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Teve lugar no Domingo dia 6 de Novembro, no 
Mausoléu Saint-Martin de Laval do Alfred 

Dallaire Memoria, uma ceremónia em memória de 
todos os defuntos. Mais de 250 pessoas recolhidas, 
escutaram as orações em italiano e em francês, pro-

nunciadas pelo Monse-
nhor Igino Incantalupo da 
paróquia Notre-Dame de 
la Défense e as em portu-
guês recitadas pelo Padre 
Carlos Dias da paróquia 
Notre-Dame de Fátima de 
Laval.
A ceremónia desenrolou-

-se com música de cânti-
cos sacros que encheram 

o interior da capela.
Por fi m o público 
foi graciado com 
magnifi cas canções, 
interpretadas com 
bastante emoção 
por Danielle Oderra 
e Roberto Medile. O 
publico, muito emo-
cionado, demons-
trou a sua grande 
apreciação com lon-
gos aplausos.
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CRÓNICA

AGENDA COMUNITÁRIA

PortugalíssimoPortugalíssimo
1280AM

Produtora: Rosa VelosaProdutora: Rosa Velosa

Linha aberta:  514.483.2362
Contacto
publicitário:    514.366.2888

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

Membro
ofi cial

JANTAR NA SEXTA-FEIRA 
EMENTA: ENTRADA DE AMEIJOAS,

FEIJOADA E SOBREMESA
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ

FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO 
RESERVEM O SEU LUGAR

Grupo Amigos do Telhado
O Grupo Amigos do Telhado organiza um jantar para angarição de fun-
dos que serão utilizados na construcção de um centro de terceira idade 
(TECTO). No proximo dia 03 de Dezembro 2011 na sala da Igreja Nos-
sa Senhor de Fátima de Laval, 1815 Favreau, Chomedey pelas 19h00. 
Ementa: Para mais informações: Arthur Gomes 514-219-6831 ou 
Lidia Lopes 514-241-2294.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa aos seus sócios que ha-
verá eleições para a presidência deste organismo comunitário para o 
11 de Dezembro pelas 14h00 na sua sede situado no 260 rachel Este. 
Para mais informações contactar 514-982-0688.

Noite de fados
A Casa dos Açores do Quebeque ostentará uma noite de Fados no Sá-
bado, dia 26 de Novembro pelas 19h30. A ementa para o jantar será 
caldo verde, bacalhau, café e sobremesa. Jordelina Benfeito será a es-
trela da noite, acompanhada por António Moniz, à guitarra e Luís Duarte 
à viola. Para mais informações ou reservas: 514-388-4129, Casa dos 
Açores e Benjamim Moniz 514-774-6537.

Uma das grandes condicionantes das nossas vidas é 
o tempo, o tempo que não pára, mesmo se désse-

mos  tudo quanto possuímos na vida para que o tempo 
parasse, isso não sería possível porque o que comanda a 
vida é o tempo que passa e não volta mais. Independen-
temente da nossa vontade e desejo de apagar períodos de 
tempo das nossas vidas, só o tempo bem ou mal passado 
é inseparável da nossa existência. Nem a morte apaga o 
tempo vivido e continuará a marcar o tempo depois da 
nossa morte porque existe antes do dia em que nascemos 
e continua depois da nossa morte. O tempo é infi nito e só 
a nossa fé cristã, nos ensina a viver na vida eterna, e se 
acreditamos que a nossa vida é eterna mesmo depois da 
vida, então sim, nada se acaba e tudo se transforma, com 
o decorrer do tempo. 
Na vida há momentos mais marcantes do que outros 

mas nem por isso mais importantes, simplesmente são 
datas que os humanos adoptaram e deram-lhes maior 
importância do que outras, porque alguém com um certa 
infl uência social assim decidiu. 
Desta maneira, pode-se afi rmar que o primeiro ano de 

vida é mais festejado do que o octogésimo aniversário. 
Porquê? Não sei! 
Cada dia vivido deveria ser celebrado com mais fervor 

de maneira a agradecer ao Rei do universo cada dia da 
nossa vida, porque a vida é uma dádiva de Deus.
Enquanto a natureza aqui em Montreal tem sido de 

uma clemência inesperada com uma temperatura doce e 
agradável em pleno mês de Novembro, ao ponto de não 
nos apercebermos que estamos praticamente, a um mês 
do Natal, e, na reta fi nal do ano 2011. 
Como o tempo passa!
Mas, como nem a natureza faz parar o tempo, eis que a 

comunidade portuguesa cristã residente na grande região 
metropolitana de Montreal está a festejar um momento 
muito importante na sua história, 25 anos da construção 
da igreja de Santa Cruz, obra digna de relevo e que ao 
longo dos anos tem sido de uma extrema importância na 

vida dos seus fi eis católicos. Todo aquele complexo da 
Missão de Santa Cruz, faz parte das nossas vidas!
No interior daquela igreja, muitas almas foram purifi -

cadas com a água do baptismo, noivos que celebraram a 
sua união matrimonial,tem  também sido lugar de reco-
lha espiritual, celebração da santa missa, e funerais. Ali 
há festas e arraiais, reza-se, canta-se, e até se chora!
Nos meus primordiais dias em Montreal, da antiga 

igreja portuguesa (salão da rua Clark) tenho poucas lem-
branças, recordo-me de uma festa do Santo Cristo e de 
ter assistido a uma missa de corpo presente no funeral da 
minha tia Adelaide, depois vem o inicio da construção da 
igreja de Santa Cruz e recordo o leilão das arrematações 
de gado para angariação de fundos, leilões pelo Simão 
Balança, que aconteciam depois da recolha da procissão 
do Senhor Santo Cristo e depois mais tarde no arraial o 
malogrado Guilherme Cabral com a sua inconfundível 
voz arrematava as dávidas do povo. Hoje já ninguém 
recorda estes e outros homens que muito deram do seu 
tempo e das suas poupanças para fazer desta obra uma 
realidade, compravam e doavam de novo para arrematar. 
Como toda a obra depois de edifi cada, o seu caminho 
percorrido através dos tempos nem sempre é perfeito e 
conforme o desejo dos seus responsáveis, mas, o que é 
importante salientar é que a obra existe e está bem viva 
para continuar a servir a comunidade portuguesa. Para-
béns a todos aqueles que iniciaram, deram e continuam a 
dar vida a estas pedras (fi éis benévolos) que sobrepostas 
umas sobre outras edifi caram com muito amor e sacri-
fício, aquilo a que podemos chamar o maior marco da 
nossa existência e presença portuguesa na província do 
Quebeque, a Missão de Santa Cruz. Pena que 25 anos 
depois tenha caído no esquecimento e que pouca refe-
rência se faça daquele a quem se deve toda a obra, sem 
este grande obreiro, nada existia, nada havia sido cons-
truído, e hoje 25 anos depois não havia bodas de prata. 
O responsável de toda esta obra foi a devoção ao Se-

nhor Santo Cristo do Milagres. Mas com o tempo tudo 
se transforma e altera a nossa mente, ao ponto de esque-
cermos como tudo começou!

Bodas de Prata de Santa Cruz
Texto de Mário Carvalho

Cerimónia em memória
de todos os defuntos

Clube Oriental Português de Montreal
O Oriental celebra, dia 10 de dezembro, o seu 33 aniversário na sede 
pelas 19h30 com jantar e espectáculo com o conjunto Tropical e a 
maior supresa de sempre no oriental. 31 de Dezembro passagem de 
ano e como sempre todas as seixtas-feiras jantares. O Oriental sempre 
em movimento e boas festa a cumonidade portuguesa. 
Para mais informações: 514-342-4373.



323 DE NOVEMBRO - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

PENSAMENTO

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

COMPRAMOSCOMPRAMOS
OURO E PRATAOURO E PRATA

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

514-508-3482 | 514-209-6652514-508-3482 | 514-209-6652

Vida sã baixa a tensão 

Perdoem-me os leitores por escrever 
sobre temas de saúde com alguma fre-
quência. São os efeitos de ter traba-
lhado mais de 30 anos num hospital 
a cuidar de doentes e, onde aprendi, a 
dar valor e estimar aquilo que é mais 
importante e precioso na nossa vida – a 
SAÚDE.
Um estudo recente da DECO (Defesa 

do Consumidor) revela que a hiperten-
são atinge quase metade dos portugue-
ses com mais de 18 anos e a maioria 
não sabe. Apenas 11% tem a doença 
controlada graças a hábitos sãos ou 
medicação adequada. 
Tornou-se um problema de saúde pú-

blica no país. 
Constitui uma das principais causas 

de doenças cardiovasculares, sobretu-
do enfartes do miocárdio e acidentes 
vasculares celebrais (AVC). Sendo es-
tes últimos a primeira causa de morte 
prematura no nosso país. 
A hipertensão é silenciosa e grave, 

evolui sem dar sinal e pode pôr a vida 
em perigo. Raramente causa sintomas, 
ou gera queixas pouco específi cas, 
como dores de cabeça, tonturas, pal-
pitações, alterações visuais, cansaço e 
mal-estar geral. Medir a tensão, a partir 
dos 18 anos, permite detetar precoce-
mente valores elevados. Com o correr 
do tempo, a pressão arterial elevada 
pode lesar os vasos sanguíneos e alguns 
órgãos vitais: por exemplo, o cérebro, 
o coração e o rins. Estima-se que entre 
40 a 50 % da população adulta em Por-
tugal tenha a pressão arterial elevada e 
que cerca de metade da população com 
hipertensão desconheça essa situação. 
Um outro facto que preocupa a classe 

médica é o aumento de casos de hiper-
tensos entre os jovens, devido à obesi-
dade e ao consumo de excessivo de sal. 
Mas a tensão alta pode também dever-
-se a hábitos e condições de vida, como 
o tabagismo, o consumo excessivo de 
álcool, a obesidade e a falta de exercí-
cio físico.
Dr. José Nazaré, Presidente da Socie-

dade Portuguesa de Hipertensão, diz: 
“Tem-se verifi cado um aumento de ca-
sos entre os jovens, devido à obesidade 
e ao consumo excessivo de álcool e de 
sal”. 
E acrescenta: “Existe uma associa-

ção direta entre os níveis da pressão 
e a ocorrência de acidentes vasculares 
(cerebrais e miocárdio), causa de in-
capacidade e morte frequente no País. 
Muitas vezes, o paciente só descobre 
que tem hipertensão quando ocorre um 
acidente vascular cerebral e, nessa al-
tura, já é tarde para atuar”.
Eis o que rezam as estatísticas: 54 por 

cento dos hipertensos desconhecem a 
sua condição, 46 por cento dos portu-
gueses com mais de 18 anos são hiper-
tensos, 40 por cento dos doentes estão 
a ser tratados e apenas 11 por cento têm 
a doença controlada. 
Muitos hipertensos (com valores aci-

ma de 140/90 mm Hg) conseguiram 
baixar a pressão com hábitos saudá-
veis. Exemplos: manter o peso ideal – 
deve consumir menos calorias  do que 

as que gasta, alimentação saudável, 30 
minutos de exercício por dia, reduzir a 
ingestão de sal a 6 gramas por dia e li-
mitar o consumo de álcool.
Valores de referência: tensão normal 

até 120/80, pré-hipertensão até 139/99, 
hipertensão moderada até 179/109 e 
hipertensão grave superior a 180/110. 
A tensão arterial revela a pressão que 
o sangue exerce sobre as artérias. E é 
composta por dois valores – a pressão 
máxima ou sistólica e a pressão míni-
ma, denominada diastólica. Médicos e 
nutricionistas aconselham uma dieta 
rica em fruta, legumes e com poucas 
gorduras saturadas. Não abusar do sa-
leiro. 
E a OMS também recomenda hábitos 

de vida saudáveis para evitar a hiper-
tensão e outros problemas de saúde. 
Vida sã baixa a tensão. Por isso, a nos-
sa saúde depende daquilo que ingeri-
mos e do estilo de vida que levamos... 
E, porque a vida é curta, perder tempo 
é pecado. 
Tenham todos um Bom Dia!...  

Texto de Augusto Machado

Groupe Su  on Centre-ouest
Agence immobilière

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

Pensamento da semana
«Para o que nos preparamos é o que devemos obter»

                                                                 - William Graham Sumner

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

Este seguro é um contrato pelo 
qual a companhia de seguros 
compensará os proprietários con-
tra perdas ou danos que possam 
sofrer devido a um defeito de títu-
los de propriedade.

Este seguro é válido para a dura-
ção da propriedade. Abrange os 
mais populares são: Aviso de não 
conformidade do governo e das 
municipalidades e erros de escri-
tura atribuíveis à reforma cadas-
tral. 
A frauda e falsifi cação de docu-

mentos são igualmente outros 
exemplos de cobertura.

Um exemplo
Tomemos o exemplo de um cer-
tifi cado de localização que revela 
que uma parte da garagem invade 
na propriedade vizinha. O título 
de segure cobre, a perda e danos 
em caso que o vizinho exigiria a 
remoção desta parte invadindo no 
seu terreno.
Para mais informações, entre em 
contacto com a nossa notária, 
Jocelyne Sequeira 514. 844.2383.

SEGURO DE TÍTULO

Amélia Tavares
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Estrela do Oceano no 40º Aniversário E...

“Na Luta Contra O Câncer”

Na semana do 9 de Novembro de 
2011, no jornal “A Voz de Por-

tugal”, fi cou escrito que o artigo re-
ferente à angariação de fundos para 
a luta contra o câncer, realizado na 
Estrela do Oceano, como é do co-

nhecimento de todos nós, teria a sua conclusão na 
semana seguinte, mas, como há sempre imprevistos, 
será hoje, a continuação e conclusão desse mesmo. 
Os proprietários do restaurante “Estrela do Oce-

ano” Alcindo Alves, Francisco Godinho e Manuel 
Barros, agradecem a todas as casas comerciais (Ro-
mados, Soares e Fils, Chouriçôr, AlimPôt, peixarias 
S.Miguel e Le Baron de L’ocean, Oceania Seafoods, 
Florista Monastesse, Buanderie Progrès, restauran-
tes Douro e Adega, Hôtel Le Mirage Blainville e à 
comunicação social) que com toda a sua boa vonta-
de, ofereceram os seus produtos e serviços para este 
evento.

Aos artistas (Luís Duarte, António Moniz, Carlos 
Rodrigues, Rosie Santos, Jordalina Benfeito, Eddy 
Sousa e DJ XMEN José Carlos, Arlindo Andrade dos 
Estados Unidos, Tavares Belo) que benévolamente 
participaram, oferecendo o melhor que um artista 
pode dar (Música e Voz).
Os proprietários agradecem também a toda a sua 

equipa da Estrela do Oceano. A todas as pessoas 
presentes neste evento e aos que duma maneira ou 
doutra, colaboraram e participaram nesta causa, in-
cluindo alguns donativos de: Américo Rodrigues, 
Deolinda Gomes, Odete Martins e Nuno.
O restaurante “ Estrela do Oceano” também está de 

parabéns. Apurou a quantia de 5121$ dólares que en-
tregou com muito carinho ao “L’institut des Cèdres 
contre le Câncer”. Bem-Haja a pessoas como vocês e 
com estas iniciativas. 
Há o velho ditado que diz: «A União Faz a Força» 

é verdade, foi com a união de todos e com a força de 
vontade que se conseguiu realizar este evento com o 
sucesso de ajudar a cura para o câncer.

Texto de Elisa Rodrigues

Advogados Portugueses em Portugal
(Continente e Ilhas)

Soledade e Rui Correia

Tratam de todos os assuntos legais,
Procuradoria e Representação

Telefone: 011 351 262 843744
Telemov: 011 351 965 241718

Contacto Montreal 438 580 8510
E-Mail Soledadecorreia@gmail.com

Sarkozy condecora investigador
português por estudo e dinamização 
do Caminho de Santiago 
O presidente francês Nicolas Sarkozy condecorou 

o investigador português José António Falcão com a 
“Medalha da Juventude e dos Desportos” pelo seu 
trabalho de estudo e dinamização do Caminho de 
Santiago, foi hoje anunciado.
A cerimónia de imposição da medalha, “raras ve-

zes” atribuída a estrangeiros, vai decorrer na quarta-
-feira às 19:00 em Lisboa, no Palácio de Santos, a 
sede da Embaixada de França, precisa, em comuni-
cado enviado à agência Lusa, a Diocese de Beja, cujo 
Departamento do Património Histórico e Artístico é 
dirigido por José António Falcão.
A condecoração “é um sinal que mostra que o es-

forço que tem vindo a ser feito para colocar o Alen-
tejo nas grandes rotas da cultura, da sustentabilidade, 
das atividades ao ar livre e do desporto tem suscitado 
ecos positivos”, disse hoje à Lusa José António Fal-
cão.

Greve Geral: Paralisação poderá ser 
a maior de sempre na totalidade da 
administração local - Sindicato 
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Local (STAL) afi rma que “tudo indica” que a greve 
geral de quinta-feira levará ao “maior encerramento 
de serviços na administração local”, numa altura em 
que se impõe às autarquias a redução de funcionários.
“Creio que será o maior encerramento de serviços 

na totalidade da administração local. Tudo indica 
nesse sentido”, afi rmou Francisco Bráz, presiden-
te do STAL, considerando que “esta greve quer ser 
um grito de alerta muito forte, porque não é possível 
continuar a sacrifi car os trabalhadores desta forma”, 
quando no ano passado já não tiveram aumentos e 
alguns tinham já sofrido cortes salariais.
Escolas, recolha do lixo, cemitérios, transportes 

urbanos em Coimbra, Braga, Aveiro e Barreiro e o 
apoio administrativo das autarquias são alguns dos 
serviços onde a greve pode ser mais notada.

Duas pessoas morreram por
dia nas estradas este ano 
Duas pessoas morreram por dia este ano nas estra-

das portuguesas em consequência de acidentes rodo-
viários, segundo dados da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária (ANSR). Os acidentes nas es-
tradas portuguesas provocaram 601 mortos entre 01 
de janeiro e 15 de novembro, o que faz uma média de 
duas pessoas mortas por dia este ano, revelam os nú-
meros da ANSR, quando se assinala o Dia Mundial 
em Memória das Vítimas das Estradas.
De acordo com a ANSR, este ano regista-se menos 

35 vítimas mortais em relação ao mesmo período de 
2010, quando morreram em acidentes rodoviárias 
636 pessoas.
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AQUI CANADÁ

Com entendimento Fido de 3 anos2

CitéFidoilimitado

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

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

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

35$
por mês1

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

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

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

Quarta-Feira às  20h00pm

Pr.Balthazar Marins

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

Diacono Gerry Ferramenta (514) 726-3131

Até quando viverás na angústia do medo, da insegurança, 
da solidão e da dor. Tome uma decisão em sua vida, de não 
aceitar mais essas circunstâncias, porque Deus nos prepa-
rou um cordeiro, um redentor, um consolador, para não 
mais sofrermos, mas nos regozijar em sua presença, JESUS 
CRISTO, Ele está perto é só chamá-lo.

 
 
 
 
 
  

 

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

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

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

amanhecer” (Sl.30:5)

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

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

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

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

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

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

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

Há 30 i C id d P t

 • 514-844-0442

Em favor ou contra o aumento dos 
custos dos estudos universitários? 

Há duas semanas, os estudantes do Quebeque 
manifestaram para pedir ao governo que  re-

examinasse a ideia de aumentar o custo de base 
dos estudos universitários. O projecto do gover-
no é de aumentar o custo de 1968$ em 2009-2010 
para 3793$ em 2016-2017, um aumento anual de 
325$.

O ponto de vista dos que estão em favor:
Explicam que o aumento dos custos dos estudos 

universitários permitirão recolher 265 milhões de 
dólares, e por conseguinte permitir  uma boa quali-
dade de ensino e também permitir a continuação em 
pesquisa universitária. Do mesmo modo, o governo 
quer com o seu plano de fi nanciamento das univer-
sidades estabelecer uma partilha mais equitativo das 
contribuições fi nanceiros entre o Estado, os estudan-
tes, os dons e  outros. Em 2008-2009, os estudantes 
fi nanciavam 12,7% do orçamento da universidade, 
com o projecto do governo, os estudantes vão fi nan-
ciar 16,9%, em 2016-2017. Para acompanhar este 
aumento, o governo vai aumentar a ajuda fi nanceira 
aos estudantes. O programa vai diminuir o montante 
previsto nas contas que os pais têm normalmente de 
dar aos fi lhos para os estudos, e vai manter o montan-
te maximal do empréstimo, que é de 305$ por mês, 
para um total de 3000$ aprximativo por ano.

Do outro lado, os que são contra;
Explicam que este aumento dos custos, vai obrigar 

os estudantes a trabalhar 162 horas por ano, a mais, 
para pagar este aumento. Os estudantes ganham actu-
almente, em média, 13300$ por ano. Por consequên-

cia, as associações estudantes prevêem uma diminui-
ção de 7000 estudantes, em razão do custo elevado 
dos estudos. Em média geral, os estudantes acabam 
os seus estudos com uma divida de 14000$. Mas na 
realidade, nos últimos anos, os custos dos estudos au-
mentaram, com a criação do custo institucional obri-
gatório. Com o custo de base e custo institucional, 
em média, a factura anual do estudante passará de 
2890$  a 4700$. Os estudantes, também, criticam o 
programa de ajuda fi nanceira aos estudantes, que tem 
umas regras de matemática especiais. Por exemplo, o 
programa acha que custa em média 7$ por dia, para 
comer. Por outro lado, o mesmo programa refere que 
os pais com um salário entre 30000$ e 60000$ vão 
ajudar e pagar 6000$ por ano para os estudos dos 
seus fi lhos. A última crítica, é que o programa oferece 
poucas bolsas de estudo, a maior parte do programa 

consiste em empréstimos que  não serão anulados em 
caso de falência.

Na minha opinião, os estudantes têm de certa forma, 
razão, mas é essencial, que o custo normal, que é o 
de base e o institucional aumentem segundo a infl a-
ção, porque o verdadeiro custo é de 2890$ por ano 
e não de 1968$. Os estudantes têm de compreender, 
que os estudos são uma riqueza e para isso há custos.. 
Uma reforma do programa de ajuda fi nanceira seria 
interessante, porque não são todos os pais que po-
dem ajudar os seus fi lhos, e o orçamento de base do 
estudante,tal como analizado pelo governo é utópico. 
Comer 3 vezes por dia, com apenas 7$ seria preciso 
um milagre. A você de fazer a sua opinião.
Fontes: www.droitsdescolarite.com e
              www.droitsdescolarite.ca

Texto de Miguel Félix



6 23 DE NOVEMBRO - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

VARIEDADE

RECEITA DA SEMANA

Pudim de GelatinaPudim de Gelatina
e Iogurtee Iogurte

7

6

5

4

2

6

SUDOKU

3

1

2

4
6

1
5

1

9
9

8
4

9

6

6

2

3

2

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

514-374-2395

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
Português

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

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

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

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento fl exível

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

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

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

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

Pagamento depois dos resultados.Metro

Sauvé. Tel. 514-381-1918 

Texto de J. J. Marques da Silva

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descendente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

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

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

Tel. 514-518-3802

BELEZA DA SEMANA E Então a Igreja?

É uma simples pergunta que introduzimos no nosso 
artigo “Observância e Interpretação da Bíblia”, 

de 26 de Outubro, neste jornal. Terminamos dizendo 
que “merece um artigo separado, e que Jesus, a porta, 
é o corpo místico da Igreja.
Hoje daremos a síntese do seu início e signifi cado. 

Repetimos “síntese” porque o assunto é vastíssimo, 
interessante, e bem diferente dos conceitos religio-
sos actuais, comparando as palavras do nosso Mestre 
quando prometeu: “Porque onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” 
(Mat.18:20). Há muitas reuniões religiosas em con-
gregações sem a presença de Jesus...
A palavra “igreja”, portuguesa, é de origem grega 

“ekklèsia”, e latina”, ecclesia”. No século V a..C. era 
usada na Grécia, pelo concílio dos 400, nas nomea-
ções para posições ofi ciais, mudanças da lei, fi nanças, 
tratados de guerra ou paz, etc. No século lV  a..C., era 
assembleia de cidadãos efectivos, que compunham 
um colégio de nove, em constituição democrática.. 
Na versão bíblica da LXX serviu-se dessas palavras 
para considerar “assembleia”, “reunião”, “reunir-se”, 
e até sinagoga, para signifi car a “congregação de Is-
rael”, no Antigo Testamento. Depois  da partida de 
Jesus houve igrejas locais em muitas cidades, e até 
em lares, mas nenhuma era um amálgama ou federa-
ção formada por muitas. Era uma realidade celeste, 
pertencente não à forma deste mundo, mas antes à 
dimensão da glória da ressurreição, onde Cristo está 
exaltado à direita de Deus, o Pai, “o qual exerceu em 
Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o 
sentar à sua direita nos lugares celestiais” (Efes.1:20).
O Novo Testamento descreve a Igreja como “Corpo 

de Cristo”:  --O Pai deu a Jesus “todas as coisas (...) 
acima de todo o principado, e potestade, e poder, e 
domínio, e de todo o nome que se possa referir não só 
no presente século, mas também no vindouro. E deu-
-o (a Ele) à Igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude 
em todas as coisas” (Efés.1:21,22,23). Está escrito: 
“Cristo é o cabeça da Igreja” (Idem, 5:23). E a Igre-
ja “é a Esposa, noiva de Cristo” (Apocalipse 19:7-8; 
21:9). Desde a formação da Igreja de Jerusalém que 
o povo santo recebeu a esperança escatológica de go-
vernar com Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo es-
creveu aos romanos dizendo:--”de cujo número sois 
vós também,  chamados para serdes de Jesus  Cristo 
(...) chamados santos” (Rom. 1:6,7).
No entanto, muita gente pensa que a Igreja  ocupou 

o lugar de Israel como testemunho de Deus depois da 
rejeição do povo eleito, mas não foi assim. A Igreja já 
era um mistério, “desde os séculos, oculto em Deus” 

(Efés.3:9), e durante o seu ministério, Jesus já tinha 
dito a Pedro: “edifi carei a minha Igreja, e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela “ (Mat.16:18). 
 Compreendamos ainda: --A Igreja de Jeru-

salém, que em princípio se compunha de um grupo 
de discípulos galileus, veio a receber convertidos de 
outras etenias e teve   problemas de harmonia.. Ex-
ternamente, o grupo de crentes baptizados tinha o 
caracter de seita. Foi mesmo considerado “seita dos 
nazarenos”, mas pessoalmente chamavam sua fé dis-
tintiva de “o caminho”. A Igreja se expandiu e, está 
escrito: --”Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, 
se multiplicava o número de discípulos; também mui-
tos sacerdotes obedeciam à fé” (Actos 6:7). A Igreja 
reunia-se em nome de Cristo e contava com poderes 
da era vindoura, pois Jesus era a primícia escatológi-
ca, e  tinha prometido que voltaria.. O apóstolo Paulo 
(que foi fundador de igrejas) também escreveu: --”a 
nossa pátria está nos céus, de onde também aguarda-
mos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Filip.3:20). O 
autor da epístola aos hebreus solicitou delicadamente 
--”santos irmãos, que participais da vocação celestial, 
considerai atentamente o Sumo Sacerdote da nossa 
confi ssão, Jesus, (...) digno de maior glória do que 
Moisés” (Heb.3:1,3)!
O porvir do cristianismo já estava profetizado no 

AT  (Isaías 11), com o reinado pacífi co do rebento de 
Jessé e a nova glória de Israel, mas os judeus, e os 
cristãos, nos dias de hoje, se confundem com a pla-
taforma duma realidade divina que é um ponto de in-
terrogação de múltiplas questões sem resposta. Talvez 
porque muitos crentes se tenham entregado às fábulas  
(2ª Tim.4 3-4), e até Israel esteja dividido para receber 
o Messias. Todavia, a palavra do Senhor continua a 
ser proclamada: --”os dons e a vocação de Deus são 
irrevogáveis. Porque assim como vós também, ou-
trora, fostes desobedientes, agora alcançastes miseri-
córdia (...) porque Deus a todos encerrou na desobe-
diência, a fi m de usar misericórdia para com todos”. 
(Rom.11:29-30,32). Jesus continua a ser a porta, para 
a Salvação dos pecadores. A sua Palavra não falhará, e 
as profecias bíblicas, sem as alterações humanas, serão 
cumpridas. As igrejas, antes do ano 2000, pregavam 
sobre o regresso de Jesus; todavia alguém “profetiza-
ra”, “de mil passarás, e a dois mil não chegarás”. Je-
sus não veio, e agora, muitas têm outras visões... Para 
algumas, nominais, e de rotina organizada, o  mundo 
já está no Milénio, e Cristo já veio: fez viagem para  o 
Tabernáculo no ar, e completará o regresso para con-
fi rmar aquela que se julga “Israel de Deus”... Hoje 
terminaremos assim: --Leitor, Jesus voltará depois de 
arrebatar a Igreja que vai conter o número dos salvos 
que houver em cada denominação, e o leitor, em rela-
ção com Ele, pode ser contado nesse numero!

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

OO

INGREDIENTES:
1 gelatina de morango; 3 iogurtes gregos; 3 colheres 
(sopa) de leite condensado
PREPARAÇÃO:
Fazer a gelatina conforme as instruções da embalagem 
e deixar arrefecer. Bater os iogurtes com o leite con-
densado e juntar à gelatina já bem arrefecida. Levar ao 
frigorífi co a solidifi car. Decorar a gosto.
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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 2011
Inglês básico - manhã

Datas:  28, 29, 30      de Novembro
          1, 5, 6, 7, 8  de Dezembro
Hora:  9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas: 28, 29, 30      de Novembro
          1, 5, 6, 7, 8 de Dezembro
Hora:  17h00 às 19h00Um dos 

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAL UNICAMENTE) É EXIGIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Québec
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HORÁRIOS DAS AULAS DE
INGLÊS DE BASE DE MANHÃ E DE TARDE

Manhã: Do 9 de Janeiro até 30 de Março de 2012
    De Segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 9 de Janeiro até ao 29 de Março de 2011
    De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 120,00 $ 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

UM DOS SEGUINTES PROVAS DE RESIDÊNCIA
NO (ORIGINAL UNICAMENTE) É EXIGIDO:

• Cartão de assugurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

Texto de Sylvio Martins

O Clube Oriental com folclore

Chegando ao aniversário é interessante de notar 
um pouco de história deste lindo Clube. “De-

pois de várias sardinhadas e jogos de futebol entre 
um grupo de portugueses residentes na rua Barclay 
e Randal, viu-se a necessidade de formar um Clube 
e foi a 10 de Dezembro de 1978 que um grupo de 
“catorze” se reuniram e decidiram formar o que hoje 
é o Oriental. 
O Clube Oriental 

mudou muito desde 
1978, com a sua sede 
e uma equipa bastan-
te dinâmica, pode-
mos ver o que este 
clube fez na comu-
nidade através dos 
anos. Na sala, podemos ver fotografi as das suas ac-
tividades e de tudo o que eles fi zeram. No sábado 19 

de Novembro, foi mais uma vez uma linda noite para 
o Clube Oriental Português de Montreal com a vinda 
de um dos melhores grupos folclóricos de Toronto, 
O Rancho Folclórico da Casa do Alentejo. Tivemos 
o prazer também de estar em companhia dos DJs da 
noite, o muito conhecido e popular DJ Martinho que 
já lá vão 22 anos a servir a nossa comunidade, acom-
panhando Luís Melo, bastante conhecido através da 
comunidade (responsável da Rádio Centre-Ville que 
se dedicou durante muitos anos). Ele não está mais 
nesta rádio, tomou uma pausa, mas já tem saudades 
dos domingos, e quem sabe, pode ser que volte em 
breve. O Senhor Luis Melo informou-me que foi um 
dos primeiros DJ na comunidade em 1978,durante 17 
anos esteve neste ramo. Voltou para animar e se re-
frescar um pouco desta linda comunidade.
A Casa do Alentejo de Toronto vai festejar os seus 

29 anos em Fevereiro de 2012
Actualmente, a Casa do Alentejo de Toronto, com 

301 sócios, congrega alentejanos, entre outros, de 
várias regiões de Portugal e do estrangeiro. O Ran-

cho folclórico da Casa do Alentejo tem 23 anos de 
existência, um rancho tradicional e bastante grande 
com quase 50 membros a dançar, incluindo a parte 
das crianças. A Stephanie  Fidelgo-Pereira  colaborou 
connosco amigavelmente, ajudando-me  um pouco 
sobre o rancho que ela está a dirigir há muitos anos, 
e foi,  uma das dançarinas no rancho folclórico desde 
o seu inicio.
O grupo folclórico estava dividido em dois grupos, 

as crianças e os adultos. Na parte das crianças, en-

tre 8 e 12 anos fi zeram uma lindíssima exibição das 
danças tradicionais, os quais, fi zeram realmente um 
grande show. Com “Picadinha coxa”, «A laranjinha», 
«Oliveira chora, chora», «Saias de mariana», «Trai-
-la-li-lolé». Toda a sala, fi cou surpreendida com as 
crianças e o seu “profi ssionalismo” nas danças tradi-
cionais que estão a praticar há dois anos. Para os se-
niores, foram realmente dinâmicos nas suas danças. 
É normal que estejam  em boa forma porque meia 
hora a dançar assim é um grande exercício “Passeio-
zinho” ,  “Um beijo” e muito mais, claro.
Na parte da comida e do ambiente foi mesmo muito 

bom e lindo. Informamos que o Clube Oriental vai 
festejar no dia 10 de Dezembro o jantar de aniversá-
rio do Clube Oriental 33 anos a servir a comunidade 
com o conjunto tropical e haverá uma grande surpre-
sa durante a noite.
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Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves

“Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor”. 
Santa Cruz é realmente uma comunidade viva e em 
movimento. Um movimento de fé, de festas, de vida 

e de espaços. Uma comunidade que em grande estilo, 
soube, durante uma semana, celebrar o 25º aniversá-
rio da construção da sua igreja. 
O Pe. Carlos Macatangga, que foi estagiário na 

Missão e responsável pelo grupo de jovens, hoje 
à frente da paróquia portuguesa de Missisauga, no 
Ontário, celebrou terça-feira, a Santa Missa, anima-
da pelo grupo Coral Infantil. A homilia foi feita pela 
irmã Maria José Bruno, a pedido do pe. José Maria. 
Adorei! Pela primeira vez na minha vida, ouvi um 
sermão, na igreja, por uma mulher e espero não ser a 
última. Na quarta-feira, os convidados que vieram de 
Portugal, foram almoçar ao “Vamos comer juntos”, 
uma das actividades da Universidade dos Tempos 
Livres e que não tem nenhuma ligação com a con-
ferência de São Vicente de Paulo, como alguém me 
mencionou no passado fi m-de-semana. A noite, o Pe. 
Jason Gouveia, o primeiro baptizado de Santa Cruz 
a seguir o sacerdócio, celebrou a missa e vive actual-

Celebrações do 25º aniversário da construção d
mente em São Miguel, nos Açores. 
Na quinta-feira, Pe. José Luis Pimenta que esteve 

connosco de 1988-1999 foi quem celebrou e o grupo 
Coral Santa Cruz acompanhou a cerimónia. Na sexta, 
foi o Cónego José Manuel de Freitas, o “construtor” 
da igreja, que esteve entre nós de 1979 – 1988, nesta 
celebração o grupo de brasileiros Nossa Fé animou 
esta celebração. 
E então no sábado foi a vez do Pe. Leblanc, o que 

em 1961, iniciou e organizou esta comunidade e 

para animar a missa o grupo coral de Santo Cristo. 
Após a celebração descemos ao salão de festas para 
o famoso jantar de gala. A sala estava irreconhecível. 
Luxuosamente decorada de preto e branco, parecia 
uma dessas salas de recepções de casamentos. As se-

nhoras e cavalheiros em trajes de “soirée” muito ele-
gantes, aproveitaram a carpete vermelha, instalada 
propositadamente, para tirar fotografi as. Uma forma 
de marcar a ocasião para a posteridade. 
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da Igreja Santa Cruz
A cozinha esteve a cargo da Associação Portuguesa 

do Espírito Santo de Hochelaga, que, benevolamente, 
nos apresentou a sua alta gastronomia. O serviço às 
mesas esteve a cargo do Grupo de Jovens em Ação, 

liderado pelo Pedro Carvalho, que o desempenha-
ram com muito profi ssionalismo. Até o presidente da 
câmara do Plateau, sr. Luc Ferrandez fi cou impres-
sionado. O Pe. José Maria Cardoso aproveitou a sua 
presença, creio eu, para dizer o quanto é importante 
para a comunidade de se manifestar exteriormente e 
do colorido das nossas procissões. Agradeceu igual-
mente a todos, desde do Padre Leblanc até hoje. 
Realmente muita gente trabalhou, e ainda, trabalha 

para o bem da Missão. São os que se envolvem na 
Escola de Santa Cruz, na Universidade dos Tempo 
Livres, nas comissões de festas, na catequese, na 
equipa de liturgia, nos grupos corais e nos que de 
uma maneira ou de outra estão envolvidos nas ac-
tividades litúrgicas e socioculturais da comunidade. 
Por fi m prestou, homenagem aos sacerdotes Leblanc, 
Freitas e Pimenta. 

O DJ Eusébio Amorim animou o baile, com música 
apropriada para esta ocasião. 
Domingo, a missa solene foi presidida pelo Cardeal 

Jean-Claude Turcotte, que pela primeira vez, se des-
locou à nossa igreja. Os quatro corais, da paróquia, 
reuniram-se e animaram muito bem a cerimónia. O 
Cardeal, na sua homilia, felicitou o dinamismo da 
comunidade portuguesa e relatou um pouco da nos-
sa caminhada, desde a altura em que andávamos de 
igreja em igreja, até à construção do templo em que 
se reunimos hoje. Uma cerimónia, com a presença 
do cônsul geral de Portugal em Montreal Fernando 
Demée de Brito, repleta de emoções e de orgulho. 
Durante a acção de graças, a Filarmónica Portugue-

sa de Montreal, instalada no corredor central da igre-
ja, tocou a “Canção do Mar”. O concelho de adminis-
tração aproveitou a ocasião para oferecer ao Cardeal 
Turcotte uma boa garrafa de Porto e dedicou-lhe uma 
placa, a ser colocada no Centro Comunitário. O mor-
domo de 2012, Graça e Ildeberto Silva, ofereceu-lhe, 

em nome da Missão, uma coroa do Espírito Santo. 
No fi nal, foram todos convidados a descer ao salão 
de festas para um deslumbrante “coquetel” e assim 
fi nalizar esta grandiosa semana em que se celebrou 
os 25 anos da construção da Igreja de Santa Cruz, em 
Montreal. Parabéns à Missão e longa vida.
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PALAVRAS CRUZADAS

CRÓNICA

ANEDOTAS

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Considero que Cristiano Ronaldo é modesto e 
casto. No lugar dele, tendo feito os sacrifícios 

que ele fez e obtido o que ele obteve, eu teria man-
dado fazer um cartaz, todo em néon, com os dize-
res “Eu sou o grande Cristiano Ronaldo” e uma 
seta fl uorescente a apontar para mim, pendurava-
-o ao pescoço e não saía de casa sem ele.

Cristiano Ronaldo acaba de ganhar mais um prémio 
importante e, no entanto (ou por causa disso), mui-
tos estrangeiros odeiam-no, e alguns portugueses to-
leram-no com aquele desprezo manso que se dedica 
aos rústicos. Dizem “Cristiano Ronaldo” articulando 
todas as sílabas com escárnio, sublinhando toda a 
cristianoronaldice do nome. 
Essa gente maldosa sabe o que faz: o nome foi a 

única vantagem com que Cristiano Ronaldo nasceu. 
É um nome que indica ao seu proprietário a carreira 
que deve seguir. 
Um nome psicotécnico: um arquitecto Cristiano Ro-

naldo sabe que nunca vencerá o Pritzker, e um enge-
nheiro Cristiano Ronaldo nunca será quadro de topo 
da Mota-Engil - a menos que tenha sido ministro das 
Obras Públicas, mas infelizmente o cargo de ministro 
também está vedado a Cristianos Ronaldos, como é 
óbvio. Não, assim que um miúdo recebe o nome de 
Cristiano Ronaldo, pode começar a engraxar as chu-
teiras: já sabe que vai ser jogador de futebol.
Foi a única vantagem com que Cristiano Ronaldo 

nasceu. 
Tudo o resto foi conseguido por ele. É por isso que, 

ao contrário do que parece ser a opinião geral, consi-
dero que Cristiano Ronaldo é modesto e casto. Mo-
desto e casto, digo bem. E justifi co: Ronaldo nasceu, 
há 26 anos, num lugarejo esquecido da Madeira. À 

Um abraço para Cristiano Ronaldo
custa exclusivamente do seu esforço, conseguiu ser 
considerado o melhor do mundo no seu ofício. É isso 
que faz dele modesto. No lugar dele, tendo feito os 
sacrifícios que ele fez e obtido o que ele obteve, eu 
teria mandado fazer um cartaz, todo em néon, com os 
dizeres “Eu sou o grande Cristiano Ronaldo” e uma 
seta fl uorescente a apontar para mim, pendurava-o 
ao pescoço e não saía de casa sem ele. Que ele, de 
vez em quando, dê uma entrevista em que arrisca um 
tímido elogio a si mesmo, para mim, é sinal de hu-
mildade.
Além disso, recordo que Ronaldo tem 26 anos. Pa-

rece que se dedicou em exclusivo a uma russa quando 
tem 400 russas, 650 suecas, 890 fi nlandesas - e por aí 
adiante, por esse atlas afora - a baterem-lhe à porta. 
Qualquer rapaz normal de 26 anos que já tivesse 

ganho o sufi ciente para nunca mais precisar de tra-
balhar na vida faria uma curta interrupção sabática 
de 40 anos no futebol para se dedicar em exclusivo 
às estrangeiras e ao álcool, como muitos antes dele 
tiveram o discernimento de fazer. 
Entre a pândega e o trabalho, Cristiano Ronaldo op-

tou por meter na cabeça que vai bater todos os recor-
des anteriormente estabelecidos pelos melhores joga-
dores da história, e parece bem lançado para o fazer. 
Escolheu mal, evidentemente, até porque aos 26 

anos não temos ainda a maturidade para distinguir 
aquilo que é mais importante na vida, e os cantos de 
sereia da ética do trabalho conseguem fazer com que 
muito jovem imaturo abandone uma vida de liberti-
nagem para cair tragicamente nos braços da compe-
tência profi ssional. 

Comparado com o que podia ser, Cristiano Ro-
naldo é um monge. Há padres mais devassos do 
que ele. Felizmente, eu sou capaz de perdoar as 
falhas de carácter mais graves, e não o admiro 
menos por causa disso.

Um vitelo anda a pastar no campo. De repente encontra um luva.
O vitelo agarra na luva e vai a correr para a mãe:
- Mãe, Mãe, encontrei um soutien!
Porque é que as galinhas não têm maminhas?
- Porque os galos não têm mãozinhas!
Dizia um caçador lisboeta numa tasca alentejana depois de um dia de 
caça: - Hoje cacei 100 coelhos, 200 perdizes e 300 tordos.
Diz-lhe um alentejano:
- Atão você é tal e qual coma mim.
- Ah! Então o senhor também é caçador?
- Nã senhori, sou munta mentiroso!

HORIZONTAIS 1. Cada um dos frutos do cacho de uvas. Pequeno 
vaso sem asa, pelo qual se bebe. 2. Antigamente. 3. Indica lugar, tem-
po, modo, causa, fi m e outras relações (prep.). Avançava. Apoucado de 
juízo. 4. Caruma. Intervir acerca de. 5. Unidade das medidas agrárias. 
Dar cor a. 6. A unidade. Rádio (s.q.). O espaço aéreo. Contr. da prep. de 
com o art. def. o. 7. Dizer ou realizar de novo. Designa várias relações 
tais como causa, modo, tempo, meio (prep.). 8. Isentar, purifi car. Andar 
de um edifício. 9. Regular por dose. A minha pessoa. Aqueles. 10. Defi -
nhamento por falta de nutrição. 11. Que é feito de cobre, de bronze ou 
de arame. Que é de bronze.

VERTICAIS 1. Alucinado. 2. Fruto do marmeleiro. 3. Contr. da prep. a 
com o art. def. o. A mim. Calcar com os pés. 4. Livro que contém infor-
mações úteis sobre determinada região, assunto, etc.. Palpite, pressen-
timento (fi g.). 5. Base aérea portuguesa. Constipação acompanhada de 
tosse. 6. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. Mover-se 
de um sítio para outro. 7. Apurar ou passar pela copela. Nome da letra 
F. 8. O que discursa em público. Desgastar, friccionando ou roçando. 
9. Dar à luz fi lhos. Letra grega correspondente a p. Grito de dor ou de 
alegria. 10. Presumido. 11. Horripilante.
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« Le fado est un genre musical portugais 
qui prend la forme d’un chant mélanco-
lique généralement accompagné par des 
instruments à cordes pincées. Le chan-
teur de fado ou fadiste (fadista) exploi-
te en général des thèmes récurrents : la 
saudade, l’amour inaccompli, la jalou-
sie, la nostalgie des morts et du passé, 
la diffi culté à vivre, le chagrin, l’exil... 
Ce chant fut d’abord chanté dans les 
quartiers mal famés avant d’atteindre la 
bourgeoisie. Le fado fut le chant national 
du Portugal à l’époque du dictateur Sa-
lazar. Le mot fado vient du latin fatum, 
qui signifi e ‘destin’ ».

O fado é bastante apreciado, mais, em 
geral, na comunidade. Com a abertura de 
um novo restaurante dedicado ao Fado, a 
cidade de Montreal vai entrar numa nova 
vaga deste género de música. Aprecian-
do tudo o que é bom de Portugal. Já lá 
vão quase dois anos que estamos a fa-
lar sobre o Anibal “Chefe” Silva. Todos 
conheciam o pai dele, (Jovenal) como 
fundador do primeiro restaurante por-

tuguês. O Aníbal abriu o Piri-Piri mas 
a ideia dele era abrir um restaurante em 
memória do seu pai. Durante alguns me-
ses, ele trabalhou muito para a abertura 
do restaurante, dando uma data para a 
sua abertura sem saber se o restaurante 
estaria pronto a funcionar. Mas, a reali-
dade é dura, no dia 16 de Novembro a 

reestruturação do restaurante estava nos 
fi nais, 90%. Mas dos 10% muitos criti-
caram. É normal. Tantas obras, tantas 
mudanças e devemos estar sempre à es-
pera dos empreiteiros para fi nalizar tudo 
o que falta. Mas, o mais importante não 
é os 10% mas o que é em geral. Lembro-
-me de dois restaurantes portugueses que 
estavam a 100% mas no fi nal parecia que 
estavam a 10%. Trabalharam e consegui-
ram arranjar a cozinha, os pratos, a de-
coração e hoje são um dos melhores em 

Montreal. É triste de ver algumas pesso-
as fi car nestes 10% concentrados a falar 
mal. O que hoje é uma amostra no futuro 
será uma instituição. A decoração deste 
lindo restaurante é longe de ser tradicio-
nal, mas, é vanguardista no estilo. Onde a 

sala é dividida em duas partes, uma parte 
que vai ser um género de Bar a “Tapas” e 
o outro lado o restaurante. Uma cozinha 
meia aberta para os clientes ver e apre-
ciar a maneira de fazer os grelhados.
Neste último fi m-de-semana o Paulo 

Filipe, vindo de Toronto encantou a sala 
com «O rapaz da camisola verde»,»se 
chorar fosse pecado», «Fado precisa-se», 

«Lamento Saudade» entre outros.
Nós não devemos esquecer Paulo Ra-

mos na guitarra clássica e Fernando sil-
va na guitarra portuguesa que fi zeram a 
alegria dos amadores de fado. Assitimos 
à maravilhosa actuação do Rancho Fol-
clórico da Missão Santa Cruz dançando 
à moda do Ribatejo e da Nazaré.
Lenita Gentil, uma das grandes fadis-

tas de Portugal cantou «Tarde Triste do 
Campo Pequeno», Fado castiço de Ga-
briela Oliveira «Travessa da Palha», 

“Maria Madalena”, “Lisboa Antiga”, 
 elogiou Arlindo Carvalho, porque ela 
não sabendo escrever as músicas, nem 
as letras, soube muito bem cantar e, elo-
giou-o porque, ninguém o conhecia mas 
todos conheciam as suas canções “Azei-
tona” e “Lisboa Cidade de Sol”. Para 
fi nalizar esta primeira noite, “Uma casa 
portuguesa”. Finalizo dando um toque 
aos mestres do restaurante, com para-
béns pelo restaurante, pela sua abertura, 
é claro que o restaurante tem muitas pos-
sibilidades, onde muitos disseram que no 
segundo dia já era melhor e no sábado 
ouvi comentários mais positivos. Posso 
dizer que neste fi m-de-semana vou dar 
um salto para ver o progresso desta aven-
tura do Anibal Silva e de Maria Mendes, 
administradora do restaurante.

PUBLICIDADE

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

284 000$

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

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

Nova construcção. Muito lindo con-Nova construcção. Muito lindo con-
do com 1qto fechado. Materiais de do com 1qto fechado. Materiais de 
qualidade. Rés-de-chão. qualidade. Rés-de-chão. 

160 800$ + TPS e TVQ160 800$ + TPS e TVQ

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

Belo duplex num sítio muito pro-Belo duplex num sítio muito pro-
curado em Ahuntsic Oeste. Possi-curado em Ahuntsic Oeste. Possi-
bilidade de um bachelor. Livre ao bilidade de um bachelor. Livre ao 
comprador. MUITO INTERESSANTEcomprador. MUITO INTERESSANTE

ECONOMIA

Texto de Rui Bernardes SerraCARNEIRO: Carta Dominante: O Dependurado, que signifi ca Sacrifício. 
Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade. Saúde: Com dis-
ciplina e controlo melhorará. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 
mais do que habitualmente. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da confi ança 
que tenho em mim próprio!

TOURO: Carta Dominante: 5 de Copas, que signifi ca Derrota. Amor: 
Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir brevemente a pes-
soa que idealizou. 

Saúde: Tenderá a sofrer de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará conta de 
si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para revitalizar o seu corpo. 
Dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta que estava suspensa há algum 
tempo. Pensamento positivo: Eu sou um vencedor, porque sei aprender com 
as derrotas. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta Dominante: 8 de Copas, que signifi ca Concretização, 
Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com calma tudo 
se resolve.
Saúde: Este será um período de paz, aproveite para descansar. Seja 

o seu melhor amigo! Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes inves-
timentos. Pensamento positivo: Sei que sou capaz de concretizar os meus 
sonhos! Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que signifi ca Afeição, 
Falsidade. Amor: Entre em contacto com os seus familiares e amigos 
que estão distantes e verá como custará menos a suportar a saudade. 

Não se deixe dominar por maus presságios!  Saúde: Dê mais atenção aos seus 
ouvidos. Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da sua vida.
Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afecto sincero.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que signifi ca Prosperidade, Ri-
queza e Segurança. Amor: Andará muito sentimental e por isso o seu re-
lacionamento amoroso estará colorido e cheio de ternura. Olhe em frente 

e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: Espera-o um período isento 
de preocupações. Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto supér-
fl uo. Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro. Números 
da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta Dominante: A Justiça, que signifi ca Justiça. Amor: 
Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes doentios. Aprenda 
a trazer para a luz o melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com a auto-

-medicação. 
Dinheiro: Época favorável ao investimento em novos negócios.
Pensamento positivo: Procuro ser justo e bom nas escolhas que faço.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta Dominante: 10 de Espadas, que signifi ca Dor, De-
pressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia. Saúde: 
Não terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: Algumas difi -

culdades avizinham-se. Pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser 
vencida através da Fé! Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que signifi ca Via-
gem longa, Partida Inesperada. Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite 
bem os momentos escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: 

Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: Período menos favorável para 
empréstimos. Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas 
boas.  Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Paus, que signifi ca Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Através do diálogo poderá clarifi car algu-
mas dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si, apro-

veite-a!
Saúde: Cuidado com os vírus gripais. Dinheiro: Reina a estabilidade neste cam-
po. Pensamento positivo: Estou disponível para as alegrias que a amizade me 
traz! Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que signifi ca Poder. 
Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra a imensa força 
e coragem que traz dentro de si! Saúde: Manter-se-á numa situação es-

tável. Dinheiro: A sua carreira está em alta. 
Pensamento positivo: Sei que tenho poder sobre as minhas emoções, não me 
deixo dominar por elas.

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Papa, que signifi ca Sabedoria. Amor: 
Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha confi ança na pessoa 

que tem a seu lado. Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que o sucesso 
esteja sempre consigo! 
Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais 

sábia conselheira.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta Dominante: 7 de Paus, que signifi ca Discussão, Nego-
ciação Difícil. Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e familiares. 
Tenha a ousadia de sonhar! Saúde: Faça com maior regularidade análises ao 
sangue.
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo signifi cativamente.
Pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os confl itos.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

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

Irene Morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

FABREVILLE-MLS 8649389
Magnífi ca vivenda destacada de 

2008. Três quartos, duas CDB, cave 
acabada, ar condicionado, alarme, 
cerca da auto-estrada 13 e 15 e de 

todos os serviços. 497 500$

LAVAL-MLS 8586586
Lindo bungalow destacado a 

apenas cinco minutos do Métro 
Cartier, com grande local que 

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

No passado dia 16 de novembro, a missão conjunta 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Comis-

são Europeia (CE) e Banco Central Europeu (BCE), 
vulgarmente designada de Troika, deu nota positiva na 
segunda avaliação trimestral ao programa de assistência 
fi nanceira, o que permitirá a Portugal receber uma nova 
transferência do empréstimo internacional, no valor de 
8 mil milhões de euros, que chegará no próximo mês e 
em janeiro. A avaliação da Troika incidiu sobre os três 
pilares do programa de assistência fi nanceira: consoli-
dação orçamental, estabilidade do sistema fi nanceiro 
e reformas estruturais, considerando o Ministério das 
Finanças que todas as metas quantitativas foram cum-
pridas em setembro.  Não obstante ter passado neste 
segundo exame, o Ministro voltou a lembrar que o Go-
verno detetou “desvios consideráveis” nas contas deste 
ano, que obrigaram a medidas extraordinárias e que au-
mentaram numa “magnitude signifi cativa” a exigência 
do Orçamento de Estado para 2012. 
Para descer o défi ce para 4.5% do PIB, serão preci-

sas medidas adicionais equivalentes a 5.3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), devendo essa consolidação 
orçamental ser realizada em mais de dois terços do 
“lado da despesa”, em grande medida devido à sus-
pensão do pagamento dos subsídios nas administra-
ções públicas. Este ajustamento “não incorpora me-
didas extraordinárias”, ao contrário do que sucedeu 
este ano. Os responsáveis da Troika não se mostra-
ram surpreendidos com a difi culdade em cortar na 
despesa, num ano em que foi marcado por eleições 
(legislativas e regionais), afi rmando que “o Governo 
português está a fazer um esforço enorme para colo-
car o país no caminho certo”. 
Mostraram-se ainda confortáveis com o facto do 

maior partido da oposição concordar com os princi-
pais pontos do programa. No que diz respeito à ne-
cessidade de diminuição do endividamento do sector 
bancário, a Troika salientou que a banca não está no 
cerne dos problemas do programa de assistência fi nan-
ceira a Portugal e advertiu que a desalavancagem da 
banca portuguesa tem que ocorrer de forma “ordeira”, 
de modo a assegurar que a economia continua a ter 
crédito. 
A dimensão do programa foi considerada estar adap-

tada à realidade económica, pelo que ainda é cedo para 
pensar num aumento para além dos atuais 78 mil mi-
lhões de euros. Ainda assim, admitiu a possibilidade 

Comentário Semanal de Economia e Mercados
Troika volta a dar
nota positiva a Portugal

de ajustamentos no futuro, em função de mudanças 
nas condições económicas.
O que é certo é que, do ponto de vista da resistência 

da economia, a evolução ao longo deste ano tem sido 
mais favorável do que a que era prevista pela Troika. 
De acordo com a estimativa preliminar do INE, o PIB 
português registou uma queda em cadeia de 0.4%, 
no terceiro trimestre. Apesar de ainda não terem sido 
divulgados dados em detalhe, estimamos que a con-
tração da atividade resultou de descidas no consumo 
privado, no investimento em capital fi xo e nos gastos 
públicos, minoradas pelo contributo bastante positi-
vo das exportações líquidas de bens e serviços para o 
crescimento do PIB (entre +0.7 a +1.0 p.p.).
A queda trimestral do PIB português correspondeu a 

pouco mais de metade da descida prevista pelo consen-
so da bloomberg (-0.7%), entre os quais o Montepio se 
apresentou como uma das entidades mais otimistas e a 
única certeira. Refi ra-se que a CE tinha previsto uma 
contração de 1.4% no trimestre. Neste contexto, reite-
ramos as nossas previsões de que a economia portu-
guesa vai contrair 1.6% em 2011, valor que contrasta 
com a queda anual de 1.9% projetada pela CE. 
As nossas previsões incorporam uma forte queda de 

2% no atual trimestre, decorrente de um conjunto sig-
nifi cativo de fatores que afetam a economia portugue-
sa: i) o aumento do IVA na energia; ii) a sobretaxa que 
será aplicada ao subsídio de Natal; iii) as expectativas 
dos agentes face às fortes medidas de austeridade para 
2012 inscritas na proposta de OE 2012; iv) o abran-
damento ou mesmo contração da atividade em alguns 
dos nossos parceiros comerciais. 
O próximo ano continuará a ser bastante difícil, mas 

já se vislumbram algumas luzes ao fundo do túnel. A 
CE espera que a partir de meados do ano a economia 
deixe de contrair e comece a crescer no último trimes-
tre, o que não evitará uma contração anual do PIB de 
3%, no cômputo de 2012. Como refere o Ministro das 
Finanças, o próximo ano será decisivo para Portugal 
“recuperar a confi ança dos parceiros internacionais”, 
destacando que está prevista a obtenção de um saldo 
orçamental primário positivo de 0.7% do PIB. Uma 
vez conseguida a estabilização fi nanceira para poder 
relançar a economia, os grandes objetivos passarão 
pela “criação de emprego” e pelo crescimento econó-
mico, conforme reconhece o Primeiro-Ministro. 
Nós dizemos mais! 
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

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

         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

PEQUENOS ANÚNCIOS                                                                                   NECROLOGIA

22 de Novembro de 2011
1 Euro = CAD 1.412830

$9.00*

EMPREGOS

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

ENSINO

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

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia Mercearia 
PortuguesaPortuguesa

4701 St-Urbain4701 St-Urbain
514.514.842.3373842.3373

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

VIDENTE

24 DE NOVEMBRO24 DE NOVEMBRO
40º ANIVERSÁRIO DO ESTRELA DO OCEANO40º ANIVERSÁRIO DO ESTRELA DO OCEANO

 FUNDOS PARA O CANCRO FUNDOS PARA O CANCRO
26 DE NOVEMBRO26 DE NOVEMBRO

 PROVA DE VINHOS NO PALAIS DES CONGRÉS PROVA DE VINHOS NO PALAIS DES CONGRÉS

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

INFO@PLEXON.CA

TEL.: 514-284-1813
Guia do consomidor

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

APLICÁVEL A
NOVOS ANÚNCIOS

UNICAMENTE.
TODOS OS
ANÚNCIOS
DEVEM SER
PAGOS COM

ANTECEDÊNCIA.

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José MontezJosé Montez

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Restaurante português 
procura um empregado de 

mesa com experiência.

514-240-3912

 A ciência do Ensaio de Jogo

Notre entreprise cherche à combler plusieurs postes de testeurs de jeux vidéo 
linguistiques Portugais correspondant au profi l suivant :
A nossa empresa tem vários lugares disponíveis para pessoas que queiram testar 
jogos de vídeo linguísticos portugueses, que correspondam ao seguinte critério:

 Amateurs de jeux vidéo | Amadores de jogos vídeo
 Maîtrisant la langue Portugaise | Control da língua portuguesa
 Capables de rédiger en anglais | Capazes de redigir em inglês.

Nous sommes à la recherche de gens motivés et bilingues. De vrais mordu(e)s de 
jeux vidéo capables d’effectuer la vérifi cation de différentes caractéristiques d’un jeu: 
langue, expressions locales, localisation, etc.
Estamos à procura de pessoas motivadas et bilingue. Verdadeiros adeptos de 
jogos vídeo.capazes de efectuar a verifi cação das várias características dum 
jogo: linguagem, expressões locais, localizações, etc.

Bref, des passionné(e)s en mesure de déceler les erreurs et de les rapporter.
Em breve, amantes a pontos de detectar erros e fazer relatórios.

Enzyme Laboratoires de Test est le leader canadien du test de jeux vidéo. Nous 
effectuons plusieurs types de vérifi cations et tests pour une clientèle internationale. 
Avec plus de 300 employés venant des quatre coins du monde, nous offrons un 
environnement jeune et dynamique.
Enzyme Laboratoires de Test é o “leader” canadiano em testes de jogo video. Nós 
efectuamos vários tipos de verifi cação e teste para uma clientela internacional.
Empregamos mais de 300 pessoas vindas dos 4 cantos do mundo.Oferecemos 
um ambiente jovem e dinâmico.

Lieu de travail | Lugar de trabalho: Montréal ou Sainte-Adèle, Québec
Poste : Poste permanent ou stage | Permanente ou estagiário.

Pour transmettre votre candidature | Para enviar a sua candidatura:
Site: www.ezyme.org e selecione o botão «emploi»
www.enzyme.org et sélectionnez l’onglet «Emploi».

Laboratoires de Test . Enzyme . Testing Labs
Montréal et Sainte-Adèle, QC, 450-995-2000

Procura-se dois homens para ser-
viço de limpeza, a tempo parcial e 
sobre chamadas.

Contactar: 514-367-1330

COMUNICADO
CONVITE

ENCONTRO DOS JOVENS DA 
MISSÃO SANTA CRUZ

DOS ANOS 60 E 70
3 DE DEZEMBRO 2011 ÀS 16H00
No salão Nobre do Centro Comu-

nitàrio da Missão Santa Cruz.
Convidamos a trazer um prato de 
comida para partilhar por favor 
confi rmar a sua presença para 
uma das  seguintes pessoas
Teresa  dos Santos: 450-681-6506
José Candido: 514-335-0523
Teresa Batista: 514-729-3503

CONTAMOS COM A SUA 
PRESENÇA PARA RELEMBRAR 

OS BONS TEMPOS

M E M O R A N D U M
1º Ano de Saudade

Francisco Barbosa
Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia do 
1º ano em sufrágio pela sua alma, 
que será celebrada no dia 29de 
Novembro de 20011, pelas 18h30, 
na Igreja Santa Cruz, situada no 60 
Rachel, O., em Montreal

Agradecem antecipadamente a to-
das as pessoas que se dignarem 
assistir a este acto religioso.
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DESPORTO

1-Benfica 24 10 7 3 0 23 10
2-FC Porto 24 10 7 3 0 25 5
3-Sporting 23 10 7 2 1 24 10
4-Marítimo 21 10 6 3 1 16 11
5-SC Braga 19 10 5 4 1 13 4
6-Olhanense 13 10 3 4 3 10 10
7-Académica 13 10 4 1 5 14 15
8-Gil Vicente 11 10 2 5 3 10 16
9-V. Setúbal 11 10 3 2 5 7 14
10-Beira-Mar 10 10 2 4 4 6 6
11-V. Guimarães 10 10 3 1 6 14 14
12-Nacional 10 10 3 1 6 6 20
13-U. Leiria 9 10 3 0 7 11 19
14-Rio Ave 8 10 2 2 6 9 12
15-P. Ferreira 7 10 2 1 7 10 21
16-Feirense 7 10 1 4 5 6 17

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

10ª jornada - Resultados

P. Ferreira 1-5 V. Guimarães
Marítimo 3-2 Académica
Olhanense 0-0 FC Porto
Beira-Mar 2-1 Feirense
Rio Ave 2-1 Nacional

V. Setúbal 0-0 Gil Vicente
SC Braga 1-1 Benfica
Sporting 3-1 U. Leiria

Horário dos póximos jogos

25/11 Académica-Beira-Mar     [SportTV1] 15:15

26/11 Nacional-Marítimo                   [SportTV1] 12:00

26/11 Benfica-Sporting                            [SportTV1] 15:15

27/11 Feirense-Rio Ave                              11:00

27/11 Gil Vicente-U. Leiria                       11:00

27/11 FC Porto-Sp. Braga                          [TVI] 13:15

27/11 P. Ferreira-Olhanense              [SportTV1] 15:15

28/11 V. Guimarães-V. Setúbal        [SportTV1] 15:15

LIGA ZONE SAGRES

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

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

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

 em ecrã gigante em ecrã gigante

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

Bayern M. 3-2 Napoli
Villarreal 0-3 Man. City

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

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

Trabzonspor 0-0 CSKA Moskva
Inter 2-1 Lille

CSKA Moskva 0-2 Lille
Trabzonspor 1-1 Inter

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

Man. United 2-0 FC Otelul
Benfica 1-1 FC Basel

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

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

Lyon 0-2 Real Madrid
Ajax 4-0 Dinamo Zagreb

Real Madrid 6-2 Dinamo Zagreb 
Lyon 0-0 Ajax

Grupo E
 Equipa J V E D P 
1-Chelsea 4 2 2 0  8
2-Bayer L. 4 2 0 2 6
3-Valencia 4 1 2 1 5
4-Genk 4 0 2 2 2

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

Bayer L. 23/11 Chelsea
Valencia 23/11 Genk

Grupo F
 Equipa J V E D P 
1-Arsenal 4 2 2 0 8
2-Marseille 4 2 1 1 7
3-Borussia D. 4 1 1 2  4
4-Olympiakos 4 1 0 3 3

Arsenal 0-0 Marseille
Borussia D. 1-0 Olympiakos
Marseille 23/11 Olympiakos
Arsenal 23/11 Borussia D.

Grupo G
Equipa J V E D P 
1-APOEL 4 2 2 0 8
2-Zenit 4 2 1 1 7
3-FC Porto 4 1 1 2  4
4-Shakhtar 4 0 2 2 2

Zenit 1-0 Shakhtar
APOEL 2-1 FC Porto
Zenit 23/11 APOEL

Shakhtar 23/11 FC Porto

Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Barcelona 4 3 1 0  10
2-Milan 4 2 2 0 8
3-BATE 4 0 2 2 2
4-Plzen 4 0 1 3 1

BATE 1-1 Milan
Plzen 0-4 Barcelona

Milan 23/11 Barcelona
BATE 23/11 Plzen

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

Birmingham 2-2 Club Brugge
SC Braga 5-1 NK Maribor

SC Braga 30/11 Birmingham
NK Maribor 30/11 Club Brugge

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Sporting 4 3 0 1 9
2-FC Vaslui 4 1 2 1 5
3-Lazio 4 1 2 1 5
4-FC Zürich 4 0 2 2 2

Lazio 1-0 FC Zürich
FC Vaslui 1-0 Sporting

Sporting 01/12 FC Zürich
FC Vaslui 01/12 Lazio

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

APURAMENTO EURO 2012 - PLAYOFFS

Sonho De Um Jovem

Em consequência, da nossa selecção portugue-
sa ter vencido a selecção da Bósnia, por 6-2,eis 

que despertou a um dos nossos jovens, (lusodes-
cendente) já adepto há muito tempo, do futebol 
português,a vontade de compartilhar connosco 
(a comunidade) o seu sonho de ser «Alguém» no 
“Mundo do Futebol”. Michael Faria enviou-nos 
uma carta, a qual dizia assim:
“O José Mourinho é Português… eu sinto orgulho 

de ser Português!
Desde que me posso lembrar sou um adepto do fu-

tebol português. Muitas pessoas aqui no Canadá não 
gostam de futebol mas eu sou um adepto enorme do 
futebol Clube do Porto, uma das melhores equipas 
portuguesas que já teve como treinador, o grande 
José Mourinho! Eu espero que ele seja o próximo 

treinador da Federação Portuguesa de Futebol. Já há 
7 anos que sou guarda-redes de futebol e espero po-
der jogar e ganhar a taça do mundial com Portugal e o 
José Mourinho como meu treinador. Quando vi, nas 
notícias que o treinador melhor do mundo era o José 

Mourinho eu tive a certeza que a equipa de Portugal 
ia chamá-lo para ser o nosso treinador e espero que 
ele seja o próximo treinador para Portugal ganhar! 
Quando for mais velho, gostaria de ser como o José 
Mourinho, um grande treinador e um jogador conhe-
cido por todos os cantos do mundo. Para isso vou 
continuar a estudar e ao mesmo tempo praticar o meu 
desporto favorito o futebol! Quero também aprender 
bem o português porque me sinto muito orgulhoso, 
de ser português, como José Mourinho!”
Michael, o jornal “A VOZ DE PORTUGAL” 

deseja-te muito sucesso, tanto nos teus estudos, 
como no “Mundo do Futebol” e que o teu lindo 
sonho se torne realidade.

Texto de Elisa Rodrigues

TAÇA DE PORTUGAL: todos os apurados!

Sobram apenas seis equipa da Liga. O resto são 
seis da Liga de Honra e quatro da II Divisão.

O Torreense e Aves são os tomba-gigantes desta 
ronda da Taça de Portugal, tendo eliminado respecti-
vamente o Rio Ave (2-3 após prolongamento) e o V. 
Guimarães (0-0, 3-2 nos penalties).

Olhanense, Nacional, Marítimo, Benfi ca, Sporting e 
Académica são as equipas da I Liga apuradas para os 
oitavos-de-fi nal da Taça. Nesta ronda, de resto, caí-
ram Rio Ave, P. Ferreira, F.C. Porto, Sp. Braga e V. 
Guimarães.
Sorteio de oitavos e quartos
Jogos dos oitavos-de-fi nal (4 de dezembro*):
D. Aves-Ribeira Brava; Mirandela-Oliveirense; 

Moreirense-Torreense; Tirsense-Nacional; Lei-
xões-Académica; Estoril-Olhanense; Sporting-
-Belenenses; Marítimo-Benfi ca; *Marítimo-Ben-
fi ca a 2 de dezembro; Sporting-Belenenses a 5 de 
dezembro.
Emparelhamento dos quartos de fi nal (21 de de-

zembro): Sporting ou Belenenses-Marítimo ou 
Benfi ca; Leixões ou Académica-D. Aves ou Ri-
beira Brava; Moreirense ou Torreense-Tirsense 
ou Nacional; Mirandela ou Oliveirense-Estoril ou 
Olhanense.
Sporting jogará em casa frente ao Belenenses. 

Um clássico lisboeta a apimentar os “oitavos”, 

que os leões pediram que fosse adiado para 5 de 
dezembro, também devido a compromissos nas 
competições europeias.
Marítimo recebe o Benfi ca. Jogo complicado para 

os encarnados, que terá lugar a 2 de dezembro e não 
a 4, devido a compromissos europeus.
No último jogo do dia, e um dos mais importantes, 

o Sporting venceu o Sp. Braga, por 2-0, com golos de 
Diego Capel e Insúa ainda na primeira parte.
Destaque, por fi m, para o facto de sobrarem apenas 

seis equipas da Liga, contra seis também da Liga de 
Honra: Torreense, Ribeira Brava, Mirandela e Tirsen-
se são os sobreviventes da II Divisão.
Resultados da ronda
Naval-Benfi ca, 0-1; Moreirense-Lousada, 7-1; 

Académica-F.C. Porto, 3-0; Juventude de Évora-
-Marítimo, 0-1; Alcochetense-Olhanense, 0-0 (2-4 
g.p.); Rio Ave-Torreense, 2-3 (após prolongamento); 
P. Ferreira-Nacional, 2-2 (4-5 g.p.); S. J. Ver-Tirsen-
se, 0-3 (Lio, 19; Carlos Pinto, 42; André Soares, 71); 
Leixões-Santa Maria, 1-0 (Luís Silva, 44); Belenen-
ses-Vizela, 2-0(Maranhão, 21; Abel Camará, 89); 
Tondela-Oliveirense, 0-1(Adriano, 13); Mirandela-
-Gondomar, 1-1 (6-5 g.p.) (Bertinho, 5) (Lenho, 18); 
Ribeira Brava-Sp. Covilhã, 0-0 (5-4 g.p.); Estoril-

-Praia-Penafi el, 2-1 (após prolongamento) (Licá, 10; 
Adilson, 120) (Manuel, 31 g.p.); Desp. Aves-V. Gui-
marães, 0-0, 3-2 gp; Sporting-Sp. Braga, 2-0
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃOTODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

TESTEMUNHOS REAIS:TESTEMUNHOS REAIS:

SEGURA O TEU AMORSEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUEO ÍNDIO QUE

EU DOMINOEU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAMONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOSCOM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIADE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORAMELHORA AGORA
A SUA VIDAA SUA VIDA  

100%100%  
GARANTIDOGARANTIDO

A minha esposa querida es-A minha esposa querida es-
táva possessa por um mau táva possessa por um mau 
espírito, que a impedia de espírito, que a impedia de 
ter paz e sossego na sua ter paz e sossego na sua 
vida. Já tinhamos  consul-vida. Já tinhamos  consul-
tado  vários  psíquicos, mas tado  vários  psíquicos, mas 
sem resultado. Ela estava sem resultado. Ela estava 

a fi car doída e perdendo a razão, dia a fi car doída e perdendo a razão, dia 
após dia. Felizmente que o SHAMAN, após dia. Felizmente que o SHAMAN, 
Conseguiu curá-la com a sua medicina Conseguiu curá-la com a sua medicina 
natural. Obrigado mil vezes au SHA-natural. Obrigado mil vezes au SHA-
MAM. ROBERTO S.MAM. ROBERTO S.

Depois da família do Depois da família do 
meu marido ter feito meu marido ter feito 
tudo para nos sepa-tudo para nos sepa-
rar, o amor e a pros-rar, o amor e a pros-
peridade voltou para peridade voltou para 
o nosso lar. Ainda o nosso lar. Ainda 
bem que a verdade  bem que a verdade  
acaba sempre por vencer, pois está acaba sempre por vencer, pois está 
sempre do lado das causas justas sempre do lado das causas justas 
e boas. Obrigado SHAMAN por nos e boas. Obrigado SHAMAN por nos 
teres dado a conhecer a verdade teres dado a conhecer a verdade 
e revelado os nossos inimigos. e revelado os nossos inimigos. 
SAMY  SAMY  

Estamos-te a enviar Estamos-te a enviar 
este postal, Shaman, este postal, Shaman, 
de um lugar maravi-de um lugar maravi-
lhoso na Jamaica, lhoso na Jamaica, 
onde estamos a pas-onde estamos a pas-
sar a nossa segun-sar a nossa segun-
da lua de mel.Muito da lua de mel.Muito 

obrigado por teres harmonizado a obrigado por teres harmonizado a 
nossa relação. Estamos também nossa relação. Estamos também 
à espera de um novo membro na à espera de um novo membro na 
nossa família que vem abençoar a nossa família que vem abençoar a 
nossa união. ANGELAnossa união. ANGELA

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

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

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

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊREGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

Somos uma família  que Somos uma família  que 
sofreu muita violência sofreu muita violência 
no nosso país. Fugindo no nosso país. Fugindo 
desta situação fomos desta situação fomos 
para o Canadá, e depois para o Canadá, e depois 
de 5 anos de luta para de 5 anos de luta para 
não ser deportados, con-não ser deportados, con-
seguimos a nossa resi-seguimos a nossa resi-
dência canadiana. Obrigado SHAMAN dência canadiana. Obrigado SHAMAN 
pelas tuas rezas e por teres consegui-pelas tuas rezas e por teres consegui-
do afastar o mau e ajudar-nos na nos-do afastar o mau e ajudar-nos na nos-
sa legalização. COWELL FAMILY.sa legalização. COWELL FAMILY.
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AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT 
DU MARCHÉ?

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

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

Nom: _______________________________________

Adresse: _____________________________________

Code postal: _____________

Courriel (facultatif): _____________________________

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

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

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

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


