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*Termos e condições no interior do jornal

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

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
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Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
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cArNEIrO: Carta da Semana: 2 
de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Tenha pensamentos 
positivos, pois nem tudo na vida nos 
pode correr pelo melhor. A vida exige 

de cada um a tarefa de lutar e vencer. Saúde: 
Não terá que se preocupar, está em plena 
forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades. 
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: Rainha 
de Espadas, que significa Melancolia, 
Separação. Amor: Desta vez vai 
deixar os preconceitos de lado e 
lançar-se na paixão de cabeça. 

Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta da Semana: 
Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua 
família necessita que lhe dê mais 
atenção. Dê a mão a quem dela 

precisa. Uma palavra de consolo será sempre 
bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado 
com os seus ossos. Dinheiro: O esforço 
profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta da Semana: 
Cavaleiro de Copas que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos 
desentendimentos poderão deixá-lo 
muito magoado. Veja sempre a vida 

que Deus lhe dá como uma oportunidade 
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode 
ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma 
mudança de atitude.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta da Semana: Valete de 
Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. Amor: Uma boa conversa 
com o seu companheiro fortalecerá 
a vossa relação. Lembre-se que na 

vida não há impossíveis, apenas objetivos 
mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com 
os rins, beba muita água. Dinheiro: Poderão 
surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.  
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta da Semana: Rainha 
de Paus, que significa Poder Material 
e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: 
Poderá andar de paixão em paixão. 
Domine a sua agitação, permaneça 

sereno e verá que tudo lhe sai bem!
Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro: 
Surgirão vários projetos que lhe permitirão 
alcançar aquela quantia de que tanto necessita.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta da Semana: 5 de 
Copas, que significa Derrota. Amor: 
Lute sempre pela sua felicidade, não 
se deixe vencer pelos obstáculos. Só 
você é responsável pelo seu caminho! 

Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.
Dinheiro: Maré pouco favorável para 
investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta da Semana: Rei 
de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: Vai 
apaixonar-se facilmente, estará com 
um grande poder de sedução. A vida é 

um dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela!
Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode 
agora comprar aquele objeto de que tanto 
gosta. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta da Semana: Valete 
de Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo 
nas suas amizades. Saúde: Poderá 
sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: 

Tenha algum cuidado com as pessoas que 
trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo 
poderá sair prejudicado. Números da Semana: 1, 
2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta da Semana: 
7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Não diga nada antes de pensar 
bem naquilo que vai dizer, pois essa 
impulsividade joga muitas vezes contra 

si. Se seguir em frente e fizer o que tem de ser 
feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Saúde: 
Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe 
que os outros tomem decisões ou falem por si, 
imponha o respeito no seu local de trabalho. 
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuárIO: Carta da Semana: O Carro, 
que significa Sucesso. Amor: Não deixe 
que terceiros se intrometam na sua 
relação afetiva. Saúde: Dê mais atenção 
à sua saúde, pois na verdade quando 

julgamos estar bem nem sempre o estamos. 
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes 
investimentos. Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 
25, 33

pEIxEs: Carta da Semana: A Papisa, 
que significa Estabilidade, Estudo e 
Mistério. Amor: Não se precipite numa 
decisão importante. Analise todos os 
factos e pense friamente. As decisões 

precipitadas não lhe serão favoráveis. Saúde: 
Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha 
as suas ideias de forma clara e objetiva para 
que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

4231-b, boul .st-laurent, 
Québec, canada, H2w 1z4

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
www.AvOzDp.cOm
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programação 
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QuArtA-fEIrA
27 DE NOvEmbrO                               
02:00 bom Dia portugal
04:56 praça da Alegria
07:16 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:17 zig zag
09:44 Nativos Digitais
10:01 correspondentes
10:24 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:01 ler +, ler melhor
14:15 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:01 portugueses
 pelo mundo
16:42 Iniciativa
17:13 O Extraordinário
 mundo das fibras
17:44 correspondentes
18:08 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:02 bem-vindos a beirais
20:49 telejornal madeira
21:26 telejornal - Açores
21:58 Último a sair
23:07 carlos do carmo
23:58 24 Horas
00:30 correspondentes
00:57 5 para a meia-Noite

QuINtA-fEIrA
28 DE NOvEmbrO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:13 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:17 zig zag
09:45 Nativos Digitais
09:49 biosfera
10:30 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:11 linha da frente
16:45 cidade Despida
17:30 biosfera
18:00 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:02 bem-vindos a beirais
21:03 telejornal madeira
21:40 telejornal - Açores
22:00 liberdade 21
23:00 podium
00:09 24 Horas
00:30 grande reportagem
01:00 5 para a meia-Noite

sExtA-fEIrA
29 DE NOvEmbrO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:11 zig zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 Iniciativa
10:30 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 rebelde way
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:45 poplusa
17:45 Nativos Digitais
18:00 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - Açores
22:00 uma família Açoriana
22:45 palavras para Quê?
23:30 Destino: portugal - II
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente secreto
01:00 5 para a meia-Noite

sábADO
30 DE NOvEmbrO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 príncipes do Nada
03:00 bom Dia portugal
03:56 zig zag
05:00 biosfera
05:30 portugal selvagem
06:00 vIvA A mÚsIcA
07:00 Destino: portugal - II
07:30 Austrália contacto
08:00 jornal da tarde
09:15 zig zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 Entre pratos
10:30 liberdade 21
11:30 Alta pressão
12:00 Atlântida Açores
13:30 Austrália contacto
14:00 biosfera
14:30 uma família Açoriana
15:00 telejornalDireto

16:15 ENtrE prAtOs
16:45 carlos do carmo
17:45 Nativos Digitais
18:00 grandes 
 Quadros portugueses
18:30 Destino: portugal - II
19:00 24 HorasDireto
20:00 Ingrediente secreto
20:30 Nativos Digitais
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - Açores
21:45 Herman 2013
23:15 portugueses
 pelo mundo
00:0724 Horas
00:30 Austrália contacto
01:00poplusa

DOmINgO
1 DE DEzEmbrO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIAtIvA
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 portugueses
 pelo mundo
06:45 Hotel 5 Estrelas
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugalDireto
12:45 programa a designar
15:00 telejornalDireto
16:15 palavras para Quê?
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Há conversa
20:45 telejornal madeira
21:15 telejornal - Açores
22:00 futsal
23:30 conversas 
 do triângulo
00:00 24 Horas
00:30 programa a designar
01:00 Agora

sEguNDA-fEIrA
2 DE DEzEmbrO                               
02:00 bom Dia portugal
04:56 praça da Alegria
07:18 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:17 zig zag
09:45 tec@Net
10:00 janela Indiscreta
 com mário Augusto
10:30 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:03 ler +, ler melhor
14:14 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:00 grande reportagem
16:27 só visto!
17:30 venezuela contacto
18:00 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 bem-vindos a beirais
20:50 telejornal madeira
21:27 telejornal - Açores
21:59 prós e contras
23:30 janela Indiscreta
 com mário Augusto
23:48 24 Horas
00:30 venezuela contacto
01:005 para a meia-Noite

tErÇA-fEIrA
3 DE DEzEmbrO                              
02:00 bom Dia portugal
04:56 praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:17 zig zag
09:45 tec@Net
10:00 A verde e a cores
10:17 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:01 ler +, ler melhor
14:15 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:00 programa a designar
16:30 A verde e a cores
16:45 A Estrela lá de casa
17:00 conversas
 do triângulo
18:08 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 bem-vindos a beirais
20:53 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:03 cidade Despida
22:45 programa a designar
23:30 O Extraordinário
 mundo das fibras
00:12 24 Horas
00:30 A verde e a cores
01:00 5 para a meia-Noite
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35º aniversário Do clube oriental
O Clube Oriental celebra o seu 35º aniversario, sábado, dia 7 dezembro pelas 17h30 
com o conjunto contact e pela primeira vez no Oriental, Eduardo D’ Deus vindo dos Es-
tados Unidos. O grupo de danças da polónia e o lançamento oficial do Hino do Oriental 
por Vitor Vilela o autor do mesmo.

mega bazar e venDa De bolos
Sexta-feira, dia 6 de Dezembro de 2013 de 10h às 16h, o Centro de Ajuda à Família 
(CAF) vai fazer um mega bazar e uma pequena venda de bolos… É a oportunidade 
perfeita para encontrar grandes promoções para toda a família e a preços baixos… 
Local: 2414 Avenue Mont Royal Est. (Entre Chapleau e Franchère).

festa De natal e natal Das crianças
O Rancho Folclórico, Praias de Portugal, organiza a sua festa tradicional de Natal e 
Natal das crianças. A festa será realizada no dia 7 de dezembro de 2013 pelas 19h00 
na sede do Clube Portugal de Montreal. Para mais informações 514-844-1406.

bazar De natal
O grupo da 3ª idade do CASCM informa que terá lugar no 32 boul. Saint-Joseph O. 
uma venda de artesanato e de outros artigos  dias 5 e 6 de dezembro das 9h às 17h. 
Haverá bolos, café e o tradicional prato quentinho à  hora do almoço. Venha e traga um 
amigo(a). para mais informações: 514-842-8045.

25º aniversário Do verbo Divino em santa cruz
25º aniversário da presença dos Missionários do Verbo Divino em Santa Cruz. A missa 
solene para assinalar estas bodas de prata, terá lugar sexta-feira dia 6 de dezembro, 
às 18H30. Após a celebração relegiosa, todos descem ao salão de festa, para um jan-
tar partilhado. Tragam algo para dividir com os outros.

encontros De aDvento
O Senhor, enquanto espera a tua volta, eu volto aqui O Segundo encontro tem lugar 
sábado dia 30 de novembro, das 19H45 até às 21H00. Termina no dia 7 de dezembro, 
com inicio às 15h00 e termina com a missa das 18H30.
Orientam o Encontro, o grupo Nossa Fé.

festa De natal Do vamos comer juntos
Festa de Natal do Vamos Comer juntos e do Doente Será quarta-feira dia 11 de dezembro. Nesse 
dia repetimos o “Desfile de Moda Sénior”, com o tema “Velhos são os trapos”. Os modelos que 
se preparem. NB: Nesse dia traga alguém que, habitualmente, não sai de casa. Inscreva-se na 
secretaria 514-844-1011.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia 
residencial de fi do
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v
v

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2

(Nenhum custo interurbano)

Visualizador e mensagem vocal incluído

Para os clientes Fido

25$ por mês para os
clientes sem serviço Fido

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Le service de téléphonie résidentielle sans fi l fonctionne sur le réseau de Fido. L’appareil pour la télé-
phonie résidentielle sans fi l est requis et vendu séparément, et des frais d’achat uniques de 30 $ s’appliquent. 1. Offre exclusive aux clients Fido actuels 
abonnés à un forfait mensuel avec facture. Le temps d’antenne supplémentaire, les interurbains internationaux, l’itinérance, les options et les taxes sont 
en sus et facturés mensuellement. 2. Les appels partout au Canada comprennent les appels du Canada vers un numéro canadien. Sous réserve des 
Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido : fi do.ca/modalites. 3 Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez 
pas transférer votre numéro à Fido; consultez fi do.ca/portabilite pour vérifi er votre admissibilité. MCFido et les noms et logos associés sont des marques 
de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions.

Este novo serviço é distinto do seu
telefone sem fi o e funciona com os 
telefones residenciais atuais.

Consultez fi do.ca/residentielle

Pode conservar o seu número 
de telefone atual3

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

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

portugal ruma ao brasil
com ‘hat-trick’ De ronalDo

A selecção nacional venceu a Suécia, com um 
‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, e carimbou o 

passaporte rumo ao Mundial de 2014 no Brasil. O en-
contro da segunda mão do ‘play-off’ de qualificação 
europeu terminou com um mão cheia de golos (2-3), 
com as estrelas Ronaldo e Ibrahimovic a marcarem 
todos os golos do encontro.

O capitão luso inaugurou o marcador, aos 50 minu-
tos, e ainda aos 77 e 79, os dois últimos depois de um 
‘bis’ de Zlatan Ibrahimovic, aos 68 e 72, dar a volta 
ao resultado e colocar os escandinavos a um tento do 
apuramento. A selecção lusa está, assim, pela sexta 
vez na história, e quarta consecutiva, na fase final do 
Mundial, cuja edição de 2014 se realiza no Brasil, 
de 12 de junho a 13 de Julho, campeonato onde não 
marcará presença a Suécia.
Cristiano Ronaldo também ficou para a história 

neste jogo por ter igualado Pauleta como o melhor 
marcador da selecção portuguesa de futebol, com 47 
golos.No Estádio Friends Arena, em Solna, a forma-
ção das ‘quinas’ venceu esta noite por 3-2 e Portugal 
repetiu, assim, o que havia conseguido nos ‘play-off’ 
de acesso ao Mundial de 2010 e ao Europeu de 2012, 
em ambas as ocasiões face aos bósnios. Cristiano 
Ronaldo, marcador dos três golos da vitória de Por-
tugal na Suécia (3-2), rejeitou «quaisquer obsessões» 
pessoais pelo título de melhor do Mundo e conside-
rou «justa» a qualificação de Portugal para o Mun-
dial 2014. “Não tenho que dar respostas a ninguém. 
Quando o faço, é dentro de campo”, disse o avançado 
luso. Apesar de ter ultrapassado o antigo internacio-
nal Pedro Pauleta como melhor goleador da Seleção, 
Cristiano Ronaldo disse que o seu foco esteve sempre 
na qualificação: “Os recordes são para ser batidos, 
mas isso não era uma prioridade. Antes, algo que iria 
acontecer naturalmente”. “Apurámos uma vez mais 
Portugal e a equipa está de parabéns. É assim que as 
grandes seleções vão longe”, disse o avançado, para 
quem o importante foi “mostrar que estava presente” 
quando a Seleção dele precisou.
Deixemos por uma semana a política e os seus 

políticos, dirigentes sindicais, tribunal constitu-
cional, troika e tudo o que está relacionado com 
essa engrenagem fumentadora de falsidades, cor-
rupção, ganância e desprezo pelo bem comum e 
tomemos o tempo de saborear esta importante 
vitória da equipa que representa todos nós. Cla-
ro que não tomaram o caminho mais curto para 
alcançar o objetivo, claro que para os adeptos 
mais fanáticos deste desporto, houve sofrimento, 

nervos à flor de pele, toneladas de stress e mais 
ainda. Mas como em tudo na vida, o resultado fi-
nal é que conta. E aí não houve “politicanarias”. 
Era preciso ganhar e esta equipa liderada pelo seu  
CAPITÃO... ganhou. Está assim brilhantemente 
resolvido o primeiro objectivo. Tudo o que era 
preciso, lá esteve: Coragem, dedicação, espírito de 
equipa e vontade de vencer. Por uma vez os jor-
nais do mundo inteiro faláram de Portugal POSI-
TIVAMENTE. Primeiro Ministro, Presidente da 
República, comitiva da troika, e todos os outros 
indivíduos que diáriamente ocupam as primeiras 
páginas dos jornais, foram sustituídos pelos Rui 
Patrício, João Moutinho, Fábio Coentrão, João 
Pereira e todos os outros membros desta equipa, 
mas o destaque foi incondicionalmente reservado 

para o CAPITÃO Ronaldo. 
Este grupo de atletas, liderado pelo CR7, conse-

guir em 95 minutos fazer esquecer a milhões de 
portugueses as tritezas, preocupações, e o  deses-
pero que lhes tem sido impostos pelo poder políti-
co e financeiro dos últimos anos. Infelizmente estes 
mesmos retomarão o lugar que lhes foi momenta-
neamente conquistado pela seleção das quinas e as 
nuvens negras da desavergonhada e irresponsável 
acção dos líderes portugueses, invadirão de novo, 
o portanto, bem ensolheirado céu português. 
É pena, mas a realidade é mesmo assim.
Os heróis da nossa selecção, não deviam sómente 

ser felicitados, a sua coragem e determinação, de-
viam sobretudo ser imitadas.
Com isto me vou, boa semana a todos.
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CASAIS DA SEMANA

os ínDios
José da Conceiçao

Trata-se dos primeiros povos existentes nas Amé-
ricas, em tudo o que engloba o continente sul, e 

norte americano. Eram os tais ditos índios, por outras 
palavras, selvagens, peles vermelhas, e outros apelidos 
negativos que não vale a pena citar. 
Quando ainda muito jovem, ouvia falar das atrocida-

des cometidas pelos índios tais como, escalpes, assaltos 
às caravanas, massacres etc. Que em seguida começa-
ram a aparecer os heróis do povo tais como, Kit Carson, 
Billy The Kid, Búfalo Bill. 
Os famosos cowboys do far ouest americano. Figu-

ras históricas, e legendárias, que ficaram gravadas na 
memória universal. Não há duvida que nessa minha pe-
quena idade, eu simpatizava muito com os cowboys, e 
adorava ver tudo o que era filmes dessa natureza. 
Foi até uma das razões pelas quais um dia decidi entrar 

nas pradarias deste País. Porque aqui também existiram 
famosos personagens, Tais como o Dik Dáring, da po-
licia montada canadiana, e, outros que agora não me 
lembro.  Mas desde que atingi um bocadinho mais de 
experiência de vida, e que comecei a abrir mais o leque 
da inteligência em tudo o que diz respeito ao universo, 

constatei que estava errado, e hoje peço perdão à vida, 
e ao universo da existência, por ter subjugado um povo 
inocente. Porque todas as atrocidades que eles comete-
ram foi em defesa do seu território, do seu povo e da sua 
liberdade. O que é que eles fizeram de mais absurdo que 
um Hitler ou que o genocídio da Uganda? Como outras 
ditaduras de que não vale a pena falar. 
Os Índios até pelo contrário. Temos muitas lições de 

vida a aprender com eles. Não há povo que viva mais 
em contacto com a natureza do que eles. 
E se formos conscientes constatamos que no mundo, 

não há conhecimento de um povo que seja mais eco-
logista e mais protector da natureza que os próprios ín-
dios. Cada vez que deparo com um retrato de um índio, 
figura legendária em tempo de guerra, paro! mais que 
não seja, por um instante para observar aquela silhueta 
majestosa, de um orgulho indecifrável, e protector da 
sua raça, Mas enfim foram conquistados, dizimados, e 
os poucos que restam foram  postos em reservas, silen-
ciados e esquecidos.
PS: Enquanto esses homens, que se dizem ser fortes, 

continuarem a sentir a sua virilidade atrás do cano de 
uma arma, as minorias de toda a raça humana, serão 
escravizadas dizimadas e silenciadas!..

português, primeiro carteiro Do
canaDá, homenageaDo em Documentário

O documentário histórico de homenagem “ao 
primeiro carteiro oficial do Canadá”, o por-

tuguês Pedro da Silva, vai ser apresentado ao pú-
blico no dia 25 de novembro, anunciou um dos 
promotores.
Em declarações à Lusa, o produtor e realizador Bill 

Moniz explicou que o documentário “Primeiro Car-
teiro no Canadá” será exibido em duas versões, em 
inglês e português, numa homenagem ao imigrante 
português do século XVII. O português Pedro da Silva 
chegou  ao país “entre 1672 e  1673 à Nova França”, 
onde hoje se  localiza  a província canadiana do Que-
beque, tendo depois sido responsável pelas primeiras 
expedições de correio do país, salientou Bill Moniz. 
A  maior parte da pesquisa   histórica  que  serviu  de 
base ao  documentário  foi  feita  pelo  investigador 
lusodescendente Carlos Taveira, que  está a escrever 
um  livro sobre a figura portuguesa. A colaboração de 
Francine DaSSylva, descendente do carteiro “também 
foi importante”, disse o produtor.
Pedro da Silva nasceu em Lisboa em 1647 e faleceu a 

02 de Agosto de 1717, com cerca de 71 anos de idade, 
devido a febre amarela. “Há registos que, em 1693, foi 
pago pelo transporte de um pacote de correspondência 
entre a cidade do Quebeque e Montreal, recebeu 20 
soldos”, naquela que foi a primeira expedição de cor-
reio do país, acrescentou Bill Moniz. Segundo  o pro-
dutor  e realizador  do documentário, Pedro da Silva 

“tornou-se famoso” devido ao trabalho de distribuição 
de correio, operação que assumiu posteriormente de 
forma regular.
“Foi o único, em que há registos, que efetuou o trans-

porte de correio e mercadorias pelo rio São Lourenço 
durante a guerra entre  França e os iroqueses  (nação 
nativa que apoiava o império inglês), e foi também 
pioneiro na travessia daquele rio no  inverno, num pe-
ríodo em que estava encerrado à navegação dadas as 
temperaturas negativas”, explicou. Foi inaugurada  em 
1938 na cidade de  Montreal uma  placa alusiva no 
edifício dos correios com   uma referência ao “primei-
ro carteiro de que há registos no Canadá”. Em 2003, 
os correios canadianos colocaram em circulação, du-
rante dois anos, um selo de homenagem ao português. 
O Pedro da Silva Heritage  Group vai apresentar  o 
documentário que tem a duração  de quase  50 minu-
tos, no dia 25 de  novembro, pelas 19h30 locais, no  
Oasis Catering e Convention Centre, em Mississauga. 
“Pretendemos um reconhecimento mais duradouro de 
Pedro da Silva, um homem que também é pioneiro no 
campo da construção deste país e que não é de origem 
francesa nem inglesa”, justificou o produtor.
“O próximo passo deste projeto passa por colocar 

uma estátua em Otava, para que o Canadá inteiro pas-
se a conhecer quem foi Pedro da Silva”, concluiu Bill 
Moniz.

bELEZAS DA SEMANA
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Manuel de
Sequeira Rodrigues

FALHAR ISTO,
NÃO SERIA UMA

PRENDA! 
2 PARES de óculos completes 
PELO PREÇO DE UM.

newlook.ca

29 SUCURSAIS NA REGIÃO 
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal 
Rosemont • Villeray

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, e não pode juntar a qualquer outro 
artigo em promoção. Armação a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DR SYLVAIN ROSS,

OPTOMETRISTA

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

P O R  O P T O M E T R I S T A S

por
*

per
*

Acontecimento

L’avvenimento

conferência: o valor cultural
Da língua portuguesa no munDo

Reunindo o escritor de reconhecido mérito Val-
ter Hugo Mãe, que virá de Porugal, jovens 

profissionais de origem portuguesa, os nossos par-
ceiros generosos, amigos que nos apoiam e o públi-
co que alimenta com o seu entusiasmo o prestígio 
do nosso País nos circuitos culturais no Canadá. A 
conferência irá proporcionar um contacto directo 
com múltiplas formas de olhar e ver o mundo e a 
importância comercial da língua portuguesa.

Todos são bem-vindos no próximo sábado dia 7 de 
Dezembro ao grande salão da Associação Portugue-
sa do Canadá. Festejamos o sexagésimo aniversário 
da comunidade, pese embora os constrangimentos 

financeiros.
Para o jornal A Voz de Portugal, a promoção do de-

senvolvimento cultural constitui, hoje , uma orienta-
ção essencial de intervenção na comunidade.

Em Montreal, temos a consciência plena de que o 
aprofundamento do saber e do conhecimento da mais 
diversa natureza que se proporciona a cada um dos 
cidadãos, representa um investimento da maior re-
levância para a construção de uma sociedade mais 
avançada, mais culta, mais desenvolvida e, por isso, 
mais humana.
Perante tudo isto, como poderíamos eximir-nos a 

prestar homenagem a toda a comunidade com um 
jantar de gala no fim da conferência, que terá início 
às 19h, seguido de espectáculo, com intervenção de 
Jorge Roque, Pedro Miguel Zagalo e Viviana,  uma 
jovem da comunidade.
Manuel Carvalho vai ficar mais próximo do público, 

no domingo dia 8 de Dezembro, ao apresentar o livro 
Rostos, Olhares e Identidade, que tem a participação 
de Joaquina Pires, uma obra considerável, que é uma 
viagem fascinante pela identidade da Comunidade 
Portuguesa de Montreal e que inclui 15 entrevistas a  
lusodescendentes que serão os rostos do futuro. 
No mesmo dia, Lisa Remígio apresenta, em cola-

boração com o Centre de Histoire de Montréal, uma 
exposição multimédia, com imagens onde todos nos 
poderemos reconhecer.
Para os que participam neste grande evento, o que 

fizemos, em escassos 60 dias, é um milagre.
Biografia:
“Madame Cerqueira est la pré-

sidente de Nutrisimple, un ré-
seau de plus de 20 cliniques au 
Québec. Elle est également du 
livre “Arthrite et Inflammation” 
et sors prochainement 2 autres 
livres en Février 2014: sur le 
“sans gluten” et “l’obesité”.  
Elle détient un baccalauréat en 
nutrition de l’Université McGi-
ll. Elle est membre de l’Ordre 
professionnel des diététistes du 
Québec, dont elle a été adminis-
tratrice”.

Jacinta Amâncio, diretora da Caixa Portuguesa
Conferencista

INêS FARO, MODERADORA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente
ProFeSSor AidArA

falo português
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Apresentado pelo Sr. Padre António, o qual fez  
alusão à finalidade deste almoço em benefício 

da conferência de S. Vicente de Paulo, finalidade 
esta que é a de angariar fundos para os cabazes de 
Natal, pois com o aproximar desta quadra festiva, 
não podemos esquecer os mais necessitados.
Como já vem sendo hábito a conferência de S. Vi-

cente Paulo da Missão de Santa Cruz sob a orienta-
ção da sua presidente Olga Loureiro e a sua equipa, 

prepararam um exelente jantar, tendo por entrada 
melão com presunto, seguido de filetes de peixe com 
arroz, salada e para terminar a apropriada sobremesa.

É de enaltecer este grupo de pessoas que ao longo 
dos anos vêem  com muita dedicação pelos mais po-
bres e não só, pois têem  dado asistência a outras na-

cionalidades. É de louvar o facto de a Sra. Cristina 
ter reservado para esta ocasião uma mesa destinada 
a um grupo de jovens de uma outra étnia, mas com 
as mesmas necessidades. Resultado deste evento,esta 
organinazão, tem distribuído aproximadamente 90 
cabazes de alimentos aos mais desprevenidos, con-

tinuadamente depois de 46 anos. Este jantar foi abri-
lhantado pelo grupo Nossa Fé no princípio, e para a 
parte dançante a animação foi confiada à discoteca 
“Vamos comer juntos”. Tivemos também a colabora-
ção da Tuna de Ouro, sob a orientação de Filomena 
Amorim assim como a atuação do rancho infantil de 
Santa Cruz.
A Conferência de S. Vicente de Paulo, quer agra-

decer a Sá e Filhos, Desjardins Caixa Portuguesa, 
farmácia Pharmaprix e em geral a todos quanto con-
tribuíram para a realização deste almoço. Como sem-
pre, os nossos agradecimentos ao pessoal da cozinha 
e aos que se ocuparam do serviço. Parabéns a todos 
pelo excelente trabalho em prol dos mais necessita-
dos.
A Missão de Santa Cruz  vos agradece com um 

muito obrigado.

almoço a favor Da conferência
De são vicente De paulo

Manuel Neves
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Sábado dia 23 deste mês de novembro, logo de 
manhã já se encontravam na Casa dos Açores 

do Quebeque muitos membros da Direção para os 
preparativos para a noite de Fados. 

Era pois o pessoal da cozinha preparando a comida 
que não podia deixar de ser o famoso caldo verde, 
bacalhau e sobremesa. 
Havia depois as mesas e cadeiras a organizar para 

que todos ficassem contentes com o seu lugar as-
sim como a companhia do vizinho ao lado, e nisso 
a casa orgulha-se de poder acomodar todos o melhor 

possível. Havia a decoração da sala, o asseio e um 
ilimitado número de coisas que é preciso preparar e 
organizar para que a festa tenha sucesso. 
Mais tarde e com o salão cheio de adeptos do fado, 

devo indicar que tivemos o prazer de ver Francisco 
Salvador acompanhado pela Dra. Ana Ochôa, Dire-
tora Geral no Canadá para a Caixa Geral de Depósi-
tos que nos explicou o seu trabalho e o motivo da sua 
visita a Montreal. 

Começou-se a servir o jantar e ao som do Agrupa-
mento Transmontano na pessoa de Joaquim Barrelas 
e suas duas filhas, saciou-se o estômago com o ba-

calhau e iniciamos o nosso satisfaço espiritual com 
outro modelo de música. 
Foi então que os já muitíssimo conhecidos artistas 

António Moniz à guitarra e Luís Duarte à viola en-
cheram o salão com os seus acordes musicais. 
Após uma lindíssima guitarrada, Luís Duarte tam-

bém nos encantou com sua voz aprazível exprimindo 
alguns dos seus preferidos fados. 
Estes artistas afinaram uma vez mais as cordas para 

harmonizarem os sons e foi assim que Jordelina deu 
entrada no salão. Jordelina é possuidora de uma voz 
forte e bem fadista que verdadeiramente enfeitiça 

quem a ouve e desta vez coagiu por completo a assis-
tência. Ficamos a saber que há pouco tempo foram os 
três artistas a Edmonton e que a sua atuação foi um 
real sucesso. 
Jordelina é uma voz do Fado que brilha em palcos 

Lusitanos, é uma voz tranquila que canta o nosso 
sentir, é uma senhora que fala o falar do fado. 
Durante o intervalo, serviu-se a sobremesa e quem 

gosta de dançar aproveitou este espaço de tempo para 
desenfarruscar as pernas. Mais tarde voltaram os nos-
sos artistas para a segunda parte do programa e posso 
afirmar que foi uma noite de fado inesquecível. 
Aqui registo o meu reconhecimento à Casa dos 

Acores do Quebeque por esta fabulosa noite de 
fados que ofereceram à comunidade Portuguesa.

faDo na casa Dos açores Do QuebeQue

Natércia Rodrigues

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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delineado bem assim como a 
apresentação de todos os in-
tervenientes  têm vindo a ser 
feitos detalhada e escalonada-
mente nas páginas deste jornal, 
razão pela qual seria desneces-
sário  enveredar por um exercí-
cio repetitivo.
Mas nunca é demais realçar 

que a realização deste evento, 
em boa hora promovido pelo 
semanário A Voz de Portugal, 
o decano dos jornais em língua 
portuguesa no Canadá, será 
uma excelente oportunidade 
para encetar uma reflexão apro-
fundada sobre a Comunidade 
Portuguesa de Montreal e os 
desafios que a esperam. 
Posto isto, uma pergunta que 

assedia muito espíritos, e que 
motivou os promotores desta 

realização a avançar com este 
projecto, é de grande pertinên-
cia: o que é hoje a Comunidade 
Portuguesa? 

Pergunta de muitos contor-
nos, de grandes ambiguidades, 
a provocar reacções muito dís-
pares, para já não dizer acesas 
polémicas. Sintetizando, recor-
rendo a uma metáfora expres-
siva, a  imagem que, frequen-
temente, nos ocorre ao espírito 
é a de um icebergue cuja ponta 
visível é a 1ª geração e que tem 
uma enorme massa submersa 
que são a 2ª e a 3ª gerações.
O assombroso legado que a 

1ª geração nos deixa está bem 
à vista de todos. Poucas comu-
nidades se podem ufanar de 
terem construído uma obra tão 

vasta e bem alicerçada que tem 
o seu ex-líbris no Bairro Portu-
guês, orgulho de todos nós. Os 
seus obreiros, que chegaram cá 
de mãos repletas de nada, como 
se ouve dizer, bem merecem o 

nosso respeito e reverência.
No que concerne à 2ª geração, 

a quem cabe cada vez mais a 
responsabilidade de adminis-
trar todo este inestimável patri-
mónio, urge, agora que a 1ª ge-
ração começa a dar mostras de  
certo cansaço, que arregace as 
mangas e deite mãos à obra que 
os seus progenitores sonharam 
e ergueram à custa de enormes 
e incalculáveis sacrifícios.
Como definir esta geração, 

sem cair em estereótipos e cli-
chés? Chamam-lhe a geração-
-ponte. Cresceram repartidos 
entre dois mundos aparente-
mente tão díspares. 
Ferve-lhes no sangue tumul-

tuoso legado de valores, cren-
ças, rituais, tradições, costumes 
e, sobretudo, trazem cunhada 
na alma a marca indelével da 
língua portuguesa. Brilha-lhes 
no olhar o fascínio de novos 
horizontes, perspectivas e aspi-
rações,  densa trama com  que 
o novo mundo cedo os enredou 
e aliciou.
As interrogações que o seu 

percurso desperta são muitas e 
a precisar de rápidas e conclu-
sivas respostas que apazigúem 
as naturais apreensões quanto 
ao futuro da Comunidade.

Por que caminhos da vida 
enveredou? Que padrões de 
comportamento a caracterizam 
e definem? Existirá um fio con-
dutor comum ou estaremos na 
presença de uma dispersão de 
percursos incompatível com 
qualquer sistematização? 
Como foi possível navegarem, 

sem grandes sobressaltos, neste 
mar encrespado por correntes 
e ventos tão contraditórios e 
alcançarem o porto de abrigo 
duma integração harmoniosa? 

Estará preparada (predisposta) 
para empunhar o facho lumi-
noso da nossa presença nestas 
terras? 
A leitura atenta do livro “Ros-

tos, Olhares e Identidade”, que 
inclui 15 entrevistas a luso-des-
cendentes dará, com certeza, 
respostas pertinentes a muitas 
destas perguntas e apontará ru-
mos de que não nos poderemos 
alhear.
A 3ª geração, com o caminho 

aplanado, muito mais integrada 
e diluída na sociedade de aco-
lhimento, mas menos familiari-
zada com a língua portuguesa, 
a avaliar pelos depoimentos 
que nos foi facultado recolher 
para o livro, preserva, sur-
preendentemente, no fundo da 
alma, bem vivas, as sementes 
da sua portugalidade e o amor 
às raízes. 
O que é fonte de grande con-

fiança e tranquilidade e a certe-
za de que no futuro os seus pas-
sos irão dirigir-se para acções 
convergentes e concertadas na 
busca da identidade cultural 
comum.

Como é usual, nem sempre 
as relações intergeracionais se 
processam da melhor forma. 
Incompreensões, conflitos e 
muitas vezes incompatibilidade 
de interesses, de necessidades e 
de visões dificultam o processo 
da transmissão de poderes que, 
mais cedo ou mais tarde, terá 
necessariamente de acontecer. 
Em boa hora o jornal A Voz de 

Portugal decidiu promover este 
evento que, estou certo, irá aju-
dar a definir contornos, harmo-
nizar perspectivas, encontrar 
consensos e a criar plataformas 
de diálogo que nos ajudem a 
revigorar e a relançar a espe-
rança.

A esperança de que a Co-
munidade Portuguesa de 
Montreal, não obstante os es-
colhos com que irá deparar e 
os cantos das sereias assimila-
doras a que está exposta, terá 
artes para tornear obstáculos 
e rasgar, corajosamente, os 
caminhos do futuro. 
Com espírito largo, sem 

receio de contaminar e ser 
contaminada, aberta à di-
versidade e à transformação, 
cultivando, com desvelos de 
jardineiro, a tolerância, a 
coexistência e a integração 
dos valores alheios. Afinal, 
atributos que sempre carac-
terizaram o povo português, 
na sua peregrinação por ou-
tras terras e que fizeram de 
nós um exemplo de miscige-
nação e de difusão dos valo-
res humanistas.

o valor cultural e económico
Da língua portuguesa no munDo

No quadro das comemo-
rações dos 60 anos da 

chegada oficial dos portu-
gueses ao Canadá, será sob 
o lema O Valor Cultural e 
Económico da Língua Por-
tuguesa no Mundo que, nos 
próximos dias 7 e 8 de De-
zembro,  Montreal irá ser 
palco dum alargado leque 
de actividades que incluem 
uma conferência, um jantar 
de gala, uma apresentação 
multimédia e o lançamento 
de um livro.
A divulgação do programa 

Manuel Carvalho

Rostos, Olhares e Identidade é uma viagem despretensiosa ao interior da 
identidade da Comunidade Portuguesa de Montreal.

Por que caminhos enveredou a 2ª geração de origem portuguesa de Mon-
treal?

Existirá um fio condutor comum que nos possa guiar  ou estaremos na 
presença de uma dispersão de trajectórias incompatível com qualquer siste-
matização?

Chamam-lhe a geração-ponte. Cresceram repartidos entre dois mundos 
aparentemente  tão díspares. Ferve-lhes no sangue tumultuoso legado de va-
lores, crenças, rituais, tradições, costumes e, sobretudo, trazem cunhada na 
alma a marca indelével da língua portuguesa. Brilha-lhes no olhar o fascínio 
dos novos horizontes, perspectivas e aspirações,  densa trama com  que o novo 
mundo cedo os enredou e aliciou.

Joaquina Pires nasceu no Soajo, Arcos de 
Valdevez. 
Emigrou para Montreal em 1966.
Muito implicada na Comunidade Portuguesa, 
é conselheira para os assuntos comunitários da 
Ville de Montréal.

Manuel Carvalho nasceu em Cicouro, 
Miranda do Douro. 
Emigrou para Montreal em 1980. Autor de 
vários livros sobre os portugueses de Montreal.

Rostos, Olhares
e

Identidade

A VOZ DE PORTUGAL
Santa Cruz

UTL
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DíviDa pública Dos açores
aumentou 32,1 milhões em 2012
A dívida pública dos Açores registou em 2012 

um aumento de 32,1 milhões de euros (4,65%), 
totalizando 722,9 milhões de euros, de acordo com 
o parecer da Conta da Região do Tribunal de 
Contas (TdC).
O documento, hoje divulgado pelo TdC, considera 

neste valor a dívida direta dos Açores de 412,2 mi-
lhões de euros e de seis empresas do serviço público 
empresarial regional, que totalizam 310,7 milhões de 
euros (Saudaçor, Ilhas de Valor, Atlanticoline, IROA, 

Teatro Micaelense e APIA). No que concerne à dí-
vida bancária dos Açores, também se registou um 
aumento (mais 14,7 milhões de euros), totalizando 
a mesma 412,2 milhões de euros em 2012.O parecer 
da Conta da Região dos Açores de 2012 identifica 
que o total dos avales concedidos atingiu os 458,2 
milhões de euros, um valor superior em 38,5 milhões 
em relação a 2011.O setor da Saúde, constituído pe-
los hospitais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e 

Horta, apresenta resultados líquidos consolidados ne-
gativos de 61 milhões de euros.”Após o saneamento 
financeiro levado a cabo pela região em 2007, os três 
hospitais continuam em situação de falência técnica, 
apresentando em 2012 capitais próprios negativos 
consolidados na ordem dos 256 milhões de euros (em 
2011 eram 194 milhões de euros)”, refere o TdC, no 
capítulo das conclusões do parecer.
O documento sublinha que a Saudaçor e os três 

hospitais regionais apresentam um endividamento 
de 614 milhões de euros, contra 591 milhões de eu-
ros em 2011, o que corresponde a 45 por cento do 
setor público empresarial regional. As empresas que 
estão fora do perímetro de consolidação para efeitos 
de procedimentos de défice excessivo, ou seja, dívida 
dos Açores, tiveram um aumento de endividamento 
“mais acentuado” a partir de 2008, passando de 366 
milhões, em 2005, para 1055 milhões em 2012. No 
capítulo das recomendações, o TdC aponta, entre ou-

tras, a necessidade de o orçamento regional dos Aço-
res “indicar a finalidade prevista dos empréstimos 
contraídos anualmente”, devendo-se ainda “mencio-
nar a respetiva aplicação”. No mesmo parecer, o TdC 
diz que os custos anuais das Parcerias Público-Pri-
vadas (PPP) para os Açores apresentam um “cresci-
mento nomimal progressivo” que atingirá o auge em 
2036, com 67 milhões.
O valor da dívida pública açoriana constante do pa-

recer do TdC já tinha sido referido pelo INE e pelo 
Bando de Portugal, no relatório conhecido a 01 de 
outubro com o apuramento definitivo das contas pú-
blicas do país relativas a 2012.
Num comentário a esses números, o Governo dos 

Açores, através do vice-presidente do executivo, Sér-
gio Ávila, destacou na altura que a dívida pública 
regional “corresponde a 18% do PIB dos Açores”, 
quando a nível nacional é de 124% do PIB do país e 
na Madeira é 78% do PIB da região.

eua preocupaDos com 
poDeres especiais
conceDiDos a maDuro
O Governo dos Estados Unidos manifestou hoje 

estar “preocupado” pelos amplos poderes es-
peciais outorgados pelo parlamento ao Presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro, refere a imprensa 
venezuelana citando fontes oficiais norte-america-
nas.
“Estamos preocupados porque a Assembleia Nacio-

nal da Venezuela garantiu poderes para que o Pre-
sidente Nicolás Maduro emita decretos, para que 
governe sem consultar o poder legislativo”, disse a 
porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki. Ci-
tada pelo diário ‘La Verdad’, a mesma responsável 
explicou aos jornalistas que o Governo norte-ameri-
cano considera que “é importante para as instituições 
democráticas servir papéis designados e apropria-
dos” e que “a separação de poderes é um elemento 
essencial da democracia”.

O parlamento venezuelano aprovou, terça-feira, 
a Lei Habilitante, que concede poderes especiais a 
Nicolás Maduro para legislar por decreto, nos próxi-
mos 12 meses, para combater a corrupção e a “guerra 
económica” no país e assegurar uma “ordem econó-
mica de transição ao socialismo”.Os poderes facul-
tam ainda o chefe de Estado para combater a fuga de 
divisas, garantir preços justos na comercialização de 
produtos, combater o açambarcamento, a legitima-
ção de capitais, a fuga de divisas e alegados ataques 
de potências estrangeiras.
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bruxelas Quer 40% De mulheres 
em cargos Directivos até 2020
O Parlamento Europeu (PE) aprovou uma pro-

posta para aumentar a representação femini-
na das mulheres nos conselhos de administração 
das empresas de forma a atingir pelo menos 40 
por cento até 2020.
 A proposta estabelece que “as empresas cotadas em 

bolsa da União Europeia deverão implementar proce-
dimentos de seleção transparentes de modo a aumen-
tar a representação das mulheres nos conselhos de ad-
ministração para, pelo menos 40% até 2020”, refere 
nota do PE. O Parlamento Europeu aprovou o texto 
por 459 votos a favor, 148 contra e 81 abstenções. 
Agora a proposta terá de ser negociada entre o Parla-
mento e o Conselho de Ministros da UE.Esta proposta, 
que prevê um aumento até 2018 no caso das empresas 
públicas, visa um aumento da quota de mulheres nos 
“cargos de administrador não-executivo dos conselhos 
de administração das empresas”. 
“As qualificações e o mérito continuarão a ser os 

principais critérios para ocupar estes cargos, no entan-
to, existindo igualdade de qualificações, deve ser dada 
prioridade ao sexo menos representado”, salienta-se 
na comunicação do PE. Está previsto que se aplique 
a cerca de cinco mil empresas cotadas na UE, ficando 
excluídas as pequenas e médias empresas (menos de 
250 trabalhadores).Ao abrigo da proposta, os Estados-
-Membros terão de estabelecer sanções para as em-
presas que não respeitem critérios de seleção claros, 
transparentes e não-discriminatórios. Essas sanções 
poderão incluir, por exemplo, a exclusão dos concur-
sos públicos.Em janeiro de 2012, as mulheres ocupa-
vam, em média, apenas 13,7% dos cargos nos conse-
lhos de administração das maiores empresas cotadas 
dos Estados-Membros (6% em Portugal). Quanto aos 
administradores não-executivos, apenas 15% eram 
mulheres (pouco mais de 5% em Portugal).De acor-
do com dados da Comissão Europeia, onze estados 

membros (Bélgica, França, Itália, Países Baixos, Es-
panha, Portugal, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Áus-
tria e Eslovénia) introduziram instrumentos jurídicos 
para promover a igualdade de géneros nos conselhos 
de administração.
Em oito destes países (Áustria, Bélgica, Dinamar-

ca, Finlândia, Grécia, Itália, Portugal e Eslovénia), a 

legislação abrange as empresas públicas.No entanto, 
outros 11 países da UE não adotaram quaisquer medi-
das de autorregulação nem legislação sobre a matéria. 
A proposta de diretiva visa estabelecer regras comuns 
para os países da UE neste domínio. Em oito destes 
países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Gré-
cia, Itália, Portugal e Eslovénia), a legislação abrange 
as empresas públicas. No entanto, outros 11 países da 
UE não adotaram quaisquer medidas de autorregula-
ção nem legislação sobre a matéria. A proposta de di-
retiva visa estabelecer regras comuns para os países da 
UE neste domínio.

“mário soares Diz coisas 
Que são um absurDo”
As recentes declarações de Mário Soares foram 

também tema de debate no espaço semanal 
de Luís Marques Mendes. Para o comentador po-
lítico, “é uma pena” que o antigo Presidente da 
República “esteja nos últimos anos de vida a dei-
tar fora o capital de simpatia e respeito que tem 
no País”.
“Acho que é uma pena, 

digo com preocupação, 
que o Dr. Mário Soares 
esteja nos últimos anos 
de vida a deitar fora o 
capital de simpatia e res-
peito que tem no País”, 
disse Luís Marques Mendes quando questionado sobre 
o que pensa das mais recentes declarações do socialista. 
Para o comentador, Mário Soares está a “transformar-

-se num homem azedo” e acaba por dizer “coisas que 
são um absurdo”. 
“Pedir a demissão do Presidente da República e do 

Governo ao mesmo tempo? E o País ficava ingoverná-
vel?”, questionou o social-democrata, salientando que 
se tal acontecesse não havia ninguém para “arranjar 
dinheiro”.“Mário Soares fez um incitamento à violên-
cia”, disse o político, salientando que as palavras do so-
cialista não são boas para Seguro. 
“Isto de facto não é bom e é mau para António José 

Seguro. Mário Soares está numa assentada a dizer que 
o PS não faz oposição e a ofuscar o líder de oposição”, 
disse.As declarações do mentor socialista foram ainda 
motivo de comentário por parte de António Costa, o que 
para Marques Mendes coloca Seguro numa posição ain-
da mais desconfortável.
“O PS tem três protagonistas para dois lugares, o 

de Presidente da República e o de primeiro-minis-
tro: António Costa, José Sócrates e António José Se-
guro”, mas aqui, destaca que este último “tem van-
tagem porque está no poder”.

HIgH scHOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de bullion, montreal, Qc, H2x 3A2 |tel. 514-788-5937
INglês básIcO

INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs
Inglês básico - manhã

Datas: 25, 26 , 27, 28 de novembro 2013
                2,   3,   4,  5 de dezembro 2013
Hora:   9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas:   25, 26 , 27, 28 de novembro 2013
                  2,   3,   4,  5 de dezembro 2013 
Hora:  17h00 às 19h00um dos 

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HOrárIOs DAs AulAs DE
INglês DE bAsE DE mANHÃ E DE tArDE

manhã: Do 6 de janeiro até 28 de março de 2014
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 6 de janeiro até 27 de março de 2014
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é ExIgIDO
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Augusto Machado

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AçORIANO

Joel Neto

apresento-vos o melville

TERRA CHÃ, 14 DE OUTUbRO DE 2013
Chegámos e tínhamos as beladonas à nossa espera. 

Trouxeram-me uma imensa paz: tudo nelas parecia 
rescender a literatura e a tempo, à estação dos poetas e 
à disponibilidade para escrever. E, no entanto, nem só 
elas nos esperavam. Antes de partir para Lisboa, dei-
xáramos o Chrysler na reparação, de modo que o carro 
que ficara no aeroporto era o velho Opel. Olhei para 
ele, feio e desbotado, e pensei: “Caramba, já só estás 
bom para ser o carro do cão.” Chegámos a casa, des-
fizemos as malas e saímos para almoçar e fazer com-
pras. Havia as beladonas nas estradas, porém – e por 
isso decidimos dar uma volta maior, ao redor da ilha, 
matando saudades, namorando as flores, comprando 
fruta nas barraquinhas dos Biscoitos. Até que, algures 
nas matas sobre a Serreta, ele nos esperava também. 
Vinha desorientado, descendo a estrada, a vários qui-
lómetros da casa mais próxima. Trazia as costelas à 
vista, em resultado da má nutrição, uma camada quase 
bíblica de sujidade e nenhuma coleira. Perguntámos 
a um lavrador que passava com a sua carrinha: nada, 
era cão perdido, provavelmente abandonado por um 
caçador, como tantos outros a cada fim-de-semana que 
passa. Pusemo-lo na bagageira do Opel e andámos 
para trás e para a frente, à procura de gente. Mas na 
verdade já sabíamos que o cão era nosso, que éramos 
a sua única oportunidade. Trouxemo-lo para casa, de-
mos-lhe um longo banho e aconchegámo-lo na cama e 
nas cobertas que entretanto passáramos a comprar no 
supermercado. Gania sempre que nos afastávamos e, 
para que enfim nos deixasse dormir, tive de pôr-lhe por 
perto um rádio de pilhas com música de má qualidade, 
a tocar baixinho. Chamámos-lhe Melville e hoje leva-
mo-lo ao veterinário. E assim começo a pagar tudo o 
que disse sobre cães e – pior – sobre pessoas com cães. 
Mereço-o bem.

TERRA CHÃ, 15 DE OUTUbRO DE 2013
Todos os anos, por esta altura, eu as lembrava já. 

Agora que vivo aqui, lembro-os mais ainda. Lembro-
-me de nós, eu e José Guilherme, subindo a mata 
apoiados em bordões com os quais  escrutinávamos 
cada recanto à procura delas. Lembro-me do meu pai, 
acabado de despir a farda do trabalho e já correndo 
com um alfange na mão, para roçar por debaixo das 
árvores antes que a noite caísse sobre elas. Lembro-
-me novamente de nós, eu e José Guilherme, venden-
do-as no Porto Judeu, com o 127 vermelho apitando 
muito animado – e depois lembro-me novamente do 
meu pai a olhar para máquina de escrever portátil que 
eu acabara de comprar com a minha parte dos lucros, 
ainda indeciso sobre se sentir-se orgulhoso, mas em 
todo o caso já esperançado. As castanhas. O tempo 
das castanhas. Não creio que haja uma época do ano 
mais puramente açoriana, mais explosivamente ter-
ceirense, mais encantadoramente da Terra Chã. Só 
por isso já valia a pena descer todos os dias ao cerra-
do aqui ao lado, apesar da lama e da erva e dos picos 
dos ouriços, para limpar sob o castanheiro grande. 

Acontece que o semeou a minha mãe, aos três anos 
apenas, enterrando uma castanha no limite junto às 
pedras do muro. O avô dela riu-se, como tantos anos 
depois o meu haveria de rir-se também das minhas 
ingenuidades de criança. Mas havia ternura nesses 
sorrisos – e, inevitavelmente, eles libertavam a flor. 
Como poderia eu deixar que os ratos devorassem o 
fruto do seu ventre?

TERRA CHÃ, 16 DE OUTUbRO DE 2013
Há três noites que ninguém dorme nos Dois Ca-

minhos da Terra Chã, e depois, ao longo do dia, ali 
está ele: enroscado numa manta sob a prateleira dos 
livros novos e do rádio wi-fi – quieto durante lon-
gos minutos, mudando preguiçosamente de posição, 
enroscando-se de novo. Parece bucólico, mas é só 
impressão: ele não lê aqueles livros nem ouve aquele 
jazz, afundado que está no seu próprio ronco. No má-
ximo, levanta os olhos de vez em quando, para con-
ferir se eu continuo ali a escrever. Depois vai comigo 
à Silveira, à hora de almoço – e é de facto sensível 
às atenções dos banhistas de Inverno, generosos com 
aquela amostra de cão tanto como com os candidatos 
humanos à grande aventura de nadar doze meses por 
ano. Em regra, porém, não tem grande paciência para 
andar: nem à trela, nem sozinho. Se vou à cozinha, 
vai atrás de mim, mas arrastando-se. Assim que hesi-
to, como quem se prepara para dar por concluída a ta-
refa, volta direitinho corredor fora e enfia-se na cama 
novamente. Temos tentado repetir-lhe, para além do 
seu nome, as palavras que é mais importante um cão 
doméstico aprender: “anda”, “senta”, “não”, “muito 
bem”. Só aprendeu uma ainda: “caminha”. Ou isso, 
ou “caminha” é sempre aquilo em que pensa, mes-
mo que eu diga “hora da papa”, “vamos ao mar” ou 
“favas com chouriço”. Às vezes o Melville não me 
parece um cão: parece-me um gato. Menos quando 
desce à garagem, onde deveria dormir. Nessa altura 
parece um lobo – e então ninguém dorme nos Dois 
Caminhos da Terra Chã. Acho que este ano vou ter de 
reforçar no pão-por-Deus.
***
Aceitei o convite para coordenar o novo Conse-

lho Consultivo de Independentes do PSD-Açores 
não para servir o partido, mas para servir a Região. 
Discordo do actual modelo de desenvolvimento dos 
Açores, mas não diabolizo os seus promotores, que 
em todo o caso levam muitos mais anos de serviço 
público do que eu alguma vez levarei. Espero aju-
dar a propor diagnósticos e a esboçar soluções para 
o exercício da oposição, mas também para o da go-
vernação (e o da actual governação em particular). E 
espero também que o PSD possa, enfim, dar por defi-
nitivamente ajustadas as contas com 1995, tornando 
a constituir-se como um projecto de poder inclusi-
vo e com alcance para além dos ciclos eleitorais de 
doze meses apenas. Os açorianos precisam de duas 
alternativas credíveis, enérgicas e resistentes à sim-
ples espuma dos dias – e precisam, ademais, que elas 
sejam efectivamente alternativas uma à outra, tanto 
do ponto de vista técnico, como do ponto de vista 
ideológico. Julgo que Duarte Freitas é o homem certo 
para encabeçar o lado de cá do debate, como aliás 
acredito que Vasco Cordeiro, apesar das dores pró-
prias do processo de sucessão de uma referência tute-
lar, é homem para encabeçar o lado de lá. Vou dedicar 
a esse debate tempo que cabia à minha família e aos 
meus livros, aos meus amigos e às minhas crónicas, à 
minha horta e ao meu cão – e vou fazê-lo apenas pelo 
prazer de fazê-lo, pela honra de contribuir fazendo-o.  
No momento em que o escrevo, sem eleições no ho-
rizonte imediato, quando não estão em causa cargos 
ou nomeações, listas ou influências, a ideia parece-
-me encantadora. Também há-de depender um pouco 
de mim que, quando chegar a dança das cadeiras, ela 
continue a parecê-lo.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

o país visto 
por um estrangeiro

Richard Zimler, escritor, “A sentinela” é o seu 
novo romance, é um retrato cru do nosso 

Portugal de hoje, dominado por lóbis. A investi-
gação da morte de um abastado construtor civil 
com perigosas ligações ao mundo da política é 
o eixo do novo romance do autor. Um livro que 
nasceu da insatisfação de R. Zimler, um norte-
-americano, a residir em Portugal desde 1990, 
descreve-nos o rumo que o país tem seguido nos 
últimos anos.

Depois destes anos todos a viver no nosso país, 
o autor diz que  não pode ficar alheio à realidade 
atual do país que o acolheu e o seu compromisso 
com Portugal, pois pensa continuar a viver no nosso 
país até ao resto da sua vida. E explica: “Estou a 
compreender melhor o funcionamento do país. Pen-
so que há uma elite muito corrupta e irresponsável 
que domina tudo, da política à economia, como vi-
mos no caso do BPN. Há dias fiz os cálculos, e nem 
quis acreditar: os oito mil milhões de euros gastos 
pelo Estado neste bando teriam dado para pagar um 
salário mensal de dois mil euros durante dois anos a 
qualquer coisa como 200 mil pessoas!”

R. Zimler pensa que os portugueses continuam a 
ser muito pacientes com os que maltratam a cousa 
pública. E também concorda com o protagonista,  
Henrique Monroe, quando diz que o nosso sistema 
de filtragem está errado, pois permite que as pes-
soas sem escrúpulos sejam premiadas, enquanto as 
restantes, muitas das quais competentes e criativas, 
são excluídas. E dá o exemplo de George W. Bush: 
“Num sistema justo, ele jamais subiria etapas até ao 
topo. No máximo, seria um excelente rececionista 
num hotel de quatro estrelas em Filadelfia. Mas a 
situação em Portugal é ainda mais grave porque as 
pessoas julgam-se intocáveis – temos o exemplo de 
Miguel Relvas que fez apenas quatro das 36 cadei-
ras necessárias para ter a licenciatura e, no entanto, 
tudo lhe parecia correto! Mas Portugal, acrescenta 
o escritor, fez progressos incríveis desde a primeira 
vez  que cá vim, em 1980. O problema é que os 
avanços sociais não foram acompanhados pelos 
progressos políticos e económicos, como  indicam 
os estudos da OCDE que apontam Portugal como 
um dos países mais desiguais do mundo desenvol-
vido. Não se pode ter verdadeira democracia sem, 
primeiro, apostar na saúde dos Portugueses, na  edu-
cação e na justiça”. 

Alguém perguntou ao escritor, se o livro que escre-
veu – “A sentinela”, foi um desabafo sobre o que vai 
mal no País – a resposta não se fez esperar: “Estou 
muito zangado com o sistema. Há 23 anos que pago 
os meus impostos cá com todo o gosto. 

Parti do princípio que esses milhares de euros se-
riam aplicados para melhorar a qualidade de vida 
daqueles que mais precisam e, em geral, o bem-estar 
da população, especialmente, a educação dos jovens  
os quais, um dia, iriam ler os meus livros. 

Mas se esses jovens são obrigados a emigrar, por 
falta de prespetivas, quem beneficia dessa emigra-
ção são os países para onde eles vão. Esses mes-
mos países é que vão beneficiar do conhecimento 
e do investimento que os contribuintes e o Estado 
investiram nesses mesmos jovens. É pena ver partir 
aqueles que poderiam ajudar a desenvolver o País.

Reflexão: É possível que outros mais jovens do 
que eu tenham vivido num mundo tão diferente 
do meu. Não é só os livros que se lêem – mas tam-
bém o que a escola da vida nos ensina... nos ajuda 
a iluminar o caminho.
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era uma vez…

Era uma vez uma menina que ia 
pedir “Pão por Deus”. Era uma 

vez uma menina que vivia na ilha 
Terceira. Era uma vez uma menina 
que cresceu e se tornou uma mulher 
com saudades e muitas lembranças 
da infância.

Vivia-se o dia do “Pão por Deus” na 
Terceira com alegria e boa vontade de 
vizinhos e amigos. As crianças, muni-
das de uma saquinha de pano aos qua-
dradinhos de vários tecidos feita, saíam 
de casa pela manhã a bater às portas 
solicitando “pão por Deus por mor de 
Deus por alminha de vossemecê”. E a 
saquinha, inicialmente vazia, ia-se en-
chendo de guloseimas, araçás, milho 
cozido ou algumas moedas que faziam 
as delícias da miudagem que não per-
dia essa romaria por nada. As irmãs 
mais velhas tomavam conta dos mais 
pequenos dando-lhes a mão enquanto 
estes iam já comendo as dádivas, dis-
traídos de que deviam levar algumas 
para casa a fim de os pais verem e se 
alegrarem com eles por tanta abundân-

cia em tempos de menos recursos. Hoje 
também é um tempo de poucos recur-
sos. Muitas famílias vivem a contar o 
dinheiro de salários ou outros meios de 
sobrevivência com angústia para não 
lhes faltar até ao fim do mês. É uma 
altura de recessão e pouca abundância 
de meios para viver a tranquilidade que 
as pessoas e as famílias precisam para 
serem minimamente felizes.

À conta disso os suicídios e outras 
formas de destruição do ser humano, 
consequência da desistência de vidas 
pouco aliciantes, vão proliferando e 
transformando este pequeno País em 
que vivemos num outro diferente onde 
não queremos viver.

Ainda um dia destes uma mãe atirou-
-se com o filho de um andar onde re-
sidia. Grande momento de desespero! 
Culpados? Não há. Mas a forma como 
se vai governando este País que é de 
nós todos dá-nos uma panorâmica do 
desprezo que tem sido visto acontecer 
dia a dia pelas pessoas e o seu bem-

Dra. Maria da Conceição brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

-estar. 

O número de desempregados aumen-
ta sem que ninguém faça nada; os ve-
lhos perdem partes avultadas das suas 
reformas; os subsídios ou são retirados 
ou têm cortes de tal monta que ficam 
muito aquém daquilo que em anos an-
teriores se recebia. Enfim, famílias no 
limiar da pobreza; muitas sem pão nem 
futuro; outras sem esperança no dia de 
amanhã.

No meio destes tempos de desconcer-
to, os políticos discutem banalidades 
e parvoíces como o número de gatos 
que cada família pode ter no seu apar-
tamento…Ridículo, se não fosse triste 
e uma amostra de quão estúpidos são 
a maioria dos seres que nos governam.
Estaremos destinados a viver de sau-

dades de momentos em que nos respei-
tavam como cidadãos construtores de 
uma sociedade honesta e sã? Ou, para 
sobreviver, vamo-nos transformar to-
dos em aldrabões e mentirosos? 

Este último parágrafo fez-me recor-
dar o guião do Paulo Portas do qual o 
ex-Ministro das Finanças Teixeira dos 
Santos – que, ao tempo, também não 
fez trabalho que valesse a pena – diz 

que se fosse um trabalho académico e 
lho apresentassem dar-lhe-ia uma ava-
liação negativa e o Dr. Paulo Portas 
nem seria admitido à oral. Realmente, 
o referido documento parece-me um 
plano de intenções escrito à pressa e 
sem a profundidade necessária a uma 
reforma do Estado que era o que nós 
esperávamos. 

Uma reforma do estado que trouxesse 
algum alívio às finanças públicas que, 
naturalmente, se reflectiriam nas famí-
lias e nas pequenas e médias empresas. 
Mas…retornemos ao tempo do dia do 
“Pão por Deus”. 

A menina que, munida da sua sa-
quinha de retalhos, percorria as 
principais ruas da freguesia de San-
ta Luzia em Angra do Heroísmo, a 
magnífica cidade que hoje é Patri-
mónio da Humanidade e um orgulho 
para Terceirenses e Açorianos em 
geral, dizia eu que essa menina que 
hoje é professora e escreve para o 
público que a vai lendo com carinho 
(segundo testemunhos colhidos) cal-
correava as tais ruas a receber afecto 
nas dádivas simples que referi no iní-
cio deste texto.
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SerVIÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00 
Sexta-Feira 9H00-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

ASSocIAÇÕeS e clubeS

Centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

centroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

FIlArmónIcAS
banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          T.:514.834.0920
Praias de Portugal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAS
Igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

Câmbio do dólar canadiano
26 DE NOVEMbRO DE 2013

1 EURO = CAD 1.434350
4245 boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita         514-288-4864

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

INFORMAçÃO
PRA QUEM Lê.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

111 St-Paul E.                  514.861.4562
web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AgÊnciAS de ViAgenS

BAncoS

cAnALiZAdor

conStruÇÃo

contABiLiStAS

dentiStAS

eLectricidAde

FArmáciAS

FunerAiS

imPortAdoreS

merceAriAS

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

trAduÇÕeS trAnSPorteS

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

bell Fibe: 880
Videotron: 255

QuintA-FeirA 28 de noVemBro
- eStudAnteS ForAm AoS AÇoreS 
  com o APoio dA cAixA PortugueSA

SáBAdo 30 de noVemBro
- mAriA do cArmo, ProFeSorA dA eScoLA
  PortugueSA receBeu condecorAÇÃo 
  do goVerno PortuguÊS
- cLAudiA chine orgAniZou 
  exPoSiÇÃo de PinturA em PortuguÊS

INFORMAçÃO 
PRA QUEM Lê.

RESULTADO 
PRA QUEM ANUNCIA
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linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. 
resolve os seus 

problemas sem voodoo. 
rosa: 514-278-3956

Vidente

emPregoS
Precisa-se de padeiro com ex-
periência a tempo inteiro.

514-814-0362

bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

PRA QUEM
Lê.

RESULTADO 
PRA QUEM
ANUNCIA

emPregoS Vende-Se SerViÇo

Fazemos todo o tipo de 
renovações interiores 

(gybroc, cerámica, 
pintura, etc.) 

contatar ferreira
514-655-7168

sAlDO DE sucEssÃO 
Atenção a todos os amantes 
de antiquidades :vende-se 
conjunto de quarto de cama, 
estilo Barroco, cor creme, 
grande armário com cinco por-
tas, espelho, grande móvel de 
cor mármore  com espelho, 
duas pequenas mesas de can-
to, cama grande de tamanho 
“queen size” totalizando sete 
peças no valor de $2,300 mas 
reduzido a $1,800. 

por favor falar 
com joe: 

514-816-6873 
ou 514-830-7705

Procura-se homem para o de-
partamento de embalagem.

514-845-0164

Companhia alimentar situada 
em Ville St. Laurent, está à 
procura de trabalhadores para 
a preparação de encomendas, 
saneamento, trabalho geral e 
capaz de conduzir um “chariot-
-élévateur”. Horário de 2.a a 
6.a feira das 15h30 às 24h00, 
horário da noite, mas ainda há 
vagas para o horário de dia.

Enviar o cv 
por fax 

para 514-332-6475 ou 
por correio electronico 

Hr@worlee.net

† francisco costa
1936-2013

Faleceu em Montreal, no dia 19 de no-
vembro 2013, com a idade de 76 anos, 
o senhor Francisco Costa natural de 
Peniche, Portugal. Ele sucumbiu ao 
câncer rodeado pela sua família e ami-
gos.
Deixa na dor sua esposa Maria Leonor 
Costa, suas filhas Angie (Kevin Brown), 
Sandra (Imad El Entabli), sua neta Ash-
ley, sobrinhos/as, famíliares e amigos.
Renovam com profunda saudade a 
missa do primeiro mês que será quinta-
-feira, dia 19 de dezembro na Santa 
Cruz pelas 18h30.
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. Bem-Hajam.

Décio Cardoso, presidente; José Cordeiro, vice-presidente; Manuel Fernando Oliveira, tesoureiro; 
Rui-Miguel Cardoso, secretário, diretores: Michael Costa, Ivone Coelho, José Manuel Dias, Joa-
quim, Ricky Leite, José Câmara.

NOVA DIREçÃO NA ASSOCIAçÃO PORTUGUESA DO ESPíRITO SANTO, HOCHELAGA

cOzINHEIrO/A
cOm 

ExpErIêNcIA
Em cOzINHA 

pOrtuguEsA
514-668-6921

Precisa-se de secretária admi-
nistrativa no serviço à clientela. 
A candidata deve ser perfeita-
mente bilingual, Francês/Inglês 
na escrita e oral com experiên-
cia, competente, atitude posi-
tiva,  profissional, organizada, 
responsável e polivalente.

Enviar cv
evelynel@pajar.com
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PAlAVrAS cruzAdAS
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MATE em 1 jogada!

DOsEs:

2
tEmpO:

70mIN
prEpArAÇÃO:

fOrNO
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:INgrEDIENtEs:

HOrIzONtAIs: 1. Idóneas. Modorra. 2. Cão de três cabeças 
que, segundo a mitologia, guardava e defendia a porta dos infer-
nos. Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar. 
3. Avançava. Gostar muito de. 4. Irmão dos pais ou dos avós. 
21.ª letra do alfabeto grego. Para fazer parar as bestas (interj.). 
5. O espaço aéreo. Clamor de vozes. 6. Movimento regrado e 
medido. Untar com óleo. 7. Corrida de touros. Contr. da prep. de 
com o art. def. a. 8. Assunto. Contr. do pron. pess. compl. me e 
do pron. dem. o. Senão, dificuldade. 9. Sentimento de dignida-
de, pundonor. Forma antiga de mim. 10. Cólera. O m. q. drenar. 
11. Planta medicinal burserácea das margens do Mar Vermelho. 
Árvore leguminosa cesalpinácea.
vErtIcAIs: 1. Respeitar. Voz imitativa do sino, do choque de
moedas, etc.. 2. Parte inferior ou terminal dos membros infe-
riores. Inflamação da íris. Graceja. 3. Trecho musical para três 
vozes ou instrumentos. Cair. 4. Rebordo do chapéu. Dar-se por 
ofendido, descontente, escandalizado, sem se queixar. 5. A si 
mesmo. Órgão de reprodução das plantas fanerogâmicas. Jor-
nada. 6. Fronteira. Inclinação da alma e do coração. 7. Emissão 
de voz. Utensílio com que se junta e recolhe o dinheiro nas me-
sas de jogo. Contr. da prep. a com o art. def. o. 8. Sovaco. Um 
milhar. 9. Muro de pedra, cal e areia. Jazigo de minérios. 10. 
Aqueles. Rumor. Grito aflitivo. 11. Príncipe indiano. Ato ou efeito 
de tirar letras na escrita, raspando.
SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Boxe, Sopear. 2. Olá, Recruta. 3. NO, Do, Ai, És. 4. Iriado, Má. 
5. Toa, Ervoso. 6. Os, Caçar, Um. 7. Onerar, Ata. 8. Ar, Remoer. 9. Es, De, Tu, Ir. 10. 
Caramba, Ora. 11. Alisei, Suor. vErtIcAIs: 1. Bonito, Peca. 2. Oloroso, Sal. 3. Xá, IA, 
Na, Ri, 4. Da, Cerdas. 5. Rodear, Eme. 6. Se, Orçar, Bi. 7. Oca, Vareta. 8. Primor, Mu. 
9. Eu, Ás, Ao, Ou. 10. Até, Outeiro, 11. Raso, Marrar.

9
1

minha viDa Dava um filme
No palco de um teatro infantil, uma menininha 

atrevida questiona, durante um ensaio de O 
Mágico de Óz, o célebre ditado da garota Doroty 
que diz não haver lugar melhor no mundo do que 
a nossa casa. Quando Minha Vida Dava Um Filme 
começa assim, você imagina o desenvolvimento de 
uma mulher forte em busca de 
seu real lugar no mundo em 
um filme talvez bem-humora-
do, talvez emocionante. Mas a 
promessa não se cumpre. Mes-
mo com boas atuações de Kris-
ten Wiig e Annette bening, a 
história de Michelle Morgan 
não alcança nem o humor nem 
a emoção a que se propõe e re-
pete uma fórmula que já deu 
mais certo na história do cine-
ma.
Imogene é o clássico fruto do 

trauma familiar largamente re-
presentado pelas comédias ci-
nematográficas: filha de uma 
mãe excêntrica e um pai morto 
prematuramente, ela teve que 
lutar sozinha para conquistar 
seu lugar no mundo, que defini-
tivamente não se encontrava no 
limite dos calçadões de Ocean City, sua cidade natal. 
Estabelecida em Nova York, ela esbarra no fracasso 
como dramaturga e após uma estranha tentativa de 
suicídio, retorna à casa de sua família e é obrigada 
a enfrentar os fantasmas do seu passado, bem como 
suas frustrantes perspectivas para o futuro.
A trama sobre o reencontro com as raízes diluídas 

no contato com a metrópole também não é novidade 

no cinema. De cara, dá pra citar O Diabo Veste Pra-
da como exemplo, que há sete anos acompanhou a 
jornalista Andy em uma cômica incursão pelo super-
ficial mundo da moda, onde se distancia das coisas 
importantes da vida para se transformar em tudo o 
que sempre repudiou. Troque o mundo fashion pelas 

rodas da falsa literatura norte-
-americana e temos Minha Vida 
dava um Filme, só que menos 
engraçado e naturalmente muito 
mais previsível.
A protagonista de Kristen Wiig 

até convence de sua histeria e 
insegurança, mas seu drama e 
esquisitice não conseguem des-
pertar emoção nem provocar 
grandes risadas ao longo do fil-
me. Uma personagem de pouca 
empatia. No contraponto da tra-
ma, a mãe excêntrica e repleta de 
vícios vivida por Annette Bening 
chega mais perto de conquistar 
o público, mas o fato de ambas 
serem caricaturas tão previsíveis 
tira um pouco o charme do filme, 
que também não conta com diá-
logos para se sustentar.
Com direção modesta e pou-

cas passagens verdadeiramente boas (o filme dá uma 
melhorada quando se aproxima da reta final), Minha 
Vida Dava Um Filme diverte menos do que seus ir-
mãos de gênero e não traz grandes novidades no que 
diz respeito a seu tema central. Garantia de risadas 
esparsas e a certeza de saber como o filme vai acabar 
em seus primeiros minutos.

sargos assaDos com bacon e limão

2 sargos; 
6 batatinhas pequenas, descascadas; 

2 fatias de bacon; 
1 decilitro de tomate triturado; 
1 decilitro de azeite; 
1 decilitro de vinho; 
1 limão, cortado às rodelas; 
Sal e pimenta; Salsa

Depois do peixe escamado e amanhado, fiz 
uns golpes fundos para o tempero entrar. Temperei 
com sal e pimenta e enrolei uma fatia de bacon em 
volta de cada peixe. Numa assadeira, coloquei uns ra-
mos de salsa e as rodelas de limão. Por cima, dispus o 
peixe e as batatas. Polvilhei as batatas com um pouco 
de sal. Num tigela misturei o vinho, o azeite e o tomate 
e deitei a mistura sobre o peixe e as batatas. Levei ao 
forno quente, durante cerca de 50 minutos. Servi.
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f1: sebastian vettel  e a reD bull vencem gp Do brasil
e são... campeões munDiais Da formula 1 2013

Sebastian Vettel e a Red bull, com 
ritmos de samba, voltaram  a fa-

zer história ao vencerem  o Grande 
Prémio do brasil, no circuito de In-
terlagos, São Paulo, e aonde um pú-
blico doente e com fome de Fórmula 
1, oriundos  das mais dispersas vilas 
do brasil, não deixaram de marcar 
presença, querendo fechar a época 
com uma chave d’Ouro e verem o 
filho do país despedir-se da Ferrari 
depois de 12 anos de extraordinários 
serviços bRAVO FELIPE MASSA !
Dominante durante boa parte da pro-

va, o alemão não teve dificuldades para 
conquistar sua nona vitória consecutiva 
na Fórmula 1 a sua 13ª no ano, igualan-
do o recorde de Michael Schumacher. 
Mark Webber completou a dobradinha 
da Red Bull e despediu-se comovida-
mente da Formula 1 com um segundo 
lugar. Fernando Alonso, Ferrari quis fa-
zer parte da festa no pódio e depois de 
ter lutado impecavelmente durante toda 
a corrida foi o terceiro. 
Jenson Button foi o quarto, alcançando 

assim o melhor resultado para McLa-
ren em 2013, uma das piores, (se não 
a pior) temporada da história da equipa 
de Woking. O inglês ficou logo à fren-
te de Nico Rosberg, quinto posiciona-
do, assegurando o vice-campeonato de 
construtores para a Mercedes. Sérgio 

Pérez foi o sexto, à frente de Felipe 
Massa, que fez bela corrida de despedi-
da da Ferrari, mas foi prejudicado por 
uma punição. ‘’ Não era uma decisão da 
equipe, apenas a vontade de Alonso de 
proporcionar uma despedida em alta ao 
companheiro de equipe. Felipe Massa 
revelou que o espanhol lhe garantiu que 
o deixaria passar para chegar ao pódio 
se os dois chegassem perto do final nes-
sas posições. Contudo, uma penalização 
na pior altura pôs tudo a perder. Massa 
foi penalizado por transpor a linha bran-
ca que limita a entrada da via dos boxes 
com as quatro rodas, numa altura em 
que era quarto colocado. Foi obrigado a 
um drive-through (passagem pelos pit’s 
sem paragem ) e acabou em sétimo. O 
resultado ia ser diferente, sem dúvida, 
ainda mais com aquilo que aconteceu 
com o Hamilton”, afirmou, referindo-
-se ao acidente entre o inglês e Valtte-
ri Bottas. “Estava em quarto, podia ser 
até terceiro se o Fernando Alonso desse 
uma ajudinha”, afirmou. E depois deu a 
sua explicação: “Não tínhamos nenhum 
tipo de acordo para falar a verdade. Ele 
veio me dizer que, se eu estivesse atrás 
dele, ele deixava-me passar. Não era um 
acordo para mim. Ele apenas veio falar 
comigo.”  O top-10 foi completado por 
Hulkenberg, Hamilton e Ricciardo. 
Na largada, Vettel saiu mal e deixou o 

espaço para Rosberg tomar a liderança. 
O alemão ficou no meio das duas Mer-
cedes, já que Hamilton também largou 
bem e ultrapassou Alonso e Webber. Fe-

lipe Massa fez  uma excelente partida e 
saltou para sexto. No final da primeira 
volta, Vettel colou em Rosberg e reto-
mou a liderança; Alonso, por sua vez, 
deixou Hamilton para trás. 
Já na volta seguinte, Webber recupera-

do da má largada, fez uma linda ultra-
passagem por fora sobre Hamilton. Ro-
main Grosjean, que vinha em ótimo fim 
de semana para conseguir o vice-cam-
peonato de construtores para a Lotus, 
ficou fora de combate logo na quarta 
volta, com o motor estourado no último 
trecho da pista. Enquanto isso, Alonso 
dava um passo para garantir o vice para 
a Ferrari, deixando Rosberg para trás e 
assumindo a segunda posição. 
Na sexta volta, Webber ia dando show: 

novamente por fora na curva do Laranja 
ele tentou ultrapassar Rosberg. O ale-
mão ficou esperto e não deixou, porém 
no fim da volta, o australiano fez bela 
manobra por fora no S do Senna para 
assumir a terceira posição. Hamilton 
viu a oportunidade e acelerou para colar 
na traseira do companheiro de equipe. 

No meio do pelotão, Button e Ricciardo 
iam lutando pelos pontos e o inglês ga-
nhava  a oitava posição do australiano 
na nona volta. 
Com dez voltas, os pontuáveis eram os 

seguintes: Vettel, Alonso, Webber, Ros-
berg, Hamilton, Massa, Hulkenberg, 
Button, Ricciardo e Bottas. Entre os 
ponteiros, a briga era pelo segundo lu-
gar: Webber pressionava, mas, mesmo 
com a asa aberta não conseguia deixar o 
espanhol para trás. Na terceira posição 
agora aparecia Hamilton.  Rosberg tinha 
problemas de aderência na traseira e foi 
ordenado pela equipe a deixar o com-
panheiro passar. Na 13ª volta, Webber 
finalmente conseguiu, abriu a asa e pas-
sou Alonso no S do Senna. 
Depois vem então a luta de Felipe  

Massa contra Lewis Hamilton. O inglês 
pressionava o brasileiro, que, em casa, 
conseguia se defender nos dois pontos 
de utilização da asa móvel. Mas Feli-
pe foi surpreendido ao levar um drive 
through por cruzar a linha branca da en-
trada das boxes sem entrar no pitlane. 
“É inacreditável e inaceitável!” gritou o 
brasileiro pelo rádio ao cumprir a puni-
ção, e gesticulando como forma de pro-
testo contra os comissários da FIA.
Pouco depois, Gutiérrez comunicava a 

Hélder Dias

Sauber pelo rádio que estava chuviscan-
do. O companheiro, Nico Hulkenberg 
também comunicou que estava a sentir 
cair  algumas gotas na primeira curva. 
Enquanto isso, o vento ficava mais forte 
em Interlagos. No Morumbi, bairro bem 
próximo do circuito, já chovia forte. 
Webber completou a dobradinha e 

despediu-se da FORMULA 1 com o 
terceiro lugar no campeonato de pilotos. 
Entretanto e logo após a corrida ter ter-
minado Vettel desabafou: “Lamentando 
o facto de não haver mais corridas para 
ganhar esta época! E prosseguindo”. É 
uma pena que esta temporada tenha aca-
bado. O carro esteve fenomenal e esta-
va melhor a cada corrida que passava”, 
afirmou. Sobre a corrida, Vettel admitiu 
que a parte final foi mais difícil por cau-
sa da chuva, ainda que leve, que caiu em 
algumas zonas do circuito. “Mas estou 
muito orgulhoso e quero agradecer mui-
to à equipe e à Renault também’’. Por 
fim, deixou uma mensagem para o seu 
companheiro de equipe que vai deixar 
de o ser em 2014. Quero agradecer ao 

Mark (Webber), não temos a melhor das 
relações, mas sempre tivemos muito 
respeito um pelo outro. Formamos uma 
dupla de sucesso para a equipe”, con-
cluiu. 
Mark Webber disse que ficou feliz em 

mostrar aos fãs algo um pouco diferente 
quando tirou o capacete na volta de re-
torno as boxes na sua última corrida na 
Fórmula 1. O australiano, que irá correr 
pela Porsche no WEC no próximo ano, 
admitiu que foi difícil tirar o HANS e o 
capacete e ficou surpreso sobre quanto 
barulho o capacete bloqueia.“Não é fá-
cil tirar o HANS do capacete e eu pas-
sei meia volta tentando fazer isto com a 
mão esquerda”, explicou. “Eu finalmen-
te consegui mostrar a minha cara , mas 
,os carros são absurdamente barulhen-
tos  sem capacete.”
A Fórmula 1 e A Voz de Portugal, bem 

como este vosso amigo, estaremos de 
volta para os testes da pré-temporada a 
partir de fevereiro, entretanto caro lei-
tor estaremos atento a todas as futuras 
transações que vão certamente serem 
efetuadas, prometendo vos informar a 
qualquer momento. Obrigado por nos 
ter seguido durante toda esta época ,nes-
te vosso jornal A Voz de Portugal, único 
no Canadá a descrever a Formula 1 em 
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cristiano terá estátua,
promessa De jarDim
Quem o promete é o Presidente do Governo 

Regional da Madeira, Alberto João Jardim, 
orgulhoso pelo trajeto invejável do futebolista na-
tural de Santo António, no Funchal. 
“Acho que o Ronaldo, no final da sua carreira, quan-

do chegar lá, merece uma peça escultórica em sua 

honra, aqui na cidade do Funchal.
Mas, primeiro, deixemos o Ronaldo trazer mais 

triunfos para Portugal”, observou o líder madeirense. 
As palavras de Alberto João Jardim surgem na se-
quência da notícia ontem confirmada pela agência 

Lusa de que Cristiano Ronaldo pretende abrir um 
museu no Funchal, ainda em 2013 – o espaço teria o 
intuito de albergar o expólio de troféus do avançado 
de 28 anos, com destaque para a Bola de Ouro que 
arrecadou em 2008. 
Fonte próxima da família do capitão da seleção ga-

rantiu que CR7 já havia 
manifestado essa intenção 
“há algum tempo”, por 
isso, irá envidar “todos os 
esforços” no sentido de 
que esse objetivo se con-
cretize, tendo para isso o 
apoio familiar e do seu 
empresário, Jorge Men-
des, escreve a agência.
Satisfeito com a iniciati-

va, Jardim lembrou que “o 
nome da região já está, de 
certa forma, muito liga-
do à figura do jogador do 
Real Madrid”,
pelo que, quando “Ro-

naldo tem sucesso, a Ma-
deira também tem suces-
so”.
E o político também teve 

algo a dizer sobre o segundo jogo da seleção portu-
guesa no play-off contra a Suécia: realçou “a bofe-
tada maciça” que Cristiano Ronaldo deu a quem o 
critica, com o hat-trick que catapultou Portugal para 
o Mundial.

Franck Ribéry considera ser tão merecedor da 
bola de Ouro deste ano como Cristiano Ro-

naldo. O internacional francês lembra que, ape-
sar de ter menos golos marcados do que o jogador 
português, tem mais títulos conquistados.

«É verdade que o Cristia-
no Ronaldo marcou golos, 
mas eu também. É verdade 
que ele marcou mais, mas 
não temos o mesmo per-
fil de jogo. Apesar de não 
marcar tanto, eu incendeio 
as defesas», afirmou o jo-
gador do Bayern de Muni-
que em entrevista ao jornal 

Le Monde. 
Ribéry lembra que, tal como Cristiano Ronaldo, a 

exibição que fez no jogo da segunda mão do play-off 
de acesso ao Mundial 2014, também foi decisiva para 
o apuramento da França. «Provoquei a expulsão de 
três jogadores nos dois jogos (dois diretamente e um 
por acumulação de amarelos) e estive presente em 
dois dos três golos da equipa no Estádio de França», 
acrescentou.
O francês admite que «estes pormenores chamam 

menos a atenção», mas garante estar confiante na 
conquista do troféu de melhor jogador do ano de 
2013. 
«Não tenho qualquer temor. Fiz o que tinha de fazer 

e agora só me resta esperar o resultado», confessou.
Na entrevista, Ribéry afirmou ainda ter jogado ao 

mais alto nível durante todo o ano, tanto no Bayern 
como na seleção, e viu confirmado o troféu de me-
lhor jogador da Europa atribuído pela UEFA.

«cristiano ronaldo marca golos, mas eu incendeio defesas»

franck ribéry argumenta
com o Que fez no play-off
para o munDial 2014
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1-Portimonense 33 16 10 3 3 26 15
2-Moreirense 32 16 9 5 2 31 11
3-Penafiel	 30	 15	 8	 6	 1	 15	 5
4-Sporting B 29 16 9 2 5 25 20
5-FC	Porto	B	 28	 16	 8	 4	 4	 18	 14
6-Sp.	Covilhã	 27	 17	 8	 3	 6	 21	 19
7-Tondela	 26	 16	 7	 5	 4	 24	 20
8-Benfica	B	 24	 16	 6	 6	 4	 35	 25
9-Marítimo	B	 24	 16	 7	 3	 6	 14	 13
10-Desp. Aves 23 16 6 5 5 15 12
11-U.	Madeira	 22	 17	 6	 4	 7	 23	 20
12-Leixões	 22	 16	 6	 4	 6	 18	 19
13-Beira-Mar	 21	 17	 5	 6	 6	 19	 19
14-SC	Braga	B	 21	 17	 6	 3	 8	 19	 24
15-Chaves	 21	 16	 6	 3	 7	 17	 27
16-Farense	 19	 16	 4	 7	 5	 13	 12
17-UD	Oliveirense	 16	 16	 4	 4	 8	 24	 35
18-Atlético	CP	 15	 16	 4	 3	 9	 11	 23
19-Santa	Clara	 14	 16	 4	 2	 10	 13	 19
20-Trofense	 13	 17	 2	 7	 8	 14	 26
21-Feirense	 13	 16	 2	 7	 7	 11	 22
22-Ac.	Viseu	 13	 16	 3	 4	 9	 13	 19

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-FC	Porto	 24	 10	 7	 3	 0	 20	 7
2-Benfica	 23	 10	 7	 2	 1	 17	 7
3-Sporting	 23	 10	 7	 2	 1	 24	 9
4-Estoril	Praia	 17	 10	 5	 2	 3	 18	 14
5-Gil	Vicente	 17	 10	 5	 2	 3	 13	 11
6-Nacional	 15	 10	 4	 3	 3	 13	 10
7-V.	Guimarães	 13	 10	 4	 1	 5	 9	 10
8-Rio	Ave	 13	 10	 4	 1	 5	 8	 9
9-SC Braga 12 10 4 0 6 9 12
10-V.	Setúbal	 12	 10	 3	 3	 4	 13	 17
11-Académica	 11	 10	 3	 2	 5	 5	 13
12-Marítimo 10 10 3 1 6 16 21
13-Belenenses	 9	 10	 2	 3	 5	 9	 13
14-Olhanense	 9	 10	 2	 3	 5	 5	 11
15-P.	Ferreira	 8	 10	 2	 2	 6	 9	 16
16-Arouca	 8	 10	 2	 2	 6	 5	 13

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

 1ª mÃO 2ª mÃO
pOrtugAl vs suécIA    1-0  3-2

“PlAyoFFS” PArA o mundIAl 2014| SeleÇão A

Benfica 1-0 SC Braga
FC Porto 1-1 Nacional

Rio Ave 0-2 Estoril Praia
V. Setúbal 1-0 Arouca

Marítimo 3-2 Gil Vicente
P. Ferreira 1-0 Belenenses
V. Guimarães 0-1 Sporting
Olhanense 0-1 Académica

reSultAdoS

Benfica B 4-3 UD Oliveirense
Desp. Aves 2-0 Marítimo B
Atlético CP 2-1 U. Madeira

Beira-Mar 1-0 Chaves
Penafiel 1-1 Tondela

Sporting B 1-1 Feirense
Santa Clara 0-1 SC Braga B

FC Porto B 1-1 Farense
Leixões 1-1 Moreirense

Portimonense 2-1 Sp. Covilhã
Trofense 1-0 Ac. Viseu

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Sp. Covilhã 1-0 Beira-Mar
U. Madeira 4-0 Trofense

UD Oliveirense 27/11 10:00 FC Porto B
Feirense 27/11 10:00 Benfica B

Tondela 27/11 10:00 Portimonense
Marítimo B 27/11 10:00 Santa Clara

Chaves 27/11 10:00 Atlético CP
Ac. Viseu 27/11 10:00 Penafiel
Farense 27/11 11:00 Sporting B

Moreirense 27/11 11:00 Desp. Aves
SC Braga B 27/11 13:00 Leixões

SC Braga 29/11  15:15 Olhanense
Académica 30/11  15:15 FC Porto

Arouca 01/12  11:00 Marítimo
Belenenses 01/12  11:00 Gil Vicente

Nacional 01/12  11:00 V. Setúbal
Rio Ave 01/12  12:45 Benfica

Sporting 01/12  14:45 P. Ferreira
Estoril Praia 02/12  15:00 V. Guimarães

11ª jornAdA

grupO c: 
Olympiacos 1-0 Benfica

Anderlecht 27/11  14:45 Benfica
Benfica 10/12  14:45 Paris SG

lIgA doS cAmPeÕeS

grupO E: Dnipro 2-0 P. Ferreira
P. Ferreira 28/11  15:05 Fiorentina

grupO H: Estoril Praia 0-0 SC Freiburg
Sevilla 28/11  18:00 Estoril Praia

grupO I: V. Guimarães 0-1 Real Betis
HNK Rijeka 28/11  18:00 V. Guimarães

ueFA euroPA leAgue

grupO g: 
Zenit 1-1 FC Porto

FC Porto 1-1 Austria Wien
At. Madrid 11/12  14:45 FC Porto

Portugalíssimo Produtora: 
rosa Velosa

LinhA ABertA: 
514.483.2362

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount, H3z 2z5
rosavelosa1@gmail.com

cONtActO publIcItárIO: 514.366.2888

fc porto, o líDer generoso
Esta foi a jornada em que 

o FC Porto voltou a per-
der pontos em casa. Nos úl-
timos anos, jogar no Dragão 
tem sido um sossego para a 
equipa azul-e-branco, pelo 
que vê-la assim sobressal-
tada foi a notícia do fim-de-
-semana.
A jornada, de resto, foi dura 

para os grandes. O FC Porto, 

já se disse, dominou muito, 
falhou ainda mais e no final 
deixou cair dois pontos. Um 
empate em cima do empate no 
Restelo, quatro pontos desper-
diçados. A Liga tem um líder 
generoso, a puxar a concorrên-
cia para mais perto do topo.
Na Luz, um pouco antes, o 

Benfica jogou menos do que o 
campeão, mas foi mais feliz. O 
Sporting de Braga levou duas 
vezes a bola aos ferros da bali-
za de Artur. Um erro de Mauro 
permitiu a Matic uma grande 
arrancada e o golo que tudo 
decidiu. Com Jorge Jesus na 
bancada, os encarnados fize-
ram o mínimo.
No domingo, em Guimarães, 

um jogo trancado. Durante 90 
minutos, equilíbrio. Os trei-
nadores pensaram sobretudo 
em não sofrer golos, não de-
sequilibrar as coisas. Ia termi-

nando 0-0, o que talvez fosse 
o mais justo. Slimani baralhou 
a história da partida ao fazer 
o único golo mesmo em cima 
do último apito (um hábito do 
argelino, como pode ver aqui).
O contraste com este jogo 

assim organizado sucedeu na 
Madeira. A sensação Gil Vi-
cente caiu perante a equipa de 
Pedro Martins. Houve golos, 

alteração no marcador, muitas 
histórias. O melhor é ver como 
foi, neste link.
Em Vila do Conde, Luís Leal 

marcou o mais brutal golo da 
jornada 10. Se não viu, faça 
por isso. De resto, o ponta-de-
-lança resolveu o jogo para o 
Estoril que venceu fora pela 
quarta vez, um registo que 
normalmente só os candidatos 
ao título conseguem. O Rio 
Ave, pelo contrário, confirmou 
os sérios problemas em Vila 
do Conde: só venceu o primei-
ro jogo nos Arcos, na jornada 
2, frente ao Vitória de Setúbal. 
Depois de agosto, só surpre-
sas. Já agora, mais um dado: 
Evandro passou a ser o fute-
bolista com mais assistências 
para golo na Liga: seis.
Por fim, outros factos da jor-

nada.
Henrique Calisto ganhou pela 

primeira vez à frente do Paços 
de Ferreira, na época 2013/14. 
De resto, foi a primeira vitória 
dos «castores» na Mata Real, 
para a Liga.
O Belenenses não perdia 

desde Setembro, para as dife-
rentes competições nacionais. 
Voltou a cair.
O Vitória de Setúbal somou 

o sétimo ponto com José Cou-

ceiro no banco. E o treinador 
ainda não sofreu qualquer golo 
para o campeonato. De resto, 
todas as competições soma-
das, o treinador que substituiu 
José Mota ainda não perdeu 
nesta nova etapa no Bonfim.
O Arouca continuou o mau 

registo e já está num dos últi-
mos lugares na tabela. O ata-
que é deprimente: cinco golos 
em dez jogos, é fácil fazer a 
conta. O último golo na Liga 
foi marcado ao FC Porto, na 
jornada 7. Vida difícil.
A jornada terminou com 

um jogo sem interesse no 
Algarve. Serviu para con-
firmar o Olhanense como 
um dos últimos e permitiu à 
Académica subir um pouco 
mais na tabela. Por falar nis-
so, espreite a próxima jorna-
da e a classificação.
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 p j v E D
1-Arsenal 28 12 9 1 2
2-liverpool 24 12 7 3 2
3-Chelsea 24 12 7 3 2
4-Man. City 22 12 7 1 4
5-Southampton 22 12 6 4 2
6-Man. United 21 12 6 3 3
7-Everton 21 12 5 6 1
8-Newcastle 20 12 6 2 4
9-Tottenham 20 12 6 2 4
10-Swansea City  15 12 4 3 5
11-West Bromwich 15 12 3 6 3
12-Aston Villa 15 12 4 3 5
13-Hull City 14 12 4 2 6
14-Stoke City 13 12 3 4 5
15-Cardiff City  13 12 3 4 5
16-Norwich City 11 12 3 2 7
17-West Ham 10 12 2 4 6
18-Fulham 10 12 3 1 8
19-Crystal Palace 7 12 2 1 9
20-Sunderland 7 12 2 1 9

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - reSuLtAdoS e cLASSiFicAÇÃo

 p j v E D
1-barcelona 40 14 13 1 0
2-At. madrid 37 14 12 1 1
3-Real Madrid 34 14 11 1 2
4-Villarreal 27 14 8 3 3
5-Athletic 26 14 8 2 4
6-Real Sociedad 20 14 5 5 4
7-Getafe 20 14 6 2 6
8-Sevilla 19 14 5 4 5
9-Espanyol 18 14 5 3 6
10-Granada 17 14 5 2 7
11-Elche 17 14 4 5 5
12-Valencia 17 14 5 2 7
13-Levante 17 14 4 5 5
14-Osasuna 13 14 4 1 9
15-Málaga 13 14 3 4 7
16-Rayo Vallecano 12 14 4 0 10
17-Valladolid 12 14 2 6 6
18-Almería 12 14 3 3 8
19-Celta de Vigo 12 14 3 3 8
20-Real Betis 9 14 2 3 9

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 34 14 10 4 0
2-lille 30 14 9 3 2
3-Monaco 29 14 8 5 1
4-Marseille 24 14 7 3 4
5-Nantes 23 14 7 2 5
6-Saint-Étienne 21 14 6 3 5
7-Lyon 19 14 5 4 5
8-Guingamp 19 14 5 4 5
9-Stade de Reims 19 14 4 7 3
10-Bastia 19 14 5 4 5
11-Rennes 18 14 4 6 4
12-Bordeaux 18 14 4 6 4
13-Nice 17 14 5 2 7
14-Toulouse 16 14 4 4 6
15-Évian TG 16 14 4 4 6
16-Montpellier 15 14 2 9 3
17-Lorient 14 14 4 2 8
18-Valenciennes 10 14 2 4 8
19-AC Ajaccio 8 14 1 5 8
20-Sochaux 8 14 1 5 8

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 34 13 11 1 1
2-roma 33 13 10 3 0
3-Napoli 28 13 9 1 3
4-Internazionale 26 13 7 5 1
5-Fiorentina 24 13 7 3 3
6-Hellas Verona 22 13 7 1 5
7-Genoa 18 13 5 3 5
8-Lazio 17 13 4 5 4
9-Atalanta 16 13 5 1 7
10-Udinese 16 13 5 1 7
11-Parma 16 13 4 4 5
12-Torino 15 13 3 6 4
13-Milan 14 13 3 5 5
14-Cagliari 14 13 3 5 5
15-Sassuolo 13 13 3 4 6
16-Livorno 12 13 3 3 7
17-Bologna 11 13 2 5 6
18-Sampdoria 10 13 2 4 7
19-Catania 9 13 2 3 8
20-Chievo 9 13 2 3 8

ItálIa
serIe a

Everton 3-3 Liverpool
Arsenal 2-0 Southampton
Fulham 1-2 Swansea City

Hull City 0-1 Crystal Palace
Newcastle 2-1 Norwich City
Stoke City 2-0 Sunderland

West Ham 0-3 Chelsea
Man. City 6-0 Tottenham

Cardiff City 2-2 Man. United
West Bromwich 2-2 Aston Villa

Valladolid 0-1 Osasuna
Barcelona 4-0 Granada

Real Sociedad 4-3 Celta de Vigo
Almería 0-5 Real Madrid

At. Madrid 7-0 Getafe
Levante 0-3 Villarreal

Rayo Vallecano 1-4 Espanyol
Elche 2-1 Valencia

Sevilla 4-0 Real Betis
Málaga 1-2 Athletic

AC Ajaccio 1-3 Marseille
Stade de Reims 0-3 Paris SG

Évian TG 0-4 Lorient
Lyon 1-1 Valenciennes

Montpellier 1-1 Guingamp
Rennes 1-1 Bordeaux
Sochaux 1-1 Bastia
Lille 1-0 Toulouse

Nice 0-1 Saint-Étienne
Nantes 0-1 Monaco

Hellas Verona 0-1 Chievo
Napoli 0-1 Parma
Milan 1-1 Genoa

Udinese 1-0 Fiorentina
Torino 4-1 Catania

Sassuolo 2-0 Atalanta
Sampdoria 1-1 Lazio
Livorno 0-2 Juventus

Bologna 1-1 Internazionale
Roma 0-0 Cagliari

GRUPO	ESTE

 j v E D p
1-NY Red Bulls 34 17 8 9 59
2-Sporting KC 34 17 7 10 58
3-NE Revolution 34 14 9 11 51
4-Houston Dynamo 34 14 9 11 51
5-Impact Montréal  34 14 7 13 49
6-Chicago Fire 34 14 7 13 49
7-Philadelphia U. 34 12 10 12 46
8-Columbus Crew 34 12 5 17 41
9-Toronto FC 34 6 11 17 29
10-DC United 34 3 7 24 16

 j v E D p
1-Portland T. 34 14 15 5 57
2-Real Salt Lake 34 16 8 10 56
3-LA Galaxy 34 15 8 11 53
4-Seattle S. 34 15 7 12 52
5-Colorado Rapids 34 14 9 11 51
6-SJ Earthquakes 34 14 9 11 51
7-Vancouver W. 34 13 9 12 48
8-FC Dallas 34 11 11 12 44
9-Chivas USA 34 6 8 20 26

mEIAs-fINAIs (wEst) 1ª Mão 2ª Mão
S. Sounders vs Portland T.   1-2   2-3
LA Galaxy vs R. Salt Lake   1-0   0-2
mEIAs-fINAIs (EAst) 1ª Mão 2ª Mão
NE Revolution vs S. KC   2-1   1-3
H. Dynamo  vs NY R. B.   2-2   2-1
fINAl (wEst) 1ª Mão 2ª Mão
H. Dynamo-Sporting KC   0-0   1-2
fINAl (EAst) 1ª Mão 2ª Mão
R. Salt Lake- P. Timbers   4-2   1-0

sábADO 7 DEzEmbrO 2013 - 21H00
spOrtINg Kc vs rEAl sAlt lAKE

grupO EstE

grupO OEstE

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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chelsea perDe em
basileia mas apura-se!
O empate bastava para garantir o apuramento e parecia 

que ia ser mesmo esse o resultado obtido pelo Chelsea 
de José Mourinho, na Suíça.
Mas um golo de Salah, aos 87, complicou as contas aos Blues. 

Perante o Basileia, equipa que impôs, na primeira jornada, uma 
surpreendente derrota aos Blues em plena Stamford Bridge, o 
Chelsea voltou a baquear e sofreu segunda derrota em dois jogos 
com os suíços. No entanto, o empate do Schalke em Bucareste 
deu aos Blues uma qualificação antecipada e, no mínimo, enver-

gonhada, perante esta derrota na Suíça. Como na última jornada 
o Chelsea recebe o Steaua e há um duelo Schalke-Basileia, qual-
quer conjugação permite que os Blues fiquem, pelo menos, no 
segundo posto. Isto porque o Chelsea lidera o grupo com nove 
pontos, com o Basileia com oito e o Schalke com sete. O Steaua 
tem apenas três. Fernando Torres acabou por não ser titular, mas 
rendeu Samuel Eto’o, aos 42 minutos. O ex-benfiquista Rami-
res foi admoestado com o cartão amarelo, aos 76. Na Roménia, 
Steaua e Schalke empataram sem golos. Um empate dava ao 
Chelsea o primeiro lugar garantido (tem vantagem direta sobre 
o Schalke, mas a garantia da vitória no grupo acabou por ficar 
adiada para a última ronda.

FC PORTO 1-1 áUSTRIA VIENA

paulo fonseca vaiaDo num
Dragão em crise De iDentiDaDe
A monumental vaia a Pau-

lo Fonseca, após o apito 
final no Dragão, ficará na 
memória. O treinador de 

mãos nos bolsos, sem receio 
do momento mas exposto 
à fúria dos adeptos. Antero 
Henrique a seu lado, um sinal 
de apoio da estrutura do FC 
Porto. De facto, o problema 
não se esgota no treinador.
Houve lenços brancos no re-

cinto portista, um ‘joguem à 

bola’ pouco habitual na claque, 
demasiados sinais de insatisfa-
ção perante um FC Porto irre-
conhecível, incapaz de evitar o 

primeiro golo do Áustria Vie-
na na fase de grupos da Liga 
dos Campeões (1-1).
A formação austríaca, que 

empatara em S. Petersburgo 
perante um Zenit em inferio-
ridade numérica, fez um par 
de remates à baliza de Helton 
e foi feliz. Mas a sorte não ex-

plica tudo. Não explica nada, 
aliás. O futebol azul e branco 
merece análise profunda.
Os dragões partem para a úl-

tima jornada com o apuramen-
to em aberto, a Liga Europa 
garantida e a vitória em Ma-
drid como obrigatoriedade. É 
o pior registo caseiro da equi-
pa na Champions. Apenas um 
ponto em três jogos. Pouco, 
muito pouco.
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AFeiÇÕeS
xAmÃ, índio, guru...

!minhA exPeriÊnciA, juStiFicA meuS SuceSSoS!
O meu marido era o homem mais bondoso e compreensivo,que jamais conheci.Subitamente tornou-se agressivo e indiferente para com
a nossa família.Eu e meus filhos estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer.Falaram-me do SHAMAN INDIO e decidi visitá-
lo.Hoje,nem tenho palavras para lhe agradecer,pois salvou-nos  a vida aquí em OTTAWA.Mais ainda, o meu marido,voltou ao que era 
antes.Muito Obrigado. CELESTE CAMPO. 

Estava perfeitamente de saúde,e sem saber quando e como,comecei a ter problemas com o sistema circulatório.Consultas com os 
melhores doutores no ONTÁRIO,que nada podiam fazer para que meu sangue corresse normalmente no meu corpo.Estava
perdendo,todas as minhas esperanças .Felizmente ,Deus pos-me no caminho do SHAMAN INDIO.Ele só pode curar-me com suas
orações,rituais e ervas medicinais.Muito obrigado. OSCAR SANTOS.
Estamos no CANADA á mais de 7 anos.Eu e minha família começámos um pequeno negócio.Felizes,pois rendia muito bem.De repente 
t do se foi abai o ao ponto de q erer mos oltar para o Mé ico Cons ltámos o SHAMAN INDIO q e nos resgato desse abismo e nostudo se foi abaixo,ao ponto de querer-mos voltar para o México.Consultámos o SHAMAN INDIO,que nos resgatou desse abismo e nos 
mostrou quem eram os nossos inimigos.Não temos palavras para lhe agradecer. FAMILIA RAMIREZ.
Eu e minha família comprámos uma casa no Carrefour Laval,estávamos muito contentes a principio,mas em pouco tempo nos 
apercebemos que nessa casa se passavam coisa estranhas.Meu marido e eu passávamos o tempo a discutir,os filhos portávam-se mal 
e não queriam obedecer.Fui obrigada a procurar ajuda.Uma amiga minha recomendou-me o SHAMAN INDIO.Ele com os seus
poderosos rituais,detectou um boneco enterrado na traseira da casa.Agora já vai tudo bem e estamos  muito contentes. FAMILIA 
CARRIZALES TELLEZ.
Estamos celebrando o nosso casamento na igreja Saint-Sulpice de Fougéres,graças ao SHAMAN INDIO,depois de uma separação de 2 
anos.Tudo por causa de uma bruxaria que nos rogou a minha ex noiva,SARAH GUERIN,uma mulher muito má e cheia de inveja.Graças
ao SHAMAN INDIO,não consguiu levar a sua avante.Ele,com os seus sgredos e rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo.Muito
obrigado por teres posto a mes pés a mulher da minha vida . FERNANDO H.
Sou um homem de 55 anos de ST-JEROME e quero agradecer tudo o que o senhor SHAMAN INDIO fez por mim.Depois de estar 
prestes a perder a minha voz,sou um homem totalmente novo,graças ás suas orações e rituais.Com sorte até no amor,pois conheci
uma linda senhora ,que espero me dê bem com ela Peço-lhe que me tenha sempre nas suas orações.Obrigado.ALBERTO.
A minha vida estava arruínada.A minha esposa levou-me para tribunal,aquí em Montreal, para me tirar a minha filhinha Cindy de 
apenas 2 anos de idade.Estava aterrorizado com a ideia que minha filha ia ficar com uma mãe irresponsável.Minha filha é tudo para 
mim e não poderia perdê-la.Foi assoim que pedi ajuda ao SHAMAN INDIO.Graças a ele,a minha menina eu vivemos juntos e somos 
muito felizes.ROBERT MEZA.

Não sei como ele faz,mas as provas estão lá.O poderoso SHAMAN INDIO é o melhor. Depois duma separação de 5 anos,o SHAMAN 
INDIO,trouxe a minha mulher de regresso para nossa casa em SASKATCHEWAN.Nem podia acreditar.Ela tinha-me tanto rancor e ódio,pois
eu tinha-lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram-me a minha família e estou finalmente muito feliz.eu tinha lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram me a minha família e estou finalmente muito feliz. 
CHRISTIAN T.
Sinto-me com muita sorte,pois o  meu esposo que tinha perdido interesse por mim,voltou a ser o homem que eu conheci,aquele homem
por quem me apaixonei.Ele tinha mudado muito comigo,eu não me sentia amada poe ele,sentia-me sózinha.Graças a uma amiga 
consulyei o SHAMAN INDIO,que através dos seus rituais me ajudou a recuperá-lo.Somos muito felizes,como recém namorados.Até já
comprámos uma casa em RIVIÉRE des PRAIRIES ao lago do rio.Obrigado SHAMAN NDIO. ELIZABETH.

O meu marido era o homem mais 
bondoso e compreensivo, que 
jamais conheci. subitamente 
tornou-se agressivo e indiferen-
te para com a nossa família. Eu 
e meus filhos estávamos deses-
perados e não sabíamos o que 

fazer. falaram-me do sHAmAN INDIO e decidi 
visitá-lo. Hoje,nem tenho palavras para lhe agra-
decer, pois salvou-nos a vida aquí em OttAwA. 
mais ainda, o meu marido, voltou ao que era an-
tes. muito Obrigado. cElEstE cAmpO.

Estava perfeitamente de saúde, e 
sem saber quando e como, come-
cei a ter problemas com o sistema 
circulatório. 
consultas com os melhores douto-
res no ONtárIO,que nada podiam 
fazer para que meu sangue corres-

se normalmente no meu corpo. Estava perden-
do, todas as minhas esperanças. felizmente, 
Deus pos-me no caminho do sHAmAN INDIO. 
Ele só pode curar-me com suas orações, rituais 
e ervas medicinais. muito obrigado. 
OscAr sANtOs.

Estamos no cANADá á mais de 7 
anos. Eu e minha família começá-
mos um pequeno negócio.felizes, 
pois rendia muito bem. 

De repente tudo se foi abaixo, ao 
ponto de querer-mos voltar para o méxico.con-
sultámos o sHAmAN INDIO, que nos resgatou 
desse abismo e nos mostrou quem eram os 
nossos inimigos. 
Não temos palavras para lhe agradecer. 
fAmIlIA rAmIrEz.

Eu e minha família comprámos 
uma casa no carrefour laval, 
estávamos muito contentes a 
principio, mas em pouco tem-
po nos apercebemos que nessa 
casa se passavam coisa estra-
nhas. meu marido e eu passáva-
mos o tempo a discutir, os filhos 
portávam-se mal e não queriam 

obedecer. fui obrigada a procurar ajuda. uma 
amiga minha recomendou-me o sHAmAN ÍN-
DIO. Ele com os seus poderosos rituais, de-
tectou um boneco enterrado na traseira da 
casa. Agora já vai tudo bem e estamos muito 
contentes. fAmIlIA cArrIzAlEs tEllEz.

Estamos celebrando o nosso ca-
samento na igreja saint-sulpice de 
fougéres, graças ao sHAmAN IN-
DIO, depois de uma separação de 2 
anos. tudo por causa de uma bruxa-
ria que nos rogou a minha ex noiva, 

sArAH guErIN, uma mulher muito má e cheia 
de inveja. 
graças ao sHAmAN INDIO, não consguiu le-
var a sua avante. Ele,com os seus sgredos e 
rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo. 
muito obrigado por teres posto a mes pés a mu-
lher da minha vida. fErNANDO H.

O meu marido era o homem mais bondoso e compreensivo,que jamais conheci.Subitamente tornou-se agressivo e indiferente para com
a nossa família.Eu e meus filhos estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer.Falaram-me do SHAMAN INDIO e decidi visitá-
lo.Hoje,nem tenho palavras para lhe agradecer,pois salvou-nos  a vida aquí em OTTAWA.Mais ainda, o meu marido,voltou ao que era 
antes.Muito Obrigado. CELESTE CAMPO. 

Estava perfeitamente de saúde,e sem saber quando e como,comecei a ter problemas com o sistema circulatório.Consultas com os 
melhores doutores no ONTÁRIO,que nada podiam fazer para que meu sangue corresse normalmente no meu corpo.Estava
perdendo,todas as minhas esperanças .Felizmente ,Deus pos-me no caminho do SHAMAN INDIO.Ele só pode curar-me com suas
orações,rituais e ervas medicinais.Muito obrigado. OSCAR SANTOS.
Estamos no CANADA á mais de 7 anos.Eu e minha família começámos um pequeno negócio.Felizes,pois rendia muito bem.De repente 
t do se foi abai o ao ponto de q erer mos oltar para o Mé ico Cons ltámos o SHAMAN INDIO q e nos resgato desse abismo e nostudo se foi abaixo,ao ponto de querer-mos voltar para o México.Consultámos o SHAMAN INDIO,que nos resgatou desse abismo e nos 
mostrou quem eram os nossos inimigos.Não temos palavras para lhe agradecer. FAMILIA RAMIREZ.
Eu e minha família comprámos uma casa no Carrefour Laval,estávamos muito contentes a principio,mas em pouco tempo nos 
apercebemos que nessa casa se passavam coisa estranhas.Meu marido e eu passávamos o tempo a discutir,os filhos portávam-se mal 
e não queriam obedecer.Fui obrigada a procurar ajuda.Uma amiga minha recomendou-me o SHAMAN INDIO.Ele com os seus
poderosos rituais,detectou um boneco enterrado na traseira da casa.Agora já vai tudo bem e estamos  muito contentes. FAMILIA 
CARRIZALES TELLEZ.
Estamos celebrando o nosso casamento na igreja Saint-Sulpice de Fougéres,graças ao SHAMAN INDIO,depois de uma separação de 2 
anos.Tudo por causa de uma bruxaria que nos rogou a minha ex noiva,SARAH GUERIN,uma mulher muito má e cheia de inveja.Graças
ao SHAMAN INDIO,não consguiu levar a sua avante.Ele,com os seus sgredos e rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo.Muito
obrigado por teres posto a mes pés a mulher da minha vida . FERNANDO H.
Sou um homem de 55 anos de ST-JEROME e quero agradecer tudo o que o senhor SHAMAN INDIO fez por mim.Depois de estar 
prestes a perder a minha voz,sou um homem totalmente novo,graças ás suas orações e rituais.Com sorte até no amor,pois conheci
uma linda senhora ,que espero me dê bem com ela Peço-lhe que me tenha sempre nas suas orações.Obrigado.ALBERTO.
A minha vida estava arruínada.A minha esposa levou-me para tribunal,aquí em Montreal, para me tirar a minha filhinha Cindy de 
apenas 2 anos de idade.Estava aterrorizado com a ideia que minha filha ia ficar com uma mãe irresponsável.Minha filha é tudo para 
mim e não poderia perdê-la.Foi assoim que pedi ajuda ao SHAMAN INDIO.Graças a ele,a minha menina eu vivemos juntos e somos 
muito felizes.ROBERT MEZA.

Não sei como ele faz,mas as provas estão lá.O poderoso SHAMAN INDIO é o melhor. Depois duma separação de 5 anos,o SHAMAN 
INDIO,trouxe a minha mulher de regresso para nossa casa em SASKATCHEWAN.Nem podia acreditar.Ela tinha-me tanto rancor e ódio,pois
eu tinha-lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram-me a minha família e estou finalmente muito feliz.eu tinha lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram me a minha família e estou finalmente muito feliz. 
CHRISTIAN T.
Sinto-me com muita sorte,pois o  meu esposo que tinha perdido interesse por mim,voltou a ser o homem que eu conheci,aquele homem
por quem me apaixonei.Ele tinha mudado muito comigo,eu não me sentia amada poe ele,sentia-me sózinha.Graças a uma amiga 
consulyei o SHAMAN INDIO,que através dos seus rituais me ajudou a recuperá-lo.Somos muito felizes,como recém namorados.Até já
comprámos uma casa em RIVIÉRE des PRAIRIES ao lago do rio.Obrigado SHAMAN NDIO. ELIZABETH.

O meu marido era o homem mais bondoso e compreensivo,que jamais conheci.Subitamente tornou-se agressivo e indiferente para com
a nossa família.Eu e meus filhos estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer.Falaram-me do SHAMAN INDIO e decidi visitá-
lo.Hoje,nem tenho palavras para lhe agradecer,pois salvou-nos  a vida aquí em OTTAWA.Mais ainda, o meu marido,voltou ao que era 
antes.Muito Obrigado. CELESTE CAMPO. 

Estava perfeitamente de saúde,e sem saber quando e como,comecei a ter problemas com o sistema circulatório.Consultas com os 
melhores doutores no ONTÁRIO,que nada podiam fazer para que meu sangue corresse normalmente no meu corpo.Estava
perdendo,todas as minhas esperanças .Felizmente ,Deus pos-me no caminho do SHAMAN INDIO.Ele só pode curar-me com suas
orações,rituais e ervas medicinais.Muito obrigado. OSCAR SANTOS.
Estamos no CANADA á mais de 7 anos.Eu e minha família começámos um pequeno negócio.Felizes,pois rendia muito bem.De repente 
t do se foi abai o ao ponto de q erer mos oltar para o Mé ico Cons ltámos o SHAMAN INDIO q e nos resgato desse abismo e nostudo se foi abaixo,ao ponto de querer-mos voltar para o México.Consultámos o SHAMAN INDIO,que nos resgatou desse abismo e nos 
mostrou quem eram os nossos inimigos.Não temos palavras para lhe agradecer. FAMILIA RAMIREZ.
Eu e minha família comprámos uma casa no Carrefour Laval,estávamos muito contentes a principio,mas em pouco tempo nos 
apercebemos que nessa casa se passavam coisa estranhas.Meu marido e eu passávamos o tempo a discutir,os filhos portávam-se mal 
e não queriam obedecer.Fui obrigada a procurar ajuda.Uma amiga minha recomendou-me o SHAMAN INDIO.Ele com os seus
poderosos rituais,detectou um boneco enterrado na traseira da casa.Agora já vai tudo bem e estamos  muito contentes. FAMILIA 
CARRIZALES TELLEZ.
Estamos celebrando o nosso casamento na igreja Saint-Sulpice de Fougéres,graças ao SHAMAN INDIO,depois de uma separação de 2 
anos.Tudo por causa de uma bruxaria que nos rogou a minha ex noiva,SARAH GUERIN,uma mulher muito má e cheia de inveja.Graças
ao SHAMAN INDIO,não consguiu levar a sua avante.Ele,com os seus sgredos e rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo.Muito
obrigado por teres posto a mes pés a mulher da minha vida . FERNANDO H.
Sou um homem de 55 anos de ST-JEROME e quero agradecer tudo o que o senhor SHAMAN INDIO fez por mim.Depois de estar 
prestes a perder a minha voz,sou um homem totalmente novo,graças ás suas orações e rituais.Com sorte até no amor,pois conheci
uma linda senhora ,que espero me dê bem com ela Peço-lhe que me tenha sempre nas suas orações.Obrigado.ALBERTO.
A minha vida estava arruínada.A minha esposa levou-me para tribunal,aquí em Montreal, para me tirar a minha filhinha Cindy de 
apenas 2 anos de idade.Estava aterrorizado com a ideia que minha filha ia ficar com uma mãe irresponsável.Minha filha é tudo para 
mim e não poderia perdê-la.Foi assoim que pedi ajuda ao SHAMAN INDIO.Graças a ele,a minha menina eu vivemos juntos e somos 
muito felizes.ROBERT MEZA.

Não sei como ele faz,mas as provas estão lá.O poderoso SHAMAN INDIO é o melhor. Depois duma separação de 5 anos,o SHAMAN 
INDIO,trouxe a minha mulher de regresso para nossa casa em SASKATCHEWAN.Nem podia acreditar.Ela tinha-me tanto rancor e ódio,pois
eu tinha-lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram-me a minha família e estou finalmente muito feliz.eu tinha lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram me a minha família e estou finalmente muito feliz. 
CHRISTIAN T.
Sinto-me com muita sorte,pois o  meu esposo que tinha perdido interesse por mim,voltou a ser o homem que eu conheci,aquele homem
por quem me apaixonei.Ele tinha mudado muito comigo,eu não me sentia amada poe ele,sentia-me sózinha.Graças a uma amiga 
consulyei o SHAMAN INDIO,que através dos seus rituais me ajudou a recuperá-lo.Somos muito felizes,como recém namorados.Até já
comprámos uma casa em RIVIÉRE des PRAIRIES ao lago do rio.Obrigado SHAMAN NDIO. ELIZABETH.

O meu marido era o homem mais bondoso e compreensivo,que jamais conheci.Subitamente tornou-se agressivo e indiferente para com
a nossa família.Eu e meus filhos estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer.Falaram-me do SHAMAN INDIO e decidi visitá-
lo.Hoje,nem tenho palavras para lhe agradecer,pois salvou-nos  a vida aquí em OTTAWA.Mais ainda, o meu marido,voltou ao que era 
antes.Muito Obrigado. CELESTE CAMPO. 

Estava perfeitamente de saúde,e sem saber quando e como,comecei a ter problemas com o sistema circulatório.Consultas com os 
melhores doutores no ONTÁRIO,que nada podiam fazer para que meu sangue corresse normalmente no meu corpo.Estava
perdendo,todas as minhas esperanças .Felizmente ,Deus pos-me no caminho do SHAMAN INDIO.Ele só pode curar-me com suas
orações,rituais e ervas medicinais.Muito obrigado. OSCAR SANTOS.
Estamos no CANADA á mais de 7 anos.Eu e minha família começámos um pequeno negócio.Felizes,pois rendia muito bem.De repente 
t do se foi abai o ao ponto de q erer mos oltar para o Mé ico Cons ltámos o SHAMAN INDIO q e nos resgato desse abismo e nostudo se foi abaixo,ao ponto de querer-mos voltar para o México.Consultámos o SHAMAN INDIO,que nos resgatou desse abismo e nos 
mostrou quem eram os nossos inimigos.Não temos palavras para lhe agradecer. FAMILIA RAMIREZ.
Eu e minha família comprámos uma casa no Carrefour Laval,estávamos muito contentes a principio,mas em pouco tempo nos 
apercebemos que nessa casa se passavam coisa estranhas.Meu marido e eu passávamos o tempo a discutir,os filhos portávam-se mal 
e não queriam obedecer.Fui obrigada a procurar ajuda.Uma amiga minha recomendou-me o SHAMAN INDIO.Ele com os seus
poderosos rituais,detectou um boneco enterrado na traseira da casa.Agora já vai tudo bem e estamos  muito contentes. FAMILIA 
CARRIZALES TELLEZ.
Estamos celebrando o nosso casamento na igreja Saint-Sulpice de Fougéres,graças ao SHAMAN INDIO,depois de uma separação de 2 
anos.Tudo por causa de uma bruxaria que nos rogou a minha ex noiva,SARAH GUERIN,uma mulher muito má e cheia de inveja.Graças
ao SHAMAN INDIO,não consguiu levar a sua avante.Ele,com os seus sgredos e rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo.Muito
obrigado por teres posto a mes pés a mulher da minha vida . FERNANDO H.
Sou um homem de 55 anos de ST-JEROME e quero agradecer tudo o que o senhor SHAMAN INDIO fez por mim.Depois de estar 
prestes a perder a minha voz,sou um homem totalmente novo,graças ás suas orações e rituais.Com sorte até no amor,pois conheci
uma linda senhora ,que espero me dê bem com ela Peço-lhe que me tenha sempre nas suas orações.Obrigado.ALBERTO.
A minha vida estava arruínada.A minha esposa levou-me para tribunal,aquí em Montreal, para me tirar a minha filhinha Cindy de 
apenas 2 anos de idade.Estava aterrorizado com a ideia que minha filha ia ficar com uma mãe irresponsável.Minha filha é tudo para 
mim e não poderia perdê-la.Foi assoim que pedi ajuda ao SHAMAN INDIO.Graças a ele,a minha menina eu vivemos juntos e somos 
muito felizes.ROBERT MEZA.

Não sei como ele faz,mas as provas estão lá.O poderoso SHAMAN INDIO é o melhor. Depois duma separação de 5 anos,o SHAMAN 
INDIO,trouxe a minha mulher de regresso para nossa casa em SASKATCHEWAN.Nem podia acreditar.Ela tinha-me tanto rancor e ódio,pois
eu tinha-lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram-me a minha família e estou finalmente muito feliz.eu tinha lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram me a minha família e estou finalmente muito feliz. 
CHRISTIAN T.
Sinto-me com muita sorte,pois o  meu esposo que tinha perdido interesse por mim,voltou a ser o homem que eu conheci,aquele homem
por quem me apaixonei.Ele tinha mudado muito comigo,eu não me sentia amada poe ele,sentia-me sózinha.Graças a uma amiga 
consulyei o SHAMAN INDIO,que através dos seus rituais me ajudou a recuperá-lo.Somos muito felizes,como recém namorados.Até já
comprámos uma casa em RIVIÉRE des PRAIRIES ao lago do rio.Obrigado SHAMAN NDIO. ELIZABETH.

O meu marido era o homem mais bondoso e compreensivo,que jamais conheci.Subitamente tornou-se agressivo e indiferente para com
a nossa família.Eu e meus filhos estávamos desesperados e não sabíamos o que fazer.Falaram-me do SHAMAN INDIO e decidi visitá-
lo.Hoje,nem tenho palavras para lhe agradecer,pois salvou-nos  a vida aquí em OTTAWA.Mais ainda, o meu marido,voltou ao que era 
antes.Muito Obrigado. CELESTE CAMPO. 

Estava perfeitamente de saúde,e sem saber quando e como,comecei a ter problemas com o sistema circulatório.Consultas com os 
melhores doutores no ONTÁRIO,que nada podiam fazer para que meu sangue corresse normalmente no meu corpo.Estava
perdendo,todas as minhas esperanças .Felizmente ,Deus pos-me no caminho do SHAMAN INDIO.Ele só pode curar-me com suas
orações,rituais e ervas medicinais.Muito obrigado. OSCAR SANTOS.
Estamos no CANADA á mais de 7 anos.Eu e minha família começámos um pequeno negócio.Felizes,pois rendia muito bem.De repente 
t do se foi abai o ao ponto de q erer mos oltar para o Mé ico Cons ltámos o SHAMAN INDIO q e nos resgato desse abismo e nostudo se foi abaixo,ao ponto de querer-mos voltar para o México.Consultámos o SHAMAN INDIO,que nos resgatou desse abismo e nos 
mostrou quem eram os nossos inimigos.Não temos palavras para lhe agradecer. FAMILIA RAMIREZ.
Eu e minha família comprámos uma casa no Carrefour Laval,estávamos muito contentes a principio,mas em pouco tempo nos 
apercebemos que nessa casa se passavam coisa estranhas.Meu marido e eu passávamos o tempo a discutir,os filhos portávam-se mal 
e não queriam obedecer.Fui obrigada a procurar ajuda.Uma amiga minha recomendou-me o SHAMAN INDIO.Ele com os seus
poderosos rituais,detectou um boneco enterrado na traseira da casa.Agora já vai tudo bem e estamos  muito contentes. FAMILIA 
CARRIZALES TELLEZ.
Estamos celebrando o nosso casamento na igreja Saint-Sulpice de Fougéres,graças ao SHAMAN INDIO,depois de uma separação de 2 
anos.Tudo por causa de uma bruxaria que nos rogou a minha ex noiva,SARAH GUERIN,uma mulher muito má e cheia de inveja.Graças
ao SHAMAN INDIO,não consguiu levar a sua avante.Ele,com os seus sgredos e rituais,conseguiu destruír todo o mal e bruxedo.Muito
obrigado por teres posto a mes pés a mulher da minha vida . FERNANDO H.
Sou um homem de 55 anos de ST-JEROME e quero agradecer tudo o que o senhor SHAMAN INDIO fez por mim.Depois de estar 
prestes a perder a minha voz,sou um homem totalmente novo,graças ás suas orações e rituais.Com sorte até no amor,pois conheci
uma linda senhora ,que espero me dê bem com ela Peço-lhe que me tenha sempre nas suas orações.Obrigado.ALBERTO.
A minha vida estava arruínada.A minha esposa levou-me para tribunal,aquí em Montreal, para me tirar a minha filhinha Cindy de 
apenas 2 anos de idade.Estava aterrorizado com a ideia que minha filha ia ficar com uma mãe irresponsável.Minha filha é tudo para 
mim e não poderia perdê-la.Foi assoim que pedi ajuda ao SHAMAN INDIO.Graças a ele,a minha menina eu vivemos juntos e somos 
muito felizes.ROBERT MEZA.

Não sei como ele faz,mas as provas estão lá.O poderoso SHAMAN INDIO é o melhor. Depois duma separação de 5 anos,o SHAMAN 
INDIO,trouxe a minha mulher de regresso para nossa casa em SASKATCHEWAN.Nem podia acreditar.Ela tinha-me tanto rancor e ódio,pois
eu tinha-lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram-me a minha família e estou finalmente muito feliz.eu tinha lhe sido infiel,mas tudo isso passou.Os rituais do SHAMAN INDIO ,devolveram me a minha família e estou finalmente muito feliz. 
CHRISTIAN T.
Sinto-me com muita sorte,pois o  meu esposo que tinha perdido interesse por mim,voltou a ser o homem que eu conheci,aquele homem
por quem me apaixonei.Ele tinha mudado muito comigo,eu não me sentia amada poe ele,sentia-me sózinha.Graças a uma amiga 
consulyei o SHAMAN INDIO,que através dos seus rituais me ajudou a recuperá-lo.Somos muito felizes,como recém namorados.Até já
comprámos uma casa em RIVIÉRE des PRAIRIES ao lago do rio.Obrigado SHAMAN NDIO. ELIZABETH.


