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Centro auditivo Winona
Disponíveis em 

todos os tamanhos 
e diversos modelos

Compre dois aparelhos auditivos 
digitais e pague apenas $895.00

Discount and ADP applied to listed price          

847 St. Clair Ave. W. Toronto
tel: 416-652-0201
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Direto 416.890.1835
Escritório 416.762.4200 • homes@carlossilva.ca 

www.carlossilva.ca 
Casa da semana

Totalmente renovada. Excelente 
localização numa rua tranquila. 
Casa com 2 quartos, 2 cozinhas, 
2 casas-de-banho, estaciona-
mento na cave com potencial 
para alugar. $389 900.

B  la
BaR

1608 Dundas St. West 
Toronto

tel. 416-799-4321

Transmitimos 
todos os jogos de 
futebol em direto

n Ministro Chris Alexander quer mercado regulado e operado por empresas legais
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SABORES DE PORTUGAL 
NO AEROPORTO DE 
MONTREAL

HUMBER RIVER 
HOSPITAL SERÁ 
REALIDADE NO 
OUTONO DE 2015   

Local 506 apoia
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em Toronto PÁG. 4
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Desde há uns tempos a esta parte, têm 
soado os alarmes sobre a natalidade em 
Portugal. Os portugueses a viver em Por-

tugal são cada vez menos e agora os demógrafos 
apresentam um estudo que prevê que dentro de 
50 anos, em vez dos 10 milhões e meio atuais, 
seremos apenas sete milhões. Isto a avaliar pe-
los fatores que influenciam e determinam esta 
tendência.

A austeridade e a emigração contribuem 
fortemente para esta situação. A manter-se o 
regime de apertar cintos para procurar o equilí-
brio financeiro, os portugueses vão pensar mais 
em si do que em ter filhos e aumentar família. 
A emigração, por seu lado, regista um número 
elevado de saídas, já acima dos 100 mil por ano. 
Quem emigra é quem trabalha e regra geral, 
quem ganha é quem pode pensar em constituir 
e aumentar o núcleo familiar. Os desemprega-
dos e os que pouco fazem ficam por Portugal 
e, claro, querem pensar em tudo menos em ter 
filhos.

Este movimento de decréscimo populacio-
nal começou a registar-se na década de 60 com 
a corrida à emigração, por falta de estímulos e 
incentivos. Na década de 80 começou a verifi-
car-se um movimento inverso, ou seja a procu-
ra do nosso País por gente de outras partes do 

mundo. Mas essa tendência ficou equilibrada 
porque ao mesmo tempo que chegava gente de 
fora, os portugueses desenvolviam ações de pla-
neamento familiar. E entre os vários objetivos 
deste planeamento promoveu-se a melhor in-
formação a métodos de contraceção mais efica-
zes e seguros, bem como permitir ao casal uma 
gravidez no momento mais apropriado.

Com a crise instalada é muito natural que os 
jovens casais não considerem os próximos anos 
o momento ideal para procriar. Todos desejam 
o melhor para os seus filhos e pela situação que 
se vive, com os jovens a sujeitarem-se a traba-
lhos precários, mal remunerados e sem garan-
tias de futuro, é muito natural que vão adiando 
a decisão de serem pais. Assim, temos que levar 
em conta os avisos dos demógrafos e planear 
melhor a fecundidade dos portugueses.

Sem objetivos de futuro e uma vida melhor, 
não vale a pena presidentes e ministros lança-
rem apelos em prol da natalidade. A estabilida-
de depende das nossas vontades e capacidades. 
E sem isso, será difícil contrariar esta tendência 
de sermos cada vez menos em Portugal e con-
tribuirmos para aumentar a população dos ou-
tros que nos acolhem.

A Direção

SEM ESTABILIDADE NÃO HÁ 
NATALIDADE
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A
semana fica marcada pela di-
vulgação de um documento
subscrito por cerca de 70 per-
sonalidades que entenderam

pronunciar-se sobre o impacto que os
encargos da dívida pública terão nas
próximas décadas, se nada for feito
quanto a isso, e como evitar que essa
carga, em seu entender, possa pôr em
causao futuro coletivodoPaís.
A notícia, quemereceu ampla e des-

tacada cobertura pelos “media”, susci-
tou comentários contra-
ditórios: ou o aplauso
veemente ou a condena-
çãoviolenta.
Sobre o aplauso, de

distinguir entre aquele
que está de acordo com a
proposta de abordagem
no mesmo cont ida e
aquele que considera que
é importante e de saudar
a saúde democrática que
ele revela enquanto iniciativa da socie-
dade civil ou, ainda, os dois aspetos em
conjunto. Quanto à condenação vio-
lenta, ela assentou, essencialmente,
emtrêsaspetos: apropostaemsi,o“ti-
ming” da apresentação da mesma e a
estupefação pelo facto de a assinatura
do documento ser transversal relativa-
mente aoespectro ideológiconacional.
Quanto à discordância sobre a propos-
ta, nada a comentar, a democracia ser-

ve para isso mesmo: para que cada um
exprima os seus pontos de vista, res-
peitandoosdosdemais.
Quanto à inoportunidade do “ti-

ming”, já a questão é mais grave: será
que o facto de nos encontrarmos em
pré-campanha para as eleições euro-
peias não justifica a apresentação de
propostas relativamente às matérias
políticas que constituem o cerne da
discussão? Quanto ao facto de o docu-
mento ser transversal, pois não será ele

próprio expressão de uma
forma de consenso de que
tantos falameque,depois
de o verem construído em
torno de soluções que não
são as suas, se apressam a
diabolizar? Pessoalmente
defendo para o problema
aquilo que o Secretário-
-Geral do PS tempropos-
to e que ajudou a cons-
truir o programa do PS

Europeu para as próximas eleições, ou
seja: respostaeuropeiaparaoproblema
que passe pela mutualização da dívida
pública acimados60%comgestão eu-
ropeia e responsabilidade nacional, o
que permitiria baixar os juros para ní-
veis comportáveis. Nada muito dife-
rente daquilo em que uma comissão de
peritos europeus está a trabalhar!
Ignorá-lo e, por discordâncias, im-

pordelito de opinião, issonão!

Éumaquestão fraturante
quedivideosportugue-
ses, tal comodividiu os

deputados.Ascriançasdevemsera prin-
cipal preocupação,masoassuntoédis-
cutidodopontodevista dosdireitosdas
minorias, ou seja, doshomossexuais.
PAULOPINTOMASCARENHASGRANDEREPÓRTER

Quemsepreocupa com
ascriançasdevedeixaras
ideologiasdeparte eabra-

çareste tema,que já enjoa pela hipocri-
sia dosdeputados,quandoossolteiros
podemadotar.Neméumaquestãode re-
ferendo.Épara decidir, e rápido.
ANALUÍSANASCIMENTO SUBCHEFEDEREDAÇÃO

Coadoção gayMatéria éprioritária e devevoltaraoParlamento?

sim não
PÁG. 26

‘A paciência tem limites,
a nossa acabou’, lê-se
num cartaz empunhado
por dois homens enfure-
cidos. Foi visto nas mãos
de polícias nas escadas
da Assembleia, podia
muito bem ser exibido
nas bancadas do estádio
do Sporting. Mas tam-
bémcolavaàspretensões
dos árbitrosde futebol.A
indignação é um direito,
as razões apresentadas
sãobemracionais.
O universo sportinguista
mostra a sua revolta por
aquilo que considera se-
rem arbitragens lesivas.
A SAD ameaça processar
os responsáveis, os diri-
gentes dizem que em al-
guns jogos o critério dos
homens do apito tem
prejudicado as suas co-
res. É legítimo.Mais dis-
cutível é a convicta defe-
sa de que o clube“já per-
deu sete pontos que, por
muita coincidência, da-
riam o primeiro lugar”.
Como se num piscar de
olhos a validação de um
golomal anuladooua in-
dicação para a marcação
de uma grande penalida-
de redundasse, por si só,
numa vitória, ignoran-
do-se as incidências do
resto da partida. Bruno
de Carvalho, irónico,
ofereceu-separa arbitrar
os jogosdo seuclube.Por
impedimento da primei-
ra escolha, mais gozão o
Conselho de Arbitragem
escolheu para o jogo de
amanhãumjuizquecau-
sa calafrios aos leões. A
controvérsia continua.
Quemperde é o futebol.

PAULOFONTE
CHEFEDEREDAÇÃO/REVISTAS

Ofutebol
équeperde

ODocumento

Defendo aquilo
que o líder doPS
temproposto e que
ajudou a construir
o programa
doPSEuropeu

QUIOSQUE

Responda sim ou não na pági-
na principal do site do Correio
da Manhã (www.cmjornal.pt)
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Portuguesesemfeiradearte

Duasgaleriasportuguesasparticipam
até23demarçona 27.ª European Fine
ArtFair, umadasmais importantes
feirasdeartedoMundo,quedecorre
emMaastricht, naHolanda.Sãoespe-
radas80mil pessoas.Na imagem,
umobjetodedesign da exposição.

Sporting.Leõesadmitemrecorreraos
tribunaiscíveisporprejuízosdesporti-
voscausadospela arbitragem.

04 ATUALIDADE

Carregal doSal.NunoPereira,bom-
beiroque ficou feridono incêndiodo
Caramulo,está a recuperar lentamente.

13 PORTUGAL

Amianto.Hospital dePortalegre tem
coberturascomplacasde fibrocimento,
quecontêmamianto.

17 SOCIEDADE

Julgamentos.BancodePortugal teme
maisprescriçõesnos tribunaisdecasos
envolvendoaBanca.

21 ECONOMIA

Despedida.Milharesde fiéise figuras
deEstadomarcarampresençano fune-
ral deD.JoséPolicarpo.

24 ESPECIAL

Coadoção.ProjetodoPSdividiu osde-
putadoseospartidose foi chumbado
porapenascincovotos.
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Ásia.Permaneceomistériosobre
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doaviãodaMalaysiaAirlines.
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Benfica.Direçãoencarnadasolidária
comJorgeJesus,que terá sido insulta-
doporTimSherwood (Tottenham).

31 DESPORTO

Festival.DavidHasselhoff,Sabrina
eSamanthaFoxatuamnaprimeira
ediçãodo‘Acceleration’,noAlgarve.
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Presidente doPS
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ADSE
CavacoSilva fezbem
emvetardiploma?

Oex-go-
vernador
sabia das
irregulari-

dades praticadas no
BCPpelomenos
desde2007,mas
deixou arrastar os
problemas e chegou
a conceder registos
provisórios a admi-
nistradores que es-
tavam ligados a gra-
ves irregularidades
na instituição.
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Móveis  -  ColChões  - eleCtrodoMéstiCos  - eleCtróniCa

Horário
Segunda a Sexta-feira: 9h00 - 21h00

1970 Dundas St. East
Mississauga - ON 

Tel: 905-803-0000

   Sábado: 9h00 - 20h00 • Domingo: 11h00 - 18h00

Tina Serpa
Sales Manager

Falamos Português

Tina Serpa

Ao apresentar este 
cupão beneficie de 

um desconto de 
50 dólares

Linda casa com 3 quartos 
e 3 casas de banho. Cozinha grande. 

Garagem dupla, driveway privado.

Lindo Bungalow.  4+1 Quartos, 3 casas 
de banho, cave com entrada separada. 

Driveway privado. Lote 50 x 120 feet

MISSISSAUGA SOUTH
$619,900.00

ORANGEVILLE
$408,900.00
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Após ter atingido 10ºC na sexta-feira, o município de 
Toronto voltou a emitir um alerta de frio extremo, no 
passado domingo. Este foi o 35º alerta desta época, 
o que acontece sempre que as previsões apontam 
para  temperaturas noturnas inferiores a -15ºC  (em 
2012/13, foram emitidos 9 alertas). 

política quem chega ao país deve recorrer aos consultores autorizados

Março é o mês de combate 
à fraude na imigração

 D
ir

ei
to

s 
re

se
rv

aD
o

s

PUB

o ministro da Cidadania e 
Imigração do Canadá, Chris 
Alexander, encorajou todos 

aqueles que chegam ao país para que 
recorram aos consultores de imigra-
ção autorizados para evitarem ser 
vítimas de fraude.

“O mês da prevenção de fraude 
recorda aos recém-chegados a im-
portância de utilizarem consultores 
de imigração autorizados e fornece-
lhes informações para não se torna-
rem vítimas de fraude”, acrescentou.

 Para este mês da prevenção de 
fraude, o CIC criou um vídeo publi-
cado no seu site (www.cic.gc.ca) que 
alerta os recém-chegados ao país a 
evitarem serem vítimas de um “ato 
de desaparecimento” e explica on-
de podem obter informações sobre 
representantes de imigração autori-
zados a negociar com o Governo do 
Canadá. 

Esta ação de sensibilização é feita 
em parceria com o Conselho Regu-

lador dos Consultores de Imigração 
do Canadá (ICCRC) e com a Fe-
deração de Advogados do Canadá 
(FLSC). 

De acordo com a mesma nota da-
quele ministério, “consultores sem 
escrúpulos e não autorizados enfra-
quecem o sistema de imigração ca-
nadiano, custam dinheiro aos con-
tribuintes, e atrasam os processos de 
validação de requerimentos”.

 Segundo a lei canadiana, apenas 
representantes autorizados de imi-
gração podem cobrar uma taxa para 
ajudar alguém no preenchimento 
do requerimento para um visto de 
entrada no Canadá. Se um imigran-
te ou visitante utilizar os serviços de 
um representante não autorizado, a 
sua aplicação pode ser recusada e 
podem tornar-se vítimas de fraude.

 Cerca de 6.500 residentes perma-
nentes foram sinalizados por sus-
peita de ligações a estas redes, 1.894 
retiraram ou desistiram dos pedidos 

de cidadania, um sinal de sucesso 
das medidas de dissuasão na fraude 
de imigração impostas pelo Gover-
no de Stephen Harper. 

Num condenação sumária, a pes-
soa é sujeita a uma multa até 20 mil 
dólares e ou a seis meses de prisão. 
Em caso de condenação em acu-
sação, são sujeitos a uma multa até 
100 mil dólares e ou dois anos de 
prisão.

 A lei C-24 reforça o valor da ci-
dadania, combatendo a fraude e 
assegura que a cidadania canadiana 
é apenas oferecida aqueles que cum-
pram as regras.

 As leis propostas incluem san-
ções mais pesadas para as fraudes 
e declarações falsas com uma multa 
no máximo de 100 mil dólares e ou 
cinco anos de prisão.

 Calcula-se que existam no Cana-
dá cerca de 550 mil portugueses e 
lusodescendentes, residindo a gran-
de maioria no Ontário. n

A nossa campanha contra as taxas 

adicionais obradas sobre as faturas 

impressas em papel e enviadas pelo 

correio é um sucesso: o governo federal 

vai proibir algumas das taxas chamadas 

pagar para pagar! Obrigado por assinar 

a nossa petição e fazer a sua voz ser 

ouvida. Vou continuar a trabalhar para 

vocês com o objetivo de tornar a sua 

vida mais acessível!

Nós trabalhamos 
juntos e vencemos.

We worked together, 
and we won.

Andrew Cash
MP | DEPUTADO FEDERAL, DAVENPORT
(416) 654-8048 | 1162 College St.

andrewcash.ca
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vai proibir algumas das taxas chamadas 

pagar para pagar! Obrigado por assinar 

a nossa petição e fazer a sua voz ser 

ouvida. Vou continuar a trabalhar para 

vocês com o objetivo de tornar a sua 

vida mais acessível!

juntos e vencemos.

We worked together, 
and we won.

Andrew 
MP
(416) 654-8048 | 1162 College St.

andrewcash.ca

nChris 
Alexander 
tem vindo 
a promover 
diversas 
alterações 
na legisla-
ção cana-
diana da 
imigração



O LIUNA Local 506 
procurou fazer jus 
ao lema - “Mais do 

que apenas um sindicato!” 
e através de uma equipa de 
trabalhadores daquele sin-
dicato juntou-se à comu-
nidade para transformar o 
Ephraim’s Place Community 
Centre, centro comunitário 
localizado no 1875 Sheppard 
Avenue West, em Toronto, 
atrás da Emmanuel Church 
of the Nazarene, num novo 
lugar de orgulho, de diversão 
e encontro para os jovens. 
Além do tempo e talento, as 
doações de telhas, madeira, 
pintura, armários e utensílios 
de cozinha foram oferecidas 
para apoiar a causa.

Em declarações ao CMC, 
Roly Bernardini, Presidente 
do LIUNA Local 506, disse 
que há muito que o sindi-
cato procurava uma opor-
tunidade para dar de volta à 
comunidade, pois trabalhar 
em prol dos outros é também 

um dos grandes objetivos da-
quele sindicato.

Bernardini explicou que 
a história por trás do centro 
comunitário tocou os cora-
ções de todos e sublinhou 
que o local é importante para 
tirar as crianças da rua. E es-
timou ainda que os trabalhos 
deverão estar concluídos 
em três a quatro semanas, 
havendo depois lugar a um 
corte simbólico de fita a assi-
nalar a grande reabertura do 
renovado espaço.

Carmen Principato, Bu-
siness Manager do LIUNA 
Local 506, salientou que 
aquela iniciativa faz a Local 
506 acreditar que trabalhar 
com a comunidade “é algo de 
bom e positivo” e que esta vai 
reconhecer o esforço e dedi-
cação do sindicato e de todos 
os parceiros envolvidos.

“Nós não trabalhamos 
só para os nossos membros, 
mas também para a comuni-
dade lá fora, quando precisa 
de ajuda”, declarou Carmen 
Principato.

Naturalmente satisfeito 
com o empenho de todos, o 
clérigo Bill Sunberg elogiou 
o compromisso voluntário 
do LIUNA Local 506 que vai 
não só recuperar um espaço 
de recreação deteriorado co-
mo, ao mesmo tempo, enri-
quecer toda uma história de 
dedicação ao serviço para as 
comunidades das áreas Ja-
ne/Finch e Jane/Sheppard, e 
principalmente os jovens.

“O fato destas pessoas 
estarem aqui a fazer isto por 
nós, é espantoso. São boas 
pessoas e estão a fazer um 
grande trabalho para que 
isto dure mais uns 50 anos”, 

acrescentou o padre.
Bill Sunberg lembrou 

também que depois da tra-
gédia que tirou a vida ao 
jovem Ephraim, muitas pes-
soas começaram a trabalhar 
em conjunto, de forma bem 

ativa e foi quando a maior 
parte dos programas comu-
nitários tiveram início, en-
volvendo um largo número 
de jovens, em programas 
disponibilizados fora do 
tempo de aulas. n 
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 frutO dO aMOr pelO trabalhO na COnstruçãOtOrOntO  

LIUNA Local 506 revitaliza centro 
comunitário da Sheppard 
•luís ApArício

EphrAim’s plAcE community cEntrE

No final de julho de 2007, a vida de Ephraim Brown foi encurtada quando participava 
da festa de aniversário do seu primo. Apanhado no fogo cruzado de um tiroteio de 
gangues, Ephraim, um menino de onze anos de idade, morreu no passeio, a poucos 
metros de casa. Na manhã seguinte, mais de cem pessoas da comunidade e à volta 
de Toronto reuniram-se nas ruas para uma oração silenciosa de solidariedade e deter-
minação, demonstrando que uma tragédia igual não deveria voltar a acontecer na 
comunidade. 

nos meses que se seguiram, muitos deste grupo de pessoas uniram-se para 
estabelecer o Ephraim’s place community centre. o nome “Ephraim” vem da 
antiga palavra hebraica que significa “encontrar a bênção da adversidade”. É 
com isso em mente que o Ephraim’s place community centre foi criado para 
disponibilizar programas e serviços que dão às crianças, jovens e famílias, as 
competências e ferramentas necessárias para construir um futuro de sucesso 
e trazer a transformação pessoal e comunitária positiva aos bairros da Jane-
Finch e Jane-sheppard. 

PORMENORES

planos de financiamento para os novos 
imigrantes na compra de carro

podemos ajudá-lo a identificar o melhor seguro

Tel. 416 533 3227 • 1-888-347-8815Tel. 416 533 3227 • 1-888-347-8815

temos os carros que se adequam às suas necessidades

antes de comprar o seu novo carro visite aZores car sales, onde encontra 
uma grande variedade de automóveis e marcas a preços especiais.

veículos com garantialeasing

www.azoresautogroup.com

877 College St. - Toronto877 College St. - Toronto

financiamento desde 4.99%

PUB

n um sindicato 
focado no futu-

ro e empenhado 
em ajudar os 

outros
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Objetivo: 225 milhões de dólares 
do setor privado e da comunidade

Campanha de angariação de fundos da humber river hospital foundation n toronto 

os responsáveis apon-
tam esta como a 
maior campanha de 

angariação de fundos alguma 
vez feita pela Humber River 
Hospital Foundation (HRH), 
a qual é fundamental para 
ajudar a construir e equipar 
aquele que será o primeiro 
hospital totalmente digital 
da América do Norte, um 
projeto que, segundo os seus 
promotores, vai revolucionar 
a saúde no Canadá e que tem 
um custo total avaliado em 
1,75 mil milhões de dólares. 

Durante o encontro com 
os meios de comunicação 

social integrados na National 
Ethnic Press and Media Cou-
ncil of Canada (NEPMCC), 
realizado no dia 10, Heather 
Hurst, presidente e CEO da 
Fundação HRH – acompa-
nhada por Helga Schnider, 
vice-presidente para as Re-
lações com Doadores – fez 
uma apresentação do novo 
hospital e procurou explicar 
os motivos que tornam o pro-
jeto fundamental numa área 
“esquecida” e a importância 
do setor privado e da comu-
nidade local na campanha de 
angariação de um valor de 
225 milhões de dólares.

Para já, e de acordo com 
o indicado no kit informativo 

disponibilizado no local, a 
contagem atual dos donati-
vos está pouco acima dos 56 
milhões de dólares, faltando 
ainda 169 milhões de dóla-
res.

Falando de um investi-
mento “sem precedentes” e 
que vai ajudar o HRH a “dis-
ponibilizar um modelo de 
atenção revolucionário” junto 
das comunidades abrangi-
das, a CEO destacou que a 
nova unidade de cuidados 
intensivos do Humber River 
Hospital terá um conceito de 
“Patient Centered Care”, que 
pressupõe um cuidado cen-
trado no paciente, potencian-
do a participação ativa dos 

pacientes e das suas famílias 
na conceção de novos mode-
los de atenção e na tomada de 
decisões sobre as opções in-
dividuais para o tratamento. 

Heather Hurst referiu 
também os princípios orien-
tadores fundamentais do 
novo projeto (Lean, Verde e 
Digital), numa abordagem 
global que tem sido utilizada 
no setor industrial há décadas 
para encontrar a eficiência de 
recursos, sem comprometer a 
qualidade dos serviços.

Entre outros destaques, 
Hurst apontou os equipamen-
tos de diagnóstico modernos 
para um diagnóstico preciso, 
detalhado e tratamento do 

paciente; os portais de atendi-
mento para facilitar o acesso 
e menos necessidade de ca-
minhar no interior do edifí-
cio; os serviços ambulatórios 
expandidos, incluindo mais 
capacidade para o tratamento 
do Cancro; ortopedia, e geria-
tria; os serviços de emergên-
cia alargados para acomodar 
mais de 107 mil visitas por 
ano, complementados por 
um centro de atendimento 
de urgência na loalização da 
Finch Street que vai prestar 
atendimento a mais de 30 mil 
visitas por ano. De notar que 
a localização da Finch será 
renovada como um centro 
de atendimento ambulatório, 

retendo os serviços de emer-
gência com alguns serviços 
expandidos, incluindo a diá-
lise e as equipas de saúde da 
família. As localizações da 
Church Street e Keele Street 
vão ser encerradas.

O Humber River Hospital 
é um dos maiores hospitais 
regionais para cuidados de 
saúde do Canadá, servindo 
uma área de influência de 
mais de 850 mil pessoas no 
noroeste da Área Metropo-
litana de Toronto (GTA). O 
hospital atualmente opera em 
três locais, com um total de 
549 camas, 3 mil funcioná-
rios, cerca de 700 médicos e 
400 voluntários. n
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n A construção do  hospital está a decorrer dentro dos prazos
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• 450 mil visitas a clínica ambulatória num ano
• 700 novos empregos quando arrancar a atividade hospitalar
• 48 camas para Cuidados Intensivos
• 114 mil visitas de urgências no primeiro ano
• 42 mil cirurgias realizadas num ano
• 30 metros - a distância do portal de atendimento até à receção da clínica
• 35 por cento menos de utilização de água 
• 80 unidades de tratamento de ar no edifício
• 40 por cento menos consumo de energia
• 100 por cento de ar fresco por todo o edifício 
• 20 mil – poupança equivalente em toneladas de dióxido de carbono devido 

a iniciativas verdes
• 6 600 portas no novo edifício 

O nOvO hOspItal em númerOs 
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n Lean - o hospital vai melhorar o 
fluxo de trabalho clínico com tecno-
logias que promovam o uso eficiente 
de pessoal e recursos. isso permite o 
movimento suave dos pacientes, fun-
cionários e visitantes, reduzindo os 
tempos de espera. 

• modelagem computacional Ge He-
althcare e análise de fluxo de trabalho 
“lean” para testar as possibilidades de 
design para garantir um fluxo eficiente.

• reduzir as tarefas de “valor não-
acrescentado”, tanto quanto possível 
para maximizar o tempo junto à cabecei-
ra (de cama).

n Verde - o Humber river Hospital 
acredita que a saúde, os cuidados de 
saúde e o meio ambiente são indissoci-
áveis. a conceção e construção do novo 
hospital vai aderir às diretrizes e princí-
pios de sustentabilidade da liderança no 
sistema de classificação (LeeD) energia 
e Design ambiental, com o objetivo de 
alcançar a certificação LeeD Prata. os 
edifícios LeeD concentram-se em am-
bientes interiores saudáveis, na redução 
das emissões de gases de efeito estufa 
e no uso eficiente de energia, água e ou-
tros recursos.

• Controlos de clima e iluminação au-
tomatizados.

• os telhados verdes e brancos.
• está a ser construído num local de 

enchimento - lotes vagos atualmente 
não utilizados – que ajuda a reduzir a 
expansão urbana.

• ambos os ambientes internos e ex-
ternos serão propícios para uma boa 

saúde pública, incluindo a qualidade do 
ar, conforto térmico, ruído e estética.

• está projetado para promover o es-
tilo de vida saudável para os pacientes 
e comunidade, através do aumento da 
atividade física em áreas de passeios e 
jardins atraentes, seguras e confortáveis

• vai verdejar e renovar uma área sig-
nificativa ao longo da Wilson avenue.

n Digital - o principal objetivo de um 
hospital digital é utilizar as atuais tecno-
logias para melhorar todos os aspetos 

da prestação de cuidados de qualidade. 
Utiliza a tecnologia sempre que possí-
vel para melhorar a eficiência, precisão, 
confiabilidade e segurança. também fa-
cilita o fluxo de informação e de acesso 
aos prestadores de cuidados, pacientes 
e parceiros da comunidade. 

• o reconhecimento de voz para ime-
diata criação de gráficos de cabeceira de 
cama.

• análises de sangue robotic - por 
exemplo, os resultados de análises san-
guíneos vão demorar alguns minutos em 

vez de horas. 
• imediata disponibilização de gráficos 

de imagens Di, permitindo consulta à 
distância em tempo real com especialis-
tas a tempo inteiro. 

• os pacientes podem controlar as 
luzes, o uso de telefone, pedir comida, 
etc., tudo a partir do terminal de cabe-
ceira.

• entrega robótica de não-narcóticos 
e suprimentos.

• acesso imediato a materiais educati-
vos em vários idiomas online.  n

PORMENORES

l LocaLização 
a nova unidade de 
cuidados intensivos do 
Humber River Hospital 
será construída numa 
área de cerca de 12 
hectares, na Keele 
Street e Highway 401, 
no noroeste de Toronto, 
no “MTo Downsview 
campus”. 

l PRoJETo
Este projeto foi o catali-
sador para a renovação 
de todo o campus MTO 
na Keele e 401. A zona 
verde prevista ao longo 
da Wilson Ave. e o impato 
económico local será 
um grande impulso para 
a comunidade daquela 
área de Toronto. Quando 
concluído, o novo hospital 
terá aproximadamente  
1,8 milhões de pés qua-
drados. 

l PRiMEiRa PEDRa
o lançamento da pri-
meira pedra ocorreu a 
2 de dezembro de 2011. 
a inauguração está pre-
vista para o outono de 
2015. 

Três objetivos principais para o projeto do HRH

no Humber River Hospital vai ser a unidade hospitalar mais moderna da américa do Norte

n Roy Scaini, vice presidente e Tesoureiro da HRH Foundation, Heather Hurst, pre-
sidente e diretora-geral da HRH Foundation, Jack Kay, diretor-geral da apotex inc., 
Dr. Rueben Devlin, presidente e diretor-geral da HRH, e Eddy Battiston, presidente da 
HRH Foundation, durante uma visita à construção do novo Humber River Hospital.

2150 Hurontario Street
Mississauga, Ontario L5B 1M8

Sidney Claro
Representante de Vendas 
Direto: 647.401.3722
sidney@royallepage.ca
SidneyClaro.com

Sílvia doS SantoS
Representante de Vendas 
Direto: 647.283.4715 

silvia@royallepage.ca
SilviaDosSantos.ca

Separada, 3+1 quar-
tos, 4 casas de banho. 
Linda e muito iluminada, 
é perfeita para casa 
inicial duma família. 
Cozinha com balcão para 
pequeno-almoço e saída 
para o Deck. Chão de 
madeira por toda a casa, 
com lareira na cave 
e aspiração central.

Brampton

$389,000

Separada, 3 quartos, 4 ca-
sas de banho,  construção 
da empresa Mattamy, lote 
de 45’ de largura - 2.014 
Sq. Ft, área com muita 
procura: localizado em Levi 
Creek Prime Mississauga. 
Conceito de plano aberto 
no piso principal, quintal 
de entreligação com queda 
de água Pond. Paisagem 
profissional. Cave com 
lindos acabamentos.$784,900

Mississauga 2 quartos + 1 amplo solário, 2 
casas de banho. Com 1045 sq. ft 
de espacosos e bem iluminado. 
Recentemente pintado por todo. 
Quarto principal com 4 peças e 
grande armario (walk-in). Pisos 
novos laminados por toda a área. 
2 lugares de estacionamento. 
Excelente Localização, A poucos 
minutos de QEW Highway, GO-
Train. A alguns passos do transito 
(autocarro) e do Trillium Hospital. 
Excelente Localização! $233,000

Mississauga

Casa de 2 andares 
(link), 3 quartos, 2 casas 
de banho, lote de 27x150 
ft. Localizado numa área 
com muita procura no 
coração de Mississauga 
num local tranquilo. ótimo 
layout com cave completa-
mente acabada. Sistema 
de aquecimento novo e ar 
condicionado.

Mississauga

$359,900
Se está a pensar em Vender, Comprar e Investir, ou conheça alguém nesta situação,  

ESTAMOS AQuI PARA AjuDAR.
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Matthew Correia, o 
mais jovem Mor-
domo/Imperador 

da festa do Divino Espírito 
Santo da Casa dos Açores 
do Ontário (C.A.O.) - ano 
2013/14 – encorajou mais jo-
vens a participar ativamente 
na grandiosa festa agendada 
para o mês de junho, uma 
tradição do povo açoriano, 
celebrada em todo o mundo 
da diáspora portuguesa.

O desafio foi deixado 
durante a realização do 3º 
jantar do Divino Espírito 
Santo (DES), que teve lugar 
no passado sábado (dia 15) 
e funcionou como uma an-
gariação de fundos para a Ir-
mandade do Espírito Santo.

Em declarações ao CMC, 
Matthew Correia sublinhou 
que é preciso apostar na ju-
ventude e, este ano, vai ten-
tar trazer mais jovens para 
ajudar e para estes compre-
enderem o que é o culto do 
Espírito Santo, de modo a 
que a tradição não morra e 

possa continuar por muitos 
mais anos.

Revelou ainda que há 
muito sentia o desejo de ser 
mordomo, pois desde crian-
ça que vive as festividades 
do Divino Espírito Santo, 
não só no seio familiar, co-
mo também no ambiente do 
clube. 

Explicou que na grande 
festa de junho é que vai ser 
feita a escolha do próximo 
mordomo, geralmente uma 
escolha feita entre pessoas 
que estejam interessadas em 
servir e que tenham alguma 
promessa para cumprir.

O jovem Matthew Cor-
reia pediu também que as 
pessoas estejam presentes no 
4º e último jantar do Divino 
Espírito Santo, agendado pa-
ra o próximo dia 26 de abril 
e que vai ser abrilhantado 
pelo cantor sobejamente 
conhecido – Marc Dennis, 
vindo dos Estados Unidos.

Crente do Divino Espí-
rito Santo e já tendo tido o 

prazer de ser mordoma na 
Casa dos Açores, Lucília 
Simas, atual presidente da 
C.A.O, confidenciou que es-
te ano vai deslocar-se à ilha 
do Pico, Açores, para parti-
cipar nas grandiosas festas. 

“Este ano vou ao Pico ce-
lebrar com a minha família 
toda. O meu irmão é que vai 
ser o mordomo.”

Para Matthew Correia, 
que faz parte da sua equi-
pa diretiva, muitos elogios 
pelo empenho e dedicação 
e, principalmente, por que-
rer envolver mais jovens na 
celebração das festividades 
para que estas tenham con-
tinuidade.

As grandiosas festas em 
louvor ao Divino Espírito 
Santo vão decorrer entre 15 
e 22 de junho, com a aber-
tura do altar, reza do terço e 
festas em louvor.

O conhecido artista Hen-
rik Cipriano fechou a noite 
com mais um espetáculo 
musical. LA  n 
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Mordomo quer os jovens a 
participarem ativamente 

Matthew Correia faz apelo durante 3º jantar do divino espírito santon toronto
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Problemas com Dívidas ?
Você tem opções ?

• 9 filiais à sua disposição •

problemas com dívidas?
Quais são as suas opções?

Podemos ajudar
www.Rumanek.com

R

Rumanek & Company Ltd.

  Trustee in Bankruptcy & Administrators of Proposals

R
416-665-3328

sede:
1280 finch ave. W. ste 714

toronto, on

nAntónio Pereira, presidente da Assembleia Geral, Lucília Simas e Matthew Correia
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O mais jovem rancho 
folclórico da comu-
nidade portuguesa 

em Toronto celebrou o seu 
primeiro aniversário, jun-
tando perto de 300 pessoas 
na festa que teve lugar no dia 
15 de março. 

Segundo Joaquim da Silva, 
e depois de um ano “ótimo e 
muito bom” em que entrou 
gente nova e o rancho nunca 
esteve parado, existe agora a 
expetativa natural de que o 
grupo possa crescer e mos-
trar ainda mais qualidade 
artística.

“Todo o verão, nunca pa-
rámos. Tivemos grandes 

sucessos e vamos continuar 
a ter com certeza”, disse o en-
saiador e presidente do Ran-
cho Folclórico Ribatejano.

Atualmente com um gru-
po adulto de dezasseis pares 
a dançar e alguns figurantes, 
Joaquim da Silva gostava de 
ter mais rapazinhos para a 
camada mais jovem. Pelo 
que, um pouco a brincar, ga-
rantiu que trazendo rapari-
gas jovens e bonitas vai con-
seguir cativar mais rapazes.

Questionado se um clube 
sobrevive mais facilmente 
quando incorpora um ran-
cho folclórico, o ensaiador 
fala por experiência própria 

– os anos que passou na 
Casa do Alentejo e os vários 
projetos que tem apresenta-
do ao longo da sua carreira 
– e sublinhou que um ran-
cho dá sempre muita força a 
um clube, traz muita gente, 
as pessoas gostam e é uma 
mais-valia para qualquer 
clube ou associação.

Por último, deixou uma 
nota negativa por não sen-
tir a solidariedade de outros 
clubes da comunidade que 
se alhearam deste primeiro 
aniversário do mais jovem 
membro da comunidade 
portuguesa.

O rancho ribatejano nas-

ceu no dia 22 de setembro 
de 2012, para divulgar as 
danças e trajes e cantares 
da cultura da província do 
Ribatejo, Portugal. É mem-

bro da Aliança dos Clubes e 
Associações Portuguesas do 
Ontário (ACAPO).

A noite contou com o 
entretenimento musical do 

conjunto musical Karma 
Band e atuação do Rancho 
Folclórico Ribatejano. LA n
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CelebraçãO dO 1º aniversáriO TOrOnTO

Rancho Folclórico Ribatejano quer 
crescer e mostrar ainda mais qualidade

Foto do RF Ribatejano: andy White 
- aW CReations design studio

Informação atualizada todos os dias
PolítIca - EconomIa - DEsPorto - comunIDaDE 

www.correiodamanhacanada.com
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Alcide P. Francisco 
Real Estate Broker
416.656.3500

Re/Max 2000 Realty Inc., Brokerage

1281 St. Clair Ave W - Toronto, Ontário M6E 1B8

www.remax2000.ca
Each office is independently owned and operated.

Casa separada perto da Caledonia e Rogers, com dois quartos e uma 
cozinha enorme. Quintal privado, perfeito para receber convidados. 

Garagem em madeira e estacionamento para um carro. Passeios 
de cimento estampado na parte frontal da propriedade e no Quintal. 

Perto de escolas, lojas, padarias, cafés, etc... 

ESTÁ A PAGAR RENDA?
Quer casa mas falta-lhe dinheiro para custos de entrada? 
O seu crédito não está impecável?

HÁ SOLUÇÕES!
Telefone já para saber sobre o programa de LEASE-TO-OWN!

Pague renda numa casa à sua escolha e será SUA!

Venha ver 

HOjE!

nRancho Folclórico Ribatejano
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OPÇÃO PARA 
A SUA MESA 
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n Joaquim da 

Silva e Ednilson 
Castro



nDireção do CCPM de 2013

momento

HAmILton 27º AnIversárIo dA IrmAndAde de s. João
n O 27º aniversário da Irmandade de S. João foi celebrado no salão paroquial, da igreja de Santa 
Maria, em Hamilton. A festa teve muita animação, como é apanágio dos luso-canadianos, que 
compareceram em grande número, enchendo por completo o salão. O padre Manuel abençoou a 
refeição que serviu de introdução às variedades que se seguiram. Um grupo de foliões de Hamilton, 
cantaram ao desafio, socorrendo-se de uma guitarra, uma viola e um acordeão para acompanha-
mento. Seguiu-se a atuação do artista hispânico, Guilhermo Gonzales, ”O  Bronco”. Na segunda  
parte, o conjunto Além Mar fez com que a pista de dança fosse pequena demais, pois tantos foram 
aqueles que quiseram queimar calorias. No final, João Botelho agradeceu a todos os presentes e 
aos patrocinadores, pelo sucesso desta festa.
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Apoie os comerciAntes de HAmilton

encontre o nosso jornAl todAs As terçAs-feirAs nestes locAis

AssociAção PortuguesA
são Miguel ArcAnjo

irMAndAde do divino esPírito sAnto

333 James St. N.
Hamilton, ON
L8L 1H3

divulgue o seu 
negócio Aqui!

PUB
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Ana Bailão defende participação mais 
ativa dos luso-canadianos na política 
A vereadora luso-canadiana 

da câmara de Toronto, Ana 
Bailão, defendeu que a co-

munidade portuguesa no Canadá 
deve ter uma participação política 
“mais ativa”.

Em entrevista à agência Lusa, a 
autarca, eleita pelo Bairro 18 (Da-
venport), a 25 de outubro de 2010, 
instou a comunidade portuguesa 
no país a “unir-se”.

“Ter hoje um ministro das Fi-
nanças do Ontário é fantástico, 
prova que estamos a ir no caminho 
certo. Mas há que trabalhar para 
haver um representante em Otava, 
no parlamento”, disse. 

“Tivemos sete anos sem nenhu-
ma representante na câmara mu-
nicipal, o que é inaceitável, e nós, 
como comunidade, não podemos 
deixar essas coisas acontecerem, 
temos que nos unir, demonstra a 
falta de poder organizativo e polí-
tico”, afirmou a vereadora.

 A sua área (Davenport), segun-
do os censos de 2011, tem 44.970 
mil habitantes, sendo que 20,3 por 
centro falam português, e já foi o 
grande centro da comunidade por-

tuguesa em Toronto.
 “Este bairro já chegou a 40 

por cento da presença portugue-
sa, já foi o centro. Hoje em dia o 
bairro 17 já tem mais portugue-
ses do que aqui. Até os bairros 11 
e 12 têm uma presença assinalá-
vel de lusodescendentes”, justifi-
cou. 

Ana Bailão considerou tam-
bém ser importante preservar 
a herança dos portugueses em 
áreas como a Dundas, conhecida 
como “Little Portugal”. 

“A história fica, a comunida-
de portuguesa é a sexta maior 
comunidade étnica de Toronto, 
contribuiu imenso para o de-
senvolvimento da cidade, mas 
também para a sua maneira de 
ser, para o crescimento de certos 
bairros”, disse. 

“Como cidade, devemos pre-
servar essa herança que a co-
munidade luso-canadiana nos 
deixou”, disse ainda, recordando 
o Festival que decorreu o ano 
passado na Dundas “Little Portu-
gal”, que juntou novas gerações de 
outras comunidades com a portu-

guesa. 
Ana Bailão considerou que os 

portugueses e lusodescendentes 

são uma “comunidade muito 
respeitada, trabalhadora, pela 
sua força de vontade, pela sua 
vontade de ajudar, são vistos 
como uma comunidade de bra-
ços abertos”.

 A luso-canadiana vai recan-
didatar-se ao cargo nas eleições 
de 27 de outubro de 2014, onde 
também terá pela frente outra 
candidata lusodescendente, El-
sa Romão.

 Instada a fazer um balanço 
do mandato que termina em 
breve, a vereadora referiu que 
foi “feita muita coisa”, mas que 
precisa de mais tempo porque 
falta fazer “muito mais”. 

“Precisamos de continu-
ar, há mais projetos que quero 
concretizar e melhoramentos a 
fazer. Mas acima de tudo acho 
que os moradores do Bairro 18 
sentiram uma grande diferença, 
que foi de terem uma vereadora 
que trabalha mais próxima de-
les”, referiu. 

A lusodescendente falou ain-
da do caso mediático em que este-
ve envolvida em outubro de 2012, 

após ter sido apanhada a conduzir 
sob a influência de álcool, tendo 
conseguido evitar o julgamento ao 
assumir a culpa.

A vereadora disse que o caso 
lhe “serviu de exemplo” e fê-la uma 
pessoa “muito mais ciente” e que 
usa a sua experiência para sensibi-
lizar os que lhe são mais próximos. 

Ana Bailão nasceu em Alen-
quer e com apenas 15 anos emi-
grou para o Canadá, para a área 
da Davenport. Envolveu-se em di-
versas associações, fundou a Luso-
Can Tuna e foi diretora da ACAPO 
(Aliança dos Clubes e Associações 
Portuguesas do Ontário). 

Foi assessora do vereador Má-
rio Silva na câmara de Toronto, on-
de trabalhou durante cinco anos, e 
presidente da Federação de Empre-
sários Luso-Canadianos, após ter 
passado também pelo setor priva-
do (banca, cuidados de saúde e ma-
rketing em relações comunitárias). 

“Foi o percurso que me criou 
as bases e que me deu estes valores 
que contribuem para que sirva os 
moradores do bairro 18”, acrescen-
tou. n 
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Gastronomia portuguesa chega ao 
aeroporto Pierre-Elliott Trudeau 
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Vasco da Gama e sacadura cabral fiGuras presentes no bom luGarmontreal 

as voltas que a vida dá! 
Carlos Ferreira chega 
ao Canadá acompa-

nhado de seu pai e um ir-
mão. O avião que os trans-
porta, aterra no aeroporto 
de Dorval (hoje aeroporto 
Pierre-Elliot Trudeau) a 22 
de fevereiro de 1975. Um pai 
vem acompanhar seus filhos 
à aventura, a razão principal 
para os livrar das guerras co-
loniais. 

Carlos não sabe para o 
que vem, não faz a mínima 
ideia o que é este país frio e 
distante. Chega ao aeroporto 
bem vestido com o seu ca-
saco da primeira comunhão 
(alterado várias vezes e que já 
abotoava com dificuldade), 
com sapatinhos de verniz 
que ainda serviam porque fo-
ram comprados maior que o 
seu pé e o bico enchido com 
papel de jornal.

Abrem-se as portas do 
aeroporto, o frio gela a sua 
cara, atravessa o seu casaco, e 

o primeiro problema que te-
ve de resolver, como iria en-
fiar os seus sapatos limpos e 
brilhantes no monte de neve 
que tinha à sua frente. “Nesse 
dia a tempestade tinha sido 
tão grande que só a polícia e 
os táxis circulavam. Imagina 
a figura triste destes 3 portu-
gueses a chegar ao aeropor-
to”, lembra Carlos.

Só o tempo muda as coi-
sas... Dois dias depois Carlos 
começa a trabalhar num ho-
tel colado ao aeroporto. Em 
casa ficaram os sapatos de 
verniz. Acabara de iniciar a 
sua carreira: lavar pratos no 
hotel Hilton.

Talvez o destino o quises-
se assim, 39 anos mais tarde, 
Carlos Ferreira precisamen-
te no aniversário do dia em 
que chegou, inaugura mais 
uma autêntica embaixada 
portuguesa e leva a gastro-
nomia portuguesa a todos 
os viajantes do aeroporto de 
Montreal.

A grande diferença….O 
fato da comunhão há muito 

que já não serve, e os sapatos 
de verniz há muito que foram 
para o lixo. 

Hoje, Carlos pode com-
prar roupa nos quatro cantos 
do mundo, nas lojas mais 
caras, compra o que quer 
quando quer. Como conse-

guiu chegar aqui? A resposta 
é rápida e sincera, primeira-
mente adaptei-me à vida e às 
situações, trabalhei muito a 
minha filosofia era trabalhar, 
disciplina e visão.

E foi a sua visão que o le-
vou ao aeroporto, com três 
restaurantes a funcionar em 
Montreal, já não precisava de 
mais um. Passa muito tempo 
nos aeroportos e muitas ve-
zes a comida além de ser cara 
não e apetitosa, a apresenta-
ção não é a melhor, e a varie-
dade oferecida muito fraca. 
Nos aviões em muitos voos já 
não oferecem comida e a que 
se vende é horrível.

O café Vasco da Gama da 
rua Peel é uma morada in-
contornável dos apreciadores 
de boa comida, desde 2004. 

O Grupo Ferreira decidiu 

oferecer aos viajantes do ae-
roporto Pierre-Elliott Trude-
au a mesma qualidade e va-
riedade de comida para que 
possam saborear ali mesmo 
ou levar para o avião. 

O café Vasco da Gama do 
aeroporto tem uns quarenta 
lugares sentados, servirá uma 
ementa pequeno-almoço, al-
moço e jantar. A ementa será 
tão variada como o da outra 
sucursal e propõe os clássicos 
e mais populares. Entre ome-
letes, saladas, sopas, sandwi-
chs e sobremesas os clientes 
vão apreciar sabores bem 
portugueses onde os produ-
tos portugueses de grande 
qualidade estão sempre em 
evidência.

O restaurante está situado 
antes da zona de segurança, é 
portanto acessível às pessoas 

que não vão viajar, está aber-
to das 4 da manhã às 10 da 
noite, 7 dias por semana.

A decoração é moderna, 
prática e confortável, o servi-
ço rápido e cordial para uma 
clientela apressada e exigente. 
As imagens dos navegadores 
aéreos e marítimos decoram 
as paredes e frases sobre essas 
personagens importantes da 
nossa história estão também 
escritas nas paredes.

Mais um sucesso para o 
rapaz com sapatos de verniz 
que tão bem soube traçar o 
seu caminho nesta terra fria, 
tal foi o seu destino. Prova 
que os imigrantes conse-
guem concretizar os seus 
sonhos e serem alvo de orgu-
lho no país de acolhimento e 
excelentes embaixadores do 
nosso país. n 
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Sucursal de Retalho aberta ao público

Tel . : 416-533-3591/ ax. : 416-533-3485

44 Atomic Ave, Etobicoke, ON M8Z 5L1
Email : sales@fermafoods.co eb: www.fermafoods.com

New Locat ion:

Para peixe fresco de todo o mundo, bacalhau e marisco visite o nosso armazém!

416-769-2010
16 Osler St. (Junto à Dupont & Dundas)

BOM PETISCO
Atum

Tuna

CONSERVAS

CANNED FISH

ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS ALIMENTARES, INCLUINDO PEIXE FRESCO, VINDO DE PORTUGAL

O Mercado do Peixe

Açores AcAbAmento e 
envernizAmento

 em mAdeirA

30 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA

514-272-0519
mirAndAmirAndA

Carlos Moleirinho e Fernando Lata
Tél.: 514 - 289-9367

PUB
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•ConCeição Correia

n o navegador e descobridor português Vasco da Gama domina a decoração 
do café homónimo no aeroporto Trudeau em Montreal
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Telefone: 905-873-8911 - fax: 905-873-0311

J. G. landscapinG

& snow Removal inc.

416.727.8863

• opeRações de conseRvação e manuTenção

• inTeRlockinG  • flaGsTone

• aluGueR de mini-Reboques paRa TRanspoRTe de caRGa

Em Oakville e arredores de Mississauga, um churrasco bem à portuguesa é no

John’s BBQ

Aceitamos encomendas de:
• Galinha grelhada e no espeto
• Pratos variados de peixe e carne
• Saladas e mariscos
• Encomendas para festas

na Winston Churchill a sul da QEW Aberto de terça-feira a domingo das 10h00 às 20h00

2828 Kingsway Drive, Oakville, ON, L6J 7M2

Tel. 905-829-8395
www.johnbbqchicken.ca

Em Oakville e arredores de Mississauga, um churrasco bem à portuguesa é no

John’s BBQ

Aceitamos encomendas de:
• Galinha grelhada e no espeto
• Pratos variados de peixe e carne
• Saladas e mariscos
• Encomendas para festas

na Winston Churchill a sul da QEW Aberto de terça-feira a domingo das 10h00 às 20h00

2828 Kingsway Drive, Oakville, ON, L6J 7M2

Tel. 905-829-8395
www.johnbbqchicken.ca

Informação atualizada todos os dias • Leia esta edição em: www.correiodamanhacanada.com

RM Tax SoluTionS
Income Tax & accounTIng ServIceS

ServIndo mISSISSauga e arredoreS
cell: 647.229.8499

RoSa Moniz

ApArtAmento AlgArve pArA vendA

Ar Condicionado /Aquecimento          
Mobilado com madeira de carvalho canadiano

máquina de lavar roupa e loiça, 1 WC , 2 arrecadações e 1 Garagem. 
Grande quintal empedrado com 2 chuveiros e mangueira, 

BBQ / Alpendre, Mobília de quintal: mesas e cadeiras

mAntA rotA
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O Secretário Regional 
do Turismo e Trans-
portes (PIT) assegu-

rou, na Horta, que os aço-
rianos vão poder, em breve, 
“começar a usufruir de todos 
os benefícios” que resultam 
da implementação do Plano 
Integrado dos Transportes 
(PIT) dos Açores, com “im-
plicações práticas ao nível da 
mobilidade e consequente 
bem-estar”.

Vítor Fraga, numa co-
municação à Assembleia 
Legislativa para apresentar 
as linhas gerais do Plano 
e entregar o documento à 
Presidente do Parlamento, 
salientou que o PIT está “fo-
cado no serviço a prestar ao 
cidadão e às empresas”.

Nesse sentido, frisou que 
o PIT “será implementado 
ao longo desta legislatura, 
com início nas ilhas do Tri-
ângulo”, acrescentando que 
se trata de um plano dinâ-
mico, “com capacidade de 
adaptação às mudanças e 
necessidades com que nos 
formos confrontando no fu-
turo”.

Vítor Fraga frisou ain-

da que o Plano Integrado 
de Transportes “não é um 
fim, mas sim um meio” pa-
ra poder aumentar os níveis 
de mobilidade de todos os 
Açorianos e de quem visita o 
arquipélago, “tornando mais 
fácil, mais cómodas e mais 
económicas as deslocações 
dentro da Região”.

O PIT perseguirá “a ex-
celência operacional do se-
tor dos transportes”, referiu 
o Secretário Regional, re-
conhecendo que “este é um 
objetivo ambicioso”.

Vítor Fraga afirmou ter 
“consciência de que este 
plano”, à semelhança da sua 
ação, “será alvo de críticas 
– umas bem intencionadas, 
outras nem tanto”, mas asse-
gurou que está disponível pa-
ra ouvir “todas sem exceção, 
não deixando, no entanto, de 
continuar a trabalhar afinca-
damente e com convicção na 
sua implementação”.

O PIT já foi apresentado 
nas ilhas do Faial, Pico, São 
Jorge e Terceira, seguindo-se 
brevemente a sua apresen-
tação nas restantes ilhas da 
Região. n 

Açorianos vão sentir benefícios do 
Plano Integrado dos Transportes

O Secretário Re-
gional da Saú-
de presidiu na 

sexta-feira à inaugu-
ração da clínica mé-
dica dos Bombeiros 
Voluntários de Angra 
do Heroísmo, na ilha 
Terceira, onde elogiou 
o “dinamismo da asso-
ciação”, que criou um 
serviço “útil aos seus 
membros e incentiva-
dor de novos associa-
dos”. 

Luís Cabral afir-
mou que, através da 
disponibilização de 
consultas médicas, a Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros de Angra do Heroísmo 
“irá ter maior vida, provavel-
mente terá mais associados e 
proporcionará melhores ser-
viços às pessoas”. 

A clínica vai servir os 
membros e associados da cor-
poração e respetivas famílias, 
será extensível aos funcioná-
rios do Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombeiros 
dos Açores e, através de um 
protocolo celebrado hoje, será 
também alargada aos funcio-

nários da Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo.

O Secretário Regional da 
Saúde salientou que a associa-
ção está a utilizar uma infra-
estrutura disponibilizada pelo 
Governo, “numa iniciativa 
que é de louvar e com vários 
benefícios para as pessoas 
que serve”. Para Luís Cabral, 
“o Serviço Regional de Saúde 
tem um papel muito prepon-
derante e continuará a ter”, 
mas há espaço para a inicia-
tiva privada nesta área “como 
serviço alternativo para quem 
dele pretenda beneficiar”. n

Bombeiros de Angra 
do Heroísmo criam 
clínica médica

PIT aPresenTadO nO PIcO, faIal, s. jOrge e TerceIra

nVítor Fraga 
durante a 

apresenta-
ção do Plano 
Integrado de 
Transportes 

(PIT) na Horta
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nLuís Cabral 
presidiu à 
inauguração da 
clínica médica 
dos bombeiros

Bolos de Casamentos, Batizados, Aniversários e Ocasiões Especiais
Refeições ligeiras e especiais de Segunda a Sexta

Aberto 7 dias por semana
Sextas e Sábados - Aberto 24h

1014 Bloor Street West
(oeste da Westmorland) 

A casa do famoso Pão da Avó
Pão Típico Português e Italiano

Proprietários Paula e Nuno

Pastelaria

Sandes e Cafés

Tel.: 416 536-1522
www.courensebakery.com   -   info@courensebakery.com

LLBO

Internet Grátis
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Quarto d’Hóspedes

John DaCosta
sales Representative
416 625 1080 647 774 5140

Liz aLmosteR
sales Representative

Open HOuse - sábado e Domingo, das 2h00 às 4h00

Sempre pensou em comprar um apartamento, 
mas não quer o incómodo de escadas e el-
evadores, e tem medo de alturas? Então esta 
é a oportunidade perfeita para comprar um 
apartamento no rés-do-chão com 2 quartos, 2 
casas-de-banho, varanda privada e totalmente 
renovado pronto para mudar imediatamente.

260 SCARLETT RD # 107

Cozinha

Sala de Estar

Sala de Jantar

Quarto Principal

Casa de Banho

1678 Bloor st West, 4th Floor
m6P 1a9 toronto, on

ConDo ExPERTS

tel: 416.769.1616
**Não se destina a solicitar 
propriedades sob contrato**

especialistas em Condomínios 
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301 Oxford St. W 
519.204.8978

706 Hamilton Road
519.452.1310

KING OF THE PIGSPROOF
w w w. k i n g o f t h e p i g s . c a

Servimos pequeno-almoço

PUB

Saiba como ANUNCIAR.  
Ligue já 647-444-1240
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Eu vi! Ninguém me contou! Até a minha própria mãe 
sabia das infidelidades dela. Sabe-se lá por quanto 
tempo ridicularizou esse maldito. Procurei ajuda mass 
só me enganaram. Agora sei que só o Marcos é o 
VERDADEIRO e os outros são charlatães e mentirosos. 
Recomendo o Marcos poise le ajudou-me a dominar a 
minha mulher e agora ela COME NA MINHA MÃO!
NN

Alguém que até me custa mencionar o nome porque é a 
minha própria irmã fez-me maldades com um bruxo negro 
africano para acabar a minha relação com o meu amor. 
Não sabíamos porque queríamos estar separados um do 
outro mas separa-mo-nos. A minha mãe em Cabo Verde 
disse-me que me procurou ajuda e indicou-me o lugar 
certo, pois o Marcos libertou-me do mal e trouxe-me de 
volta o amor da minha vida para sempre. 
Obrigado Marcos. Francisco e Maria Bates

SÓ AMARRAÇÕES
Irmão Marcos e os seus milagres
Sem mais lágrimas, sofrimento e humilhação

Atraio, amarro e submeto o seu ser amado. 
Faço-o voltar dominado, de joelhos, arrependido e 
a pedir perdão. O que eu uno, nenhum feiticeiro 
pode separar.

Estes testemunhos são reais

PODEROSO IRMÃO MARCOSPODEROSO IRMÃO MARCOS
BRUXO E CURANDEIRO DE NASCIMENTO BRUXO E CURANDEIRO DE NASCIMENTO 

ESTES TESTEMUNHOS SÃO REAISESTES TESTEMUNHOS SÃO REAIS

Único conhecedor de todos os rituais e segredos de magia 
BRANCA, VERMELHA E NEGRA, para curar os males da alma 

e do corpo; conheça a causa da sua má sorte e fracassos

Único conhecedor de todos os rituais e segredos de magia 
BRANCA, VERMELHA E NEGRA, para curar os males da alma 

e do corpo; conheça a causa da sua má sorte e fracassos

Recupere a pessoa que ama
AMARRAÇÃO PUSANGA EFETIVA 100 % eficaz. Voltará muito 
carinhoso, pedirá para fazer amor e ficará  perdidamente apaixo-
nado.

Resultados imediatos, por mais orgulhoso que seja, sem causar 
danos e sem que se aperceba.

Comprovo infidelidades. Segredo absoluto.

A minha sogra tinha inveja porque o meu esposo 
dava-me uma boa vida e gostava muito de mim. 
Ela disse que os meus filhos não eram dele, dizia 
que eu tinha um amante e que ela podia provar 
através de fotos. Destruíu o meu lar com intrigas 
e mentiras e por isso procrei o melhor dos melho-
res – O MARCOS! Protegeu o meu lar e afastou 
essa má lingual. Estou muito agradecida ao 
Marcos e recomendo-o. NN

A minha mãe sempre me disse que 
a Rita não era minha amiga e muita 
gente dizia que ela tinha inveja de 
mim e algum ódio. Nunca achei isso 
nem sentia. Assim que visitei o 
Marcos, ele explicou-me a razão. Ela 
tinha-me feito bruxaria para me 
fazer infeliz. Um homem, que apesar 
de eu não gostar dele, queria-me como sua namo-
rada e a Rita estava perdidamente apaixonada por 
ele. Lamentei ter perdido uma amizade de anos 
mas ganhei um novo amigo – o Marcos. 
Recomendo-o a ele e a tudo o que ele faz. 

Micaela

Tive que bater no fundo para 
me aperceber que aquelas 
amizades só me traziam pro-
blemas e inimigos. Deram-me 
um tiro que quase me matou. 
Da minha rebeldia nada 
restou, tive problemas no 
tribunal e de saúde. Só o 
Marcos é que me tirou todos os vícios, 
afastou todas as más companhias e tratou 
de todos os meus problemas de saúde. 
Obrigado Marcos. 

Martin

Fiz parte de uma seita satanic onde praticava-
mos rituais negros e bruxaria 
para destruir pessoas. Prejudi-
quei muitas pessoas e o mal da 
bruxaria senti na minha própria 
pele. Sofri muito com os meus 
atos e até tinha um espírito 
negro dentro de mim. O Marcos 
exorcizou-me e senti-me 
melhor. Agora a minha vida está livre de 
coisas más. Graças a Deus e graças ao 
Marcos por me permitir melhorar a minha 
vida.

NN

- Curo bruxarias, feitiçarias e malefícios
- Trato de doenças estranhas ou falsas, mau-olhado
- Conheça hoje mesmo o rosto e o nome do seu inimigo oculto
- Proteção contra a inveja e más energias para casas, corpos e negócios
- Curo vícios e dependências de drogas ou álcool

Trabalhos 100% garantidos
Toronto: 647-869-7956

Montreal: 514-430-9038

100%
Garantido

Garantia
      total

Milhares de testemunhos atestam os meus resultados 
Não se deixe enganar por falsos videntes e espiritualistas...

Confie no Poderoso Irmão Marcos! Leitura de tarot, MÃOS e cigarro

647-869-7956Toronto: 514-430-9038Montreal:
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www.hollywoodproductions.ca

Vote no cantor da sua preferência

 visite www.hollywoodproductions.com
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FUTEBOL NACIONAL
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LIGA Sporting CP - Olhanense
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1ª Liga

Os jogos estão no horário EST (Toronto).

16h00   TV
13h00   TV  
15h00   TV  
11h00
12h00                   
14h00   TV             
15h15   TV            
16h00   TV
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Futebol
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Terça-feira, 10 de Junho de 2014

à

QuinTa-feira, 11 de Junho de 2014

Excursão dE AutocArro
Jogos da seleção Portuguesa

estados unidos
Portugal - irlanda

SexTa-feira, 6 de Junho de 2014

à

Sábado, 7 de Junho de 2014

Portugal - México
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2ª LIGA

Próxima jornada:           23/mar

GD Cedrense – FC Flamengos; Fayal Sport 
– Vitória FC. Folga: FC Madalena.

FAIAL / PIco

Resultados               14ª jornada
Flamengos, 1 – Fayal Sport, 1
FC Madalena, 1 – Cedrense, 0

Folgou: Vitória FC.

Campeonato de Futebol da AF da Horta

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º FC Madalena 12 7 5 0 20 –11      26
2º Flamengos 11 4 5 2 17 –15      17
3º Vitória FC 11 3 3 5 15 –19      12
4º Faya Sport 11 2 5 4 12 –12      11
5º Cedrense 11 1 4 6 11 –18       7

Resultados               9ª jornada
FC Urzelinense, 0 – GD Beira, 2  
FC Calheta, 0 – GD Velense, 4

Campeonato de São Jorge

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º G.D.Beira 9 6 3 0 13 – 02         21
2º G.D.Velense 9 5 2 2 17 – 07         17
3º Urzelinense 9 2 2 5 08 –13           8
4º FC Calheta 9 0 3 6 07 –23           3

Próxima jornada:         30/mar
Urzelinense – FC Calheta; GD Velense – GD 
Beira.Classificação:

J V E  D GM-GS P
1º Boavista CR 15 9  2  4 31 –16        29
2º SC Salão 15 8 3  4 20 –15        27
3º Vilanovense 15 6 6  3 11 – 08         24
4º JD Lajense 15  7 3  5 17 –14        24
5º GD Fontinhas 15 3 2 10 12 –24        11
6º Os Leões 15 3 2 10 14 –28        11

são mIGueL

terceIrA

Resultados               15ª jornada
SC Salão, 0 – SC Vilanovense, 0
Boavista CR, 4  – Os Leões, 2

JD Lajense, 3 – GD Fontinhas, 0

Próxima jornada:          23/mar

Campeonato da ilha Terceira

Resultados               2ª jornada
Águia CD , 0 – GD São Roque, 0

Vale Formoso, 3 – U. Micaelense, 0

Campeonato de São Miguel – Seniores
Apuramento do Campeão

Campeonato de São Miguel – Seniores
2ª divisão

são JorGe

Resultados               4ª jornada
FC Urzelinense, 2 – FC Calheta, 2

GD Beira, 1 – GD Velense, 0

Taça da ilha de São Jorge

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º GD Beira 4 3 0 1 05 – 01      9
2º GD Velense 4 3 0 1 06 – 02      9
3º Urzelinense 4 1 1 2 03 – 04      4
4º FC Calheta 4 0 1 3  03 –10     1

Próxima jornada:          6/abr

Os Leões – GD Fontinhas; JD Lajense – SC 
Vilanovense; Boavista Ribeirinha – SC Salão.

GD Velense – FC Urzelinense; FC Calheta 
– GD Beira.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º Vale Formoso 2 1 0 0      08 – 01       37
2º São Roque 2 1 1 0      03 – 01       20
3º U. Micaelense 2 0 0 2      01 – 01       18
4º Águia CD 2 0 1 1     01 – 05       18

Resultados               10ª jornada

Casa Povo Maia, 1 - Santo António, 2
GD São Roque, 2 – Vitória CCP, 1
CP Arrifes, 2  - Rabo de Peixe B, 4

Folgou: FCD Santa Bárbara.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º Santo António 9 6 3 0 26 – 12       21
2º CP Arrifes 9 5 2 2 18 – 11       17
3º V. Pico Pedra 9 5 0 4 14 – 12        15
4º Rabo Peixe B 8 4 1 3 14 – 11        13
5º CP Maia 8 3 1 4 20 – 11       10
6º Santa Bárbara 8 2 1 5 07 – 17        7
7º São Roque B 9 1 0 8 11 – 34         3

Próxima jornada:           23/mar

Rabo de Peixe B – São Roque B; Vitória CPP 
– Casa Povo Maia; Santa Bárbara – Casa 
Povo Arrifes. Folga: CD Santo António.

Resultados               5ª jornada
GD Velense, 1 – Urzelinense, 0

FC Calheta – GD Beira

Taça AFAH - Seniores 

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º GD Velense 5 4 1 0 9 – 3     13
2º Urzelinense 5 2 0 3 7 – 7       6
3º GD Beira 4 1 1 2 5 – 6        4
4º FC Calheta 4 1 0 3 6 –11       3

Próxima jornada:         23/mar
FC Urzelinense – GD Beira; FC Calheta – GD 
Velense.

Resultados        Meias-finais (1ª mão)
Boavista Ribeirinha 4 - “Os Leões” 1 

Vilanovense 3 - Desportivo das Fontinhas 0
(2ª mão: 4 de maio)

Taça da ilha Terceira - Séniores

PUB

(2ª mão: 30 de março)

Taça de São Miguel - 2ª divisão
Meias-finais            
Sto. António, 0 - Casa do Povo da Maia, 3

GD S. Roque B, 2 - CP Arrifes, 0

Penafiel, 3 - Santa Clara, 1

LIGA meo Açores 

Pode Ganhar
Excursão

as 9 ilhas dos

AÇORES
com

Gente Tours

Celebrando a Música, Cultura & Gastronomia
Almoço - Espectáculo - Canção - Baile
Comédia - Prémios - Exposições - Surpresas
GENTE (416) 516-9225 - PCCM (905) 286-1311 www.GenteTV.com

Adultos $50  Crianças $30 (5-12 anos)

Vindo da

AMERICA

Reservas:

MC

PORTUGUESE Cultural Centre of Mississauga
53 Queen St. N. (Mississauga Rd. & Britannia Rd. W.)

Domingo 6 de Abril, 2014 - 1:00pm

Vindo da

AMERICA
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Justiça chega de penálti
n o Penafiel somou um impor-
tante triunfo na luta pela promo-
ção. os durienses construíram 
as melhores ocasiões, num 
jogo emque o santa Clara ab-
dicou de atacar cedo, o que se 
revelou fatal. andré Fontes (8’) 
fez o 1-0, mas a vantagem só 
durou 12 minutos, porque Hugo 
santos (20’), de penálti, repôs a 
igualdade.

Depois, Miguel Leal colheu 
frutos com a entrada de Paulo 
roberto, que ganhou um pe-
nálti, convertido por Caballero 
(75’). a fechar, o brasileiro bateu 
o terceiro penálti. n

nHorácio 
Gonçalves 
não conse-
gue tirar o 
Santa Clara 
das últimas 
posições

Próxima jornada:           22/mar

São Roque – Vale Formoso; U. Micaelense 
– Águia CD.

Resultados               2ª jornada
U. Nordeste, 0 - Marítimo, 2

Taça Primavera da AFPD

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º Marítimo SC 2 1 1 0      3 – 1       17
2º Mira Mar 1 0 1 0      1 – 1       14
3º U. Nordeste 1 0 0 1      0 – 2        8
Próxima jornada:           23/mar

Mira Mar – União Nordeste. Folga: Marítimo 
SC.

Próxima jornada:           23/mar

SC Marítimo – Angrense; Rabo de Peixe 
– Lusitânia.

Resultados               2ª jornada
Angrense, 3 – Rabo de Peixe, 0
SC Marítimo, 1 – Lusitânia, 0

Apuramento do Campeão

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º SC Angrense 2 2 0 0 5 – 1     50
2º SC Marítimo 2 1 1 0 2 – 1     34   
3º SC Lusitânia 2 0 0 2 1 – 3     32
4º Rabo de Peixe 2 0 1 1 1 – 4     31

Próxima jornada:           23/mar

Barreiro – Capelense; Santiago – CD Lajense; 
Prainha FC – Guadalupe.

Resultados               2ª jornada
Capelense, 2 - Santiago FC, 1
Prainha FC, 2 - CD Lajense, 0
Guadalupe, 2 - SC Barreiro, 1

Despromoção

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º Prainha FC 2 1 0 1      5 – 4       31
2º Guadalupe 2 1 0 1      3 – 6        28
3º SC Barreiro 2 1 0 1      5 – 5       27
4º Santiago FC 2 1 0 1      6 – 3       22
5º Capelense 2 2 0 0      4 – 1       19
6º CD Lajense 2 0 0 2      0 – 4        6

n o angrense celebrou este 
domingo a conquista do título 
de campeão do campeonato de 
futebol dos açores ao derrotar o 
rabo de Peixe por 3-0 em parti-
da da segunda jornada do grupo 
da subida. 

se na pior das hipóteses o 
angrense precisava fazer o 
mesmo resultado que o velho 
rival de angra, o desaire dos le-
ões pela manhã (1-0) antecipou 
os festejos do coletivo da rua de 
são João que, jogando tranqui-
la, fez valer o fator casa e bateu 
o rabo de Peixe sem margem 
para dúvidas. n
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n Paul Lambert, técnico do Aston 
Villa, acusou José Mourinho de 
querer desviar as atenções da 
derrota (0-1) do Chelsea com
as críticas ao árbitro do jogo de 
sábado.“Não é a primeira vez que 
ele adota este tipo de comporta-
mento”, disse Lambert.

Mourinho criticado
INGLATERRA – ASTON VILLA

BREVES

n O Vale Formoso sagrou-se 
campeão de futebol de São 
Miguel, após o encontro da 
segunda jornada da segunda 
fase do Campeonato de São 
Miguel. Nas Furnas, debaixo de 
intensa chuva, os axadrezados 
bateram o União Micaelense por 
3-0. Os golos foram apontados 
por Ruizinho (bis) e Mota. O Vale 
Formoso garante assim o direito 
de participar, na próxima época, 
na Liga Meo Açores.

Vale Formoso 
campeão 

FuTEbOL - SãO MIGuEL 

n O Dínamo de Kiev (Miguel 
Veloso foi titular) venceu (2-1)  
o Tavriya, com David Caiado 
e Nuno Pinto no onze inicial. 
O Dínamo de Kiev é 2.º (39 
pontos), e o Tavriya está na 
14.ª posição (11).O Shakhtar 
Donetsk lidera (44).

Miguel Veloso 
ganha

uCRÂNIA

n Edinho marcou na derrota
(1-2) do Kayseri Erciyesspor
com o Fenerbahçe (1.º lugar,
54 pontos). A equipa do
português está em 17.º (25).

Edinho marca
TuRQuIAn Messi fez um‘hat-trick’ na       

goleada (7-0) do Barcelona sobre 
o Osasuna, em jogo da 28.ª jorna-
da da Liga Espanhola, e tornou-se 
no melhor marcador de sempre 
na história dos catalães, com
371 golos, entre jogos oficiais e 
particulares.

Marca três e entra 
para a história

LIONEL MESSI

n Ribeirense  da ilha do Pico, 
Açores, e Colégio do Rosário, 
apuraram-se para a final da Taça 
de Portugal de voleibol femini-
no, a disputar a 13 de abril no 
Pavilhão Multiusos de Baião.

Ribeirense na final 
da Taça 

VOLEIbOL FEMININO
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Terça-feira, 18 de março                          
ToronTo  
02:30   Uma mesa PortUgUesa... Com Certeza
 - goa e Nova IorqUe
03:00   Novos aUtores (r/) 
04:00   Bom DIa PortUgal
06:00   Praça Da alegrIa
08:18   os Nossos DIas
09:00   JorNal Da tarDe
10:16   o Preço Certo - XX sérIe
11:07   PortUgal No Coração
14:00   PortUgal em DIreto
15:10   Bem-vINDos a BeIraIs
15:53   ler +, ler melhor
16:00   teleJorNal
17:10   Uma mesa PortUgUesa... Com Certeza
 (r/) - goa e Nova IorqUe
17:39   o Preço Certo (r/) - XX sérIe
18:29   os Nossos DIas (r/) 
19:12   teleJorNal maDeIra
19:42   teleJorNal - açores
20:13   Bem-vINDos a BeIraIs
21:00   teleJorNal amérICa
21:33   Uma mesa PortUgUesa... Com Certeza
 (r/) - goa e Nova IorqUe
22:03ler +, ler melhor
22:10eUrotwItt 2014
22:35BoCage
23:24Novos aUtores (r/) 
00:19ler +, ler melhor
00:275 Para a meIa-NoIte - 5ª sérIe
01:28teleJorNal - açores (r/) 
02:00teleJorNal maDeIra (r/) 

QuarTa-feira, 19 de março                          
ToronTo 
02:30   DestINo: PortUgal - II
03:01   PoDIUm
04:00   Bom DIa PortUgal
06:00   Praça Da alegrIa

08:15   os Nossos DIas
09:00   JorNal Da tarDe
10:20   o Preço Certo - XIX sérIe
11:15   PortUgal No Coração
14:00   PortUgal em DIreto
15:10   Bem-vINDos a BeIraIs
16:00   teleJorNal
17:00   DestINo: PortUgal - II (r/) 
17:35   o Preço Certo - XIX sérIe
18:45   os Nossos DIas
19:15   teleJorNal maDeIra
19:50   teleJorNal - açores
20:15   Bem-vINDos a BeIraIs
21:00   teleJorNal amérICa
21:30   DestINo: PortUgal - II (r/) 
22:00   os FIlhos Do roCk (r/) 
22:45   teC@Net
23:15   PoDIUm (r/) 
23:55   eUrotwItt 
00:20   5 Para a meIa-NoIte - 5ª sérIe
01:30   teleJorNal - açores
02:00   teleJorNal maDeIra

QuinTa-feira, 20 de março                          
ToronTo 
02:30   CorresPoNDeNtes
03:05   PoDIUm
04:00   Bom DIa PortUgal
06:00   Praça Da alegrIa
08:15   os Nossos DIas
09:00   JorNal Da tarDe
10:20   o Preço Certo - XIX sérIe
11:15   PortUgal No Coração
14:00   PortUgal em DIreto
15:05   Bem-vINDos a BeIraIs
16:00   teleJorNal
17:10   CorresPoNDeNtes
17:35   o Preço Certo
18:37   os Nossos DIas
19:15   teleJorNal maDeIra

19:45   teleJorNal - açores
20:15   Bem-vINDos a BeIraIs
21:00   teleJorNal amérICa
21:30   CorresPoNDeNtes (r/) 
22:00   materNIDaDe
23:00   eUroDePUtaDos
23:15   PoDIUm (r/) 
00:30   5 Para a meIa-NoIte - 5ª sérIe
01:30   teleJorNal - açores (r/) 
02:00   teleJorNal maDeIra (r/) 

SexTa-feira, 21 de março                                                  
ToronTo  
02:30   sUPer DIva - ÓPera Para toDos
03:05   PoPlUsa
04:00   Bom DIa PortUgal
06:00   Praça Da alegrIa
08:15   os Nossos DIas
09:00   JorNal Da tarDe
10:20   o Preço Certo - XIX sérIe
11:15   PortUgal No Coração
14:00   PortUgal em DIreto
15:05   Bem-vINDos a BeIraIs
16:00   teleJorNal
17:00   sUPer DIva - ÓPera Para toDos (r/) 
17:35   o Preço Certo - XIX sérIe
18:30   os Nossos DIas
19:15   teleJorNal maDeIra
19:45   teleJorNal - açores
20:15   Bem-vINDos a BeIraIs
21:00   teleJorNal amérICa
21:30   3 Por Uma
22:30   sUPer DIva - ÓPera Para toDos (r/) 
23:00   BIosFera
23:25   PoPlUsa (r/) 
00:15   5 Para a meIa-NoIte - 5ª sérIe
01:30   teleJorNal - açores
02:00   teleJorNal maDeIra

Sábado, 22 de março                                      
ToronTo 
02:30   eUroDePUtaDos
03:05   PortUgal 3.0
04:00   Bom DIa PortUgal FIm De semaNa
06:55   DoCUmeNtárIo a DesIgNar
08:10   PortUgal 3.0 (r/) 
09:00   JorNal Da tarDe
10:15   PrÓs e CoNtras
12:00   maCaU CoNtaCto 
12:30   eUa - CalIFÓrNIa CoNtaCto 
13:00   atlâNtIDa - açores
14:30   DestINo: PortUgal - II
15:10   rePortagem
15:45   voz Do CIDaDão
16:00   teleJorNal
17:15   Programa a DesIgNar
18:40   CheFs aCaDemy
20:00   24 horas
21:05   DePoIs Do aDeUs
22:00   teleJorNal maDeIra
22:30   teleJorNal - açores
23:00   zoNa mIsta
01:00   CorresPoNDeNtes
01:25   maCaU CoNtaCto (r/) 
01:55   eUa - CalIFÓrNIa CoNtaCto (r/)

domingo, 23 de março                          
ToronTo  
02:30   BIosFera
02:55   áFrICa 7 DIas 
03:30   áFrICa gloBal
04:00   Bom DIa PortUgal FIm De semaNa
06:00   eUCarIstIa DomINICal
06:45   Programa a DesIgNar
07:00   músICa maestro
07:30   Programa a DesIgNar
08:15   BaIrro alto (r/) 
09:00   JorNal Da tarDe
10:15   aqUI PortUgal
14:35   BrasIl CoNtaCto
15:05   eUa - Nova INglaterra CoNtaCto
15:35   eUrotwItt
16:00   teleJorNal
17:15   músICa maestro (r/) 
18:00   trIo D´ataqUe
20:00   24 horas
21:05   DePoIs Do aDeUs
22:00   teleJorNal maDeIra
22:30   teleJorNal - açores
23:00   FUtsal
00:30   3 Por Uma (r/) 
01:25   BrasIl CoNtaCto (r/) 
01:55   eUa - Nova INglaterra CoNtaCto (r/)

Segunda-feira, 24 de março                          
ToronTo 
02:30   esPeCIal saúDe
03:10   BaIrro alto
04:00   Bom DIa PortUgal
06:00   Praça Da alegrIa
08:15   os Nossos DIas
09:00   JorNal Da tarDe
10:20   o Preço Certo - XIX sérIe
11:15   PortUgal No Coração
14:00   PortUgal em DIreto
15:10   Bem-vINDos a BeIraIs
16:00   teleJorNal
17:15   esPeCIal saúDe (r/) 
17:45   o Preço Certo - XIX sérIe
18:32   os Nossos DIas
19:18   teleJorNal maDeIra
19:45   teleJorNal - açores
20:12   Bem-vINDos a BeIraIs
21:00   teleJorNal amérICa
21:30   esPeCIal saúDe (r/) 
22:02   CheFs aCaDemy (r/) 
23:30   BaIrro alto
00:20   5 Para a meIa-NoIte - 5ª sérIe
01:30   teleJorNal - açores
02:00   teleJorNal maDeIra

Somos alheios a cancelamentos ou alterações 
de programas, sendo as mesmas da exclusiva 
responsabilidade da RTP Internacional.
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A. M. MontreAl
Previsão Metereológica

terça quarta quinta sexta sábado domingo

-6ºC    -2ºC -7ºC   5ºC -2ºC    0ºC -1ºC    1ºC-9ºC    0ºC -11ºC    3ºC

segunda

Carneiro - a vida afetiva favorece a intensidade dos sen-
timentos e permite a regeneração da vida amorosa, trans-
formando positivamente as relações. a nível profissional, vai 
descobrir a sua enorme força interior para lidar com os desa-
fios e com a sua nova capacidade de enfrentar a vida. 

Touro - a vida afetiva confere segurança e muita confiança, 
podendo beneficiar destes elementos e constituir muito suces-
so em seus relacionamentos. a nível profissional pode aprovei-
tar as energias positivas direcionadas para a carreira e desenvol-
ver todas as atividades com mais competência e rigor.

Gémeos - a vida afetiva deve ser avaliada com discernimento 
e a auto – confiança, permitindo estabelecer relacionamentos 
mais espontâneos e aventureiros. a nível profissional é essen-
cial prestar atenção a novas oportunidades relativas à carreira, 
viagens e contactos com grupos e entidades relevantes.

CaranGuejo - a vida afetiva está relacionada com as trans-
formações interiores e, neste contexto, começa um ciclo de 
mudanças ao nível dos relacionamentos. a nível profissional a 
conjuntura assinala uma fase fundamental para o crescimento 
da carreira, contudo, é crucial evitar certas atitudes impulsivas.

Leão - a vida afetiva evolui positivamente e através da sua 
relação com os outros vai aprender a conhecer-se melhor e 
a respeitar as pessoas circundantes. a nível profissional abre 
um ciclo de grande evolução na carreira, de qualquer forma, 
é fundamental prestar atenção aos interesses dos outros.

VirGem - a vida afetiva, após definições e reestruturações 
essenciais aos relacionamentos, marca uma fase de cresci-
mento e amadurecimento interior.  a nível profissional as de-
cisões lúcidas e a capacidade de sacrifício estão acentuadas, 
marcando o início de uma grande evolução na carreira.

BaLança - a vida afetiva está idealizada e a sensibilidade 
acentuada estimula os jogos, os romances e os aspetos lúdicos 
da vida. Fase de aproximação às crianças. a nível profissional a 
conjuntura exige serenidade, humildade e muita compreensão, 
de forma a poder definir a sua vida relativamente ao futuro.

esCorpião  - a vida afetiva está harmonizada e confere uma 
necessidade de aproximação ao lar. Fase de grande sensibi-
lidade e profundidade interior. a nível profissional é funda-
mental concretizar a sua estratégia em relação aos seus pla-
nos a curto prazo. Valorize mais os contactos circundantes.

saGiTário - a vida afetiva reflete a sua grande energia in-
terior e promove as conquistas, os romances e todas as ativi-
dades marcadas pela aventura. a nível profissional é crucial 
concretizar os seus ideais relativos à carreira, desenvolven-
do iniciativas e executando os seus plenos com eficiência.

CapriCórnio - a vida afetiva harmonizada evidencia a 
sua segurança interior e permite agir coerentemente em re-
lação aos seus verdadeiros sentimentos. a nível profissional 
concretize as suas atividades com responsabilidade e com-
preenda o sentido da sua carreira, como uma dádiva Divina.

aquário - a vida afetiva permite manifestar a expressão 
real dos seus sentimentos e agir no quotidiano em lealdade 
relativamente à sua profunda consciência. a nível profissional é 
perfeitamente possível concretizar os seus objetivos e começa 
uma fase ótima para aproveitar oportunidades na carreira.

peixes - a vida afetiva evidencia segurança e equilíbrio in-
terior, permitindo desenvolver os relacionamentos de forma 
mais confiante e equilibrada. a nível profissional é crucial 
aproveitar os seus recursos pessoais ocultos, de forma a de-
senvolver a carreira mais de acordo com a sua sensibilidade.

18 a 24 de março de 2014

por Luís Moniz (riquinho-astro@hotmail.com)
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tERÇA QUARtA QUINtA SEXtA SÁBADO DOMINGO

-1ºC      1ºC 1ºC     4ºC 0ºC    3ºC -7ºC    -1ºC-2ºC    3ºC -6ºC    2ºC

SEGUNDA

-7ºC    -1ºC

n Irmandade e Banda Lira do 
Espírito Santo

• 29 e 30 de março, 18h30:
- Matança do Porco e Noite de Fados 
com Claúdia Pereira, Sandra Silva, João 
C. SIlva e Carlos Furtado (EUA), no Clu-
be Português de London (134 Falcon St.). 
Informações e reservas ligue 519-673-
2191, 519-686-5037 ou 519-685-1264.

n Amigos Portugueses do Peel 
Memorial Hospital

• 23 de março, 13h00:
- Festa dedicada à década de 1970 
para angariação de fundos destinados 
à reconstrução do Peel Memorial, no 
CCPM (53 Queen Street N, Mississau-
ga). Inclui almoço e a atuação de Tony 
Camara e do DJ All Star. Informações e 
reservas: 905-459-3903, 416-568-9535 
ou 905-451-9235.  

n Centro Cultural Português de 
Mississauga 
- tel. 905-286-1311
53 Queen St. West, Mississauga 

• 29 de março, 18h30:
- Recordar é viver. Jantar e baile com o 
Duo Som Luso. 

n Mississauga Convention 
Centre
- tel. 905-564-1920
75 Derry Rd. W., Mississauga 

• 27 de março, 18h00:
- Jantar de homenagem a Hazel Mc-
Callion, presidente da câmara muni-
cipal de Mississauga. Para reservas e 
informações contate 905-542-2694, ext. 
2248 (Sara Dias) ou envie um email para 
sarad@clmiss.ca 

n Centro de Ajuda à Família 
- tel. 514.982.0804
2414 avenue Mont Royal Est, Montreal

• 25 de março, 18h00:
- Leilão silencioso de obras de arte va-
riadas, a realizar no restaurante Chez Le 
Portugais (4128 St-Laurent, Montreal).  
Para mais informações: http://www.cen-
treaidefamille.ca/caf/index.php?id=15

n Abrigo Centre 
- tel.: 416-534-3434 
1645 Dufferin St, Toronto 

• 29 de março, 18h30:
- Noite de Fados e jantar para angariação 
de fundos, na sala Caboto, Villa Colom-
bo (40 Playfair Ave.). Atuam os fadistas 
Fátima Ferreira e Armando Jorge. 

n Arsenal do Minho de Toronto
- tel: 416-532-2328  
1166 Dundas St. W., Toronto 

• 6 de abril, 13h00:
- Almoço de angariação de fundos para 
Vitor Caldas, vítima de hepatite.

n Asas do Atlântico
- tel: 416-531-7771 
1573 Bloor St W., Toronto 

• 29 de março, 18h30:
- Baile da Chamarrita, com jantar e aatu-
ação da Tony Silveira Band.

n Casa do Alentejo
- tel: 416-537-7766
1130 Dupont St., Toronto 

• 30 de março, 19h30:
- Jantar de angariação de fundos. Divul-
gação do folclore português e de talentos 
locais. Atuação do grupo coral e do gru-
po de teatro “ O Projecto”.

n Casa dos Açores
- tel.: 416-603-2900 
1136 College St., Toronto 

• 29 de março, 19h00:
- Jantar de angariação de fundos da 
CAO, animado pelo conjunto Unique 
Touch.

n Casa dos Poveiros
- tel.: 416-720-9371  
337 Symington Ave. (cave), Toronto

• 22 de março, 19h30:
- Noite das Francesinhas. 

n Fundação Cultural Amigos de 
Angeja - tel. 416-725-5318 
472 Winona Dr., Toronto

• 29 de março, 18h00:
- Jantar de angariação de fundos para 
o jardim do Emigrante em Angeja, no 
Festiflor Catering (122 Turnberry Ave.), 
com a Karma Band.

n Futebol Clube do Porto de 
Toronto - tel. 416-726-1817  
545 Rogers Rd., Toronto

• 23 de março, 15h00:
- Assembleia Geral Extraordinária para 
eleição dos órgãos sociais para 2014/16.

n Operário Sports Club 
- tel. 416-720-0731 
1136 College St., Toronto

• 22 de março, 17h00:
- Jantar e convívio dos sócios, com atua-
ção de Tony Silveira.

n Peniche Community Club
- tel. 416-536-7063
1264 College St., Toronto

• 22 de março, 19h00:
- 33º aniversário. Jantar e a atuação do 
conjunto Os Panteras e de Peter Serra-
do.

n Sport Club Angrense of 
Toronto - tel. 416-537-1555
1195 Bloor St. W., Toronto

• 22 de março, 19h00:
- Matança do Porco, com o DJ Duo FT.

• 29 de março, 19h00:
- Jantar e baile, com o DJ Martins.

n Sporting Clube Português de 
Toronto - tel. 416-763-1707 
1650 Dupont St., Toronto

• 15 de março, 19h00:
- Baile da Pinha com jantar e a atuação 
do conjunto Folhas Negras.

n Kitchener Portuguese Club 
- tel. 519-579-6960 
1548 Fischer Hallman Rd, Kitchener

• 22 de março, 18h00:
- 25.º aniversário. Festa do Caçador, com 
jantar e baile com o DJ Atlantic.

• 29 de março, 19h00:
- Noite de fado terceirense com fadistas 
açorianos.

n Portuguese Cultural Club of 
Vaughan
 - tel. 416-319-7545

• 22 de março, 19h00:
- 3º aniversário. Jantar e baile de gala, no 
St. David's Parish Hall (2601 Major Ma-
ckenzie Dr., Maple), com a atuação dos 
RF As Estrelas e Os Antigos do PCCV. 
Música com o DJ TNT.

AgendA

ToronTo

mississAugA

KiTCHener 

monTreAl

VAugHAn 

CTT | Florbela vai ter selo
Florbela espanca é uma das persona-
lidades que os Correios de Portugal 
recordam em 2014. Maria Keill, Joaquim 
Namorado e João Hogan são outras das 
figuras da emissão filatélica dedicada aos 
vultos da História  que sairá no dia 24. 

em português
por Suzi Silva*

n Sobretudo é necessário ter a certeza sobre tudo o que 
se escreve ou diz. Sobretudo quando o que se escreve ou 
diz pode causar confusões… como “sobretudo” e “sobre 
tudo”…

Sobre tudo ou sobretudo?
 “Sobre tudo” é uma expressão constituída pela prepo-

sição “sobre” e o pronome indefinido invariável “tudo” e é 
equivalente a “acerca de todas as coisas”, podendo uma 
expressão substituir a outra em caso de dúvida.

Já pensei sobre tudo o que quero discursar. = Já pensei acerca de todas as coisas sobre 
as quais quero discursar.

Amanhã vou viajar e já li muito sobre tudo o que vou visitar. = Amanhã vou viajar e já li 
muito acerca de todas as coisas que vou visitar.

Por sua vez, “sobretudo” é um advérbio equivalente a “especialmente”, “acima de tudo” 
ou  “principalmente” e em caso de dúvida basta substituir por uma destas opções para 
apurar a identidade da palavra na nossa frase. 

A professora é simpática, sobretudo com crianças. = A professora é simpática, especial-
mente com crianças.

“Sobretudo” pode ainda ser um nome, referindo-se à peça de vestuário: O José tem um 
belo sobretudo preto.

Assim sendo… por via de dúvida, enquanto se discute sobre tudo o que foi relatado, mais 
vale vestir um sobretudo quentinho, sobretudo porque está muito frio! 

Boas leituras e boa escrita, em português!
 * LQA Tester – técnica de ensaios de qualidade linguística para Português Europeu na Babel Media Ltd.

diVulgue as atividades 

da sua coletividade na AgendA. 

envie um email para info@cmcjornal.com
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FestA De mÚsICA e CINemA

n A banda portuguesa Paus e
a curta-metragem ‘Cigano’, do por-
tuense David Bonneville, integraram 
o festival norte-americano South by
Southwest, realizado no Texas,
EUA, e que terminou no domingo. O 
festival tem-se revelado uma plata-
forma importante para a divulgação 
dos novos nomes não só da música, 
mas também das artes e do cinema 
na América do Norte.

Lusos nos EUA

CAdernos de reCenseAMenTo eleiTorAl

london

n Durante o corrente mês de março, 
estarão expostos no Consulado 
Geral de Portugal em Toronto e no 
Consulado Honorário de Portugal em 
Winnipeg, dentro do horário normal 
de expediente, os cadernos de recen-
seamento eleitoral para efeitos de 
consulta e reclamação dos interessa-
dos nos termos do art.º 60 da Lei nº 
13/99, de 22 de Março, na redação 
que lhe foi dada pela Lei 47/2008 de 
27 de Agosto.

Os erros ou omissões detetados 
devem ser imediatamente indicados 
a esta Comissão Recenseadora, devi-
damente fundamentados, a fim de 
serem corrigidos na Base de Dados 
do Recenseamento Eleitoral.
Todos os cidadãos eleitores podem 
verificar a respetiva situação no 
recenseamento eleitoral através da 
consulta às páginas,
www.recenseamento.mai.gov.pt /, ou 
www.portaldoeleitor.pt.

ConsulAdo GerAl de PorTuGAl eM MonTreAl

n O Consulado Geral de Portugal em 
Montreal informa que, devido a um 
processo de reestruturação interno, o 
horário de abertura ao público passa-
rá a ser o seguinte: 
•segunda, terça e quinta-feira: das 
9h00 às 12h00 e das 13h00 às 

15h30;
•quarta-feira: das 9h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00;
•sexta-feira: das 9h00 às 13h00.
O horário de atendimento para a 
secção de vistos é o seguinte: terça e 
quinta-feira: Das 13.00 às 14.00.
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XAMÃ, ÍNDIO,   GURU...

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? 
Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro 
não rende? Foi despedido do seu trabalho 
sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a 
sem nenhuma razão para que tal aconteça? 
Acha que o seu conjuge a engana? Acha que 
sofre de uma doença estranha ou incurável? 
Pode muito bem estar a atravessar uma fase 
difícil da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou 
psico-espiritualista, conhecedor das ciências 
superiores e ocultas, por isso dou uma garan-
tia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferen-
ça. Verá que eu consigo curar o que outros 
não conseguem, com a palavra de Deus.

LAÇO: ÍNDIGENA

Primeiro de tudo quero agradecer a este SHAMAN 
ÍNDIO que ajudou o meu filho a larger as drogas. 
Ele estava num caminho de perdição, já não se 
preocupava com nada, isolou-se de tudo e de to-
dos. Procurei ajuda com tantos que se dizem es-
píritas, mas não sabem nada até que encontrei o 
SHAMAN ÍNDIO  que realmente me ajudou. Na 
visita ao SHAMAN eu percebi que era algo mui-
to mais que um vício em drogas. A minha família e 
eu tínhamos sido vítimas de bruxaria que nos fize-
ram desde que o meu marido e eu moravamos em 
Almada, Portugal e era essa a razão pela qual o 
meu filho estava naquele estado. O SHAMAN ÍN-
DIO fez uma limpeza espiritual em geral, danças e 
rituais indígenas especiais para nos absolver da-
quele mal diabólico.  O meu filho deixou as drogas 
e está se recuperando lentamente. Obrigada SHA-
MAN ÍNDIO. 
ANDREIA DIONISIO

RESULTADOS COMPROVADOS

O amor volta rapidamente, sem perda e sem medida.
LAÇO: BRASILEIRO

Hoje sou um homem feliz ao lado de minha es-
posa na nossa casa aqui em Toronto e, graças 
ao apoio e  paz que o SHAMAN ÍNDIO trouxe 
à nossa casa. Tudo começou quando nos apa-
garam as luzes e começamos a ouvir passos 
correndo e pior… Começamos a ouvir vozes! 
Foi aí que decidimos visitar o SHAMAN ÍNDIO 

que nos atirou as runas e caracóis brasilei-
ras. Detetaram alguns espíritos malignos 
naquela casa que possuir os nossos cor-
pos. O índio fez algumas magias e um 
tipo de massas para que pudéssemos li-
bertar para a casa, e fez-nos uma limpeza 
que nos protegeu do mal. BRUNO PEREI-
RA CAETANO E SARAH

LAÇO: ESPIRITUAL

Minha saúde começou a deteriorar-se lentamen-
te ao ponto de já não mover a perna direita. Tudo 
estava acontecendo de errado, e até a minha mu-
lher me abandonou.  Sentia-me abandonado e ti-
nha medo de morrer sozinho. Procurei ajuda com 
diferentes curandeiros, mas só perdi dinheiro e 
não fez nada até que eu encontrei o SHAMAN ín-
dio que me fez ver num espelho a sombra de uma 
mulher que me fez magia negra todas as noites 
de lua cheia na minha terra natal Peniche, Portu-
gal com o único propósito de me ver sofrer ainda 
mais. Com a graça de Deus que lhe deu o conhe-
cimento, este SHAMAN libertou-me e puxou-me 
das trevas, e graças a ele estou muito melhor da 
minha saúde, a minha esposa voltou para a nossa 
casa em Ontário e posso mover minha perna. Isto 
é um milagre de Deus através do Shaman, obri-
gado. 
AFONSO CARREIRA

NADA DE FALSAS PROMESSAS OU MENTIRAS
NÃO ACREDITES EM BRUXAS MAS QUE ELAS EXISTEM…EXISTEM…

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

NÃO PAGUE PELO NOSSO TRABALHO, PODE GRATIFICAR-NOS QUANDO CONSTACTAR OS RESULTADOS.
TORONTO: 647-349-7644 // MONTREAL: 438-338-9899  //  MISSISSAUGA: 905-795-0778 

QUAL É O VOSSO LAIO ?
Recorte e vamos ler-lhe as cartas 

do amor gratuitamente 

Acabaram-se as humilhações, o 
maltratar, o rogar, não se preocu-
pe, deixe o seu problema nas 
minhas mãos, eu te ajudarei de 
uma forma imediata e definitiva. 
Eu não acredito em margens 
de erro. Tenho 30 anos de 
experiência na luta contra os que 
enganam, que roubam. Venha 
ter comigo e veja com os seus 
próprios olhos como eu serei 
capaz de ajudar e acima de tudo 
de reconhecer as vossas possibi-
lidades. Amiga, amigo, aqui tem 
a solução que provavelmente já 
foi dita por outros, mas eu não 
digo, eu faço, eu cumpro, eu dou 
uma garantia total.

dukasdosantos@hotmail.com

EU SOU O SENHOR
DO PSICO-ESPIRITUAL

Eu queria controlá-lo como se fosse 
uma marionnette, fui ver Dukas e ele 
fez-lhe uma molhadela da qual nunca 

mais se poderá libertar. RAMON

Quer que o seu bem-amado volte a ser como ele era? Eu sei mais de 
222 laços que nunca falharam. 

ELO DE VUDÚ

ELO SEXUAL

Minha mulher é a minha amante 
100% SATISFEITO e os meus 

agradecimentos ao amor e 
afeição vermelha que é o xamã 
dos xamãs pois ele conhece os 

segredos ROLANDO

LAÇO:  AMOR

Agradeço a este SHAMAN ÍNDIO  por ter 
voltado para o meu marido. Ele sempre foi 
um homem para admirar, mas ultimamente 
tornou-se irresponsável, não pagava o que 
devia, chegava tarde a casa, já não me tra-
tava como sua esposa, tinha mudado com-
pletamente. Estava desesperada! Queria 
voltar para LISBOA, PORTUGAL, porque 
senti que havia uma outra mulher. Visitei o 
SHAMAN ÍNDIO que me deitou as cartas e 
imediatamente vi que o meu marido me an-
dava a trair com uma mulher que é obceca-
da da bruxaria. Fê-lo afastar-se aos poucos 
de mim.O SHAMAN ÍNDIO limpou-o e com 
rituais de amor,  voltei para o amor do meu 
marido. Muito obrigada. DULCE D'SOUZA

LAÇO: ETERNO

Venho da cidade de PORTO SANTO, PORTUGAL 
e eu quero agradecer-lhe agradecer ao SHAMAN 
ÍNDIO pelos rituais internos com azeite e ervas 
que me curaram algumas feridas que eu tinha nas 
costas. Depois de visitar muitos médicos e es-
pecialistas nenhum foi capaz de ser preciso, até 
que o SHAMAN ÍNDIO viu que havia uma doen-
ça sobrenatural e por isso os medicos não pode-
riam curar-me. Foi por causa de bruxaria que a 
minha ex-namorada me fez por despeito e inveja, 
e através de um boneco que utilizava para rituais 
negros todas as sextas-feira à meia-noite, ela pe-
gava numa agulha e espetava nele, crescendo--
me uma ferida sempre que o fazia. O SHAMAN 
ÍNDIO e limpou-me e tirou-me do buraco em que 
eu estava. SHAMAN ÍNDIO muito obrigado. 
DIMITRI COSTA
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Leia a qualquer hora em www.correiodamanhacanada.com
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| Sábado | 20de outubro | 2012 |

COMPRO APARTAMENTO 
EM FORTALEZA – BRASIL

Tel. 253 539 420 / Tlm. 962 505 268

LUMINOSA Reabriu

Av.ª Alm. Reis, 166C, Tel.: 218 478 342, Aberto ao domingo

RESTAURANTE MARISQUEIRA
+ Luz +Cor +Vida

Mariscos e Pratos Especiais
COMA BEM GASTANDO POUCO

Temos: 
Sábado

Tripas à moda do Porto
e Caldeirada de Cabrito

Domingo
Moamba de Galinha

e  Cozido Rico à Portuguesa

VENDA

APARTAMENTOS

LISBOA CIDADE
e Ordenado por Freguesia

BENFICA T2 remod c/novo
Coz Equip Ultima Oportunid.
90.000€ Tel.:917258274
/917612925

MARGEM SUL
e Ordenado por Freguesia

SESIMBRA T2 Vendo pelo
Preço da Renda (Habitação ou
Comércio) Tel.:924160607

VENDA
QUINTAS 

E MORADIAS

QUINTAS
e Ordenado por Concelho

SINTRA Quintinha 10000m2
Muita Água Árvores de Fruto
Zona Previligiada
Tel.:963003278

e Ordenado por Concelho
MORADIAS

REGUENGOS
MONSARAZ T4Casa Aldeia 7
divisões 135m2+terreno
c/arvores fruto entrada várias
viaturas Aceito Troca por
Habitação ou Quinta- Margem
Sul Tel.:969912244

VENDA
TERRENOS

E LOTES

TERRENOS
e Ordenado por Concelho

ALMADA CHARNECA
CAPARICA18 Fogos permuta por
Imóveis Em Projecto 2012
AMI9465 Tel.:919551382
Email:rodrigocarvalho@netcabo.
pt
SINTRA -Casal Cambra
500m2 C/Licença a pagamento 3
vivendas Geminadas
Tel.:917236558

ALUGUER

APARTAMENTOS

LISBOA CIDADE
e Ordenado por Freguesia

S DOMINGOS BENFICA
T2 2 quartos prox. transpor. O
Próprio Fiador 495€
Tel.:962525999

STA MARIA DE BELÉM T2
r/c 3 assoalhadas pequenas
remodeladas 400€
Tel.:219331983/ 932867069

AMADORA | SINTRA
e Ordenado por Freguesia

BELAS T2 Apart. mobilado, 3
ass. pronto habitar, muito bonito.
400€ Tel.:960234084
BURACA T1 Transportes.
350€ Usado 1979 35m2
Tel.:912642544
Email:ipedro08@gmail.com
CACÉM T1 2 ass com cozinha
e despensa, muita luz,
desafogado. Fiador 340€
Tel.:919045303
REBOLEIRA T2 mob c/eq.coz
renda 550€ (c/fiador) Junto
Centro Saúde e perto clínica
R.Herculano Carvalho 44-1ºE
Tel.:217786114-963135258-
964790908

S MARCOS T3 BOARENDA
Recuperado 1994 100m2
Tel.:963051899
Email:carlosveloso1963@gmail.
com

ALUGUER APARTAMENTOS

LINHA DE CASCAIS
e Ordenado por Freguesia

ESTORIL T2Monte Estoril Av.
Pia Monte C/SMobilia Cozinha
Equip. 500€ Tel.:919523553

MARGEM SUL
e Ordenado por Freguesia

COVA DA PIEDADE T2
Remodelado Perto de tudo. O
próprio 360€ Tel.:966661118/
210837908

LOURES | ODIVELAS
e Ordenado por Freguesia

SACAVÉM T2 Estrada
Nacional 250 à entrada do
Catujal, frente SLM, 2 quartos,
sala marquise, quintal 350€
Tel.:965072077
SACAVÉM T2 Pç. República 2
quartos 1 sala marquise quintal
grande 500€ Tel.:965072077

V. F. XIRA | AZAMBUJA
e Ordenado por Freguesia

FORTE DA CASA T2 3
Andares remodelados, 1
c/quintal cimentado 350€
Tel.:937860230/ 212754648

ALGARVE
e Ordenado por Concelho

SILVES T1 /T2 Armação Pêra
Preços Especiais 4 semanas ou
+ até 15/6/13 Tel.:282315601

ALUGUER
ESCRITÓRIOS

e Ordenado por Concelho

LISBOA CEDEM-SE 3 SALAS
PARA ESCRITÓRIO: 15,41;
11,51; 8,43M2 AO LADO DA
GULBENKIAN E COM MUITA
LUZ Tel.:217970655-
217975793

ALUGUER
MORADIAS

e Ordenado por Concelho

ALMADA CHARNECA
CAPARICAT1 300€ Usado 1990
105m2 Tel.:962872145
Email:rmtml@sapo.pt
ALMADA CHARNECA
CAPARICA T3 R/C MORADIA
C/QUINTAL/JARDIM 500€
Usado 1990 220m2
Tel.:962872145
Email:rmmtml@sapo.pt

TRESPASSES
E CEDÊNCIAS

e Ordenado por Concelho

AMADORA Eco-Oficina
Rede Nacional cedência
Oportunid. Única Urgente
Tel.:919749402

CASCAIS garagem
oficina/armazém terreno 600m2
água furo electric frente 40m
ligação marginal - A5 cêdo 500€
mensais Tel.:919359900
LOURES Café- Casa de Pasto
2Pisos Sala Jogos
Tel.:968994541-963136458
ODIVELAS - Frutaria muito
bem equipada a funcionar .
Tel.:936201199
OLHÃO TABACARIA/
PAPELARIA c/Payshop Gelados
Sumos av principal local
passagem c/bom movimento
Tel.:966610404

ADMISSÃO
DE CONDUTORES M/F

De Serviços Turísticos 
em LISBOA:

Empresa de referência no sector do turismo contrata 
condutores de acordo com o seguinte perfi l:

•  Carta de condução da Categoria “D” e possuidores de CAM 
e CQM; 

• Habilitações literárias mínimas 9º ano de escolaridade; 
• Idade entre os 23 e os 40 anos 
•  Fluência em Inglês e Espanhol (preferencialmente também 

Francês e/ou Alemão); 
•  Disponibilidade para trabalhar com horários irregulares e 

com trabalho suplementar. 

Oferece-se oportunidade de integrar uma Empresa 
prestigiada e sólida, num sector em crescimento. 

Respostas a enviar com urgência para: 

recrutamento.condutores@gmail.com

PRECISA-SE PARA SALÃO EM ALGÉS (M/F)
CABELEIREIRA PROFISSIONAL

MANICURA - Todo tipo unhas
Envio de curriculum/apresentação e disponibilidade para: 

rebeaute@sapo.pt

PRECISAM-SE
HOTELARIA

E RESTAURAÇÃO

COZINHEIRA M/F LISBOA
Exper. Coz. Portuguesa Horário
Seg. Folg Domingo
Tel.:967002549

PRECISAM-SE

CONSTRUÇÃO

OPERDORES MAQUINAS
FERRAMENTAS M/F
HOLANDA Precisam-se de
TORNEIROS,FREZADORES
MECANICOS para maquinas
CNC ,que falem INGLES ,para
a HOLANDA.Tornos verticais,
paralelos ,frezadoras,centros
de maquinagem controladores
OKUMA,FANUC,SIEMENS,HA
INDENHAIN etc... URGENTE
PARA MUITO EM BREVE.
contacto: Joao da Costa
Mandar C.V.para
Email:info@cosver.nl

PRECISAM-SE

OUTROS

ANGARIADOR de máquinas
de diversão matraquilhos M/F
LISBOA /arredores
Tel.:968043358
COMISSIONISTA M/F
OEIRAS Venda SW ERP/Serv
Informaticos
Email:rec.humanos@sysdomain.
pt
MODELO-FEMININO Filme
Erótico (pornográfico) M/F
PORTIMÃO lucro 200€
Tel.:915236267
COLABORADOR M/F
LISBOA precisa-se c/alguma
experiência em ar condicionado.
Responder ao
Email:geral.tlac@limpezade
condutas.com.pt
COSTUREIRA com prática
M/F OEIRAS /Paço D'Arcos em
part-time Tel.:214411633-
965567319

OFERECEM-SE

OUTROS

MARINHEIROS Marinheiros
com experiência para trabalhar na
Holanda. Fala Inglês. Mais
informações:
Email:pjdavelaar@gmail.com

Procura-se (m/f)
PRESTADOR 

DE SERVIÇOS
Sólidos conhecimentos 

na área do EXCEL,
domínio das 

funcionalidades Vlookup, 
Concatenate, Sort, etc.

Respostas para:
info@s-stos.com  

ADMITE-SE (M/F)

WEB DESIGNER
Com experiência com FLASH, HTML, SQL,
Base de Dados, aplicações Andróides.

Com muita criatividade
para desenvolvimento de websites.

Ordenado: €500 mais prémios.
Local de trabalho: Odivelas/Colinas do Cruzeiro 

Ed. Metropolitan Business Center.

 Enviar CV para: rh@supremaciadarazao.pt
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precisa-se

Posso ajudá-lo no seu desepero
Reúno amantes para sempre, Casamentos 
Felizes, impeço divórcios, Stress e Depressão.

Sucesso nos negócios e Casos de Tribunal
Proteção contra o demónio, Retiro a Má Sorte  e Obeya.

27 anos de experiência 
Casos sem esperança * Resultados Rápidos

MR IBRAHIM
AfricAn Psychic MediuM

Falo Inglês e Francês
(Yonge & Finch) By Aptt.
416.783.3910

Precisa-se de labourer  
com carta de condução  

para companhia 
de construção.

Tel.: 416.671.2000

PrOfessOr
AidArA

Não há sofrimento sem solução... 
Não viva mais  no negativo, 

a chave do sucesso está ao seu 
alcance. Com 35 anos de experiên-
cia. Especialista de todos os tra-
balhos ocultos, ajuda a resolver 
os problemas por mais difíceis que 
sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, 
Invejas, Maus-Olhados, Bruxaria, 
Desvios, Amarrações, Impotêcia 

Sexual, Mau Vício, etc...
Resultados positivos 

com honestidade e sigílo absoluto. 

Não perca mais tempo!
Um só telefonema pode 

mudar a sua vida!

TRABAlHo SéRIo e 
GARAnTIdo

MonTreal - 514.374.2395
ToronTo - 416.828.6334

astroaidara@gmail.com

Job opportunity
Brampton autobody, Phoenix Custom 
Autobody is looking to add a certified, 
professional and experienced motor 
vehivle body repair to its team with a 
salary of $25/hr working 40 hrs/wk.
Must have's: 
- Automotive Service Technician Trade 

Certificates
- Minimum of 3 years experience
- Excellent communication skills
- Experience with customer service
- Personal & Professional References

Please reply with resume fax

416.538.3088

aluga-se em london

precisa-se

3 Raparigas Sexy para uma massagem completa. 
Valentina e outras duas raparigas esperam por 
ti. Falamos inglês, espanhol e italiano.  647-657-
1062 e 647-855-5093.

TRUE GIFTED PSYCHIC READER. 
GUARANTEED TO HELP ALL PROBLEMS 
IN ONE VISIT. PALM TAROT CARDS. 
IMMEDIATE RESULTS. 416-769-2235

Perto da
St. Clair St. W. e Jane St.,  

apartamentos renovados para arren-
dar junto a escolas, restaurantes, centro         

comercial, parque, estacionamento e 
ttC. tudo incluído. Bachelor $710. 

também de 1, 2 e 3 quartos disponíveis. 

ligue para 416-763-3517 ou
 info@woolnerholdings.ca

aluga-se

quiromantes/adivinhos

entretenimento para adultos

EXÓTICAS E SEXY RAPARIGAS HISPÂNICAS 
AMERICANAS ESPERAM POR SI (ST.CLAIR & 
CALEDONIA): LINDAS RAPARIGAS DA ARGENTINA 
E COLÔMBIA. ELAS SÃO EXÓTICAS, MEIGAS, 

VICTORIA SPA. HWY. 27/FINCH, (416) 744-4185 
SENSUAL  MASSAGE   BY CLASSY EUROPEAN 

4460 MASSAGE  BY  CLASSY  EUROPEAN   LADIES 

MASSAGEM RELAXANTE OU MASSAGEM REIKI 
(AREA ST. CLAIR/DUFFERIN ST.) RAPARIGA BONITA. 
LUGAR SEGURO, PRIVADO E LIMPO. BEM-VINDOS 

3 Raparigas Sexy para uma massagem completa. 
Valentina e outras duas raparigas de 21 e 22 
anos esperam por ti. Falamos inglês, espanhol e 

MARAVILHOSA ANGIE. RAPARIGA LATINA SEXY 
(ESPANHOLA), MUITO EXÓTICA ESPERA POR SI. 
UMA MASSAGEM SEM PRESSA. MUITO ATRATIVA, 

Linda Carina espera por si, em espaço limpo 

Vidente teresa
Mais de 40 anos de experiência

647-408-7199
Resultados gaRantidos

Resultadosem 12 horas

2 perguntas 

grátis pelo 
telefone

Uma visita 
grátis

trabalhe a partir de casa ou escritório 
part-time. Otava. Montreal e toronto. 

Contate Carlos Palma 514-961-0770 ou 
nutriconcept.cp@gmail.com

serviços profissionais

astrólogo
Grande Médium Vidente

Arrenda-se apartamento
com dois quartos na área 

de St. Clair e Keele.
Tel.: 416.464.3690

quiromantes/adivinhos

Babysitter portguesa 
com experiência toma 

conta de crianças 
na área da 

Dufferin e rogers.

Tel.: 416.654.2153Procuramos pessoal para trabalhar 
em limpezas e de Superintendentes para 

edíficios comerciais e residenciais na Área 
Metropolitana de Toronto.

Vagas disponíveis para dias úteis 
e fins-de-semana em regime de part-time 

ou full-time.
CONTATE O NOSSO ESCRITóRIO

PARA MAIS INfORMAçõES:

416.533.1842

uWo student rentals
neW luXury units

Walking distance from UWO. 
3,4,5 Bedrooms, 2 full baths.
$500/room including Utilities.

pinetree@execulink.com
Fil @ 519-521-3252

uWo- casa para  estudantes
novas unidades de luXo

A uma curta distância a pé da UWO.
3,4,5 Quartos, 2 banheiros completos.

$ 500/quarto todo incluido.
pinetree@execulink.com

Fil @ 519-521-3252

Precisa-se de carpinteiros 
de finishing (acabamentos) 

com experiência.
Tel. 1: 647.268.6848 
Tel. 2:416.762.3473

PerCa PeSO
Se deseja ter uma vida saudável, perca 
peso. 10, 20 ou 30 libras ou mais. entre 
em contato connosco e descubra todos 

os benefícios dos nossos produtos
ligando para 

1-514-966-6426 ou 647-220-4729

Precisa-se de trabalhadores 
(labourers) para construção na 
área de Burlington e Hamilton

tel.: 416.989.2400

O médium indío mais poderoso

Master Guruji
Orientação Especializada... Futuro Melhor

SugeStõeS & SoluçõeS

100%
garantia

especializado na remoção de Magia Negra, Jadoo, Voodoo, obeya & 100% de Proteção Imediata

647.768.2133
56A Dundas St. West Mississauga (Dundas & Hwy 10)

Falamos

Inglês

Os melhores enchidos regionais tradicionais portugueses
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Network ADVERTISE ACROSS ONTARIO OR ACROSS THE COUNTRY!
For more information contact your local newspaper.Network ADVERTISE ACROSS ONTARIO OR ACROSS THE COUNTRY!
For more information contact your local newspaper.NetworkNetworkNetworkNetworkNetworkNetwork ADVERTISE ACROSS ONTARIO OR ACROSS THE COUNTRY!

For more information contact your local newspaper.

HEALTH

1 in 5 Canadians
will experience a mental 
health issue in their lifetime
Mental Health Helpline
1-866-531-2600
www.MentalHealthHelpline.ca

Mental Health Helpline on Facebook
or @ConnexOntario on Twitter

CAREER OPPS.

PUT YOUR EXPERIENCE 
TO WORK

The Job Service For People Aged 45 And Over 
Across Canada.

FREE FOR CANDIDATES

www.thirdquarter.ca
TOLL-FREE: 1-855-286-0306

DRIVERS WANTED
AZ, DZ, 5, 3 or 1 w/ Airbrake

+ Overtime

Must be able to have extended stays away from 
home. Up to 6 months. Must have valid AZ, DZ, 

5, 3, or 1 with airbrake license and have previous 
commercial driving experience. 

Apply at: www.sperryrail.com, Careers and 
then choose the 

FastTRACK Application. 

PERSONALS

DRIVERS WANTED

HIRING OWNER OPERATORS

Attractive Compensation Package
Paid Weekly Through Direct Deposit
Excellent Fuel Subsidy Program

CONTACT US AT:

TOLL-FREE: 
1-877-588-0057 Ext. 4612

Email: recruiting@rosedale.ca

www.rosedale.ca

Westcan Seeks Experienced
AZ PROFESSIONAL TRUCK 

DRIVERS
TO JOIN OUR TEAM

We offer a safe 
stable work environment 
with competitive wages 

and paid airfare. 
For Further Details 

And To Apply
Click On The

Join Our Team link at:
www.westcanbulk.ca

Join us in Toronto at one 

Open House

Sandman Signature Toronto Airport

Scheduled Interviews

Sandman Signature Toronto Airport

in early and be selected for 
a scheduled interview.

Additionally, we will be at 
Truck World!

Visit Our Booth:
#4317 at the International Centre on 

April 11th and 12th. 

experienced AZ licensed drivers to run the U.S. 

ADVERTISING

Classified Ad or Display Ad would appear in 
weekly newspapers each week across Ontario in 
urban, suburban and rural areas. For more 

www.OntarioClassifiedAds.com.

EMPLOYMENT OPPS.

GPRC, Fairview Campus, Alberta needs 
Power Engineering Instructors. No teaching 

at www.gprc.ab.ca.

sell chocolate bars to make $$$, decide where 
and when you sell, start and stop when you want. 

FOR SALE

#1 HIGH SPEED INTERNET

Absolutely no ports are blocked
Unlimited Downloading

www.acanac.ca
or

1-866-281-3538

ber any dimension. In stock ready to ship. FREE 

MORTGAGES

Consolidation, Refinancing, Renovations, 

licensed mortgage agent. MMAmortgages.com 
specializes in residential, commercial, rural, 

STEEL BUILDINGS

info@seagravebuildings.com.

SERVICES

Have you 
become addicted 

1-800-565-8603
www.DrugAndAlcoholHelpline.ca

Drug and Alcohol Helpline on Facebook or 
@ConnexOntario on Twitter

VACATION/TRAVEL

WORLD CLASS CRUISING 
CLOSE TO HOME!

The hassle free way to travel
3,4,5 or 6 Nights in Private 
Staterooms

 INCLUDES:

  AND MUCH MORE…
StLawrenceCruiseLines.com
TOLL-FREE 1-800-267-7868

locals. Escorted tours featuring whales, 
icebergs, puffins, fjords, and fishing communities. 

CAREER TRAINING

Work from Home!
There is a huge demand for 

CanScribe Career College Medical 
Transcription graduates.

Enroll today!
info@canscribe.com

1.800.466.1535
www.canscribe.com

START NOW! Complete Ministry approved

C a r e  a n d  m o r e !  C o n t a c t  A c a d e m y 

WANTED

As Estate Special ists WE manage sale

www.switzersauction.com.

FINANCIAL SERVICES

Purchase
Refinance

Debt Consolidation
Home Improvements

CALL FOR FREE

Your Money Matters Inc. 
TOLL-FREE: 1-855-850-6868

yourmoneymattersinc.ca

FREE
Consultation

$$ MONEY $$

Ontario-Wide Financial

www.ontario-widefinancial.com

Want to talk to someone 

Ontario Problem Gambling Helpline
1-888-230-3505
www.ProblemGamblingHelpline.ca

Ontario Problem Gambling 
Helpline on Facebook 
or @ConnexOntario on Twitter

COMING EVENTS

Connect with Ontarians – extend your business reach! www.networkclassi� ed.orgConnect with Ontarians – extend your business reach! www.networkclassified.org

Tabela de preços de assinaTura
país/Zona anual semestral       Trimestral
Canadá   $99      $59  $39
eua  $125      $85  $47
resto do Mundo $235     $135  $85
* - valores em dólares canadianos

Ficha de assinatura
preencha e envie para

COrreiO da Manhã Canadá
3111 dufferin St., Suite 202 - Toronto, On - M6a 2S7 - Canadá

nome

Morada

localidade      Código postal

província/estado     país

envio cheque nº    no valor de        sobre o banco

autorizo débito no valor de   no cartão        Visa         MasTerCard       a. eXpress

com o nº                                            Código de segurança                  Validade

Titular do cartão                                        

Morada do extrato

o jornal português de maior
circulação no canadá
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Leia a qualquer hora a informação atualizada em: www.correiodamanhacanada.com

BREVES

BRAGANÇA
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Portagens podem financiar 
os transportes públicos
nA primeira-ministra do Ontário 
Kathleen Wynne não prevê aumentar 
o HST, nem o imposto sobre combus-
tíveis, mas a introdução de portagens 
continua a ser uma possibilidade bem 
real, à medida que o governo Liberal 
procura formas de financiamento pa-
ra os transportes públicos.

Em declarações recentes, Wynne 
acrescentou ainda que o seu governo 
não vai aumentar os impostos sobre 
os rendimentos das famílias que con-
sidera como de "rendimento médio", 
sem contudo especificar concreta-
mente o significado desta expressão. 
É possível concluir destas declarações 
que uma parte da população da Pro-
víncia verá os impostos agravados.

A verificar-se, este será o primeiro 

aumento de impostos desde 2012, 
ano em que o então primeiro-minis-
tro da Província, Dalton McGuinty, 
aprovou a criação de um imposto de 
2 por cento sobre rendimentos iguais 
ou superiores a 500 mil dólares, que 
recaiu sobre 23 mil pessoas.

O plano de investimento da Me-
trolinx para a Área Metropolitana de 
Toronto e Hamilton é de 50 mil mi-
lhões de dólares, mas Kathleen Wyn-
ne ainda não especificou o respetivo 
modelo de financiamento.

O deputado provincial conserva-
dor Vic Fedeli considera que os libe-
rais não estão a falar verdade e que 
se continuarem a governar, após a 
realização de eleições, vão aumentar 
os impostos. n

hst não deverá aumentar
nKathleen 

Wynne 
não quer 

aumentos de 
impostos 

Nova auto-estrada 
nO presidente da Comissão de 
Coordenação da Região Norte, 
Emídio Gomes, defende a cons-
trução da auto-estrada transna-
cional entre Bragança e Leon, 
com ligação à povoação espa-
nhola de Puebla de Sanabria.
O objetivo desta via é criar uma 
nova alternativa de ligação 
da zona industrial do Porto às   
regiões do Norte de Espanha. 

nOs 130 anos do Jardim Zoológico
de Lisboa inspiram a XII edição do 
Festival Internacional de Chocolate 
de Óbidos, que vai decorrer até dia 
6 de abril, entre sexta e domingo.
Exposições, workshops e diversos 
concursos vão animar o evento na 
que se realiza na histórica e monu-
mental localidade da zona oeste de 
Portugal. 
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NÍVEIS BAIXOS DE INFLAÇÃO

Fitch lança alerta
nA agência de notação finan-
ceira Fitch alertou que os níveis 
baixos de inflação penalizam 
a competitividade dos países 
periféricos.

UNIÃO EUROPEIA

Carregador universal
nO Parlamento Europeu aprovou 
uma diretiva para que os tele-
móveis colocados no mercado 
passem a ser compatíveis com 
um carregador comum, simplifi-
cando o uso dos equipamentos.

BARREIRO

Novo porto
nO secretário de Estado das 
Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, Sérgio Monteiro, 
admitiu que o Barreiro pode ser
uma boa localização para um 
futuro porto de águas profun-
das.


