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Chamadas recebidas ilimitadas
Mensagem textos ilimitadas
s
Mensagem textos internacionais ilimitadas
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150 200 minutos de dia
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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AGENDA COMUNITÁRIA
Filarmónica Portuguesa de Montreal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai começar a sua escola de
música no dia 18 de Outubro. Pode deixar o vosso nome e número de
telefone a FPM: 514-982-0688. Os cursos de nível 1 serão às terças-feiras e nível 2 serão às quartas-feiras.

Festa de Halloween

A Associação Portuguesa do Canadá organiza a Festa de Halloween
na Igreja St-Enfant Jésus no 29 de Outubro pelas 19h. Haverá um jantar, espectáculo, máscaras, baile e surpresas. A festa será animada
pelo DJ XMen e Eddy Sousa com a participação do Rancho folclórico
da Nazaré. Para mais informações: 514-844-2269.

Festa de Halloween

O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de Halloween sábado,
29 de Outubro a partir das 19h. Haverá um prémio para a melhor máscara. Esta noite será animada pela Discoteca “CPM” que vai brindar
com muita música e “dança até às tantas”. A ementa será entrada de
lulas, sopa de creme de legumes, salmão e sobremesa.
Para mais informações contactar: 514-844-1406.

Jantar e Baile do Halloween

A Associação Portuguesa do West Island organiza um jantar e baile
do halloween no dia 29 de Outubro pelas 19h00. Haverá um concurso
de traje e máscaras em duas categorias, adultos e crianças até aos
12 anos. Ementa: Sopa de abóbora ralada, rosbife à quebecoise, sobremesa e café. Os lugares são limitados, reserve com antecedência.
José Almeida 514-867-6426 ou quinta e sexta-feira depois das
18h30 na associação 514-684-0857.

A Vida É O Maior Espectáculo Do Mundo
Obra Prima Do Autor Da Existência José da Conceição

A

vida é bela e inexplicável, mas vivê-la é uma
arte. Ela nunca é uma recta, é um caminho
cheio de curvas e de obstáculos imprevisíveis.
Os que não acompanham as curvas da vida, saem
facilmente fora da pista e recebem solavancos. Alguns refinam a sua inteligência com alguns tropeços
e outros realçam a maturidade diante dos sofrimentos
e perdas. Temos certas alturas em que nos sentimos
mais frágeis do que fortes, sem recursos para superar
os obstáculos que se deparam diante de nós.
Mas se procurar-mos um pouco mais dentro de nós,
constatamos que temos uma força espiritual muito
mais forte do que aquela que imaginamos.
Quando aquelas lágrimas atrevidas que nunca tivemos coragem de chorar escorrerem silenciosamente
na cara, e que nós sentimos não ter mais forças para

Jantar de Halloween

O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar de Halloween sábado dia 29 Outubro pelas 19h30 na sua sede animado pelo
DJ Memórias. Ementa Carne de Porco à Alentejana com salada sobremesa e café. Haverá um concurso de mascaras. Para mais informações: 514-342-4373.

Semana Cultural da Casa dos Açores

A Casa dos Açores do Quebeque, vem por este meio informar da
Nossa Semana Cultural que terá lugar na sede da Caçorbec, nos dias
26 até ao 28 de Outubro de 2011 as 19h00.
26 de Outubro de 2011 – 19h00
- Abertura da Semana Cultural com varias exposições do Grupo “Reviver” e uma exposição sobre o povoamento dos Açores; - Marcha do
Grupo “Reviver”; - Palestra sobre os Jovens da 3º idade pelo Sr. Dr.
José António Morais;- Passagem de modelos “Sinto orgulho de ser
como sou” feita pelo Grupo “Reviver”;- Lançamento do livro “Memórias” de Sr. Afonso Tavares; - Degustação de produtos dos Açores e
outras iguarias.
27 de Outubro de 2011 – 19h00
- Actuação do Rancho folclorico “Ilhas de Encanto”; - Conferência sobre o povoamento dos Açores pelo Sr. Dr. Carlos Melo Bento de Ponta
Delgada; - Período de perguntas; - Degustação de produtos dos Açores e outras iguarias.
28 de Outubro de 2011 – 19h00
- Palestra pelo Sr. Dr. António Gomes de Menezes, Presidente da SATA
- Período de perguntas; - Actuação do Grupo de cantares “Recordações”; - Degustação de produtos dos Açores e outras iguarias
29 de Outubro de 2011 – 19h00
- Jantar comemorativo do 33º Aniversário da Casa dos Açores
(Preço 30$) com os convidados de honra : Sr. Dr. Carlos Melo
Bento, Sr. Dr. António Gomes de Menezes e eventualmente o Comandante Robert Piché.

continuar a jornada, não devemos desesperar !
Devemos parar! fazer uma pausa na vida! Ter coragem de ser um pequeno aprendiz outra vez. Retomar
novos caminhos e atalhos para aprender as lições mais
básicas da vida: recomeçar tudo de novo tantas vezes
quantas forem necessárias.
Jamais deveremos desistir da vida e nem auto-abandonarmo-nos, mesmo que o mundo desabe sobre nós.
Que dos momentos mais difíceis da nossa vida nós
possamos escrever os mais belos textos da nossa história. Temos que aprender a erguer os olhos e enxergar
continuamente o mistério e o encanto da nossa bela
existência, seja nas tormentas ou nos dias ensolarados,
seja na solidão ou no conforto social, seja no anonimato ou nos dias de glória. Temos que nos poder levantar
todas as vezes que tropeçamos e continuar sem recuar.
Nunca nos devemos sentir como um numero na multidão. Devemos ter a plena convicção de que ninguém
é maior ou menor.
Do que nós nesta terra. E nunca duvidar de que,
embora tenhamos diversos defeitos, dificuldades
e momentos de insegurança, o universo não seria
o mesmo sem nós. Podemos ser felizes com aquilo
que temos. Devemos valorizar o “ ter”, mas super
valorizar o “ser”. Desconfiar do “belo” preconizado pela sociedade. A beleza está nos olhos de quem
vê. Você pode ser belíssimo, mesmo que esteja longe dos padrões da beleza.

Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
id d Portuguesa
P t

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $9.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação
de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços
• 514-844-0442
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO
RESERVEM O SEU LUGAR

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

Desde 1980

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Portugalíssimo
1280AM

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto
publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosac@sympatico.ca
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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 casos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Problemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possível.

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA

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 experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395

Tel. 514-518-3802
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
O

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Falo
Português

Professor
Balamine
Célebre Médium de Grande Classe

O seu sonho tornar-se-á realidade.
Amor, sorte, segurança, bruxaria, empresas em
dificuldade, mesmo
casos desesperados. Posso ajudar-vos a resolver
os seus problemas, ao fim de 3 dias.
Resultados 100% garantidos e à sua satisfação.
Trabalho por correspondência.
Metro
Pagamento depois dos resultados.
Sauvé.

Tel. 514-381-1918
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NOTÍCIAS

Os efeitos da crise
O
Homem tem dificuldade em aprender pelos erros
do passado. Já lá vão 82 anos (1929 – 1933), desde a última crise financeira, a grande depressão que
abalou o Mundo. Conheci tios meus que viveram esse
período em Nova Iorque. Tive a oportunidade de os visitar nos princípios dos anos 60. Velhinhos mas lúcidos
lá me explicaram as dificuldades que passaram durante
“a great depression”. Viveram miseravelmente mal.
É difícil compreender. Hoje o Homem tem ao seu
dispor os conhecimentos e instrumentos científicos e
técnicos necessários para evitar a crise que atualmente
estamos a viver e acabar com a pobreza e a miséria
na Terra. Existem recursos humanos, em quantidade e
qualidade, com as competências necessárias para levar
a cabo essa missão. Valorizar o trabalho para criar as
condições objectivas para a transformação da sociedade. Colocar como objectivo das relações sociais de
produção, da atividade económica, e não o lucro, mas
a satisfação das necessidades humanas, e para que essas mudanças aconteçam é preciso força de vontade
por parte do patronato e dos políticos.
Infelizmente, ainda não é essa a realidade dos nossos dias. Os senhores políticos, no caso da crise portuguesa, vão passando a mensagem de que o pacto da
“troika” é para ser cumprido à risca para se resolver
os problemas económicos nacionais. Todavia, há quem
pense diferente, alegando que o objectivo primário, ao

Augusto Machado

qual todas as medidas se encontram subordinadas, é
apenas o de assegurar a taxa de lucro dos grandes grupos económicos e financeiros. Na memória do cidadão
comum, aqueles que estão a ser mais atingidos pela
crise, estão os milhões de euros (dinheiros públicos)
que foram injectados em bancos privados falidos.A
pretexto da chamada crise da dívida soberana – a dívida que eles, os políticos, criaram ao transferirem os
prejuízos dos bancos, das companhias de seguros e dos
fundos de investimento para o Estado – vamos assistindo a ataques organizados e sistemáticos contra os
direitos económicos e sociais da maioria da população.
A austeridade, a redução dos défices orçamentais com
cortes inaceitáveis nos orçamentos sociais aumentando o desemprego, para os políticos, tornaram-se as
receitas únicas. Não esquecendo os novos impostos
sobre o consumo. Portugal regista hoje níveis de investimento e produção industrial idênticos aos de 1996. A
produção do sector agrícola e do sector da construção
é hoje inferior à produção registada em 1995. O país
deu um salto atrás de 15 anos! E, segundo o INE, 1,9
milhões de portugueses vivem em situação de pobreza.
E mais 2,7 milhões só ainda não vivem na miséria porque recebem prestações sociais. A situação económica
agrava-se a cada dia. Existe um sentimento depressivo
generalizado na população. E não é caso para menos. A
situação financeira das pessoas não lhes permite cum-

BIJOUTERIE DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
COMPRAMOS
OURO E PRATA
SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe SuƩon Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
CourƟer immobilier agréé

Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder » - Sir Francis Bacon
Testar os seus conhecimentos no sector imobiliário
Uma transacção imobiliária pode trazer perguntas inesperadas e exigir decisões difíceis, e em certos casos, resultar em resultados muito caros. Aqui
estão algumas perguntas para testar
o seu QI imobiliário e ajudar você a
descobrir alguns conhecimentos que
os agentes imobiliários têm e como
eles ajudam a poupar tempo e dinheiro numa transacção imobiliária.

2-Quanto tempo você tem para fazer uma
contra-oferta?

1-Que critérios são usados para estimar o
preço de venda de um imóvel?

4-Ao comprar uma propriedade, quanto
dinheiro deve reservar para cobrir os cutos da compra?

A) 24 horas.
B) 48 horas.
C) Uma semana.
D) Depende do acordo estabelecido por escrito.

3-Qual é o valor máximo que você pode
retirar dos RRSP para comprar uma propriedade?
A) 15,000 $
B) 20,000 $
C) 25,000 $
D) 30,000 $

A) 1,5% do preço.
B) 3% do preço.
C) 7,5% do preço.
D) 10% do preço.

RESPOSTAS: 1.D, 2.D,3.C, 4.A

A) O valor das propriedades similares
vendidas na vizinhança.
B) As renovações feitas na propriedade.
C) O período de venda das propriedades
vendidas na vizinhança.
D) Todas as respostas acima.
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Pensamento da semana

«A coisa mais indispensável a um homen é reconhecer
o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento.» - Platão
A VOZ DE PORTUGAL

prir com as suas obrigações – por falta de pagamento,
uns perdem a casa outros perdem o carro e as expectativas de arranjar um novo emprego são nulas. Já existem muitas vozes apregoar que é necessário derrotar as
políticas vigentes passando pela necessidade de implementar políticas de sentido oposto. Políticas ao serviço
dos trabalhadores e da maioria da população. Neste
contexto, os próximos tempos poderão ficar na história
da luta social em Portugal. Os próprios sindicatos já
anunciaram que a luta será de certeza um dia marcante
do combate firme a estas políticas. As manifestações
serão de luta pela alternativa e responder às aspirações
dos trabalhadores e ao desenvolvimento do País, referem os líderes sindicalistas.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Bruxas, abóboras e Guloseimas
T

alvez seja a minha imaginação, mas nas noites escuras de Halloween (dia das Bruxas) ainda me recordo daquelas fagulhas escapando dos cemitérios, das
janelas escuras das igrejas e das bruxas passeando na
encosta da serra com as suas lanternas acesas. Quem
tivesse o ouvido bem afinado até conseguia ouvir risadas, gritos e murmúrios, que para o comum dos mortais
eram impossíveis de compreender. Os antigos Celtas,
dos quais nos Portugueses ainda temos uma costela,
pensavam que essas fagulhas nos cemitérios pertenciam
as almas dos mortos que voltavam a terra para visitá-los
ou pedir-lhes para terminarem assuntos ou promessas
que eles não tiveram tempo de completar enquanto vivos. Por outro lado, quem sabe se os residentes desses
cemitérios, não recebiam licença para deixarem as suas
paragens nessa noite e virem a terra deambular por todo
o lado, apavorando os pobres habitantes dessas áreas?
As bruxas sempre tiveram um role importante, no
Halloween. Conta-se que se reuniam 2 vezes por ano
(30 de Abril e 31 de Outubro). Chegavam em vassouras voadoras e participavam em festas, chefiadas pelo
Diabo. Jogavam feitiços e maldições pessoas transformando-as em toda espécie de coisas e animais. Os seus
animais preferidos eram os gatos pretos.
No Quinto século antes de Cristo na Irlanda céltica, o

verão terminava, precisamente no dia 31 de Outubro e
eles acreditavam que nesse dia as leis do espaço e do
tempo eram suspensas, permitindo aos espíritos comunicarem com o mundo dos vivos. Com o tempo esses
antigos povos foram mudando e começaram a acreditar que esses espíritos se tornaram malignos e vinham
a terra para capturar as pessoas. Naturalmente que ninguém queria ser raptado e então, nessa mesma noite,
apagavam as fogueiras nas suas casas para elas ficarem
frias, afim que os espíritos não entrassem nelas. Alem
disso vestiam-se de maneira feia e desagradável, mascaravam-se, e faziam muito barulho para assim afastar os
espíritos malignos. Os doces ou travessuras são originários de um costume europeu (Celtas) do século IX, chamado de “souling” (almejar). No dia 2 de Novembro,
Dia de Todas as Almas ou Finados, os cristãos iam de
vila em vila pedindo “soul cakes” (bolos de alma), que
eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer
uma oração por um parente morto do doador.
Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo
por um certo tempo após sua morte e que as orações
ajudavam-na a ir para o céu. Contrariamente ao que se
passa aqui na América do Norte, na minha aldeia, os
putos saiam a pedir o “Trick or Treat” Pão por Deus,

ITAL
IMPORTATIONS

PLUS
IMPORTATIONS inc

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
Em utensílios
ultra modernos
em 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
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Tony Saragoça

no dia 1 de Novembro. Equipados com uma saca de
pano ou um cesto de vime, íamos de porta em porta
pedindo Pão por Deus para nos e para os irmãos que,
mais pequenos, não podiam fazer essa longa jornada.
Raramente recebíamos guloseimas tais como rebuçados, biscoitos, chocolate, esse então, nem sabíamos que

existia, algumas frutas, muito raras, pois em Novembro a temporada da fruta já há muito tinha passado. Os
“treats” eram geralmente tremoços, figos secos, nozes,
e quando batíamos a porta de um familiar, havia então a
possibilidade de receber uma pequena merendeira doce,
caseira claro, mas quanto saborosa ou 1 ou 2 tostões.
Quanto aos “tricks”,eram quase sempre associados aos
velhos “furretas” da aldeia, que quando metiam a mão
no saco pouco davam e por vezes ainda tinham o descaramento de nos retirar o que tão arduamente tínhamos
angariado.
Quanto as abóboras esculpidas e iluminadas, isso originou duma história bem diferente. Um homem chamado Jack, borrachão e grosseiro, no dia 31 de Outubro
bebeu excessivamente e o diabo veio buscar a sua alma.
Desesperado, Jack implorou o Diabo por mais um copo,
ao que o Diabo acedeu. Como não tinha dinheiro para
pagar, Jack perguntou ao Diabo se este era capaz de se
transformar numa moeda. Não querendo dar parte de
fraco o Diabo acedeu mais uma vez e logo que se transformou em moeda o Jack meteu-o na carteira que tinha
um fecho em forma de cruz. O diabo implora Jack para
o deixar sair, mas este só concede se o Diabo prometer
de nunca mais o chatear. Por azar um ano mais tarde
o Jack morreu, tentou entrar no paraíso, mas a entrada
foi-lhe negada e o Jack não teve outra alternativa que
a de ir para o inferno. Claro que o Diabo não o quis
deixar entrar, mas com pena dele deu-lhe uma abóbora
com uma luz dentro para o Jack iluminar e encontrar o
caminho para o purgatório. Sua alma penada passa a ser
conhecida como Jack O’lantern ou seja o Jack da Lanterna. Quem prestar atenção vera essa tal luzinha dentro
da abóbora na noite de 31 de Outubro. É para iluminar
o caminho do Jack e também para espantar os espíritos.
O Halloween combina duas oposições: De um lado o
paganismo com todas as histórias macabras e diabólicas e por outro lado o cristianismo, honrando os seus
mortos e santos.
Não é de aconselhar sentar os dois à mesma mesa, pois
um tem Diabos e Bruxas do seu lado e o outro Santos.
Como estes últimos são cada vez mais difíceis de encontrar a vantagem é flagrante do outro lado, A menos
de se encontrarem “compromissos razoáveis”, a sopa
será inevitavelmente entornada.
Pena que hoje em dia o Halloween se tenha tornado
numa festa comercializada e previsível. Semanas antes
deste dia as lojas já estão cheias de decorações, trajos,
abóboras sintéticas, fantasmas, etc., eliminando por
completo o efeito surpresa e a ausência de imaginação.
Espero contudo, que ainda haja um pouco de boa
vontade em todos nós, para que na noite de Halloween enchamos cestos de bombons, frutas, umas moedas,
pequenas barras de chocolate, negro de preferência, saquinhos de batatas fritas, etc., para acolher as crianças
que se apresentarem as nossas portas, tendo o cuidado
de bem iluminar a entrada das nossas casas e retirar os
obstáculos que possam causar acidentes desagradáveis.
Feliz e Divertido Halloween a todos.
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Um alerta da sociedade canadence do cancro
Elisa Rodrigues
“Em Outubro, (e não só) tenha um pensamento
para elas, ofereça o Mémo-mamo da Sociedade Canadiana do Câncer”. Lise Dion convida todas as
mulheres para falar sobre a despistagem do cancro da mama.
Em Outubro na cidade de Montreal, a Sociedade
Canadense do CANCRO (SCC), associa-se de novo
com Lise Dion para dar às mulheres a ocasião de troca de questões sobre a despistagem. Durante todo este
mês de sensibilização para o cancro da mama, a rede
de farmácias (PJC) Jean Coutu do Quebeque apoia a
campanha “UM PENSAMENTO PARA ELAS” com a
venda do Mémo-mamo da Sociedade Canadense do
Câncer, a um custo de 5$ cada. Com esferas de diferentes tamanhos, o Mémo-mamo é um instrumento

sabem que a mamografia é um tipo de radiografia especial, (Raio-X) realizada em aparelhos específicos
para avaliação dos peitos. A mamografia de rotina
é a melhor oportunidade de detectar precocemente
qualquer alteração antes até que o paciente ou médico possam notá-las. A mamografia pode detectar um
câncer de mama até dois anos antes de ele ser palpável. A mamografia é, ainda, o mais eficaz método
de diagnóstico para a detecção de câncer de mama,
quanto mais precoce a remoção do tumor na fase inicial, a estratégia é mais eficiente na redução da taxa
de mortalidade dos pacientes e melhor qualidade de
vida.
Porque algumas mulheres estão relutantes em fazer
uma mamografia?
A primeira razão é o medo de ter câncer. Dizem: “Se
eu não for, não o tenho! Ou não sei!” Esquecem-se
que quando o tumor é pequeno e localizado, melhor
são as vantagens de cura. Note também que para al-

gumas mulheres, a mamografia não é muito agradável e pode causar algum desconforto, mas, felizmente, os dispositivos foram aperfeiçoados e a duração
de compressão necessária para obter uma imagem é
apenas 30 a 45 segundos.
Desejamos a todas as Mulheres e Homens, pois,
embora seja com menos frequência, este alerta também serve e deve ser tomado em conta no sexo masculino, (homens também podem desenvolver câncer
de mama) muita coragem para toda aquela situação
que se possa deparar, sem nunca esquecer que o mais
importante, por muito difícil que seja, é lutar e fazer
sempre pelo bem da saúde de cada um, sem qualquer
receio ou medo de perguntar e manter-se bem informado para isso deixo-vos com:
Informações e orientação: André Beaulieu, Conselheiro Sênior, Relações Públicas: CanadianCancerSociety, Divisão de Quebec; 514 393-3444, abeaulieu@quebec.cancer.ca; Um Bem Haja A Todos.

ilimitado
CitéFido

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

educativo (porta-chaves em forma de pêndulo) que
ilustra a eficácia original da mamografia como método de triagem para o câncer da mama. As bolas maiores do tamanho de uma moeda de 25 e 10 centimos,
as saliências são detectadas pelas próprias mulheres,
quando elas examinam os seus seios e por um profissional de saúde durante um exame clínico. As bolas
menores representam o tipo de lesões que podem ser
detectadas usando a mamografia, e podem ser tão pequenas como uma cabeça de alfinete. É importante
analisar a saúde dos seios porque o Câncer de mama
é o mais comum entre as mulheres, e a segunda causa
de morte, depois do câncer do pulmão.
Felizmente, a sobrevivência de cinco anos após o
diagnóstico continua a aumentar, (segundo as estatísticas)no Canadá actualmente é de 88%, porque é
detectado precocemente e os tratamentos são mais
eficazes. Embora o programa quebequense de despistagem seja dirigido às Mulheres entre os 50 e 69
anos, em qualquer idade, as mulheres devem aprender o que é normal para os seus seios e discutir as
alterações com o seu médico. Outro ponto importante
e vantajoso é participar no programa quebequense de
despistagem do Cancro doSeio (PQDCS).
As mulheres que concordam em participar têm uma
oportunidade de se integrar num programa de qualidade que é avaliado regularmente. Todos os funcionários que trabalham no PQDCS recebem formação
de qualidade que é actualizada periodicamente. O
ano dos seus 50 anos receberá uma carta convite que
servirá como uma receita médica, bem como uma
advertência. Depois de passar a sua mamografia gratuitamente, o resultado é enviado para si e uma cópia
será enviada ao seu médico. Posteriormente, haverá
uma chamada regular a cada dois anos. Se o resultado exige uma avaliação mais aprofundada, os pacientes terão as consultas mais rapidamente nos centros de investigação designados. É de notar que uma
Mulher de 50 a 69 que não tenha recebido a carta
pode sempre contactar o Centro de Coordenação dos
serviços regionais do PQDCS da sua região para se
inscrever no programa. A maior parte das Mulheres,

olhem! quem disse longo
Fido oferece-vos a liberdade
Chamadas recebidas ilimitadas
Mensagem textos ilimitadas

30$
por mês1

Mensagem textos internacionais ilimitadas
Noite e fim-de-semana ilimitadas
à partir das 19h 17h
150 200 minutos de dia

Sómente
na

Faça
a sua
------------------------

escolha

Com entendimento Fido sobre algumas modalidades e uma opção de dados de 3 anos2

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

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

Offres peuvent être modifiées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $/ligne peuvent s’appliquer.1.Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de service d’urgence
9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Forfait comprend les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-fil canadien, américain ou international. Textos entrants et
sortants à tarification additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous réserve des Modalités de
service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido; fido.ca/modalites. 2. Avec nouvelle activation et Entente Fido de 2 ans pour l’appareil Samsung Q et Entente Fido de 3 ans pour les appareils Sony
Ericsson Xperia Pro et LG Optimus 2X, engagé sur forfait mensuel de 25$ et plus et option Donnée; des frais de résiliation anticipées’appliquent. Taxes en sus. MC Fido et les noms et logos apparentés sont des
marques de commerce utilisées sous licence. © 2011
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Beringelas gratinadas

Observância, ou Interpretação da Bíblia?

J.J. Marques da Silva

T

INGREDIENTES:
2 beringelas; 4 tomates; 1 colher (sopa) de concentrado de tomate; 2
linguiças; Queijo ralado; Sal e pimenta q.b.; Orégãos; 2 dentes de alho.
PREPARAÇÃO:
Lave as beringelas, corte-as em rodelas, grelhe-as e reserve. Numa
frigideira, coloque os dentes de alho picado, os tomates cortados em
cubos, o concentrado de tomate, os orégãos, sal e pimenta e cerca
de 4dl de água. Mexa bem e deixe cozinhar até o tomate ficar quase
desfeito. Num recipiente, faça camadas com beringela, molho de tomate, linguiça cortada em rodelas e queijo ralado. Repita a operação
até acabarem os ingredientes, sendo que a última camada deve ser
de molho de tomate e queijo ralado por cima. Leve ao forno até ficar
tostadinho. Sirva de imediato.
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êm-nos perguntado que diferença há entre “observar” e “interpretar”, no que respeita à “devoção” de uma pessoa que pratica uma religião. Tentaremos responder sem desconsiderar quem quer que
seja. Substantivemos primeiramente os verbos:
“Observar” requer “observante”, que examina as
Escrituras, e pode cumprir ou não, o que lê, estuda e
guarda para seu conhecimento. Quando Jesus se declarou aos judeus como “Filho de Deus e igual ao
Pai”, estes opuseram-se-lhe até que Jesus lhes observou: -- “Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida”
(João 5:39,40). Hoje ainda há quem esteja na mesma posição; o pensamento continua a ser livre para
investigar e guardar o que se entenda ou queira por
deliberação própria...
“Interpretar” pede “intérprete”, aquele que traduz
ou explica. O apóstolo Paulo, acerca dos dons espirituais, e da diversidade de ministérios, concedidos por
Deus, foi concreto: --”pelo mesmo Espírito a fé, os
dons de curar; (...) a profecia, e a outro a variedade
de línguas; e a outro a interpretação das línguas” (1ª
Cor. 12:10). Porém, aquele que recebe os dons pode
entrar no caminho da observância, ou da divergência.
O verdadeiro intérprete tem experiência do Alto para
explicar.
Podemos lembrar também o “devoto” que pratica
uma religião, podendo ser uma pessoa dedicada que
chega a consagrar a sua vida, mediante uma fé de
exclusividade. Ela e seus congéneres, geralmente,
não procuram observar para cumprir e, quando Deus
opera no intérprete com a bênção da fidelidade, quase
sempre se opõe considerando a sua devoção credora
de Deus!... Estamos em um mundo de contra-senso;
o livre arbítrio já Moisés apontava no livro de Génesis que Deus o consentia, e julgava... Que fazer?
Alem do que já expusemos entraremos na continuidade de interpretar, visto que uma relação com o
Deus triuno necessita de um intérprete da Palavra. Há
quem diga que a fé não necessita da Bíblia, e que as
suas dificuldades prejudicam o testemunho dos seus
princípios naturais. Quanto a nós, Deus é o Criador

da Natureza, e o ser humano é um dos peões ao seu
serviço, ajustado no deserto do desconhecido, para
agir, mesmo a favor dos princípios que o ser humano
proclama no logro da evasão.
A Bíblia sagrada não exige ao crente um curso de
teologia. Efectivamente tem dificuldades; mas o que
revela de Amor, de majestade, de Gozo e Comunhão,
são dádivas
maravilhosas que ultrapassam a razão humana da
existência. É o meio mais singular da linguagem
divina para o crente salvo, e a oportunidade para o
ímpio, ou o “devoto”, conhecer o cardápio da nutrição salutar e do bom comportamento. Também a lista telefónica de emergência. Vejamos esta síntese de
versículos:
Romanos 8:31: -- “Se Deus é por nós, quem será
contra nós”?
Mateus 11:28: -- “Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”.
João 14:18: -- “Não vos deixarei órfãos; voltarei
para vós”.
Salmo 27:1: -- “O Senhor é a força da minha vida;
de quem me recearei?”
Salmo 91:4: -- “Ele te cobrirá com as suas penas, e
debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade
é escudo e broquel”.
Amor, segurança, e protecção, estão aí sugeridos,
com muitíssimos em acréscimo.
Servem para conhecimento, amizade e trato com o
nosso Criador, que aperfeiçoará a faculdade de pensar, numa ligação mais definida do que a linha do
nosso computador.
O capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses
tem uma lista preciosa de preceitos, votos e saudações,
que merecem ser observados. Por exemplo: -- “Examinai tudo. Retende o bem” (Vers.21). “Todo o vosso
espírito, alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (Vers.23). Uma tricotomia que se relaciona bem com a triunidade divina: --o espírito humano,
com a faculdade da consciência, tem boa ligação com
o Espírito Santo que o pode encher de poder e unção;
a alma, com as faculdades do sistema mental, tem comunhão com Jesus Cristo, de Quem recebeu a Salvação pelo seu Sangue derramado na cruz do calvário; o
corpo, com as faculdades físicas em boa sintonia com
as restantes, tem ligação com Deus, o Pai celestial, que
lhe dará protecção e Amor, para a unidade sublime que
é princípio da distribuição dos valores úteis para a vida
terrena, e eterna. E então a Igreja? É a comunidade de
todos os crentes duma Nova Aliança que o laço da fé,
e a regeneração do Espírito Santo, pontifica até ao regresso de Jesus Cristo. Lucas, relatando as primeiras
conversões escreveu: -- “Todos os dias acrescentava o
Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar” (Actos 2:47). Nos dias de hoje também há muita gente que
necessita ser salva. Dessa gente se escreverá um dia:
-- “Chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus
vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de
anjos; à universal assembleia e igreja dos primogénitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de
todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados!” (Hebreus 12:22-23).
Merece um artigo separado. Entretanto, com o
nosso carinho, deixamos o leitor meditar. Jesus, a
porta, é o corpo místico da Igreja!

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
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra 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.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
A VOZ DE PORTUGAL
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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CIMETIÈRE DE LAVAL

Convidamos todos a assistir a uma
missa comemorativa em memória de
todos os vossos entes queridos.
Domingo, 6 de Novembro de 2011
EM PORTUGUÊS: 12 h
Transporte gratuito às 10h40 em frente da Igreja Santa Cruz 60 Rachel O.
às 11h00, a partir do 6520 Saint-Denis (Montreal)

Cimetière de Laval (Cemitério de Laval)
5505, chemin Bas Saint-François, Laval

Para informações:
Natalia Sousa, conselheira
António Rodrigues, conselheiro
514 727-2847
Nota: Agradecemos a vossa pontualidade
A VOZ DE PORTUGAL
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Agência Algarve

681 Jarry, E., Montreal

514-273-9638 / 514-277-1934

Boas férias... a preços incríveis!
Super especiais para dezembro e janeiro

Santa Clara
Melia Las Dunas 4.5*
ocupação dupla
649.00$/ por pessoa tudo incl.
do 09 ao 16 de Dezembro, 2011

Riviera Maya
Be Live grand Riviera Maya 4.5*
ocupação dupla
919.00$/ por pessoa tudo incl.
do 09 ao 16 de Dezembro, 2011

Punta Cana
Grand Paradise Bavaro 4*
ocupação dupla
819.00$/ por pessoa tudo incl.
do 05 ao 12 de Dezembro, 2011

Puerto Plata
Riu Mambo 4.5*
ocupação dupla
739.00$/ por pessoa tudo incl.
do 06 ao 13 de Dezembro, 2011

Varadero
Sirenis La Salina 4*
ocupação dupla
659.00$/ por pessoa tudo incl.
do 09 ao 16 de Dezembro, 2011

Jamaica
Iberostar Rose Hall 4.5*
ocupação dupla
1.099.00$/ por pessoa tudo incl.
do 03 ao 10 de Dezembro, 2011

*Todos os preços incluem taxas e fundos d’OPC*
Já temos os preços para as ferias de Natal
e Ano novo en Portugal!! Part: Toronto
Ponta Delgada...449.00$ + tx, Porto...579.00$ + tx, Lisboa...399.00$ + tx
Contacte-nos para os nossos especiais
para aluguer de viaturas...149.00$ contentores
e o nosso popular cabaz de natal...150.00$!!

A VOZ DE PORTUGAL
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TD Canada Trust
Venha comemorar nossa

ABERTURA
OFICIAL!
Quinta-feira, 3 de novembro
das 17 h às 19 h.

Participe para ter a
chance de GANHAR
duas bicicletas1

Venha experimentar a conveniência
do TD Canada Trust para suas
necessidades financeiras diárias.

Proprietários:
Leonor & Yoikel

Cozinha Portuguesa e Cubana
Licença Completa

Especialidade Grelhados:
Peixes, Carnes,
Galinha à Portuguesa e à Cubana

51 avenue du Mont Royal Ouest
(Mont-Royal & Clark)
Montreal

No especial do dia um
Prato Diferente todos os dias
E as Famosas Sandwiches à Leonor
Encomendas para fora

De segunda a quarta-feira
Quinta e sexta-feira
Sábado
Domingo

Servem-se Pequenos Almoços
com Menu para Crianças

514-282-4545
das 8 h às 18 h
das 8 h às 20 h
das 8 h às 16 h
das 12 h às 16 h

Aberto: De Terça-feira a Sábado das 8h às 22h
Domingo das 9h às 22h
Segunda-Feira - Encerrado

4641 Boul. St-Laurent, Montreal, Qc, H2T-1R2
Reservações tel: 514 544-8721
Oferecemos duas (2) bicicletas como prêmio (valor de venda aproximado de US$ 860,00). A compra não é necessária. Há uma pergunta de teste.
As chances de ganhar dependem do número de entradas qualificadas recebidas. O concurso será encerrado às 20h de quinta-feira, 3 de novembro
de 2011. O regulamento do concurso está disponível na íntegra na agência.
®/
O logotipo TD e outras marcas comerciais são de propriedade do Toronto Dominion Bank ou de uma subsidiária integral, no Canadá e/ou outros países.
1
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São Steve Jobs

A

vida de Steve Jobs mudou o mundo, mas a sua morte mudou-o ainda mais. Os zingarelhos que inventou
são bonitos, divertidos, e alguns chegam mesmo a ser úteis. Mas nenhum
deles causou um impacto tão profundo
como o desaparecimento do seu autor.
Antes da morte de Steve Jobs, vivíamos no mundo antigo; agora,
vivemos no futuro. Sabemos
que se trata do futuro porque
é absolutamente inesperado: ninguém, nem a ficção
científica mais imaginativa,
o conseguiu prever. Quando
eu nasci quase não havia informáticos. Depois passou a
haver, mas ninguém os queria
para líderes espirituais. Agora,
quando um informático morre, o mundo chora. Nenhuma espécie evoluiu
mais depressa que a dos informáticos:
em pouco mais de 30 anos, passaram
de programadores a profetas.
Sempre achei que o filme Matrix não
era especialmente fantasioso no enredo. Matrix era ficção científica porque
nenhum daqueles informáticos era totó.
Neo, Trinity e Morpheus eram três especialistas em computadores, e no entanto nenhum deles tinha borbulhas ou
usava óculos. Era um primeiro sinal de
que o mundo estava a mudar. Matrix
não era um aviso de que o mundo do
futuro ia ser dominado por máquinas,
era um aviso de que o mundo do futuro
ia ser dominado por informáticos. Era

A VOZ DE PORTUGAL

Ricardo Araújo Pereira
uma previsão ainda mais inquietante,
porque nenhum de nós, no liceu, escarneceu de uma máquina. Mas que atire
a primeira pedra quem nunca fez pouco do colega que gostava de falar sobre
cobol.
Confirmou-se: hoje, tudo o que tem
pinta e é perigoso é feito por informáticos. Se um jovem quer ser
milionário, fará bem em estudar informática, como Bill
Gates. Se quer que a sua vida
dê um filme, fará bem em estudar informática, como Mark
Zuckerberg. Se quer ser pirata, fará bem em estudar informática, como os hackers.
E se quer fundar uma semi-religião, fará bem em estudar
informática, como Steve Jobs.
Quando, há dias, se soube que o Papa
tinha usado o seu iPad para publicar
um tweet, percebemos duas coisas. Primeiro, que é possível publicar tweets
no Tweeter com um iPad, enquanto se
ressalva: “Sim, mas isso do preservativo são modernices.” Segundo, que a
religião secular criada por Steve Jobs
era olhada com benevolência pela outra, o que também era surpreendente
por duas razões. Uma: porque neste
tipo de negócio a concorrência não
costuma ser apreciada. Duas: porque
Deus costuma ficar mesmo muito irritado quando vê uma maçã trincada. A
Apple tem de ser mesmo muito encantadora, para seduzir o Vaticano.
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Missa em memória
dos defuntos
Sábado 5 de Novembro de 2011 às 11h00
no mausoléu Saint-François
6893 rua Sherbrooke Este

Padre José Maria Cardoso
Missão Santa Cruz
“celebramos de modo especial a
memória dos nossos irmãos já falecidos,
rogando a Deus por eles”

Mausolée-Columbarium- St-Frère-André

Abertura oficial

O novo “mausolée-columbarium Saint-Frère André” constitui a quarta
fase de um plano de desenvolvimento de onze “mausolées-columbariums” a fim de responder às necessidades das famílias de luto e também
ao seu próprio desejo de organizar com antecedência a sua partida.
Este mausolée é consagrado à memória do Santo Frei André canonizado no 17 de Outubro de 2010; data memorável para todos os peregrinos e amigos do Oratório Saint-Joseph situado no Mont-Royal. Os
dois andares deste mausoléu representa a imagem do Santo Frei André
na sua serenidade, meditação e oração. Outra data memorável foi o
ano 1916 onde, Frei André fez construir no Oratório Saint-Joseph uma
igreja chamada a cripta, foi também este ano em que o cemitério Le
repos Saint-François d’Assise abriu as suas portas.

Le repos
Saint-François d’Assise
Cimetière-Mausolées-Columbariums-Crématorium

6893 rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1C7
Téléphone : (514) 255.6444
Télécopie : (514) 253.6509
Messagerie : info@rsfa.ca

Convidamos a visitar este mausolée-columbarium
a partir de terça-feira 1 Novembro de 2011.
A VOZ DE PORTUGAL
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Vinhos do Douro e do Porto

O

CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível que reencontre um amigo muito chegado que já não
via há algum tempo e que passem bons momentos juntos.
Saúde: Evite enervar-se demasiado com problemas pouco importantes. Dinheiro: É possível que durante esta semana sinta uma pequena quebra no sector
financeiro. Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6
Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
desembarcaram em Montreal, na passada
quarta-feira, mais precisamente nas instalações
dos armazéns Dominion, trazendo com eles produtores e agentes.
Mais incrível que pareça, este acontecimento já vai
na nona edição. Iniciamos a degustação com uns Porto branco.

TOURO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça uma pessoa muito especial.
Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.
Dinheiro: Todos os projectos que apresentar durante esta semana estarão favorecidos.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1
Pensamento positivo: Estou atento a tudo o que se passa à minha volta.
GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Faça uma
surpresa agradável a um familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico
depende da sua disponibilidade para descansar. Cuidado com as correntes de
ar. Dinheiro: Não haverão grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar
dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10,
25, 5
Pensamento positivo: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos.
CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do
Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua família necessitam da sua
atenção e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma
dieta alimentar desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a
ser recompensado. É uma boa altura para pedir um aumento, não tenha receio.
Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11
Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para
não magoar as pessoas que amo.
LEÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus sentimentos. Poderão ocorrer algumas
mudanças no seu relacionamento. Saúde: É provável que se sinta um pouco
indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não
lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais em si.
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10
Pensamento positivo: Eu sei que mereço ser feliz.
VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Durante
esta semana vai conseguir colocar as suas ideias no lugar. Saúde: Tome conta
da sua saúde e evite exceder-se. Cuide da sua mente.
Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1
Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo.
BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Período
em que estará mais virado para si. Evite ser agressivo e demasiado possessivo
com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão surgir problemas
digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não efectue gastos supérfluos. Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40
Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.
ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pense bem antes de
entrar de cabeça numa relação.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a nível de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que consiga pagar uma
dívida. É um bom momento para negócios.
Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22
Pensamento positivo: Vivo cada momento com felicidade.
SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Colabore em actividades familiares. Pense um pouco mais na sua relação e reflicta
bem se é realmente feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema
gástrico. Evite situações de stress, estas poderão trazer-lhe alguns problemas
de saúde. Dinheiro: Evite deixar-se intimidar por ameaças infundadas de um
colega. Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1
Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece!
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser marcada por muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Seja ousado e faça
uma proposta arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um crescimento inesperado
do seu poder material. Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39 Pensamento
positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus!
AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor:
Evite deixar-se abater por uma discussão com o seu par. Período em que está
muito sensível. Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao nível
ocular. Dinheiro: Não se esperam alterações significativas. Saiba resolver situações complicadas. Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1 Pensamento positivo: O
meu coração está disponível para o Amor.

Antero Branco

Vinhos que, a maioria deles, não estão ao alcance de
muitas bolsas. Sinceramente, regalei-me com aqueles que não os posso comprar.
Mas fora de brincadeira, estas iniciativas, são uma
maneira de conhecermos os excelentes vinhos que
são produzidos no norte do país, de esclarecermos
as dúvidas que possamos ter, junto dos produtores ou
seus importadores e de realizarmos que são confeccionados com excelente qualidade e que podem competir com o mercado internacional.
No salão, encontramos inúmeros empresários da
restauração, que lá vão escolher os melhores vinhos
para a sua clientela. Se lhes tentar viver a experiência da prova de vinhos podem-no fazer nos próximos
dias 27, 28 e 29 de Outubro, durante a Grande Degustação de Montreal, no Palácio dos Congressos.

De seguida dirigimo-nos à mesa de banquete, preparada pelo Restaurante Portus Cale.
Depois fomos alternando a prova de uns tintos e
comidinha da Lena, que é sempre muito gostosa.
Alguns dos vinhos apresentados já são conhecidos,
outros menos ou introduzidos no mercado local recentemente, mas é sempre agradável os provar. Por
fim, fomos aos Portos velhos.

Sala Multimédia em Santa Cruz

A

sala multimédia em Santa Cruz, um projecto
acarinhado pelo Padre José Maria há vários
anos, foi finalmente concretizada.
A sua inauguração teve lugar no passado sábado,
com a presença do Cônsul-Geral de
Portugal em Montreal, Dr. Fernando
Demée de Brito, Jacinta Amâncio e
Emanuel Linhares, da Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal,
professores da escola portuguesa e
representantes da comissão de pais.
O padre José Maria, numa pequena alocução, agradeceu a parceria da
Caixa Portuguesa Desardins por ter abraçado este
projecto e ter patrocinado e da faculdade de gestão
da universidade McGill, que ofereceu o mobiliário.
Disse que a sala servirá de apoio à escola, à catequese, à Universidade dos Tempos Livres e à formação
de grupos. Estará também disponível para reuniões

Antero Branco

e conferências. O grupo de jóvens, certamente vai
utilizar, principalmente, para visionar filmes. A Téla
tem 3 metros de largura, com imagem digital e o som
é de alta fifelidade incluíndo “Blue-ray”. Emanuel
Linhares, porta voz da Caixa, sublinhou o facto da instituição que
representa apadrinhar projectos
que incitivam à educação, à instrução e ao lazer, além de beneficiar
grande parte da comunidade. Para
uma próxima etapa Jacinta e Emanuel prometeram equipar a sala
com alguns computadores. Para
finalizar o convivio foi servido um Porto de honra
e proporcionado uma demonstração do potencial do
sistema instalado na sala. Mário Figueiredo, o técnico do centro, comprometeu-se a dar a formação
necessária para que todos possam osufruir desta sala
multifoncional.
ST-LÉONARD

PEIXES: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Seja
mais compreensivo com a sua cara-metade. Cuidado com os falsos amigos.
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. Atenção ao excesso
de exercício físico. Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio.
O seu poder financeiro estará estável.
Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13
Pensamento positivo: Eu venço os meus medos!

Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

Irene Morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

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

Condo espacioso com 3qts fechados. muita claridade. Bem situado
perto da bela rua Laurier. Electrodomésticos incluidos. Venha ver!
284 000$

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

Belo condo com cozinha renovada, Nova construcção. Muito lindo con2qts fechados. Chão de madeira. do com 1qto fechado. Materiais de
Em frente de um parque. A este pre- qualidade. Rés-de-chão.
ço não encontra melhor! 259 000$
160 800$ + TPS e TVQ

HOCHELAGA
Bairro de Hochelaga triplex
impecável na rua Lacordaire,
preço $395 000.
Ocupação em Janeiro 2012

LAVAL
Lindo bungalow destacado a
apenas cinco minutos do Métro
Cartier, com grande local que
poderia ser destinado a salão de
costura, infantário, etc. $275 000

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

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

Belo duplex num sítio muito procurado em Ahuntsic Oeste. Possibilidade de um bachelor. Livre ao
comprador. MUITO INTERESSANTE

A VOZ DE PORTUGAL

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.
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PEQUENOS ANÚNCIOS

25 de Outubro de 2011
1 Euro = CAD 1.400960
SERVIÇOS CONSULARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

ELECTRICIDADE

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
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

225 Gounod

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
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

FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373
514.
842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

681 Jarry Est

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

MERCEARIA

ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

ELECTRO-LUSO

514.849.2391

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO

NECROLOGIA

EMPREGOS

EMPREGOS

Paisagista com experiência e
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
450-963-3462

Precisa-se de uma senhora para
limpeza um dia/semana, preferivelmente quintas ou sextas-feiras
para uma pequena casa em Mont-Royal. Deve ser meticulosa, de
confiança e querendo trabalhar 6
horas mínimo. Deixe por favor uma
mensagem em 514-733-1503.

Restaurante português procura
um empregado de mesa com experiência. 514-240-3912
Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU.
514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Procura-se pessoa para trabalhar
no talho numa mercearia.
Manny ou Esmeralda
514-844-1813
Procura-se uma pessoa espanhol ou português com experiência em “fashion imports”.
Deve saber usar um computador. Posição permanente.
Enviar o cv a
marialena@nuage.com
ou fax: 514-337-8190.

9

$

.00*

TEL.: 514-284-1813
*TAXAS NÃO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A
NOVOS ANÚNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANÚNCIOS
DEVEM
SER PAGOS COM
ANTECEDÊNCIA.

RESTAURANTE FADO
ABERTURA 15 DE NOVEMBRO
Procura-se cozinheiro, lava-pratos, empregado de mesa
para banquetes.
PIRI-PIRI
Empregada de balcão e caixa.
Anibal Silva: 514-476-1338
ou assesora administrativa
Maria Mendes:414-962-0627

ALUGA-SE
51/2 no 1º andar perto do Metro
Iberville. Ocupação imediata. Casal tranquil (sem animais).
Elisabete:
514-909-4659 depois das 20h
ou Paula: 514-232-5369 de dia

COMPRA-SE

Compramos livros, selos e moedas de colecção. 514-770-9974

VIDENTE
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os
seus problemas sem
voodoo.
Rosa 514 278.3956

13

A Voz de Portugal envia as
condolências às famílias enlutadas

†

Geraldina Pimentel

†

Maria Elsa Ferreira

Faleceu em Laval, no dia 19 de Outubro, a senhora Geraldina Pimentel, com 61 anos, natural
da vila de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores.
Esposa do já falecido Manuel de Oliveira.
Deixa na dor sua filha Veronica(George), sua
neta Liliana, sua irmã Rosaria, sobrinhos/as,
tias, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O Funeral foi, segunda-feira, dia 24 de Outubro de 2011 às 10h00
na Igreja Santa Cruz, e foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 20 de Outubro, a
senhora Maria Elsa Ferreira, com 66 anos, natural do Raminho, Terceira, Açores.
Deixa na dor seu esposo, seu filho Jorge(Maria
Porco) sua Mãe Elvira Gomes. Seus netos Steven e Daniel. Sua cunhada Maria Lopes (Já
falecido João Ferreira), suas tias, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O Funeral foi, segunda-feira, dia 24 de Outubro de 2011 às 10h30 na
St-Ambroise, e foi sepultada em cripta no mausoléu Saint-Martin.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

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

Guia do consomidor
TEL.: 514-284-1813

Agência de emprego
Procura empregado para trabalho
geral. Salário 9.65$/h. Pago por
cheque. Devem vir a agência para
as aplicações. CV requerido. Deve
falar Inglês ou Francês.
7227 rua St-Denis, Suite 103
Entre 10h até 16h

MEMORANDUM
2º aniversário de Saudade

Cesaltina Cordeiro Machado
Mesmo se já lá vai um ano
que tu nós deixaste, a tu memória continua bem viva nos
nossos corações.
Da tua família Machado

MEMORANDUM
2º aniversário de Saudade

João do Carmo Castela

Faleceu 18-10-2009
Querido João, já nos deixaste há dois anos,
mas estas sempre nos nossos corações.
Recordamos com profunda saudade o teu
ente querido.
Tua esposa Cremilde; filha Maria Olimpia,
genro Joaquim; teus netos Vandy(Walter)
e Nelson(Graciana); Teus bisnetos Olivia,
Lorena, Matteo e Zachary.
Uma missa será celebrada, sábado, 29 de
Outubro de 2011 pelas 18h30 na igreja Santa
Cruz.

Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

27 OUTUBRO
ABERTURA DO RESTAURANTE PIRI-PIRI NA ST. CATHERINE
FERNANDO MENDES EM MONTREAL

29 OUTUBRO

ENCONTRO COM PRODUTORES DE VINHO DO PORTO
FESTA DA RIBEIRA QUENTE
A VOZ DE PORTUGAL

14 COMUNIDADE
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Este leão não sabe perder

E

esta, hein? Os dois
defesas
centrais,
Carriço e Polga, tantas
vezes criticados a época
passada (muitas vezes
com razão) fabricaram o
primeiro golo que deu a
nona vitória consecutiva
ao Sporting, em todas as
provas, no encontro de encerramento da 8.ª jornada
da Liga. Aos sete minutos,
após canto, Polga centrou

e Carriço, de cabeça, fez o
primeiro ao Gil Vicente.
Carriço e Polga voltaram a ser titulares porque Onyewu (esteve no
banco) e Rodríguez têm
problemas físicos. Também Insúa voltou a sentar Evaldo no banco e,
no meio campo, reentrou
Elias e saiu Pereirinha.
Isto em relação ao jogo
frente ao Vaslui, claro. A

LIGA ZONE SAGRES
P Equipa
1-Benfica
2-FC Porto
3-SC Braga
4-Marítimo
5-Sporting
6-Olhanense
7-Académica
8-V. Setúbal
9-Gil Vicente
10-Nacional
11-Feirense
12-P. Ferreira
13-Beira-Mar
14-U. Leiria
15-Rio Ave
16-V. Guimarães

P
20
20
17
17
17
12
12
10
9
7
7
7
7
6
5
4

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8ª jornada - Resultados

V
6
6
5
5
5
3
4
3
2
2
1
2
1
2
1
1

D
0
0
1
1
1
2
4
4
3
5
3
5
3
6
5
6

GM GS
20 8
22 5
12 3
13 9
19 9
9
8
12 12
7
12
10 16
3
17
5
13
9
13
3
3
8
16
6
9
7
12

Horário dos póximos jogos

P. Ferreira 2-0 Académica
Olhanense 1-0 V. Guimarães
Beira-Mar 0-1 Benfica
Marítimo 1-0 V. Setúbal
Rio Ave 2-0 U. Leiria
FC Porto 5-0 Nacional
SC Braga 3-0 Feirense
Sporting 6-1 Gil Vicente

28/10 FC Porto-P. Ferreira
29/10 Académica-Sp. Braga
29/10 Benfica-Olhanense
30/10 Nacional-Beira-Mar
30/10 U. Leiria-V. Setúbal
30/10 V. Guimarães-Rio Ave
30/10 Feirense-Sporting
31/10 Gil Vicente-Marítimo

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

E
2
2
2
2
2
3
0
1
3
1
4
1
4
0
2
1

P
16
12
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
6

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
5
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E
1
3
2
2
1
4
1
3
3
3
2
2
2
2
1
0

D
1
1
2
2
3
1
3
2
2
2
3
3
3
3
4
5

[SportTV] 15:15
[SportTV] 13:15
[RPTI] 15:30
11:00
11:00
[SportTV] 13:00
[SportTV] 15:15
[SportTV1 15:15

GM GS
8
3
13 9
12 9
8
7
7
7
7
6
5
5
5
6
8
7
7
6
6
6
6
12
6
7
6
7
8
10
7
12

1.ª parte foi do Sporting.
Além do golo, os leões
tiveram mais três ou quatro oportunidades e se o
resultado ao intervalo fosse 2-0, por exemplo, não
surpreenderia ninguém.
O Sporting explorou
sempre os flancos. João
Pereira, na direita, esteve
muito activo e podia ter
marcado no início da
partida e aos 20m, num
chapéu, ao qual correspondeu o guardião gilista, Adriano. Na esquerda
o diabo à solta foi Capel,
fazendo a cabeça em água
ao lateral Éder.
Depois de duas das suas
deambulações, o extremo
centrou para golo, mas
Schaars e Wolfswinkel
não quiseram fazer uma
parceria hispano-holandesa de sucesso. Aos 45m,
Matías, de livre directo,
obrigou Adriano a fazer
outra boa defesa.
Depois foi o descalabro... para os gilistas, entenda-se.
Aos 62m, Capel acorreu
a centro de João Pereira e
fez o 3-0, de cabeça. Passados quatro minutos o
espanhol bisou, também
de cabeça, numa recarga
a um remate do recém-entrado Carrillo. O Gil
deu um ar de graça com
um golo de Roberto, aos
75m. Mas Carrillo vinha
com fogo nas botas e assistiu Bojinov para o quinto golo leonino. O mesmo
Bojinov fechou a contagem da quinta vitória seguida dos leões, emjogos
da Liga.

Sorteio da 4ª eliminatória da
Taça de Portugal

O

sorteio da 4ª eliminatória da Taça de
Portugal ditou um duelo entre Sporting e Sp.
Braga. Já o F.C. Porto,
detentor do troféu, defronta a Académica, em
Coimbra. O Benfica,
por seu lado, visita a Figueira da Foz, para medir forças com a Naval.
Destaque ainda para um

jogo entre equipas do
principal escalão: o Paços de Ferreira vai receber o Nacional.
De referir ainda que
Benfica e F.C. Porto pediram a antecipação dos
jogos, devido aos compromissos da Liga dos
Campeões. As “águias”
jogam na sexta-feira, 18
de Novembro, e os “dra-

Venham ver o jogo da primeira liga

em ecrã gigante
A VOZ DE PORTUGAL

gões” no dia seguinte. O
Sporting-Sp. Braga fica
no dia 20, em princípio.
Programa da 4ª eliminatória:
Sexta-feira, 18 de Novembro:
Leixões-Santa Maria;
Alcochetense-Amares/
Pampilhosa/Olhanense;
Ribeira Brava-Sp. Covilhã; Juv. Évora-Marítimo; Estoril-Penafiel; Rio
Ave-Torreense; Tondela-Oliveirense; Moreirense-Lousada; Belenenses-Vizela; Académica-F.C.
Porto; Mirandela-Gondomar; Naval-Benfica;
São João de Ver-Tirsense; P. Ferreira-Nacional;
Desp. Aves-V. Guimarães; Sporting-Sp. Braga.
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...
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

TESTEMUNHOS REAIS:
REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Depois de voltar do
meu Pais Natal, comecei a perder o dejejo sexual pelo meu
marido e o meu ginecologista, não achava nada de anormal.
Mais tarde, depois de consultar o
SHAMAN, aprendi porque é que
não conseguia ser feliz. Obrigado
SHAMAN por me teres libertado
das forcas do mal. ERIKA.

Começamos por notar
um ar contaminado em
nossa casa e as nossas
crianças ficaram doentes, fracos e choravam
todas às noites. Consultamos o SHAMAN que nos deu incenso e ervas para queimar em casa.
Depois de uma semana o ar pesado
começou a dissipar-se e as crianças
comecaram a ter um comportamento
muito melhor. Família SOUSA

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

Tinha um bom emprego, até que um dia,
tudo na minha vida comecou a andar na má
direcção.Perdi o meu
trabalho e a minha boa
relacão.Agora a minha vida voltou ao
normal, graças a ajuda e ao trabalho
que o SHAMAN dedicou no meu caso.
Por me ter livrado desta situação, estou-lhe muito grata. PINK

Comecei por perder
o meu interesse pelo
sexo e a minha relação
ía por agua abaixo. Estava quase a divorciar.
Consultei o verdadeiro
SHAMAN e ele descobriu a razão da minha má sorte, tinha
sido um ritual de magia negra, de um
homem que queria destruir a minha
vida. Ele era o melhor amigo da minha
mulher. Obrigado SHAMAN. Steven
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 confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.

AMERÍNDIO

ÍNDIO CURANDEIRO DE NASCIMENTO
A VOZ DE PORTUGAL
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Des dizaines de milliers de consommateurs et d’entrepreneurs le
consultent régulièrement afin de comparer et de faire un choix plus judicieux.

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT
DU MARCHÉ?

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.

Nom: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
Code postal: _____________
Courriel (facultatif): _____________________________
Oui, je veux mon Rapport du marché pour les six prochains mois.

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

