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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Irá manifestar-se em si uma 
forte sensualidade.
Saúde: Com disciplina e controlo 

melhorará. 
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 
mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOurO: Carta Dominante: 5 de 
Copas, que significa Derrota.
Amor: Caso esteja livre e 
descomprometido poderá surgir 
brevemente a pessoa 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.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: 8 de 
Copas, que significa 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 investimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33 

cArANguEjO: Carta Dominante: 
2 de Espadas, que significa 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.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta Dominante: 10 de Ouros, 
que significa Prosperidade, Riqueza e 
Segurança.
Amor: Andará muito sentimental e por 
isso o seu relacionamento 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 supérfluo.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa 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 automedicação. 
Dinheiro: Época favorável ao investimento em 
novos negócios.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta Dominante: 10 
de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão.
Amor: Esteja atento a tudo o que o 
rodeia.

Saúde: Não terá que se preocupar, está em 
plena forma.
Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Paus, que significa Viagem 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.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgITárIO: Carta Dominante: Valete 
de Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: Através do diálogo poderá 
clarificar algumas dúvidas com a 

sua cara-metade. A felicidade espera por si, 
aproveite-a!
Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 3 
de Ouros, que significa 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 estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuárIO: Carta Dominante: O Papa, 
que significa Sabedoria
Amor: Os ciúmes não nos levam a 
lado nenhum, tenha confiança 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!
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: 7 de Paus, 
que significa Discussão, Negociação 
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 significativamente.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
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programação 
semanal

QuArTA-fEIrA
23 DE OuTubrO                               
02:00 bom Dia portugal
04:56 praça da Alegria
07:14 Os Nossos Dias
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:32 Nativos Digitais
09:50 correspondentes
10:16 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:07 ler +, ler melhor
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal
16:02 portugueses pelo mundo
16:44 A verde e a cores
17:12 O Extraordinário
 mundo das fibras
17:41 correspondentes
18:07 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 bem-vindos a beirais
20:44 Telejornal madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53 Último a sair
22:58 podium
23:59 24 Horas
00:31 correspondentes
00:59 5 para a meia-Noite

QuINTA-fEIrA
24 DE OuTubrO                               
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
 O cinema do real
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
00:40 grande reportagem
 vidas a leilão
01:00 5 para a meia-Noite

sExTA-fEIrA
25 DE OuTubrO                               
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
16:15 sexta às 9
16:45 poplusa
 Nome comum
17:30 Ingrediente secreto
 feijão
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 moda portugal
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente secreto
 feijão
01:00 5 para a meia-Noite

sábADO
26 DE OuTubrO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:32 consigo
03:00 bom Dia portugal
03:56 zig zag
05:15 biosfera
06:00 portugal selvagem
06:15 vIvA A mÚsIcA
07:00 moda portugal
07:30 califórnia contacto
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 zig zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 ENTrE prATOs
10:30 liberdade 21
11:30 AlTA prEssÃO
12:00 Atlântida (madeira)

13:30 califórnia contacto
14:00 uma família Açoriana
15:00 TelejornalDireto
16:15 vIvA A mÚsIcA
 Afonso dias
17:15 Isabel de castro
 Antes da vida começar
18:00 grandes
 Quadros portugueses
18:30 moda portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 Ingrediente secreto
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Herman 2013
23:00 portugueses
 pelo mundo
23:45 Nativos Digitais
00:07 24 Horas
00:30 califórnia contacto
01:00 poplusa

DOmINgO
27 DE OuTubrO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIATIvA
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 missa comemorativa
 do Dia do Exército
06:00 portugueses
 pelo mundo
06:45 Hotel 5 Estrelas
07:30 brasil contacto - 2013
08:00 jornal da Tarde
09:15 Aqui portugal
13:30 brasil contacto
14:00 poplusa
14:45 liga zON-sagres
 porto x sporting
16:30 TelejornalDireto
17:45 palavras para Quê?
18:15 portugueses
 pelo mundo
19:00 24 Horas
20:00 Trio d´Ataque
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00 futsal
00:30 brasil contacto
01:00 Agora

sEguNDA-fEIrA
28 DE OuTubrO                               
02:00bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:14 Os Nossos Dias
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 A verde e a cores
10:16 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:14 rebelde way
15:00 TelejornalDireto
16:03 grande reportagem
16:30 só visto!
17:30 Nova Inglaterra contacto
18:01 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 bem-vindos a beirais
20:56 Telejornal madeira
21:33 Telejornal - Açores
22:05 prós e contras
23:30 A verde e a cores
23:58 24 Horas
00:30 Nova Inglaterra contacto
01:00 5 para a meia-Noite

TErÇA-fEIrA
29 DE OuTubrO                              
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:57 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 Profissões
10:30 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal
16:00 programa a designar
16:45 A Estrela lá de casa
17:00 conversas do Triângulo
17:30 Profissões
18:07 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 bem-vindos a beirais
20:47 Telejornal madeira
21:23 Telejornal - Açores
22:00 cIDADE DEspIDA
22:45 grandes livros
23:30 O Extraordinário
 mundo das fibras
00:00 24 Horas
00:30 Profissões
01:00 5 para a meia-Noite
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ConVíVio de gala dos amigos de rabo de peixe
O circulo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza o 13º encontro do Convívio de gala 
dos Amigos de Rabo de Peixe no dia 2 de novembro de 2013 às 17h30. Vai ser um 
evento para juntar várias centenas de Rabopeixenses. Para mais informações ou re-
servas: Eduardo Leite: 450-687-2082; Olivia Paiva: 514-707-8877.

Jantar na lasalle
A Associação Cultural Recreativa Portuguesa de LaSalle organiza um jantar e baile 
de Halloween em LaSalle no dia 2 de Novembro às 19h00. Ementa: sopa, lombo de 
porco assado no forno com puré de batata e sobremesa. Não se esqueçam de se 
mascararem! Haverá prémios para os melhores mascarados. 
para mais informações ligue: 514 366 6305

lançamento do liVro “pensamentos”
Vitor Gonçalves, em colaboração com o Clube Portugal de 
Montreal organizam o lançamento de um livro de poesia. 
Convidamos a comunidade para a cerimónia do lançamento 
do livro “Pensamentos” que terá lugar domingo, 27 de outu-
bro de 2013, no Clube Portugal de Montreal, situado no 4397 
Boul. St-Laurent, pelas 17h00.

35º aniVersário da Casa dos açores do QuebeQue
A Casa dos Açores do Quebeque celebra o seu 35º aniversário e leva a efeito uma 
exposição sobre o 35 anos de vida na comunidade que se realizará sexta-feira dia 
25 de outubro pelas 19h00 na sua sede situada no 229 rua Fleury O. Haverá folclore, 
filarmónica e fado e o serau terminará com um beberete para todos os presentes.

Jantar anual do grupo Coral de santa Cruz
O Grupo Coral de Santa Cruz organiza o seu tradicional Jantar Anual no dia 26 de 
outubro pelas 19h30 no subsolo da Igreja de Santa Cruz. Para mais informações ou 
reservas: 514-844-1011.

Halloween no oriental
O Clube Oriental Português de Montreal celebra o dia de halloween no sábado dia 2 
de novembro pelas 19h30. Com o melhor conjunto da comunidade, Contact e haverá 
prémios para os melhores mascarados. Ementa, coelho no forno, sopa e salada, so-
bremesa e café. Se gosta de conviver só tem uma opção é o Clube Oriental. Faça nós 
uma visita.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

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

Consulte fi do.ca/residentielle

Pode conservar o seu número 
de telefone atual3

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

“Constituição não deixa 
goVerno responsáVel eVitar falênCia”
O antigo ministro Eduardo Catroga afirmou, em 

entrevista à rádio Renascença, que falta um 
princípio na Constituição de “responsabilidade fiscal 
e financeira”, para que sejam responsabilizados os 
governos que levaram o País à falência.
O chairman da EDP e ex-ministro das Finanças, 

Eduardo Catroga, considera que a Constituição da 
República Portuguesa carece de um “princípio de 
responsabilidade fiscal e financeira”, para que sejam 
responsabilizados os “governos irresponsáveis” que 
levaram o País à falência e para que seja permitido a 
um Executivo “responsável” tirar o País da falência.
Eduardo Catroga falava, ontem à noite, aos micro-
fones da Rádio Renascença, comentado os recentes 
chumbos do Tribunal Constitucional. “Temos uma 
Constituição que parte do pressuposto de que o Es-
tado não tem restrições financeiras, o que não é ver-
dade. A Constituição está cheia de bons princípios, 
mas falta-lhe lá o princípio da responsabilidade fiscal 
e financeira”, comentou o economista indicado em 
2011 pelo PSD para acompanhar as negociações com 
a troika, acrescentando que acredita que Portugal vai 
conseguir alcançar autonomia financeira sem recurso 
a um segundo resgate, mas sim a um programa cau-
telar “muito forte”. “Os nossos parceiros vão criar 
condições para que tenhamos acesso a um programa 
cautelar, algures na Primavera do próximo ano, mas 
como é um programa que vai ultrapassar o âmbito 
temporal desta legislatura, os nossos parceiros euro-
peus vão exigir que todos os partidos no poder subs-
crevam esse acordo”, comentou o antigo ministro das 
Finanças de Cavaco Silva. Em relação ao Orçamento 
de Estado para 2014, Eduardo Catroga lamentou que 
o Governo tenha “atrasado a colossal redução da des-
pesa pública, que era efectivamente necessária”, con-
siderando que esta é uma medida que devia já devia 
ter sido tomada antes.
O Sr. Catroga deve sonhar a cores. Imaginar, nem 

que  seja por um só momento, que os governos, 
sejam eles de que partido forem, teríam que ser 
responsabilizados por serem irresponsáveis. Pri-
meiramente ninguém aceitaría de se portar can-
didato, segundo, nenhum País possedería cadeias 
suficientes para meter todos esses malandros na 
prisão. Se é verdade que a constituíção não está 
adaptada à realidade atual das situações fiscais e 
financeiras do País, também é verdade que quem 
as escreve, propõe e aceita, já o faz para eventual-
mente poder contornar todas as disposições nela 
contidas, sem por isso ter que “pagar” pela má 
gestão que, na maior parte dos casos, exerce deli-

beradamente e completamente consciente do que 
está a fazer.
No sector privado, chamam-se incompetentes e 

ladrões e na maior dos casos as suas acções são 
avaliadas, julgadas e condenadas. Daí que este 
sector, consegue guardar nas suas alas gestores 
competentes, responsáveis e eficazes. Portanto o 
problema não resulta tanto da Constituíção, como 
de quem a prepara, propõe e aceita.
Não venham, portanto os seus defensores, ven-

der-nos a ideia de que a Constituíção é a protec-

tora dos direitos do “povo”! O cidadão honesto e 
trabalhador, raramente sente a necessidade de se 
defender, tendo como “escudo” as disposições da 
Constituíção, porque na maior parte dos casos, as 
desconhece por completo.
Se recentemente assistimos a certas decisões, que 

nos deram a impressão que a Constutuíção pro-
tegeu certos direitos que o governo se preparava 
para retirar aos honestos cidadãos, só temos que 
ver quem levou esses casos ao tribunal (sindicatos 
ou oposição) para nos apercebermos, que na rea-
lidade não eram os interesses do povo, mas sim os 
seus próprios interesses que estavam a ser defen-
didos. Eles tinham bem mais a perder que aqueles 
que eles supostamente pretendem defender.
A propósito Sr. Catroga, quantas pensões e quais 

os montantes, está o Sr. a receder, ao abrigo da 
“inapropriada” Constituíção?
Com isto me vou, boa semana a todos.
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QUEM É ELE?

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem as suas 
fotos antigas para se advinhar “Quem são eles?” Devem 

enviar as fotos por e-mail red@avozdeportugal.com

Dinarte de melo advinhou a foto da semana passada. A pes-
soa na foto era josé manuel sá.

CASAL DA SEMANA

mariza na
plaCe des arts!

A fadista Mariza tal como já vos tinha anun-
ciado passou por Montreal no passado dia 19 

de outubro de 2013 para um único espectáculo 
na sala Wilfrid-Pelletier do Teatro Maisonneuve, 
uma das salas do complexo artístico da Place des 
Arts com capacidade para cerca de 3000 pessoas 
completamente repleta.
Durante a noite Mariza foi acompanhada sobre uma 

forma de quarteto composto por José Manuel Neto 

na guitarra portuguesa, Pedro Jóia na guitarra clássi-
ca, Yami na viola baixo e Vicky Marques que de vez 
em quando fazia a sua aparição na bateria e “cajón”
Mariza efectuou uma exibição com uma “autentici-

dade” onde se “deu” completamente ao auditório im-
plicando todas as étnias presentes, tentando mesmo 
fazer cantar os não portugueses uma simples frase de 
um fado, que se diga até foi bem conseguido e apre-
ciado pelo publico.
Com um programa tendo uma base delineada, mas 

onde há sempre espaço ao ajustamento, apresentou 
os temas previstos na sua “tournée” bem como al-
guns dos seus temas mais emblemáticos, a sua actua-
ção sai um pouco do fado tradicional das ruelas de 
Lisboa mas mantém viva a essência do fado.

A exibição foi muito especial, sentiu-se que para ela 
a cena é um lugar conhecido e onde está completa-
mente à vontade, a maneira como ela ocupou o es-
paço do palco e como interagiu com os músicos e o 
público durante todo espectáculo, falou para a plateia 
ora em Francês nas partes mais fáceis ou em inglês 
quando necessitava de explicar mais detalhadamente, 
e claro em português para os portugueses presentes, 
demonstrou aquilo que é: uma grande artista e que 
deixa marca.

Diamantino Sousa
Fotos de João Arruda
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Domingo, 3 de Novembro 2013  
nos complexos funerários Magnus Poirier
EM FRANCÊS: 10 horas
222, boul. des Laurentides, Laval
10300, boul. Pie-IX, Montréal-Nord

Na Igreja Notre-Dame d’Haïti  
11 horas  
10946, boul. Saint-Vital, Montréal-Nord

No Cimetière de Laval 
5505, rang Bas Saint-François, Laval
EM ITALIANO: 10 horas, 14 horas 
EM FRANCÊS: 10 horas
EM ESPANHOL: 12 horas
EM PORTUGUÊS: 12 horas

450 661.7017 
www.cimetierelaval.com

Autocarro gratuíto
514 727.2847 
www.magnuspoirier.com 

A nossa comunidade é importante para nós!
Missas comemorativas para celebrar a memória dos vossos entes queridos.

Teve lugar no passado sábado, 19 de outubro 
de 2013, na Associação Portuguesa de West 

Island, o baile do Outono. Excelente ementa, qual 
constou uma sopa de creme de brócolos, antipas-
to, terra e mar (Filet-Mignon e camarão) acompa-
nhado com batatas e legumes. Para a sobremesa 
uns deliciosos  crepes recheados com queijo em 
creme,com gelado e regados de morango.
Tudo isto muito bem confecionado pela equipa da 

cozinha chefiada pelo chefe Jean Louis (Pu Pu).Este 
senhor é tão bom na cozinha como perante o público, 

que o ouve e tanto aprecia as suas anedotas e outras 
piadas,que nos fazem rir imenso.
Esta noite brilhante e divertida foi muito bem 

sucedida,graças ao empenho dos dirigentes desta 
simpática associação, chefiada pelo seu presidente 
Sr. Luis Tomé, pessoa entendida e que tem presta-
do grandes serviços à coletividade, não esquecendo 
todos os restantes membros da administração. É de 
destacar o empenho desta organização,em trazer nes-
ta noite para convívio de todas as pessoas presentes, 
o grande artista português, vindo de Toronto Henrik 
Cipriano.

O Henrique tem um imenso talento, na sua maneira 
de atuar no palco, ele consegue transmitir boa dispo-
sição e alegria com as histórias que conta com o seu 
sotaque açoriano, donde ele é originário. 
É verdadeiramente digno de apreciação, com a sua 

linda voz melodiosa e agradável. 
Foi um lindo serão, todos saíram satisfeitos com o 

uma noite sensaCional Com
Henrik Cipriano em west island

Jorge Matos
Fotos de Telmo Barbosa

seu repertório de canções às Roberto Carlos e José 
Malhoa e outros grandes êxitos da atualidade.
Parabéns ao excelente trabalho da direção do West 

Island, que continuem  por muitos anos ao serviço da 
diáspora.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

imPortAtionS

ItALpLus
          IMportAtIoNs inc

portuguese kids em montreal!
Em junho, A Voz de Portugal informou toda a 

comunidade que o grupo Portuguese Kids iam 
estar aqui no sábado 19 de outubro. Já lá vão 4 
meses e a data passou e ficamos com fome. Fomos 
informados no sábado que o grupo “Portuguese 
Kids” não pôde passar fronteira. À última da hora 

João Balança e Felipe Barbosa organizaram outra 
coisa. Apesar de tudo este desastre, Eddy Sousa, 
Jimmy Faria e Brian Ferreira fizeram um género 
de “The Portuguese Kids de Montreal”, e algumas 

pessoas ficaram para festejar juntos em amizade. 

Filipe Barbosa e a Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal pedem desculpa a todas a pessoas que compra-
ram bilhetes para o “show” dos Portuguese Kids, 
pelo facto de não ter sido possível a sua atuação, no 
sábado 19 de outubro na Santa Cruz. 

Os organizadores informam que devem guardar os 
seus bilhetes, porque  vão reorganizar a vinda deste 
grupo brevemente, com data a determinar. Ao mes-
mo tempo, querem agradecer profundamente todos 
os patrocinadores:  Sá e Filhos, Romados, Chouriçor, 
Deli Porc Bifana, Benfeito e Filhos, Padaria Guizot, 
Padaria São Miguel, Toit Bleu, Le Petit Portugal e a 
padaria Nossa Senhora do Rosário.

A F.P.M. quer agradecer, aos três artistas que vie-
ram ajudar, neste caso urgente na parte artística, são 
eles: Eddy Sousa, Jimmy Faria e Brian Ferreira pois 
graças a eles, foi possível continuar a festa num bom 
tom. 

E, finalmente, querem agradecer às pessoas que 
vieram e ficaram para festejar, apesar deste pe-
queno inconveniente artístico.

Os portuguese Kids de montreal
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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. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

PARA ÓCULOS 
especialmente

ADAPTADOS para 
computador

Para 
um
LOOK

2o

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

Acontecimento

L’avvenimento

*

VAcinA contrA A
griPe, grAtuitA

QuArTA-fEIrA, DIA 6,13,20 E 27 NOvEmbrO
DAs 11 Às 19 HOrAs

Para marcar encontro, 514-284-1865
Segundo os critérios de admissão da saúde pública.

enFermeirA PreSente
QuArtAS-FeirAS dAS 11h-19h
- Pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- Vacinas
- Serviços saúde/viagem
- Serviços mãe/recém-nascidos
- Tratamento de feridas.

peça o seu folheto e informação
dos preços no balcão da sucursal

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)

Na última parte da viagem, os pere-
grinos, depois de terem visitado 

Mérida, chegaram a Madrid já fazia noi-
te, mas ainda deu para visitar, antes de ir 
para a cama, tomar um copo no palácio 
real na Praça de Espanha. 
No dia seguinte, depois de uma visita 

panorâmica da cidade, seguimos para 

Saragoça, Monserrate e Barcelona, mas 
desta vez mais pobres. Um dos peregri-
nos teve de ser hospitalizado na capital 
espanhola, ficando-lhe a acompanhar, 
nesta difícil e preocupante situação, a es-
posa e o padre José Maria Cardoso. Fe-
lizmente tudo correu bem e, cinco dias 
mais tarde, juntaram-se a nós em Sala-
manca. 
Na cidade de Saragoça, encontra-se a 

Basílica de Nossa Senhora do Pilar, pa-
droeira da Espanha e dos povos hispâ-
nicos. As pessoas oferecem milhares de 
ramos e arranjos de flores. 

peregrinação da utl à península ibériCa

Antero Branco

Como são tantas, os responsáveis fazem 
uma enorme estrutura com elas. Monser-
rate, fica numa montanha com mais de 
mil e duzentos metros, que não é muito 
fácil a sua escalada. É a montanha mais 
sagrada da Catalunha. Abriga o famoso 
Mosteiro do Monte Serrado. Barcelona, 

com a sua arquitectura Gaudí e a inaca-
bada Igreja da Sagrada Família, faz dela, 
a mais bela cidade de Espanha. 
Daqui, partimos em direcção de Lour-

des, na França, mas parámos para almo-
ço em Andorra, um pequeno país com 
somente setenta mil habitantes e, vinte 
por cento dela é portuguesa. Vive prin-
cipalmente de turismo. Cerca de nove 
milhões de turistas a visitam anualmente. 
Foi em Lurdes, numa pequena gruta 

junto ao Gave de Pau que a Virgem Ma-
ria apareceu em algumas ocasiões a Ber-
nadette Soubirous (Santa Bernardete). 
Hoje é um dos santuários mais visitados 
por peregrinos, no mundo. 
A água da nascente da gruta aonde a 

Imaculada Conceição apareceu, é mila-
grosa. Cerca de quatro milhões de pere-
grinos, anualmente, banham-se nas suas 
piscinas, ou bebem das suas águas, à pro-
cura de uma cura ou de fortificar a sua 
fé. De Lurdes, partimos para S. Inácio de 
Loyola, Burgos, Salamanca e finalmente 
Lisboa. De lá regressamos segunda feira 
passada a casa. Portugal, mais ou menos 
conhecia, mas Espanha, só conhecia um 
pouco do sul, Vigo, no norte e aquela re-

gião até Santiago de Compostela, mas 
o seu interior,  incluindo Barcelona, na 
costa mediterrânea, tem uma arquitectu-
ra, cultura e gastronomia extraordinária. 
As suas cidades medievais e os seus 

monumentos de culto, conquistaram-
-me. Mais uma vez, a Universidade dos 
Tempos Livres está de parabéns por ter 
dado a oportunidade a mais de quarenta 
peregrinos a oportunidade de melhor co-
nhecer a península Ibérica.
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gado que a sua empresa deve 120 000$ 
à agência de “Revenu Québec” e há 
uma reclamação fiscal contra ele, a ti-
tulo pessoal, de 130 000$.

JEAN-CLAUDE GOBÉ, candidato 
por “Action Laval”, já foi deputado 

liberal provincial de 1985 até 2003. 
Com os seus 64 anos, ele realiza uma 
campanha com o tema “Melhor viver 
em Laval”. Ele diz, que oferecerá uma 
administração transparente, com um 
portal de dados abertos. 

CLAIRE LEBEL , candidata de 
“Option Laval”, foi eleita vereadora 
em 2009, com o antigo partido de Gil-
les Vaillancourt. Ela foi a primeira pes-
soa a deixar o partido, em novembro 
2012. O seu tema principal é a “Famí-

lia”, e as suas prioridades estão à volta 
desse tema. 

Nas últimas semanas, ela transmitiu à 
Radio-Canada, uma cópia duma con-
versa com o sr. Gilles Vaillancourt, que 
foi realizada em agosto, onde ele lhe 
oferecia a sua ajuda.
Quem será o vencedor em Laval? 

Uma coisa é certa, todos eles são des-
conhecidos, mas no final alguém será 
menos desconhecido para poder ven-
cer estas eleições.

mais de 30 gestores pÚbliCos
ganHam o dobro de passos CoelHo

morreu o fadista antónio mourão

“porQue é Que 
o presidente da 
repÚbliCa não é Julgado?”
O antigo Presidente da República Mário Soa-

res questionou a razão porque o atual chefe 
de Estado não é julgado por causa do caso BPN, 
considerando que nenhum responsável respondeu 
perante a justiça.

Falando a propósito das recentes declarações do pre-
sidente angolano acerca do fim da parceria estratégica 
com Portugal e sobre a responsabilidade do ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares recuperou o 
caso do BPN, questionando as razões porque ninguém 
foi julgado. Nunca ninguém julgou, todos roubaram, 
mas nunca julgou, como é sabido. Porque é o Presidente 
da República não é julgado?”, questionou Mário Soa-
res, que falava aos jornalistas no final de um almoço 
na Associação 25 de Abril, numa iniciativa promovida 
pelo blogue “ânimo”,integrada nas comemorações do 
40º aniversário da “Revolução dos Cravos”Interrogado 
sobre se entende que o atual chefe de Estado, Aníbal 
Cavaco Silva, deveria ser julgado, Mário Soares res-
pondeu apenas sobre a ausência de intervenção do Pre-
sidente da República. “O Presidente da República deve 
intervir se quiser ser Presidente da República, agora se 
ele quer chefe de um partido é outra coisa”, disse, insis-
tindo depois que Cavaco Silva “é chefe de um partido”.

Mais de meia centena de gestores de empresas 
do Estado aufere um ordenado superior ao 

do homem que comanda os destinos do País. 
Ao todo, são 58 os responsáveis cujos salários su-

peram o vencimento do primeiro-ministro, aliás 33 
chegam mesmo a ganhar mais do dobro, destaca a 
edição desta quinta-feira do Diário de Notícias. E a 
liderar este campeonato está o presidente da TAP, 
Fernando Pinto.
 A lei que foi aprovada pelo Executivo estabelecen-

do um tecto máximo para as remunerações mensais 
auferidas pelos gestores públicos abriu a janela a al-
gumas excepções. Ou, talvez, até muitas portas. Se 
Pedro Passos Coelho, que , no fundo, tem a seu car-
go a gestão de um País inteiro, encaixa mensalmente 
4.892,95 euros, existem 58 responsáveis por empre-
sas estatais que amealham mais do que este montante, 
sendo que 33 dos mesmos chegam a ganhar mais do 

dobro do salário do primeiro-ministro, conta o Diário 
de Notícias.À frente deste ranking, por assim dizer, 
encontra-se o presidente da TAP, Fernando Pinto. 
São 30 mil euros aqueles que lhe caem na conta to-
dos os meses. Mas não é caso único no que à trans-
portadora aérea nacional diz respeito. São cinco os 
vogais da TAP que recebem 20 mil euros por mês, o 
que perfaz um total de 100 mil, a que se somam os 30 
mil do responsável máximo.Contudo, estes gestores 
passarão a sair a custo zero ao Estado já a partir de 
2014, a reboque da concessão da ANA, pelo que os 
seus vencimentos se desvincularão dos cofres públi-
cos.Não obstante, muitos outros continuarão a custar 
quantias astronómicas ao País. De gestores da Caixa 
Geral de Depósitos, até aos dos CTT, passando pelos 
do IGCP, Fidelidade ou Parque Expo, o Orçamento 
do Estado para 2014 prevê a manutenção destes or-
denados, no mínimo, privilegiados. 

O fadista, António Mourão, 78 anos, faleceu du-
rante a noite de sexta-feira (18-10-2013) na 

Casa do Artista em Lisboa, segundo a agência Lusa. 
As causas da morte do cantor são ainda desconheci-
das.
António Manuel Dias Pequerrucho, conhecido ar-

tisticamente como António Mourão, nasceu a 5 de 
Junho de 1935 no Montijo e ficou conhecido pelo 
tema “Ó tempo volta para trás”. Anos depois, na dé-
cada de 90, retirou-se do mundo da música.

as autárQuiCas em laVal

Nas eleições autárquicas de Laval, 
são 9 os candidatos, que concor-

rem para a presidência da câmara 
municipal. Aqui está uma pequena 

apresentação dos principais candi-
datos.

MARC DEMERS, candidato pelo 
“Mouvement Lavallois”, impõe-se 
como o principal movimento de oposi-
ção em Laval, desde 2009. O seu tema 
de campanha é a responsabilidade. Ele 

Miguel Félix

foi, durante três decénios, polícia em 
Laval. Actualmente, ele tem um pro-
blema de admissibilidade nestas elei-
ções, por não respeitar a regra da resi-
dência principal. Uma queixa foi feita 
ao Director das eleições do Quebeque. 

ROBERT BORDELEAU, candida-
to pelo “Parti au service du citoyen”, 
já concorreu nas eleições de 2009 e é 

presidente duma empresa especializa-
do no import-export. O seu programa 
constitui-se à volta de 8 prioridades, 
que permitiram reduzir as taxas de 5%, 
e a construção de 12 linhas de autocar-
ro eléctrico, tipo “tramway”. Foi divul-
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milHares de pessoas
pediram a demissão do goVerno
Milhares de pessoas pediram, em Lisboa, a 

demissão do Governo, num protesto promo-
vido pela Confederação-Geral de Trabalhadores 
(CGTP-In) contra as políticas de austeridade. 
“Governo rua” é o que mais se ouve entre os ma-

nifestantes, sendo também a frase mais visível entre 
as centenas de cartazes do protesto, onde também o 
presidente da República, Cavaco Silva, é criticado.
Novos e velhos, várias gerações de pessoas de di-

versos pontos do país marcam presença na jornada de 

luta da CGTP que por volta das 15:30 foi surpreen-
dida com chuva, o que levou alguns dos manifestan-
tes a desmobilizar e a abrigarem-se junto de casas e 
cafés na zona de Alcântara.Deonilde Marques, uma 
reformada de 86 anos, veio de Setúbal para pedir a 
demissão do Governo, uma vez que “nunca houve 
um tão mau como este”.
“Sou do tempo do Salazar e nunca passei aquilo que 

estou a passar agora”, disse à Lusa a reformada. Deo-
nilde Marques adiantou que tem uma reforma de 336 
euros por mês, é viúva e tem que pagar água, luz, gás 
e casa.”O que é que eu vou comer?” - interrogou.Ou-
tra manifestante presente no protesto, Lucília Mar-
ques, é funcionária pública no SMAS de Sintra e tem 
o marido desempregado, questionou à Lusa como é 
possível viver com 485 euros por mês.De 56 anos, 
a funcionária pública pede a demissão do Governo 

e diz que “nas próximas eleições os portugueses 
deveriam votar em branco para haver um Governo 
que não pertencesse a nenhum partido”.Vestida com 
uma bata branca e com um cartaz a dizer “não somos 
lixo, somos gente”, Madalena Monge veio de Tor-
res Vedras para manifestar-se contra as políticas do 
Governo, principalmente os cortes na saúde.”Estou 
aqui pelos doentes oncológicos. Há oito anos tive 
cancro e agora, no IPO são cada vez mais as pessoas 
que não fazem os tratamentos por falta de dinheiro”.

Joaquim Ramos é recep-
cionista num hotel e disse 
à Lusa que o Governo de-
via ir para a rua. Apesar 
de não ser funcionário 
público “todos os portu-
gueses estão a ser afecta-
dos com estas medidas”.
Mesmo assim considera-
-se um privilegiado por 
trabalhar no sector do 
turismo, o único em Por-
tugal que ainda está em 
crescimento.Centenas de 
cartazes, de bandeiras de 
sindicatos, de Portugal e 

também algumas bandeiras pretas são empenhadas 
pelos manifestantes, ao mesmo tempo que gritam 
palavras de ordem “Está na hora, está na hora do Go-
verno ir embora”, “Governo rua já” e “Passos escu-
ta o povo está em luta”.No discurso em Alcântara, o 
secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, anunciou 
uma acção de protesto contra o Orçamento de Esta-
do, a realizar no dia 01 de Novembro junto da As-
sembleia da República, em Lisboa.”No próximo dia 
01 de Novembro, dia feriado que nos foi roubado e 
que coincide coma primeira votação na generalidade 
do Orçamento de Estado, lá estaremos, de novo, na 
Assembleia da República, às 10:00 horas, para rejei-
tar a proposta de Orçamento, para exigir a demissão 
do Governo e a realização de eleições quanto antes”, 
disse Arménio Carlos aos manifestantes concentra-
dos em Alcântara, em Lisboa.

protestos e greVes “não 
são solução para o país” - 
Confederação empresarial

O presidente da Confederação Empresarial de Portu-
gal (CIP) defendeu hoje que não é com manifes-

tações ou greves que se resolvem os problemas do país 
e que as soluções pelo diálogo, em sede de Concerta-
ção Social, ainda não estão esgotadas.Em declarações à 
agência Lusa, por ocasião da manifestação da Confede-
ração-geral de Trabalhadores Portugueses (CGTP-In), 
António Saraiva salvaguardou que o direito à manifes-
tação ou à greve é um direito consagrado na Constitui-
ção, mas questionou se estas serão as soluções para os 
problemas que Portugal atualmente atravessa.”Temos 
de olhar o país e a situação a que lamentavelmente 
chegámos e encontrar formas novas, diferentes de so-
lucionarmos esses problemas. Não creio, muito hones-
tamente, que as manifestações, tirando uma expressão 
de descontentamento que hoje está em muitas camadas 
da sociedade, não é por aí que resolvemos os nossos 
problemas”, defendeu o presidente da CIP.

Centros de emprego:
sobem desempregados
e ofertas por preenCHer

As ofertas de emprego por preencher totalizavam 
as 19.645 no final de Setembro, mais 62,1% em 

termos homólogos e mais 7,7% do que em Agosto, in-
formou hoje o Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP).De acordo com a informação mensal do 
IEFP, as actividades económicas com mais expressão 
nas ofertas de emprego foram as actividades imobiliá-
rias, administrativas e dos serviços de apoio, comércio 
por grosso e retalho, alojamento e restauração, adminis-
tração pública, educação, saúde e apoio social, constru-
ção e indústria do vestuário. No âmbito das ofertas de 
emprego feitas através do IEFP foram colocadas 9.260 
pessoas, o que representa mais 49,3% em termos ho-
mólogos e mais 27,5% face a Agosto.De acordo com 
a informação divulgada hoje pelo IEFP, o número de 
desempregados inscritos nos centros de emprego em 
Setembro ascendeu às 697.296 pessoas, um aumento de 
2% em termos homólogos e de 0,3% face a Agosto. No 
final de Setembro encontravam-se inscritos nos centros 
de emprego do Continente e das Regiões Autónomas 
mais 13.739 indivíduos do que um ano antes e mais 
2.231 em relação ao mês de Agosto deste ano.2014 dinHeiro da troika só

Cobre metade do Que é neCessário
O empréstimo da ‘troika’ só chegará para co-

brir metade das necessidades de financia-
mento do Estado em 2014, com o Estado a ficar 
obrigado a conseguir o restante valor no mercado 
ou através de venda de dívida a particulares.
ECONOMIA 
 De acordo com a proposta de Orçamento do Estado 

para 2014, o Governo assume que a recuperação de 
credibilidade para o regresso aos mercados 
é por isso decisiva, num ano em que o atual 
programa está previsto terminar. “Em 2014, 
como o financiamento no âmbito do Progra-
ma representa cerca de metade do total das 
necessidades de financiamento do Estado, o 
remanescente terá de ser assegurado em con-
dições de mercado, pelo que se exige a ma-
nutenção do esforço de ajustamento de for-
ma credível e sustentada”, diz o documento.
Este financiamento da ‘troika’ no próximo 
ano equivale a 7,9 mil milhões de euros segundo as 
contas do Governo, por isso mesmo, e num ano em 
que terá de amortizar cerca de 13,5 mil milhões de 
euros em duas linhas de Obrigações do Tesouro (ju-
nho e outubro), vai obrigar a que o Estado tenha de 
aumentar consideravelmente as emissões de dívida 
de médio e longo prazo.Assim, o Governo conta emi-
tir já 10,5 mil milhões de euros em Obrigações do Te-
souro, o que será um considerável teste à capacidade 

do país de se financiar nos mercados e ao apetite dos 
investidores pela dívida pública portuguesa.O Go-
verno conta ainda ir buscar, com dívida vendida aos 
particulares, 2,5 mil milhões de euros no próximo 
ano, sendo que isto também representa um aumen-
to significativo face ao que preveem conseguir este 
ano.A estimativa do Governo é que o valor líquido 
que o tesouro conseguirá captar de poupanças dos 

particulares se situe em apenas 300 milhões de euros 
em 2013.No final do ano, o Governo continua a espe-
rar gastar mais dinheiro com juros e outros encargos 
com a dívida pública portuguesa que em 2013, mais 
6,4% ou 436 milhões de euros.A fatura final deverá 
rondar os 7.239 milhões de euros, o que é justificado 
também com o aumento do financiamento em merca-
do, mais caro que nos juros fixos contratados com a 
‘troika’ para o empréstimo internacional.

Canadá dá Cidadania
a malala Yousafzai
A jovem paquistanesa que se 

destacou como um exemplo 
de coragem face à opressão dos 
talibãs irá tornar-se cidadã ho-
norária do Canadá.  
O Governo canadiano anunciou 

hoje que irá conceder a cidadania 
honorária a Malala Yousafzai pela 
“coragem e exemplo inspirador” que deu ao “promo-
ver a educação para as jovens mulheres”. A paquista-
nesa de 16 anos irá tornar-se a sexta pessoa a receber 
a cidadania honorária do Canadá. Nelson Mandela, 
Dalai Lama e Aung San Suu Kyi foram alguns dos 
anteriores contemplados. Malala Yousafazai era este 
ano apontada como uma das favoritas ao prémio 
Nobel da Paz e foi contemplada na semana passada 
com o Prémio Sakharov, uma distinção na luta pelos 
Direitos Humanos atribuída pelo Parlamento Euro-
peu. A jovem paquistanesa tornou-se mundialmente 
conhecida no ano passado, após ter sido baleada na 
cabeça pelos talibãs, quando se encontrava numa au-
tocarro escolar no vale de Swat, no Paquistão, por 
ter ousado falar em nome a defesa do direito das mu-
lheres à educação. “Ela encarou o mal e a opressão e 
agora fala convictamente em nome daqueles que são 
silenciados”, afirmou o governador-geral do Canadá, 
David Johnson, durante o Discurso do Trono. 
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ps-madeira insiste
na demissão de Jardim

eua enalteCem abordagem 
“mais séria” do irão

Os Estados Unidos enalteceram hoje a aborda-
gem mais séria que o Irão demonstrou nas 

discussões sobre o seu programa nuclear, concluí-
das hoje em Genebra, na Suíça.
 O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, qualifi-

cou como “útil” a exposição de Teerão sobre o seu 
programa nuclear e referiu que tal se traduziu numa 
aproximação “séria e substantiva”.Não tínhamos 
sentido isso no passado”, acrescentou Jay Carney, 

citado pela France Presse.Por seu lado, a Rússia não 
considerou a existência de “razões para aplaudir” 
as negociações entre o Irão e o grupo 5+1, formado 
pelos cinco membros permanentes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas - EUA, China, Rússia, 
Reino Unido e France - mais a Alemanha.”Os resul-
tados são melhores que os de Alma-Aty [negociações 
anteriores], mas não garante o progresso futuro. Não 
há motivo para aplaudir. O trabalho poderia ter sido 
melhor”, disse o vice-ministro russo dos Negócios 
Estrangeiros, Sergei Riabkov, citado por agências de 
notícias russas.De acordo com Ryabkov, a distância 
para conciliar as posições do Irão e do grupo 5+1 “é 
medido em quilómetros, enquanto o progresso por 
este caminho não tem equivalente a meio metro”.O 
governante russo sublinhou que as negociações em 
Genebra foram “difíceis, por vezes tensas e impre-
visíveis do ponto de vista dos resultados”, frisando 
que a principal dificuldade residiu na “ausência de 
confiança mútua entre os participantes mas nego-
ciações”.As negociações entre o Irão e o grupo 5+1 
sobre a questão da suspensão do enriquecimento de 
urânio decorrem há muito tempo.O Ocidente suspei-
ta que o Irão pretende desenvolver uma bomba ató-
mica sob a cobertura de um programa nuclear civil, 
mas Teerão nega com veemência.

O presidente do PS-Madeira, Vitor Freitas, afir-
mou hoje que o Orçamento de Estado para 

2014 é “o mais duro que há memória” no país e 
insistiu que a redução das transferências para a 
Região devia ser um motivo para o presidente do 
Governo Regional se demitir.
Este Orçamento é o mais duro que há memória em 

relação ao país (...) não interessa ao país, não serve os 
interesses dos portugueses, dos madeirenses e porto-
-santenses”, disse o líder socialista insular. Para Vitor 
Freitas, a proposta orçamental apresentada pelo Go-

verno “é um ataque aos funcionários públicos e aos 
pensionistas”, sendo “um orçamento de cortes que 
nos últimos dois anos se verificou que não tem ade-
são à realidade e estão a atirar o país para o fundo”.
Vitor Freitas salientou “a Lei de Finanças Regionais 

aprovada em 2007, que levou à demissão do presi-
dente do Governo Regional transferia para a Madeira 
224 milhões de euros. Com a nova lei, aprovada com 

votos PSD e CDS, a Madeira recebe 174 milhões de 
euros para 2014, menos 50 milhões que a lei que le-
vou Alberto João Jardim a apresentar a sua demis-
são”.
Segundo o líder do PS-M, “a seriedade na política 

deve ter um preço” e, por isso, pergunta, em nome da 
coerência, “se Jardim se demitiu em 2007 por causa 
de um corte de seis milhões de euros, com um corte 
de 50 milhões porque não entrega a demissão ao Pre-
sidente da República?”
“Os atos de demissão não podem servir para calen-

dários pessoais, internos e de 
partidos para segurarem no 
poder”, argumentou ainda 
Vitor Freitas, insistindo que 
Alberto João Jardim “haja 
em conformidade com o que 
fez no passado”.
“Não aceitamos que a Ma-

deira seja penalizada desta 
forma, com a aprovação da 
Lei de Finanças Regionais 
com o aval de Alberto João 
Jardim e do líder do CDS/
PP-Madeira, José Manuel 
Rodrigues”, sustentou o res-
ponsável socialista insular, 
recordando que os deputados 
social-democratas e o cen-
trista eleitos pela Madeira em 
S.Bento “votaram favoravel-

mente o diploma que hoje dá corpo às transferências 
do Estado para a Região em matéria de Orçamento de 
Estado para 2014”.
Vitor Freitas mencionou também que com a Lei de 

Finanças Locais aprovada no verão pelos deputados 
da Madeira na Assembleia da República, a partir de 
janeiro, as câmaras da Região recebem menos dois 
milhões de euros.

CHumbo do ConstituCional pode
obrigar portugal a noVo resgate
O representante da Comissão Europeia em 

Portugal diz que não é altura para o tribunal 
Constitucional se envolver em activismos políticos 
e alerta para os riscos de um “chumbo” do Orça-
mento do Estado para 2014.
A Comissão Europeia está preocupada com um voto 

negativo por parte do Tribunal Constitucional medi-
das do Orçamento do Estado para 2014 e alerta que 
um “chumbo” do documento pode precipitar o país 
para um segundo resgate, avança o Jornal de Negó-
cios, que cita um documento da Comissão Europeia.
O chefe da representação da Comissão Eu-

ropeia para Portugal, Luiz Pessoa, defende 
que não é altura para o Tribunal Constitu-
cional se envolver em activismos políticos e 
acredita que caso as medidas propostas
pelo Executivo não
passem pelo crivo da instituição, Portugal 

pode ser obrigado a recorrer a um segundo 
pedido de ajuda, refere o documento envia-
do a Lisboa esta semana a que a TSF teve 
acesso.
Luiz Pessoa explica ainda que o Governo 

está emprenhado em cumprir as condições 
negociadas com a Troika, mas o espaço de 
manobra é cada vez menor, dada a oposição 
do Tribunal Constitucional a várias medidas 
propostas por Passos Coelho, como aconte-
ceu com a requalificação da função pública 
no passado mês de Julho.

O documento destaca ainda que as alternativas às 
reformas estruturais chumbadas pelo Constitucio-
nal apresentadas pelo Governo são menos eficazes, 
adiantando que a oposição da entidade pode ser vista 
como uma força de bloqueio com influência directa 
na política orçamental do Executivo.
Em entrevista ao Negócios, a ministra das Finanças, 

Maria Luís Albuquerque, diz que não há um plano 
B para um eventual chumbo do Tribunal Constitu-
cional e que caso tal aconteça terão que ser tomadas 
medidas.

diogo morgado
Volta no papel de Jesus
O actor português surgirá outra vez como protago-

nista na adaptação cinematográfica da série “A 
Bíblia”, do History Channel. O actor português Dio-
go Morgado retoma o papel de Jesus Cristo em “Son 
of God”, adaptação ao cinema da série “A Bíblia” que 
obteve grande sucesso naquele canl. Segundo o por-
tal Cinemax, o filme garantiu distribuição pela 20th 
Century Fox e será construído com base na versão te-
levisiva e em extractos não utilizados inicialmente. O 
enredo irá centrar-se no período entre o nascimento e 
a morte de Jesus Cristo. A estreia nas salas de cinema 
norte-americanas está marcada para 28 de Fevereiro 
de 2014. A série “A Bíblia” foi um enorme êxito na 
América do Norte, com uma média de 15 milhões de 
espectadores por cada um dos seus 10 episódios. Foi 
também nomeada para três Emmys.
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Hélio Bernardo Lopes

a Via ÚniCa portuguesa

Como se torna já claramente evidente, teve há 
dias toda a razão o académico António Mon-

teiro Fernandes, ao considerar como altamente 
discutível a redução do Estado às suas propor-
ções mínimas. Para já não referir que essas pro-
porções, num dia destes, podem mesmo nem vir 
a existir. Ou, vá lá, chegar-se a um ponto em que 
praticamente se anulem.

Imagine o leitor que ao Governo surge a fantásti-
ca ideia de quase anular as aulas no ensino superior, 
mas por igual no décimo, décimo primeiro e déci-
mo segundo ano, publicando os programas, indican-
do os elementos de suporte ao estudo e colocando 
na INTERNET, em contas de acesso pessoal, textos 
teóricos de apoio, exames anteriores, uns resolvidos 
outros não, exercícios e problemas para treinar, uns 
com a resolução e outros apenas com a solução.
Admita, por exemplo, que os professores tinham 

apenas de dar uma aula de três horas, de duas em 
duas semanas, diminuindo a duração e aumentando 
a frequência das mesmas nas duas semanas que an-
tecedessem os exames finais, sendo esses professores 
apenas remunerados em função destas tarefas, com 
uma subvenção extra, pequena, pelos elementos es-
critos e disponibilizados aos alunos na INTERNET. 
Bom, a poupança seria fabulosa!
Suponha, por igual, que a GNR e a PSP viam os 

seus quadros reduzidos a metade, com a outra me-
tade substituída por jovens em idade militar, depois 
de frequentarem o novo serviço militar obrigatório 
a criar, durante um ano e meio, e com outro período 
igual no apoio à GNR e à PSP, por via de equipas 

mistas e em circunstâncias que se percebem. Bom, a 
poupança seria fantástica!
O mesmo se poderia dar com a estrutura do Serviço 

de Socorros a Náufragos, com os museus, com a pro-
teção florestal, etc. Com uns cinquenta mil funcio-
nários públicos Portugal poderia, na ótica dos atuais 
governantes e partidos do poder, pagar o que deve e 
mesmo o dobro. Claro que sobreviria uma criminali-
dade organizada jamais vista, e com uma fuga maci-
ça de nacionais portugueses da sua Pátria para fora. 

A tudo isto, poderá ainda juntar-se a hipoteca, por 
longos períodos, de partes diversas do território na-
cional, com a finalidade de entregar a respetiva ex-
ploração e o correspondente desenvolvimento a gru-
pos de capitais internacionais, que criariam trabalho 
barato para os portugueses e, porventura, para os 
milhões de asilados que vão procurando o espaço da 
Europa.Tratando-se de uma brincadeira – de bastante 
mau gosto, diga-se, mas que bem pode vir a materia-
lizar-se...–, a verdade é que tudo nos permite concluir 
que é para aí que se caminha. 

Até porque a recente manifestação de revolta íntima 
de Mário Soares, autêntico eco do sentimento mui-
to geral dos portugueses, também permitiu perceber, 
desta vez, o seu apoio e a sua crença em Rui Rio, 
sendo que não convém esquecer que o mesmo já teve 
lugar, ao início, com Pedro Passos Coelho, e quando 
a todos era já evidente que o resultado seria o pior 
possível com tal Maioria-Governo-Presidente. Eu 
mesmo o escrevi e bastamente.

O PS, lamentavelmente, não consegue libertar-se da 
ideia de que existe uma direita que é a boa, quando 
os que agora estão a destruir a Constituição de 1976 
e tudo o que surgiu com a Revolução de 25 de Abril 
são os mesmos que naquele tempo desejavam – e 

continuaram sempre a desejar, até agora conseguir – 
o fim da Constituição da República. E se muitos não 
são desse tempo, são seus herdeiros ideológicos.

Desde a manhã de 25 de Abril de 1974 que os ditos 
socialistas democráticos se vêm posicionando como 
o essencialíssimo porteiro dos grandes interesses 
historicamente ligados à direita. Um tema sobre que 
convém ler a obra, OS DONOS DE PORTUGAL, de 
Francisco Louçã e outros. Infelizmente a nossa vida 
política, desde essa manhã já tão distante, foi sempre 
como uma via de sentido único, com o capital políti-
co a deslocar-se da zona do PS para a direita, através 
das mil e uma facilidades a esta sempre concedidas 
pelo PS. Seguir-se-á, proximamente, a assinatura do 
novo resgate pelo PS, que Medina Carreira garante 
vir a ter lugar, a coligação com o PSD, e o alinha-
mento com o modelo neoliberal. Um calvário, mas 
que faz lembrar a Bélarte: está em toda a parte.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

temos bons preços
20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

o meLhor SerViÇo de LimPeZA A Seco
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• Fazemos alterações e 
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todo o tipo de casacos (couro e camurça, etc.) 
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Augusto Machado

HaJa Justiça
igual para todos

Alguém, há dias disse: “no nosso país as ca-
deias estão cheias de gente pobre porque os 

condenados não têm dinheiro para contratar os 
melhores advogados.” Por isso, os ricos, rara-
mente são condenados”. O país tem uma justiça 
que, puro e simplesmente não funciona. Ou seja, 
funciona para alguns. É com regularidade que 
se cometem injustiças. Existem notícias sobre 
atrasos absurdos e penalizadores. Quase todos 
fruto de um sistema que parece concebido para 
ser usado e abusado pelos mais ricos e poderosos, 
neles incluindo o Estado. 
A incapacidade dos sucessivos ministros da Justiça 

tem sido incapaz de alterarem este estado de coisas. 
Os exemplos abundam. 
São os trabalhadores cuja a empresa faliu e que re-

cebem a sua indemnização dez ou vinte anos mais 
tarde, sem qualquer ajustamento para a inflação. Va-
lores que, à data, teriam significado transformam-se, 
com o tempo, num insulto não sendo, sequer, sufi-
cientes para pagar a um advogado que se quisesse 
remunerar pelo trabalho que teve. 
Há casos que se arrastam em tribunal, entre re-

cursos e dilações, legítimos ou meros expedientes. 
Quando a sentença vem, e lhes é favorável, repe-
te-se a história anterior: compensações irrisórias, 
ofensivas da dignidade. 
Se o Ministério da Justiça é incapaz de mudar este 

estado de coisas, o que deverão fazer os portugueses 
lesados com este tipo de justiça?, talvez a pressão 
da opinião pública pudesse ajudar desde que estes 
casos recebessem a cobertura mediática sistemáti-
ca que merecem. “Denunciar e envergonhar poderia 
ser o lema. Sensibilizar os responsáveis para que 
haja uma justiça mais justa. Denunciar e envergo-
nhar em casos de morosidade inaceitáveis. Denun-
ciar e envergonhar casos em que quem decide revela 
falta de bom senso”, esta é a opinião do Professor 
universitário, Alberto Castro.
Acreditando na notícia recentemente publicada no 

JN, uma juíza em Coimbra aduziu, não se sabe se 
por escrito ou apenas oralmente, como argumento 
para a suspensão da pena o facto de o arguido per-
tencer a uma família respeitável, de pessoas de bem, 
conhecida na cidade. 
Invertendo os papeis, conjecturou a vergonha do 

pai em ver o filho condenado por ganância. Isto 
leva-nos a concluir que um órfão seria condenado 
sem apelo. Tal como alguém que não pertencesse a 
boas e respeitáveis famílias. Aos olhos de muitos, 
esta senhora juíza revela peculiar sentido de justi-
ça, que a desacredita a ela e à Justiça. Pior, e não 
há nada nem ninguém que tire daí consequências? 
Talvez isso ajude a compreender por que chegamos 
aonde chegamos.
Mas há outros casos que rondam o patológico. A 

imprensa tem noticiado regularmente, o caso do as-
sassinato, às mãos do ex-sogro, de um jovem ad-
vogado. O julgamento foi polémico tendo surgido 
insinuações de que a tal não seria estranho o facto 
de a filha do assassino ser juíza. 
O calvário dos pais do malgrado advogado não ter-

minou com a condenação do homicida - e os avós 
sem ver a neta 196 dias após a decisão judicial. Insti-
tuições as mais variadas tratam o assunto com o zelo 
burocrático típico de gente sem alma ou consciência 
receptiva a todo o tipo de expediente dilatório. 
Coloquemo-nos no papel dos avós e pergunta-

-se: se de um dos lados não estivesse uma juíza, 
filha do “sogro assassino”, teria o processo tido 
a mesma morosidade e o mesmo desfecho?, Co-
nheci alguém que foi vítima de semelhante(in)
justiça. Foram quatro anos a sofrer – até que por 
fim o advogado informou o cliente: “Sinto muito 
Sr. A., mas não podemos fazer nada – a advogada 
do vigarista tem íntimas relações com o Juiz do 
processo.

o mundo ViVe ao Contrário

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

PONTO 1 - As eleições do dia 20 em Vila Franca 
do Campo deram uma vitória a Ricardo Rodrigues 
do PS/Açores. Uma vitória com maioria absoluta. O 
povo, cansado da figura do senhor do PSD, foi às ur-
nas mostrar a sua vontade.
Este resultado prova que as pessoas sabem o que 

querem independentemente dos trabalhos que lhes 
põem “debaixo dos pés”…
Parabéns ao novo Presidente da Câmara que ago-

ra pode pôr em prática o seu projecto sem atropelos, 
como aconteceu no mandato anterior de Cordeiro.

PONTO 2 – O orçamento de Estado para 2014 é 
muito duro para o povo Português. Desde os enormes 
cortes na função pública e nos reformados, aparece 
agora a penalização nas pensões de sobrevivência. 
As viúvas e viúvos começaram a ser alvo do tiroteio 
que ainda não os tinha apanhado. E, apesar de esse 
corte só ser feito quando o somatório das pensões 
for de 2000 euros, vai atingir muita gente que tem 

os seus proventos já muito penalizados pelos mais 
diversos golpes que lhes têm sido infligidos ao longo 
destes últimos anos.
Todos conhecemos a situação do desemprego no 

País. Onde se encontram estes jovens desemprega-

dos, alguns com mulher e filhos? Em casa dos pen-
sionistas, pais e avós. De que é que vivem ou so-
brevivem? Daquilo que esses progenitores auferem 
mensalmente, às vezes muito pouco.
Para quem trabalha na função pública os salários 

vão baixar drasticamente, com cortes que se situam 
entre os 2,50 e os 12%. Como continuarão a pagar a 
casa aos bancos, a educação dos filhos, as despesas 
correntes e a alimentação? 
Nada disto o governo enxerga. Sá consegue fazer 

orçamentos rectilíneos com incidência de penaliza-
ções sempre nos mesmos.
E as PPP? E as grandes empresas? Têm medo? De 

quê? 
O povo saiu à rua no último sábado, de forma or-

deira mas com cartazes e vozes de repúdio por esta 
situação que degrada cada vez mais o País que é de 
todos nós. E tem razão.
Há cada vez mais famílias que não têm uma refeição 

condigna para dar aos seus filhos. Há cada vez mais 
jovens que deixam as Universidades por não as pode-
rem pagar. Há cantinas sociais a abarrotar de pedidos 
de refeições gratuitas. 
O que mais quer esta gente que está à frente dos 

nossos destinos? Vêem os homens e mulheres deste 

território à beira mar plantado, que já foi governa-
do por pessoas de bem, que se preocupavam com o 
bem-estar do povo, desistir ou debandar para outras 
paragens que os acolham melhor dando-lhes o pão 
que aqui lhes é retirado, sem nada fazerem para os 
atrair. Assim, não. 
Queremos políticos com coração e não imbuídos de 

raciocínio puro e duro. E, neste momento da nossa 
História colectiva, é destes últimos que temos em 
abundância.
Tal como caminhamos, não vejo salvação para Por-

tugal 

PONTO 3 – Fez há dias dois anos que partiste do 
meu lado. Quando te vi a última vez jazias debaixo 
de um lençol, com uma mão descaída de incerteza e 
o rosto pálido mas tranquilo.
Toquei-te com carinho e já muita saudade acumula-

da pela realidade que era a tua presença que se afas-
tava cada vez mais. Queria levar-te para o sol, mas 
não me permitiram. Estavas muito doente e, segundo 
compreendi, de partida para outro espaço. Não queria 
separar-me de ti. Teria ficado ao teu lado se me fosse 
autorizado.
Mas, o mundo é injusto e pouco atreito a compreen-

sões que não se enquadram na vida comum, aquela 
que é conhecida de todos e cabe no formato tradicio-
nal que os homens querem perpetuar.
Vivemos de mentira e fantasia. As certezas perma-

necem nas dobras da vida enrolada sobre si, envergo-
nhada do confronto mais genuíno e puro. A fachada 
conta como realidade e vive espartilhada em palavras 
que são ditas sem sentimentos nem ramos de flores 
silvestres.
Por isso, vou sempre pensar que o mundo vive ao 

contrário.
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DOsEs:

2
TEmpO:

30mIN
prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENTEs:

VIDA ATIVA

Como fazer um bebé bio iii
Bisfenol-A: É usado na produção de plástico para 

biberões, CDs, parabrisas e massas dentárias. Tam-
bém foi encontrado em frutas de lata, vegetais e 
comida para bebé. Alguns investigadores creem 
que ele passa dos plásticos para a água e sumos. 
A indústria alimentar clama que é inofensivo, so-
bretudo em doses tão mínimas. Mas em animais 
mostrou poder causar cancro da próstata e malfor-
mações genitais. Exposição fetal já foi associada a 
cancro da mama, irregularidades menstruais e ao 
aumento da propensão para o aborto espontâneo.

Alquilfenóis: Estão presentes nos produtos de 
limpeza, perfumes e ambientadores. Pensa-se que 
imitam o estrogénio e foram associados à infertili-
dade masculina.
Cuidado com os cosméticos
Evite pintar o cabelo, sobretudo no primeiro tri-

mestre. A maioria das tintas tem amoníaco, iodo e 

chumbo. Pode, porém, fazer nuances, já que estas 
não atingem o couro cabeludo. Os cremes antiman-
chas com hidroquinona, os antirrugas com retinói-
des e os anticelulíticos à base de cafeína devem ser 
evitados. Outros ingredientes proibidos são: ácidos 
glicólico, salicílico e retinóico; antibióticos tópi-
cos; metilparabeno, etilparabeno, ftalatos, óleos 
minerais como a parafina (derivados do petróleo) 
e benzenos. Alguns vernizes de unhas também são 
contraindicados a grávidas, se contiverem tolueno 
e formaldeído, não use.

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENTEs:

tagliatelle Com Camarão

Massa tagliatelle; 800 gr de camarão; Ana-
nás; Camarões; Cogumelos (inteiros ou la-

minados); Bechamel; Alho (dentes ou massa d’alho); 
Azeite; Polpa de Tomate; Sal q.b; Pimenta branca 
q.b; Ervas Aromáticas (ao gosto)

Bem esta receita é muito simples de se fazer. 
Primeiramente, coze-se a massa. Eu costumo cozer 
a massa com um pouco de manteiga e um pouco de 
polpa de tomate. Depois, descasque os alhos e esma-
gue-os e leve-os ao lume numa frigideira com azeite 
(aqui pode juntar os dentes de alho e a massa d’alho, 
eu pelo menos gostei). Quando o azeite estiver quen-
te, adicione os camarões descascados (deixe apenas 
o rabo, dá outra apresentação), e deixe cozinhar du-
rante cerca de 2 minutos. De seguida junte os cogu-
melos, o ananás e o bechamel. Tempere tudo com 
sal, pimenta e as ervas aromáticas. Junte a massa 
ao preparado. Deixe cozinhar até conseguir um molho 
cremoso. Sirva quente e decore a gosto.

açores

2/10 de Licor de Ananás
2/10 de Sumo de Ananás
6/10 de Espumante

Bate-se o licor de ananás com o sumo de 
ananás no shaker, verte-se no copo adicio-

nando em seguida o espumante. Decora-se com 
ananás, ginja e palhas.

BEBIDAS ALCOóLICAS

BEBIDAS ALCOóLICAS

madeira
INgrEDIENTEs:

prEpArAÇÃO:

6/10 Vodka Petrov
4/10 Parfait Amour Bols

Preenchido com brisa de Maracujá gelo 
moído. Decorar com uma cereja, uma rodela de la-
ranja, um ramo de hortelã e uma orquidea.

* Receitas das bebidas são uma ajuda do Sr. José Maria Duarte.

Pique a cebola, as batatas e o alho-fran-
cês.  Numa frigideira junte a manteiga, os legumes 
picados e deixe refogar até alourar. Adicione o caldo 
de legumes e deixe cozinhar em lume médio duran-
te 25 minutos. Quando pronto triture e retifique os 
temperos. Reserve. Num copo misturador, junte as 
ervas e o azeite. Triture até obtrer uma mistura ho-
mogenea. Sirva por cima do creme.

INgrEDIENTEs:

prEpArAÇÃO:

400g de alho-francês; 2 batatas pequenas; 
1 cebola média; 3,5 dl de caldo de legumes; 

50 g de manteiga 1 chávena de ervas aromáticas 
(coentros, oregos, cebolinho); 0,75 dl de azeite; sal 
e pimenta q.b.

Creme de alHo-franCês 
e azeite de erVas
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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
22 DE OUTUBRO DE 2013
1 EURO = CAD 1.417750

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 24 de outuBro
- António rodrigueS e AnA nuneS VAriedoreS
  PArA A câmArA de montreAL
- mAnueLA PedroSo FALA dA 
  chArte QueBeQuoiSe

SáBAdo 26 de outuBro
- ALex norriS re-cAndidAtA-Se no PLAteAu
- em PontA deLgAdA, rAncho
  FoLcLórico de guimArÃeS

urgÊnciAS e SerViÇoS PÚBLicoS

POLíCIA, FOGO, AMBULâNCIA                 9-1-1
CIDADE DE MONTREAL               3-1-1
ACIDENTES DE TRABALHO      514.903.3000
AIDE JURIDIQUE                 514.842.2233
AJUDA SOCIAL                     514.872.4922
ASSURANCE AUTOMOBILE               514.873.7620
ASSURANCE-EMPLOI 514.644.4545
ASSURANCE MALADIE                514.864.3411
CASAMENTOS CIVIS                  514.393.2113
CIDADANIA CANADIANA               1-888 242-2100
EMIGRAÇÃO CANADá              514.496.1010
EMIGRAÇÃO QUEBEQUE            514.873.2445
HOSPITAL HôTEL-DIEU                     514.890.8000
HOSPITAL ROyAL VICTORIA        514.842.1231
MULTI-ECOUTE 514.737.3604
NORMAS DO TRABALHO                     514.873.7061
PENSION SECURITÉ VIEILLESSE CANADA
 1.800.277.9915
PROTECÇÃO AO CONSUMIDOR 
 1.800.387.1194
PROTECÇÃO DA JUVENTUDE       514.896.3100
REGIE ASS. AUTOMOBILE                 514.873.7620
REVENU CANADá                  1.800.959.7383
REVENU QUEBEQUE             514.864.6299

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 emPregoS

Condo sobre 2 andares muito bem situa-
do à beira das ruas Rachel e St-laurent 
na tranquila rua de St-Dominique. Cons-
truido em 1997. 1 grande quarto que po-
deria ser convertido para 2 quartos. Tem 
lareira. Chão de madeira. Balcão intimo. 
Vale uma visita ! $296,500 negociavel.

Belo e espacioso condo de 1104 pc. 2 quartos 
fechados com a possiblidade de 3. Constru-
çao ’99. Tem lareira. Chão de madeira. Balcão 
em frente e atrás. 5 electrodomésticos inclui-
dos. Estacionamento exterior. Rua Gilford, a 3 
minutos a pé da rua Mont-Royal e do metro. 
Venham vêr! $389,000 negociável.

SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com 
5 apartamentos a render. Garagem. Lo-
catários de longa data. Muito potencial! 
Interessante para investores… 

$799,000 NEgOcIávEl

Novo e espacioso condo com 2 quartos 
fechados. Construido em Novembro 2012. 
Tetos de 9 pés e uma abundançia de ja-
nelas grandes, dão a este condo uma boa 
claridade. Ocupação rápida! Muito perto de 
as Promenades Masson. $259,000

VENDIDO

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

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

514-814-0362

precisa-se de pessoas 
com experiência 

para limpeza para um 
restaurante.
438-879-9926

vENDE-sE
(OpOrTuNIDADE DE NEgócIO)

Restaurante, (estilo ‘Take-
-out’ levar para fora) com 
grelhados no carvão à Por-
tuguesa. Situado em Nicolet 
perto de Trois Rivières. Ne-
nhuma concorrência. Clien-
tela já feita. Excelente rendi-
mento financeiro.
Todo equipado, com gre-
lha a carvão de madeira, 
exaustor, câmara fria, etc.

NENHumA NOrmA ExIgIDA Em rElAÇÃO 
AO cArvÃO E AprOvADO pElO sEvIÇO

DE INcÊNDIOs.

vENDA pOr mOTIvO DE DOENÇA.

pArA mAIs INfOrmAÇõEs cONTATO:
DENIs DE mElO

TEl.: 1-819-293-4757
TElEmóvEl 514-773-8739

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.

preCisa-se de uma pessoa para 
trabalHar na farmaCia louise 
dadasHzadeH situado no Canto 
da rua raCHel e st-laurent, 
em téCniCo farmaCeutiCo ou 
trabalHo geral no balCão. 

deVe falar franCês e português. 

514-288-4684
Procura-se pessoal com expe-
riência, responsável para fazer 
reparações num bloco de apar-
tamentos.

514-276-3523

Precisa-se de pessoa para pe-
quenas reparações (pintar, arran-

jar torneiras), de um edifício.
carlos

514-601-8798

† maria Amélia gomes félix
1932 - 2013

Faleceu em Montréal no dia 21 de ou-
tubro de 2013, com 81 anos de idade, 
Maria Amélia Gomes, natural da Trafa-
ria, viúva de Francisco Félix. 

Deixa na dor o seu filho João António 
(Daphne), a sua filha Margarida (fale-
cido Tito), os(as) seus(as) netos(as) 
Shawn (Amanda), Edigio (Keely), Diana 
(Alex), Tessa e Anthony, a sua bisneta 
Emma, os seus bisnetos Ethan e James, 
as suas irmãs Florinda e Emília, assim 
como os seus sobrinhos e sobrinhas, 
restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc. 
222 boul. des laurentides, laval
Tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António rodrigues
celular  514-918-1848

O velório teve lugar na terça-feira dia 22 de outubro de 2013, 
das 16h às 22h, e na quarta-feira 23 de outubro a partir das 
9h. Segue-se a missa de corpo presente, às 11h na Igreja St-
-Martin, situada ao 4080 Boul. St-Martin Ouest, sendo sepul-
tada em cripta no cemitério de Laval, situado ao 5505 Ch. Bas 
St-François.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† maria pimentel pacheco
1933-2013

Faleceu em Longueuil no dia 14 de ou-
tubro de 2013. a senhora Maria Pimen-
tel Pacheco, natural de Água de Paú, 
São Miguel, Açores com a idade de 80 
anos.

Deixa na dor seus filhos Maria (Paul), 
José (Janette) e Carlos, seus netos 
Matthew, Melissa, Frederic e Philippe 
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo Yves légaré
2750, boul. marie victorin Est
514.595.1500
victor marques

O funeral teve lugar dia 19 de outubro, após missa de corpo 
presente pelas 14h30 no salão do complexo, seguindo depois 
para o mausoléu St-Christophe onde foi sepultada em cripta.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento 
de dor. Bem Hajam.

lyla collection boutique, pronto-a-vestir, procura uma 
pessoa para se ocupar da limpeza, 2 dias por semana. 
A aparência limpa e habilidades de costura saõ uma 

mais-valia. referências serão solicitadas.
514-271-0763

Precisa-se de pessoa 
responsável, disponí-
vel para trabalhar em 

contabilidade, a tempo 
parcial. Tem que ter 

curriculum.
contatar 
carlos

514-601-8798
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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

HOrIzONTAIs: 1. Alcatifa. Imposto gravoso. 2. Dignidade militar 
entre os Turcos. Agoirento. 3. Interpreta por meio de leitura. For-
ças Armadas (abrev.). Forma antiga de mim. O espaço aéreo. 4. 
Em que lugar. Que tem cor entre rubro e violáceo. 5. Corda fina. 
Desloca-se para fora. 6. Designa dor, admiração, repugnância 
(interj.). Enfeitar. A tua pessoa. 7. Avança. Abalar. 8. Espécie de 
veado das regiões do Norte. Jurássico inferior. 9. Medida itine-
rária chinesa. A unidade. Palavra havaiana que designa lavas 
ásperas e escoriáceas. Sétima nota da escala musical. 10. Que 
recebeu aviso. Aquilo que prejudica ou se opõe ao bem. 11. Es-
casso. Apuro, primor.

vErTIcAIs: 1. Caule. Relativo à úvula. 2. Filial de estabele-
cimento. Acrónimo de Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3. 
Parte mais larga da enxada. Contr. da prep. de com o art. def. 
o. Imposto Automóvel (abrev.). Caminhar. 4. Selvagem, bravio. 
Lusitano. 5. Corda de reboque. Unidade monetária da Grécia 
(ant.). 6. Sobre (prep.). Cérceo. Preposição. 7. Oferecer em ho-
locausto. Contr. da prep. a com o art. def. os. 8. Ágata muito fina, 
que apresenta veios paralelos de diferentes cores. Ave parecida 
com a pomba. 9. Contr. da prep. em com o art. def. o. Aqueles. 
Grito de dor ou de alegria. A mim. 10. Serve-se de. Pôr para 
trás. 11. Riu sem fazer ruído. Armazém em forma de torre para 
substâncias sólidas.

seres espirituais na Corte diVina

C. Leslie Miller escreveu no seu livro “Tudo sobre 
Anjos”: --Filósofos e poetas muitas vezes falaram 

do ministério dos seres espirituais. Sócratas geralmen-
te falava de um bom demónio que o servia, orientava, 
e guiava por meio de advertências. Platão ensinou que 
a mais elevada classe de demónios, os que jamais ha-
bitaram em cargos mortais, foram designados prote-
tores dos homens”. Bietenhard também descreve que 
em Homero (angelos) é empregado especialmente de 
mensageiro dos deuses (Hermes), como escolta das al-
mas ao Hades (--ínferno)”.
Será que por expressões semelhantes, os escritores 

antigos, pré-hexílicos, e ainda hoje, faladores e povo, 
fazem da discussão sobre anjos uma mescla de muitos 
modos?
Há gente que não crê em anjos. Nós servir-nos-emos 

dos escritos bíblicos. O Antigo Testamento tem duas 
fases da doutrina dos anjos, que são divididas de modo 
geral pelo exílio babilónico. Para exemplo citamos 
o caso de Sarai e a egípcia Agar, sua serva, que foi 
dada a Abrão, ao fim de dez anos de habitarem na terra 
de Canaã, porque  se julgou estéril ou impedida pelo 
Senhor de gerar filhos: “Porventura terei filhos dela”, 
disse Sarai, e Agar concebeu. O pior é que as duas en-
traram em guerra, e Sarai afligiu Agar de tal maneira 
que ela fugiu da sua face. Então “o Anjo do Senhor” 
a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, no 
caminho de Sur, e lhe disse:--“Torna-te para tua se-
nhora. Multiplicarei sobremaneira a tua semente que 
não será contada, por numerosa que será; eis que con-
cebeste, e terás um filho, a quem chamarás por nome 
Ismael porque o Senhor ouviu a tua aflição (Genesis 
16:2,4,6, 9-11). Ela obedeceu. Depois Deus mudou os 
nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, e aos no-
venta anos de idade prometeu a esta que teria também 
um filho ao qual chamariam Isaque, afirmando:--“com 
ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpé-
tuo. A Ismael fá-lo-ei multiplicar grandissimamente, e 
dele farei uma grande nação. Doze príncipes gerará”! 
(Idem 17:17-20). Neste caso foi o Anjo do Senhor que 
atuou, mas noutros capítulos do A.T. podem ler-se 
muitíssimas informações dos anjos com outra posição 
celestial. Há anjos que são membros da corte de Jeová, 
que O servem e  louvam, e nem sempre foram cha-
mados de anjos, mas sim “santos”, “poderosos”, “he-
róis”, e “filhos de Deus”. Isaías, no ano em que morreu 
Uzias”, diz, “vi ao Senhor assentado sobre um alto e 
sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os se-
rafins estavam acima d’Ele: cada um tinha seis asas; 
com duas cobriam os rostos, e com duas os seus pés: 
com duas voavam” (Isaías 6:2). Diremos desde já que 

os serafins e os querubins têm  asas, e a Bíblia não diz 
muito deles. Em 1ª de Samuel 4:4, Salmo 80:1, e 99:1, 
está escrito que o “Senhor dos Exércitos” (Deus) está 
entronizado entre os querubins, e portanto acima de 
todos os povos. Parece que os querubins são proteto-
res do trono de Deus, e os serafins se relacionam com 
adoração. Os outros, mesmo Miguel, Gabriel, Rafael, 
e Sariel, nomes angelicais, mais os mensageiros de 
Deus que se têm apresentado aos homens, são seme-
lhantes a pessoas naturais, “todos eles espíritos minis-
tradores enviados para serviço dos que hão de herdar 
a salvação”, (Hebreus 1:14). A existência de entidades 
espirituais é assunto básico de quase todos os siste-
mas religiosos com uma interpretação incorreta e su-
persticiosa, que tem desenvolvido formas de idolatria. 
Quando visíveis aos homens parecem jovens, e nunca 
foram descritos como lindas meninas ou tendo asas.
Jesus informou que não procriam e não têm relações 

conjugais. “Os filhos deste mundo casam-se e dão-se 
em casamento, mas os que são dignos de alcançar a 
era vindoura não podem morrer porque são iguais aos 
anjos, e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição”, 
(Lucas 20:34-36). Há seres apropriados para a exis-
tência celestial, e outra para a terrena. “O primeiro 
homem, Adão, foi feito alma vivente; o último Adão 
(Jesus), porém, é espírito vivificante”, (1ª Cor.15:45, 
Gén.2:7).Nós não temos conhecimento da qualidade 
física dos anjos. Manoá, pai de Sansão, viu o Anjo do 
Senhor subir para o céu na chama que saiu do altar, 
(Juizes 13:20), e Nabucodonozor viu “um anjo com 
quatro homens passeando dentro do fogo, sem ne-
nhum dano” (Daniel 3:25). Eles são imunes ao fogo, 
moralmente livres, porém limitados em conhecimento. 
“Magníficos em poder”, obedecendo à voz da Palavra 
de Deus. (Salmo 103:20). No judaísmo aumentou-se 
grandemente a crença popular dos anjos, mas os sa-
duceus declararam “não haver ressurreição, nem anjo, 
nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas 
estas coisas” (Atos 23:8). É interessante verificar que 
Jesus, quando Judas levou a turba para O prenderem, 
ao sacar da espada lhes disse: --“Acaso pensais que 
eu não poderia orar a meu Pai, e que ele não me daria 
mais de doze legiões de anjos?” (Mateus 26:53). Jesus 
sabia, e ainda sabe, que existem anjos para entregas 
do céu, e defesas de crentes necessitados. No Apoca-
lipse, os anjos tiveram una ação maravilhosa sobre as 
atividades de Satanás, a guerra contra o Cordeiro, e, no 
capítulo 14, verso 6, “outro anjo, voando pelo meio do 
céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que 
se assentam sobre a Terra, e a cada nação, e tribo, e 
língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus 
e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo; 
e adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e 
as fontes das águas”! Terminaremos por hoje dizendo 
que estes santos também são guardiães de pessoas ou 
de nações. Há igrejas que têm o seu anjo, representan-
do a presença divina da vitalidade e eficácia da Igreja. 
Citamos o caso de Pedro, guardado no cárcere, e da 
igreja em oração incessante a favor dele. Quando He-
rodes estava para apresentá-lo e fazer-lhe mal, Pedro 
dormia entre dois soldados, mas sobreveio um anjo do 
Senhor que lhe disse: “Cinge-te, e calça as tuas sandá-
lias”; ele o fez, e depois jubilou dizendo: “Agora sei, 
verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me 
livrou da mão de Herodes e de toda a espectativa do 
povo judaico”, (Atos 12:11)! Mencionam-se também 
“anjos portadores de males” (Salmo78:49), rebeldes, e 
vaidosos, mas o artigo ficará para depois deste.

J. J. Marques da Silva

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

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONTAIs: 1. Asilar,Gula. 2. Num, Rum, Sal. 3. Jaez, Aurora. 4. Néon, Ou. 5. Os, 
Dote, Da. 6. Cloro, Error. 7. Ré, Urna, Em. 8. Li, Oral. 9. Premer, Cana. 10. Tio, Uma, 
Tom. 11. Amar, Airoso. vErTIcAIs: 1. Anjo, Cripta. 2. Sua, Olé, Rim. 3. Imenso, Leoa. 
4. Zé, Ruim. 5. Ar, Odor, Eu. 6. Ruano, Norma. 7. Mu, Tear, Ai. 8. Roer, Ac. 9. Usou, 
Relato. 10. Lar, Dom, Nos. 11. Alamar, Gamo.
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cAÇA PAlAVrAS

AnedotAS

PASSWORD DO COMPUTADOR DO CHEFE
Logo pela manhã, a loira foi ao gabinete do chefe 
e encontrou-o absorvido no seu trabalho. Reparou 
que ele estava a iniciar a sessão no computador e 
resolveu dar uma espreitadela para ver se conse-
guia descobrir a password do chefe. Afinal, se ela 
descobrisse, o pessoal do escritório não iria mais 
chamá-la de loira burra! Quando o chefe digitou a 
sua senha, a loira saiu disparada porta fora, gritan-
do para todos os colegas: - Descobri, descobri! 
Agora eu sei a senha do chefe!
Nisto, uma amiga mais atenta pergunta:
- E qual é a senha?
A loira, orgulhosa, responde:
- Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco e asterisco!

Conexão perigosa
Na saída da sessão de imprensa de Conexão Pe-

rigosa um colega de trabalho fez o seguinte co-
mentário: “Esse filme, para ser mais bobo, só preci-
sava de uma cena de casamento no final”. Discordo. 
Um romântico “pode beijar a noiva” encerrando a 
série de desacertos da trama talvez amenizasse o 
desconforto de ter visto um filme pontuado de falta 
de lógica, excesso de improbabilidades e carência 
de emoção.
O personagem central chama-se Adam Cassidy 

(Liam Hemsworth), jovem ambicioso que trabalha 
numa grande empresa de telefonia celular. Ele é filho 
de uma típica família classe média; seu pai (Richard 
Dreyfuss) - que trabalhou a vida toda como seguran-
ça – está morrendo de enfisema e não tem dinheiro 
para custear o tratamento médico. Os roteiristas Barry 
Levy e Jason Dean Hall justificam nesse preâmbulo as 
atitudes que o protagonista vai tomar a seguir. Atrás do 
sonho de ser bem-sucedido, Adam faz a apresentação 
de um projeto para o todo-poderoso e arrogante Nico-
las Wyatt (Gary Oldman), CEO e dono da empresa. 
Wyatt acha a ideia uma bobagem e, além de ignorá-la, 
põe Adam e seus companheiros de empreitada no olho 
da rua. Isso já não faz muito sentido, mas o que vem 
a seguir faz menos ainda. Chateado e de posse de um 
cartão corporativo da empresa, Adam resolve levar os 
colegas de trabalho para farrear numa boate de luxo. 
Ainda de ressaca, é abordado no dia seguinte por uns 
capangas que o levam à presença do ex-chefe. Este, 
apesar de ser presidente de uma grande corporação e, 
em tese, ter mais o que fazer, já sabe que o subalterno 
de último escalão gastou US$ 16 mil dólares numa ba-
lada. Se isso já seria suficientemente pouco provável, 
menos ainda é a decisão de contratar o garoto como 
espião industrial para tentar descobrir os segredos do 
revolucionário celular prestes a ser lançado por Jock 
Goddard (Harisson Ford), seu principal concorrente.

O velho adágio que diz: “o que começa mal vai acabar 
mal” vai tomando força daí em diante. Adam começa a 
usufruir de tudo que sempre sonhou: dinheiro, carrões, 
sucesso e mulheres, apesar de se mostrar um exímio 
incompetente como espião. Sua missão é se aproximar 
de Goddard, o que consegue com suspeitíssima rapi-
dez, e conseguir roubar o projeto do tal supercelular. 
Se tiver êxito tem a promessa de não ser processado 
pelo roubo dos US$ 16 mil e ainda conseguir recupe-
rar os empregos dos colegas demitidos.

graVidade
Que impulso é esse 

que nos leva a so-
breviver mesmo sem ter-
mos nada pela frente? Em 
Gravidade, esse “nada” 
se apresenta literalmente, 
na sua forma quase pri-

mordial, no espaço. Um 
imenso desconhecido 
abriga os personagens em 
seu mistério. E o versátil 
diretor Alfonso Cuarón 
consegue transmitir a 
sensação deles em uma 

obra marcante.
O longa traz duas es-

trelas bem conhecidas 
em Hollywood: Sandra 
Bullock, no papel da dou-
tora Ryan Stone (sim, é 
um nome masculino e o 

filme explica o motivo), 
e George Clooney, como 
o astronauta Matt Kowal-
sky. Os dois estão em uma 
missão no espaço quando 
são atingidos por destro-
ços de um satélite. A par-

tir daí, precisam arriscar a 
sobrevivência nesse lugar 
inóspito. Alguns pontos 
fazem de Gravidade um 
filme incrivelmente insti-
gante. Entretanto, Gravi-
dade não se constitui de 

perfeições tecnológicas, 
mas sim das imperfeições 
humanas. São elas que 
tornam indivíduos tão 
frágeis – e tão plenamen-
te humanos – frente ao 
desconhecido.

Portugalíssimo
Produtora: rosa Velosa

linha aberta: 

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

514.483.2362
contacto publicitário:

514.366.2888
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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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brASão

InFormAÇÕeS

DESCOBRINDO PORTUGAL

Vendas noVas
ASPETOS GEOGRáFICOS
O concelho de Vendas Novas, do distrito de Évora, 

localiza-se no Alentejo (NUT II), no Alentejo Central 
(NUT III). Ocupa uma área de 225,1 km2 e abrange 
duas freguesias: Vendas Novas e Landeira.
O concelho apresentava, em 2005, um total de 11 

862 habitantes.
O natural ou habitante de Vendas Novas denomina-

-se Vendasnovense.
O concelho encontra-se 

limitado a norte, a este e a 
sul pelo concelho de Mon-
temor-o-Novo, a sudoeste 
por Alcácer do Sal, a oeste 
por Palmela e a noroeste 
por Montijo, pertencendo 
os três últimos concelhos 
ao distrito de Setúbal.
Possui um clima de in-

fluência marcadamente 
mediterrânica, caracteri-
zado por uma estação seca 
bem acentuada no verão. 
A precipitação ronda os 
500 mm entre os meses 
de outubro e março e os 
170 mm no semestre mais 
seco, sendo bastante irre-
gular.
A sua morfologia é mar-

cada por um relevo relativamente suave, destacando-
-se somente o Monte Branco, com 142 m, e a Casca-
lheira, com 174 m.
Como recursos hídricos, a ribeira de Califórnia, a 

ribeira de Almansor e o açude das Bicas.

HISTóRIA E MONUMENTOS
Vendas Novas foi freguesia do concelho de Monte-

mor-o-Novo até 1962, altura em que passou a con-
celho. A povoação mais antiga do atual concelho é 
a de Landeira, cuja existência data do século XII. 
Em 1993 Vendas Novas foi elevada à categoria de 
cidade. As terras deste concelho conservam edifícios 
mouriscos, herança da ocupação árabe, cuja toponí-
mia seria Laven, dando origem a Landeira.

Em 1520 recebeu foral. O desenvolvimento deste 
local foi incrementado nos finais do século XVI, com 
a construção de uma estalagem, no percurso entre 
Évora e Lisboa. Esta construção deve-se ao primei-
ro-duque de Bragança, ficando, propositadamente, 
a meio do caminho da estrada Lisboa-Évora, dando 
origem à povoação de Vendas Novas.
No século XVIII, durante o reinado de D. João V, a 

Escola Prática de Artilharia contribuiu também para 

o desenvolvimento da povoação. Foi elevada a vila 
em 1913.
No que se refere ao património histórico e monu-

mental, destaca-se o Paço Real e respetiva igreja, a 
Igreja de Santo António e o Palácio do Vidigal, que 
seria o palácio de caça de D. Carlos.

TRADIÇõES, LENDAS E CURIOSIDADES
São muitas as manifestações populares e culturais no 

concelho, sendo de destacar as festas da cidade, rea-
lizadas a 20 de maio; a feira, que decorre no terceiro 
domingo de maio; as festas do concelho, realizadas 
a 7 de setembro e a 30 de novembro e a denominada 
Festa, que tem lugar na freguesia de Landeira.
Durante a ocupação árabe a toponímia seria Laven, 

pelo que a povoação mais antiga do atual concelho é 
provavelmente a da Landeira.
Como instalações culturais, de salientar o Museu de 

Artilharia das Vendas Novas e a Biblioteca Munici-
pal.

ECONOMIA
No concelho predominam, principalmente, as ativi-

dades ligadas ao setor terciário, seguindo-se as ativi-
dades do secundário na área da indústria têxtil e de 
montagem de automóveis e só depois o primário.
Na agricultura, destacam-se os cultivos de cereais 

para grão, prados temporários e culturas forrageiras, 
vinha, pousio, culturas industriais, prados e pasta-
gens permanentes. A pecuária mantém ainda alguma 
importância, nomeadamente na criação de aves, suí-
nos e bovinos.
Quase 77% (1170 ha) do seu território está coberto 

de floresta, sendo as principais espécies arbóreas a 
oliveira, a azinheira e o sobreiro.

InFormAÇÕeS

GENTíLICO:  Vendasnovense
áREA:  222,51 km²
POPULAÇÃO:  11 846 hab. (2011)
DENSIDADE POP.:  53,24 hab./km²
N.º DE FREGUESIAS:  2
PRESIDENTE DA
CâMARA MUNICIPAL:  Luís Dias (PS)
FUNDAÇÃO: 7 de Setembro de 1962
REGIÃO (NUTS II):  Alentejo
SUB-REGIÃO (NUTS III):  Alentejo Central
DISTRITO: Évora
ANTIGA PROVíNCIA:  Alto Alentejo
ORAGO:  Santo António
FERIADO MUNICIPAL:  7 de Setembro
CóDIGO POSTAL:  7080 Vendas Novas
SíTIO OFICIAL:  cm-vendasnovas.pt
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 p j v E D
1-Arsenal 19 8 6 1 1
2-Chelsea 17 8 5 2 1
3-Liverpool 17 8 5 2 1
4-Man. City 16 8 5 1 2
5-Tottenham 16 8 5 1 2
6-Southampton 15 8 4 3 1
7-Everton 15 8 4 3 1
8-Man. United 11 8 3 2 3
9-Hull City 11 8 3 2 3
10-Newcastle 11 8 3 2 3
11-Swansea City 10 8 3 1 4
12-W. Bromwich 10 8 2 4 2
13-Aston Villa 10 8 3 1 4
14-Fulham 10 8 3 1 4
15-West Ham 8 8 2 2 4
16-Stoke City 8 8 2 2 4
17-Cardiff City 8 8 2 2 4
18-Norwich City 7 8 2 1 5
19-Crystal Palace 3 8 1 0 7
20-Sunderland 1 8 0 1 7

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - reSuLtAdoS e cLASSiFicAÇÃo

 p j v E D
1-Barcelona 25 9 8 1 0
2-At. Madrid 24 9 8 0 1
3-Real Madrid 22 9 7 1 1
4-Villarreal 17 9 5 2 2
5-Getafe 16 9 5 1 3
6-Athletic 16 9 5 1 3
7-Espanyol 14 9 4 2 3
8-Valencia 13 9 4 1 4
9-Levante 13 9 3 4 2
10-Elche 12 9 3 3 3
11-Sevilla 10 9 2 4 3
12-Real Sociedad 10 9 2 4 3
13-Málaga 9 9 2 3 4
14-R. Vallecano 9 9 3 0 6
15-Real Betis 8 9 2 2 5
16-Granada 8 9 2 2 5
17-Valladolid 7 9 1 4 4
18-Osasuna 7 9 2 1 6
19-Celta de Vigo 6 9 1 3 5
20-Almería 3 9 0 3 6

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-Paris SG 24 10 7 3 0
2-Monaco 22 10 6 4 0
3-Lille 20 10 6 2 2
4-Nantes 19 10 6 1 3
5-Marseille 17 10 5 2 3
6-Nice 17 10 5 2 3
7-Saint-Étienne 16 10 5 1 4
8-Toulouse 15 10 4 3 3
9-Guingamp 14 10 4 2 4
10-Rennes 13 10 3 4 3
11-Lyon 12 10 3 3 4
12-Montpellier 12 10 2 6 2
13-Stade de Reims 12 10 2 6
14-Bastia 12 10 3 3 4
15-Bordeaux 11 10 2 5 3
16-Évian TG 9 10 2 3 5
17-AC Ajaccio 7 10 1 4 5
18-Lorient 7 10 2 1 7
19-Sochaux 6 10 1 3 6
20-Valenciennes 5 10 1 2 7

França
lIgue 1

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

ItálIa
serIe a

Newcastle 2-2 Liverpool
Arsenal 4-1 Norwich City
Chelsea 4-1 Cardiff City

Everton 2-1 Hull City
Man. United 1-1 Southampton
Stoke City 0-0 West Bromwich
Swansea City 4-0 Sunderland

West Ham 1-3 Man. City
Aston Villa 0-2 Tottenham
Crystal Palace 1-4 Fulham

Real Madrid 2-0 Málaga
Valencia 1-2 Real Sociedad

Osasuna 0-0 Barcelona
Espanyol 1-0 At. Madrid

Granada 0-2 Getafe
Almería 0-1 Rayo Vallecano

Real Betis 1-2 Elche
Valladolid 2-2 Sevilla

Celta de Vigo 0-1 Levante
Athletic 2-0 Villarreal

Nice 1-0 Marseille
Stade de Reims 1-2 Toulouse

Paris SG 4-0 Bastia
AC Ajaccio 0-1 Nantes

Évian TG 1-2 Guingamp
Montpellier 0-1 Lille

Rennes 2-2 Valenciennes
Sochaux 2-2 Monaco

Saint-Étienne 3-2 Lorient
Lyon 1-1 Bordeaux

Roma 2-0 Napoli
Cagliari 2-1 Catania
Milan 1-0 Udinese
Atalanta 2-1 Lazio

Livorno 1-2 Sampdoria
Hellas Verona 3-2 Parma

Genoa 2-1 Chievo
Fiorentina 4-2 Juventus
Sassuolo 2-1 Bologna

Torino 3-3 Internazionale

Grupo EstE

 j v E D p
1-NY Red Bulls 33 16 8 9 56
2-Sporting KC 33 16 7 10 55
3-Impact Montréal  33 14 7 12 49
4-Chicago Fire 33 14 7 12 49
5-NE Revolution 33 13 9 11 48
6-Houston Dynamo 33 13 9 11  48
7-Philadelphia U. 33 12 10 11 46
8-Columbus Crew 33 12 5 16 41
9-Toronto FC 33 5 11 17 26
10-DC United 33 3 7 23 16

 j v E D p
1-Portland T. 33 13 15 5 54
2-Real Salt Lake 33 15 8 10 53
3-LA Galaxy 33 15 7 11 52
4-Colorado Rapids 33 14 9 10 51
5-Seattle S. 32 14 6 12 48
6-SJ Earthquakes 33 13 9 11 48
7-Vancouver W. 33 12 9 12 45
8-FC Dallas 33 11 11 11 44
9-Chivas USA 31 6 8 17 26

LA Galaxy  0-0  SJ Earthquakes
Houston Dynamo  0-3  NY Red Bulls

Portland T.  0-0  Real Salt Lake
Chicago Fire  1-0  Toronto FC

NE Revolution  3-2  Columbus Crew
Colorado Rapids  3-2  Vancouver W.

FC Dallas  2-0  Seattle Sounders
Impact Montréal  2-1  Philadelphia U.

Sporting KC  1-0  DC United

grupO EsTE

grupO OEsTE

o Que Vale esta seleção?
Pedro Barbosa

Podíamos e devíamos ter jogado mais contra Israel. 
Sem cinco dos habituais titulares tínhamos de fazer 

mais. É certo que houve azar e um erro de um jogador, 
que tem estado muito bem, ajudou ao resultado. Fomos 
a única equipa que quis ganhar (era a nossa obrigação), 
mas tivemos pouca qualidade e um ritmo lento. Apesar 
de tudo o resultado é injusto.
Portugal tem tido ao longo desta qualificação, excep-

ção feita aos jogos com a Rússia, uma prestação abaixo 

do esperado. Encontra-se nesta situação por culpa pró-
pria. Os empates com Israel e com a Irlanda do Norte 
são sintomáticos da expressão do nosso jogo. Somos 
melhores? Claro e tínhamos obrigação de ser superiores 
e materializar essa superioridade. Mas por vezes falta 
algo ao jogador português. Já não é de agora. Contra 
equipas teoricamente inferiores existe, às vezes, algum 
relaxamento e excesso de confiança, da equipa e dos 
jogadores, na abordagem aos jogos: somos melhores, 
vamos ganhar e o golo vai surgir mais tarde ou mais 

cedo, pensa-se.
O problema é quando não surge e os erros também 

acontecem. É necessária uma constante concentração 
competitiva. Contra selecções mais fortes não precisa-
mos de nada. Confiantes e motivados, batemo-nos até 
ao fim. Dito isto: o que vale esta selecção? Colocamo-
-nos num patamar acima do que realmente valemos? A 
exigência que a selecção tem corresponde à sua quali-
dade? A nossa selecção está no patamar abaixo das me-
lhores. Não tem a história, não tem a qualidade e as so-
luções que outras possuem na Europa e no Mundo. Isso 

quer dizer que somos facilmente batidos? Não. Todas 
as selecções nos respeitam. Pela qualidade do jogador 
português, em que Ronaldo é o expoente máximo, pela 
presença e pelo que conseguimos nos últimos anos, nas 
fases finais de europeus e mundiais. E pela capacida-
de de produzirmos para já três bolas de ouro. Mas uma 
coisa é certa. Temos vindo a perder qualidade individual 
e naturalmente força colectiva.Quem são os nossos jo-
gadores de classe mundial? Ronaldo, acima de todos, 
Moutinho, Pepe e Nani, se e quando ao seu nível, fazem 

a diferença. Temos segundas linhas com qualidade, mas 
é curto para os verdadeiros embates.
Formamos um bom onze e damos luta. Tem chegado 

para as fases de qualificação e fases finais com bons 
resultados. O último Europeu é um bom exemplo. A 
selecção, assente em 12/13 jogadores, foi potenciada e 
levada ao limite por Paulo Bento. Chegámos à meia-
-final. Demos tudo. O campo de recrutamento é curto, 
existem causas e consequências desta falta de quali-
dade e quantidade de jogadores portugueses. Vivemos 
num mundo global e os clubes têm, de uma forma geral 
apostado pouco nos jovens portugueses, preferindo ou-
tros, mesmo jovens, de nacionalidades distintas, o que 
tapa o caminho do jogador português. A agulha está a 
virar-se para eles, mas demora a ter resultados. Quem 
pagou a factura? As selecções jovens e naturalmente a 
selecção principal. Esta situação não é de agora e de-
via ter tido a necessária intervenção da FPF. Em 1989 
e 91 houve trabalho feito e fomos campeões do mundo. 
Vivemos dessas gerações durante anos. Mas acabou. É 
preciso estar em cima para que haja continuidade. Para 
apresentar qualidade, há que trabalhar e criar condições 
para que tal aconteça. A nova selecção de sub 21 cria 
esperança. Apresenta mais qualidade e outro nível com-
petitivo, com melhorias significativas para os próprios, 
para os clubes e para a selecção. Todos sabemos que 
com melhores jogadores é possível atingir outro nível.
A exigência tem que estar equiparada com o que existe 

e a possibilidade de ter sucesso também. Portugal ape-
sar de ter um dos melhores do mundo não pode por si só 
ser candidato. Lutar pela vitória sim. Com a consistên-
cia e organização que tem revelado em cada jogo, sem 
pensar em títulos. Por muito que custe, existem outras 
selecções mais bem preparadas, com mais qualidade 
para pensarem nisso. A nós, cabe-nos correr por fora. 
Somos respeitados pelos outros e dentro do possível fa-
zermos com que as nossas derrotas (a acontecer) sejam 
pelo excelente comportamento e mérito dos outros que 
pelas nossas falhas e distracções. E isso tem acontecido.
 A excepção foi em 2002. Vem à memória a frustante 

participação no Mundial, em que estive presente. Eli-
minados logo na primeira fase, não fomos, apesar da 
qualidade existente, capazes de fazer melhor. Culpa 
própria. Daí para a frente temos tido bons desempenhos 
e elevado o nosso nome. Por muito que se queira há 
que pensar quais as condições existentes para melhores 
classificações.
Espero que a nova geração que está aí traga mais quali-

dade e quantidade para os treinadores nacionais e possa 
elevar o nível de expectativa. 
Força Portugal!
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1-Marítimo B 21 11 6 3 2 12 6
2-Moreirense 20 10 6 2 2 20 9
3-FC porto B 20 10 6 2 2 12 8
4-portimonense 19 10 6 1 3 17 10
5-sp. Covilhã 18 10 5 3 2 15 9
6-Penafiel	 17	 10	 4	 5	 1	 9	 3
7-Benfica	B	 16	 10	 4	 4	 2	 22	 11
8-tondela 16 10 5 1 4 15 14
9-sporting B 15 10 5 0 5 12 15
10-sC Braga B 14 11 4 2 5 14 17
11-u. Madeira 14 10 4 2 4 9 8
12-Desp. Aves 14 11 3 5 3 10 9
13-Leixões 14 10 4 2 4 11 12
14-Chaves 13 10 4 1 5 10 18
15-santa Clara 13 10 4 1 5 11 11
16-Atlético Cp 12 10 3 3 4 8 13
17-Feirense 11 10 2 5 3 6 10
18-uD oliveirense 10 10 2 4 4 13 17
19-Beira-Mar 9 10 1 6 3 10 13
20-Farense 7 10 1 4 5 4 10
21-Ac. Viseu 6 10 1 3 6 7 16
22-trofense 5 11 0 5 6 8 16

  p J V E D GM Gs

1-FC porto 19 7 6 1 0 15 4
2-sporting 17 7 5 2 0 19 4
3-Benfica	 14	 7	 4	 2	 1	 11	 7
4-Nacional 13 7 4 1 2 12 7
5-sC Braga 12 7 4 0 3 9 9
6-Estoril praia 11 7 3 2 2 13 11
7-Gil Vicente 11 7 3 2 2 9 8
8-V. Guimarães 10 7 3 1 3 6 7
9-rio Ave 10 7 3 1 3 7 6
10-Belenenses 7 7 2 1 4 8 11
11-Arouca 7 7 2 1 4 5 11
12-Marítimo 7 7 2 1 4 10 13
13-olhanense 5 7 1 2 4 4 10
14-V. setúbal 5 7 1 2 4 10 17
15-Académica 5 7 1 2 4 3 10
16-p. Ferreira 4 7 1 1 5 7 13

  p J V E D GM Gs

 1ª mÃO 2ª mÃO
pOrTugAl vs suécIA   15/11 19/11

“PlAyoFFS” PArA o mundIAl 2014| SeleÇão A

Académica 0-1 Rio Ave
Belenenses 2-0 Olhanense

Sporting 4-0 V. Setúbal
Gil Vicente 2-1 P. Ferreira

Nacional 3-0 SC Braga
Arouca 1-3 FC Porto

Estoril Praia 1-2 Benfica
V. Guimarães 1-0 Marítimo

reSultAdoS

FC Porto B 1-2 Sp. Covilhã
Portimonense 0-1 Santa Clara

UD Oliveirense 1-1 Chaves
Atlético CP 0-2 Marítimo B
Feirense 1-0 U. Madeira

Penafiel 3-0 Leixões
Benfica B 5-1 Ac. Viseu

Trofense 1-1 SC Braga B
Beira-Mar 1-1 Desp. Aves

Farense 0-0 Tondela
Sporting B 3-2 Moreirense

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Marítimo B 1-0 Trofense

Ac. Viseu 23/10  10:00 UD Oliveirense
Tondela 23/10  10:00 FC Porto B

Sp. Covilhã 23/10  10:00  Sporting B
Leixões 23/10  10:00 Portimonense
Santa Clara 23/10  9:00 Benfica B
Desp. Aves 23/10  9:00 Penafiel

SC Braga B 23/10  9:00 Atlético CP
Moreirense 23/10  9:00 Beira-Mar
U. Madeira 23/10  9:00 Farense
Chaves 17/11  10:00 Feirense

SC Braga 25/10  15:15 Académica
Olhanense 26/10  11:00 Arouca
Rio Ave 26/10  11:00 Gil Vicente

V. Setúbal 26/10  15:15 Belenenses
Benfica 27/10  12:15 Nacional
FC Porto 27/10  14:45 Sporting

Marítimo 27/10  15:15 Estoril Praia
P. Ferreira 28/10  15:15 V. Guimarães

8ª jornAdA

grupO c: bENfIcA 23/10  14:45 OlYmpIAcOs
OlYmpIAcOs 05/11  14:45 bENfIcA

grupO g: fc pOrTO  0-1  zENIT
zENIT  06/11  12:00 fc pOrTO

lIgA doS cAmPeÕeS

grupO E: p. ferreira  24/10  15:05  Dnipro
Dnipro  07/11  13:00  p. ferreira

grupO H: sc frEIburg 24/10  13:00  EsTOrIl prAIA
EsTOrIl prAIA  07/11  15:05  sc frEIburg

grupO I: real betis  24/10  13:00  v. guimarães
v. guimarães  07/11  15:05  real betis

ueFA euroPA leAgue

ronaldo Comenta deClaração de 
mourinHo: «não sinto raCismo»
Presente na conferência 

de imprensa de antevisão 
do Real Madrid-Juventus 
desta quarta-feira, Cristia-
no Ronaldo foi confrontado 
com declarações recentes de 
José Mourinho, que falou em 
ódio espanhol aos portugue-
ses.
«Os insultos começaram co-

migo. Não os vejo como racis-
mo. As pessoas gritavam para 
me afetar, para que não jogasse 
bem. Não podemos ficar pertur-
bados com o que dizem os ou-
tros. Sinto-me muito bem aqui, 
com o carinho das pessoas de 
Madrid e também das pessoas 
de fora, embora menos. Não 
sinto racismo nem nada. Gosto 
muito de Espanha, das pessoas. 
Estou muito contente», disse o 
internacional português.
Cristiano Ronaldo saiu tam-

bém em defesa de Gareth Bale, 
contratado esta época. «Teve 
dificuldades desde que chegou, 
não fez pré-época e esteve le-
sionado. Se falas com ele per-
cebes que está muito entusias-
mado, mas é preciso deixá-lo, 
não pressionar. É um rapaz 
estupendo, que quer sempre 
aprender. É muito pressionado 
pelo que custou, mas isso não 
é bom para. Devemos ajudá-lo 
e não pressioná-lo. Seria o me-
lhor. Deixá-lo tranquilo, pois 
estou cem por cento seguro que 
vai ser muito bom para a nossa 
equipa», disse Ronaldo, defen-
dendo que é compatível com o 

clube», respondeu.
O capitão da Seleção Nacio-

nal comentou ainda a recente 
declaração de Luciano Moggi, 
antigo dirigente da Juventus, 
que garantiu que a equipa ita-
liana chegou a ter um acordo 
com o Sporting para uma troca 
Ronaldo-Salas. «Estive perto 

de todos. Podem dizer o que 
quiserem, mas aos 18 anos as-
sinei pelo United. Foi bom ser 
pretendido por grandes clubes 
nessa altura, mas o que mais 
me motivou, pela história, pelo 
treinador, e pelas garantias que 
me davam para crescer enquan-
to jogador e pessoa, foi o Man-
chester», respondeu.
Sem querer explicar o pedido 

de desculpas após o golo mar-
cado ao Málaga, Cristiano Ro-
naldo também deixou para de-
pois uma análise ao duelo entre 
Portugal e Suécia, no «playoff» 
de apuramento para o Mundial 
2014.

moutinHo sobre o ClássiCo:
«espero Que o f.C. porto ganHe»
João Moutinho não tem o 

coração dividido quando 
se fala de um clássico F.C. 
Porto-Sporting. Pelo menos, 

foi essa a ideia que deixou na 
curta visita a Portugal para a 
cerimónia de abertura da «Mo-
naco soccer school» no Cam-
po do Viso, que é uma parceria 
entre o Mónaco e o Salgueiros. 
«Espero um grande jogo, entre 
duas equipas que atravessam 

um bom momento, e que o 
F.C. Porto ganhe», apontou 
o médio, que fez parte da sua 
formação nos leões e passou 

pelos dragões.
Antes do jogo do campeo-

nato, o F.C. Porto terá de de-
frontar o Zenit para a Liga dos 
Campeões. Apesar de Hulk, 
Luís Neto e Danny atuarem 
do lado dos russos, Moutinho 
espera que a vitória sorria aos 

portistas. 
«Desejo que o Hulk se sinta 

bem neste regresso ao Dragão, 
que faça um grande jogo, mas 
que o F.C. Porto ganhe», apon-
tou aos meios de comunicação 
social lusos.
«Eram todas grandes equi-

pas», apontou João Moutinho, 
sobre o resultado do sorteio 
para o play-off de apuramento 
para o Mundial-2014, que di-
tou que Portugal irá defrontar 
a Suécia.

O médio ficou fora das con-
tas do Mundial-2010, mas não 
quer falhar a prova organizada 
pelo Brasil: «Sempre disse que 
estar num Mundial era um ob-
jetivo de carreira. Para estar-
mos lá temos de ganhar os dois 
jogos com a Suécia. Temos de 
trabalhar em campo para de-
monstrar que somos mais for-
tes. Temos de estar ao nosso 
melhor nível para ganhar os 
dois jogos.»

galês.
Questionado se Bale tinha 

copiado a sua forma de cobrar 
livres, Ronaldo respondeu ne-
gativamente: «Não me parece. 
Se me pedir conselhos é certo 
que os dou, mas ele tem o seu 
estilo e eu o meu. É um rapaz 
muito humilde, que vejo tran-

quilo, a querer aprender, mas 
não o vejo a copiar-me.»
Confrontado com a preferên-

cia de Zidane por Ribery, no 
que diz respeito à atribuição da 
Bola de Ouro, Ronaldo garan-
tiu respeitar a escolha do trei-
nador adjunto do Real Madrid. 
«Sempre respeitei as opiniões. 
Trabalho para melhorar, para o 
meu clube. Estive sempre a um 
nível muito alto nos últimos 
seis anos. Não estou obcecado 
com os prémios individuais. 
Decidem as pessoas, os trei-
nadores. Se os conquistar, fico 
feliz. Se não os conquistar con-
tinuo a trabalhar para o meu 
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O meu marido era o ser mais amável e compreensivo.Depois tornou-se agressivo e 
indiferente com a nossa família.As minhas crianças e eu estávamos desesperados e 
sofriamos muito.Obrigado SHAMAN INDIO,porque graças a ti consegui ver o rosto g ,p q g ç g
do meu inimigo,que queria destruir o nosso lar. Obrigado Shaman por tudo. SOFIA. 

Depois de muito sofrer,estamos reunidos de novo.A nossa relação foi destruída,devido 
á má influência e vingança da ex mulher do meu marido Graças a Deus tudo foiá má influência e vingança da ex mulher do meu marido. Graças a Deus tudo foi 
resolvido e a nossa relação está agora bem.Obrigado SHAMAN por nos teres ajudado. 
MIMI.
Finalmente pedi minha namorada em casamento,planeamos o nosso casamento e 
t d i l lh D t i h d d ttudo ia pelo melhor.De repente a minha namorada mudou e tornou-se 
insuportável,ao ponto de anular-mos os planos para o nosso casamento. Obrigado 
SHAMAN,por nos teres ajudado a retirar a magia negra,que tinha sido posta por 
uma pessoa do seu passado. KYRAL
Tinha uma óptima saúde,mas eventualmente começou a estragar-se 
imenso.Depois de ver muitos doutores,ningu´em conseguiu ajudar-me.Depois de 
ver o SHAMAN,ele fez me ver que o meu ex pôs qualquer coisa má,ao lado da 
minha casa Depois de várias orações ele conseguiu livrar me desse mal Agora aminha casa.Depois de várias orações,ele conseguiu livrar-me desse mal.Agora a 
minha saúde está óptima outra vez,graças ao SHAMAN. KSENIA

Estamos no Canada há mais de sete anos.Fundá-mos um negócio muito 
l i d d d d id llucrativo,mas de repente,tudo se desmoronou,ao ponto de considerar-mos voltar 
para o Brazil.Agora este pesadelo faz parte do passado.Agora estamos de novo no 
bom caminho e trabalhando muito forte. Obrigado SHAMAN.

Estamos no Canada há mais de sete anos.Fundá-mos um ne-
gócio muito lucrativo,mas de repente,tudo se desmoronou,ao 
ponto de considerar-mos voltar para o Brazil.Agora este pe-
sadelo faz parte do passado.Agora estamos de novo no bom 
caminho e trabalhando muito forte. Obrigado SHAMAN.

TESTEMUNHOS TESTEMUNHOS TESTEMUNHOS

O meu marido era o 
ser mais amável e 
compreensivo. Depois 
tornou-se agressivo e 
indiferente com a nos-
sa família. 

As minhas crianças e eu es-
távamos desesperados e so-
friamos muito.Obrigado sHA-
mAN INDIO, porque graças a ti 
consegui ver o rosto do meu 
inimigo,que queria destruir o 
nosso lar. Obrigado shaman 
por tudo. sOfIA.

O meu marido era o ser mais amável e compreensivo.Depois tornou-se agressivo e 
indiferente com a nossa família.As minhas crianças e eu estávamos desesperados e 
sofriamos muito.Obrigado SHAMAN INDIO,porque graças a ti consegui ver o rosto g ,p q g ç g
do meu inimigo,que queria destruir o nosso lar. Obrigado Shaman por tudo. SOFIA. 

Depois de muito sofrer,estamos reunidos de novo.A nossa relação foi destruída,devido 
á má influência e vingança da ex mulher do meu marido Graças a Deus tudo foiá má influência e vingança da ex mulher do meu marido. Graças a Deus tudo foi 
resolvido e a nossa relação está agora bem.Obrigado SHAMAN por nos teres ajudado. 
MIMI.
Finalmente pedi minha namorada em casamento,planeamos o nosso casamento e 
t d i l lh D t i h d d ttudo ia pelo melhor.De repente a minha namorada mudou e tornou-se 
insuportável,ao ponto de anular-mos os planos para o nosso casamento. Obrigado 
SHAMAN,por nos teres ajudado a retirar a magia negra,que tinha sido posta por 
uma pessoa do seu passado. KYRAL
Tinha uma óptima saúde,mas eventualmente começou a estragar-se 
imenso.Depois de ver muitos doutores,ningu´em conseguiu ajudar-me.Depois de 
ver o SHAMAN,ele fez me ver que o meu ex pôs qualquer coisa má,ao lado da 
minha casa Depois de várias orações ele conseguiu livrar me desse mal Agora aminha casa.Depois de várias orações,ele conseguiu livrar-me desse mal.Agora a 
minha saúde está óptima outra vez,graças ao SHAMAN. KSENIA
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Depois de muito 
sofrer,estamos reuni-
dos de novo. 

A nossa relação foi des-
truída, devido á má influência e 
vingança da ex mulher do meu 
marido. graças a Deus tudo foi 
resolvido e a nossa relação está 
agora bem.

Obrigado sHAmAN por nos te-
res ajudado. mImI.

finalmente pedi mi-
nha namorada em ca-
samento, planeamos 
o nosso casamento e 
tudo ia pelo melhor. De 

repente a minha namorada mu-
dou e tornou-se insuportável,ao 
ponto de anular-mos os planos 
para o nosso casamento. 

Obrigado sHAmAN,por nos te-
res ajudado a retirar a magia 
negra,que tinha sido posta por 
uma pessoa do seu passado. 
KYrAl

Tinha uma óptima saúde,mas eventual-
mente começou a estragar-se imenso.

Depois de ver muitos doutores, ninguém 
conseguiu ajudar-me.

Depois de ver o sHAmAN, ele fez me ver que o 
meu ex pôs qualquer coisa má, ao lado da minha 
casa. Depois de várias orações, ele conseguiu 
livrar-me desse mal. Agora a minha saúde está 
óptima outra vez,graças ao sHAmAN. KsENIA

Estamos no canada há mais de sete 
anos. fundá-mos um negócio mui-
to lucrativo, mas de repente, tudo se 
desmoronou,ao ponto de considerar-
-mos voltar para o brazil.

Agora este pesadelo faz parte do passado.

Agora estamos de novo no bom caminho e traba-
lhando muito forte. 

Obrigado sHAmAN.
já lHE DIssErAm QuE O sEu mAl NÃO TEm curA? sENTE-sE INsEgurO, Ou INsEgurA? O DINHEIrO NÃO rENDE? fOI DEspEDIDO 

DO sEu TrAbAlHO sEm jusTA cAusA? fIcA TrIsTE E DEsmOTIvADO/A sEm NENHumA rAzÃO pArA QuE TAl AcONTEÇA? AcHA QuE 
O sEu cONjuguE A ENgANA? AcHA QuE sOfrE DE umA DOENÇA EsTrANHA Ou INcurávEl? pODE muITO bEm sEr QuE EsTEjA 

A ATrAvEssAr umA fAsE DIfícIl DA suA vIDA. Eu, DuKAs DOs sANTOs, sOu psIcO-EspIrITuAlIsTA, cONHEcEDOr DAs cIÊNcIAs 
supErIOrEs E OculTAs, pOr IssO DOu umA gArANTIA DE 100%. vENHA vIsITAr-mE E vErá A DIfErENÇA. 

vErá QuE Eu cONsIgO curAr O QuE OuTrOs NÃO cONsEguEm, cOm A pAlAvrA
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 cONfIAm Em NADA. sÃO pEssOAs QuE fOrAm ENgANADAs pOr bruxOs E pOr bruxArIAs.

7551 St-hubert    438-338-9899

Shaman, índio, Guru...
enlaços


