
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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“Um país devastado por incêndios”.
somos oUtra vez manchete lá fora

Ver página 12

Continuação na página 6

o cheiro da canela e a dimensão das
conseqUências do reino despovoado
dos media nas eleições de montreal
os preliminares inventados 

em ano de eleições munici-
pais que têm surgido aqui e ali, 
que estabelecem as orientações 
relativas, com vista a facilitar 
programas de transportes es-
peciais para pessoas com pro-
blemas de saúde é uma viagem 
a costumes antigos. Não será 

de todo desinteressante regis-
tar os apoios municipais por 
comentadores, com alta dose 
de reprovação do direito de li-
berdades e deveres de informar 
os cidadãos para exercerem o 
seu direito de voto e não distri-
buir chapéus com votos para os 
amigos. é claro que estas prá-

ticas de falta de independência 
de quem trabalha na comuni-
cação social se pode reprovar.
Esta mistura contra a democra-

cia continua a ser temerosa nas 
boas práticas de informar o ci-
dadão eleitor dos diferentes pro-
gramas partidários no Quebec. 

tricentenário 
da senhora 
aparecida

8
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a cantar se fez Um
grUpo músical de qUalidade

os preços dos combUstíveis no canadá
não param de aUmentar no despotismo

e na forma de governo absolUto

outra vez o recado ou mensagem, é o que normalmente pensamos 
quando a luzinha amarela se acende. é uma pequena luz que se 

traduz numa grande despesa na hora de abastecer o automóvel, prin-
cipalmente numa altura  em que os preços dos combustíveis estão em 
recorde, ou perto disso na gasolina.
Está cada vez mais caro andar de automóvel. A subida dos preços do 

petróleo  tem vindo a puxar pelas cotações dos seus derivados, fazendo 
disparar os valores de venda ao público nos postos de abastecimento por 
todo o lado «menos nas reservas do povo índio». A tendência de aumento 
nos preços tem-se traduzido numa maior contenção na procura.
Os principais acionistas aproveitam esta oportunidade de ouro para en-

gordarem  e o público emagrece. O petróleo produto de ingressos finan-
ceiros, atingiu a economia do Canadá e provocou o abrandamento da di-
nãmica que se registava em algumas províncias. O país não deve depender 
de um produto ou de um setor e programas de diversificação da economia, 
com apostas noutros setores, nomeadamente no setor mineral, industrial, 
agrário, turismo e outros é uma prioridade.
Há trabalho no Canadá para os canadianos e para os estrangeiros que 

escolheram este país para viver ou para investir e trabalhar. Os cerca de 
400 mil portugueses presentes no Canadá prestam um grande contributo 
e erguem com trabalho, sacrifício, sabedoria e honestidade o seu sucesso 
e assim se constrói também uma história, com firmeza para defender os 
interesses mais sublimes dos trabalhadores portugueses.
O atual cenário político no Québec confere aos portugueses mais respon-

sabilidade no âmbito de entendimentos políticos que lhe permitem parti-
cipar de forma mais direta nas principais decisões políticas do Estado. Aí 
temos o testemunho da competência profissional de Carlos Leitão, minis-
tro das finanças no atual Governo Liberal, na tolerância ou permissão de 
paciência política, sentimos a presença e a amizade fraterna. Mas no do-
mínio do comentário nem uma palavra sobre as corporações que mandam 
no petróleo.
Não há milagres para inverter o atual quadro económico derivado do pe-

tróleo? O Canadá não é apenas as imagens políticas que alguma comuni-
cação tendenciosa escolhe para mostrar, nem o que é dito por meia dúzia 
de canadianos pagos para promover outros interesses e não os dos canadia-
nos. Não podemos dissociar o exercício das fotografias perfeitas e a falta 
do domínio da análise e do comentário, sobretudo ignorante do primeiro 
ministro do Canadá, sem força nem desejo de reagir para arrumar a casa 
do petróleo, no exercício das suas responsabilidades. 
O pano de fundo da crise mundial não é o petróleo, é a perigosíssima 

escalada de conflitos e guerras que são apresentadas de forma distorcida 
pelos media transnacionais da informação, para garantir que a oligarquia 
financeira mantenha o seu poder global. Ao mesmo tempo engendram as 
maiores atrocidades atraves do racismo, a exclusão social, o terrorismo, o 
ódio contra o imigrante, a aversão contra a diversidade étnica e religiosa, 
como se o ciclo da hístória pudesse repertir-se porque a humanidade nunca 
chegou a aprender bem a lição.
 O despotismo desenvolve-se na forma de governos absolutos e discri-

cionários em que o senhor cuja vontade não é regulada e com divertimen-
tos desenfados no recreio. Regula-se tudo até ao último dólar na carteira, 
«menos o petróleo»? Assim se vive interagindo com um mundo também 
complexo e contraditório. Não podemos ignorar que a nova conjuntura 
internacional nos cria novos desafios e que poderosas forças apostam em 
gerar os chamados agentes modernos de mudança devastadores para a hu-
manidade.

O Grupo de Cantares Vozes 
do Mar do Norte celebrou no 
passado fim de semana os dez 
anos de existência. Trata-se de 
uma longa vida, para um grupo 
como aquele que é constituído 
totalmente por amadores, que 

dedicam um pouco do seu tempo à recolha, pesquisa, 
estudo, preparação e divulgação da música tradicional, 
sobretudo da açoriana, muita dela antiga e já quase 
desconhecida, embalando-nos no seu canto, porque 
este povo somos todos nós, ao mesmo tempo que di-
vulgamos a beleza das nossas ilhas e a alegria das 
suas gentes. A sua criação foi um sonho que se tornou 
realidade, graças ao entusiasmo de grupo de entusias-
tas que se lançou na aventura de cantar algumas das 
melodias impregnadas de maresia, dando voz à simpli-
cidade dos seus antepassados, com alguns retoques 
de modernidade, em que o mar é a ponte que une to-
dos quantos gostam da música. Dos povoadores do 
século XV, herdamos os cantares. Do amor à terra e ao 
trabalho, da nostalgia e da festa, fazemos o canto que 
procuramos retratar no seu reportório, todo ele feito de 
encanto e de ternura provinda do coração e da voz de 
cada um dos elementos, onde transparecem a índo-
le do ambiente açoriano e a nossa identidade ilhéu. 
Porque consideramos que no futuro os nossos netos 
devem começar a perceber que, para além da toada 
nostálgica dos romeiros que percorrem neste tempo a 
nossa ilha, da religiosidade telúrica dos açorianos de 
hoje, os Açores têm um património musical que é tes-
temunha da valentia e da coragem de viver neste tor-
rão e que é pelos nossos poetas celebrada e cantada 
pelos nossos artistas. Para o povo açoriano a música 
foi, desde sempre, o principal entretenimento de ex-
pressão artístico-cultural. As mais antigas referências 
da presença de músicos, instrumentos e práticas mu-
sicais eruditas ou populares nestas ilhas encontram-se 
no Livro IV de Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso. 
A música popular com os seus balhos e cantares, que 
embora difiram de ilha para ilha e mesmo de freguesia 
para freguesia, apresentam elementos comuns de mé-
trica, melodia, harmonia e poética. A música junta-nos 
para ensaiar, gerando logo um motivo de convívio e 
congregando o grupo em divertidos serões ou mesmo 
indo de casa em casa, saudando amigos e conhecidos 
em momentos como os reis, as estrelas, o entrudo ou o 
Espirito Santo, com bonitas melodias para enaltecer a 
festividade. Nasceu a 5 de Outubro de 2007 e continua 
com o mesmo vigor, entusiasmo e determinação em 
levar a música tradicional para além das fronteiras da 
vila de Rabo de Peixe e do Concelho da Ribeira Gran-
de. O grupo tem um CD cuja produção roubou muito 
tempo ao tempo de todos os elementos durante noites 
infindáveis para que ele atingisse a qualidade que ficou 
bem patente. Foram horas e horas despendidas de for-
ma aturada, muitas delas de desânimo noite dentro, 
dados os rigorosos requisitos, o que de início nunca 
supúnhamos num trabalho deste género.  Desde o sé-
culo XV que igrejas e conventos foram, nos Açores, os 
principais centros produtores da música religiosa. Am-
bos desempenharam uma elevada missão social, não 
só de âmbito da instrução, como da educação artística. 
A Paróquia do Senhor Bom Jesus foi no presente caso 
o ponto de partida para a constituição do Grupo Vozes 
do Mar do Norte e abriu as suas portas para num dos 
apêndices pudéssemos trabalhar. O Grupo Vozes do 
Mar do Norte é um grupo diferente e diferencia-se dos 
demais existentes nos Açores, porque saímos à luz do 
dia como a maresia do mar profundo, pois a maioria do 
nosso reportório é composto por melodias ligadas ao 
mar, com música popular designada por alguns de ur-
bana que assume como índole melódica as vivências e 
os sentimentos dos ilhéus. Das vozes e instrumentos, 
temperados pela simplicidade de quem convive com a 
autenticidade das origens, nasce este trabalho como 
expressão genuína do palpitar das gentes de Rabo de 
Peixe. Vamos continuar a trabalhar para levar a música 
onde ela necessite ser ouvida e sentida, como tantas 
vezes temos feito, nas visitas que fazemos aqui mes-
mo ao lado, ou aos lares de idosos e acamados já que 
não podem ir escutar-nos nos nossos concertos pela 
ilha fora.
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O Jantares das
sexta-feiras

20 de OutubrO às 19h
ementa: sOpa,

bacalhau à casa
sObremesa

reserve: sUzete nobre 438-502-5395
conceição: 514-255-4849

apc: 514-844-2269, facebook

AgeNDA comuNItárIA

são martinho na lasalle
A Associação Cultural Recreativa Portuguesa de Lasal-
le organiza uma linda festa de São Martinho no dia 11 
de novembro às 19h com fado e jantar. Para reservas: 
Denis Palma 514-952-7892

absolUta falta de vergonha

Antes de tudo devo adver-
tir o amigo leitor que a 

minha família sofreu danos 
materiais (e sentimentais por 

perda de lembranças antigas) consideráveis 
nesta nova “vaga” de incêndios incontroláveis 
que assolou Portugal durante o fim de sema-
na passado. esta advertência prende-se com 
o facto de poder ser julgado por ter sido afe-
tado diretamente, no entanto já no passado 
havíamos sofrido perdas, não tão importantes 
como agora, e nem de perto tão importantes 
como a perda de vidas humanas.
Estas sim é que me levam a escrever algo. Não 

importa que tenham sido 32, como estão a noti-
ciar neste momento que escrevo, ou 31, 34, 27, 
ou seja o que for. Basta haver uma! E basta é a 
palavra que mais me vem ao pensamento. Bas-
ta de desculpas esfarrapadas, de respostas estú-
pidas, de incompetência, de insensibilidade, de 
arrogância. Falo com a informação que já havia 
recolhido da primeira vez, e agora também com 
familiares meus envolvidos na nova catástrofe 
incendiária! O que me chega é que “nada fun-
ciona”… e o nosso primeiro-ministro António 
Costa responde com “… seria uma infantilidade 
demitir a ministra da administração interna…”, 
ou a própria ministra Constança Urbano de Sou-
sa que diz “… ia ter as férias que não tive…” ou 
o secretário de estado Jorge Gomes dizendo que 
“Não podemos ficar todos à espera que apareçam 
os nossos bombeiros e aviões para nos resolver 
o problema”!… Isto é o mais baixo desrespeito 
a um povo, principalmente com mortos e feridos 
envolvidos; com um relatório completamente 
assassino à coordenação e operacionalidade da 
proteção civil e seus sistemas (criação de Antó-
nio Costa quando era ministro da administração 
interna há mais de 10 anos atrás); acima de tudo 
uma notória arrogante incapacidade, ou incom-
petência, em perceber os erros, trabalhar para os 

corrigir assumindo as devidas responsabilidades, 
técnicas, operacionais e políticas. Se houverem 
novas situações semelhantes não se admirem 
que as tragédias se repetirão.
Mas não! Delire o povo com as esmolas nas 

pensões, com os descongelamentos das carreiras 
da função pública, com as migalhas aqui e ali 
que se “dão” numa embriaguez festiva pós au-
tárquicas, pós resultados económicos (ainda com 
alguns sinais alarmantes que passam desperce-
bidos). O povo que assim se comporta, que se 
deixa iludir de forma infantil, está condenado à 
mediocridade, ao oportunismo, à insensatez e à 
miséria material e moral.
Como nota final, uma pequena observação ao 

caso Sócrates: o ministério público demorou mas 
finalmente apresentou a acusação; o rol de indí-
cios é flagrante, resta saber se chega para uma 
condenação. No entanto, temo mais a cegueira 
do costume: o “coitadinho”, que o perseguem, 
apesar da vida principesca que vivia. Mas com 
a inversão das verdades, e a cegueira e medio-
cridade que imperam, muito provavelmente será 
ilibado e ainda chegará a presidente, para se “re-
dimir” do mal que lhe fizeram…

jorge correIA

Jantar dos 65
O Clube Portugal de Montreal organiza a “Festa do 
65” na sua sede, situado no 4397 Boul. St-Laurent. 
A ementa será entrada de camarão, sopa de legume, 
escalopes de vitela, bolo de aniversário. Haverá muita 
música e animação. Para reservas: 514-844-1406.

missa em memória da
tragédia da ribeira qUente
A Associação Saudades da Terra Quebequente organi-
za, no domingo 29 de outubro de 2017 às 11h30, uma 
missa em memória dos defuntos na tragédia da Ribeira 
Quente, assim, comemorando o 20º aniversário deste 
horrível desastres na Ribeira Quente. 

livro de condolências
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa 
que o Governo Português decretou 3 dias de luto nacio-
nal por respeito e solidariedade às vítimas dos incên-
dios que afetaram várias regiões do país. Estará aberto 
um livro de condolências nos dias 17, 18 e 19 de outu-
bro durante o horário de atendimento ao público.
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12:13 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Sexta às 9
0:45 Paraíso
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO, 21 dE OutubrO           
1:30 Whats Up - Olhar a Moda
2:00 A Essência
2:15 Os Maias
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:50 Sociedade Civil
6:45 Ilha das Cores
7:00 Os Bochechas
7:30 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:45 Magazine Literacia 3D
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:33 Network Negócios 2017
10:14 Portugal Que Dança
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 The Glockenwise
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Mértola
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Network Negócios 2017
20:45 Luís de Matos está
 de regresso à RTP1
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa com
 Herman José

dOMingO, 22 dE OutubrO                
1:30 Madeira Prima
2:00 Volta ao Mundo
2:15 Tech 3
2:30 A Criação
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
8:00 Jornal da Tarde
9:07 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 Caminhos de Irmandade
12:15 Sociedade Recreativa
13:15 Diga Doutor
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:15 Volta ao Mundo
16:30 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3

4ª-FEira, 18 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:57 Sociedade Civil
7:00 Ilha das Cores
7:15 Os Bochechas
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Filhos da Nação
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Histórias de Mar
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Janela Indiscreta
0:00 Grande Entrevista
1:00 Volta ao Mundo
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira, 19 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:57 Sociedade Civil
7:00 Ilha das Cores
7:15 Os Bochechas
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Palavra aos Diretores
9:36 O Sábio
10:24 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Portugueses Pelo Mundo
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef!
21:15 Portugueses Pelo Mundo
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Volta ao Mundo
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira, 20 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:49 Sociedade Civil
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Visita Guiada
9:30 O Sábio
10:24 A Praça

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

o senhor do galo de barcelos
e o milagre do enforcado

esta lenda, que corre em 
barcelos, está ligada a 

um antigo padrão de pedra 
cuja origem se desconhece e 
que tem de um lado baixos 

relevos com a virgem, S. paulo, o Sol, a lua 
e um dragão, e do outro Cristo crucificado, 
um galo e Sant´Iago sustentando um enfor-
cado. 
Lendas e padrões semelhantes existem em 

Espanha, em várias localidades situadas no 
caminho de Santiago de Compostela, o que le-
vava a pensar num significado hoje perdido e 
ligado àquele santuário secularmente venera-
do e concorrido de peregrinos desde os mais 
remotos tempos. Conta a lenda que, há muito 
tempo, deu-se na freguesia de Barcelinhos um 
crime de morte que ficara impune. As inves-
tigações efetuadas minuciosamente pelos ofi-
ciais da justiça não levaram à descoberta de 
qualquer indício sobre o seu autor. O tempo 
foi passando e o caso parecia estar esqueci-
do quando, certo dia, surgiu na povoação um 
galego que se dirigia em peregrinação a San-
tiago de Compostela. O romeiro instalou-se 
no albergue da terra, onde tencionava passar 
aquela noite. Estava sentado à mesa, preparan-
do-se para retemperar as forças com uma boa 
refeição, quando sentiu que alguém, sentado 
noutra mesa, o observava fixamente. Não li-
gou, contudo, importância, tanto mais que não 
conhecia ninguém na região, e lá continuou 
embebido nos seus pensamentos, enquanto ia 
depenicando uma broa e bebia uma caneca de 
vinho verde. Algum tempo depois, o observa-
dor levantou-se da mesa e desapareceu da hos-
pedaria. Dirigiu-se à casa do juiz e informou-o 
de que o autor daquele crime antigo parecia 
ter voltado à povoação. E jurou à autoridade 
que vira aquele galego na época, já remota, do 
crime. O juiz prestou-se, então, a acompanhá-
-lo ao albergue, onde interrogou o espantado 
galego, que se afirmava inocente de qualquer 
crime. Mas as coincidências que transpare-
ciam do interrogatório comprometiam muito o 
romeiro e, além disso, ele não conseguia apre-
sentar provas concludentes da inocência que 
protestava. Assim, o galego foi levado para as 
masmorras e julgado. Continuou, todavia, ju-
rando a sua inocência, o que de nada lhe valeu, 
pois foi condenado à forca como autor daquele 
crime quase esquecido. Chegado o dia do en-

forcamento, o homem pediu, como sua última 
vontade, que o levassem à presença do juiz 
que injustamente o condenara. E, como não se 
deve negar o ultimo pedido a um condenado, 
levaram-no a casa do juiz, que nesse momen-
to estava sentado à mesa rodeado de amigos, 
preparando-se para trinchar um belo galo as-
sado. O galego entrou e, ajoelhando-se frente 
ao juiz, suplicou que não o enforcassem. Es-
tava inocente! Não conhecia a vitima do cri-
me! Fora aquela a primeira vez que entrara em 
Barcelinhos. Como era possível que o fossem 
enforcar por um crime que não cometera?! Era 
uma injustiça! O magistrado, porém, não se 
comoveu. Escudado no julgamento que con-
siderava válido aos olhos da lei, disse ao ho-
mem que nada podia fazer e que a sentença 
teria que ser cumprida de acordo com as regras 
estabelecidas pelos usos e costumes. O pobre 
romeiro, vendo-se numa terrível situação para 
a qual não encontrava saída, bramou, olhando 
para o alto: ---Valei-me meu Sant´Iago, valei-
-me!---e, virando-se para o juiz, disse com 
veemência:---É tão certo eu estar inocente que 
antes de morrer e o dia acabar, esse galo assa-
do cantará! E lá saiu da sala, arrastado pelos 
algozes, em direção ao outeiro da forca. En-
tretanto, na sala do juiz, passado um instante 
dramático que se seguiu às ultimas palavras 
do romeiro os convivas desataram a rir do que 
afirmara o galego. Mas, supersticiosamente, 
a verdade é que ninguém tocou no galo assa-
do. O dia foi passando e, sub-repticiamente, 
as palavras do peregrino mantinham-se vivas 
nos ouvidos dos convivas, ainda que nenhum 
o confessasse. E todos ansiavam pela chegada 
da noite para se libertarem da expectativa. De 
repente, os olhos do juiz fixaram-se atónitos 
no galo assado, que, estranhamente, começara 
a cobrir-se de penas novas. Em breve, todos 
puderam ver o galo levantar-se, espanejar as 
asas e cantar alegremente. 
Correram todos ao outeiro da forca, como 

que impelidos por uma força incontrolável, e, 
pasmados, verificaram que o enforcado não só 
estava vivo, como a corda estava lassa e o cor-
po suspenso no ar. Assustados com aquele fac-
to insólito, libertaram o homem e deixaram-no 
seguir o caminho que traçara, o caminho de 
Santiago. No regresso, o galego, que voltou 
pelo caminho de Barcelinhos, mandou erguer, 
agradecido pelo milagre, o padrão que ainda 
hoje podemos admirar, corroído pelo tempo e 
com as imagens muito gastas.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

● 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.

montreal-a minha cidade/montréal-ma ville

A tarde esta-
va de chuva, 

pouco convidativa 
a sair de casa mas 
mesmo assim o sa-

lão nobre do centro comunitário 
Santa cruz encheu-se para assistir 
à festa cultural montréal-A minha 

cidade/montréal-ma ville realiza-
do pelo grupo “Amigos da biblio-
teca josé d’Almansor (utl-Santa 
cruz).
Animado pela Joaquina Pires, o 

evento decorreu de forma muito 
agradável.  O senhor padre Phong 
deu as boas-vindas ao público. De-
pois da apresentação das individua-
lidades presentes, entre as quais se 
destacava a presença do senhor côn-

sul José Guedes, do conselheiro mu-
nicipal Alex Norris e do conselheiro 
das comunidades, Daniel Loureiro.  
Todos os concorrentes foram cha-
mados à frente e procedeu-se à reve-
lação dos vencedores do concurso. 
Sarah Belamine-Lacombe foi a pri-
meira classificada , Dinora Dias de 
Sousa obteve o 2º  prémio e o 3º pré-
mio foi atribuído ao jovem Mathieu 
daPonte. Depois foi distribuída a to-

dos os concorrentes uma coletânea 
com todos os textos enviados para o 
concurso.
Foi a vez de fazer uma pausa mu-

sical com a jovem Carla Gomes que 
nos deliciou com a sua flauta e a 
quem vaticinamos um futuro musi-
cal muito promissor.
Logo de seguida subiu ao palco a 

pintora Majao (Maria João Sousa), 
autora da capa da coletânea  que 
explicou em breves palavras o sig-
nificado da sua bela exposição “Por-
tugal de lés-a-lés” composta por 12 
telas que nos fizeram viajar até ao 
nosso belo país. Chegara a altura de 
Joaquina Pires nos apresentar Jovia-

no Vaz, o grande homenageado des-
sa tarde. Todos ficaram enternecidos 
com a exibição dum pequeno vídeo 
com uma entrevista a Joviano Vaz,  
realizado pouco tempo antes do seu 
falecimento em 2014.
Germano Rocha cantou um poema 

de Joviano Vaz e  ainda mais duas 
baladas dos seus tempos da juventu-
de que encantaram o público. Refira-
-se que Germano Rocha, agora com 

mANuel NeveS
quase 80 anos, foi um grande in-
térprete de baladas que o levaram a 
pisar muitos palcos da Europa e do 
Canadá.
Passou-se então à apresentação do 

autor Manuel Carvalho que nos fa-
lou dos seus dois últimos livros, Ti 
Vida e As Belas Manhãs que,  como 
ele próprio explicou, exploram uma 
temática diferente dos  trabalhos an-
teriores e que evocam os tempos da 
sua infância e juventude em Portugal. 
Enquanto Manuel Carvalho autogra-
fava os seus livros, a assistência, vi-
sivelmente bem impressionada  com 
o desenrolar do evento, aproveitou 
para confraternizar e deliciar-se com 
um porto de honra.
Estão de parabéns os Amigos da Bi-

blioteca José d’Almansor, estamos 
de parabéns todos nós pois atividade 
culturais desta qualidade dignificam 
e prestigiam a comunidade portu-
guesa de Montreal.
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reportAgem em ANo De eleIÇÕeS muNIcIpAIS

o cheiro da canela e a dimensão das
conseqUências do reino despovoado dos media

Alguma chamada comunicação 
social portuguesa não dá míni-

mos sinais de gostar da solução do dever de in-
formar o público de forma independente.
Com o cheiro desta canela os portugueses cor-

rem o risco de perderem o respeito dos cidadãos 
deste país. Os portugueses são os emigrantes 
com mais prestígio no Canadá, os mais disper-
sos no território e vamos perder se formos atraí-
dos pela maldição de imediatas consequências 
resultantes de posturas inconscientes.
Desejar o maior êxito resultante do trabalho 

de todos os portugueses nas diferentes ativida-
des profissionais «Trabalho Político Incluido» 
com vista a facilitar mais visibilidade da marca 
portuguesa «creio ser muito bom para todos»: 
vai abrir mais portas e permitir aos jovens mais 
alegria perante as suas origens. O outro olhar 
de conflitualidade não surge do acaso e tem ori-
gem neste caso da caça ao voto, de vantagens 
e de dominância, pois continua a ser o que era: 
um sistema político eminentemente predatório, 
que faz dos mercados o alfa e o ómega da sua 

existência e da produção seja do que for; até 
quando se diz que um português eleito repre-
senta os portugueses o que não é verdade, deixa 
no total da opinião pública uma atitude inqua-
lificável. Um mero veículo de acumulação de 
interesses.
Sim à participação social e política dos portu-

gueses no Quebec e Canadá, no respeito à se-
riedade; relativamente à corrupção, aos favore-
cimentos políticos, apeadeiros de ocasião onde 
o comboio pára apenas para deixar ou tomar 
passageiros e não ao insulto à inteligência dos 
cidadãos.
 Os jovens consideram que têm o mundo à sua 

disposição e os velhos alimentam esta ilusão a 
girar em roda livre e estão a viver na injustiça, 
que está a agravar-se aqui, por todo lado em si-
lêncio.
O estilo da governação de proximidade e os 

interesses da imposição  do mais forte estão a 
semear desilusões e descontentamentos desme-
didos. Os aumentos de impostos municipais, 
onde a avaliação dos imóveis feitos pelas câ-
maras para fins dos impostos são mais eleva-
dos do que as vendas das casas em milhares de 
casos por todo o lado, mostram a cegueira na 
gestão municipal, os trabalhos terminados nas 
ruas de Montreal, novamente recomeçados por 

mANuel De 
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com

ausência de planeamento, fazem-nos lembrar as 
obras no Boul. St. Laurent no Plateau com os 
milhões gastos nos novos buracos provocando 
acabamentos velhos em obras novas. Ora a so-
lução é o civismo, que é a dedicação pelo inter-
tesse público, o pensamento de cada programa 
e a palavra dos candidatos às diversas câmaras, 
como um concurso de responsabilidade e com-
petência profissional, feito de forma transpa-
rente nas eleições.

A melhor forma de combater o abandono de 
votar é prometer e concretizar uma política que 
garanta benefícios às populações e prioridades 
nos projetos de forma clara e assim o trabalho 
dos políticos terá o devido reconhecimento na 
gestão pública. 
A imprensa escrita, a rádio e a televisão devem 

cumprir as suas principais obrigações de infor-
mar de forma independente.

nova direção do centro comUnitário do espírito santo de anJoU

Domingo, 15 de outubro 
oficializou-se e apre-

sentou-se a nova direção do 

centro comunitário do espírito Santo de An-
jou. parabéns ao novo presidente deste orga-
nismo associativo josé costa.
Acompanhado com a vice-presidente Lúcia 

Sousa, secretária Maria Ferraz, tesoureira Syl-
vie Pimentel. E os diretores do Centro, João 
Sanchez, Isabel Coroa, Carlos Arruda, António 

Almeida, Luís Sousa, Fernando Melo, Fernanda 
Bravo, Manon Desjardins, Fátima Pereira, Maria 
Costa e Maria dos Anjos Pimentel.
Viva o Centro Comunitário do Espírito Santo 

de Anjou.

Humberto cAbrAl
hcabral@avozdeportugal.com
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tricentenário da senhora aparecida

No seu discurso 
à comunidade 

brasileira do que-
bec, o Sr. padre phong utilizou o 
versículo de mateus 25:35 “...[eu] 
fui estrangeiro e vós me acolhes-
tes...”, para dar as boas vindas e 
os convidar a  se juntar aos portu-
gueses da missão Santa cruz.
O Brasil comemorou este ano os 

300 anos da descoberta da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida no Rio Paraíba, em São 
Paulo.
A Senhora Aparecida conquistou 

o Brasil mesmo antes de terem um 
hino ou uma bandeira nacional. A 
Santinha foi o primeiro símbolo 
realmente brasileiro e de alcance 
nacional. A sua coroa de ouro foi 
doada pela princesa Isabel.
No passado Domingo a Missão 

Santa Cruz celebrou em grande o 
tricentenário da Senhora Aparecida.
Foi comovente ver a Dona Helena 

Gama, esposa do Cônsul Geral do 
Brasil, juntamente com seu filho le-
var em procissão até ao altar, a Pa-
droeira do Brasil. A Dona Helena é 
filha do saudoso senhor Leitão, que 

Nogueira Barros, Pierre Bougie, 
Diego Arfuch, Andrew Szablewski 

e o líder da Missão, Phong Nguyen, 
contou também com a presença do 
Diácono Ramos e dos novos acóli-
tos Simone e Ciero Carvalho. To-
dos eles, com exceção do Diácono 

ou são brasileiros ou têm alguma 
relação com o Brasil. A animação 
esteve a cargo do Grupo Nossa Fé, 
que capricharam, na festa da sua pa-
droeira. O Salmo esteve a cargo da 
Simone, que o cantou com uma voz 
de diva.

Todos nós sabemos que Nossa Se-
nhora é Mãe de Jesus, mas o Padre 
Clécio, na sua homilia fez-nos re-
fletir de como Jesus a escolheu para 
ser sua Mãe. Foi muito interessante. 
Nos Açores temos o hábito de di-
zer, quando o sermão é bom: “falou 
como um padre”.
Após a missa todos desceram ao 

salão de festas para partilhar um 
almoço, muito animado, aonde ti-
vemos a oportunidade  saborear as 
delícias do Brasil e de Portugal.
A animação esteve a cargo de al-

guns elementos do Grupo Nossa Fé, 
que nos transportaram pelo seu país 
através da sua música.

ANtero brANco 
e fotoS De
mANuel NeveS

foi durante longos anos o contabi-
lista da Missão e por conseguinte, 

irmã do nosso ministro das finanças. 
A Missa solene presidida pelo Pa-

dre Jorge Humberto Pacheco, reitor 
do grande seminário de Montreal 
e co-presidida pelos padres Clécio 

muitos parabéns a toda a comu-
nidade brasileira por nos terem 
proporcionado uma celebração 
com o seu rito e de terem trans-
portado até Santa cruz toda a 
sua alegria.
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cASAIS DA SemANA35º aniversário da associação
portUgUesa do espírito santo

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

é difícil compreender 
como é que um aniver-

sário de um organismo co-
munitário fica esquecido por 

toda a comunidade. 
Em 1982 esta associação abriu as portas. Abrin-

do ao mesmo tempo um lugar cultural de alta 
qualidade. Apresentando uma cultura açoriana 
desconhecida, que é a ilha dos “Toiros”, Tercei-
ra. Quando ela nasceu eu estive presente com os 
meus pais. Uma associação que tinha tudo o que 
é bom culturalmente e moralmente. Todos mão a 

mão ajudando este organismo a ser um dos me-
lhores desta comunidade. 35 anos depois, tudo 
mudou... 2017 foi o ano que vendeu a casa. Quase 
ninguém vai lá. Sábado passado teve o 35º ani-

versário deste organismo e nenhum dos fundado-
res estiveram presentes, nem representantes das 
outras associações. É realmente triste de ver isso. 
A presidente Filomena Coelho faz tudo o que é 
importante para que este organismo não feche as 
portas. No início da festa Luiz Saraiva nos falou 
sobre o seu amor ao Açores e nos contou um con-
to de natal de origem açoriana. Também tivemos 
uma primeira com um novo DJ na comunidade, 

o DJ Leandro, ele está aprendendo a arte de fazer 
mexer a sala com boa música, e tem um sistema 
sensacional. Feliz aniversário à Associação Portu-
guesa do Espírito Santo de Hochelaga.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

aGÊncias
de ViaGens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
514.862.2319
danny pEna
514.688.4576

pEdrO alvEs
514.898.1152

www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 St-Hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

cOntabilista

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

8770 Bl. Langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

dentista

eletricidade

aGÊncias
funerárias

mercearias

mOnumentOs

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

padaria

renOVações

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo f. gonçalvesimpOrtadOres

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

serViçOs cOnsulares
EMb. dE pOrtugal EM Otava T.: 613.729.0883 
cOns. gEral dE pOrtugal, MOntrEal T.: 514.499.0359

ranchOs fOlclóricOs
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

filarmónicas
F. divinO EspÍritO santO T.:514.844.1774
F. pOrtuguEsa dE MOntrEal T.:514.982.0688

iGreJas
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

escOlas

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centrOs

assOciaÇãO dOs pais T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa dE nOssa 
sEnhOra dE FátiMan dE laval T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO Esp. santO T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa dE lasallE T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa dE stE-thérèsE T.:514.435.0301
ass. da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa dOs aÇOrEs dO quEbEquE T.:514.388.4129
cEntrO cOMunitáriO
 dO divinO EspÍritO santO T.: 514.353.1550
cÍrculO dE rabO dE pEiXE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica T.: 514.273.4389

associações e clUbes

iGreJa

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

nOtáriOs

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

Depositária do 
arquivo notarial de 

Me. Luciano Bernardo 

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

INformAÇÃo pArA quem lÊ.
reSultADo pArA
quem ANuNcIA.

câmbIo Do DólAr cANADIANo
17 De outubro De 2017
1 euro = cAD 1,485890

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

serViçOs financeirOs

restaurantes

serViçOs financeirOs

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281



A Voz de PortugAl  |  MerCredI, 18 oCtobre, 2017  |  P. 11

Faleceu em Montreal, no dia 
16 de outubro de 2017, com 
58 anos de idade, senhor Dinis 
Manuel Sousa filho do já faleci-
do Dinis Costa Sousa e Maria 
do Espírito Santo Amaral, na-
tural da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores, Portugal. Dei-
xa na dor sua namorada Diane 
Leclaire, seus filhos Dominic e 
Francis, seus irmãos/ãs Glória, 
Olinda, Goretti, Carlos, Arthur 
e Dinarte e seus cônjugues, 
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
3254, Bellechasse E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar sexta-feira 20 de outubro de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será cele-
brado de corpo presente sábado 21 de outubro de 2017 
às 10h na igreja Santa Cruz, e será sepultado em crip-
ta no Complexe St-Martin. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

Motorista com Carta de Condução Classe 5
Para fazer entregas de uma companhia de 

distribução de produtos alimentares
Enviar C.V. para mariap@ferma.ca, por 

Fax 514 845-5345 ou apresentar-se 
no 2615 Place Chassé, Montreal H1Y 2C3

empreGOs

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. 
Nora: 450-628-5472

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

sem voodoo.
ROSA: 514-278-3956

serViçOs

Precisa-se de homens e mulheres com experiên-
cia em limpeza escritórios de companhias a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um carro. por 
favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977 ou 
ligue para 450-975-2303 9h-17h.

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

prOcura-sE paisagista cOM EXpEriência 
EM pavE uni, MurOs E Escadas EM blOcOs

E asFaltO. 514-992-1586

empreGOs

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência

T.: 514-814-0362

padeiro com experiência a tempo inteiro 
e assistente padeiro a tempo inteiro. e, 

senhora para trabalhar ao balcão
e fazer sandUíches.

tania: 514-795-8277

Estamos à procura de pessoas
com experiência em terraplanagem.
Especializado em muros Pavé-uni.

Estamos localizados na margem-sul
Lorenzo: 514-991-8455

Padaria situada em Ste-Thérèse  precisa de
padeiros e ajudante padeiro. Os interessados 

poderão contactar para os 
seguintes números de telefone: 
514-979-3348 ou 450-434-4150.

Precisa-se de uma pessoa para traba-
lhar na grelha e um ajudante cozinheiro 
para restaurante especializado em gre-

lhados à moda portuguesa.
438-764-4964

Precisa-se de pessoas para trabalho geral
num restaurante português. 514-251-1001

rEstaurantE aldEa
Precisa-se de cozinheiro com experiência para 

trabalhar no restaurante português.
514-619-3912

Companhia de produção de radiadores para veí-
culos está à procura de empregados com ou sem 
experiência e a tempo inteiro. Falamos português. 

Pedro: 438-993-6626

alFrEdO aMaral
1937-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
13 de outubro de 2017, com 79 
anos de idade, senhor Alfredo 
Amaral  esposo da senhora 
Valdomira Freitas natural de 
Ponta Graça, São Miguel, Aço-
res, Portugal. Deixa na dor seu 
irmão José, sua irmãs Marga-
rida Amaral (marido e filhos) 
e Germana Amaral Estrela 
(marido, filhos e netos), cunha-
das Conceição Frias (marido, 
filhos, netos, bisnetos), Ana 
Gouveia (marido, filhos, ne-
tos), Guilhermina Moniz (marido, filhos e netos), Leontina 
Freitas Colautt (filhos), cunhado José Freitas (Esposa, 
filhos e netos), restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar quinta-feira 19 de outubro de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, sexta-feira a partir das 
9h. O funeral será celebrado de corpo presente sexta-
-feira 20 de outubro de 2017 às 11h na igreja St-Vincent 
Ferrier 8115, Henri-Julien, Montréal e será sepultado em 
cripta no cemitério Repos St-Francois D’Assise. A família 
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†

† carOlina pEdrO MarcElinO
2011-2017

é com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fa-
lecimento em Montreal, no dia 16 
de outubro de 2017, com 5 anos 
de idade, de Carolina Pedro Mar-
celino, natural de Laval.
Ela deixa na dor os seus pais: 
Nuno Marcelino e Sandra Isabel 
Pedro, o irmão Gabriel, os avós 
maternos Adérito e Arminda Pe-
dro, a avó paterna Fátima Ras-
teiro, a tia Ana, o tio Humberto, 
assim como primos/as, outros 
parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
222, Boul. Des Laurentides, Laval
António Rodrigues
Cel. 514-918-1848
O velório tem lugar na quinta-feira 19 de outubro de 
2017, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na sexta-feira 
dia 20 de outubro de 2017 a partir das 8h30. A missa de 
corpo presente, tem lugar na sexta-feira dia 20 de ou-
tubro de 2017, às 10h na Igreja Santa Cruz. Doações à 
sua memória para a ‘’Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour Enfants’’ serão apreciadas.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† dinis ManuEl sOusa
1959-2017† jOsé MEsquita 

1917-2017

Faleceu em Olho Marinho, 
Óbidos, Portugal no dia 
16 outubro 2017, com 100 
anos de idade. Ele deixa na 
dor seus filhos Manuel José 
Mesquita (Julia Soares) e 
João Mesquita (Margari-
da Marques), netos Fátima 
(Aníbal Afonso), Miguel (Ve-
ronique Fortier), Manuela 
(Roberto Linhares), e Steven 
(Marilyn Duranceau), bisne-
tos Vanessa e Sofia Afonso, 
Dali, Ariel, e Alice Mesquita, 
David e Christina Linhares.
O funeral vai ser em Olho Marinho quinta-feira dia 19 
de outubro de 2017. Renovam com profunda saudade 
a missa do sétimo dia que se realiza no domingo 21 de 
outubro às 11h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

prEcisa dE sEnhOra para FazEr cOMpa-
nhia E trabalhOs ligEirOs para uMa casa 
idOsO na árEa dE côtE-dEs-nEigEs, 20h pOr 

SEMANA. 514-685-6047

Vende-se

vende-se churrascaria portuguesa 
completamente renovado perto da 

plaza St-Hubert.
514-826-3401

casa MinhOta
prEcisa-sE dE cOzinhEirO Ou

ajudantE cOzinhEirO a tEMpO intEirO
DARCy: 514-443-8893
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os 
seus sentimentos e amar espontaneamente. Saúde: Estará melhor 
do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura para pedir aquele 

aumento ao seu chefe. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma 
análise à sua relação. Saúde: Tendência para se sentir um pouco 
febril e sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão 

bom quanto deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

GéMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas 
indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá 
sentir-se debilitado e febril. Dinheiro: Procure não desistir dos seus 

objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

CARANGUEJO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar 
algumas discussões com os seus familiares mais chegados. Reúna a 
sua família com o propósito de falarem sobre os problemas que vos 

preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e espiritualmente. Dinheiro: 
Previna-se contra tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

LEãO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Ponha em prática os sonhos e as fantasias 
que tem tido. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Faça um 
exame à vista. Dinheiro: Poderá receber a notícia de uma promoção 

profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. 
Amor: Seja mais consciencioso para não criar mal-entendidos com 
o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo pois será feliz! Saúde: 
Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida 

financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

BALANçA: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Não ponha de 
parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide do 
seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento às novidades no seu 

local de trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIãO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é uma 
característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza e 
fortaleça as suas virtudes. Saúde: Procure com maior frequência 

o seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos. 
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

SAGITáRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade. 
Fale sobre o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: 
Momento indicado para fazer a introspeção que tanto necessita. 

Dinheiro: Altura de maior lucidez sob o ponto de vista financeiro. Números 
da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

CAPRICóRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia 
deixe marcas numa amizade. Saúde: Poderá sentir sintomas que 
denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho profissional e 

agilidade poderão estar a ser postos à prova. 
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

AqUáRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não seja 
tão narcisista. Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar 
o seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar 

seguimento. Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

PEIxES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Evite conflitos familiares. Saúde: Ao jantar opte por comer 
uma sopa. Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente e deixe o stress 
em casa. Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

hOróscOpO maria helena martins

SudoKu: níVel QuASe IMPoSSíVel
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cAÇA pAlAvrAS | frutAS

anedOta

cacau
guaraná
acErOla
MElãO
MElancia

caju
aÇaÍ
aMEiXa
banana
Manga

MaMãO
kiwi
jabuticaba
uva
gOiaba 
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guarda-chuva nOvO
Um homem está a beber uma cervejinha num bar, quando 
chega um sujeito e interceta-o: - O senhor esteve aqui há 
três meses!
- Pode ser, mas como você tem certeza disso? – pergunta 
intrigado o homem. Explica o primeiro: - Reconheci seu 
guarda-chuva! Responde o segundo: - Ahhh, mas há três 
meses eu nem tinha esse guarda-chuva…
E diz o primeiro: - Mas eu tinha!

“Um país devastado por incêndios”.
somos oUtra vez manchete lá fora
As descrições relativamente aos incêndios 

que deflagram em Portugal variam na 
imprensa internacional, mas há um ponto em 
comum: todos os media descrevem um cenário 
dantesco e devastador. pelo menos 41 pessoas 
morreram devido aos incêndios florestais que 
começaram a destruir o país no domingo.

Logo após o briefing da Pro-
teção Civil, quando a adjunta 
de operações Patrícia Gaspar 
fez o último balanço sobre os 
incêndios que estão a devas-
tar o país, que resultaram na 
morte de pelo menos 41 pes-
soas (número atualizado), os 
media internacionais fizeram 
manchete da tragédia que se 
vive em território nacional. 
Por Espanha, que luta contra 
os incêndios na Galiza o El 
País realça os mais de 500 in-
cêndios que estão ativos e fala 
numa “temporada nefasta”, 
em que a maioria dos fogos são provocados por 
mão humana. O La Vanguardia descreve a “jorna-
da mais negra” por que Portugal já passou, recu-
perando também a tragédia de Pedrógão Grande, 

que causou a morte de 64 pessoas.
No Reino Unido, vários meios de comunicação 

social de referência descrevem o inferno causado 
pelo fogo. A Sky News fala num “país devasta-
do por incêndios florestais”, enquanto o The In-
dependent realça as “chamas que estão a engo-
lir a Península Ibérica”. A BBC recorda ainda o 

furacão Opehlia, que “piorou 
as condições [meteorológicas], 
trazendo ventos fortes que têm 
espalhado as chamas”.
Em França, o Le Monde des-

taca o “estado de calamidade 
pública” em Portugal, enquanto 
o Le Parisien faz um apanhado 
geral na situação na Península 
Ibérica, onde “incêndios violen-
tos provocaram a morte de mais 
de 30 pessoas”.
Antes do último balanço da Pro-

teção Civil, o cenário dantesco 
que se vive em território nacio-
nal começou a ser noticiado na 
imprensa estrangeira mas, após 

ficarmos a saber que pelo menos 41 perderam a 
vida e mais de 70 ficaram feridas, Portugal volta 
a ser destaque internacional por motivos trágicos.



A Voz de PortugAl  |  MerCredI, 18 oCtobre, 2017  |  P. 13

cruzADAS
1    2     3     4    5     6     7    8     9   10   11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Daqui até aos votos p’rás 
eleições municipais os 

candidatos vão andar por 
tudo que é canto e que cheira 

a eleitor, mesmo nas casas de pessoas da ter-
ceira idade, abraçando e beijando todos e 
mais alguém, mesmo no caso de pessoas ido-
sas algumas infelizmente já não conhecem 
os seus familiares quanto mais um político 
que passa lá uma vez todos anos. também 
vão visitar as crianças nos jardins de in-
fância, hipócritas como são, até entram nos 
comércios, mesmo na peixaria São miguel 
para os cumprimentar todos.
Nunca me esqueço aí há uns anos a esta parte, 

entrei no café do Paulo, no Boul. St Laurent e 
estava um tipo que eu cruzava muitas vezes na 
Place Ville Marie, porque ele tem lá um escri-
tório e eu levo encomendas.
Ele nunca me disse nem bom dia nem boa tar-

de, mas no café do Paulo levantou-se logo pra 
“dá cá dez” como me conhecesse dos tempos 
da escola. P’ra vossa informação ele perdeu e 
continuo a cruzar o dito  cujo na baixa e con-
tinua não dar as horas. Aliás eu nesse dia lhe 
disse que não morava no Plateau, que ele per-
dia tempo comigo. 
Estou contente com a candidatura do jovem 

Daniel Loureiro, e pena que o chefe dele, o 
senhor Coderre, coloca-o num bairro que de 
português so tem a igreja e os comércios, de 

coisas do corisco
resto e mais quebequenses que vão votar pros 
candidatos do senhor Fernandez. Como a sua 
célebre mãe, a chefe vedeta e autora de livros, 
a senhora Helena Loureiro fosse contar com 
os portugueses p’ra encher os seus dois restau-
rantes e uma mercearia ia ter que esperar sen-
tada p’ra não se cansar, porque, e ainda bem, a 
sua clientela são tudo menos Lusitanos.
Eu pessoalmente  já não voto há muito tempo, 

mas desta vez vou votar mas não p’ró senhor 
Coderre, ele tem feito muita coisas boas p’ra 
Montreal, mas tem muita coisa que ele não 
responde quando os jornalistas e a oposição o 
confronta. 
Até o nosso maire da cidade  Anjou disse que 

ele considera os outros como...
não posso dizer o nome porque não tenho 

pataquinhas p’ra pagar os advogados p’ra me 
defender.
Mas estava escrito em vários medias de Mon-

treal. Eu tenho viajado em várias cidades mas 
nunca vi como aqui em Montreal, às dez da 
manhã quando os turistas estão a sair dos ho-
téis na baixa da cidade e dão com a cara em 
montes de lixo e mesmo o camião que está a 
recolher a cheirar mal. Lisboa e Portugal con-
sola a ver logo de manhã uma cidade que rece-
be milhares de turistas, limpa e as ruas lavadas 
a brilhar. 
Nao digo mais nada mas tenho a certeza que 

os leitores sabem tanto ou mais do que eu.
“quAlquer problemA que vocÊ 

tIver comIgo é Seu”, charles 
bukowski.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

HORIZONTAIS:1-Descanso religioso no sétimo dia da se-
mana. Peça do jogo do xadrez também chamada torre. 
2-Palmeira indiana que produz frutos e folhas comestíveis, 
também conhecida por arequeira. Forma que a Web utili-
za para especificação dos endereços na Internet (Uniform 
Resource Locator). 3-Vaso de pedra para líquidos. Incluir 
em si. 4-Interjeição designativa de saudação. Domesticar. 
5-A pessoa ou coisa masculina de que se fala. Prefixo 
(repetição). 6- Que tem falta de tecido adiposo. Possui. 
7- Refeição que os primitivos cristãos faziam em comum. 
Ligação (fig.). 8-Motejo. Meter em mala. 9 - Sufixo (agen-
te). Rejeitar. A unidade. 10- Doença que seca os grãos dos 
cereals. Dá passos. 11 - Penhor. De baixa temperatura.
VERTICAIS:1-Sociedade Gestora de Participações So-
ciais. Corda sobre que se equilibram os funâmbulos ou 
arlequins. 2-Sereia dos rios e dos lagos, na mitologia 
dos Índios do Brasil. Irritar. 3-Divindade dos Assírios e 
Fenícios. Fluido aeriforme. Crómio (s.q.). 4-Atmosfera. 
Acanhamento. 5-Artesã que trabalha em tear. Aqui está. 
6-Cobalto(s.q.). O ponto mais fundo de um rio, lago, etc., 
onde não se tem pé. 7-Unidade monetária da África do Sul 
e da Namíbia. Assunto. 8-Parte superior do mastro. Lavrar. 
9-A pessoa ou as pessoas que. Doçura (fig.). Letra grega 
correspondente a n.10-Dar urros. Opinião do louvado ou 
do árbitro. 11-Artigo antigo. Aposentação.
dEpOis dO prOblEMa rEsOlvidO EncOntrE O 
PROVERBIO NELE INSCRITO (5 PALAVRAS).
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1-Ac. Viseu 19 9 6 1 2 15 8
2-Santa Clara 18 9 6 0 3 17 12
3-Leixões 16 9 5 1 3 12 13
4-FC Porto B 16 9 5 1 3 14 12
5-Nacional 14 9 4 2 3 16 14
6-Gil Vicente 14 9 4 2 3 11 9
7-Famalicão 14 9 3 5 1 10 8
8-Sporting B 13 9 4 1 4 15 17
9-Cova da Piedade 12 9 4 0 5 11 9
10-UD Oliveirense 12 9 3 3 3 9 10
11-Benfica B 12 9 3 3 3 11 10
12-Varzim 11 9 3 2 4 12 10
13-Académica 11 9 3 2 4 13 13
14-U. Madeira 10 9 2 4 3 10 9
15-Arouca 10 9 2 4 3 5 8
16-Real 10 9 3 1 5 16 15
17-Penafiel 10 9 2 4 3 7 12
18-Sp. Covilhã 9 9 2 3 4 10 12
19-Braga B 8 9 1 5 3 11 15
20-V. Guimarães B 8 9 2 2 5 8 17

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 22 8 7 1 0 19   3
2-Sporting 20 8 6 2 0 16   4
3-Benfica 17 8 5 2 1 16   6
4-Marítimo 16 8 5 1 2   9   6
5-Braga 15 8 5 0 3 15   9
6-Rio Ave 14 8 4 2 2   9   6
7-Belenenses 13 8 4 1 3 10 11
8-V. Guimarães 10 8 3 1 4   7 14
9-Boavista 10 8 3 1 4   7   8
10-Paços Ferreira 9 8 2 3 3   9 11
11-Feirense 8 8 2 2 4   9 12
12-Chaves 8 8 2 2 4   9 11
13-V. Setúbal 7 8 1 4 3   7   8
14-Portimonense 7 8 2 1 5 11 17
15-Tondela 6 8 1 3 4 10 12
16-Estoril Praia 6 8 2 0 6   8 20
17-Moreirense 6 8 1 3 4   6 14
18-Desp. Aves 6 8 1 3 4   7 12

  PTS  J V E D GM   GS

reSultAdoS
Chaves 1-1 Tondela

Paços Ferreira 3-2 Moreirense
Portimonense 2-2 Desp. Aves

Boavista 1-0 Feirense
Rio Ave 2-1 V. Setúbal
Braga 6-0 Estoril Praia
Sporting 0-0 FC Porto
Marítimo 1-1 Benfica

Belenenses 1-0 V. Guimarães

PrÓXIMA JornAdA
20/10 Estoril Praia 15:30 Boavista
21/10 Feirense 11:00 Rio Ave
  V. Setúbal 13:15 Marítimo
  FC Porto 15:30 P. Ferreira 
22/10 Tondela 11:00 Belenenses
  Desp. Aves 13:00 Benfica
  Sporting 15:15 Chaves
23/10  Guimarães 14:00 Portimonense
 Moreirense 16:00 Braga

8/10 grp.d Paços Ferreira 1-1 Rio Ave
7/10 grp.c V. Guimarães 1-1 Feirense

tAçA dA lIgA

2017/10/12 ARC Oleiros 2-4 Sporting
2017/10/13 Lusit. évora 0-6 FC Porto
2017/10/14 Vasco da Gama Vidigueira 1-6 V. Guimarães
  U. Torcatense 0-1 Marítimo
  Cova da Piedade 1-1 (4-3)g.p. Anadia
  S. Martinho 2-3 Braga
  Ac. Viseu 0-0 (3-4)g.p. Feirense
  Olhanense 0-1 Benfica
2017/10/15 Operário Lagoa 2-4 FC Felgueiras 1932
  Pinhalnovense 1-2 (a.p.) V. Setúbal
  Leixões 3-2 (a.p.) Tondela
  AD Sanjoanense 0-4 Rio Ave
  Vilafranquense 2-1 (a.p.) Casa Pia
  Alta de Lisboa 0-2 Famalicão
  Fátima 0-3 Chaves
  U. Madeira 3-2 Oriental
  Canelas 2010 1-3 Moreirense
  U. Leiria 2-0 Sp. Espinho
  Cesarense 1-2 Caldas
  AD Oliveirense 0-0 (5-4)g.p. Torreense
  Arouca 3-0 Coruchense
  Gafanha 0-0 (2-4)g.p. Freamunde
  Nacional 4-2 Merelinense
  Vizela 3-1 Sintrense
  Vila Real 0-1 Desp. Aves
  Farense 1-0 Estoril Praia
  Moura 0-0(6-7)g.p. Portimonense
  Vilaverdense FC 1-0 Boavista
  Amarante FC 1-1 (4-5)g.p. Sp. Ideal
  Santa Clara 2-1 Belenenses
  SC Praiense 4-1 Alcains
  Académica 2-1 (a.p.) Paços Ferreira

tAçA de PortugAl - 3ª elIMInAtÓrIA

grupO East  j p
1-Toronto FC 33 68
2-New York City FC 33 56
3-Chicago Fire 33 55
4-Atlanta United FC 33 54
5-Columbus Crew 33 53
6-NY Red Bulls 33 47
7-NE Revolution 33 42
8-Impact Montréal  33 39
9-Philadelphia Union 33 39
10-Orlando City 33 39
11-DC United 33 32

grupO wEst j p
1-Vancouver Whitecaps 33 52
2-Portland Timbers 33 50
3-Seattle Sounders 33 50
4-Sporting KC 33 49
5-Houston Dynamo 33 47
6-SJ Earthquakes 33 43
7-FC Dallas 33 43
8-Real Salt Lake 33 42
9-Minnesota United 33 36
10-Colorado Rapids 33 33
11-LA Galaxy 33 32

MAJor leAgue SoCCer 2017

 17/10 GRP.E Maribor 0-7 Liverpool
 grp.h Real Madrid 1-1 Tottenham
 grp.F Manchester City 2-1 Napoli
 grp.E Spartak Moskva 5-1 Sevilla
 grp.F Feyenoord 1-2 Shakhtar
 grp.g rb lEipzig 3-2 Fc pOrtO
 grp.g Monaco 1-2 Besiktas
 grp.h APOEL 1-1 Borussia Dortmund
18/10 grp.c Karabakh 12:00 Atlético Madrid
 grp.a CSKA Moskva 14:45 FC Basel
 grp.c Chelsea 14:45 Roma
 GRP.D JUVENTUS 14:45 SPORTING
 grp.b Anderlecht 14:45 Paris SG
 grp.d Barcelona 14:45 Olympiacos
 GRP.A BENFICA 14:45 MAN. UNITED
 grp.b Bayern München 14:45 Celtic

uefa champiOns leaGue     2017/2018
19/10 grp.a Astana 11:00 Maccabi Tel Aviv
 grp.k Zulte Waregem 13:00 Vitesse
 grp.k Nice 13:00 Lazio
 grp.l Zenit 13:00 Rosenborg
 grp.i Konyaspor 13:00 Red Bull Salzburg
 grp.l Vardar 13:00 Real Sociedad
 grp.j Zorya 13:00 Hertha BSC
 grp.j Ostersunds FK 13:00 Athletic
 grp.g FC Lugano 13:00 Plzen
 grp.g Hapoel 13:00 Steaua Bucuresti
 grp.h BATE Borisov 13:00 FC Köln
 grp.i MARSEILLE 13:00 V. GUIMARãES
 grp.h Crvena Zvezda 13:00 Arsenal
 grp.d Milan 15:05 AEK
 grp.d Austria Wien 15:05 HNK Rijeka
 grp.F Sheriff 15:05 Lokomotiv
 grp.b Dynamo Kyiv 15:05 Young Boys
 grp.c BRAGA 15:05 RAZGRAD
 grp.c TSG Hoffenheim 15:05 Basaksehir
 grp.b Skenderbeu 15:05 Partizan

eurOpa leaGue     2017/2018

JesUs explica por qUe levoU todo
o plantel disponível a tUrim
jorge jesus levou 24 jogadores para turim, 

sabendo que só pode convocar 18 para a 
ficha de jogo antes do confronto com a Juven-
tus. por isso a questão: porquê levar tantos?
«Trouxe todo o plantel à exceção dos lesiona-

dos Tobias e Alan Ruiz, porque sou treinador de 
um grupo e não de onze jogadores. Estes jogos 
são um caminho para podermos ter um compro-
misso como equipa», começou por responder.
«Há uma semana tivemos um jogo também 

muito importante numa vila de Portugal que nin-
guém conhece aqui em Itália que é Oleiros, onde 
estiveram muitos destes jogadores e hoje esses 
mesmos jogadores têm o mesmo direito para fa-
zer um jogo de Champions em Turim.»

«bola de oUro para messi? 
todos sabemos qUem é o melhor»
o treinador do barcelona, ernesto valver-

de, fez esta terça-feira o lançamento da 
partida com o olympiakos, do grupo D da 
liga dos campeões. o técnico catalão consi-
dera que messi é o melhor do mundo, mesmo 
que cristiano ronaldo volte a conquistar a 
bola de ouro.
«Todos sabemos qual é o melhor jogador do 

mundo. A discussão do troféu não é uma ques-
tão que me roube demasiado tempo. Sei qual é 

o melhor. Não interessa se ganha mais uma Bola 
de Ouro ou não», referiu, em conferência de im-
prensa, realizada esta terça-feira.

No jogo desta quarta-feira, Valverde vai reen-
contrar um clube que orientou durante três épo-
cas. É, portanto, um encontro especial para o 
treinador dos blaugranas.
«É emocionante jogar contra o Olympiakos. 

Fui muito feliz na Grécia. O plantel mudou mui-
to desde a minha passagem, mas ainda se man-
tém muita gente no clube. Foi muito acarinhado. 
É um clube habituado a ganhar», confessou.
O Barcelona lidera o Grupo D com seis pontos, 

mais três que Sporting e Juventus. 
Valverde destacou a importância 
de assegurar o primeiro lugar do 
grupo.
«É sempre melhor ficar em pri-

meiro do que em segundo. Dou 
importância a isso, claro. Primei-
ro é uma demonstração de autori-
dade, segundo jogas em casa a se-
gunda mão. A intenção de todos 
os desportistas é acabar sempre 
em primeiro», afirmou.
Por último, o técnico de 53 anos 

abordou o momento da equipa. 
O Barcelona está invicto desde a 
Supertaça espanhola.
«Estamos felizes, naturalmente. 

Em agosto perdemos dois jogos 
com o Real Madrid mas conse-
guimos melhorar. Contra o Geta-
fe e contra o Atlético de Madrid, 
começámos a segunda parte em 

desvantagem e conseguimos recuperar. Isso é 
sintomático do espírito que a equipa tem. Esta-
mos em constante progressão», concluiu.
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Super eSpecIAl
NAS uvAS

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

PARA VOS SERVIR JOSÉ DA COSTA

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

impOrtatiOns

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc

4 bAlDeS
De moSto 120$/
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Elas e só elas é que 
são os meus verda-
deiros amores. Por 
culpa de uma mu-
lher má que só que-
ria o meu dinheiro, 
usou bruxaria para 
me separar da minha 
esposa e da minha 
amadalha. Graças 

ao José a bruxaria desfez-se e essa mulher 
desapareceu. Com muito amor e arrependi-
mento recuperei a minha família. José

Sempre lutei pelo bem-
-estar da minha família, 
fazeindo todos os dias 
dinheiro para o futuro. 
Houve  uma altura em que 
perdi os meus negócios, 
correndo o risco de ficar 
na rua. Procurei ajuda de 
bruxos em Portugal e aqui 
mas nenhum me ajudou e 

a minha sorte só piorava. Recomemdaram-
-me o José e eu fui. Ajudou-me como já aju-
dou muita gente. Obrigada meus Deus, e José 
desejo-te saúde e sorte. Raúl Neves

ter sempre 
uma pele bem 
cuidade e bo-
nita sempre foi 
um obsessão 
minha. De um 
dia para o ou-
tro, o meu cor-
po ficou cheio 

de manchas e nenhum médico me dizia o que era. 
Sem nenhuma esperança dos médicos, visitei o 
José. Ele mostrou-me que este mal era bruxaria 
e a pessoa que o fez queria que eu perdesse a 
minha auto-estima. O José limpou-me e agora po-
dem ver os resultados.                                                            Nina Benevides


