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50 anos ao serviço da comunidade

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
65 Jarry E. | 514.385.9290

1851 Ontario E. | 514.563.1211

Dois lugares para 
melhor vos servir

Feliz S. Valentim a todoS oS
leitoreS, colegaS e amigoS

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

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

*Termos e condições no interior do jornal

O pacote--------------------- ---------------------

Depois do
trabalho ilimitado

Bifanas - Bitoque
marisco - Frango

resto lounge
grelhados | tapas

Serviço de Bar completo

desportos 3 tV ecrã gigante

Sextas-feiras
dia do caçador
Venha passar um 
tempo agradável

especiais todos os dias

7467 St-hubert
tel.: 514.277.6083

dia dos namorados
A história de São Valentim

A catorze de Fevereiro comemorada
Um trágico e triste fim

Para Valentim e a “sua Amada”.

Valentim foi condenado à morte
Por ter casado secretamente

Mas, o amor é mais forte
E, deixa-o no coração de muita gente.

Muitos corações ficaram despeda-
çados

Com o fim cruel da sua vida
Mas, nasceu o dia dos namorados

Em honra da sua partida.

Se quer celebrar este dia
Saiba que até uma simples flor
Pode dar uma grande alegria
E, prova de um grande amor.

Elisa Rodrigues

P. 8-9

Festa de
   nossa
     Senhora
       da estrela
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crÓnica

agenda comunitária

Portugalíssimo
1280am

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta:  514.483.2362
Contacto publicitário:    514.366.2888

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

Membro
oficial

Jantar sExta-fEira
SOPA DA CASA | CARNE ASSADA

abErto toDos os Dias, Cartas, Dóminó
futEbol português Em DirECto 

rEsErvEm o sEu lugar

Fim-de-semana para
vencer o cancro do seio
Organiza-se a festa para o fim-de-semana para vencer o 
cancro do seio no 17 de Março pelas 19h00 na Missão 
de Nossa Senhora de Fátima com o Joe Puga e Lurdes 
Andrade. Podem reservar o seu lugar no 514 695-8777 
ou cel:514 909 1674

Paixão pelo folclore
Precisamos de novos elementos para o grupo fol-
clórico “Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do 
Quebeque”. Não se pode, nem se deve, brincar 
com uma das coisas mais belas, mais sublimes, 
mais dignas: as tradições populares, a que os nos-
sos idosos deram corpo e alma ou seja o nosso fol-

clore açoriano. Seria excelente se os adultos procurassem transmitir 
às crianças como era a vivencia dos seus antepassados, incitando-
-os ao folclore. Mas precisamos de crianças, de jovens e de adul-
tos também. Venham todos e vamos praticar em conjunto. Vão ver 
como é interessante o folclore. Para qualquer informação, por favor 
telefonem para A Casa dos Açores 514-388-4129. Os ensaios vão 
começar no dia 8 de Fevereiro e terão lugar todas as quartas-feiras.
Natércia Rodrigues, Secretária da Casa dos Açores do Quebec

associação Portuguesa de Ste-theresa
A Associação Portuguesa de Ste-Theresa organiza um Jantar de São 
Valentim no dia 11 de Janeiro. Haverá uma tiragem para uma viagem 
para dois a new york! Ementa: Entrada, sopa, salada, lombo de por-
co, batatas e legumes, sobremesa café e chá. Adultos : 25 corações, 
Crianças dos 6 aos 12 anos 13 corações. Animação com o famoso: 
DJ Moreira. Para reservar contatar José Medeiros: 514-992-5067 
ou Leonilde: 514-802-5067.

assoçiaçao de nossa Senhora
de Fatima de laval 

A Assoçiação de Nossa Senhora de Fátima de 
Laval organiza sábado dia 11 de Fevereiro, a Fes-
ta de São Valentim. Com a ementa: Pasta com 
marisco; Sopa; Salada; Frango e entrecosto; So-
bremesa; Chá e café. Adultos 30 Namorados e 
para as crianças dos 6 a 12 anos 15 Namorados. 
Para animar esta festa haverá o popular DJ JEFF 

GOUVEIA. Por favor reserva os seus lugares. Lugares limitados, já 
temos metade da sala cheia. Contactar Lina Pereira 514 296 4597.

Prémio de Jornalismo
O Consulado – Geral de Portugal 
em Montreal transcreve a parte 
útil do ofício – circular da Direção 
Regional das Comunidades Aço-
rianoas, datado de 16 de janeiro 
de 2012: «O Governo dos Aço-
res, através da Direção Regio-
nal das Comunidades, promove, 
no presente ano, a 2ª edição do 
Prémio de Jornalismo COMUNI-
DADES que tem como objetivo 
premiar os trabalhos jornalísticos 

que contribuam para a integração das comunidades emigrantes nas 
sociedades de acolhimento e das comunidades imigrantes na socie-
dade açoriana, que permitam estreitar laços, bem como promover 
a identidade cultural das comunidades migradas, contribuindo para 
uma maior divulgação dos Açores. «Aberto a todos os jornalistas de 
Portugal e das comunidades açorianas, este prémio tem três catego-
rias, nomeadamente:
«Comunidades Açorianas: destinada aos jornalistas das Comuni-
dades Açorianas residentes na Bermuda, Brasil, Canadá, Estados 
Unidos da América, Havai e Uruguai nas áreas da imprensa (escrita 
e digital), da rádio, da televisão e do fotojornalismo com trabalhos que 
tenham sido publicados ou difundidos em órgãos de informação des-
tes respetivos países, e que indidam sobre a temática da Emigração 
e Comunidades Açorianas, integração dos emigrantes açorianos nas 
respetivas sociedades de acolhimento, bem como, de âmbito geral, 
sobre a Região Autónoma dos Açores.
«Este Prémio incide sobre trabalhos publicados entre 1 de novembro 
de 2011 e 31 de agosto de 2012, sendo o prazo de entrega ate ao dia 
9 de setembro de 2012.
«...toda a informação de se encontra disponível na página da 
Direção Regional das Comunidades em www.azores.gov.pt »

Festa do chicharro
A Associação Saudades da Terra Quebe-
quente organiza no dia 14 de Abril de 2012 
à partir das 19h00 a sua tradicional festa do 
Chicharro. A festa será animada por StarLi-
ght vindo de Toronto e mais uma surpresa. 
“É pa espinha”.

Portugal apoia Proud to be 
Portuguese canadian
Os organizadores da Conferência e Festival Cul-

tural, Proud to be Portuguese Canadian, que 
será realizado na cidade de Toronto no Canadá de 15 
a 25 de Março 2012, agradece ao Governo de Portu-
gal pelo apoio financeiro ao projecto. 
Proud to be Portuguese Canadian tem como ob-

jectivos incentivar jovens portugueses-canadianos 
profissionais, estudantes, seus familiares e colegas 
para com a cultura portuguesa e o Portugal de hoje;  
promover a integração e reforçar a ligação dos por-
tugueses residentes à vida social, cultural, política e 
económica do Canadá;  promover a cultura portugue-
sa através da apresentação de artistas e outros agen-
tes culturais; e, expressar o orgulho de ser português-
-canadiano. 
Depois de um concurso de vídeo e um concurso de 

escrita já ter sido lançado, a próxima etapa do projec-
to vai apresentar a maior conferência de sempre as-
sim como um festival cultural que apresenta artistas 
luso-descendentes assim como artistas de Portugal 
pela primeira vez no Canadá.
Mirateca Arts lidera o festival cultural enquanto em 

parceria com a Working Women Community Cen-
tre lidera uma conferência completa com conversas, 
apresentações e interacção expressiva. 
Os organizadores concluem que as várias sessões 

interactivas da conferência que inclui “Vida Pública, 
Vida Política”, “O Mundo de Entretenimento”, “O 
papel dos meios de comunicação na educação e pro-
moção da comunidade”, assim como sessões de in-
formação como “The Best of Portugal” e “Juventude 
e a Comunidade” estão a ser apresentadas num local 
bem conhecido na sociedade Canadiana da cidade de 
Toronto, o MOD Club Theatre. “Produzir o evento 
num local como estes desmistifica os bairrismos que 
existem se o evento estivesse a ser apresentado num 
salão de uma associação portuguesa da região,” diz o 
fundador do projecto Terry Costa. 
“Apenas com o apoio da DGACCP e do Secretário 

das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, este 
projecto assim pode ser apresentado num local da ju-
ventude canadiana  e onde os portugueses-canadia-
nos também fazem parte.”
O Gabinete do Secretário de Estado das Comunida-

des Portuguesas por sua vez adiciona que a conferên-
cia PROUD TO BE PORTUGUESE CANADIAN 
insere-se num conjunto de iniciativas idênticas que 
se têm vindo a realizar por todo o mundo, como em 
São Paulo e Paris, apoiadas pelo Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas e pela Direcção Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portugue-
sas.
“Esta é uma nova versão dos Encontros para a Par-

ticipação, que tem por objetivo principal aumentar a 
participação dos luso-descendentes na vida política 
e na vida da comunidade portuguesa nos países de 
acolhimento bem como proporcionar a aproximação 
dos jovens luso-descendentes a Portugal,” diz o Se-
cretário José Cesário.
A conferência tem para palestra de abertura a presi-

dente da Chef Network Inc, Carmen Correia e ainda 
antes do almoço apresenta uma visão do futuro atra-
vés do arquitecto Derek Chaves; na parte da tarde al-
gumas surpresas vão ficar até ao ao próprio momento 
mas o coordenador já avançou que uma apresentação 
interactiva digitalizada por título “Lamento e Tran-
quilidade” vai ser apresentada por Bryan Fróis, des-
cendente de Açorianos. 
A conferência conta com a participação de políticos 

luso descendentes assim como artistas de modelos, 
dançarinos e músicos. Quanto ao Festival Cultural 
para além de apresentar jovens portugueses-canadia-
nos como o vencedor do Canadian Idol Brian Melo e 
o vencedor do Next Star Diego Gomes, vai apresen-
tar algumas estreias de músicos de Portugal na sessão 
“The Best of Portugal” que conta com a participação 
da Marta Pereira da Costa (guitarra portuguesa) e 
dos Dead Combo, entre outros. Terry Costa também 
avança que o projecto arrecadou uma parceria de pro-
moção para com o maior festival de música do Cana-
dá, Slacker Canadian Music Fest, onde várias bandas 
de Portugal vão estar presentes. 
Todos os programas vão ser anunciados no site 

oficial www.portuguesecanadian.com

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

romaria de 2012: Sexta-Feira
Santa, dia 06 de abril de 2012
Informa toda a comunidade Portuguesa da cidade de Montreal 
e de Laval, para inscreverem-se na Romaria da próxima Sexta-
-Feira Santa, dia 06 de Abril de 2012, devem dirigir-se ao Mestre 
dos Romeiros: Duarte Amaral 450-625-7053 ou ao Contra Mes-
tre: Luis Melo 514-844-4351
Para este ano todas as reuniões preparatorias realizar-se-ao na Mis-
são de Nossa Senhora de Fátima em Laval nas seguintes datas :
Domingo 11 de Março de 2012 às 17h30
Domingo 18 de Março de 2012 às 17h30
Domingo 25 de Março de 2012 às 17h30
Venha caminhar connosco na fé em Jesus Cristo e na companhia, de 
Maria Santissima Sua e nossa Mãe
Sexta-Feira Santa 06 de Abril 2012 a Romaria terá o seguinte horário: 
-partida da Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval às 06h00 
da manha
-chegada à Missao Santa Cruz pelas 14h00
Obrigado pela vossa particpaçao e colaboração

Mestre Duarte Amaral
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notíciaS

BiJouterie diVa
Place Versailles, 7275 Sherbrooke e., prop.: mafissa

comPramoS
ouro e Prata

SomoS oS melhoreS
Para dar o Preço certo

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

Pensamento da semana
«Ambição é o caminho para o successo. 

Persistência é o veículo no qual se chega lá» - Bill Eardley

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

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

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

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

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

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

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

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

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e competência que 
irei procurar a melhor solução para garantir 

a venda OU a compra da sua casa.

Passo em falso no acordo grego, 
passo em frente rumo à bancarrota 

A Grécia aproximou-se a passos largos 
da bancarrota depois de mais uma 

tentativa furada de acordo entre os princi-
pais responsáveis políticos sobre as condi-
ções exigidas pela zona euro e pelo FMI, 
como contrapartida de uma nova ajuda de 
130 mil milhões de euros.
Mais de cinco horas de reunião, neste 

domingo, entre o primeiro-ministro, Lu-
cas Papademos, e os líderes dos três par-
tidos que apoiam o seu governo “tecno-
crático” - George Papandreou (socialista), 
Antonis Samaras (conservador) e George 
Karatzaferis (extrema-direita) - não foram 
suficientes para ultrapassar as profundas 
divergências que os separam sobre o novo 
programa de ajustamento económico e 
financeiro que terá de ser adoptado, e 
cumprido, em troca da ajuda. Na véspera, 
Evangelos Venizelos, ministro das finan-
ças, tinha fixado este domingo como o 
limite máximo para a conclusão das nego-
ciações, que se arrastam desde o início do 
ano e que, segundo afirmou, estão “no fio 
da navalha”. Apesar disso, o primeiro-mi-
nistro anunciou ao princípio da noite que 
as negociações serão retomadas na segun-
da-feira. Num curto comunicado, o gabi-
nete de Papademos informou, segundo as 
agências noticiosas, que foi possível con-
cluir um acordo sobre o quadro das nego-
ciações e sobre algumas medidas destina-
das a permitir uma redução das despesas 
públicas este ano, de 1,5 % do PIB (3300 
milhões de euros), redução dos custos de 
produção para relançar a competitividade, 
formas de assegurar a sustentabilidade do 
sistema de pensões e um programa de re-

capitalização dos bancos. Os dois partidos 
de direita, sobretudo, continuam a recusar 
terminantemente as exigências de redução 
dos salários do sector privado exigidos 
pela troika para melhorar a competitivida-
de. A proximidade das eleições legislati-
vas previstas para o início de Abril é vista 
nas outras capitais como a principal razão 
da hostilidade dos dois partidos a um novo 
aperto da austeridade no quarto ano segui-
do de recessão económica. A troika “está a 
pedir mais recessão do que este país pode 
aguentar. Vou lutar por todos os meios 
para o evitar”, afirmou Samaras à saída 
da reunião. Na mesma linha, Karatzaferis 
disse que não quer contribuir para a “ex-
plosão de uma revolução”. Na véspera, no 
entanto, os ministros das finanças da zona 
euro, que abordaram a crise grega por te-
leconferência, explicaram de forma clara 
a Venizelos que não haverá ajuda sem um 
compromisso claro dos três partidos sobre 
metas precisas de consolidação orçamen-
tal e de reformas estruturais. A ser assim, 
o país chegará a 20 de Março sem meios 
para refinanciar 14.500 milhões de euros 
de dívida, entrando em incumprimento 
(default). O problema é que os governos 
europeus enfrentam cada vez maiores 
dificuldades para explicar às respectivas 
opiniões públicas a concessão de uma 
nova ajuda a Atenas, depois da falta de re-
sultados associados a um primeiro pacote 
de 110 mil milhões concedido em Maio 
de 2010. “A Grécia está à beira da cessa-
ção de pagamentos, mas os políticos gre-
gos não querem saber, estão convencidos 
de que a zona euro não os deixará cair”.

Vaga de frio continua 
a matar na europa
A vaga de frio que atingiu a Europa 

já fez mais de 220 mortos. Os úl-
timos números referem 101 mortos na 
Ucrânia, 37 na Polónia, 22 na Roménia 

e quase 30 em diversos outros países, 
em apenas uma semana. As vítimas são 
quase sempre sem-abrigo, apanhados 
numa das piores vagas de frio das últi-
mas décadas na Europa.
As temperaturas atingiram valores ne-

gativos em Portugal continental, devi-
do à ação de um anticiclone localizado 
na Europa Central que transporta uma 

massa de ar muito frio e seco. 
Na Ucrânia registaram-se tempera-

turas de 32 graus negativos. O último 
balanço oficial dá conta de 122 mortos 

desde o passado dia 27 de Janeiro. 
O número de vítimas mortais na 
Polónia devido ao ascende a 45. 
Segundo as autoridades locais, a 
maior parte das vítimas são sem-
-abrigo, a maior parte das vezes 
alcoolizados, que estão a enfren-
tar temperaturas muito baixas, que 
chegam aos 27 graus negativos.
Em Itália, a última semana foi 

uma das mais frias dos últimos 27 anos 
e a neve chegou a Roma nas últimas 
horas (como é possível ver na nossa 
galeria de imagens), dois comboios de 
passageiros ficaram presos numa mon-
tanha quando os carris gelaram com 
temperaturas de -30ºC, as 280 pessoas 
que seguiam a bordo foram resgatadas 
após várias horas de espera. 
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Havia Torresmos, Batata-doce, Inhames, Morcela, 
Febras de Porco, Farinhatos, Fígado, bucho, coração, 
papas de sarrabulho, arroz sangue, e para as crianças 
ou outras pessoas que gostam de batatas fritas tudo 
isso num estilo de bufete. Faz-me pensar a um res-
taurante em Leiria que era um género de “Stanza” co-
mida à vontade com pratos tipicamente portugueses. 

(Seria interessante em Montreal ter um restaurante 
assim durante o ano). O restaurante Estrela do Ocea-
no estava cheiíssimo com as suas duas grandes salas 
cheia de alegria e festejando este evento tradicional. 
Amigos e amigas, sobrinhos e familiares, todos fica-
ram encantados com a mesa de sobremesa que eram 
uma delícia para todos. 
Os que não foram devem esperar para o próximo 

ano para poder ver e apreciar estas tradições aço-
rianas e minhotas. Parabéns ao Estrela do Oceano.

Domingo passado, dia 5 de Fevereiro de 2012, 
festejou-se, em grande, o tradicional almoço 

da Matança do Porco ou festa do Sarrabulho.
É bastante interessante de ver estas tradições em 

Montreal. É claro que não é o que era antigamente 
mas podemos festejar as delícias tradicionais da Ma-
tança do Porco à moda dos Açores e o Sarrabulho à 
moda do Minho.
O sarrabulho é um prato de cozinha tipicamente 

português. Trata-se de um guisado com os miúdos 
do porco, ligado com sangue e geralmente temperado 

com cominhos. Usam-se também pão, se for papas. 
É um prato típico do norte de Portugal, mas não só. 

comunidade

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

PoeSia da Semana

“em homenagem”
a todos os romeiros da ilha 

de S. miguel - açores-Portugal
i

E por se a Romaria Primeira
Naquelas manhãs frias
A percorrer a Ilha inteira
Para iniciar as Romarias

ii
Muitos zeloza é a tradição
Da promessa prometida
E mantendo a devoção
Para que seja cumprida

iii
Romeiros cheios de ardores

Atravessando aqueles campos
Pioneiros dos Açores

Pregando então pelos santos
iv

Debaixo daquela devoção
Tinham novos companheiros

Para combinar a oração
Por serem Rancho de Romeiros

v
Não havia nenhuma aperfia
Sendo muito orgazizados

Rezando juntos a Avé Maria
Por assim serem devotados

vi
Somos todos pela humanidade
Para a promessa ser cumprida

e com a Fé e aquela Temacidade
Muito jovem participei também na romaria

vii
Fui escolhido para pregar

A Santa Rita evidentemente
E o povo comovido a chorar
Por causa do acontecimento

viii
Penso então que tudo rima
Chegando ao ultimo lugar
Foi então na Fajã de Cima

Que o trajecto vinha de terminar
ix

Cheguei ao ponto final
Para nós, no Canadá

Parabéns ao Rancho de Montreal
Pela continuidade da tradição por cá.

Alvaro Azevedo
Bem Hajam aos nossos Romeiros

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem as fotografias dos seus bebés nascidos no 
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BeBé do ano 2011 e 2012

Data de nascimento: 30 de Agosto de 2011
Mãe: Sandra Ferreira

Pai: Jean-Philippe Bigras

Shawn Bigras Ferreira

Texto de Sylvio Martins

Festejos no restaurante
estrela do oceano
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Tardes ilimitadas 
a partir das 17h

Fim-de-semana ilimitada

Mensagens textos ilimitadas
todo o temps

150 minutos de dia

Somente

25$
por mês1

WWW.ACTION-PAGE.COM

O pacote

Depois do trabalho ilimitado
Ilimitado quando você precisas

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

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 395$
com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 425$

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 440$

Descobrem as vantagens
de não ter contratos
de tipo balança

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

da magistratura de influência
à magistratura de indecência

No âmbito das comemorações do primeiro aniver-
sário do seu segundo mandato, o Presidente da 

República resolveu proferir declarações adequada-
mente festivas. Raras vezes terá Cavaco exercido as 
suas funções com tanta eficácia: um dos deveres do 
Presidente é unir o povo português, e Cavaco con-
seguiu-o. O povo está unido. Unido contra ele, mas 
unido. Portugueses do Norte e do Sul, do Litoral e do 
Interior, de esquerda e de direita, do Benfica e do Porto 
- todos dão as mãos e concluem que há um ponto no 
qual concordam: Cavaco está a brincar com eles. Os 
presidentes costumam mudar de comportamento após 
a reeleição. Depois de um primeiro mandato discreto, 
aproveitam o segundo para adoptar uma atitude mais 
hostil ao Governo. No entanto, Cavaco é inovador, na 
medida em que prefere hostilizar o povo. A culpa é do 
povo, que se deixa hostilizar por ninharias. Num país 
em que Américo Amorim não é rico, é natural que o 
Presidente da República não ganhe para as despesas. E 
Cavaco é apenas mais um daqueles reformados quei-
xosos que lamenta o baixo valor da sua pensão. Onde 
está a novidade disto? Muita sorte temos nós. Este tipo 
de idoso costuma passar das queixas sobre a reforma 
para outro género de lamúrias. O admirável esforço de 
contenção de Cavaco, que limitou os lamentos à pen-
são, e não os estendeu às varizes e ao colesterol, não 
foi valorizado. Este povo, que se melindra por tudo e 
por nada, merecia uma conferência de imprensa em 

que o Presidente puxasse de uma receita médica e las-
timasse o alto preço dos remédios contra a arterioscle-
rose. Ou um comunicado à Lusa, protestando contra a 
alteração de horários da novela. Ou uma intervenção, 
nos telejornais, acerca da falta de condições para o 
dominó, no Jardim da Estrela. Cavaco tem reduzido 
esta espécie de magistratura geriátrica à contemplação 
embevecida de vaquinhas e às queixas sobre a pensão. 

9 de FeVereiro: 
FeStiVal montreal en lumière

40º aniVerSário do liVro do galo
11 de FeVereiro: 

ViSita na adega de PegõeS em SetuBal

romados … 
“chuva de chamadas”

Em consequência, à notícia de que o frango no 
churrasco poderia acabar, a rotisseria «Roma-

dos» tem recebido uma “chuva” de chamadas tele-
fónicas, para saber se é verdade! (o que é normal) E, 
se o «Romados» vai fechar! Caros leitores e restante 
comunidade, informamos que o «Romados», (assim 
como outros) não tem o intuito, de fechar as suas por-
tas. Continuará aberto, com a mesma função de sem-
pre, a de bem servir a sua clientela e, de lhes continu-
ar a fornecer o seu delicioso frango (acompanhado do 
sorriso simpático dos empregados). O proprietário, 
senhor Fernando Machado, diz que não foi por acaso 
que pôs o sistema exigido pela vila de Montreal, fê-
-lo, a pensar num futuro melhor, e para melhor servir 
a comunidade.

Texto de Elisa Rodrigues

Ainda assim, o povo reclama. A única coisa a fazer 
é mudar a lei que determina que são elegíveis para 
o cargo de Presidente os cidadãos portugueses com 
mais de 35 anos. É melhor restringir o leque: só de-
vem poder candidatar-se a Presidente os portugueses 
maiores de 35 e menores de 40. Quem ainda não é 
reformado não pode queixar-se da reforma. E as ca-
racterísticas próprias da meia-idade fazem com que o 
cidadão eleito exerça a Presidência com mais estilo: 
um carro oficial descapotável e uma primeira-dama de 
20 anos podem muito bem constituir a animação de 
que o povo precisa.
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Pelo terceiro ano consecutivo o res-
taurante Portus Calle entrou  no 

festival “Montréal en Lumière” com 

mais um evento bastante interessante.
Helena Loureiro, reputada chefe do 

Restaurante Portus Calle, promete uma 

verdadeira imersão na gulosa cultura 
da Bélgica partilhando a sua cozinha 
com Laurent Gerbaud. Este Sr. deve 
a sua fama às criações audaciosas que 
misturam especiarias e chocolate .
Estes dois virtuosos da arte culinária 

vão confeccionar especialidades que 
juntarão os sabores dum Portugal com 
os da capital europeia do chocolate, 
tudo isto numa inesquecível refeição 
de 6 serviços. quarta-feira, 22 fevereiro 
de 2012 a partir das 18h.
Preços: $60.00 ( vinho ,taxas e servi-

ço não incluídos); $85.00 vinho incluí-
do ( Taxas e serviço não incluídos)

tapas e chocolate
no Portus calle

mechanism of Sound

Já lá vão meses que não havia um 
evento tão importante na comunida-

de como este. Informamos que um dos 

nossos compatriotas, Joe Lima, um dos 
artistas mais conhecidos da comunidade 
está numa das maiores exposições em 
destaque, este ano. A sua exposição é 
“O mecanismo do som”, uma lindissi-

ma exposição que merece dar uma vista 
d’olhos. Há, também vários outros artis-
tas que acompanham o Joe Melo nesta 
exposição, mas ele tem realmente um 
estilo único e espectacular. A galeria 
ROGER BELLEMARE é situada no 

372 Ste-Catherine O. Suites 501-502 e 
estará aberta até ao 25 de Fevereiro das 
11h as 17h. Na próxima edição haverá 
uma entrevista em destaque com este 
mestre. Parabéns Joe Lima.

Texto de Sylvio Martins
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amigaS da Semana

Beleza da Semana

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

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. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUçÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

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

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos 
separados à um ano e a minha 
vida era um inferno,pois já não 
conseguia  viver mais.Sem ele 
eu era uma pessoa morta.Fui 
consultar o SHAMAN,que de-
pois de fazer uma reza Espiritu-
al  Brasileira,trouxe o meu marido de volta 
para casa.  Tamara G. 

Vejam como sou feliz, ago-
ra. Devo isto ao SHAMAN. 
Quase que nem acredito. 
Passei 3 anos nos hospitais 
e os doutores nunca foram 
capazes de me ajudar, mas 
ELE foi. Com ervas e bebi-
das da fl oresta, hoje só visi-

to o doutor de vez em quando, afi m de 
me assegurar que tudo vaibem.Obriga-
do sHaman! glenda l.

Minha vida fi cou arruína-
da. A minha fi nha saíu  de 
casa quando tinha só-
mente 13 anos e eu perdi 
toda a fé e esperança de 
a encontrar,até ao dia que 

encontrei o SHAMAN.Mesmo se ela es-
tava numa outra cidade,ele ajudou-me a 
encontrá-la e a voltar para casa.Muito ob-
rigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu 
bébé e eu estou atualmente com 
ela. A minha mulher tinha-me levado 
para o tribunal, pois não queria falar 
comigo,nem que eu falasse para a 
minha fi llha. Consultei o SHAMAN 
e sabem o quê? Hoje estou vivendo 
com a minha família, Estou muito grato a este 
homem.Obrigado SHAMAN. Law san.

Eu não sei verdadeiramen-
te como ele fêz isto, mas 
a verdade é que o fêz. A 
minha mulher voltou para 
o lar e nós estamos em fé-
rias em Cancun, celebran-

do o nosso 15 aniversário. Muito obriga-
do SHAMAN.   William Boule.

o cupido
Quando se fala de amor é inevitável falar do 

Cupido. Este ser alado de aparência infantil, 
com asas e lançando flechas directas aos corações 
dos transeuntes, para que se apaixonem perdida-
mente, é imprescindível na festa do Dia dos Na-
morados.
A sua história remonta à Antiguidade Clássica e às 

mitologias Grega e Romana.
Para os gregos, o seu nome é Eros, o jovem filho 

de Ares, o deus da guerra, e de Afrodite, a deusa do 
amor e da beleza. É descrito como «o mais belo dos 
deuses» por despertar o amor nos mortais, com o seu 

arco e flechas. Na Roma Antiga por seu lado, era co-
nhecido como Cupido, tal como lhe chamamos hoje. 
Os romanos acreditavam que Cupido era filho de Vé-

nus, a deusa da beleza e do amor, e do mensageiro 
alado dos deuses, Mercúrio.
A Lenda
Diz a lenda que Cupido teve um grande amor, 

Psyché, e que se dedicou a unir os corações , por ele 
próprio ter tido grandes dificuldades em consumá-lo 
com a sua bela mortal.
Por ciúme da beleza de Psyché, Vénus ordenou a 

Cupido que fizesse com que a jovem se apaixonasse 
por um monstro feio. Em vez disso, Cupido enamo-
rou-se de Psyché e colocou-a num palácio, onde a 
visitava regularmente, apenas com uma condição: 
por ser mortal, a jovem não podia olhar para Cupido.
Também num ataque de ciúmes, as irmão de Psyché 

convenceram-na a olhar para ele, e esta, curiosa, fê-
-lo enquanto Cupido dormia. Mas acordado por uma 
gota de óleo da lâmpada que caiu no corpo da jovem, 
ele acordou e castigou-a por o ter desrespeitado.
Sem palácio e sem amante, Psyché procurou Cupi-

do por toda a parte mas só encontrou o templo de Vé-
nus, onde a deusa lhe deu várias tarefas, na promes-
sa de a unir com Cupido. Psyché cumpriu-as todas 
com a excepção de uma: numa caixa dada por Vénus, 
ela deveria guardar alguma da beleza de Perséphone 
(mulher de Plutão), que se encontrava no mundo dos 
mortos. Depois de vários conselhos para não realizar 
a tarefa e não abrir a caixa, Psyché abriu-a e em vez 
de entrar a beleza de Perséphone, saiu um sono pro-
fundo e mortal que encobriu a jovem.
Quando descobriu o que a sua mãe havia feito, 

Cupido foi atrás de Psyché, fez uso dos seus poderes 
e recolocou o «sono mortal» na caixa, trazendo a sua 
amada de volta à vida, e a quem perdoou.
Comovidos pelas acções e perseverança da jovem, 

os deuses fizeram dela também uma deusa, para que 
pudesse passar a eternidade junto do seu amor, Cupi-
do.
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comunidade

A Noite das Estrelas é uma tradição secular na ci-
dade da Ribeira Grande onde, na noite do dia 1 para 
2 de Fevereiro, véspera do dia de Nossa Senhora das 
Estrelas, grupos de cantares percorrem os caminhos, 
entoando melodias seculares à porta de familiares e 
amigos. Embora este ano a rua principal da Ribeira 
Grande estivesse em grande construção, os diferentes 
grupos meteram-se por outras ruas sempre a canta-
rem. Manda a tradição que os donos das casas abram 
as portas aos cantadores e lhes ofereçam retempera 
para a noite fria, geralmente doces e licores, após o 
que os grupos seguem o seu caminho, em direcção à 
próxima morada amiga. O desfile do Cantar às Estre-

las sai como já é tradição, por volta das 20h00, junto 
ao Centro de Saúde da Ribeira Grande.
Esta tradição foi transportada para a nossa cidade de 

Montreal há já alguns anos por um grupo de amigos 
da Ribeira Grande. Este ano a festa da Senhora da 
Estrela teve lugar Sábado dia 4 de Fevereiro em San-

ta Cruz. A Santa Missa principiou às 18h30 dirigida 
pelo Reverendo Padre José Maria de Freitas Cardoso 
e auxiliado pelo Diácono António Ramos. Houve a 
participação do grupo coral do Senhor Santo Cristo 
assim como da Filarmónica do Divino Espírito Santo 

Festa de nossa Senhora da estrela
Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

da Laval.
Logo após a missa foi a parte profana que desenca-

deou com uma refeição muito apetitosa e servida pelo 
grupo de jovens da Missão de Santa Cruz. O jantar foi 
servido com muita eficiência e de parabéns está tam-
bém o pessoal da cozinha. Uma sala apinhada com 
cerca de seiscentas pessoas e ornamentada a branco 
e azul lembrando o céu onde as estrelas brilhavam. 

Luís de Melo, o mestre de cerimonia começou o en-
tretenimento musical o qual ocuparia uma quota-par-
te do serão, apresentando a Filarmónica que entoou o 
hino à Senhora e mais alguns números. De seguida, 
Luís convidou uma jovem fadista vinda de Toronto, 
Sandra Silva, a qual cativou de imediato a atenção do 
público ao cantar o seu único fado. A noite avançou 
desta vez com uma grande fadista local, Jordelina 
Benfeito. É no silêncio da noite, com o mistério que a 
envolve, que se deve ouvir, com uma “alma que sabe 
escutar”, esta canção, que nos fala de sentimentos 
profundos da alma portuguesa e Jordelina tão bem 
interpretou alguns dos seus tão harmoniosos fados. 
Logo a seguir foi a vez de Joe Puga subir ao palco 

e oferecer algumas canções do seu último trabalho 
discográfico “Viva”. A canção “Tola Bengala” foi 
dedicada não apenas a sua mãe, mas a todas as pes-
soas que recorrem à bengala para mais levemente se 
poderem mover. Finalmente a tão esperada orquestra 
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de Jorge Ferreira deu inicio à ultima parte do serão. 
Nesta altura, Ildeberto da Silva, o anfitrião da festa, 
manifestou-se agradecendo a todos pela ajuda, pela 
alegria manifestada em todos os rostos e pela amiza-
de. Está a ser um grande convívio entre Ribeiragran-
denses e não só. Afinal a Senhora da Estrela é uma 
festa de todos. Jorge Ferreira, que tem um carinho 
muito especial pelo povo de Montreal, pois foi uma 
das cidades que lhe deu a possibilidade de avançar 
nesta carreira musical, tendo mesmo chegado a criar 
aqui grandes amizades. Sandra Silva participou no 
“background” e chegou mesmo a cantar uma canção 
intitulada “Papa”, canção que Jorge gravou com sua 

filha abeirando a venda de 1,200,000 discos. Jorge já 
gravou trinta e nove discos…parabéns. A sua música 
já o levou a Portugal, Açores, França, Canada, Havai 
e diferentes lugares na América, Bermudas, e vários 
outros lugares.
Hoje o nome Jorge Ferreira é conhecido em todo 

Mundo de expressão portuguesa. Jorge é hoje co-
nhecido em Portugal como um dos maiores artistas 

e compositores da música ligeira e popular portugue-
sa, com mais de quatro milhões de discos vendidos. 
Como era o dia do seu aniversário natalício, a canção 
do Feliz Aniversario foi entoada, um bolo foi-lhe ofe-

recido assim como um copo de champanhe. 
Que esta tradição tão Ribeiragrandense perdure por 

muitos anos são os meus votos. Parabéns ao Ildeberto 
da Silva, sua esposa e restante família assim como to-
dos os que ajudaram. E porque as imagens valem por 
palavras, A Voz de Portugal deixa-os com algumas 
fotos da festa da Senhora da Estrela.

comunidade

Festa de nossa Senhora da estrela
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deseja fazer.
BALANÇA: Amor: Evi-
te definir projetos isola-
damente, pois o seu par 
tem uma opinião a dar. 
saúde: Por mais difícil 
que lhe possa parecer, 

afaste de si esse pessimismo. 
Que a beleza da Aurora invada 
a sua vida! Dinheiro: Evite voltar 
com a sua palavra atrás num acor-
do feito há algum tempo. Honre a 
sua palavra.

ESCORPIÃO: Amor: 
Sentir-se-á um pouco so-
zinho no mundo. Procure 
a companhia da sua fa-
mília que estará sempre 

pronta para o receber. saúde: Vá 
ao médico e tenha uma consul-
ta de rotina. Valorize mais o seu 
bem-estar. Dinheiro: Mime-se, 
presenteie-se com o seu perfume 
preferido. Não se preocupe com o 
preço, pois você merece!

SAGITÁRIO: Amor: 
Modere o seu mau hu-
mor e rejeite pensamen-
tos pessimistas e derro-
tistas. Que os seus mais 

belos sonhos se tornem realidade. 
saúde: A tendência é para se iso-
lar e refletir acerca da sua vida. 
Dinheiro: Evite fazer investimen-
tos arriscados pois pode perder 
elevadas quantias de dinheiro.

CAPRICÓNIO: Amor: 
Reja a sua vida através 
do amor. Que a verda-
deira sabedoria entre 
no seu coração! saúde: 

Respeite os limites do seu corpo. 
Dinheiro: Um comentário sem 
fundamento poderá deixá-lo aba-
lado, mas sabendo a qualidade de 
trabalho não se deixe ir abaixo.

AQUÁRIO: Amor: Con-
tribua para melhorar a 
qualidade de vida de 
alguém muito necessi-
tado. Procure sempre 

o que é bom e belo dentro de si. 
saúde: Dia marcado pela ansie-
dade. Dinheiro: Aproveite para 
comprar aquilo que mais deseja.

PEIXES: Amor: Seja 
prudente. Por vezes, 
a descrição e o recato 
são as melhores formas 
de se proteger de um 
desgosto amoroso. Que 

a alegria de viver esteja sempre 
na sua vida! saúde: Procure ser 
mais consciencioso com a sua 
saúde. Não deixe que uma pe-
quena constipação se transforme 
num grave problema respirató-
rio. Dinheiro: O dia irá decorrer 
sem grandes problemas a nível 
profissional e financeiro. Poderá 
ser surpreendido com bons be-
nefícios.

CarnEiro: Amor: Con-
trole a sua impulsividade, 
pois está-se a tornar insu-
portável. Seja consciente 
das suas atitudes. saú-

de: Agasalhe-se bem. Proteja-se 
para evitar uma possível gripe. Di-
nheiro: Com muito trabalho conse-
guirá alcançar o sucesso. Continue 
com esse espírito trabalhador, pois 
o resultado poderá ser surpreen-

dente.
touro: Amor: Dia 
marcado por alguns 
desentendimentos a 
nível conjugal, mas 

tudo ficará resolvido antes do final 
do dia. Que os seus desejos se 
realizem! saúde: O seu coração 
poderá ressentir-se do excesso 
de emoções que poderá viver 
hoje. Dinheiro: Seja persistente e 
não desista de um projeto em que 
acredita. A sua motivação será a 

chave do sucesso.
gÉmEos: Amor: Seja 
mais ativo, não espere 
por um momento espe-
cial e ofereça uma pren-

da ao amor da sua vida. saúde: 
Vá ao dentista com maior regu-
laridade. Dinheiro: Poderá ser 
elogiado pela entrega total à sua 

atividade profissional.
C a r a n g u E J o : 
Amor: Dê voz ao seu 
coração. Ele saberá o 
que fazer em relação a 

uma situação amorosa. Tanto a 
tristeza como a alegria são hábi-
tos que pode educar, cabe-lhe a si 
escolher. saúde: Grande tendên-
cia para sentimentos de frustração 
e insegurança. Dinheiro: Poderá 
ser necessário adotar uma atitude 
de defesa em relação aos seus 

colegas de trabalho.
lEÃo: Amor: A sua 
turbulência e espírito 
de aventura farão com 
que embarque numa 

viagem sem sequer avisar aque-
les que lhe são mais chegados. 
saúde: É provável que se sinta 
um pouco fragilizado e inseguro. 
Dinheiro: Pondere uma mudan-
ça de emprego. Porém, não tome 
nenhuma decisão precipitada.

virgEm: Amor: Apesar 
de ultimamente andar 
um pouco frio e distante, 
hoje deixará transpa-
recer sentimentos ter-

nurentos. Exercitar a arte de ser 
feliz é muito divertido! saúde: Dia 
sem grandes problemas ao nível 
físico. Contudo, o setor emocio-
nal poderá estar um pouco fragi-
lizado. Dinheiro: É possível que 
receba um convite para trabalhar 
numa firma bastante conceitu-
ada. Pondere bem sobre o que 
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PalaVraS cruzadaS

crÓnicaS

horÓScoPo da Semana

HORIZONTAIS 1. Pequeno furúnculo ou verruga na pele. Volúvel. 2. 
Gomo. Grande ave galinácea. 3. Pequeno instrumento para assobiar. 
Vestuário talar de magistrado. 4. Espécie de recibo provisório. Fruto 
da pereira. 5. Caminhar. Eiró. Pessoa excessivamente gorda (fig.). 6. 
Substância utilizada para condimentar os alimentos. Contr. da prep. a 
com o art. def. os. 7. Após. Debaixo de. A unidade. 8. Bruni. Molusco 
gasterópode univalve que adere aos rochedos. 9. Ave cujo canto pare-
ce dizer o seu nome. Apanhei. 10. Engenho para tirar água dos poços, 
cisternas, etc.. Musicata. 11. Fruto da amoreira e de algumas espécies 
de silvas. Habitar.

vErtiCais 1. Oficial de pregaria que fabrica cravos. Contr. da prep. 
em com o art. def. a. 2. Consertar. Emissão de voz. 3. Matéria corante 
azul de origem vegetal. Coelho pequeno. 4. Aprovei ou elegi por meio 
de voto. Esmurrar. 5. Germe (fig.). Batráquio anfíbio aquático, anuro, 
da família dos ranídeos. Medida itinerária chinesa. 6. Poeira. Sétima 
nota da escala musical. 7. Nome da letra t. Contr. da prep. a com o art. 
def. o. Modo de dizer. 8. De solução difícil ou impossível. Massa volu-
mosa e compacta de uma substância pesada. 9. Propriedade rústica. 
Gostar muito de. 10. Cólera. Batina. 11. Alternativa (conj.). Perder os 
sentidos.

Testemunhando este dia de muita Felicidade, estes vossos amigos sinceros, casal Miranda e casal 
Faria, juntamente com a nossa grande amiga Odete e Aby (pais de Ana) Desejamos a continui-

dade de muita alegria e felicidade pela vida fora. Muitos e muitos anos de amor ! Que a paz, alegria 
e sineridade esteja sempre presente nas vossas vidas ! Com muito amor e carinho !

Foto da Semana

Entre nós, o Dia dos Namorados celebra o 
amor, a paixão entre amantes e a partilha de 

sentimentos. Todos os anos, no dia 14 de Feverei-
ro, ocorre a azáfama da troca de chocolates, en-
vio de postais e de oferta de flores. Muitos casais 
planeiam jantares românticos, noites especiais e 
fazem planos para surpreender e agradar à sua 
«cara-metade». Há também quem escolha este dia 
para se declarar à pessoa amada e também quem 
avance com pedidos de casamento, embebido pelo 
espírito do dia.
A História
O Dia dos Namorados é ce-

lebrado naquele que até 1969, 
era o Dia de São Valentim. No 
entanto a Igreja Católica deci-
diu não celebrar os santos cujas 
origens não são claras. Isto por-
que até nós chegaram relatos de 
pelo menos dois Valentim, san-
tos martirizados, directamente 
relacionados com o dia 14 de 
Fevereiro.
As raízes deste dia remontam 

à Roma Antiga e à Lupercália, 
festa em homenagem a Juno, 
deusa associada à fertilidade e 
ao casamento. O festival con-
sistia numa lotaria, onde os 
rapazes tiravam à sorte de uma 
caixa, o nome da rapariga que 
viria a ser a sua companhei-
ra durante a duração das festividades, normalmente 
um mês. A celebração decorreu durante cerca de 800 
anos, em Fevereiro, até que em 496 d.c., o Papa Ge-
lásio I decidiu instituir o dia 14 como o dia de São 
Valentim, para que a a celebração cristã absorvesse o 
paganismo da data.
A dúvida persiste no entanto, em saber a qual dos 

santos se refere este dia. Muitos acreditam tratar-se 
de um padre que desafiou as ordens do imperador ro-
mano Claudio II. A lenda diz que o imperador proibiu 
os casamentos com o argumento de que os rapazes 
solteiros e sem laços familiares, eram melhores sol-
dados. Valentim terá ignorado as ordens e continuado 
a fazer casamentos em segredo a jovens que o procu-
ravam. Segundo a lenda, Valentim foi preso e execu-
tado no dia 14 de Fevereiro, por volta do ano 270 d.c.
Outra lenda diz que um outro padre católico se 

história de São Valentim
recusou a converter à religião de Claudio II, e este 
mandou prendê-lo. Na prisão, Valentim apaixonou-se 
pela filha do carcereiro que o visitava regularmente, 
a quem terá deixado um bilhete assinando: «Do teu 
valentim» (em inglês, «from your Valentine»), antes 
da sua execução, também em meados do século III..
Nesta lenda, a conotação do dia e do amor que ele 

representa não se relaciona tanto com a paixão, mas 
mais com o «amor cristão» uma vez que ele foi exe-
cutado e feito mártir pela sua recusa em rejeitar a sua 
religião.
O Dia dos Namorados no Mundo

No Brasil, o Dia dos Namorados, 
ou Dia de São Valentim, é cele-
brado no dia 12 de Junho, exacta-
mente na véspera do dia de Santo 
António, o santo casamenteiro.
No entanto, o facto dessa cele-

bração acontecer no meio do mês 
de Junho nada tem a ver com o 
santo padroeiro dos casamentos, 
mas antes com uma acção publici-
tária no ano de 1949. 
No Japão, este dia é celebrado 

desde 1936 e tal como nós, a 14 de 
Fevereiro. È costume nesta data, 
serem as mulheres a declararem 
o seu amor aos companheiros. De 
facto, os giri choco ou chocolates 
de cortesia/obrigação, são já mui-
to populares.
Os Estados Unidos representam 

talvez, o expoente máximo da vertente comercial do 
dia de São Valentim. Nos dias que antecedem esta 
data, as lojas abastecem-se de cartões, flores e cho-
colates para que os enamorados possam mimar-se 
no dia 14 de Fevereiro. Para os norte-americanos, a 
grande tradição é mesmo o envio de cartões às suas 
caras metade. Isto porque foi nos EUA que se assistiu 
ao grande boom comercial. Em meados do séc. XIX, 
Esther A. Howland, foi a pioneira desta produção 
massificada de cartões de S. Valentim, seguindo a tra-
dição vinda de Inglaterra para as colónoas america-
nas, permitindo que hoje seja essa a forma preferida 
de manifestar o amor no Dia dos Namorados.
No entanto, não se preocupem os mais tradicionais, 

por muitos avanços que surjam, o chocolate há-de 
sempre saber bem nesta altura, e esse, não conse-
guem enviar por, SMS, e-mail ou postal electrónico.
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parte da loja. As filhas, Fátima e Manuela Soares Mes-
quita, decidiram de embarcar nesta grandiosa viagem 

ao serviço da mercearia Soares e filhos. Pode-se notar 
realmente uma continuidade bastante favorável. Fá-
tima e Manuela têm a mesma carisma, simplicidade 
e simpatia que a sua mãe, a senhora Júlia. Para fina-
lizar, temos uma linda mensagem dos proprietários 
para divulgar “Em primeiro lugar, eles agradecem a 
todos os portugueses que sempre estiveram presentes 
na sua vida de comércio. Sem este apoio não estariam 
ainda abertos, espererando que continuem a visitá-los 
porque só assim continuarão a ser a casa portuguesa 
para os portugueses. Toda a direcção agradece com 
um grande Obrigado”. Parabéns ao Soares e Filhos 
para o seu 42º aniversário. A Voz de Portugal deseja 
e canta-lhe um Feliz Aniversário. Parabéns a você, 
nesta data querida, muita felicidade, 
muitos anos de vida. Hoje é dia de 
festa, Cantam as nossas almas. Para 
a mercearia Soares e filhos, uma sal-
va de palmas. Soares e filhos cabe a 
vocês de apagar as velas.

Bom dia, boa tarde ou boa noite… depende da hora 
em que lerem este artigo. Hoje via ser uma cro-

nicazinha bastante diferente de todos os artigos em 
que escrevo. Neste fim-de-semana estive em casa a 
escrevinhar algumas coisinhas sobre o frango, sobre a 
comunidade e no final fiquei com a “doença da página 
vazia”. Uma doença que é bastante difícil a combater. 
Mas, terça-feira fiquei com uma luzinha e recomecei a 
escrever. Desta vez é sobre uma das mais antigas mer-
cearias na comunidade, a mercearia Soares e filhos. 
Esta mercearia abriu as suas portas em 1970 onde uma 
família se juntou e realizou um projecto. Júlio, Maria, 
Luisa, Júlia da família Soares, Manuel Mesquita e An-
tónio Alves, organizaram-se e abriram uma pequena 

mercearia. Podemos também informar que não abri-
ram isso sem nada, porque experiência tinham bas-
tante, adquirida com a famosa mercearia Duluth Meat 
Market onde serviram a comunidade até 1969. Para 
mim, o Soares e filhos era a loja dos meus pais. A mi-
nha mãe dizia sempre “Quando queres coisas boas, é 
só no Soares que deves ir porque não há melhor”. Res-
peitando as ordens da minha mãe, eu ia sempre lá para 
comprar tudo o que é português, queijos vindos dos 
Açores, azeites, chouriço, Paios, Morcelas, Morcelas 

de Arroz, Alheiras, Torresmos e Farinheiras e muito 
mais. Os frutos bem fresquinhos e sempre uma delícia. 
Também, é sempre agradável de encontrar a senhora 
Júlia, que é uma jóia neste estabelecimento, sempre 
com o seu sorriso e acolhedora.
Hoje, podemos dizer que a família mudou, nos anos 

80 a Luisa Soares e o António Alves venderam a sua 

comunidade

42º aniversário

Soares e filhos transcendendo gerações 
e mantendo as nossas tradições

Texto de Sylvio Martins
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receita da Semana

tarte Pastel de nata

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
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ingrEDiEntEs:
1 base de massa folhada; 4 gemas; 5 dl de leite; 2 colheres de farinha 
maizena; 125 grs de açúcar

prEparaçÃo:
Ligue o forno a 180°C.
Disponha a base de massa folhada numa forma de tarte.
Mexa as gemas com o açúcar até obter um creme homogéneo. Junte o 
leite e a maizena, mexa bem com um batedor de varas e leve ao lume 
para engrossar, mexendo sempre.
Coloque agora este preparado sobre a massa folhada e leve ao forno 
até ficar douradinha.

A professora escorrega e leva o maior tombo na sala de aula. Na 
queda,o seu vestido sobe-lhe até a Cabeça. Levanta-se imediatamen-
te, ajeita-se, e interroga os alunos: - Luisinho, o que você viu? - Seus 
joelhos, professora. - Uma semana de suspensão! E você, Carlinhos? - 
Suas coxas, professora. - Um mês de suspensão - E você, Joãozinho? 
Joãozinho pega os cadernos e vai saindo da sala: - Bom, pessoal, até 
o ano que vem...

- Ontem salvei o meu pai de um assalto!
- Apanhaste o ladrão?
- Não. Tirei o dinheiro da carteira dele antes do ladrão.

Conversa entre o empregado e o chefe:
- Chefe, os nossos arquivos estão a abarrotar, posso deitar fora os que 
têm mais de 10 anos?
- Sim, mas antes tira uma cópia de tudo.

Um homem estava noivo. Na véspera do casamento, resolveu fazer 
uma partidinha de futebol com os amigos, para despedir-se da vida 
de solteiro. A meio do jogo, há uma falta contra a equipa dele. Ele fica 
na barreira. O atacante adversário chuta e... trás! Acerta em cheio nos 
países baixos do gajo, que cai logo cheio de dores. É levado para o 
hospital e nas urgências o médico diz-lhe: - Oiça, não há maneira de 
engessar o seu Zé , por isso, vamos colocar umas talas de madeira 
para o imobilizar até melhorar. - Mas doutor, eu vou casar amanhã.
- Só pode ser assim ou então não fica bom. Inconformado, aceita pôr 
as talas de madeira. No dia seguinte, casa-se e os pombinhos vão 
para a lua de mel. Diz a esposa: - Olha, meu querido eu tive outros 
namorados antes, mas nenhum deles me tocou. Guardei-me toda para 
ti, sou virgem.
Marido:
- Eu também ... - baixa as calças e diz - Vês, o meu ainda está guar-
dado na caixa!
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Texto de J. J. Marques da Silva

a Predestinação!

Certas frases da Bí-
blia oferecem, na 

verdade, algumas di-
ficuldades humanas 
para atingirmos o pro-
pósito divino. 

Necessitamos de es-
tudá-la, e esquadrinhar 
o seu conteúdo. Muita 
gente apenas a usa à se-
melhança de compêndio 
religioso, para a ter bem 
guardada em qualquer 
estante, ou para levar 
aos cultos e ler apenas 
os versículos que são o 
tema para a mensagem 
do pregador. É certo que 
bastantes assembleias 
têm reuniões de estudo 
bíblico mas, na maioria 
tratam dos assuntos bási-
cos da fé e da Salvação, e 
deixam para a especiali-
dade das escolas, ou dos 
seminários, as dificulda-
des maiores.

O assunto da predesti-
nação ocupou a activida-
de do reformador Calvi-
no e, apesar dos debates 
que provocou, ainda hoje 
traz discussão ao  meio 
evangélico. Por nossa 

parte vejamos algo:

Em Romanos cap.8: 28, 
está escrito: --”Sabemos 
que todas as coisas co-
operam para o bem da-
queles que amam a Deus, 
daqueles que são chama-
dos “segundo o seu pro-
pósito”. 

Outra tradução diz: “por 
seu decreto”; a edição 
católica, dos capuchi-
nhos, escreve: “segundo 
o Seu desígnio, são elei-
tos”; a de Cipriano Vale-
ra, “conforme a su pro-
pósito son llhamados; a 
de Louis Segond, “appe-
lés selon son dessein”; 
a edição de Mediaspaul 
de 2001, “ont été convo-
qués”.

Portanto, segundo o 
propósito de Deus, do 
seu decreto, do seu de-
sígnio, da chamada ou 
convocação, podemos 
ser pessoalmente induzi-
dos a pensar que é Deus 
quem tem exclusivamen-
te as rédeas da nossa sal-
vação para a vida eterna, 
e não deixa de ser verda-

de, mas, segundo a pres-
ciência divina e não o 
pressentimento, ou a pre-
visão humana. Nem por 
ser um  bom religioso, 
se põe Deus em segun-
do plano... Sim, “eleito 
segundo a presciência 
de Deus Pai, em santifi-
cação do Espírito, para a 
obediência e a aspersão 
do Sangue de Jesus Cris-
to” (1ª Pedro 1:2). É uma 
legítima condição!
Consideremos o mí-

nimo de dois pontos:  
Primeiro: --Na Predes-
tinação, a consideração 
simplesmente humana, 
pondera que Deus esco-
lheu uns para a vida eter-
na e outros para a perdi-
ção inglória, sem ligação 
com o livre arbítrio que 
o ser humano tem para 
escolher, se arrepender, 
ou rejeitar a chamada do 
Senhor. 
O ser humano, sem 

Cristo, não vê os interva-
los onde a Graça abun-
dou. 

Nos altos e baixos, da 
sua existência, não vê 
que nunca deixou o Cria-
dor preencher o seu pas-
sado e o presente e, para 
o futuro não tem um tino 

bem seguro... Segundo: 
--o ser humano que tem 
relação com Deus, que 
ama a Sua Palavra, que 
aceitou a Graça da Salva-
ção, beneficia da unção 
do Espírito Santo, que 
também lhe esclarece 
intimamente que há uma 
linguagem distinta para 
compreender o Amor de 
Deus e a posição do ho-
mem pecador. Sabe que o 
Senhor preencheu todos 
os intervalos da sua exis-
tência pela justificação 
recebida “gratuitamente, 
mediante a redenção que 
há em Cristo Jesus” (Ro-
manos 3: 24). 

Tem facilidade em  
compreender que um 
Deus de Amor, eterno e 
omnisciente, pode pre-
destinar para ser inscrito 
no Livro da vida todo 
aquele que passa de ser 
um pecador perdido para 
um pecador salvo! 

Não esqueçamos: 
--”Aos que de antemão 
conheceu, e aos que pre-
destinou, a esses tam-
bém chamou, e aos que 
chamou, a esses também 
justificou; e aos que jus-
tificou, a esses também 
glorificou!” (Romanos 
8: 29, 30) Podem ler-se 
muitos outros versículos: 
Exemplo, Efésios 1: 4-8; 
Actos 13: 48, etc.

Está escrito: --Deus de-
seja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem 
ao conhecimento da ver-
dade. 

Porquanto há um só 
Deus e um só Mediador 
entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus” (1ª Timo-
teo 2: 4-5). 

Aqueles que entram no 
Caminho da Salvação 
descobrem, com menor 
dificuldade, que Deus, 
“antes da fundação do 
mundo” nos escolheu 
para sermos santos e ir-
repreensíveis, perante 
Jesus em amor” (Efésios 
1: 4) Ser santos designa 
“separados para Deus”, e 
não merecedores de um 
altar. Escolhidos “antes 
da fundação do mundo”, 
já prova que o Criador  
tinha em conta a glória 
da sua criação, e desti-
nava-a com antecedência 
para a obediência que 
leva à eternidade!
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LA CROIX MAUVE
Competência para homologação de mandatos.

Competência para a abertura de regimes de 
proteção.

Serviço de acompanhamento a indivíduos em casa ou 
em instituições, cujos familiares residem fora de Mon-
treal e Canadá. Falamos francês, inglês e português

Jennifer Moutinho, T.S.P                                  Contacto
Fundadora                                            514-513-9556

PequenoS anúncioS                                                                                   necrologia

$9.00*

514-284-1813

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
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 GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         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
RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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 Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. Resolve os 
seus problemas sem 

voodoo.
Rosa 514 278.3956

VIdENtE

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

VENdE-SE

7 de Fevereiro de 2012
1 Euro = cAd 1.316500

*taxas nÃo inCluíDas. apliCávEl a novos 
anúnCios uniCamEntE. toDos os anúnCios 

DEvEm sEr pagos Com antECEDênCia.

Compramos livros, selos e 
moedas de colecção. 

514-770-9974

cOMPRA-SE

Precisamos de senhores(as) com 
experiência em limpeza à noite e 
deve ter um carro. 

450-975-0584
Enviar CV Fax: 450-975-1977

Procura-se pessoa para limpeza, 
uma ou duas vezes por semana 
com carro para vir a Boisbriand. 
Deve falar um pouco de françês 
ou Inglês. 

450-971-0620
Deixar mensagem

Bar/Resto
à venda

(cozinha Portuguesa)

contacte Sam
438-936-0998

Procura-se mulher para tra-
balho de limpeza com experi-
ência, três vezes por semana, 
segunda, quinta e sexta. Seria 
bom ter recomendações.

514-271-7809 
ou 514-965-2913

† João Manuel Cordeiro
1940-2012

Faleceu em Greenfield Park, no dia 4 de Fe-
vereiro de 2012, com 71 anos de idade, Joao 
Manuel Cordeiro, natural da freguesia dos Gi-
netes, São Miguel, Açores, marido de Maria 
Luisa Costa. Deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Paulo Sergio(Lucia), Johnny(Manon), 
Fernanda(Manny), cunhados(as), netos Méla-
nie, Michelle, Victoria, Mathias, Ryan e assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços funebres está a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
O funeral será, hoje, quarta-feira 8 de Feve-
reiro de 2012 às 10 horas, após missa de corpo presente, na Igreja 
Santa-Cruz. Irá sepultado no Cemitério Notre-Dame-Des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Luciano Rodrigues
Faleceu em Mira-Sintra, Sintra, Portugal, no 
dia 4 de Fevereiro de 2012, com 60 anos de 
idade, Luciano Rodrigues natural de Angola, 
marido de Celeste Ferreira. Deixa na dor sua 
esposa, seus filhos, netos(as), irmão, irmães, 
sobrinhos(as), cunhados, e assim como res-
tantes familiares e amigos.
Haverá uma missa do sétimo dia, sexta-feira 
10 de Fevereiro de 2012 às 18h30.
A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos 
Obrigado e Bem-Hajam.

† Gabriela Ferreira Remelgado
1954-2012

Faleceu em Montreal, no dia 2 de Fevereiro 
de 2012, A senhora Gabriela Ferreira Remel-
gado com a idade de 57 anos, natural de São 
Sebastião, Ponta Delgada, São Miguel, Aço-
res. Deixa na dor seu esposo o senhor José 
Manuel Remelgado, seus filhos Sandra(John 
Stante) e Alex(Sandie Moniz), sua netinha 
Sara, sua mãe a Senhora Maria Luisa de 
Aguiar Silva, suas irmãs, cunhados(as), 
sobrinhos(as) e assim como outros restantes 
familiares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de: 
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques
O funeral teve lugar no dia 6 de Fevereiro, após missa de corpo pre-
sente pelas 11 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Seguin-
do depois para o Mausoléu du Ruisseau onde foi sepultada em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria Isabel Cabral Ferreira
Faleceu em Laval, no dia 2 de Fevereiro de 
2012, a senhora Maria Isabel Cabral Ferreira 
com a idade de 86 anos, natural dos Ginetes, 
São Miguel, Açores, esposa do falecido se-
nhor José da Silva Ferreira e mãe da falecida 
Maria Teresa (Haig). Deixa na dor seus filhos 
Mario(Valdomira) e José António (Nathalie), 
seus netos Mélanie, Julie, Jamie, Christo-
pher, Kevin e William, seus bisnetos Xavier e 
Alexia, seus irmãos José (falecida Liduina) e 
António(Isabel), cunhados(as), sobrinhos(as), 
primos(as) e assim como outros restantes fa-
miliares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de: 
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques
O funeral teve lugar no dia 4 de Fevereiro, após missa de corpo pre-
sente pelas 11 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Seguindo 
depois para o Cemitério de Ste-Dorothée em Laval onde foi sepultada.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Artur Nunes do Couto
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Fevereiro 
de 2012, com 84 anos de idade, o senhor Ar-
tur Nunes do Couto, natural da Vila de Rabo 
de Paixe, São Miguel, Açores. Filho de José 
Nunes Couto e Maria José Madeiros.
Deixa na dor sua esposa Maria Taváres do 
Couto, seus filhos(as) Ana Maria(Manuel 
Moniz da Ponte), Artur(Lucia Botelho), 
José(Maria Andrade) e Filomena(Jason 
Taylor), seus netos(as) Emanuel, Maggei, 
Sabrina, Vanesa, Mike, Jason, Roxanna, 
Maxime, James, Joshua, Verónica, seus 
bisnetos(as), Alessia, Jessica, Jeremie, Ana 
e Kayla, suas irmãs, sobrinhos(as) em Toronto, na Vila de Rabo de 
Peixe, na Califórnia e Rhode Island, Nathan, Christian, Olivier e assim 
como outros restantes familiares e amigos.
Os serviços funebres está a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
Missa do corpo presente,Segunda Feira 6 de Fevereiro de 2012 às 10 
horas na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Missa do sétimo dia, hoje, quarta-feira dia 8 de Fevereiro 
de 2012 às 18h30,na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Amélia Purificação Felix
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Fevereiro 
de 2012, com 84 anos de idade, o senhor Ar-
tur Nunes do Couto, natural da Vila de Rabo 
de Paixe, São Miguel, Açores. Filho de José 
Nunes Couto e Maria José Madeiros.
Deixa na dor sua esposa Maria Taváres do 
Couto, seus filhos(as) Ana Maria(Manuel 
Moniz da Ponte), Artur(Lucia Botelho), 
José(Maria Andrade) e Filomena(Jason 
Taylor), seus netos(as) Emanuel, Maggei, 
Sabrina, Vanesa, Mike, Jason, Roxanna, 
Maxime, James, Joshua, Verónica, seus 
bisnetos(as), Alessia, Jessica, Jeremie, Ana 
e Kayla, suas irmãs, sobrinhos(as) em Toron-
to, na Vila de Rabo de Peixe, na Califórnia 
e Rhode Island, Nathan, Christian, Olivier e 
assim como outros restantes familiares e amigos.
Os serviços funebres está a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
Missa do corpo presente,Segunda Feira 6 de Fevereiro de 2012 às 10 
horas na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Missa do sétimo dia, hoje, quarta-feira dia 8 de Fevereiro 
de 2012 às 18h30,na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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deSPorto

Venham ver todos os jogos
 em ecrã gigante

1-Benfica 45 17 14 3 0 43 14
2-FC Porto 40 17 12 4 1 38 12
3-SC Braga 37 17 11 4 2 32 16
4-Sporting 32 17 9 5 3 29 14
5-Marítimo 29 17 8 5 4 24 21
6-V. Guimarães 23 17 7 2 8 23 19
7-Olhanense 21 17 5 6 6 20 22
8-Académica 20 17 5 5 7 18 20
9-Nacional 19 17 5 4 8 16 27
10-Gil Vicente 19 17 4 7 6 17 27
11-Beira-Mar 16 17 4 4 9 14 16
12-Feirense 15 17 3 6 8 12 24
13-Rio Ave 15 17 4 3 10 14 23
14-P. Ferreira 15 17 4 3 10 20 35
15-U. Leiria 14 17 4 2 11 18 33
16-V. Setúbal 14 17 3 5 9 14 29

P Equipa P J V E D GM GS
liga zone SagreS

1-Estoril Praia 35 17 10 5 2 24 9
2-Moreirense 30 17 9 3 5 27 20
3-Desp. Aves 28 17 7 7 3 24 17
4-Naval 27 17 7 6 4 20 17
5-Atlético CP 26 17 7 5 5 18 20
6-Leixões 24 17 7 3 7 21 21
7-Penafiel 23 17 6 5 6 21 21
8-Arouca 23 17 5 8 4 18 17
9-Santa Clara 22 17 6 4 7 19 20
10-UD Oliveirense 21 17 5 6 6 21 24
11-Belenenses 21 17 5 6 6 17 17
12-Sp. Covilhã 20 17 5 5 7 10 14
13-Trofense 19 17 5 4 8 19 25
14-Freamunde 18 17 4 6 7 20 23
15-U. Madeira 18 17 4 6 7 17 22
16-Portimonense 12 17 3 3 11 17 26

P Equipa P J V E D GM GS
liga orangina

taça de Portugal
 1ª Mão      2ªMão

Sporting - Nacional    2-2 08/02
Académica - UD Oliveirense    1-0 07/02

Bwin cuP - 2ª FaSe de gruPoS
Grupo A
 Equipa J V E D P
1-Gil Vicente 3 2 1 0 7
2-Moreirense 3 1 1 1 4
3-Sporting 3 0 2 1 2
4-Rio Ave 3 0 2 1 2

Grupo B
 Equipa J V E D P
1-Benfica 3 3 0 0 9
2-Marítimo 3 2 0 1 6
3-Santa Clara 3 1 0 2 3
4-V. Guimarães 3 0 0 3 0

Grupo C
Equipa J V E D P
1-SC Braga 3 3 0 0 9
2-Nacional 3 1 1 1 4
3-Penafiel 3 1 0 2 3
4-Portimonense 3 0 1 2 1

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-FC Porto 3 3 0 0 9
2-P. Ferreira 3 2 0 1 6
3-V. Setúbal 3 1 0 2 3
4-Estoril Praia 3 0 0 3 0

Gil Vicente 2-1 Moreirense
Rio Ave 1-1 Sporting

Rio Ave 1-1 Gil Vicente
Sporting 1-1 Moreirense
Sporting 0-1 Gil Vicente
Moreirense 1-0 Rio Ave

Marítimo 2-0 Santa Clara
V. Guimarães 1-4 Benfica
V. Guimarães 0-2 Marítimo

Benfica 2-0 Santa Clara
Santa Clara 1-0 V. Guimarães

Benfica 3-0 Marítimo

Portimonense 0-1 Penafiel
Nacional 1-2 SC Braga

Nacional 0-0 Portimonense
SC Braga 2-0 Penafiel

SC Braga 1-0 Portimonense
Penafiel 1-2 Nacional

P. Ferreira 1-2 FC Porto
V. Setúbal 3-1 Estoril Praia
P. Ferreira 1-0 V. Setúbal
FC Porto 1-0 Estoril Praia
FC Porto 2-0 V. Setúbal

Estoril Praia 0-1 P. Ferreira

liga doS camPeõeS

1-França-APOEL 14/02 07/03
2-Napoli-Chelsea 21/02 14/03
3-Milan-Arsenal 15/02 06/03
4-FC Basel-Bayern München 22/02 13/03
5-Bayer Leverkusen-Barcelona 14/02 07/03
6-CSKA Moskva-Real Madrid 21/02 14/03
7-Zenit- Benfica 15/02 06/03
8-Marseille- Internazionale 22/02 13/03

1ª Mão           2ªMão

liga ueFa

1-FC Porto-Man. City 16/02 22/02
2-Ajax-Man. United 16/02 23/02
3-Lokomotiv- Athletic 16/02 23/02
4-Red Bull Salzburg-Metalist 16/02 23/02
5-Stoke City-Valencia 16/02 23/02
6-Rubin Kazan-Olympiakos 16/02 23/02
7-AZ Alkmaar - Anderlecht 16/02 23/02
8-Lazio-At. Madrid 16/02 23/02
9-Steaua-Twente 16/02 23/02
10-Plzen-FC Schalke 04 16/02 23/02
11-Wisla Kraków-Liège 16/02 23/02
12-SC Braga-Turquia Besiktas 14/02 23/02
13-Udinese-PAOK 16/02 23/02
14-Trabzonspor-PSV 16/02 23/02
15-Hannover 96-Club Brugge 16/02 23/02
16-Legia Warszawa- Sporting 16/02 23/02

1ª Mão           2ªMão

Primeira Liga - Resultados
27/01 V. Guimarães 1-0 Nacional
28/01 Rio Ave 0-0 Académica
28/01 Feirense 1-2 Benfica
29/01 U. Leiria 2-4 P. Ferreira
29/01 V. Setúbal 2-3 Olhanense
29/01 Sporting 2-0 Beira-Mar
29/01 Gil Vicente 3-1FC Porto
30/01 Marítimo 1-2 Sp. Braga

Primeira Liga - Próximos jogos
10/02 Sp. Braga-V. Setúbal [SportTV] 15:15
11/02 Marítimo-Sporting [SportTV] 13:30
11/02 Benfica-Nacional       [RTPI] 15:30
12/02 P. Ferreira-Feirense                   11:00
12/02 Olhanense-Rio Ave                   11:00
12/02 Beira-Mar-V. Guimarães  [SportTV] 13:00
12/02 FC Porto-U. Leiria  [SportTV] 15:15
13/02 Académica-Gil Vicente  [SportTV] 13:00

1-Cardozo (Benfica) 13
2-Baba (Marítimo) 10
3-Edgar (V. Guimarães)   9
4-Lima (Sp. Braga)    9
5-Nolito (Benfica)    8
6-James (FC Porto)    8
7-Michel (P. Ferreira)   7
8-Hulk (FC Porto)   7

Marcadores

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

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

“Vale realmente uma visita!”
264 000$

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$

Casa intergeração que significa dois 41/2. 
Os dois andares completo renovado. Inte-
ressante para casal que quer um aparta-
mento para familiares. $179,000 negocíavel

Belo condo de 1988 no ultimo andar. 2 
qts fechados. Chão em madeira. inso-

norisaçao!  Cerca de 1000pc. 2 balcões. 
Estacionamento.  $359,000 negociavel

vEnDiDo Em 8 Dias
Perto do Parc Lafontaine, belo 2plex reno-
vado. Segundo andar alugado a $885 por 
mês. Chão em madeira. Quintal . $419,000

Belo duplex num sítio muito procu-
rado em Ahuntsic O. Possibilidade 
de um bachelor. Livre ao comprador. 
459 000$ muito intErEssantE

VENDIDO

danny lesiona-se gravemente 
e falha euro-2012
Danny lesionou-se gravemente num treino do 

Zenit e, de acordo com o clube russo, nesta 
segunda-feira, o «tempo de recuperação estimado 
é de oito meses». O médio português falha, assim, 
a participação no Euro-2012.
Segundo explica o Zenit em comunicado divulgado 

no seu site, Danny sofreu uma «rotura total do liga-
mento cruzado anterior do joelho direito» e «danos 
no corno posterior do menisco medial» na sequência 
de uma disputa de bola durante os trabalhos da vés-
pera. Danny foi de imediato internado numa clínica 
de Florença, Itália, onde o Zenit se encontra a esta-
giar, tendo sido confirmada a gravidade da lesão e a 
paragem prevista de oito meses.
Esta é a segunda lesão grave de Danny no Zenit, e 

novamente no joelho direito, depois de dez meses de 
paragem entre 2009 e 2010.

Recorde-se, ainda, que o campeonato russo está pa-
rado desde o final de Novembro e só recomeça no 
início de Março. Ainda neste mês, dia 15, o Zenit re-
cebe o Benfica na primeira mão dos oitavos-de-final 
da Champions.

liga: cardozo foi o
melhor jogador de Janeiro
Óscar Cardozo foi eleito o melhor jogador da Liga 

de Janeiro, informou o organismo que gere a pro-
va. O avançado paraguaio do Benfica, que marcou cin-
co golos nos quatro jogos do mês, recolheu 18,65 por 
cento dos votos. Na segunda posição ficou Lima, do 
Sp. Braga, com 12,64 por cento dos votos, e o último 
lugar do pódio ficou para outro benfiquista, o jovem 
Rodrigo, com 9,14.Prémio «Jogador do Mês» (Época 
2011/12): Agosto/Setembro: Hulk (FC Porto); Outu-
bro: Wolfswinkel (Sporting); Novembro/Dezembro: 
Hulk (FC Porto); Janeiro: Cardozo (Benfica).
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De 11 de Fevereiro a 3 de Março
O Restaurante Solmar do Velho Montreal festeja o seu 40º ani-
versário. Consta na ementa novas e atraentes sugestões dos nos-
sos chefes, variados pratos de grelhados na chama à vossa mesa, 
enquanto se deixam embalar ao som do Fado, todas as noites. 
Durante este 40º aniversário do Restaurante Solmar, poderão 
ouvir José João, Jo Medeiros e vários outros artistas portugue-
ses. Venham constatar porquê, desde há 40 anos, o Restaurante 
Solmar é o padrinho das mais belas saídas nocturnas no Velho 
Montreal, 7 noites por semana. A descobrir também os especiais 
das 12h às 23h incluindo caça canadiana na Sauvagine - 115 rua 
St-Paul E. Rés-do-chão e esplanada exterior, todos os dias.

EM FEVEREIRO E MARçO, PODERÃO OUVIR
11, 12 e 14 de Fevereiro: Cathy Pimentel, Fr. Valadas, José João e Jo Medeiros
17 e 18 de Fevereiro: Cristina Rodrigues, José João, Jo Medeiros e Fr. Valadas
25 Fevereiro: Jordelina Benfeito, José João, Fr. Valadas e Jo Medeiros
2 e 3 de Março: Marta Raposo, José João, Jo Medeiros e Fr. Valadas

40º ANIVERSáRIO E SÃO VALENTIM NO

israelita alon Yefet
apita o Polónia-Portugal
O árbitro israelita, Alon Yefet, vai 

dirigir o jogo particular entre 
Portugal e a Polónia, informa a FPF. 
O juiz terá como assistentes Amihay-
-Yehoshua Mozes e Nissan Davidy.

O encontro realiza-se no dia 29 de Fe-
vereiro, às 19h45, no Estádio Nacional 
de Varsóvia. Este é o recinto que aco-
lherá o jogo de abertura do Europeu de 
2012, no dia 8 de Junho.

Vieira: «Jesus está
apaixonado pelo Benfica»
Luís Filipe Vieira, presidente do 

Benfica, concedeu uma entrevis-
ta à RTP, onde abordou a atualidade 
do emblema da Luz. E para come-
çar, revelou, ainda que indiretamen-
te, que continuará ao leme do clube 
encarnado.
“Neste momento não há necessidade 

nenhuma disso, de assumir a minha 
recandidatura. No final da época, as 
pessoas logo saberão. Em princípio, 
a decisão está tomada. Sei que tenho 
muito para fazer ainda no Benfica. Não 
nos podem julgar por um ou outro re-
sultado. Vejo o clube como um todo, 
um projecto gobal, embora saiba que 
as vitórias são importantes”, assumiu.
Quanto à continuidade de Jorge Jesus 

no comando técnico da formação, Viei-
ra também tem ideias bem concretas 
sobre o tema.
“De certeza que continuará, pois tem 

mais um ano de contrato. Há uma apos-
ta forte, convicta, num homem que de-
volveu os títulos ao Benfica. Ele tem 
uma cláusula, ninguém o pode prender, 

mas conhecendo-o é difícil acreditar 
que saia. Ele está apaixonado pelo Ben-
fica. Sente-se bem e sabe que o clube o 
tem ajudado a projetar-se”, revelou.
Sobre o futebol ainda mais alguns 

elogios. “Ao longo destes anos fomos 
encontrando o nosso próprio rumo. A 
estrutura já exista, mas foi trabalhada, 
repensada, ajustada No dia em que o 
Jorge Jesus decidir sair as coisas não 
sofrerão abalo algum. As condições e a 
estabilidade estão lá”, afirmou.
Rigor é base do sucesso
Para o líder dos encarnados, as me-

lhorias registadas no emblema ao lon-
go do seu mandato acontecem devido 
ao trabalho de todos os envolvidos no 
projeto e sempre tendo a palavra “ri-
gor” como mote de atuação.
“Os jogadores também fizeram a dife-

rença. Mas mudaram muitas coisas. Há 
um compromisso muito grande com a 
instituição. Da nosso parte e de quem 
está ao serviço do clube. Há um rigor 
muito grande”, asseverou.
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