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CRÓNICA

AGENDA COMUNITÁRIA

Portugalíssimo
1280AM

JANTAR NA SEXTA-FEIRA 
EMENTA: CODORNIZES GUISADAS,

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

RESERVEM O SEU LUGAR

Clube Oriental Português de Montreal
O Oriental celebra, dia 10 de dezembro, o seu 33º aniversário na sede 
pelas 19h30 com jantar e espectáculo com o conjunto Tropical e a 
maior supresa de sempre no oriental. 31 de Dezembro passagem de 
ano e como sempre todas as seixtas-feiras jantares. O Oriental sempre 
em movimento e boas festa a cumonidade portuguesa. 

Convite Encontro dos Jovens da
Missão Santa Cruz dos Anos 60 e 70
3 DE DEZEMBRO 2011 ÀS 16H00, no salão Nobre do Centro Comuni-
tàrio da Missão Santa Cruz. Convidamos a trazer um prato de comida 

seguintes pessoas. CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA PARA 
RELEMBRAR OS BONS TEMPOS
Teresa  dos Santos: 450-681-6506; José Candido: 514-335-0523; Te-
resa Batista: 514-729-3503

Portugal e os “efes”: Futebol, 
Fado, Fátima e outros...

A minha maneira de pensar e de viver é que na 
vida nada contece por acaso, não inventamos 

nada, apenas, desenvo vemos, a teramos e modi -
camos aquilo que já existe, não fosse o ser humano 
com os seus defeitos e qualidades a obra mais per-
feita da humanidade, de tal maneira que nenhum 
cientista usou alterar ou contestar a posição dos 
membros e dos órgãos, até as unhas são de uma 
importância inegável, porque quando temos comi-
chão nada melhor que uma boa unha para coçar, 
passamos a vida a copiar e admirar aquilo que nos 
rodeia começando pelo nossos pais, amigos e ído-
los, mas como nenhuma copia é tão perfeita como 
a obra original eis a razão que somos parecidos, 
mas ao mesmo tempo diferentes uns dos outros. 
Já diziam os antigos: cinco dedos numa mão e ne-
nhum é igual.
A letra F é aquela que mais necessitamos para ven-

cer na vida, é com força e fé que podemos ser al-
guém!
A letra F, sexta letra e quarta consoante do alfabeto, 

que representa um som constritivo, em física é o sím-
bolo de farad, de força, de frequência em química é o 

a característica de forte relativamente à intensidade 
do som.
A primeira palavra que começa por um F no dicio-

nário da língua portuguesa, é  admirador fanático, e a 
-

O Estado Novo era acusado de fomentar o milagre 
de Fátima, o Fado e o Futebol, com o interesse ob-
jectivo de desviar as atenções do povo português do 

-
cas boas notícias que ouvimos a respeito de Portugal.

patriótico entre tantas desgraças e tristezas, crise eco-
-

No Futebol ninguém pode negar que temos os me-
lhores jogadores do mundo a jogar nos mais requin-
tados clubes da Europa, mas é no Real Madrid que a 
nossa supremacia é evidente, para além do Ricardo 

-

e a equipa técnica comandada pelo “Special” treina-
dor José Mourinho.
Agora com a passagem marcada para o europeu de 

2012, já conhecemos a data da partida resta saber a 

treinador, Paulo Bento.Talvez a partir do dia 10 de 
-

emoções venha a ser alterada de maneira a dar mais 
importância ao colectivo do que ao ego pessoal.

-
nha, como aconteceu alguns anos atrás nas décadas 
de 70 e 80, hoje, até já nos podemos gabar que somos 
da terra do Fado. O Fado é Património Imaterial da 

-
nido na Indonésia. A candidatura portuguesa foi con-

vida e a morte, todos os dias se reza e se pede a Nossa 
Senhora que nos ajude nos momentos difíceis da nos-
sa vida, mesmo os ateístas suplicam a sua interven-

da nossa Fé quando ouvimos o testemunho que foi 
dado pelos miraculosos pescadores de Caxinas que 
57 horas passadas à deriva foram resgatados pela ma-
rinha portuguesa. 

se deitou em cima dos outros pescadores, para que 
aqueles se mantivessem quentes. Rezaram horas a 

6 pescadores trazia ao peito. 
Pediram um milagre, e viram os barcos a aproxi-

mar-se. Tiveram momentos em que quase desistiram. 

salvou”, contou ele. 
Depois do medo, do luto e da esperança ter quase 

desaparecido, a alegria voltou às Caxinas. Nas ruas, 
todos falam do milagre, do regresso a casa, dos «me-
lhores pescadores do Mundo». Homens que dizem 

poderá obrigar a regressar à faina. “Já disseram que 

motivo que os salvou: a Fé. 
Os 3 “efes” acima enumerados, continuam a dar ale-

grias e a ultrapassar as fronteiras de Portugal: Fute-
bol, Eusébio, Fado, Amália Rodrigues, Fátima os três 

E os efes da minha vida são: Família, Filhos, Fá-
tima, Fé, Força, Futebol, Fado e Festa!

Mensagem de Natal e Ano Novo
Mais um Natal que se aproxima e em que me dirijo a vós, começo por 
vos desejar a todos portugueses e luso-descendentes residentes na 
área da minha jurisdição consular os meus mais sinceros VOTOS DE 
UM FELIZ NATAL e um BOM ANO NOVO.

nosso país vive actualmente e que têm sido objecto de amplo debate 
e análise. Devemos aproveitar o actual momento para reavaliarmos 

deparamos. 
O momento é de maior sacrifício mas também nos concede uma opor-
tunidade para uma maior solidariedade e apoio para quem enfrenta 

portugueses pela realização de eleições presidenciais, legislativas e 
regionais e por situação económica conturbada em Portugal e no resto 
do mundo.

Num mundo globalizado e cada vez mais interligado, temos também 
de saber adaptar-nos e escutarmos a voz daqueles que passam por 

É necessário para nós enquanto comunidade olharmos para a situ-
ação de carência em que os nossos idosos se encontram, quer em 
termos materiais como afectivos. Aproveitemos este período para uma 
introspecção pessoal e comunitária para agirmos no sentido de melho-
rar as condições em que eles se encontram.

Quanto aos jovens, temos de os incentivar para o futuro. Um futuro 
em prol deles mesmos e também em função da comunidade de que 
descendem. Há que apostar nos jovens, motivá-los para procurarem 
atingir objectivos cada vez mais altos. E para isso, temos todos a obri-
gação de os incentivar a prosseguirem os estudos, a apostarem na 
educação como o meio de atingirem o objectivo de vencerem na vida. 

-
mo tempo, um apelo à nossa comunidade e que é de participarem 
mais activamente na vida social e política desta cidade mas também 
das províncias e que se encontram. Lutem por uma maior represen-
tatividade, uma representatividade que corresponda ao real peso da 
nossa comunidade. Para que a vossa voz seja escutada têm de se 

na margem vê o futuro passar e não espera.

se insere tem de apostar nos jovens e na sua educação. Não o fazer 

alienados das suas tradições e raízes culturais.
De novo vos desejo um FELIZ NATAL e um BOM ANO NOVO. Que 
2012 traga a todos nós saúde e prosperidade.

Fernando Demée de Brito
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal

Texto de Mário Carvalho
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COMPRAMOS
OURO E PRATA

SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652

José da Conceição

Este artigo é em referência à colegial que se suicidou

O suicídio não é uma solução para um (problema temporário)

Adolescentes, que amam a liberdade, correm 
pelas ruas como se nada os pudesse conter ou 

ferir. Em seus sonhos, constroem asas, e, no seu 
imaginário alçam o voo em busca da fonte do pra-
zer.

-
cia. Eles conspiram contra a tranquilidade e ninguém 
escapa deles, sejam ricos ou pobres, intelectuais ou 
iletrados, adultos ou crianças.
Mas quando se é jovem a capacidade de superar es-

ses problemas é muito pequena, porque a sensibilida-
-

dores da sua mente, porque as reacções do desprezo 
causam um grande impacto emocional.
Infelizmente, elas marcam os principais capítulos 

da vida. Quando um jovem conhece de perto a inde-
-

tudo quando se é subjugado e posto de parte pelos 
seus colegas, todas as blasfémias e risadas irónicas 
penetram-lhe a alma e as grutas geladas da agonia. O 

pela vida, esmagando assim, as asas da sua liberdade.

vida mas, na realidade se formos conscientes, tudo o 

a vida.

Quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade 
-

camente falando, todo o pensamento sobre a morte 
-

presenta o pensamento vivo pensando 

da inexistência.
Quem pensa em morrer tem, no fundo, 

fome e sede de viver. Procura desespe-
-

bar com a sua vida.
Quem tiver parentes ou amigos com 

-

que têm uma grande fome e sede de 
viver. Encoraje-os a tratarem-se sem 
culpa. Nunca devemos desistir da vida. 
Devemos enfrentar com humildade e 
ousadia as suas perdas e decepções. E 

isso lhes ajudará a ter mais serenidade, e a sentir mais 
encanto pela existência, porque a vida vale a pena ser 
vivida.
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BELEZA DA SEMANA

POEMA DA SEMANA
DEDICATÓRIA AOS NOSSOS VETERANOS CANADIANOS

I
Heróis foram os canadianos

Nós damos um aperto de mão
Elogio os nossos veteranos

Combatendo pela jovem nação
II

Evitando a guerra à nossa porta
Muito novos para morrer

Foram a caminho da Europa
Decidindo então de ser envolver

III
Filhos de Pais ditosos

Ainda muito novos
Para a Europa Libertar

IV
Canadianos Combatentes
Cheios de combatividade

E até muito valentes
Combatendo para a liberdade

V
Alguns sobrevivendo então

Tiveram que partir de lá
Regressando à sua jovem nação

Que continua a ser o Canadá
VI

Destacaram-se na aviação
Como Pilotos corajosos

Nunca esqueceram a nação
Mantendo-se valorosos

VII
Primeira e segunda guerra mundial

E assim a Europa libertada
Até veteranos de Portugal
Também foram na parada

Alvaro Azevedo
Feliz Natal à Comunidade Portuguesa

TAP eleita a melhor
companhia aérea da Europa

Lisboa entre as 50 melhores 
cidades para se viver 

Viena, na Áustria, é a cidade com maior nível de 
qualidade de vida, segundo um estudo lançado 

pela consultora internacional Mercer. Lisboa surge 
do 41º lugar, à frente de Madrid, de Praga e até de 

piores cidades para se viver 

terça-feira, coloca Lisboa no top 50 das melhores ci-

-
-

-
dade de vida mais elevada, mas o top 10 é dominado 

cidades nos primeiros luigares do ranking.
Ao nível global, de acordo com o estudo qualidade 

de vida, as cidades com o nível de vida mais baixo 

-

-

primeira vez, em termos de segurança pessoal, com 
base em critérios como estabilidade interna, níveis 

das relações internacionais do país. Neste contexto, 

-

Berna, Helsínquia e Zurique, em segundo lugar. Nes-

Bagdad, na 221ª, é a cidade menos segura do mundo.
O Top 10 das cidades com maior qualidade de vida:
1 - Viena, Áustria; 2 - Zurique, Suíça; 3 - Auckland, 

Nova Zelândia; 4 - Munique, Alemanha; 5 - Düssel-
dorf, Alemanha; 5- Vancouver, Canadá; 7 - Frank-
furt, Alemanha; 8 -Genebra, Suíça; 9 - Berna, Suíça
9 - Copenhaga, Dinamarca

Refundação da Europa
está em movimento
A Europa está prestes a entrar num novo estádio 

-

a Europa a 27.
-

çamental com regras rígidas para a Zona Euro. Em 

-
te” e, por isso, é possível que a tradicional e difícil 

como decisiva para o euro, sendo que o “directório 

papel do BCE, um problema que divide os dois líde-

quer uma Europa com regras orçamentais vinculati-

-

dívida. Esta levará anos, até porque se trata de um 

-
plina” mais rigorosa e com sanções automáticas para 
os incumpridores. A Europa está num processo de 

e no controlo dos preços. O papel do BCE continua 

cláusulas do futuro MEE, que substituirá o FEEF em 
2013, que obriguem o sector privado a participar em 
eventuais imparidades.

A TAP foi eleita a melhor companhia área da Euro-
pa, entre outras 30 companhias de renome inter-

nacional, pela revista norte-americana de turismo Glo-
bal Traveler, divulgou hoje a empresa em comunicado. 

-
sulta da sondagem designada “GT Tested Reader Sur-

frequentes e passageiros executivos, que fazem em 
média 16 viagens internacionais e 16 viagens domés-
ticas por ano. No comunicado, a TAP lembra que esta 
sondagem é considerada no setor como os “óscares 
de viagens” e explica que os passageiros frequentes 

em várias categorias na área de viagens e turismo.
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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 profissionais 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 

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

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

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

Somente

Pacote Canadá

Com entendimento Fido de 2 anos

> Chamadas efectuadas e recebidas 
> Chamadas longa distância no Canadá 
> Mensagens textos 
> Mensagens textos internacionais 
> Nenhuma restrição de zona

Fido faz-vos uma das suas mais generosas ofertas para o tempo de festas

NOVO

-------------------------------------------------------------
CitéFidoilimitado

50$
por mês*

Concurso ‘’Dia das Montras”
Assim como tem vindo a acon-

tecer nos anos precedentes, a 
SDBSL (Sociedade para o Desen-

organiza este ano a décima primei-

da economia de Montreal. No quadro das festividades 
de Natal concurso “Dia das Montras” (inspirado de uma 

-
zembro e aplica-se a todos os comerciantes situados en-

-
lientar que este concurso é realizado graças a generosa 

participar todos os comerciantes desta artéria comercial, 
que é, certamente, o maior e melhor centro de negócios 
da Comunidade Portuguesa no Quebeque.
Diferentes etapas do procedimento:
A-LANCAMENTO DO CONCURSO

membros. Correio electrónico personalizado foi en-
viado aos concorrentes dos anos antecedentes e outros 
membros. -
tacto pessoal com todos os membros.
B-DECORACÃO E
    APRESENTAÇÃO DAS MONTRAS
Todos os membros que decorarem as suas montras 

-

determinará o grande vencedor.
Todos os membros que decorarem a entrada, recep-

-

possível de participantes, um empregado da SDBSL, 
pode, se lhe for feito o pedido deslocar-se ao local 

(A SDBSL avisa a todos que este organismo apre-

C-ESCOLHA DOS VENCEDORES

pela Internet e Facebook.

Novembro. Para o sector Escritórios e andares, a es-
colha será feita pela equipa da SDBSL
D-LISTA DOS PRÉMIOS DAS MONTRAS
1º Prémio                  1500.00$.
2º Prémio                  1000.00$.
3º Prémio                    750.00$.

Escritórios/andares
1º Prémio                    500.00$.

na sequência de um cordial 5 a 7, Terça-Feira, 12 de 
Dezembro na “Central Gallerie Powerhouse” a partir 

das 17h00.

vez o nosso prezado amigo e proprietário deste Jor-
nal Senhor Eduino Martins, ter sido convidado pela 
Senhora Amália Jeannot, Responsável pelo desen-
volvimento deste prestigioso organismo, para fazer 

-
lar e tradicional concurso.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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VARIEDADE

RECEITA DA SEMANA

Tarte de
Pastel de Nata 

7

6

2

9

8

3

SUDOKU

5

5

18
9

1 6

8
2 9

6

5

3

9

CASAL DA SEMANA

2
4 2

5

3

4 5

7

INGREDIENTES:
-

brada); 500 ml de leite; 4 ovos; 300 gr de açúcar; 2 colheres de farinha 
maizena; Casca de limão
PREPARAÇÃO:
Colocar a massa folhada/quebrada na forma e picar o fundo com um 
garfo. Pré-aquecer o forno a 180ºC. Num tacho, colocar os restantes 

médio até que ferva e comece a engrossar, mexendo sempre. Depois 
de começar a engrossar, mexer durante 2 minutos e retirar do lume, 
continuando a mexer por mais um tempinho. Deitar na forma o creme 
e levar ao forno até que o topo esteja queimadinho, cerca de 15/20 
minutos.

O Natal tem cada vez mais um cariz consumista, 
época durante a qual se fazem compras de forma 

problemas de endividamento, este consumo compul-
sivo e excessivo tem um impacto ambiental negativo 
bastante importante.   Ficam aqui algumas dicas para 
contribuir para um Natal mais amigo do ambiente.
Decorações: Se preferir uma árvore de Natal natural 

suas próprias decorações de Natal com materiais reci-

-

Presentes: Ao escolher os presentes, pense na sua ver-

longo do ano.  Para as crianças, opte por prendas que 
estimulem a inteligência e a criatividade, que sejam du-
radouras e possam ser reparadas, feitas com materiais 
inócuos e de forma sustentável. No caso de brinquedos 
com pilhas, escolha as recarregáveis. As prendas feitas 
com material reciclado podem ser bastante originais.   
Faças voçê mesmo ou opte pela grande variedade que 

-

Texto de Manuel de Sequeira Rodrigues

Natal Ecológico
Ao fazer as compras, limite os sacos, especialmente de 

plástico, ao mínimo indispensável e quanto aos embru-
lhos, seja criativo: reutilize papel de prendas anteriores, 
recicle materiais, etc. Os sacos de pano para as compras 
podem ser uma lembrança original. Ao fazer as com-
pras organize-se para evitar muitas deslocações ou opte 

-
tais, envie cartões electrónicos de boas festas.
À mesa: Durante as festividades evite utilizar pratos, 

copos, talheres, toalhas e guardanapos descartáveis e 

os produtos em embalagens maiores. Evite o desperdí-

Depois das festas:
Natal é vermos os contentores do lixo atolados do que 
sobrou das prendas... Guarde os laços, o papel de em-
brulho, caixas e outras embalagens para reutilizar.  Se-
pare o rstante lixo e coloque-o no ecoponto adequado.  
E, se o ecoponto do lixo já estiverem demasiado cheios, 

ambientalmente cosciente nas suas compras...
Seja solidário: Aproveite esta época festiva para se-

que estejam em bom estado, como roupas, brinquedos, 
móveis ou outros objectos e ofereça-os a instituições ou 
a vendas de Natal. Para além de reciclar mais, é neces-
sário reduzir e reutilizar! Tente melhorar os seus hábitos 
ambientais durante esta época festiva. Depois, é só con-
tinuar ao longo do ano!

FOTO DA SEMANA

Texto de Augusto Machado

Seis pescadores resgatados em alto mar

O Natal chegou mais cedo para os 6 pescadores 
resgatados após 57 horas, à deriva, no mar. 

Eram todos das Caxinas, Vila do Conde. Fami-
liares, choravam de alegria, davam graças a nos-
sa Senhora de Fátima... Foi um helicóptero, que 
passava por mera coincidência junto a uma balsa 
perdida em alto mar  e resgatou, felizmente, com 
vida, os seis pescadores, perdidos no mar há três 
dias.
Quando já tudo estava perdido, até o presidente da 

Junta de freguesia já admitia estarem a ser mental-

-

deu-se aquilo que as pessoas consideram, “um mila-
gre”, a 22 quilómetros a noroeste do Cabo Monde-
go: um helicóptero da Força Aérea, que participava 

encontrou, por mero acaso, a pequena balsa que sal-
vou e alimentou a esperança dos seis desesperados 
pescadores das Caxinas.

-
-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas, 

que ter-se-á apercebido da entrada repentina de água 
no barco e já só teve tempo de colocar a dita balsa 
em água, e gritar aos colegas que se encontravam a 
descansar e ordenar-lhes que saltassem. Ainda ten-
tou pegar num telemóvel, mas só conseguiu levar um 

O barco afundou-se em menos de dez minutos. Até 
ao momento em que se escreve este texto, ninguém 

Apenas com água potável, alguns medicamentos e 
pouca roupa, “os melhores pescadores do Mundo”, 

Conde, Mário de Almeida, sobreviveram, durante 57 

horas, às agruras do mar. 
Só um dos seis, com o desespero, perdeu o controlo, 

o que levou os colegas a manietá-lo, atando-lhe as 

à frágil balsa. 
-

Silva, o recuperador/salvador da Força Aérea que 
resgatou os pescadores. 
O sargento-adjunto, que contava encontrar “tudo 

ia içar seis pescadores – todos vivos. E descreve o 
drama: “Abordamos a balsa, que teria cerca de cinco 
metros de diâmetro, desci pelo guincho e o mestre da 

estava tudo vivo, mas que um dos pescadores sentia-
-se mal – muito ansioso e violento”. 
E acrescentou: “Encontrei-os cheios de frio, medo 

estavam há muito tempo abandonados sem esperança 
de sobreviver e numa fase de desespero. Já dentro 

sinais de hipotermia”. 

-

Ricardo Amaral, piloto do helicóptero também ad-
mitiu, “que a balsa à deriva com os náufragos foi vis-
ta por mero acaso. Foi um momento de sorte...”
Entretanto, as famílias que desesperaram durante 

alegria”, depois de saberem que os seus pescadores 
estavam salvos!... 
Entre abraços e lágrimas, toda a população das 

Caxinas quis partilhar de perto a alegria que era 
vivida no seio da família dos pescadores.
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O Natal de Amadeu, Alegoria

Logo que entra o mês de Dezembro grande nú-
mero de pessoas se passeia pelos mercados de 

prendas, porque as crianças assediam os pais na es-
perança das ofertas de Natal. Algo assim com Ama-
deu, um varão de 12 anos, lho do Sr. Policarpo e 
D. Joana, emigrantes que tinham imigrado do seu 
torrão Natal há cerca de dois anos. Sabia que seus 
pais iriam premiar o seu aproveitamento escolar 
e as suas virtudes de lho amoroso e obediente, e 
aguardava em silêncio.
Amadeu era um rapaz extraordinário, inteligente, 

com uma memória invulgar, que recolhia sem esque-
cer, o material e os temas da escola, mais o ensino do 
lar, com agrado dos professores e algum orgulho dos 
pais. Estes tinham  escolhido residência numa povoa-

agrónomo e pensavam ser lugar de melhor futuro, até 
porque D. Joana preferia convívios familiares com 
gente próxima e amiga, mais do que os moradores es-
condidos nos apartamentos das grandes cidades. Eram 

e carinho. 
-

alcançarás algo que valha... O mundo é mau! -- Dizia-
-lhe o pai, e D. Joana às vezes intervinha:

-
nhor, o amor e a paz , assim como o desagravo! Toda 
agente verá que somos pessoas de bem! --
O pai contava-lhe, frequentemente, exemplos ilus-

-
xou cair o boneco para o fundo dum poço, e quiseram 
obrigar um petiz de 10 anos a segurar uma corda, e 
ir buscar o boneco; mas ele recusou terminantemen-
te! Quando lhe iam bater, ele aprumou-se e disse bem 
alto: --Eu vou!...  Com meu pai a segurar a corda! Nele 

-- Detiveram-se, e o petiz fugiu. Obrigaram ou-
tro jovenzito e a corda partiu! Ia acontecendo uma 
infelicidade...--Dir-se-ia que a pequena família Poli-
carpo podia ser luz e testemunho para o mundo, visto 
estar a repartir amizades e refeições de sociedade com 
agricultores que já o tinham chamado para lhes prestar 
serviço e conhecimentos que o terreno e a lavoura exi-
giam. Mas o pior sempre acontece quando a esperança 
aguarda mal segura... Nas voltas das prendas, quinze 

carro deles, e o Sr. Policarpo, mais a esposa, foram le-
vados para o hospital. O Amadeu  ia sentado nos ban-

-

se lembrou dele. Tudo isto foi demasiado para os seus 
-

cil calcular o desfecho de tal desgraça. Encerrou-se em 

e nem veio a saber que tinham transferido os pais para 
hospital da cidade.  E o choro continuou com impetu-
osa amargura. 

que estava sofrendo... e acudiram-lhe palavras de sua 
-

falou de morte, e Amadeu tentava calar essa palavra 
que o consumia. 
Neste lamentável estado, o Sr.Cuthbert (um dos la-

foi encontra-lo cinco dias depois, e perguntou-lhe sem  
rodeios:

te alimentares. Já és um homem... Eu comecei a pegar 
no arado aos 12 anos... Até podes dormir lá... Minha 
esposa dir-te-á quanto quer que lhe pagues pelas re-
feições...
O pobre adolescente limpou levemente as suas lá-

grimas e decidiu ir sem mais conversa. Talvez Deus 
estivesse a dirigir este encontro! Mas de repente sentiu 

-

Todavia, depois de receber o dinheiro do pai voltou a 

do Sr. Cuthbert, e tanto assim porque a esposa deste e 
-

zinhos, de idade aproximada, vieram para o consolar. 
Esboçou alguns sorrisos de esperança, e mostrou-se 

-
que logo lhe disseram:

podes entrar connosco. --O Amadeu caiu das nuvens... 
Estava a correr atrás de sombras, como seu pai avisara.  

Retorquiu com alguma tristeza: 

substituto de Jesus-menino, e o Natal pertence a Este. 

Foi como se uma bomba estoirasse entre todos, e 

interveio:

regalórios... Deixai-o ir embora...
Foi outro choque! Pensava vir a conversar sobre os 

pais, mas estava sabendo aquilo que temia em grande 

a chorar copiosamente. Caminhou a passos lentos até 
chegar a casa, e assim que chegou bebeu um copo de 
água, e atirou-se para cima da cama. 
Sem saber como, adormeceu profundamente durante 

dois dias. Nessa altura alguém bateu à porta, acordou, 
e foi abrir. Era o jovem que tinha provocado o aci-
dente, e vinha com outro carro conduzido por outro 
condutor. Sorriu-lhe com simpatia e disse-lhe:

comigo e com a minha família. Sinto que seus pais 

e eu acabo de encontrá-lo! --Amadeu tremeu e quis 
-

tamento. O jovem continuou:
--Eu compreendo! Saberá o resto depois. Somen-

te lhe digo que meus pais aceitam responsabilizar-se 
completamente pelo internamento de seus pais. Eu 
conduzi sem carta e tenho que responder em tribunal. 

uma mensagem que tocou a minha alma Agora sou seu 
-

nha celebrar comigo este Natal! -- 

8 DE DEZEMBRO
ENTREVISTA COM MARC DOS SANTOS

FESTA NO ORIENTAL

10 DE DEZEMBRO
 VINHOS ALIANÇA DE PORTUGAL

Texto de J. J. Marques da Silva

Tel.: 514-553-5975

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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.

O

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HANLON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

Montreal, Qc, H4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

Tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: (514) 624-8632
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simples. Nos anos 70 abriram uma pequena sucursal 
em Toronto para poder vender os seus produtos. Mas, 
A Ferma foi uma companhia, inicialmente montréa-

Quebeque, começaram a mudar os escritórios para 
-

COMUNIDADE

Bodas de ouro da Ferma
“Parabéns a você, nesta data querida, muitas fe-

licidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa 
cantam as nossas almas, para a Ferma, uma salva 
de palmas, Tenha tudo de bom do que a vida con-
tém, tenha muita saúde e os amigos também”.
O ano de 2011 é um ano bastante especial na comu-

nidade, tivemos a oportunidade de ver e apreciar as 

hoje vou vos informar que a companhia mais impor-

suas bodas de ouro.
Relembramos que os primeiros proprietários des-

ta prestigiosa companhia, foi fundado por Arman-

história é mais ou menos como todos os emigrantes. 
Chegando em Montreal, decidiram de abrir as por-

cunhado do José Rocha e lá foi o inicio desta aven-

tudo o que se vê se pode comprar mas, também nesta 
longa história de sucesso, tiveram de trabalhar muito, 

actual presidente, António B. Belas decidiu de com-
prar. Podemos também notar que dois dos mais anti-

25 anos a servir os clientes.
-

taurante Portus Calle a família Rocha ofereceu uma 
placa comemorativa do 50º aniversário ao senhor 
Antonio Belas. Durante este sarau apresentaram uns 

e do presente da empresa Ferma o que foi bastante 
interessante.

Armando Rocha: Fernando Rocha e Carlos Rocha; 
a família do Senhor Antonio Belas, sua esposa Fer-

senhora Aurora e esposo da Padaria Notre Maison; 
José de Melo da Chouriçor; Agostinho do Restauran-
te Boca Ibérica; Fátima Soares da mercearia Soares e 
Filhos; José Arruda do Pêcheur du Marché; Nick Pa-

-
ché Bellerose; Alcindo Alves e esposa do Restauran-
te Estrela do Oceano; o senhor Lopes da Rotisserie 
Portugal; José Luís Pata da padaria Les Anges Gour-

Cappellano da Padaria Non Solo Pane, etc.

Texto de Sylvio Martins
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39º Festival do Outono em Portugal
no Velho Montreal no restaurante

Para mais informações: Tel.:514-861-4562 | Fax :  514-878-4764
Site web: www.solmar-montreal.com                  E-Mail: info@solmar-montreal.com

111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal
SOLMAR

Festeja a  Trigésima nona (39) noite de São Silvestre no dia 
31 de Dezembro 2011/12, conosco, ouvindo e dançando ao 

som dos nossos famosos artistas portugueses.

Fados & Guitarradas
todas as

Sextas e Sábados
e outros dias

com reservação.
Já completos os dias 

9,10,15,16 e 17 de Dezembro de 2011

Sugerimos, no rés-de-chão, La Sau-
vagine que continua a oferecer os 
especiais do meio-dia à partir de 
10$ e à noite à partir de 16$. Aberto 
todos os dias das 12h às 23h, situado 
no 115 St-Paul Est.

EMENTAS ESPECIAIS 
DAS FESTAS

Table d’hôte 7 noites 
Com 4 serviços à escolha

Passagem de Ano 
Com ementa Especial 

A administração do Restaurante 
deseja a todos os seus clientes e 

amigos um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo.

Festa de Natal do Rancho Folclórico “Praias 
de Portugal” do Clube Portugal de Montreal

Realizou-se no sábado 3 de Dezembro, seio desta 
grande família que tem por nome Rancho Fol-

clórico “Praias de Portugal”, a sua já tradicional 
festa de Natal.

esta festa demonstrasse os pergaminhos deste Rancho 
e deste Clube.
Tendo a sala uma boa moldura humana, eram cerca 

das 20 horas, quando se começou a servir o jantar, sem 
que antes, o Presidente Sr. António Moreira, tivesse 
dirigido algumas palavras a todos os presentes assim 
como aos familiares dos Elementos do Rancho, pa-
lavras essas de encorajamento, estímulo e, acima de 

fraternidade existentes no seio do grupo, podendo-se 

será feito para continuar a ser uma “escola” de valores 
humanos no futuro.

De salientar, que neste momento, o Rancho conta nas 
-

mentos, o que nos torna um dos maiores Ranchos da 

de sopa, “Bacalhau à Clube”, havendo tambem lasa-

dança e outras animações.
-

da para os mais jovens, dançou-se até às tantas.
A noite estava animada e prometia muita alegria, mas 

tinha-se um programa a cumprir e fez-se um breve in-
tervalo na parte musical, para dar lugar à entrega de 
Diplomas de Mérito àqueles que se costumam distin-

respeita ao Clube e ao Rancho.
Assim, os felizes contemplados foram: a menina 

-

Gonçalves. O Presidente fez ainda a entrega de uma 

Portugal. Aproveitando contudo, para fazer uma alo-

Folclore das Festas concelhias.

locais.
-

Milagres.

-

todo o mundo.

de Folclore Internacional das festas concelhias.
-

tas locais.
-

val de Folclore nas festas locais.

Portugal” por terras lusas. Todos os que se puderam 

e que sobretudo valoriza o esforço exercido ao longo 

parabéns todos e todas que se disponibilizaram a re-
presentar a nossa Colectividade em Portugal. Tivemos 

quizeram fazer uma pequena reportagem com os ele-
mentos do rancho, a desejarem BOAS FESTAS a toda 
a Comunidade. Continuou a dança, com muita alegria 

era já bem patente em algumas caras, e como a festa já 
ia pela noite bem avançada, começou-se a abandonar 
a sala mas com o “sabor” da vitória por ter reralizado 

mais esta festa de Natal do Rancho Folclórico “Praias 

-

a cargo do sr. Paulo Rodrigues, também ele, membro 

falta de presença do PAI NATAL. Por motivos alheios 
à nossa vontade, pedimos muitas desculpas, sobretu-

As nossas desculpas mas prometemos que ele estará 

Portugal de Montreal e do Rancho Folclórico “Praias 
de Portugal”, queremos agradecer a todos os que qui-
seram estar connosco nesta Festa.
Desejamos a todos uma boa recepção do Natal e 

do Novo Ano que se aproxima.

Texto de Vitor Goncalves
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PALAVRAS CRUZADAS

CRÓNICAS

ANEDOTAS

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Um ladrão ia assaltar uma casa, quando viu na porta um cartaz:
CUIDADO COM O PAPAGAIO !
Entrou e viu o papagaio. Chegou-se ao pé dele e disse-lhe:
- Eh ? É com isto que tenho de ter cuidado ??
Começou a entrar na sala e foi então que ouviu :
“LADRÃO, PEGA REX !” “PEGA REX !”

HORIZONTAIS 
cabelos louros. Homem que vive na opulência e no fausto. 2. Divisa. 
Concorrente. 3. Que emite. Emprega-se para excitar ou animar (in-
terj.). 4. Contr. da prep. em com o art. def. a. Pedaços de louça, telha 
ou vidro. Medida itinerária chinesa. 5. Senhor (abrev.). Incapacidade 
para a marcha por incoordenação dos movimentos próprios. 6. Portan-

me e do pron. dem. o. 8. Caminhar. Fecundo. Graceja. 9. Aquilo que 
prejudica ou se opõe ao bem. Tornar miúdo, frequente. 10. Tratar por 
tu. Essência odorífera. 11. Raciocinar. Gostar muito de.

VERTICAIS 1. Aprazível. Dar mimo a. 2. Adição. Corsário. 3. Tenho 
conhecimento. Sinal internacional de pedido de socorro. Claridade 
produzida por qualquer fonte luminosa. 4. Escrito ao lado ou junto de. 
Contr. da prep. a com o art. def. o. 5. Membro guarnecido de penas 
que serve às aves para voar. Desune. 6. Vazia. Víscera dupla. 7. Peso 
antigo equivalente à quarta parte do quintal, ou seja, 32 arráteis e hoje 
arredondado em 15 quilos. Minha (ant.). 8. Bismuto (s.q.). O m. q. sal-
moira. 9. Deus te salve! (interj.). Que tem saúde. Dotes naturais. 10. 
Comendador nas antigas ordens militares. Os ramos ou a folhagem 
das lantas. 11. Árvore leguminosa cesalpinácea. Extrair.

Tenho a certeza de que o leitor já viu a cena: um 
enviado especial fala com o jornalista que está 

deixamos de ver e ouvir o enviado especial. Diz o jor-

uma burla. 

-

é verdade, já me esquecia: de acordo com informa-
ções que apurei, daqui a dez segundos vai rebentar 
um engenho explosivo colocado por terroristas no 

nosso país. 

-

mágicos às falhas técnicas, que têm um critério jor-
nalístico apuradíssimo para distinguir o essencial do 

-

Ficou o essencial
a desbobinar pormenores desinteressantes durante al-

propositadamente àquele local. Felizmente, a emis-

-

uma das casas de Duarte Lima em que a polícia fazia 
buscas. 

-

claro. Até porque o essencial era saber o modo como 

a polícia iria estar, naquele dia e àquela hora, a revis-
tar aquela casa. 
Ou ainda, saber o que é que o sistema judicial tem 

contra a amizade: neste momento, decorre o julga-
mento de alguns amigos do antigo primeiro-ministro; 
em breve começará o julgamento de alguns amigos 

-

Ser amigo do antigo primeiro-ministro e do actual 

pessoa. Espero que a Judiciária saiba que eu nem se-
quer votei neles.

Texto de Hélio Bernardo Lopes

O assalto à embaixada

H -
vulgaram a notícia de que teriam sido detidos dois 

iranianos, creio que na fronteira com o México, e que, 
supostamente, estariam incumbidos pelo Governo de 
Mamute Armadilhajá no sentido de assassinarem o em-
baixador da Arábia Saudita em Washington, o que fa-
cilmente permitiu perceber tratar-se de uma impostura 
destinada a alimentar a ideia do perigo iraniano. Porém, 
num curto espaço de dias, tal historieta caiu no olvido, 

passaria disso mesmo, ou seja, de uma historieta, visto 
-

ciar, só se colocaria mal perante toda a Comunidade In-
ternacional, sobretudo, as suas partes islâmica e árabe. 

Acontece, porém, o que todos vamos podendo ver a 
cada dia que passa, ou seja, que o ambiente político 
mundial, e com ele a generalidade dos correspondentes 
nacionais, sobrevive hoje completamente à deriva, na-
quilo que se pode designar, com propriedade, como um 
processo claramente divergente, sobretudo por via do 
colapso institucional generalizado, com o espaço mun-
dial a ser comandado por elementos completamente es-
tranhos ao processo democrático.
Objetivamente, deixou de poder contar-se com a boa 

vontade da generalidade dos povos, sobretudo, no Oci-
dente, uma vez que se percebeu já que a democracia, tal 

mais que tudo, porque faltam valores para sustentar essa 

que qualquer coisa má virá a ter lugar, quase com toda 
-

-
dos, embora numa fase ainda embrionária, no Norte da 

umas dezenas de militares paquistaneses, supostamente 
por engano, e ainda a recente abertura de Mianmar à 

-
dade de Georgetown – a mais antiga universidade ca-

PhillipKarber, antigo estratega do Pentágono ao mais 

encontra guardado o arsenal nuclear chinês, e que este 
será, nos termos da notícia posta a correr, muitíssimo 

-
-

-

-
-
-

aberta do Ocidente contra aquele Estado, muito em par-

Além do mais, e num prazo imediato, mas que nun-
ca se sabe quando terminará, uma tal guerra pode bem 

De resto, há que ter presente a rápida tentativa dos Es-

tendo lugar, e já desde há muito, por diversas cidades 
norte-americanas. Perante o que poderá estar para vir, 

-

operações a levar a cabo.
-

em larga escala se comece a colocar no horizonte, e já 

CARNEIRO: O Louco, 
 Deverá 

começar a pensar mais em si. Viva o presente 
Saúde: O seu corpo precisa 

de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinhei-
ro: Evite ser precipitado no que toca à gestão 
dos seus rendimentos. -
vo: Eu acredito nos meus sonhos! 

 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO:  4 de Espadas, 

Clima romântico e sentimental na relação 
afectiva. Saúde: Atravessa uma fase de ner-
vosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a si 
próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios 
que não lhe ofereçam garantias. Seja pruden-
te. Sou sincero, e isso 
tranquiliza o meu coração. -

 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS: A Estrela, que 
Afaste-se da 

rotina com a pessoa amada. Opte por fazer 
aquela viagem há muito planeada. Que a le-
veza de espírito seja uma constante na sua 
vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva. Des-
canse mais. Dinheiro: Não se esforce dema-
siado, pense mais em si. -

Acredito que há uma estrela que olha por 
mim!  21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO: 2 de Co-
Clima de gran-

de harmonia familiar e amorosa, mas seja 
mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de 
stress. Mantenha a calma. Preocupe-se com 
aquilo que você pensa sobre si próprio, faça 
uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de con-
trolar esse seu instinto materialista. Pensa-

 Dedico-me às pessoas que 
amo.  12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO:  A Roda da Fortu-
 

Não se intrometa em relações alheias pois 
poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo 
o que o prejudica e tudo o que está a mais 
dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase 
equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas 
capacidades de concentração no trabalho 
poderão trazer-lhe alguns bons resultados. 

 Acredito que a vida 
me traz surpresas maravilhosas.

 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM: Ás de Espadas, 
Dê mais de si 

aos outros e deixe de se preocupar com as 
pequenas atribulações diárias. Que a clareza 
de espírito esteja sempre consigo! Saúde: 
Pratique exercício físico suave para relaxar. 
Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem 
frutos. O sucesso es-
pera por mim, porque eu mereço! 

 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA:  4 de Ouros, 
É provável que 

atravesse um período um pouco conturbado. 
Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse 
da sua vitalidade e das suas energias pois po-

Dinheiro: Partilhe as suas 
ideias com os colegas de trabalho e poderão 
daí advir algumas oportunidades que deve 
saber aproveitar. 
Acredito nos meus projectos, sei que mereço 
ser bem sucedido! 20, 
47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO: Rainha de 
 

Aproveite bem todos os momentos a dois. É 
através do exercício diário da bondade que 
se pode tornar uma pessoa verdadeiramente 
realizada! Saúde: Poderá sentir alguma fadi-
ga física. Dinheiro: Conserve todos os seus 
bens materiais com zelo e cuidado. Pensa-

 Mostro ao Mundo toda a luz 
que existe em mim.  24, 
17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO: A Tempe-
Faça 

um jantar especial e muito romântico para a 
sua cara-metade. Saúde: Procure não andar 
muito tenso. Aceite os erros dos outros e os 
seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por 
uma factura que não esperava. 

 Procuro agir com equilíbrio em to-
das as situações. 41, 23, 
47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO:  8 de 
Se par-

tilhar os seus problemas com alguém em 

leve. Saúde: Seja paciente quando o compor-
tamento dos outros não corresponder às suas 
expectativas. Relaxe um pouco mais.  Dinhei-
ro: Período em que terá uma boa segurança 

Construo 
o meu caminho com optimismo e sinceridade! 

22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO:  A Torre, 

Organize um jantar para juntar os seus 
amigos. Nunca perca a esperança nas pes-
soas, invista nelas! Saúde: Momento calmo 
e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá 

-
Tenho Fé em todos os momen-

tos, mas principalmente nos que me parecem 
ser mais difíceis. 14, 19, 
23, 46, 2, 42

: O Eremita, que 
Deixe de 

lado as mágoas e perdoe o seu próximo. Só 
erra quem está a aprender a fazer as coisas 
da maneira certa! Saúde: Tendência para 
problemas de memória. Dinheiro: Continue 
a saber gerir bem o seu dinheiro para não 
deixar o barco afundar-se. -

Não sofro por antecipação, o que tiver 
de ser, será! 20, 13, 4, 
26, 7, 10
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Telemóvel: 514-892-6833

Pensamento da semana
«Para o que nos preparamos é o que devemos obter» - William Graham Sumner

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

Este seguro é um contrato pelo 
qual a companhia de seguros 
compensará os proprietários con-
tra percas ou danos que possam 
sofrer, devido a um defeito de tí-
tulos da propriedade.

Este seguro é válido para a du-
ração da propriedade. Abrange 
os mais populares são: Aviso de 
não-conformidade do governo e 
das municipalidades e erros de 
escritura atribuíveis à reforma ca-

documentos  são igualmente  ou-
tros exemplos de cobertura.

SEGURO DE TÍTULO

Amélia Tavares

Um exemplo
Tomemos o exemplo de um cer-

que uma parte da garagem invade 

de segure cobre, a perda e danos 

remoção desta parte invadindo no 
seu terreno.

Para mais informações, entre 
em contacto com a nossa no-
tária, Jocelyne Sequeira 514. 
844.2383.
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Festa dos Músicos na
Filarmónica Portuguesa de Montreal

Todos os anos tem a tradicional 
-

mónica Portuguesa de Montreal. 
Desta vez foi no sábado, 3 de De-

esta festa e é sempre agradável ver 
estes jovens e menos jovens numa 

linda sala bastante decorada. Desde o inicio, há cinco 

anos, tive uma grande amizade a este organismo, de 

que tem tantos jovens portugueses, a tocar e quan-
do há festa. Festejam em grande. Do Outro lado o 
ambiente é bastante familiar, pais, sobrinhos e sobri-

Nesta noite tivemos a oportunidade de o presidente 
Leonardo Ribeiro dar as boas-vindas, e ao meio da 
festa o maestro deu algumas palavrinhas sobre o fu-

entraram na Filarmónica e ao mesmo tempo elogiou 

ele faz isso, e, mereceu uma salva 
de palmas através da sala. 
A comida foi fantástica, o am-

realmente“WOW”. 
Parabéns a esta organização 

pela festa memorável para todos 
os presentes.
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1930-2011

Faleceu em Joliette no dia 3 de Dezembro de 
2011, com 81 anos de idade o Senhor António 
Pacheco natural de Porto Formoso, São Mi-
guel, Açores. Deixa na dor a sua esposa, se-

Margarida (Antonio Pereira) José (Maria João 
Frazão) e António. Seus netos David, Nathalie, 
Debbie, Sindy e Catherina. Seu irmão José, 
Justina Benfeito(Artur Benfeito), sua irmã Dio-
nisia (Nicolau Moniz), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:

O velório terá lugar Quarta e Quinta Feira 7 e 8 de Dezembro das 
14h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00. Missa do corpo presente Sexta 
Feira 9 de Dezembro às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Missa do 7 sétimo 
dia Sábado,10 de Dezembro de 2011 às 19h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

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

6 de Dezembro de 2011
1 Euro = CAD 1.368310

$9.00*

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

645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883

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

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

514.842.3373

Rosa 514 278.3956

VIDENTE

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

TEL.: 514-284-1813
Guia do consomidor

TEL.: 514-284-1813
*TAXAS NÃO INCLUÍDAS.

APLICÁVEL A NOVOS ANÚNCIOS
UNICAMENTE. TODOS OS ANÚNCIOS DE-

VEM SER PAGOS COM
ANTECEDÊNCIA.

Courtier Immobilier 
4280 rue Beaubien Est, Montréal, QC, H1T 1S6
Cel.: 514-445-5354 | tél.: 514-274-7575

Irene Morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

FABREVILLE
MLS 8654773

Três quartos, duas CDB, 

e de todos os serviços. 

†EMPREGOS
Precisa-se de pessoa com expe-
riência na limpeza para uma casa 
em Outremont. 514-774-8957

†

Proponho-me para diversas aju-
-

sultas médicas, voltas, compras 
e mais. Falo português, inglês 
e francês. Sou uma pessoa ho-
nesta, desenrascada e humana. 
Diga-me a sua necessidade e farei 
para ajudar. Preço de acordo com 
o serviço desejado. Com prazer de 
vos conhecer.

SERVIÇO

COZINHEIRO E GRELHADO-

514-969-4443

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

514 254-0216
514 949-3555

Manuel Pires
1948 – 2011

Faleceu em Montréal no dia 1 de Dezembro 
de 2011, com 63 anos de idade, Manuel Pires, 
natural da ilha da Terceira, Açores, esposo de 
Liliana Raposo.

Danny e Richard (Cristina), a sua neta Jes-
sica e a futura neta Érika, as suas irmãs Na-
tália Pires e Lucia Pires, o seu irmão José 
(Joe) Pires (Lucia Braga), os(as) seus(suas) 

restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de

Cell. 514-918-1848
O velório tem lugar na quarta-feira dia 7 de Dezembro de 2011, das 
14h às 17h e das 19h às 22h, e amanhã quinta-feira 8 de Dezembro a 
partir das 9 horas.
Seguir-se-á o funeral, com missa de corpo presente às 11h, na Igreja 
de Notre-Dame-d’Anjou. Será sepultado, em cripta, no cemitério Le 
Repos de Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Homem, procura companheira li-
vre, entre 40 e 50 anos e que gos-
te de viajar. Viagem programada 
do 24 ao 31 de Dezembro (tudo 
pago) Resposta até ao 21-12-2011 
no telefone: 514-966-2640.

ENCONTROS

-
-

M E M O R A N D U M
1º aniversário

Faz já um ano que partiste, mas a tua memó-
ria continua sempre no nosso coração.
Será celebrada uma missa no próximo dia 10 
de Dezembro de 2011 pelas 18h30

VENDE-SE

514-461-9915

M E M O R A N D U M

Dad, we miss you so very much
On every father’s Day;

And not just then, but every minute,
Since you went away. 

You were the center of our lives
Before your soul passed on;

It’s just so hard for us to believe
That you are really gone. 

But we celebrate the life you lived
And all the things you gave us;

Our wonderful memories, Dad, of you
Are the things that will comfort and save us. 

Please think of us, as we think of you
With hearts so full of love;

We’re looking up at you, sweet Dad,
As you look at us from above.

20º aniversário
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1-Benfica 27 11 8 3 0 24 10
2-FC Porto 27 11 8 3 0 28 7
3-Sporting 23 11 7 2 2 24 11
4-Marítimo 22 11 6 4 1 18 13
5-SC Braga 19 11 5 4 2 15 7
6-Olhanense 14 11 3 5 3 11 11
7-Gil Vicente 14 11 3 5 3 12 17
8-Beira-Mar 13 11 3 4 4 7 6
9-Académica 13 11 4 1 6 14 16
10-V. Guimarães 13 11 4 1 6 17 14
11-V. Setúbal 11 11 3 2 6 7 17
12-Nacional 11 11 3 2 6 8 22
13-Feirense 10 11 2 4 5 8 17
14-U. Leiria 9 11 3 0 8 12 21
15-Rio Ave 8 11 2 2 7 9 14
16-P. Ferreira 8 11 2 2 7 11 22

P Equipa P J V E D GM GS

11ª jornada - Resultados

Académica 0-1 Beira-Mar
Nacional 2-2 Marítimo
Benfica 1-0 Sporting
Feirense 2-0 Rio Ave

Gil Vicente 2-1 U. Leiria
FC Porto 3-2 SC Braga

P. Ferreira 1-1 Olhanense
V. Guimarães 3-0 V. Setúbal

Horário dos póximos jogos

09/12 Sp. Braga-P. Ferreira             [SportTV] 15:15

10/12 Beira-Mar-FC Porto      [SportTV] 13:30

10/12 Sporting-Nacional           [RTPI] 15:30

11/12 Rio Ave-Gil Vicente                      11:00

11/12 V. Setúbal-Feirense                      11:00

11/12 U. Leiria-V. Guimarães         [SportTV] 13:15

11/12 Marítimo-Benfica                     [SportTV] 15:15

11/12 Olhanense-Académica       [SportTV] 15:15

LIGA ZONE SAGRES

1-Atlético CP 20 10 6 2 2 11 6
2-Santa Clara 18 10 5 3 2 13 10
3-Moreirense 17 10 5 2 3 17 12
4-Leixões 16 10 5 1 4 13 11
5-Estoril Praia 16 10 4 4 2 7 6
6-Naval 15 10 4 3 3 10 9
7-UD Oliveirense 15 10 4 3 3 12 9
8-Penafiel 15 10 4 3 3 15 14
9-Desp. Aves 13 10 3 4 3 12 11
10-Freamunde 13 10 3 4 3 11 10
11-Sp. Covilhã 11 10 3 2 5 5 9
12-Arouca 11 10 2 5 3 8 9
13-Belenenses 10 10 2 4 4 9 11
14-Portimonense 10 10 3 1 6 10 13
15-U. Madeira 9 10 2 3 5 10 14
16-Trofense 8 10 2 2 6 7 16

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA ORANGINA

Venham ver todos os jogos
 em ecrã gigante

LIGA DOS CAMPEÕES 2011/2012
Grupo A
 Equipa J V E D P
1-Bayern M. 5 4 1 0 13
2-Napoli 5 2 2 1 8
3-Man. City 5 2 1 2 7
4-Villarreal 5 0 0 5 0

Napoli 2-1 Man. City
Bayern M. 3-1 Villarreal

Man. City 07/12 Bayern M.
Villarreal 07/12 Napoli

Grupo B
 Equipa J V E D P
1-Inter 5 3 1 1 10
2-Trabzonspor 5 1 3 1 6
3-Moskva 5 1 2 2 5
4-Lille 5 1 2 2 5

CSKA Moskva 0-2 Lille
Trabzonspor 1-1 Inter

Lille 07/12 Trabzonspor
Inter 07/12 CSKA Moskva

Grupo C
Equipa J V E D P
1-Man. United 5 2 3 0 9
2-Benfica 5 2 3 0 9
3-FC Basel 5 2 2 1 8
4-FC Otelul 5 0 0 5 0

FC Otelul 2-3 FC Basel
Man. United 2-2 Benfica

FC Basel 07/12 Man. United
Benfica 07/12 FC Otelul

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Real Madrid 5 5 0 0 15
2-Ajax 5 2 2 1 8
3-Lyon 5 1 2 2 5
4-Dinamo 5 0 0 5 0

Real Madrid 6-2 Dinamo
Lyon 0-0 Ajax

Dinamo 07/12 Lyon
Ajax 07/12 Real Madrid

Grupo E
 Equipa J V E D P 
1-Chelsea 6 3 2 1  11
2-Bayer L. 6 3 1 2  10
3-Valencia 6 2 2 2 8
4-Genk 6 0 3 3 3

Bayer L. 2-1 Chelsea
Valencia 7-0 Genk

Chelsea 3-0 Valencia
Genk 1-1 Bayer L.

Grupo F
 Equipa J V E D P 
1-Arsenal 6 3 2 1  11
2-Marseille 6 3 1 2  10
3-Olympiakos 6 3 0 3 9
4-Borussia D. 6 1 1 4 4

Marseille 0-1 Olympiakos
Arsenal 2-1 Borussia D.
Olympiakos 3-1 Arsenal

Borussia D. 2-3 Marseille

Grupo G
Equipa J V E D P 
1-APOEL 6 2 3 1 9
2-Zenit 6 2 3 1 9
3-FC Porto 6 2 2 2 8
4-Shakhtar D. 6 1 2 3 5

Zenit 0-0 APOEL
Shakhtar Donetsk 0-2 FC Porto

FC Porto 0-0 Zenit
APOEL 0-2 Shakhtar Donetsk

Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Barcelona 6 5 1 0  16
2-Milan 6 2 3 1   9
3-Plzen 6 1 2 3 5
4-BATE 6 0 2 4 2

BATE 0-1 Plzen
Milan 2-3 Barcelona
Barcelona 4-0 BATE

Plzen 2-2 Milan

UEFA EUROPA LEAGUE 2011/2012
Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Club Brugge 5 3 1 1  10
2-SC Braga 5 3 1 1  10
3-Birmingham 5 2 1 2 7
4-NK Maribor 5 0 1 4 1

SC Braga 1-0 Birmingham
NK Maribor 3-4 Club Brugge
Club Brugge 15/12 SC Braga

Birmingham 15/12 NK Maribor

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Sporting 5 4 0 1  12
2-FC Vaslui 5 1 3 1 6
3-Lazio 5 1 3 1 6
4-FC Zürich 5 0 2 3 2

Sporting 2-0 FC Zürich
FC Vaslui 0-0 Lazio

Lazio 14/12 Sporting
FC Zürich 14/12 FC Vaslui

Bósnia e Herzegovina - Portugal
0-0 e 2-6

APURAMENTO EURO 2012 - PLAYOFFS

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$

-

-

160 800$ + TPS e TVQ

-
-
-

Portugal no Grupo B, com
Alemanha, Holanda e Dinamarca 

O grupo de Portu-
gal será sediado na 

Ucrânia. A seleção na-
cional entra em campo a 
9 de junho, contra a Ale-
manha, joga a 13 com a 
Dinamarca e a 17 contra 
a Holanda. 

futebol defronta a Alema-
nha, a Holanda e a Dinamarca no Grupo B da fase 

Kharki. 
-

-

-
écia, França, Inglaterra 

O Sporting quali cou-se esta segunda-feira 
para os quartos-de- nal da Taça de Portugal, 

ao bater o Belenenses por 2-0.
-

nha proporcionado quatro «brindes» de meia-hora no 

das grandes penalidades.
Durante a tarde, Nacional, Oliveirense e Desp. Aves 

-

Ribeira Brava.
Ao princípio da noite, foi a Académica a seguir em 

frente, deixando pelo caminho o Leixões (Liga de 

Mais cinco equipas apuradas que se juntam ao 
Olhanense, Moreirense e Marítimo que já tinham o 
carimbo para os «quartos».

Quinta-feira: 
Sexta-feira: Sába-
do: Do-
mingo:

Segunda-
-feira: 

Programa dos quartos-de- nal 
(jogos a 21 de Dezembro)

Sporting-Marítimo
Académica-D. Aves

Moreirense-Nacional
Oliveirense-Olhanense

Taça: Confira a lista de apurados

Os «10 mandamentos» de
Mourinho para o clássico
O jornal espanhol Marca revela aqueles que 

serão os 10 mandamentos de José Mourinho 
para o grande clássico do futebol espanhol, diante 
do Barcelona, marcado para o próximo sábado.
A ideia do treinador português é sobretudo poten-

cializar ao máximo todas as virtudes da equipa, que 
lidera actualmente a Liga espanhola, com três pontos 
de vantagem sobre o grande rival (o Barcelona tem 

A receita dirigida aos jogadores salienta ainda o 
apoio dos adeptos, de forma a tentar desconcentrar 

Os 10 mandamentos:

do jogo.

3º Esquecerem-se do árbitro. De olho nos cartões.

4º Aproveitar o jogo aéreo.

6º Fechar os espaços, com marcações cerradas.

8º Esforço extremo e mobilidade para esgotar o adversário.
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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:

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

MAM. ROBERTO S.

o nosso lar. Ainda 

SAMY  
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

Réveillon
31 de Dezembro de 2011

Assiette Portugaise sur table
Pratos portugueses na mesa

Sopa de cenoura e laranja
Rillettes de Canard

Paté de pato
e geleia de arando

Salade Grecque sur table
Salada grega

Filet-Mignon Angus Wellington
sauce/molho bordelaise
pommes de terre Cadillac

batatas Cadillac
Méli-Mélo de légumes
mistura de legumes

Chocolate Fondant Mirage
Café, Thé/chá, Em fusão

Taça de espumante
à meia-noite (por adulto)

Panetone e prato de Frutas frescas

Open Bar | Bar aberto

EMENTA

Réveillon 2012
31 de Dezembro de 2011

Adultos 115$
Crianças            65$
Crianças  25$

Criança de 5 anos e menos 
gratuito se não usa cadeira.

Ano Novo
1 de Janeiro de 2012

Bufet pequeno-almoço

Adultos 10.00$
Crianças 5.00$

Compra de senhas.

Taxas incluídas / Serviço não incluído

Preço dos quartos
(1 cama casal)  85$

(1 cama casal+1 cama simples) 95$

(2 camas) 100$

(2 camas) 110$

(1 cama King+1 sofá-cama) 150$

Para reservas
450-430-8950
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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.


