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CRÓNICA

AGENDA COMUNITÁRIA

Portugalíssimo
1280AM

JANTAR NA SEXTA-FEIRA 

ALBACORE À MODA DA CASA
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ

FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO 
RESERVEM O SEU LUGAR

Texto de Augusto Machado

José da Conceição

Clube Oriental Português de Montreal
O Clube Oriental Português de Montreal organiza sábado, 
14 de Janeiro 2012 pelas 19h30, a festa da amizade com 
jantar/dancante animado por DJ Entre Nós. Ementa: En-
trada, sopa, salada, café, sobremesa prato principal Bife 
à Oriental. Informamos que está a decorrer o campeonato 
da sueca com 10 equipas as sextas-feiras e no dia 27 de 

Janeiro eleições para a nova direcção do Clube. 

Festa do Chicharro
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa 
tradicional do Chicharro no dia 21 de Janeiro de 2012 pelas 
19h00. Haverá boa música com o DJ da casa e uma emen-
ta saborosa. Podem reservar o seu lugar no 438-876-4220 
ou no 514-982-0688.

Super Bowl XLVI
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa para assistir 
ao jogo do Super Bowl XLVI em grande ecrã na sua sala no dia 5 de 
Fevereiro de 2012 pelas 16h00. Podem reservar o seu lugar no 438-
876-4220 ou no 514-982-0688.

AA

-
-

-
-

pais para:

BEBÉ DO ANO 2011 E 2012

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                  1 fato $10.00 .00

o serviço de sapateiro

de forros de casacos

Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

Há 30 i C id d P t

Retomando o tema da edição anterior, e como é do 
mundo ocidental que estamos a falar, é no con-

as maiores e mais bruscas alterações que desequili-
braram o papel dos mais velhos na nossa sociedade. 
Vivo numa aldeia onde a maioria dos idosos foram 

literalmente empurrados para diferentes lares da Ter-
ceira Idade. Ali estão, tristes, 
deprimidos, porque o elo fa-

-
lhos, esses, têm as suas vidas, 
ocupadas, claro está. Mas há 

lembram dos pais quando pre-
cisam deles. Cada caso é um 
caso. Depende do meio, das 
necessidades, do dinheiro e da 

Vejamos exemplos de casos 
pioneiros que de alguma for-
ma ajuda a melhorar a vida dos 
nossos idosos: na Alemanha 
existe um ministério para a Terceira Idade. Em Maio 
passado, a ministra da pasta visitou a Feira da Tercei-

-
lhões de pessoas, que todos os anos cresce um pouco 

com téclas grandes, programas de informática que 

com som entre muitas outras inovações. Durante a 
feira, a ministra falou da urgência de os alemães se 
prepararem para uma vida ativa mais longa e pediu 
que as empreses abram postos de trabalho para os 

anos é economicamente ativa. “Apesar de se saber há 
muito tempo que a sociedade alemã está a envelhecer, 
muito pouco tem sido feito no sentido de promover 
mudanças qualitativas quanto à ocupação dos mais 

O drama da solidão dos idosos (II)
velhos”, referiu a ministra , citada pela agência noti-
ciosa Deutsche Welle. “A idade não deve ser automa-

trabalho. Experiência, serenidade, credibilidade e le-
aldade são elementos essenciais para as empresas no 
que diz respeito à sua força de trabalho. E isso, é uma 
mais valia que os idosos podem oferecer – uma mão 

O exemplo alemão pode ser transportado, com 
maior ou menor equivalência, para a maioria dos 

países do mundo, entre eles 
temos o Brasil. Neste país, 
duas empresas, a Pizza Hut e 
os supermercados Pão de Açú-
car, iniciaram um projecto de 
concentração de trabalhadores 

aderiram (sem surpresa) cen-
-

cou surpreendido quando estes 
-

ciaram que o investimento 
neste grupo etário foi um su-
cesso. Vejamos as estatísticas: 
em Portugal, de acordo com os 

dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em 

indício de envelhecimento populacional. As regiões 
-

-

Bem-querer os nossos idosos. 
Da minha querida MÃE, para sempre retenho na 

-
mentos menos felizes... E, então,  com esta quadra 
desabafava: “Alegrias e tristezas, tudo por mim tem 
passado, se muito me tenho rido, muito mais tenho 
chorado”. FELIZ ANO NOVO...

A Rotina Do Dia-a-Dia

Muita gente, trabalha durante anos e anos, no mes-
mo local sem nunca surpreender os colegas de tra-
balho. Não sorriem, ou cumprimentam de um modo 
diferente. São formais. Precisam de emoção mas 
não sabem surpreender. Este comportamento rígido, 
afecta não apenas as relações sociais, mas também o 

Vivemos na era da informática e, infelizmente, esta-
mos a automatizar-nos.
Nunca tivemos acesso a tantas informações, mas 

não sabemos o que fazer com elas. A maioria é inútil, 
não se transforma em conhecimentos e experiências. 
A criatividade está na corda bamba.

-

-
timento de aventura. A novidade causa pânico. Esta-
mos a tornar-nos escravos de estímulos programados.
Raramente as pessoas saem da rotina, muitos ao en-

trarem no elevador, em vez de olharem para o rosto 
das pessoas, cumprimentá-las e estabelecer um pe-

sabem para onde olhar. É duro passar aqueles segun-
dos. Que espécie é essa que detesta a solidão, mas faz 
tudo para a cultivar?

admiram-nos, mas nunca penetraram no seu mundo. 
Não conhecem os seus sonhos, angústias, as páginas 

quando os perderem. E então, quando tentarem co-
nhecê-los já é tarde demais.
Vivemos cada vez mais numa rotina sufocante. Le-

vantamo-nos da mesma maneira, queixamo-nos dos 
mesmos problemas, cumprimentamos as pessoas da 

-
mos a valsa da vida com as pernas engessadas. De-
víamos contemplar o belo e extrair prazer das coisas 
simples.

-
ria com sabor e aventura.
Dizer coisas nunca ditas, ter gestos nunca tidos. 
Superar a rotina e construir um oásis no deserto do 

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

COMPRAMOS
OURO E PRATA

SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652

Quer se abra o livro As Profecias, 
de Nostradamus, nas páginas em 

que se descrevem os acontecimentos 
que precedem “o dia em que não ama-
nhecerá”, quer se folheie o caderno 
do Financial Times com as previsões 
para 2012, as conclusões a que se chega 
são as mesmas: estamos condenados.
Com mais ou menos racionalidade, 
uma pitada de espiritualidade aqui e 
de cinismo materialista ali, o mundo 

Pelo menos deste mundo, tal como o 
conhecemos.Nem na viragem do milé-
nio se propagaram tantas mensagens 
apocalípticas.A crise, de valores mate-
riais e espirituais, ajudou à festa. As re-

-
palhando o medo à velocidade da luz.

profecia da civilização Maia mas há te-

(ver destaques). A NASA tem várias 
equipas de especialistas a responder, dia-
riamente; às milhares de perguntas de 
cidadãos assustados com a inversão dos 
polos, as erupções solares ou os asteroi-
des em rota de colisão com a Terra.
Poderiam poupar recursos ativando uma 

mensagem automática: “É mentira, não 
se preocupem.” Infelizmente, não é assim 
tão fácil. A maioria destas teses, como 
todas as boas teorias da conspiração, tem 
um fundo de verdade.
O ÚTERO CÓSMICO
A profecia mais popular é a que se ba-

seia no calendário Maia, que aquele povo 

É preciso entender que a medição do 
tempo era realizada pelos Maias de forma 
diferente daquela que usamos no calen-
dário gregoriano. Dividia-se em períodos 

esse período era, por sua vez, dividido 

No dia que marca o solstício de inverno 

data especial para os Maias, porque estes 
acreditavam também que, nesse dia, o Sol 
irá alinhar-se com o centro da Galáxia, o 

Os Maias, em vez de temerem esse mo-
mento, celebravam-no, como “um ponto 
de recomeço, de renascimento”, acredita 

-
cia Maia, explica, também fala do “tempo 
do não-tempo”, um período a que chama-
vam katún e que corresponde aos últimos 

acordar. No fundo, as transformações a 
que estamos a assistir no mundo funcio-
nam como um catalisador para as mudan-

Afinal, quando é que acaba o mundo?
mais céticos dizem que o calendário Maia 

os que temos agora em cima das secretá-

-

que convocou uma conferência de im-
prensa, no ano passado, para esclarecer, 
de uma vez por todas, que “em nenhum 

vai acabar”. Existem apenas dois registos 

num fragmento encontrado em Comal-
calco, mas ambos referem a data como “o 

referindo datas posteriores”, nota Pallán. 
“No Templo das Inscrições de Palenque, 
descrevem-se acontecimentos que ocor-

TEMPO ZERO
Outro calendário de uma civilização 

perdida a fazer furor nos movimentos da 
Nova Era é o Zodíaco de Dendera, escul-
pido nas paredes de um templo egípcio, 
em honra da deusa Hathor. Esta lindíssi-
ma carta do céu e das constelações está 
hoje em exposição no Museu do Lou-

o ano em que se atingirá “o tempo zero”. 
Daí em diante, uma nova Era terá de ser 
imaginada. Os índios Hopi, povo nativo 
da América do Norte, famoso pelas suas 
profecias, que terão assinalado, com pre-
cisão, a chegada do homem branco às 
suas terras ou o início das grandes guer-
ras mundiais, disseram, por sua vez, que 
“o tempo acabará quando a Humanidade 
passar para o quinto mundo”. Essa tran-

Kali Yuga (Idade do Ferro), a última das 

eras evolucionárias do grande ciclo man-
vantárico. Todos os gurus falam de como, 
à medida que o tempo avançou, o planeta 
entrou numa espiral descendente. Nesta 
Era, dizem, o Homem “bateu no fundo”, 
desligando--se da verdade, do divino e do 
respeito pela Natureza. Mas, anunciam, 

avatar de Vishnu, que virá derrotar o mal, 

dando início a uma nova Idade de Ouro.

nossa civilização. No Google, uma pes-
-

lhões de resultados. Poderá levar-se a mal 
-

-se engolir pelo buraco negro da crise dos 
-

um horizonte de esperança e o mesmo 
não se pode dizer do que hoje lemos no 
Financial Times.

5 TEORIAS
PROFECIA MAIA
Segundo o calendário Maia, no solstício 

-
clos de tempo.
CHOQUE COM ASTEROIDE
É uma das teorias mais antigas e há gru-

pos religiosos que juram existir referên-
cias na Bíblia a uma “bola de fogo” que 

INVERSÃO DOS POLOS

Polo Sul pode passar a ser o Polo Norte. 
Fala-se de uma guinada magnética que 
provocaria sismos violentos, lançando o 
caos na Terra.
EXPLOSÃO DO SOL
As erupções solares aumentaram e atin-

toneladas de partículas eletromagnéticas 
-

ticos e de comunicações, a nível mundial.
A PARTÍCULA DE DEUS
Os cientistas não conseguem explicar 

a origem da matéria e procuram, há 
décadas, provar a existência do Bosão 
de Higgs, a partícula que terá estado na 

cientistas esperam ser bem sucedidos 
-

riência em curso no CERN, na Suíça, 
crie um buraco negro que acabará por 
engolir a Terra.

Telemóvel: 514-892-6833

Pensamento da semana
«Se você escolhe não decidir, você já tomou uma decisão» - Neil Peart

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

Amélia Tavares

É com empenho, dedicação e competência que 

irei procurar a melhor solução para garantir 

a venda OU a compra da sua casa.
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INFORMAÇÕES EM DESTAQUE

Quanto nos vai custar em 2012
Se 2011 foi o ano da austeridade, 

para 2012 só há uma certeza: vai-
-nos sair mais caro. Os aumentos es-
tão aí e a VISÃO preparou um guia 

tudo o que o espera.
‘O esforço vai valer a pena.” A frase, 

recheada de otimismo, foi dita pelo pri-
meiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 
na sua mensagem de Natal aos portu-
gueses. Mas transmitirá uma certeza ou 
apenas um desejo? O esforço, sabe-se 

em que, devido à recessão o Produto In-

As previsões da troika que nos acompa-

um ano de sacrifícios: o desemprego de-

portugueses, sem perspetivas de aumen-
tos salariais ou mesmo com as remune-
rações diminuídas, vão perder poder de 

cento. Poucos bens de consumo deve-
rão escapar aos aumentos de preços, 
seja por via do agravamento de impos-
tos, seja pela subida do custo da energia, 
dos transportes e das matérias-primas. A 
estes fatores juntam-se as políticas que 
nos vão obrigar a trabalhar mais, com 
menos direitos no que diz respeito ao 
subsídio de desemprego ou às indemni-
zações por despedimento, por exemplo.
Vai valer a pena? Vamos ver.
EM CASA
IMI: -

veis terão direito a isenção durante 
apenas três anos. Mas o agravamento 
das taxas do Imposto Municipal Sobre 

Prédios antigos: A taxa mínima pas-

-
trimonial tributário.
Prédios novos: A taxa mínima passa 

-
-

monial tributário. Prédios de entidades 

Rendas: Más notícias para os inqui-
linos: os senhorios vão poder aumentar 
as rendas, comunicando-o através de 
carta registada com aviso de receção, 

dias.Aumento máximo para contratos 
-

Televisão: Para quem precisa de ad-
quirir tecnologia compatível com a 
TDT - Televisão Digital Terrestre, a ser 
introduzida em janeiro, o custo do des-

Eletricidade: 
aumento da eletricidade em janeiro, sen-
do que a tarifa social sofre também uma 

-
ra da luz vai pesar ainda mais, depois de 

em outubro.
NO CONSUMO
IVA: O setor da restauração prevê o 

a subida do IVA da taxa intermédia para 
a taxa máxima. Mas há muitas outras al-

de nascente, minerais, medicinais, de 

-
tradas em espetáculos de canto, dança, 
música, teatro, cinema, tauromaquia e 

-
ções desportivas; Refrigerantes e xa-
ropes de sumos, bebidas e produtos 
concentrados de sumos. Bebidas e so-
bremesas lácteas; Sobremesas de soja; 
Batata fresca descascada, inteira ou cor-
tada, pré-frita, refrigerada, congelada, 
seca ou desidratada, ainda que em puré 
ou preparada por meio de cozedura ou 

-
servas de frutas ou frutos, designada-
mente em molhos, salmoura ou calda e 
suas compotas, geleias, marmeladas ou 
pastas;  Frutas e frutos secos; Conservas 
de produtos hortícolas, designadamente 
em molhos, vinagre ou salmoura; Óleos 
alimentares; Margarinas de origem ani-
mal e vegetal; Café verde ou cru, torra-

e misturas; Aperitivos à base de pro-
dutos hortícolas e sementes; Produtos 
preparados de carne, peixe, legumes ou 
produtos hortícolas, massas recheadas, 
pizzas, sandes e sopas, ainda que apre-
sentados em estado de congelamento ou 
pré-congelamento e refeições prontas; 
Aperitivos ou snacks à base de extrudi-
dos de milho e trigo, de milho moído e 
frito ou de fécula de batata; Aparelhos, 
máquinas e equipamentos ligados às 
energias alternativas; Prestações de ser-
viços na restauração.
Café: Uma chávena de café, com um 

-
mos nos cafés e restaurantes, vai custar 

-
dente da Associação Industrial e Comer-

-
ços de restauração sofrem igual aumento 
de imposto.
Tabaco: O IT - Imposto sobre o Taba-

co vai pressionar os preços deste pro-
duto.Veja como sobem as taxas:

NA EDUCAÇÃO
Propinas: As propinas das licenciatu-

ras deverão sofrer um aumento em linha 
-

o Governo espera aumentar as receitas 
das propinas e inscreveu no Orçamento 

euros do que no ano anterior (esperando 
-

ros). Um aguardado aumento do núme-
ro de alunos pode explicar o otimismo 
do Executivo, sobretudo nos mestrados 
e doutoramentos, importantes fontes de 
receitas das universidades.
NOS IMPOSTOS
IRC: Termina o regime especial de 

euros. Passam a existir uma taxa úni-

-

IRS: O Governo manteve os escalões 

máximos nas deduções que as famílias 

poderão fazer com despesas de saúde, 
educação, habitação, pensões de ali-
mentos, entre outras.
Sobretaxa: Os contribuintes do último 

escalão terão de pagar uma sobretaxa de 

Educação: -

dependentes, a deduções terão uma 

dependentes.
Saúde: 

-
pendentes existe uma majoração de 

despesas com saúde. Neste caso, as fa-
turas devem indicar o número de con-
tribuinte do dependente.
Pensões de alimentos: A dedução 

Sem deduções: Os contribuintes com 

deixarão de poder fazer deduções à co-
leta em sede de IRS.
Mais valias: 

-

prazo a mais de cinco anos perdem os 

Habitação: A dedução dos empréstimos 

NA ESTRADA
Portagens: Este foi o ano em que dei-

xou de haver Scuts em Portugal. Agora, 
todas as autoestradas são pagas, com a in-

um aumento generalizado das portagens 

do percurso, sem a atualização de janei-
ro, cuja aplicação depende das conces-
sionárias.
Transportes: Para introduzir alterações 

na estrutura tarifária, o Governo adiou 
o aumento dos preços dos passes e dos 
bilhetes para fevereiro. A percentagem 
ainda não é conhecida, mas não deverá ul-

-
portes públicos já ter sofrido, em agosto 

Automóveis

escapa ao aumento de impostos, seja o 
Imposto Sobre Veículos (ISV), pago no 
ato da compra, seja o Imposto Único de 
Circulação (IUC), pago anualmente.
ISV
Veículos ligeiros de passageiros: A 

-
ponente que incide sobre a cilindrada, e 

sobre as emissões de CO2).
Casos especiais: Agravamento de 

-

-

caso de se tratar de um ligeiro de mer-
cadorias. No ano passado, este limite 

furgões e carrinhas, com um máximo 

de ISV, passando a pagar uma taxa 

As pickup de cabina dupla (com mais 

-
merciais ligeiros derivados de turismo 
(os veículos de dois lugares fabricados 
a partir de veículos ligeiros de passa-
geiros) passam a pagar a totalidade do 
ISV, quando, anteriormente, pagavam 

-

Motociclos: A partir deste ano, os 

ISV. Além disso, a tabela passa de dois 
para cinco escalões e as taxas sofrem 

IUC: Este imposto, que incide sobre 
a propriedade do veículo e é pago anu-
almente, sofrerá um aumento de acordo 

veículos de cilindrada mais elevada o 

NA SAÚDE: 
Taxas Moderadoras: O Governo ga-

que estarão isentos, total ou parcialmen-
te, de pagar taxas moderadoras (entre 

com baixos rendimentos). Mas, para os 
restantes, o aumento dos preços é a doer.
NO TRABALHO
Feriados: O Governo quer tirar qua-

tro dias de descanso aos portugueses, a 

de outubro Implantação da República; 
-

pendência.
Férias: Uma das propostas mais re-

centemente apresentadas pelo Governo 
aos parceiros sociais (patrões e sindica-
tos) foi o regresso aos 22 dias de férias. 
Horário:

de aumento da carga horária com mais 
meia hora de trabalho por dia. Como 
se mantém a remuneração, a mesma 
percentagem equivale ao valor de uma 
redução salarial. 
Indemnizações: Desde novembro, 

-
balho receberá menos, em caso de des-
pedimento.
Desemprego: O Governo vai apro-

var, ainda esta semana, uma proposta 
de alteração das regras do subsídio de 
desemprego para vigorarem a partir de 

novos contratos. Veja o que muda: Va-

contar com os acréscimos) Redução: Ao 

Salários e Pensões: Se os trabalha-
dores do privado vão trabalhar mais, 
os funcionários públicos vão ganhar 
menos, com a perda dos subsídios de 
férias e de Natal. O mesmo acontecerá 
aos pensionistas. Assim, quem recebe 

subsídios.
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Com entendimento Fido de 2 anos

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

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

NOVO

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

50$
por mês*

TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual

Oferecemos:

355 Rachel Este

Agência de Viagens
Lisboa

CAQ-ADQ ou ADQ-CAQ

KUDURO EM MONTRÉAL

Uma grande soirée a não perder, nestas noites de 
inverno em Montreal, com os “Buraka Som Sis-

Texto de Jorge Pina

tema” a actuarem no palco do Porto Jacques-Cartier. 
No quadro da Igloofest, no Vieux-Port de Montre-

certo que a temperatura vai aumentar com o concerto 
dos portugueses “Buraka Som Sistema” que até mes-
mo na terra do samba, Rio de Janeiro, foram con-
siderados “uma combinação infernal entre o kuduro 

É assim, a música destes jovens da linha de Sintra, 
que tiveram o mérito de a descobrir e fazer espalhar 
pelo mundo. 

Angola, Cabo Verde e mesmo autros países Africa-
nos. 
“Aqui para vocês...” eles não cansam de repetir, en-

tão a melhor solução é ver o energético grupo num 

Janeiro no Porto Jacques-Cartier.

Parece que ninguém sabe em que pé dançar com 
esta nova fusão, de um partido que esteve às por-

tas de governar o Quebeque,a ADQ , com o recém-
-chegado, a Coalition Avenir Québec do senhor Fran-
çois Legault, a CAQ. Portanto dez dias de autêntica 
democracia em que os poucos membros restantes da 
Action démocratique du Québec (ADQ) são con-

o cenário é conhecido de avanço, pois o chefe da 
ADQ Gérald Deltell com a sua vontade de encami-
nhar todo o rebanho e umas ovelhas negras, entre os 
quais Claude Garcia présidente da Comissão políti-
ca, porém dispersos não facilitam o trabalho. O chefe 
consciente da sua futura posição na organisação, vis-
to que foi ele a negociar esta fusão esquece que ele 
sempre pertenceu a um partido da direita. E se um 
dia tiverem no programa a privatização da educação 
e da saúde no Quebeque, é uma fractura que se abre 
na nossa bela província. Pelos vistos virão as eleições 

deste dossiê “Coligação”.   

Texto de Jorge Pina
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Pataniscas de Atum e 
Delícias do Mar

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descendente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

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

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

Tel. 514-518-3802

Texto de Hélio Bernardo Lopes
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ANEDOTAS

O último livro de Mário Soares - IX

Um dos inevitáveis temas que Mário Soares 
teria de tratar nesta sua última obra seria o 

da censura nos tempos da II República. Devo di-
zer que, como é evidente, também eu sempre dis-
cordei da aplicação de práticas de censura, tendo 
mesmo acreditado, aí pelos anos oitenta do pas-
sado século, que numa sociedade democrática os 
políticos se veriam impossibilitados de a pôr em 
prática. Bom, passaram os anos e já não tenho um 

-
mite tudo e umas botas mais.

-
to recente, outra já com cerca de trinta e seis anos. A 
mais recente, prende-se com as declarações de Ma-
nuel Alegre na sua mais última entrevista televisiva: 
resistir era muito mais fácil no Estado Novo do que 
hoje. A mais antiga é-nos referida por Marcelo Cae-
tano no seu DEPOIMENTO, dado à estampa aí por 

Nesta sua obra, o antigo Presidente do Conselho re-
fere, a dado passo, que mandou chamar os banquei-
ros portugueses do tempo, tendo-lhes exposto que 

-
sura, criando uma lei de imprensa, pelo que se torna-
va imperativo que os bancos comprassem os jornais 
existentes, passando a controlar, por via interna, o 
conteúdo dos mesmos.
Pois, hoje é isto mesmo que tem lugar, para o que 

basta ter em conta como meio décimo-terceiro mês 
-

po que a totalidade dessa mensalidade, mais o sub-
sídio de Verão, passaram a ser coisas que não mere-
cem grande reparo, agora praticados pelo Governo 
de Pedro Passos Coelho. E porque não lembrar os 
limites referidos pelo Presidente Cavaco Silva aos 
sacrifícios pedidos ao comum dos cidadãos, que hoje 
mesmo, depois do desastre social que pôde já ver-se, 
foram incomensuravelmente ultrapassados, sem que 

que o foi da outra vez, pelo Presidente da República 
nem pelos jornalistas? No entretanto, da nossa gran-
de comunicação social, bom, praticamente nadinha.
O tema da corrupção, sem estranheza, é pouco ou 

nada tratado na obra de Mário Soares, o que compre-
endo muitíssimo bem. E a razão é de fácil compre-

ensão: ela sempre esteve presente no seio da nossa 
sociedade, mas nunca com os níveis e com a impu-
nidade hoje por (quase) todos reconhecidos. Naquele 
tempo, o Estado era uma estrutura omnipresente, sen-
do superiormente dirigido por uma personalidade in-
questionavelmente honesta. Quem se der ao trabalho 
de ler, CARTAS PARTICULARES A MARCELO 
CAETANO, de José Freire Antunes, facilmente per-
ceberá, pela correspondência entre Franco Nogueira 

Paulo Morais têm a mais cabal razão em quanto de 
há muito vêm dizendo.

Também sem estranheza, pude constatar que Mário 

vida política da III República, materializado no fac-
to de nunca ninguém, desde que com algum tipo de 
poder, ter sido condenado em Portugal. É, no domí-
nio da Teoria da Probabilidade, (quase) um aconte-
cimento quase-impossível, ou seja, pode, em teoria, 
ocorrer, mas a correspondente probabilidade é nula. 
Sobre este tema candente, em todo o caso, simples-
mente nada.
Referiu-se, ainda assim, aos Ballets Roses, mas já 

o não fez em face do caso Casa Pia e a quanto te-
ria de estar, objetivamente, por detrás do mesmo. A 
verdade, porém, é que houve um julgamento daquele 
caso e houve condenações, ao passo que no segundo 

a vários parsec da realidade.

emigração, que era apontado como um terrível me-
canismo daquele tempo, mas que é já hoje apregoado 
como um motivo de orgulho, dado que já exporta-
mos agora massa cinzenta – e jovem! –, e não a força 
braçal daquele tempo… Quem se não recorda ainda 
das críticas à célebre frase de que Portugal exportava 
cultura?

Soares passa por sobre o estado em que o País se en-

-

do êxito da década de governação de Aníbal Cavaco 

fundo perdido por parte da União Europeia, sendo 

de sessenta por cento do mesmo tenha tido real apli-
cação pública, com o resto a encher a bolsalhada dos 
tubarões surgidos na ribalta política do tempo. Tu-
barões até hoje nunca condenados seja pelo que for. 
Uma realidade que, como referi atrás, nunca aborda 
no seu livro.

-
nio da Justiça, algumas das quais há dias aborda-
das no texto que o Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça escreveu num grande diário nacional. E 
também, no domínio penal, a velhíssima novidade 

em juízo. Sobre este terrível risco, que irá agora 
passar a impender sobre a generalidade dos por-

Ainda ontem um horror no Estado Novo, e já hoje 
o mesmo não merece um seu comentário de alerta 
político. Nada que nos cause estranheza.

INGREDIENTES:
4 ovos; 1 chávena de farinha; 2 latas de atum; 6 palitos de delícias do 
mar; Milho q.b.; 1 pedaço de pimento; Salsa, sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO:

-
que bem misturado. Depois, junte o atum, as delícias cortadas em 

picada. Tempere com sal e pimenta. Frite colheradas da massa em 
óleo bem quente.
OBSERVAÇÕES:

recomendo que coloquem uma pitada de sal.

Um sujeito leva a esposa e a sogra para conhecerem Jerusalém. Che-
gando lá, a velha não aguenta a emoção de conhecer a Terra Santa, 
tem um ataque cardíaco e morre. Depois de tomar as providências 
necessárias, o casal descobre que a transladação do corpo de volta 
para o Portugal custará 10.000 dólares.
- Amor - diz a esposa - se quiseres, podemos enterrar a mãe aqui mes-
mo. Eu não me importo.
 - Não ! - diz o marido - aqui em Jerusalém, não a enterro de jeito 
nenhum!
- Mas porquê, meu amor ?
- Teve um sujeito que foi enterrado aqui, e depois de 3 dias ressuscitou...

Estava um português calmamente a tomar o seu pequeno almoço num 
café em Lisboa, quando ao seu lado se senta um espanhol conversa-
dor, a mastigar furiosamente uma pastilha elástica.
- Que estás a beber, é leite?
- É, responde o português com pouca paciência.

nós reciclamos para enviar para Portugal.
O português ignora o comentário e continua a sua refeição.
O espanhol insiste...
- Que estás tu a pôr no pão, é geleia?
- É.
- Nós em Espanha mandamos toda a fruta que apodrece para uma 
incineradora, onde é transformada em geleia que é depois comerciali-
zada em Portugal.

“nuestro hermano”, pergunta ao espanhol...
- E tu que tens na boca... é pastilha elástica?
-Sim.
- Tem piada. Nós em Portugal guardamos os preservativos que usa-
mos, uma vez que depois os aproveitamos para transformar em pasti-
lhas elásticas que depois... vendemos para Espanha.

-
-cabeças em 6 meses?” - Porque na caixa estava escrito: “de 2 a 4 
anos”.
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Texto de Rosana Brasil

CASAIS DA SEMANA“A esperança tem duas filhas, Raiva e Coragem. Raiva do
estado das coisas e Coragem para muda-las.” Santo Agostinho

Durante o percurso de um relacionamento, a maior 
parte dos casais navegam entre a fase do amor 

apaixonando e o amor de companheirismo. A fase do 
amor apaixonado acontece durante o inicio do rela-
cionamento e pode durar ate 2 anos. A fase do amor 
companheiro, é um amor calmo, sossegado, seguro e 

fase de satisfação, amizade e de reconhecimento que a 
felicidade reside nos pequenos momentos.

-
cios). Eles parecem estar indo bem apesar de estarem 

atravessar a fase inicial do amor apaixonado e estão 
agora vivenciando a fase do amor  companheiro.  Lú-
cia sucedeu seu chefe e ocupa a posição de presidente, 
enquanto Inácio continua cada vez mais envolvido no 
passado, fazendo pesquisas e na criação de seus livros 
que na maioria das vezes acaba na lista dos mais ven-

os dois irão concentrar cada vez mais tempo no traba-

cada vez menos tempo ao relacionamento conjugal, 
enfraquecendo ainda mais os laços do amor de com-
panheiro. Destarte, os detalhes que os aproximaram 
durante a fase inicial do amor apaixonado, desapare-
ce lenta e gradativamente como o entardecer. Assim, 
como o entardecer, a habilidade de ambos de se comu-
nicar clara e abertamente, gradativamente desaparece. 

em suas respectivas carreiras, Inácio e Lúcia desco-
brem que não tem muito em comum, como havia na 
fase inicial do relacionamento. Inácio e Lúcia foram 
levados pela correnteza da vida para diferentes hori-

Inácio e Lúcia estão cansados de fazerem concessões 

pelo relacionamento. 
De acordo com a escritora Louam Brizendine, com 

o entardecer de nossas vidas, a preocupação feminina 
de agradar à todos diminui, e ela começa a ter maior 
preocupação em satisfazer os propios desejos. Ou seja, 
a mulher esta menos interessada em fazer sacrifícios 
em prol de satisfazer os desejos dos outros. Os homens 
pôr sua vez, não se tornam mais atentos quando suas 
esposas tornam-se menos “agradáveis”, ou melhor 
menos dispostas a satisfazerem os desejos dos outros, 
incluindo os de seu marido. Lúcia continua crescen-
do à passos largos como presidente da empresa em 
que trabalha. Ela viaja constantemente participando 
de conferências e fazendo apresentações. Lúcia acha 
cada vez mais difícil retornar à casa e encontrar Inácio 
de shorts e camiseta, comendo em frente do computa-
dor. A vida de Lúcia e Inácio tomou rumos diferentes. 
Lúcia gosta da atenção e agitação de um dia repleto de 
atividades, reuniões, almoco, etc. Ela gosta da atenção 
e da bajulação. Inácio pôr sua vez, gosta da solitude 

Inácio esta cada vez mais absorvido no mundo dos li-
vros, e dos seus personagens. Para Lúcia as peculiari-
dades que os uniram, são agora imperfeições e carac-
terística indesejáveis. A tendência de Inácio de comer 

de semana, são agora sinais de relaxamento. Inácio 
pôr sua vez esta horrorizado com a necessidade com-
pulsiva de Lúcia em manipular as pessoas com falso 
elogios. Wiliam James diz que “a sabedoria esta na 
arte de saber ignorar e deixar passar” . Inácio e Lúcia 
deixaram passar as imperfeições de cada um durante 
a fase inicial, no entanto, agora eles fazem anotações 
mentais com desdém e desprezo um ao outro. Com o 
passar dos anos, eles deixaram de falar e até mesmo de 
olhar um para o outro nos olhos. 
 Durante a fase inicial,  dividir os acontecimentos do 

dia era habitual, agora e uma exceção. Algumas vezes, 

Lúcia pensa em contar as novidades do dia à Inácio, 
ou ate mesmo solicitar uma sugestão, porem o relacio-
namento esta tão deteriorado que não há espaço para 
aproximação sem medo de uma reação negativa. Já 

-
per o pensamento de Inácio com um fato curioso ou 
uma nova idéia. Inácio esquece com freqüência even-
tos e jantares marcados com antecedência e diz que 
não sabia de nada. Lúcia chega a pensar que esta com 

culpa Inácio, num circulo continuo de lamentações. 
John Gottman diz que em relacionamentos saudá-

veis, os parceiros devem compartilhar cinco elogios 

seja, apontar características negativas não é problema 

“Obrigado pôr jogar o lixo fora, você nunca esquece.” 
-

len, ‘Meia-Noite em Paris’, e como sei que você gosta 

você pensa?” Lúcia e Inácio, desejam retornar ao tem-
po  inicial, porem estão temerosos de serem rejeitados, 
estão paralisados pelo medo, assim o relacionamento 
enfraquece e murcha à passos largos. A medida que o 

-
tro. Ambos pensam em procurar ajuda de um terapeu-

(a) do deterioramento do relacionamento. 
Para ambos a maior fonte de satisfação atualmente 

é o trabalho e não mais a companhia um do outro. O 
relacionamento dos dois é paradoxo na medida que os 
dois desejam revitalizar o relacionamento, no entanto 
eles estão presos num ciclo vicioso de solidão, tristeza 
e inércia. Durante a fase da solidão, Lúcia considerar 

possibilidade de ser feliz em casa.  No entanto,  Lúcia 
tende a ser mais critica das peculiaridade de Inácio, 
pôr conseguinte, se isola. Na fase da tristeza, Inácio e 
Lúcia são mais sensíveis ao criticismo, destarte, pro-
curam abrigo quando se sentem atacados, ou seja, se 
isolam um do outro ainda mais. Finalmente chegamos 
a fase fatal, a fase da inércia. A fase da inércia aconte-
ce quando um ou ambos estão convencidos não haver 

-
ciente para lutarem pelo relacionamento. 

Crescendo Juntos

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

514 254-0216
514 949-3555

BELEZAS DA SEMANA
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A 
começou a decorrer, e fazem-se per-
guntas que abrangem tempo futuro, 
ainda distante. Por exemplo: quando se 
repete o “Pai nosso”, na oração ensina-

teu reino”, e depois andamos pergun-
tando: -- “O reino de Jesus será nesta 
Terra?”
Muitas pessoas pensam no Milénio, 

estudado na Bíblia através das profe-
-

mação de Jesus escrita no Evangelho 

-- “O meu reino não é deste mundo; se 
o meu reino fosse deste mundo peleja-
riam os meus servos para que eu não 
fosse entregue aos judeus”.
Há quem se desconcerte, se não se de-

cide conjugar o texto com o contexto 

venha o teu reino, claro, é para esta 

é deste mundo”, mas estudiosos dizem 
que haverá um Milénio governado por 

-
lénio já começou...
No mesmo versículo, citado acima, 

está igualmente escrito: “mas agora o 
meu reino não é daqui”, portanto, na 
altura em que Jesus falou sê-lo-ia em 
qualquer altura. Não se perde repetir 
que o Natal de Jesus não foi o seu prin-

cípio de existência. Ele já existia na lon-
jura eterna, antes do cosmos estender 
espaço. O falecido Dr Bill Rice,  res-
pondia às dúvidas de muitas criaturas, 

-
mos temas religiosos da Bíblia. Serviu-
-se um dia de três curtos versículos so-
bre o nascimento de Jesus, que inseriu 
no jornal “A Espada do Senhor” para 
esclarecer um tema bem semelhante 
ao que estamos tratando aqui. Hei-los: 
--”E eis que em teu ventre conceberás 

nome de Jesus. Este será grande, e será 

Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, 
e reinará eternamente na casa de Jacob, 

versículos havia “sete profecias e em 
cada uma encontramos os verbos no 
futuro. Isso não é simplesmente por se 
tratar de acontecimentos futuros, mas 
é uma determinação de que essas pro-

-

-

o leitor distinguir essas sete profecias 
sem as espiritualizar ou comentar hu-
manamente, porque, em verdade são 
literais? Bill Rice dividiu-as:

-

reinará sobre a casa de Jacob (quer di-

-

Mesmo assim, que dirão os simples-

mente religiosos?
-

cebeu do Espírito Santo; Jesus cumpriu 

“Deus connosco”, “Deus de cada dia”. 
Vitorioso, que virá sobre as nuvens do 

-

resgatou com o seu precioso sangue, e 
voltar depois como o Messias (Rei un-
gido), e estabelecer o seu reino Mile-
nial. Quem lê a Bíblia pelo menos pen-
sa: se umas profecias se cumpriram, é 
possível que as restantes se cumpram 
também. Todavia há quem não com-
preenda, não creia e, se envolva em 
vaticínios bem mais difíceis para crer...

alguém se perca. Jesus foi a dádiva de 

que n’Ele crê, não pereça, mas tenha a 

pessoas (que não podemos contar) que 
estabeleceram uma relação com esse 
Filho que nos foi dado, e aceitam vi-
ver com Ele na harmonia duma ligação 

criador dos céus e da Terra; e também 
do poder da Graça divina de Deus sal-
vador dos nossos pecados, assim como 
do poder na Consolação preciosa de 
Deus consolador. Triunidade preciosa 

Que resta de positivo, ou, “talvez pos-
sível”, com as resoluções da dúvida e 
da ignorância?

-
sas falhadas; muitas interrogações fei-
tas que não obtiveram resposta; muitas 
orações respondidas; muita consolação 
obtida; muito saber adquirido; muito 
mistério para interrogação; muita cer-
teza louvada. Onde nos vamos colo-
car?!

Texto de 
J. J. Marques da Silva
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Portuguesa premiada por comprovar que comer devagar emagrece

A velocidade com que ingerimos os alimentos tem 

resultados equiparáveis aos de uma cirurgia bariátrica, 
revela um estudo realizado por uma investigadora por-
tuguesa que ganhou um prémio internacional.
A investigação premiada de Júlia Galhardo durou um 

ser acompanhados no Hospital Pediátrico de Bristol, 
em Inglaterra, com o objectivo de estudar as hormonas 

que estão relacionadas com os hábitos alimentares.
São duas hormonas do sistema digestivo que circulam 

no sangue: a grelina, segregada pelo estômago e que 
induz a sensação de fome e o peptídeo tirosina-tirosina 
(PYY), segregado pelo intestino e que dá a sensação de 
saciedade.
Os jovens foram divididos em dois grupos e a um foi 

dada uma balança computorizada na qual colocavam 
o prato com os alimentos do almoço e do jantar e que 
media a velocidade a que comiam, sendo que o ritmo 

Caso a velocidade fosse superior, o computador dizia 
para comerem mais devagar.
Ao segundo grupo (de controlo) foi apenas fornecido 

aconselhamento dietético e físico.
«Passados esses doze meses fomos ver o índice de 

massa corporal (IMC) do grupo de controlo e do gru-
po estudado e o grupo relacionado com a balança tinha 

-
tivamente superior à do grupo de controlo. Isto deixou-
-nos muito contentes porque era uma forma barata e 
acessível de todos diminuírem o peso», revelou à agên-
cia Lusa a investigadora principal.
Júlia Galhardo apontou que é do senso comum que co-

e não se ganhe peso, mas que ninguém tinha antes estu-
dado o que acontecia a nível hormonal.
«No fundo há uma comunicação entre o aparelho di-

gestivo e o cérebro, em que o aparelho digestivo diz: 
‘estamos com fome, venha daí comida’. Depois de es-
tarmos a comer, ele diz: ‘já chega, já estamos saciados, 
não é preciso vir mais comida’», explicou a investiga-
dora. De acordo com Júlia Galhardo, quando as crianças 
e os adolescentes comiam de forma lenta, as hormonas 
que regulam a fome e a saciedade, e que tinham estado 
totalmente alteradas pelos maus hábitos alimentares, 

comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro.
Era do senso comum que comendo mais devagar as 

Porém, sublinhou Júlia Galhardo, «ninguém foi estu-
dar o que é que acontecia a nível hormonal e ao nível 

-
bilidade de reajustar esta comunicação entre o sistema 
digestivo e o cérebro» através da redução da velocidade 
de ingestão. De acordo com a investigadora, o trabalho 
mostrou que tornar o processo de ingestão de alimentos 
mais lento tem resultados comparáveis aos das cirurgias 

bariátricas, ou seja, cirurgias realizadas em pessoas com 
um elevado nível de obesidade e que normalmente ser-
ve para reduzir o tamanho do estômago.
Segundo Júlia Galhardo, nunca se deve perder menos 

de trinta minutos a comer, tendo em conta que cada uma 
das refeições deve incluir uma sopa de legumes e um 
prato principal.
A investigadora espera que esta descoberta seja divul-

gada nos centros de saúde, campanhas de esclarecimen-
to ou mesmo nos estabelecimentos de ensino, lembran-
do que este é um caso de saúde pública.
Júlia Galhardo foi premiada este ano com o Henning 

Andersen da Sociedade Europeia de Endocrinologia pe-
diátrica.

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

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

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

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

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

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

soa usou os serviços de 

sa vida.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Piorava de dia para dia. 

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

OO
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PALAVRAS CRUZADAS

CRÓNICAS

Texto de Pedro Camacho

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

HORÓSCOPO Um país mais ou menos

De acordo com o relatório da Economist In-
telligence Unit, Portugal passou a ser uma de-

mocracia com falhas. É um estudo que contribui 
para tornar o País mais homogéneo: depois de nos 
terem baixado o rating económico, agora baixam-
-nos o rating político. É natural, e até certo pon-
to desejável, que um país que começa por ser lixo 

possível, lixo democrático.
-
-

cazes conseguem perceber que Portugal é uma de-
mocracia com algumas falhas, e não uma falha com 
alguma democracia. Por outro lado, a conclusão do 
estudo confronta-nos com uma revelação inquietan-
te: uma vez que Portugal passou agora a ser uma de-
mocracia com falhas, isso quer dizer que, até aqui, 
Portugal era uma democracia sem falhas. Claro que, 
a bem dizer, uma democracia sem falhas não existe, e 

-

começa a haver demasiadas falhas para tão pouca de-
mocracia.  O que levanta o problema de saber se um 

regime pode ser relativamente democrático, isto é, se 
um bocadinho de democracia é democracia. Assim 
como aderimos mal à ideia de que determinada pes-

mais ou menos morta, o conceito de democraciazinha 
também pode causar alguma estranheza.
E, no entanto, é o que temos: soberaniazinha popu-

lar que elege um governozinho capaz de tomar deci-
sõezinhas. As decisões propriamente ditas são toma-
das por outros, que não perdem tempo a ser eleitos. 

pouco claro: nesta gradação entre democracia e auto-
ritarismo, quando é que um regime deixa de ser uma 
democracia com falhas para passar a ser uma ditadu-
ra com falhas? No intervalo que separa a democracia 
plena da ditadura absoluta, a partir de que quantidade 
ou qualidade de falhas é que um regime deixa de ser 
uma democracia com falhas para passar a ser uma 
ditadura incompetente?
Talvez um bom método seja o de acompanhar o per-

curso do regime político em questão, para lhe deter-

passou a ter algumas falhas, há a esperança de que 
esteja a caminhar para vir a ser uma democracia; se, 
como Portugal, era uma democracia plena e passou a 

CARNEIRO
A Roda anuncia que o destino 
lhe reserva uma mudança súbita, 
inesperada e afortunada. Este ar-
cano representa um novo início e 
uma bênção que o próprio univer-
so dispõe. No trabalho, a instabili-
dade inicial é resolvida por novas 
oportunidades. Na família ou no 
amor, a instabilidade que se tem 
sentido irá ser resolvida de forma 

o dinheiro parado, aposte em no-
vos investimentos. Possível sorte 
ao jogo.
TOURO
O Julgamento vai ajudá-lo a pen-
sar e a ver as coisas com mais 
clareza. Esta carta traz-lhe no-
tícias vindas do outro lado, seja 
num sonho ou apenas a sua 
intuição, vai poder discernir a di-
recção a tomar. Tente não ser tão 
exigente, judicativo e crítico con-
sigo mesmo.
GÉMEOS

-
tinguir o sonho da realidade e em 
perceber aquilo que o rodeia. Não 
convém entrar em discussões 
pois não consegue ver as coisas 
claramente, seja por andar em 
baixo e insatisfeito, seja porque 
alguém lhe anda mesmo a toldar 
as ideias e a enganá-lo.
CARANGUEJO
A Estrela é uma dádiva divina que 
o abençoa em todos os aspectos. 
Sentir-se-á em comunhão com o 
mundo e a sua beleza interior res-
plandecerá em plena luz do dia. 
Aproveite algum tempo para estar 

e paz interior vão atrair pessoas 
que o amarão por quem é.
LEÃO
O Dependurado revela auto-
-sacrifício, pois apesar de des-
contente está confortável com a 
situação, sendo uma vítima vo-
luntária. No trabalho e no amor, 
arrasta algo a que se acomodou 
mas não sente possibilidade de 
progredir e sente-se desgastado.
VÍRGEM
O Julgamento é uma carta liga-
da ao espiritual e ao mediúnico, 
reforçando a sua sensibilidade 
e natureza intuitiva. Esta carta 
mostra que o seu coração é com-
passivo e generoso, quase como 
uma instituição de caridade (que 
são, aliás, representadas por este 
arcano). Sabe avaliar tudo muito 
bem mas também compreende 
que o poder de se transformar e 
de se renovar constantemente 
vem desta capacidade de per-
doar.
BALANÇA: O Imperador é a 
carta IV, ligando-se a simbologia 
deste número ao lado terreno, 
aos quatro elementos, às quatro 
estações do ano, sendo o qua-

drado um símbolo de realização. 

sucesso é garantido, devido à 
perseverança e disciplina. Pode 

engenharia e construção. Indica 
progresso nos negócios e rela-

Nos relacionamentos, aponta re-
lações sólidas, ainda que possa 

-
toritária e dominadora, como o pai 
ou chefe. Evite estar em stress, 
não queira controlar tudo.
ESCORPIÃO
O Carro é puxado por dois ca-

parecer parado recebe as ener-
gias do sagrado e do mundano (a 
união dos dois planos é o número 
sete, como são sete os dias da 

-
nalmente e quiçá fazer algumas 
viagens dentro do país. O amor 
e os relacionamentos evoluem 
naturalmente e com estabilidade, 
mas é possível que haja alguma 
distância entre as pessoas. Nos 
negócios, é importante ser o pró-
prio a tomar as rédeas dos seus 
investimentos, onde obterá cres-
cimento.
SAGITÁRIO
O Louco é como o Joker dos ba-
ralhos, é a ovelha negra que não 
pára muito tempo, a carta irreve-
rente sem local certo. Deixe-se ir 
ao sabor da maré e ignore os avi-
sos de quem vive preso a medos.
CAPRICÓRNIO
O Eremita sugere que o descon-
tentamento pode estar a fazer-se 
sentir e assim ganha tendência 
para se evadir ou simplesmente 
querer abstrair em pensamento. 
Use o tempo de forma sábia para 
descobrir a sua própria sabedoria 
interior. Esteja aberto a uma ex-

que é essencialmente íntima, 
interna, e vai-se desligar daquilo 
que os outros pensam.
AQUÁRIO
A Estrela podia bem ser a carta 
deste signo pela mulher ajoelha-
da junto da água, apesar de não 

recebe a energia do que a envol-
ve... Acentua a sua criatividade 
e o seu lado amoroso. Sente-se 
ligado ao cosmos e pode expe-
rienciar uma fase de renovação e 
expansão.
PEIXES
O Dependurado mostra uma viti-
ma... O seu poder é o de se negar 

-
ta o prazer sem culpa ou vai per-
manecer pendurado numa bolha 
de auto-protecção ou auto-indul-
gência e piedade por si próprio... 
Deixe-se de lamúrias e faça-se à 
vida pois sabe que não continuar 
pendurado o resto da vida...

 1. Sumptuosidade. Chapa, folha de metal mais ou me-
nos espessa. 2. Do feitio de ovo. Tornar-se pior. 3. Vasilha de aduelas, 
de grande lotação, para vinhos. Sacuda. 4. Que se refere a dois. Contr. 
da prep. de com o art. def. o. 5. Calcês. Direito. 6. Dividir em lotes. 

-
guns ossos. 8. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar, 
providência (prep.). Embarcação de recreio, de motor ou de velas. 9. 
Despovoar. Rendimento. 10. Encorajou. Peixe da família dos escômbri-
das da ordem dos acantopterígios. 11. Avançar girando sobre si mesmo. 
Essência odorífera.
VERTICAIS 1. Grande cântaro para conter líquidos. Flanquear. 2. Ger-

confere a outrem para, em seu nome, praticar certos actos. Um milhar. 
4. Membrana serosa que reveste os pulmões. Senhora educada. 5. 
Mistura de substância resinosa com uma matéria corante, para fechar 
garrafas, cartas, etc.. Grande porção. 6. Interpreta por meio de leitura. 
Sétima nota da escala musical. 7. Vaso de pedra para líquidos. Tirar 
para fora à força. 8. Animal carnívoro, selvagem, da família dos caníde-
os. Vaiar. 9. Altar cristão. Burro. 10. Inocência. Contr. da prep. de com o 
art. indef. um. 11. Arenoso. Enxerga.

Em pouco menos de um ano, passámos de um país 
que dispensava ajuda externa para resolver os seus 

(não) problemas, para um Estado que é, hoje, largamen-
te gerido de fora para dentro. E com esta “pequena” 

e na banca, abrindo-se assim uma caixa de Pandora que 
soltou tudo o que havia de mau na economia portugue-
sa, e que era muito mais do que podíamos adivinhar. 
Pior: que largou uma onda negra, a qual contaminou 

Um ano que começara com a entrada da troika em Por-
tugal e acabaria com a entrada dos chineses da Three 

-
tes da liderança do Governo e acabaria com a saída da 

opostos, de sinal contrário, mas que apontam rigorosa-
mente no mesmo sentido: o início de um novo ciclo, 
muito diferente do anterior e muito pouco tranquiliza-
dor.
Em poucos meses, Portugal livrou-se de um Governo 

socialista que parecia planar sobre um outro mundo e 
elegeu um Governo liberal, mais papista que o Papa. 

oferecida pela bancarrota, o País caminha a passos 
largos para uma realidade diferente. Tudo o que cabe 
no grande conceito do Estado Social tem os dias con-

reformas, da inviolabilidade dos salários aos apoios à 
Educação e à Saúde, vamos estar cada vez mais longe 

qualquer país igualmente pobre, à procura do seu passa-
porte milagroso para o clube dos ricos. E a má notícia é 
que, sendo pobres, já estamos na cidade dos ricos e com 
vícios de ricos. E todos bem sabemos que o pior lugar 
do mundo para se cair na pobreza é o mundo frio dos 
ricos, um mundo frio em que a Europa se transformou, 

interno como no âmbito da União Europeia e mesmo 
à escala planetária, onde não faltam crises e ameaças 
de diversa natureza, formando um quadro global muito 

pouco auspicioso. Mas é esse o desenho que temos e é 

Os tempos difíceis que vivemos exigem clareza por par-
te das principais forças políticas e também por parte das 
principais instituições políticas, nomeadamente o Parla-
mento e a Presidência.
Neste cenário, goste-se ou não do estilo e do conteúdo, 

temos um Governo que escolheu um caminho, sabe o 
que quer e tem sido coerente nas suas escolhas. E aqui 
interessa pouco saber se foi com maior ou menor liber-
dade que esse caminho foi escolhido ou que essas op-
ções foram tomadas. O que interessa é que o Governo 
as toma como suas e assume a sua concretização.
É por isso fundamental que o PS arrume de vez a sua 

casa, de forma a que possa surgir perante o eleitorado 
como uma verdadeira alternativa de poder, não apenas 
coerente mas também unida. Dois atributos que têm fal-
tado aos socialistas. Do que o País menos precisa neste 
momento é de uma oposição liderada por um partido 
enfraquecido por divisões internas. Um partido que se 
abstém na votação do Orçamento, por indicação da sua 
direção política, mas que, a seguir, ameaça inviabilizá-

Tribunal Constitucional, promovido por um grupo de 
descontentes.
Da mesma forma que em nada ajudam as dúvidas 

que o Presidente tem levantado relativamente à ação 

e desempenha um papel fundamental como árbitro e 
moderador da vida política nacional. Deve ser uma voz 
ativa na defesa dos mais fracos e desprotegidos, mas 
com conta, peso e medida. Numa época de grande mu-
dança, em que se perdem referências antes tidas como 
inabaláveis, a sua intervenção não pode contribuir para 
aumentar a ansiedade e o desnorte que se instalam na 
generalidade das pessoas e empresas. O Presidente deve 
ser moderado nas palavras. Não pode declarar uma lei 
iníqua... para depois a promulgar. Como não pode, em 
face de medidas difíceis de poupança e equilíbrio or-

acérrimo do rigor orçamental), vir dizer ao mundo que 
não vamos longe apenas a cortar, e que é preciso es-

pelos vistos, também não - é como é que isso se faz, nos 
dias que correm, em que não se pode gastar dinheiro 
nem se pode abdicar de receita.

Início de um novo ciclo
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MULHER ACTIVA

7 coisas parvas que fazemos por eles

Pelegemos alguns dos sacrifícios mais 
idiotas que fazemos pelos homens da 
nossa vida. E havia tantos outros…

1 - Deixar as amigas: E já nem fala-

uns ciúmes loucos da Aninhas, da Marta 
e da Joana, isso não quer dizer que lhes 
faça a vontade. Todos os homens acham 
que a gente fala mal deles nas costas de-
les (regra geral temos mais em que pen-
sar) principalmente com as amigas. Que 
todo o tempo que estamos com elas é 
para lhes contarmos que ele se baba na 
almofada, arrota depois do hamburguer 
e é sexualmente mais incompetente que, 
sei lá, que um pepino. Para todos os ho-
mens, todas as mulheres são potencial-
mente a Irina do Ronaldo. Também é 
verdade que às vezes quem deixa as ami-
gas é ela: porque a Joana tem um lindo 
sorriso e a Marta tem uma linda conta 
bancária, a Ana Isabel não pode ver um 
homem à frente nem que seja padre, es-
trábico ou casado com a sua melhor ami-
ga (ou mesmo as três coisas ao mesmo 
tempo), a Ritinha é uma sonsa, que você 
bem a conhece, e a Vanessa, nem é bom 
pensar na Vanessa à solta com o seu Zé 
Manel, e portanto afasta-se delas e leva o 
seu Zé Manel para qualquer sítio muito 
longe, de preferência um ermo no Alen-
tejo, onde se dediquem ao pastoreio de 
cabras (cabras mesmo) e não haja uma 

um erro: até porque ninguém sabe o dia 
de amanhã e se arrisca a ver-se um dia 
sem ele e, o que é pior, sem elas.

2 - Deixar de usar minissaia: A frase 
que ele mais diz é: ‘Vais sair nessa 

chefes de harém: por eles, sairíamos à 
rua de burqa. Por eles, nem sairíamos à 
rua. Problema: se ceder na primeira mi-
nissaia, vai passar a ter de mudar de rou-
pa sempre que o senhor achar que há um 
potencial chefe de harém rival à solta, 
que é o que eles acham que são todos os 
outros homens.

3 - Fingir: A partir do momento em 
que queremos agradar a alguém, da-

-
-

por bolo de chocolate, e a tua mãezinha é 
tão simpática e acolhedora, e eu também 

estádio da Cidade Universitária e acho 
imensa graça a levar com aquelas bom-
bas de tinta no paintball. Quando dá por 
si, mente-lhe tantas vezes que começa a 
achar que tem um desvio de personali-
dade. Diz-lhe que é fanática por futebol 
desde que ia aos jogos na Catedral da 
Luz com o seu paizinho; que acha o Pau-
lo Jorge (o melhor amigo dele que nunca 

trabalhou um dia na vida e vive às custas 

ilegal pela internet) um excelente rapaz; 
que as piadas dele têm mesmo graça; que 
idolatra o Pavlov (o pastor alemão que 
lhe dá lambidelas nojentas na boca sem-
pre que a vê pela frente e passa a noite 

e larga pêlos pretos espetados e com pe-
pitas de carraças no seu sofá branco); 
e que não, quer lá agora casar de papel 
passado, que ideia, você é pela união de 
facto e acha que as únicas pessoas que 
deviam casar são os homossexuais. 

4 - Passar a comer 8 mil calorias por 
refeição: Até ao Zé Manel, você era 

um exemplo para qualquer nutricionis-
ta. Depois do Zé Manel, a única vez em 
que volta a ver a cor verde na sua vida é 

Nos primeiros dias até tentou convertê-lo 
-

los enquanto ele se encharcava de espar-
guete à bolonhesa com tiramissu e ainda 

sem te ver - O Zé Manel acha que vege-
tais é para coelhos, muesli é para piriqui-
tos, iogurte é para bebés, coitadinhos, e 
tofu é para professores de ioga gay sen-
tados em cima de tapetes com os olhos 
fechados a meditar em imenso sexo tân-
trico que podiam fazer e não fazem por-
que não se alimentam convenientemente.
Em resumo, quando dá por si, com todo 
o esparguete à bolonhesa à luz das velas 
e todo os jantarinhos românticos, já en-
gordou cinco quilos.

5 - Perdoar-lhe tudo: Se ele anda 
maldiposto é porque o chefe é um 

bruto e não lhe reconhece a genialidade, 
se ninguém o ensinou a abrir a porta às 
senhoras é porque é um espírito livre e 
acredita na igualdade dos sexos, se não 
pára de falar é porque é uma pessoa su-
per-interessante e com imenso assunto, 
se não ouve o que lhe dizem é porque, 
coitadinho, é um bocadinho aluado como 
todos os Aquários, e se é um egoista de 

porque teve um trauma de infância quan-
do o pai dele saiu de casa com a vizinha 

6 - Dar o nome da mãezinha dele à 
Assim que soube 

que era menina, ele bateu o pé. Que tinha 
de ser Odete Emília, porque a mãezinha 

é se a mãezinha dele já cá nem estiver 

queria chamar qualquer coisa mais, en-

não adianta nada, é Odete Emília ou ele 
sai de casa com a Odete Emília às cavali-
tas... Acorde! Não deixe! 

7 - Adiar as suas férias: Tirou uns 
dias para depois do Verão ainda an-

tes de o conhecer, mas ele agora protesta 
que ninguém vai de férias em Outubro, 

si, que podiam ir ao dois em Abril para 
um hotel de charme e fazer massagem 

-
tre... Não adie. Sabe lá se vai cá estar em 
Abril. Sabe lá se vai estar com ele em 
Abril. Sabe lá se não vai haver um gol-
pe de estado de extraterrestres que vai 
rebentar com a Terra! Hehehe. (Isto é da 

-
giou. Que você já lhe disse milhares de 
vezes que adora, apesar de achar mais 
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COMUNIDADE

HIGH SCHOOL OF MONTREAL ADULT CENTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

INGLÊS BÁSICO
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES 2012

Datas:  9, 10, 11, 12      de Janeiro
          16, 17, 18,19  de Janeiro
Hora:  9h00 às 11h00

Datas:  9, 10, 11, 12      de Janeiro
          16, 17, 18,19  de Janeiro
Hora:  17h00 às 19h00

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

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

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

Tarde:   Do 9 de Janeiro até ao 29 de Março de 2012
    De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

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

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

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

Manual para 2012
Prezados leitores:

-
ço desse ano, que não conseguimos realizar, pouco 
interessa saber agora, as razões dessas “não confor-
midades”, pois todos sabemos que não pudemos mu-
dar o passado.

-
demos ou desejamos realizar este ano.
Desejo a todos saúde e forca de vontade para que es-

ses projectos se concretizem da forma e feitio que os 
sonhou e que uma vez realizados, lhes proporcionem 
satisfação e bem-estar.
Foi-me enviado por um amigo, uma lista de boas 

recomendações para por em prática durante este ano. 
não terão talvez uma ligação directa aos projectos 

-
mos polas em pratica, seguramente nos serão duma 
preciosa ajuda.

-
jectivos, talvez aqui encontrem tudo o que precisam 

Saúde:

2. Ao pequeno-almoço coma como um rei, ao almo-

ço como um príncipe e ao jantar como um pedinte;

comida produzida em fábricas;

-
quanto caminha sorria.

Personalidade:
-

guém sabe como é a caminhada dos outros;

-
dicências e conversas sobre a vida alheia;

os erros do passado. Isso destruirá a sua felicidade 
presente;

você mesmo;
22. Tenha consciência de que a vida é uma escola 

e que está nela para aprender. Problemas são apenas 
parte do curriculum, que aparecem e se desvanecem 
como uma aula de álgebra, mas as lições que apren-
de, perduram uma vida inteira;

também a discordância;

de si;
Sociedade:

estiver doente. Os seus amigos o farão. Mantenha 
contacto com os seus amigos.

A Vida:

alegre;

mudará...

graça de estar vivo.

Por último:

em repeti-la!!!! A todos um fantastico 2012

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 

rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

Falo

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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02-05-1941 - 07-01-2012

Faleceu em Vancouver, no dia 7 de Janeiro de 
2012, com 70 anos de idade o senhor João 
Cascarejo, natural de Castinheira, Vila franca 
de Xira, Lisboa, Portugal, esposo da senhora 
Helena Cascarejo.

Johnny, irmãos Vitorino e Carlos, sobrinhos/as 
netas Brenda, Savanna e Rebecca e amigos.
A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes as-
sociam neste momento de dor. A todos o nosso 
obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Mercedez Benz-Diesel Turbo em 
bom estado com 118000km. Nun-
ca saiu no Inverno.

PEQUENOS ANÚNCIOS                                                                                   NECROLOGIA

$9.00*
TEL.: 514-284-1813

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

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

         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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

ENSINO

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

IGREJAS

SERVIÇOS CONSULARES

645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883

2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.

VIDENTE

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

Guia do consomidor

SERVIÇO
Portuguesa em Laval oferece um 
serviço, num salão, de manucura 
e pedicura. 

†

†

VENDE-SE
Casa a venda em Notre-Dame 
Oeste, rés-de-chão com subsolo 
acabado. Grande 7 1/2 com terre-
no e garagem e tem direito a um 
comércio. Perto do novo (Mega) 
hospital Glen. 319 000$.

12 DE JANEIRO
JORGE MARTINEZ FIM DE ANO EM OTAVA

VIAGENS VASCO LANÇA PROGRAMA DE 2012

14 DE JANEIRO
ENTREVISTA COM ADV. ANTONIO CABRAL

CONCURSO DAS MONTRAS BOUL. ST-LAURENT

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

284 000$

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

-

-

160 800$ + TPS e TVQ

-
-
-

1 Euro = CAD 1.309910

03-03-1951 - 24-12-2011

Faleceu em Montreal, no dia 24 de Dezembro 
de 2011, com 60 anos de idade o senhor Má-
rio Adelino Emidio Poejo, natural de Mocavide, 
Loures, Lisboa, Portugal. 

Poejo Nunes(José Manuel Nunes), sobrinha 
neta Vanessa Michele e amigos.
O funeral foi sexta-feira, 6 de Janeiro de 2012 
às 10h00 na Igreja Santa Cruz os seus restos 
mortais foram transladados para Portugal.
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.

Procura-se cozinheira/o (sócia/o) 
para um novo restaurante portu-
guês situado na área de Rose-
mont. 514-961-1680

†
Faleceu em Montreal, domingo, dia 1 de Ja-
neiro de 2012, com 60 anos de idade, o se-
nhor Benjamim Carvalho, natural dos Arrifes, 
São Miguel, Açores, esposo da senhora Ma-
ria da Conceição Cordeiro.

e Roberto. Seu irmão Manuel Moniz e suas ir-
mãs Floripes, Alexandrina e Leonilde e seus 
conjugues, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Missa de Corpo presente foi celebrado sába-
do, 7 de Janeiro, às 10h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultado no 
Cimetério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, domingo, dia 5 de 
Janeiro de 2012, com 74 anos de idade, o 
senhor José Luis Macedo, natural da villa de 
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposo 
da já falecida senhora Natalia Macedo.

-
langer), José (Nathalie Desjardins), Hélene et 
Libério (Linda Surprenant). Netos, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:

O velório terá lugar, sexta-feira, 13 de Janeiro de 2012 das 14h à 17h 
e das 17h à 22h. Sábado a partir de 8h30. O funeral terá lugar às 
10h na Igreja St-Sylvain situado no 750 Boul. St Sylvain, Laval e será 
sepultado no Mausoléu St-Martin.
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.

†

*TAXAS NÃO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANÚN-
CIOS UNICAMENTE. TODOS OS ANÚNCIOS DEVEM SER 

PAGOS COM ANTECEDÊNCIA.

Precisa-se de senhora para traba-
lhar geral numa residência para 
pessoas idosas deve falar por-
tuguês ou espanhol e habitar na 
zona sul de preferência.

450-444-8859

-

-

Depois das 20h

† 1925- 2012

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Janei-
ro de 2012, com 87 anos de idade, Lou-
renço Conde Almeida, natural de Minde, 
Alcanena, Portugal, esposo da Senhora 
Maria Madalena Capaz.

Manuel (Izilda), João, Maria  Amélia(Peter), 
Lucília(José Manuel), Lourenço (Debbie), 
Maria Madalena(Fernando), e Maria 
Assunção(Nino). Seus netos, seus bis-
netos, assim como restantes familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:

O Velório terá lugar, sexta-feira, 13 de Janeiro de 2012, das 14h às 17h 
e das 19h às 22h. Missa de Corpo presente será sábado, 14 de Janei-
ro de 2012, às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Será transladado para o 
cemitério de Minde, Alcanena.
Haverá missa do sétimo dia, terça-feira, 17 de Janeiro de 2012 às 
18h30 na Igreja de Santa Cruz.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as 
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas 
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sen-
timento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um sincero 
Obrigado e Bem-Hajam.
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Venham ver todos os jogos
 em ecrã gigante

1-Benfica 36 14 11 3 0 34 11
2-FC Porto 34 14 10 4 0 32 8
3-Sporting 28 14 8 4 2 26 12
4-SC Braga 28 14 8 4 2 26 13
5-Marítimo 25 14 7 4 3 20 17
6-Académica 18 14 5 3 6 18 18
7-V. Guimarães 17 14 5 2 7 19 16
8-Beira-Mar 16 14 4 4 6 12 10
9-Nacional 15 14 4 3 7 12 24
10-Gil Vicente 15 14 3 6 5 13 23
11-Feirense 14 14 3 5 6 11 20
12-V. Setúbal 14 14 3 5 6 10 20
13-Olhanense 14 14 3 5 6 15 19
14-Rio Ave 14 14 4 2 8 13 19
15-U. Leiria 12 14 4 0 10 14 27
16-P. Ferreira 8 14 2 2 10 13 31

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA ZONE SAGRES

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

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA ORANGINA

TAÇA DE PORTUGAL
 1ª Mão      2ªMão

Sporting - Nacional  11/01 08/02
Académica - UD Oliveirense  12/01 08/02

BWIN CUP - 2ª FASE DE GRUPOS
Grupo A
 Equipa J V E D P
1-Gil Vicente 1 1 0 0  3
2-Sporting 1 0 1 0 1
3-Rio Ave 1 0 1 0 1
4-Moreirense 1 0 0 1 0

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

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

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

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

Sporting 18/01 Moreirense
Rio Ave 18/01 Gil Vicente
Sporting 04/02 Gil Vicente
Moreirense 04/02 Rio Ave

Marítimo 2-0 Santa Clara
V. Guimarães 1-4 Benfica
Benfica 18/01 Santa Clara

V. Guimarães 18/01 Marítimo
Benfica 04/02 Marítimo

Santa Clara 04/02 V. Guimarães

Portimonense 0-1 Penafiel
Nacional 1-2 SC Braga

SC Braga 18/01 Penafiel
Nacional 18/01 Portimonense
SC Braga 04/02 Portimonense

Penafiel 04/02 Nacional

P. Ferreira 1-2 FC Porto
V. Setúbal 3-1 Estoril Praia
FC Porto 18/01 Estoril Praia
P. Ferreira 18/01 V. Setúbal
FC Porto 04/02 V. Setúbal

Estoril Praia 04/02 P. Ferreira

LIGA DOS CAMPEÕES

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

1ª Mão           2ªMão

LIGA UEFA

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

1ª Mão           2ªMão

Primeira Liga - Próximos jogos
13/01 P. Ferreira-Marítimo [SportTV] 15:15
14/01 Feirense-Gil Vicente  11:00
14/01 Benfica-V. Setúbal [SportTV] 13:30
14/01 FC Porto-Rio Ave [RTPI] 15:30
15/01 Nacional-U. Leiria  11:00
15/01 Olhanense-Beira-Mar  11:00
15/01 Académica-V. Guimarães [SportTV] 13:00
15/01 Sp. Braga-Sporting [SportTV] 15:15

Clássico anima Benfica e... Sp. Braga
Sporting e FC Porto desperdiçaram em Alvala-

a 14ª jornada da Liga terminou, por isso, com um 
novo líder, agora isolado. Também o Sp. Braga 
aproveitou o nulo do clássico para igualar os leões 
no terceiro lugar, ao ganhar em Aveiro. E na próxi-
ma ronda recebe precisamente... o Sporting.
A penúltima jornada da primeira volta e primeira de 

que foi um mal menor para os sadinos, depois de esta-
rem a perder. Os estudantes somaram o segundo em-
pate seguido, o V. Setúbal o terceiro e tanto um como 
outro prosseguem, assim, a lenta caminhada rumo à 
manutenção. Seguiu-se o clássico de Alvalade e a de-
silusão para quem assistiu (à excepção, certamente, 

-
tida e as oportunidades escassas num jogo que podia 

Liga e a passo de goleada, como tanto gosta.
No Funchal, Sérgio Conceição estreou-se com uma 

treinador, mas não evitaram o terceiro desaire conse-
cutivo. Já o Nacional foi a Barcelos dar três pontapés 

-
-

sível na presente temporada, tanto na U. Leiria como 
no Nacional, que era vencer. Idêntica sorte não teve 

Henrique Calisto, que em três jogos para o campeo-
nato à frente do P. Ferreira perdeu todos. Desta feita, 
o resultado indesejado aconteceu em Vila do Conde, 
onde o Rio Ave disse adeus à zona de despromoção 

apresentou-se na Marinha Grande sem os habituais ti-

Com quatro golos sem resposta, os encarnados não po-

diam ter saído mais satisfeitos do encontro com a U. 
-

bém o V. Guimarães entrou no novo ano com ambição 
-

-
sionar o Sporting na luta pelo terceiro lugar. Minhotos 
e leões têm agora os mesmos pontos e defrontam-se, 

Norte.

UEFA pede ao Sporting que
retire imagens dos corredores de Alvalade

O gabinete de imprensa da UEFA explicou nes-
ta terça-feira ao PÚBLICO, por escrito, que 

foi enviado ao Sporting um pedido no sentido de o 
clube remover ou cobrir as imagens que decoram 
os corredores dos balneários em Alvalade, nos 
jogos das competições europeias. O próximo en-
contro “europeu” em Alvalade cumpre-se a 23 de 
Fevereiro, diante do Legia Varsóvia, relativo aos 

“A decisão foi tomada pela direcção da UEFA e o 
clube foi informado ontem por carta. As imagens 
contrariam os valores de respeito e tolerância que 
a UEFA promove. A UEFA tem uma política de to-
lerância zero em relação à violência e as imagens 
mostram, no mínimo, uma posição ambígua quanto 
à violência provocada por adeptos”, pode ler-se no 
esclarecimento do organismo que tutela o futebol eu-
ropeu.

Na reacção à notícia divulgada pelo PÚBLICO na 

causa tinham sido aprovadas e elogiadas tanto pela 
Liga como pela UEFA. “Cumpre dizer que no início 
da época, aquando das vistorias efectuadas, quer pela 

-
vadas como foram elogiadas as novas imagens dos 
corredores dos balneários”, podia ler-se no comuni-
cado do clube de Alvalade. Nesse mesmo dia, contu-
do, quer a Liga de Clubes, quer a UEFA, rebateram 
esta argumentação, informando que não tinham apro-

vem agora esclarecer a sua posição por escrito. Con-
tactado nesta terça-feira pelo PÚBLICO, o assessor 
de imprensa para a área do futebol do Sporting não 
quis prestar declarações sobre o pedido da UEFA.

por seu lado, continua a dizer que ainda não recebeu 
nenhuma queixa respeitante às imagens e que não irá 
tomar nenhuma posição sobre o assunto. Qualquer 

-
ções para a liderança do organismo. O sufrágio está 

e Mário Figueiredo.
As imagens em causa, colocadas no corredor de 

acesso aos balneários da equipa visitante, no Está-
dio de Alvalade, retratam adeptos das claques em po-

cara tapada e com tochas na mão, e ainda poses que 
sugerem uma saudação fascista ou tatuagens com a 
cruz de ferro, um símbolo que, não sendo exclusivo 
do nazismo, está muito associado a movimentos da 
extrema-direita.
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1-Varzim 30 14 9 3 2 16 4
2-Ribeira Brava 27 14 8 3 3 16 13
3-Tirsense 23 14 6 5 3 20 11
4-Mirandela 22 14 6 4 4 30 19
5-Limianos 22 14 6 4 4 17 12
6-Chaves 20 14 5 5 4 12 13
7-M. de Cavaleiros 20 14 5 5 4 25 24
8-Fafe 20 14 6 2 6 14 14
9-Vizela 20 14 5 5 4 20 16
10-Famalicão 19 14 5 4 5 14 14
11-Camacha 19 14 5 4 5 13 15
12-Ribeirão 18 14 4 6 4 17 15
13-Marítimo B 18 14 4 6 4 18 17
14-Lousada 16 14 4 4 6 19 24
15-Merelinense 4 14 0 4 10 7 25
16-AD Oliveirense 4 14 0 4 10 6 28

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVISÃO ZONA NORTE 2011/12

1-Sp. Espinho 33 14 10 3 1 24 9
2-Boavista 32 14 10 2 2 24 9
3-Tondela 32 14 10 2 2 22 9
4-Amarante FC 25 14 7 4 3 23 13
5-Gondomar 23 14 7 2 5 13 15
6-S. João Ver 22 14 7 1 6 17 21
7-Operário 20 14 5 5 4 10 12
8-Aliados Lordelo 19 14 5 4 5 22 18
9-Padroense 17 14 4 5 5 22 22
10-Anadia 17 14 4 5 5 21 18
11-Coimbrões 17 14 3 8 3 14 15
12-Cinfães 15 14 4 3 7 17 25
13-Angrense 15 14 4 3 7 17 20
14-Madalena 8 14 2 2 10 16 28
15-Paredes 7 14 2 1 11 9 26
16-Oliv. Bairro  7 14 1 4 9 10 21

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVISÃO ZONA CENTRO 2011/12

1-Oriental 30 14 9 3 2 31 9
2-Torreense 28 14 8 4 2 25 11
3-Carregado 25 14 7 4 3 24 17
4-Pinhalnovense 25 14 8 1 5 21 17
5-Fátima 24 14 7 3 4 20 15
6-E. Vendas Novas 24 14 7 3 4 23 13
7-Louletano 22 14 6 4 4 13 11
8-Sertanense 21 14 6 3 5 18 16
9-Mafra 19 14 4 7 3 14 9
10-1º Dezembro 16 14 4 4 6 10 12
11-Moura 15 14 4 3 7 14 30
12-Tourizense 14 14 3 5 6 12 20
13-At. Reguengos 13 14 3 4 7 12 22
14-Monsanto 12 14 2 6 6 10 18
15-Juventude Évora 11 14 3 2 9 14 23
16-Caldas 8 14 2 2 10 7 25

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVISÃO ZONA SUL 2011/12

1-GD Joane 26 13 8 2 3 21 10
2-Vianense 25 13 6 7 0 17 6
3-Bragança 24 13 7 3 3 15 9
4-Santa Maria 23 13 7 2 4 18 12
5-Esposende 22 13 6 4 3 18 18
6-Vilaverdense 20 13 6 2 5 16 13
7-Melgacense 18 13 5 3 5 14 21
8-Fão 14 13 3 5 5 15 14
9-FC Amares 13 13 3 4 6 11 14
10-Marinhas 12 13 3 3 7 14 19
11-Maria da Fonte 10 13 2 4 7 7 18
12-Cerveira 6 13 1 3 9 11 23

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE A 2011/2012

1-Infesta 25 13 8 1 4 21 14
2-Cesarense 24 13 7 3 3 22 17
3-Sousense 23 13 6 5 2 23 13
4-AD Grijó 20 13 6 2 5 16 12
5-Rebordosa 18 13 4 6 3 15 10
6-Vila Real 18 13 5 3 5 14 14
7-Leça 17 13 4 5 4 17 17
8-Sp. Mêda 17 13 4 5 4 16 17
9-Vila Meã 16 13 4 4 5 14 15
10-Serzedelo 15 13 3 6 4 18 17
11-Sp. Lamego 10 13 2 4 7 13 25
12-Alpendorada 8 13 2 2 9 5 23

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE B 2011/2012

1-Avanca 27 13 8 3 2 30 14
2-AD Nogueirense 26 13 7 5 1 24 13
3-Ac. Viseu 24 13 6 6 1 18 8
4-Penalva Castelo 23 13 6 5 2 16 15
5-Alba 21 13 6 3 4 17 8
6-AD Sanjoanense 21 13 6 3 4 19 15
7-Sampedrense 19 13 5 4 4 16 17
8-Bustelo 18 13 5 3 5 20 19
9-Oliv. Hospital 16 13 5 1 7 17 19
10-Oliv. Frades 9 13 2 3 8 12 23
11-Valecambrense 5 13 1 2 10 14 28
12-Canas Senhorim 4 13 0 4 9 9 33

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE C 2011/2012

1-Benf.C.Branco 22 12 6 4 2 23 10
2-Pampilhosa 22 12 7 1 4 20 14
3-Sp. Pombal 21 12 6 3 3 22 15
4-Tocha 19 12 5 4 3 15 11
5-Sourense 18 12 4 6 2 16 16
6-Beneditense 17 12 3 8 1 14 10
7-Marinhense 17 12 5 2 5 16 17
8-Peniche 15 12 3 6 3 7 8
9-G. de Alcobaça 11 11 2 5 4 18 12
10-Bombarralense 6 11 0 6 5 7 27
11-At. Riachense 3 12 0 3 9 6 24

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE D 2011/2012

1-Oeiras 25 13 7 4 2 17 8
2-Sintrense 24 13 7 3 3 18 10
3-Fut. Benfica 20 13 6 2 5 18 15
4-Sacavenense 19 13 5 4 4 21 16
5-Pêro Pinheiro 19 13 4 7 2 17 14
6-Casa Pia 19 13 5 4 4 18 16
7-Eléctrico 18 13 4 6 3 11 9
8-Real 15 13 4 3 6 15 16
9-Alcochetense 14 13 3 5 5 17 21
10-Olímpico Montijo 13 13 3 4 6 17 21
11-SL Cartaxo 13 13 3 4 6 15 25
12-O Elvas 11 13 3 2 8 16 29

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE E 2011/2012

1-Farense 33 13 10 3 0 32 9
2-Esp. Lagos 25 13 8 1 4 25 15
3-Fabril Barreiro 22 13 7 1 5 24 18
4-U. Montemor 21 13 7 0 6 13 11
5-Pescadores 20 13 6 2 5 16 16
6-Sesimbra 19 13 5 4 4 16 15
7-Quarteirense 19 13 6 1 6 15 16
8-Aljustrelense 17 13 5 2 6 19 21
9-Messinense 17 13 5 2 6 14 17
10-Lagoa 15 13 4 3 6 9 14
11-Redondense 13 13 4 1 8 14 18
12-Despertar SC 2 13 0 2 11 5 32

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE F 2011/2012

1-Caniçal 34 13 11 1 1 38 7
2-Machico 32 13 10 2 1 24 11
3-Pontassolense 29 13 9 2 2 29 8
4-Portosantense 22 12 7 1 4 32 14
5-Câmara de Lobos 21 13 7 0 6 14 16
6-Est. Calheta 16 13 4 4 5 14 17
7-C. Canicense 15 13 5 0 8 12 20
8-AD Porto Cruz 12 13 3 3 7 15 23
9-1º Maio Funchal 12 13 3 3 7 12 21
10-CF Andorinha 11 13 3 2 8 12 29
11-B. da Argentina 11 13 3 2 8 10 29
12-UD Santana 6 12 2 0 10 10 27

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE MADEIRA 2011/2012

1-Santiago 24 12 7 3 2 26 8
2-Lusitânia 24 11 7 3 1 17 9
3-Praiense 22 11 7 1 3 25 6
4-Prainha FC 16 11 4 4 3 18 22
5-B. S. Mateus 15 11 3 6 2 7 7
6-Guadalupe 14 12 4 2 6 13 16
7-Sp. Ideal 13 11 2 7 2 19 17
8-U. Micaelense 11 12 2 5 5 13 19
9-Fayal 10 12 2 4 6 14 27
10-Águia CD 3 11 0 3 8 4 25

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVISÃO SÉRIE AÇORES 2011/2012

Fernando Peyroteo:
o ‘’violino’’ goleador
Fernando Peyroteo, 

foi o maior marca-
dor de sempre do fute-
bol nacional. 
“Era uma máquina de 

fazer golos”, como um 
dia disse Cândido de 

o número de golos sobe 

amigáveis e torneios dis-
putados. 
Peyroteo, vindo da en-

de Angola, estreou-se 
-

No começo da sua 

Primeira Divisão. Eram 
-

do Peyroteo abandonou 
o futebol. Peyroteo terá 

românticos, de uma ou-
tra era do futebol nacio-
nal.

-
minou a carreira, com 

Oriental – três golos fo-
ram seus.
Peyroteo, o homem-go-

procurar a melhor colo-
cação no terreno à espera 
dos centros da direita ou 
da esquerda, metendo 
muitos e bonitos golos 
sem deixar que a bola 
chegasse ao chão.
 

exibições memoráveis a 
fama de Peyroteo chegou 
a França. No Natal de 

-
déus quiseram falar-lhe. 
Não os recebeu. O casa-
mento com o Sporting era 
indissolúvel. 
A sua postura de correc-

ção valeu-lhe ter vencido 
-

curso de «o mais popular 
desportista português», 
concurso organizado 
pelo jornal «O Século». 
Isso não impediu que, em 

-
ting, respondesse a soco 
a um insulto de Gaspar 
Pinto à sua mãe.
Nalgumas goleadas do 

Sporting sobressaíram os 
golos de Peyroteo: Spor-

-
los de Peyroteo), Sporting 

(seis golos).
No entanto trouxe-lhe 

-

quatro golos de Peyroteo 
a decidir o campeonato. 

-

Ficariam igualados na 
pontuação se o Sporting 

seria campeão se ganhas-
se por uma diferença de 
golos superior ao jogo da 

-
tava. Acreditou Peyroteo. 

-
ram da autoria do melhor 
avançado-centro portu-
guês de todos os tempos 
deitaram por terra o so-

Se motivos faltassem, 

nacional ao apadrinhar – 
enquanto seleccionador 
nacional – a estreia de 

Eusébio com a camisola 
das quinas. 
Os deuses do futebol en-

contraram nessa primeira 

Negra uma passagem de 
testemunho entre o maior 
avançado português de 
todos os tempos, e aquele 
que viria a ser unanime-
mente reconhecido como 
o melhor jogador portu-

 A vida contudo não se-
ria justa para Fernando 
Peyroteo, que faleceu em 

-
que cardíaco, culminar de 
uma doença do sistema 

-
nha custado a amputação 
de uma perna...

-

-
ta e homem que nos bons 
tempos da sua carreira, 

o avançado Guilherme 
Espírito Santo, e a riva-

era enorme, brincava-se 
então: que o verdadeiro 
sportinguista ao benzer-
-se devia dizer sempre: 
«Em nome do pai, e do 

o Espírito Santo é do 
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AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT 
DU MARCHÉ?

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

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

Nom: _______________________________________

Adresse: _____________________________________

Code postal: _____________

Courriel (facultatif): _____________________________

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

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

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

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


