-
celentes iniciativas. 
ANTERO BRANCO

A enfermeira dos Romados
Os meus colegas da faculdade de 

gestão da Universidade McGill, 
gostam muito do pão português, mas 
principalmente da massa doce dos Ro-

mados. Várias vezes por semana por 
lá passo, antes de vir para o trabalho e 
lhes trazer o famoso pão para o peque-
no-almoço. Por vezes encomendamos 
o frango no churrasco ou à sexta-feira 
o bacalhau no forno. 
Na passada segunda-feira, dia das 

bruxas, contava encontrar um masca-
rado, mas não. Fui servido por uma 
atraente enfermeira. A última vez que 
fui servido por uma enfermeira foi 
há cerca de um mês atrás no hospital 
Notre-Dame. Nos dois dias de hospi-
talização tiraram-me tanto sangue que 
acabei por perguntar se faziam morce-
las naquele centro hospitalar. Estava 
longe de imaginar que iria ser servido 
pão por uma delas. Diga-se de passa-
gem, a Elisa Rodrigues faria uma boa 
enfermeira, não? 
Viva o dia das bruxas.

O Bar “Scoop” no Halloween

Bom dia, boa tarde ou boa noite… 
depende da hora em que lerem este 

artigo. A festa de Halloween é sempre 
celebrada de uma maneira muito es-
pecial, Adultos e crianças são iguais, 
de uma maneira, todos fazem o im-

possível, … possível. Mascarados são 
muitos nas festas e nos últimos anos a 
festa do Halloween festejava-se, mas, 
celebrar em grande como antigamente, 
num só lugar, já estava esquecido. 
Este ano, a Associação Portuguesa do 

Canadá realizou esta festa em grande. 

Ao chegar à festa, 
sábado passado, eu 
estava a pensar que ía 
haver umas 200 pes-
soas, mas afi nal, foi 
uma sala cheia. Quase 
500 pessoas na sala 
de Saint-Enfant Jésus. 

Muitos mascarados, muita alegria e to-
dos festejaram. 
Os organizadores fi zeram o “Impos-

sível”, “Possível” e, isto, é a verda-
de desta noite. Boa comida, música à 
bruta e para todos os gostos. O Eddy 
fez um óptimo espectáculo com o DJ 
XMEN e sem esquecer o grande artis-

ta José Sousa. Que me fez bailar um 
pouquito a mais e no domingo, estive 
muito cansado. 
O Rancho da Nazaré fez um grandio-

so espectáculo que mereceu palmas 
de toda a sala. Este grupo fez à pouco 
tempo o seu 50º aniversário e tivemos a 
oportunidade de ver todo o seu talento 
folclórico durante mais de uma hora. 

Parabéns a eles, foi um grande prazer 
de os ver em acção. No fi nal desta lin-
da noite tive também o prazer de ver 
e apreciar um pequeno espectáculo, 
“A Marcha do Halloween”. Esta mar-
cha foi realmente uma surpresa. Quase 
todos os mascarados se incorporaram 
nesta marcha o que foi bastante diver-
tido. E, a parte mais engraçada foi a 
“Morte do Presidente” da associação. 
Apanhei o discurso do “Padre” que dis-
se em voz alta o último testamento do 
“Presidente”.

“Eu, Virgilio Santos, presidente da 
APC, por minha morte deixo à minha 
querida mulher e fi lhos o meu papa-
gaio “Coco”. Aos meus amigos, dei-
xo dinheiro para fazerem uma grande 
patuscada e beberem à minha saúde. 
À APC deixo um prédio cheio de pro-

blemas e quem quiser ser presidente 
deixo a camioneta do meu trabalho. A 
todos que gostaram de mim deixo um 
bacalhau para fazer uma ‘p*nheta’. 
Aos que não gostaram de mim fi quem 
contentes e não comem nada. O resto 
da minha fortuna deixo a todas as mi-
nhas amantes”.
Foi mesmo para rir, e no fi nal ele res-

suscitou. Em resumo, a festa foi me-
morável. Parabéns aos organizadores e 
a todos os que trabalharam muito para 
fazer deste evento um successo. 
SYLVIO MARTINS

Festa de Halloween da APC

A Quinta no Halloween

É mesmo triste que sábado passado, 
sendo a noite do Halloween através 

da comunidade, também valia a pena ir 
ao Restaurante A Quinta situado na rua 
Ontario, onde havia boa comida, uma 
sala lindamente decorada e um animador 
que fez bem o seu papel, animando muito 
bem esta noite. Foi pena que não estive lá 
muito tempo pois, já estava comprometi-
do para outra festa. Mas, o José Rebelo, 
proprietário deste lindo restaurante, fez 
um “show” onde muitos falaram sobre 
isso. Pregando susto aos clientes e fazen-
do arrepios aos empregados. No fi nal da 
noite todos estavam muito contentes pela 
festa. SYLVIO MARTINS
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Domingo, 6 de Novembro de 2011
EM PORTUGUÊS: 12 h
Transporte gratuito às 10h40 em frente da Igreja Santa Cruz 60 Rachel O. 
                                às 11h00, a partir do 6520 Saint-Denis (Montreal)

Cimetière de Laval (Cemitério de Laval)
5505, chemin Bas Saint-François, Laval

Para informações:
Natalia Sousa, conselheira
António Rodrigues, conselheiro
514 727-2847

Nota: Agradecemos a vossa pontualidade

Convidamos todos a assistir a uma 
missa comemorativa em memória de 
todos os vossos entes queridos.

Um ano sem repouso para o Chefe Silva
Sylvio Martins

Em Agosto de 2000 tivemos (o jornal A Voz de 
Portugal) a honra de anunciar a abertura de um 

novo restaurante na comunidade. Este pequeno res-

taurante “Fast-Food”, em um ano fez falar de todas 
as maneiras. Por um lado, ele iniciou como uma 
aventura de “franchise” de outro lado o McDonalds 
deve fazer atenção porque o Piri-Piri não é uma brin-
cadeira,... é coisa séria. Depois da abertura do Piri-
-Piri no 416 rua Mont-Royal Este., durante o inverno, 
o Chefe Silva não esteve de férias nas Caraíbas ele 
continuou a organizar e a preparar a abertura do se-

gundo restaurante em Boisbriand. Bastante longe da 
comunidade de Montreal e de Laval ele conseguiu 
organizar e fazer este restaurante. É claro que a clien-
tela está muito contente de ter este restaurante para 
melhor servir a população de Ste-Thérèse, Blainvil-
le, Boisbriand e etc. Mas, para muitos, o trabalho e 
empenho do “Chefe” Silva não acabou com dois res-
taurantes, durante o verão ele trabalhou e alcançou a 

oportunida de abrir o terceiro situado no “Village”. 
Ao centro mesmo do “Village Gay” situado no 1278, 
rua Sainte-Catherine. Agora compreendo o que ele 
me disse há um ano: “Isto é mesmo uma coisa sé-
ria”. Também podemos informar a comunidade que 
haverá mais dois Piri-Piri na zona de Saint-Michel 
e Côtes-des-Neiges. É engraçado como uma pessoa 
inicia um projecto como este e está avançando pouco 
a pouco mas sucedendo onde muitos falharam. Por 
isso, (é só para brincar) o rei do “hamburger” é o 
McDonald’s mas hoje podemos notar que o novo rei 
do frango no churrasco é o Piri-Piri.
Indo no passado, o Chefe Silva lançou-se nesta 

aventura em memória do seu pai, Juvenal Silva, que 
foi durante muito tempo, proprietário do primeiro 

restaurante português em Montreal, o famoso Lisboa 
Antiga, então situado no boul. St-Laurent, próximo 
da avenida des Pins. Os mais velhos recordarão com 
prazer, aquele que foi ponto de encontro das primei-
ras vagas da emigração portuguesa. Podemos notar 
que os dois restaurantes pai e fi lho foram “dois ini-
cios”. O pai criando “Lisboa Antiga” primeiro res-
taurante português e o Filho “Piri-Piri” a primeira 
“Franchise”.
Sempre esteve na massa do sangue do Chefe Silva 

recriar o estilo de restauração do Restaurante “Lisboa 
Antiga” e com ideia neste mesmo, começou a traba-
lhar e a organizar um novo restaurante, chamado “O 
Fado”. Vai abrir brevemente. Para as pessoas que não 
sabem, será o 16 de Novembro. Falarei mais tarde 
noutro artigo. 
Para quem ainda não apreciou a boa comida do Piri-

-Piri, estão a falhar uma coisa boa com um preço fan-
tástico. Merece a sua visita e longa vida.
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Agência AlgarveAgência Algarve
681 Jarry, E., Montreal681 Jarry, E., Montreal
514-273-9638 / 514-277-1934514-273-9638 / 514-277-1934

Super EspeciaisSuper Especiais
Novembro / DezembroNovembro / Dezembro

Economize... 250Economize... 250.00$.00$ por pessoa!!! por pessoa!!!

Ponta Delgada: 299Ponta Delgada: 299.00$.00$ +Tx +Tx
Lisboa: 399Lisboa: 399.00$.00$ +Tx +Tx
Porto: 419Porto: 419.00$.00$ +Tx +Tx

Partidas de TorontoPartidas de Toronto

Verão 2012Verão 2012
Já chegaram...voos directos!!!Já chegaram...voos directos!!!

Lisboa e Porto...Lisboa e Porto...
à partir de 545à partir de 545.00$.00$+Tx+Tx

Reserve Já... e economize!!!Reserve Já... e economize!!!
Informe-se dos nossos especiaisInforme-se dos nossos especiais

para às caraíbas e cruzeiros este inverno 2012...para às caraíbas e cruzeiros este inverno 2012...
e economize 400.00$ por casal!!!e economize 400.00$ por casal!!!

Boas férias...a bons preços!!!Boas férias...a bons preços!!!
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Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

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

desesperados. Amor, infi delidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento fl exível

CARNEIRO
Carta Dominante: 10 de Paus, que signifi ca Sucessos Temporários, Ilusão. 
Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não se 
arrependa mais tarde. Saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem. 
Dinheiro: Analise as suas fi nanças e veja como rentabilizá-las. 
Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
Pensamento positivo: Vivo o presente com confi ança!

TOURO
Carta Dominante: Valete de Espadas, que signifi ca Vigilante e Atento. Amor: 
Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para 
conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. 
Dinheiro: Refl icta sobre uma proposta profi ssional que lhe poderá ser feita. 
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha 
vida!

GÉMEOS
Carta Dominante: 7 de Copas, que signifi ca Sonhos Premonitórios. Amor: Pro-
cure fazer uma surpresa à sua cara-metade criando um ambiente romântico. 
Saúde: Procure descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus 
planos profi ssionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. 
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6
Pensamento positivo:  procuro ser compreensivo com todas as pessoas que 
me rodeiam.

CARANGUEJO
Carta Dominante: Rei de Espadas, que signifi ca Poder, Autoridade.
Amor: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará 
importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite estar mui-
tas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinhei-
ro. Previna-se para não sofrer dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5
Pensamento positivo:  O Amor invade o meu coração.

LEÃO
Carta Dominante: 5 de Espadas, que signifi ca Avareza. Amor: A sua experi-
ência de vida poderá ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário com 
quem solicitar o seu apoio. Saúde: Procure o seu médico assistente com maior 
regularidade. Faça análises de rotina. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. 
Procure não desistir dos seus objectivos. Números da Sorte: 8, 8, 14, 21, 22, 28
Pensamento positivo:  Eu sei que posso mudar a minha vida.

VIRGEM 
Carta Dominante: 6 de Ouros, que signifi ca Generosidade.
Amor: o pessimismo e a falta de confi ança não favorecem a realização pessoal. 
Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade faça sessões de 
massagem. Dinheiro: Coloque em marcha um projecto muito importante para a 
sua carreira profi ssional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17
Pensamento positivo:  Sou optimista, espero que me aconteça o melhor!

BALANÇA 
Carta Dominante: O Julgamento, que signifi ca Novo Ciclo de Vida. Amor: 
Poderá suscitar paixões arrebatadoras, mas pense bem naquilo que realmente 
quer. Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar em risco a sua 
dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, sendo honesto e 
consciente das suas capacidades.
Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10
Pensamento positivo:  Eu tenho força mesmo nos momentos mais difíceis!

ESCORPIÃO
Carta Dominante: Ás de Paus, que signifi ca Energia, Iniciativa. Amor: Mante-
nha a alegria e o optimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão 
ao seu redor. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor físico. 
Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas profi ssionais. Mantenha a calma, de 
modo a resolver os imprevistos da melhor maneira. 
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9
Pensamento positivo: Eu acredito que todos os desgostos são passageiros, e 
todos os problemas têm solução.

SAGITÁRIO
Carta Dominante: Os Enamorados, que signifi ca Escolha. Amor: O amor mar-
cará esta semana. Faça os possíveis para manter essa estabilidade. Saúde: 
Propensão para uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu 
médico. Dinheiro: As suas qualidades profi ssionais serão reconhecidas e pode-
rá ser recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 5, 22
Pensamento positivo:  O Amor enche de alegria o meu coração!

CAPRICÓRNIO
Carta Dominante: 3 de Ouros, que signifi ca Poder.
Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie um período de descanso a 
dois. Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar 
essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de 
trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
Pensamento positivo:  Vivo de acordo com a minha consciência. 

AQUÁRIO
Carta Dominante: 5 de Copas, que signifi ca Derrota. Amor: Semana favorável 
ao convívio. Convide alguns amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-
-se mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. Dinheiro: 
Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Pensamento positivo: O meu único Juiz é Deus.

PEIXES
Carta Dominante: Rei de Copas, que signifi ca Poder de Concretização, Respei-
to. Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-
-estar emocional. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor. Dinheiro: 
Estará fi nanceiramente estável, por isso, poderá satisfazer um capricho seu.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
Pensamento positivo:  Esforço-me por dar o meu melhor todos os dias.

José Miguel Moreira

Economia Portuguesa e Europeia
As cimeiras europeias e
o desenlace da crise

Ao contrário do que é habitual, neste artigo vamos fa-
lar de dois temas: a situação orçamental em Portugal e 
a degradação das perspectivas dos agentes económicos. 
Em ambos os casos, as cimeiras europeias terão uma im-
portante palavra a dizer. Em Portugal, a semana passa-
da iniciou, como previsto, com a entrega na Assembleia 
da República da proposta de Orçamento de Estado para 
2012 (OE 2012), um documento que contempla um novo 
conjunto de fortes medidas de austeridade, cujas linhas 
gerais já haviam sido avançadas pelo Primeiro-Ministro 
poucos dias antes, e onde constam também as mais re-
centes previsões económicas do Executivo para os próxi-
mos anos, que assumem que a quebra da economia será 
mais profunda do que o previsto, com o PIB a contrair 
2.8%, em 2012, depois de 1.9% em 2011, numa queda 
acumulada nos dois anos de quase 5%. Os números apre-
sentados pelo Governo para 2012 vão relativamente de 
encontro às nossas perspectivas, não se excluindo, con-
tudo, a possibilidade de a queda se revelar ligeiramente 
superior aos 2.8%. Já para este ano, esperamos que a eco-
nomia registe uma contracção inferior, continuando-se a 
apontar para uma queda de “apenas” 1.6%. Trata-se de 
um cenário que incorpora uma contracção trimestral do 
PIB de cerca de 0.4%, no 3ºT2011 – cujos dados eco-
nómicos divulgados na semana passada continuaram a 
permitir-nos sustentar –, e uma forte descida na ordem 
de 2%, no 4ºT2011, refl ectindo, designadamente, o au-
mento do IVA na energia, a sobretaxa que será aplica-
da ao subsídio de Natal, bem como as expectativas dos 
agentes face às fortes medidas de austeridade inscritas na 
proposta de OE 2012. Igualmente a assumir algum des-
taque na semana passada estiveram os últimos dados da 
execução orçamental divulgados pela Direcção Geral do 
Orçamento (DGO), que revelaram, para os nove primei-
ros meses do ano, uma nova forte melhoria homóloga do 
saldo da Administração Central e da Segurança Social, 
dando a entender que, na óptica da contabilidade públi-
ca, estaríamos no bom caminho no sentido de concretizar 
os objectivos orçamentados. Contudo, estes reportes da 
DGO são calculados na óptica da contabilidade pública 
(isto é, são reportados numa óptica de caixa, não con-
tabilizando por isso os compromissos assumidos e não 

pagos) e não na óptica das Contas Nacionais, a utilizada 
pelo INE nas contas trimestrais e a relevante para efei-
tos do cálculo do défi ce no âmbito do reporte a Bruxelas, 
sendo que foi precisamente esta diferença, expressa no 
superior défi ce nas contas nacionais do 1º semestre, que 
terá levado o Governo a inscrever um novo conjunto de 
forte medidas de austeridade na proposta de OE 2012. Na 
Zona Euro, e na semana que antecedeu a realização de 
mais duas importantes cimeiras europeias, com o intuito 
de dar uma resposta global e ambiciosa à actual crise da 
dívida soberana na região, os dados económicos divulga-
dos continuaram a revelar um aparente paradoxo entre os 
indicadores qualitativos e os quantitativos. Este paradoxo 
ocorre desde já há alguns meses e resulta, por um lado, 
do facto de os dados qualitativos revelarem um contínuo 
agravamento da situação e das perspectivas dos diversos 
agentes económicos quanto à evolução da economia da 
região, algo perfeitamente razoável no actual contexto de 
enorme incerteza que se vive e que se tem visto alimen-
tada pelos desenvolvimentos um pouco desfavoráveis ao 
nível da crise da dívida soberana, bem como pelo próprio 
abrandamento económico global. E por outro, pelo fac-
to de os dados quantitativos de actividade continuarem a 
revelar uma dinâmica bem mais favorável do que a que 
havia sido sugerida pelos referidos indicadores qualitati-
vos, apontando para performances da actividade econó-
mica na região pouco consentâneas com os cenários de 
estagnação ou mesmo de contracção sinalizados pelos 
dados qualitativos. Trata-se, na verdade, de um paradoxo 
que difi cilmente poderá perdurar por muito mais tempo, 
e cujas conclusões das referidas cimeiras europeias po-
derão/deverão ter o condão de contribuir para a sua re-
solução. O problema é que a resolução deste paradoxo 
poderá ocorrer por duas vias. Por via de um ajustamen-
to em alta dos indicadores de expectativas dos agentes 
económicos (qualitativos), que poderia desde já resultar 
através de uma resposta cabal e decisiva dos líderes euro-
peus à actual crise da dívida soberana e fi nanceira que a 
região atravessa. Ou por via de um ajustamento em baixa 
dos indicadores quantitativos de actividade, que, incapa-
zes de sustentar o forte clima de pessimismo dos agentes, 
afundariam para os níveis que os dados qualitativos pare-
cem querer arrastar a Europa.  Era bom, contudo, que este 
paradoxo se resolvesse pela primeira via. E a resolução 
da crise da dívida soberana na Zona Euro passa também 
por oferecer verdadeiras alternativas de crescimento para 
os países que são neste momento confrontados com uma 
austeridade sem precedentes. 
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M E M O R A N D U M

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA 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

PEQUENOS ANÚNCIOS                                                                                   NECROLOGIA

31 de Outubro de 2011
1 Euro = CAD 1.401360

EMPREGOS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

ENSINO

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

IGREJAS

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

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

Mercearia Mercearia 
PortuguesaPortuguesa

4701 St-Urbain4701 St-Urbain
514.514.842.3373842.3373

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

3 DE NOVEMBRO3 DE NOVEMBRO
ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA SATAENCONTRO COM O PRESIDENTE DA SATA

SEMANA CULTURAL DOS AÇORES SEMANA CULTURAL DOS AÇORES 
FESTA DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXEFESTA DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXE

5 DE NOVEMBRO5 DE NOVEMBRO
 Iº ENCONTRO DOS ORGANISMOS COMUNITÁRIOS Iº ENCONTRO DOS ORGANISMOS COMUNITÁRIOS

DA LUSOFONIA DO QUEBECDA LUSOFONIA DO QUEBEC

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

INFO@PLEXON.CA

TEL.: 514-284-1813
Guia do consomidor

Procura-se uma pessoa es-
panhol ou português com 
experiência em “fashion im-
ports”. Deve saber usar um 
computador. Posição per-
manente.  Enviar o cv a ma-
rialena@nuage.com ou fax: 
514-337-8190.

Precisa-se de uma senhora para 
limpeza um dia/semana, preferi-
velmente quintas ou sextas-feiras 
para uma pequena casa em Mont-
-Royal. Deve ser meticulosa, de 
confi ança e querendo trabalhar 6 
horas mínimo. Deixe por favor uma 
mensagem em 514-733-1503.

EMPREGOS

Já passaram dois anos
E é tão grande a saudade
Que creio que vai durar
O resto da eternidade

Se a saudade matasse
Consigo tinho morrido

Dentro do meu coração
Esquecer-te não consigo

Raul Mota
Faleceu em 01-11-2009

A tua esposa Albertina, fi lho(as), netos(as) e bisnetos(as). A família 
Mota.
Uma missa será celebrada pelo seu eterno descanco, sábado 5 de 
Novembro às 18h30 na Igreja Santa Cruz.

M E M O R A N D U M

Oração a Santa Clara
Oh Santa Clara, que seguistes a Cristo com a tua vida de pobreza 
e oração, faz que entregando-nos confi antes à Providência do Pai 
Celeste, no inteiro abandono, aceitemos serenamente a sua Divina 
Vontade, Santa Clara, bela e formosa, iluminai os meus caminhos para 
a glória e vitória, livra-nos dos inimigos e dos problemas.
Peço a Santa Clara, que cubra a minha cabeça com o seu manto 
sagrado. Guia-me Santa Clara, para que possa resolver todos os 
meus problemas. Amén. Rezar esta oração mais nove Avé-Marias 
durante nove dias, com uma vela acesa na mão, no último dia deixar 
queimar a vela. Fazer três pedidos, um de negócios e dois impossíveis 
e será atendido.F.N.

M E M O R A N D U M
1º aniversário de Saudade

Cesaltina Cordeiro Machado

Mesmo se já lá vai um ano 
que tu nós deixaste, a tua 
memória continua bem viva 
nos nossos corações. 

Da tua família Machado

Novena a São Judas Tadeu
Santíssimo apóstolo São Judas Tadeu, fi elservo e amigo de Jesus,o 
nome do traidor que entregou o seu Amado Mestre nas mãos dos 
seus inimigos de seus inimigos lhe causou a ser esquecido por 
muitos, mas a Igreja honra-o, e invoco a você como defensor especial 
daqueles que estão em apuros e quase sem esperança. Ajuda-
me a perceber que através da nossa fé podemos triunfar sobre as 
difi culdades da vida pelo poder de Jesus que nos amou e deu sua 
vida por nós.Venha à minha intervenção para que eu possa receber as 
consolações e auxilio do céu em todas as minhas necessidades,lutas 
e sofrimentos,particularmente (fazer pedido) e que possa louvar Deus 
com você e todos  os santos,para sempre.
-São Judas,apóstolo da palavra de Deus,rogai por nós.
-São Judas seguidor do Filho de Deus,rogai por nós.
-São Judas,pregador do amor de Deus,rogai por nós.
-São Judas,intercessor diante de Deus,rogai por nós.
-São Judas,amigo de todos os necessitados,rogai por nós.
-São Judas rogai por nós e para todos os invocam o seu auxílio.
(9 vezes)
Que o Sagrado Coração de Jesus seja adorado,glorifi cado,amado e 
preservado em todo o Mundo agora e para sempre.Sagrado Coração 
de Jseus,tem piedade de nós.
São Judas trabalhador de milagres,rogai por nós.
São Judas,dai ajuda para os desesperados,rogai por nós.
-Fazer sinal da cruz,Pai-nosso,Avé Maria e publicar depois da graça 
recebida.Obrigada pela graça recebida.F.N.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, 
vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois a mais bela das 
mães,a quem eu amo de todo o meu coração,eu vos peço mais uma 
vez que me ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil que seja (fa-
zer o pedido).Sei que vós me ajudareis,Me acompanhareis até à hora 
da minha morte,Amen. Rezar um Pai Nosso e três Avé Marias. Fazer 
esta oração três dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que 
seja. Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço a Nossa Senhora Aparecida por esta graça.F.N.

Oração ao Divino Espírito Santo
Confi rmar mais Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que atinja o meu 
ideal.  Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer 
todas as ofensas e até o mal que me têm feito; Vós que estais comigo 
em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo o 
que sou e por tudo o que tenho e uma vez a minha esperança de um 
dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na 
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração três dias 
seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias terá alcançado a 
graça por mais difícil que seja. Publicar assim que receber graça. 
Agradeçe-Vos Senhor as agraças desejadas.F.N.

1º aniversário de Saudade
Olinda Teixeira Azevedo

Faz já um ano que partiste, mas a tua 
memória e o teu sorriso continuam cada vez 
mais presentes nos nossos corações.
Sentimos imenso a tua falta.
Teu marido e fi lha Jenny.

Haverá missa no dia 4 de Novembro às 
18h30 na Igreja Santa Cruz.

Manuel Pacheco Torres
Faleceu em Montreal no dia 27 de Outubro de 
2011, o Senhor Manuel Pacheco Torres, com 76 
anos de idade, natural de Água de Pau, São Mi-
guel, Açores, esposo da já falecida Maria Hilário.
Deixa na dor, seus fi lhos Manuel (Fátima Ta-
vares ) Paulo, Odilia (José Maria Piques) seus 
netos Leandro Marcelino e Sabrina Torres. Seu 
irmão João, sua irmã Normanda, sobrinhos/as, 
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
Missa de corpo presente,Sábado 29 de Outubro 2011 às 10h00 na 
Igreja Nossa Senhora de Fátima. Foi sepultada em crypta no Mau-
soleu St. Martin,em Laval. Missa do Sétimo dia,Sexta Feira dia 4 de 
Novembro 2011,às 18h00 na Igreja St. Ambroise.
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.

José (Joe) da Silva
Faleceu em Montreal no dia 28 de Outubro 
de 2011,o Senhor José (Joe) da Silva, com 
57 anos de idade, natural da Maia, São Mi-
guel, Açores, fi lho do já falecido José da Silva 
Jr. e Simeria Ferreira.
Deixa na dor, sua mãe, seu irmão Eddy Sil-
va (Natália Costa), seus sobrinhos Danny e 
Mike, sua tia Andreia, tios/as, primos/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. Saint-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente, segunda-feira 31 de Outubro 2011 às 11:30 
na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges. Missa do Sétimo dia, quinta-feira dia 3 de Novembro 2011,às 
18:00 na Igreja Santa Cruz. 
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.

†

†

Procura-se pessoa para trabalhar 
na cozinha e lavar loiça.

514-281-6947

Procura-se senhora para limpeza 
de uma casa privada com expe-
riencia e deve falar ou francês ou 
Inglês. 450-419-8505
Procura-se uma pessoa para 
limpar uma casa em Boisbriand. 
Deve ter um carro e deve falar 
Inglês. 450-435-2537

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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COMUNIDADE

1-Benfica 23 9 7 2 0 22 9
2-FC Porto 23 9 7 2 0 25 5
3-Sporting 20 9 6 2 1 21 9
4-SC Braga 18 9 5 3 1 12 3
5-Marítimo 18 9 5 3 1 13 9
6-Académica 13 9 4 1 4 12 12
7-Olhanense 12 9 3 3 3 10 10
8-Gil Vicente 10 9 2 4 3 10 16
9-V. Setúbal 10 9 3 1 5 7 14
10-Nacional 10 9 3 1 5 5 18
11-U. Leiria 9 9 3 0 6 10 16
12-Beira-Mar 7 9 1 4 4 4 5
13-P. Ferreira 7 9 2 1 6 9 16
14-Feirense 7 9 1 4 4 5 15
15-V. Guimarães 7 9 2 1 6 9 13
16-Rio Ave 5 9 1 2 6 7 11

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

9ª jornada - Resultados

FC Porto 3-0 P. Ferreira
Académica 0-0 SC Braga
Benfica 2-1 Olhanense
Nacional 2-1 Beira-Mar
U. Leiria 2-0 V. Setúbal

V. Guimarães 2-1 Rio Ave
Feirense 0-2 Sporting

Gil Vicente 0-0 Marítimo

Horário dos póximos jogos

04/11 P. Ferreira - Guimarães          [SportTV] 16:15

05/11 Marítimo-Académica        [SportTV] 14:15

05/11 Olhanense-FC Porto                          [RTPI] 16:30

06/11 Beira-Mar - Feirense                                    11:00

06/11 Rio Ave - Nacional                                         11:00

06/11 V. Setúbal - Gil Vicente                       11:00

06/11 Sp. Braga - Benfica                    [SportTV] 13:00

06/11 Sporting - U. Leiria                         [SportTV1] 15:15

LIGA ZONE SAGRES

1-Atlético CP 17 8 5 2 1 8 3
2-Penafiel 15 8 4 3 1 14 9
3-Freamunde 12 8 3 3 2 10 8
4-Santa Clara 12 8 3 3 2 10 9
5-Moreirense 11 8 3 2 3 12 10
6-Naval 11 8 3 2 3 8 8
7-Sp. Covilhã 11 8 3 2 3 5 5
8-UD Oliveirense 11 8 3 2 3 9 8
9-Estoril Praia 10 8 2 4 2 5 6
10-Belenenses 10 8 2 4 2 9 9
11-Desp. Aves 10 8 2 4 2 9 8
12-Leixões 10 8 3 1 4 8 9
13-Arouca 9 8 2 3 3 6 7
14-Trofense 8 8 2 2 4 7 14
15-U. Madeira 8 8 2 2 4 8 10
16-Portimonense 7 8 2 1 5 7 12

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS
LIGA ORANGINA

Venham ver o jogo Venham ver o jogo da primeira ligada primeira liga

 em ecrã gigante em ecrã gigante
Bósnia e Herzegovina - Portugal

11/11 e 15/11

APURAMENTO EURO 2012 - PLAYOFFS

Quem de cinco tira dois...
Terceira jornada consecutiva com os três grandes 

a ganhar e eis que de súbito o fosso aumenta. Os 

três pontos entre os cinco primeiros da tabela pas-
saram a distanciar apenas o trio do pódio, com Sp. 

Braga e Marítimo a marcarem passo com dois nulos 
fora de portas. Após oito jornadas sem limites para o 

sonho, o peso da realidade come-
ça a ditar regras para os outsiders 
nesta corrida. E, a menos que, no 
próximo domingo, a equipa de Le-
onardo Jardim volte a baralhar as 
contas quando receber o Benfi ca, 
os cinco pontos que agora os sepa-
ram da liderança parecem marcar 
uma fronteira, concreta e insupe-
rável, entre a ambição europeia e 
a candidatura ao título.
Quem de cinco tira dois, fi ca 

com três. E o Sporting, conse-
guindo em Aveiro a melhor série 
de vitórias dos últimos seis anos, 
deixou bem vincado o seu estatu-
to de candidato. Mesmo longe das 
exibições categóricas de outras 
rondas, a equipa de Domingos não 
tremeu com a possibilidade de so-
mar o décimo triunfo consecutivo 

e resolveu na segunda parte os problemas colocados 
por um Feirense de pés bem assentes no chão. A úni-
ca vitória de uma equipa visitante nesta ronda chegou 
com dois golos holandeses, e voltou a ter Capel como 
motor de arranque, na expulsão que desbloqueou o 
jogo. Única sombra no horizonte, a estranha saída 
de campo de Jeffrén, motivada por problemas físicos 
que ameaçam a tornar-se recorrentes.

Liga dos Campões
APOEL 2 - 1 FC Porto

Benfica 02/11 FC Basel

Liga UEFA
FC Vaslui 03/11 Sporting

SC Braga 03/11 NK Maribor
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DESPORTO

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

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 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:TESTEMUNHOS REAIS:

ÍNDIO CURANDEIRO DE NASCIMENTO
AMERÍNDIO

EU DOMINOEU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAMONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOSCOM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIADE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORAMELHORA AGORA
A SUA VIDAA SUA VIDA  

100%100%  
GARANTIDOGARANTIDO

Depois de voltar do Depois de voltar do 
meu Pais Natal, co-meu Pais Natal, co-
mecei a perder o de-mecei a perder o de-
jejo sexual pelo meu jejo sexual pelo meu 
marido e o meu gine-marido e o meu gine-
cologista, não acha-cologista, não acha-
va nada de anormal. va nada de anormal. 

Mais tarde, depois de consultar o Mais tarde, depois de consultar o 
SHAMAN, aprendi porque é que SHAMAN, aprendi porque é que 
não conseguia ser feliz. Obrigado não conseguia ser feliz. Obrigado 
SHAMAN por me teres libertado SHAMAN por me teres libertado 
das forcas do mal. das forcas do mal. ERIKA.ERIKA.

Começamos por notar Começamos por notar 
um ar contaminado em um ar contaminado em 
nossa casa e as nossas nossa casa e as nossas 
crianças fi caram doen-crianças fi caram doen-
tes, fracos e choravam tes, fracos e choravam 
todas às noites. Con-todas às noites. Con-
sultamos o SHAMAN que nos deu in-sultamos o SHAMAN que nos deu in-
censo e ervas para queimar em casa.censo e ervas para queimar em casa.
Depois de uma semana o ar pesado Depois de uma semana o ar pesado 
começou a dissipar-se e as crianças começou a dissipar-se e as crianças 
comecaram a ter um comportamento comecaram a ter um comportamento 
muito melhor. Família SOUSAmuito melhor. Família SOUSA

Tinha um bom empre-Tinha um bom empre-
go, até que um dia, go, até que um dia, 
tudo na minha vida co-tudo na minha vida co-
mecou a andar na má mecou a andar na má 
direcção.Perdi o meu direcção.Perdi o meu 
trabalho e a minha boa trabalho e a minha boa 

relacão.Agora a minha vida voltou ao relacão.Agora a minha vida voltou ao 
normal, graças a ajuda e ao trabalho normal, graças a ajuda e ao trabalho 
que o SHAMAN dedicou no meu caso. que o SHAMAN dedicou no meu caso. 
Por me ter livrado desta situação, es-Por me ter livrado desta situação, es-
tou-lhe muito grata. PINKtou-lhe muito grata. PINK

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

Comecei por perder Comecei por perder 
o meu interesse pelo o meu interesse pelo 
sexo e a minha relação sexo e a minha relação 
ía por agua abaixo. Es-ía por agua abaixo. Es-
tava quase a divorciar.tava quase a divorciar.
Consultei o verdadeiro Consultei o verdadeiro 
SHAMAN e ele desco-SHAMAN e ele desco-
briu a razão da minha má sorte, tinha briu a razão da minha má sorte, tinha 
sido um ritual de magia negra, de um sido um ritual de magia negra, de um 
homem que queria destruir a minha homem que queria destruir a minha 
vida. Ele era o melhor amigo da minha vida. Ele era o melhor amigo da minha 
mulher. Obrigado SHAMAN. Stevenmulher. Obrigado SHAMAN. Steven

Foi um verdadeiro passeio dominical 
este primeiro Grande Prémio  da 

Índia na história da Fórmula 1, que ter-
minou mais uma vez com a vitória  de 
Sebastian Vettel.Ganhou o 11º 
triunfo em 2011 rolando sózinho 
de ponta a ponta e sem qualquer 
ameaça. Detentor da  pole posi-
tion, o alemão da Red-Bull  do-
minou a corrida desde a largada 
até a meta fi nal  neste domingo 
em Nova Déli. Bicampeão por 
antecipação, chegou incrível-
mente aos números históricos 
de 374 pontos neste campeona-
to. A meta agora do piloto de 24 anos é 
igualar o recorde de 13 vitórias em um 
ano, de Michael Schumacher, em 2004.
Já na luta para vice-campeão, Button 

chegou na segunda posição  alcançando 
os 240 pontos. Subiu a vantagem para 
Fernando Alonso, terceiro na Índia para 
13 pontos a apenas duas corridas do fi m 
da temporada. O quarto na corrida, We-
bber chegou aos 221 e tem poucas hipó-
teses de poder roubar a posição aos seus 
adversários no Mundial de Pilotos. Mi-
chael  Schumacher e o seu companhei-
ro de equipa Nico Rosberg  chegaram 
em quinto e sexto respectivamente, na 
sétima posição chegou o inglês Lewis 
Hamilton, com Jaime Alguersuari   em 
oitavo. Adrian Sutil fechou a prova na 
nona posição e Sérgio Perez em  déci-
mo. Barrichello que se envolveu  num 
toque logo na largada e teve que entrar 
nas boxes no fi nal da primeira volta 
para trocar a asa dianteira do seu mo-

Hélder Dias

F1: Sebastian Vettel vence
o primeiro GP na Índia

nolugar  . Na  25 volta ,  Hamilton e 
Massa envolveram-se ,mais uma num 
incidente. O inglês arriscou uma ma-
nobra visando ultrapassar o brasileiro, 

o qual  lhe  fechou a porta e os 
dois acabaram  por se tocar. Ha-
milton  teve a sua asa dianteira 
quebrada e teve que ir para os 
boxes fazer a troca, enquanto o 
Massa seguiu na pista. Com 30 
voltas completas, após o toque, 
os dez primeiros estavam assim: 
Vettel, Button, Webber, Alonso, 
Massa, Rosberg, Schumacher, 
Alguersuari, Hamilton e Sutil.

Na 32 volta, Massa passou pelos boxes 
para pagar um drive-through, pois a co-
missão de prova considerou o brasileiro 
culpado no toque com o Hamilton. Mi-
nutos depois e quando tentava subir 
na corrida, montou a “zebra” e acabou 
por  destruir a suspensão dianteira es-
querda do seu monolugar acabando por 
desistir da prova. 
“Foi uma corrida muito boa e conse-

gui aproveitar muito bem a liderança, 
sempre mantendo uma distância de pelo 
menos quatro segundos frente a  Button. 
A equipe fêz novamente um trabalho 
sensacional, assim como tem feito du-
rante toda a temporada. Fico feliz em 
ser o primeiro vencedor desse Grande 
Premio da INDIA. O carro respondeu 
muito bem desde o começo,comentou o 
CAMPEAO do MUNDO 2011
Próximo encontro a 13 de Novem-

bro em Abu Dhabi, no Grande Pré-
mio de Dubai.
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Pensamento da semana
«Não se é menos culpado não fazendo o que se deve fazer 
do que fazendo o que não se deve fazer» - Marco Aurélio

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

O agente imobiliário do ven-
dedor não deve impedir que 
outro agente imobiliário que 
recebe uma oferta de parti-
cipar na apresentação desta 
oferta.

O agente imobiliário do ven-
dedor não deve atrasar inde-
vidamente a apresentação de 
uma oferta obtida por um ou-
tro agente imobiliário.

O agente imobiliário do ven-
dedor que recebe uma ofer-
ta de um outro agente, deve 
apresentar ao cliente vende-
dor a oferta em tempo hábil;

No caso que o agente imo-
biliário do vendedor receba 
uma oferta ao mesmo tempo 
que outro agente, ele deve 
apresentar todas as ofertas 
sem preferência e isto, inde-
pendentemente da sua ordem 
cronológica.

AS OBRIGAÇÕES DOS AGENTES RELATIVAMENTE 
A APRESENTAÇÃO DE UMA OFERTA DE COMPRA 

A SER APRESENTADA AO VENDEDOR


