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EDITORIAL

PORTUGAL TRANQUILO

O

s portugueses são surpreendentes e
começam a interessar os verdadeiros
estudiosos do comportamento social.
Isto vem a propósito dos múltiplos comentários políticos emitidos nos mais diversos
canais de comunicação de todo o mundo,
depois das eleições legislativas realizadas anteontem. Passos Coelho é o primeiro líder europeu reeleito depois de impor políticas duras
de austeridade.

aplicado por uma força sindical.

Essa receita não foi suficiente, uma vez que
essas promessas são comuns a todos. Os portugueses entenderam que há promessas mais
responsáveis do que outras e mostraram que
o seu conhecimento político é maior do que
se previa. O atual cenário político mostra que
70% dos portugueses são favoráveis à Europa e
ao Euro e não embarcaram em novos aventureirismos como acontece um pouco por todo
Nos últimos quatro anos Portugal viveu o lado. Com estes resultados fica provado que
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ÓBITO | ANDRE LALLIER

TERÇA-FEIRA
6 OUTUBRO 2015

Aos 52 anos, faleceu André Lallier, diretor
de conteúdos nas estações de rádio de
Montreal ÉNERGIE Montréal 94.3 e CHOM
97.7. A sua carreira durou mais de três décadas, tendo passado pela Radiomutuel,
pela Astral e a Bell Media. Lallier morreu
na sequência de um cancro no estômago.
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Imobiliário em Toronto a
caminho de novo recorde

ELEIÇÕES FEDERAIS - SONDAGEM NANOS

Liberais na frente
DIREITOS RESERVADOS

Stephen Harper, Justin Trudeau, Tom Mulcair e Elizabeth May
n O último acompanhamento por cento na mais recente sonnoturno por parte da Nanos dagem. O NDP está agora num
Research para a CTV News e empate estatístico com os LiGlobe and Mail mostra os Libe- berais na província, que regisrais com uma vantagem na cor- taram 28,1 por cento de apoio
rida eleitoral nacional, com os na mais recente observação da
Conservadores a aguentarem- tendência de voto.
O Bloc Quebecois e os Conse firme e o NDP a continuar a
servadores também estão num
perder terreno.
Foi perguntado aos eleito- empate estatístico para a terceires: “Se uma eleição federal fos- ra posição no Quebec, com o
se realizada hoje, poderia clas- BQ a registar 20,4 por cento de
sificar as suas duas principais apoio e os Conservadores 17,4
por cento.
preferências de voto atuais?”
Fora do Quebec, os númeOs números mais recentes,
que foram apresentados no dia ros regionais mais recentes indicam:
5 de outubro, indicam:
• os Liberais lideram no Ca• os Liberais com 35,6 por
cento de apoio a nível nacional; nadá Atlântico, com 50,2 por
• os Conservadores com 31 cento de apoio;
• os Conservadores lideram
por cento de apoio a nível nanas pradarias (região central do
cional;
• o NDP com 22,8 por cento País), com 46,9 por cento de
apoio;
de apoio a nível nacional;
• os Liberais têm 40,9 por
• o Partido Verde com 4,7
por cento de apoio a nível na- cento de apoio no Ontário, enquanto os Conservadores regiscional;
A margem de erro entre os tam 36,5 por cento de apoio;
• na Colúmbia Britânica,
1.071 eleitores decididos é considerada de ±3,0 pontos per- os Liberais estão com 34,7 por
cento de apoio, com o NDP a
centuais.
Entretanto, a votação ante- situar-se num apoio de 30,0 por
cipada começa na sexta-feira e cento
vai decorrer ao longo do fim de
NDP perde terreno
semana prolongado.
Nik Nanos, responsável da
empresa de sondagem Nanos
Observação Regional
O NDP deslizou por uma Research, diz que as sondagens
margem significativa no Que- começam finalmente a mostrar
bec, passando de um máximo um “movimento significativo”,
de 50 por cento de apoio no depois de um longo período em
início da campanha, para 30,1 que os três principais partidos

E

estavam empatados.
Sugeriu que as expectativas
para Mulcair eram altas quando ele participou nos debates
franceses, mas os seus números
registaram uma queda após o
primeiro debate, e continuaram
a cair após a participação no
segundo.
Nanos acrescentou que os
números das sondagens para
os Liberais e o NDP têm estado
intimamente ligadas, e a recente
queda do NDP coincidiu com
um aumento para o campo dos
Liberais.
Mas quando faltam duas
semanas de campanha, Nanos
salienta que ainda há muito
tempo para as coisas mudarem.
Metodologia da Sondagem
Uma sondagem telefónica
aleatória - quadro-duplo nacional (telefone de casa e telemóvel)
- é conduzida a cada noite pela
Nanos Research durante toda
a campanha utilizando agentes reais. Cada noite, um novo
grupo de 400 eleitores são entrevistados. Os números diários de
observação são baseados numa
amostra de três dias composta
por 1.200 entrevistas.
Para atualizar a observação, um novo dia de entrevista é
adicionado e o dia mais antigo
deixa de contar. A margem de
erro para um inquérito de 1.071
eleitores decididos é de mais ou
menos 3,0 pontos percentuais.
n LA

ste ano é esperado um
número recorde de
venda de casas na área
metropolitana de Toronto
(GTA), com o preço médio
de venda a atingir os 627 395
dólares.
Até à semana passada, tinham sido vendidas 80 331
casas na GTA, um aumento
de 9,5 por cento do número
de casas vendidas face à mesma altura do ano passado.
Os dados foram divulgados na segunda-feira e integram o relatório “Market
Watch”, publicado mensalmente pelo Toronto Real Estate Board (TREB).
O relatório analisou as
vendas de casas numa área
delimitada por Simcoe
County, Halton Region, Região de Durham e o centro
de Toronto.
O presidente do TREB,
Mark McLean, disse no relatório que com o número de
vendas registadas até agora
em 2015, a GTA está a caminho de quebrar o recorde de
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O ano de 2007 foi aquele em que mais casas se venderam na GTA, com 93 193 transações realizadas.
Este ano esse recorde poderá ser batido

vendas de casas.
O recorde anterior foi estabelecido em 2007, quando
93 193 casas foram vendidas
na GTA.
O relatório do TREB indica que o preço de venda
médio anual para 2015 está
estimado em 627 395 dólares, um aumento de 9,2 por
cento em relação ao preço
médio de 574 424 dólares

em 2014.
O relatório também revela que foram vendidas 8 200
casas em setembro de 2015,
mais 199 do que no mesmo
mês do ano passado.
Apesar do aumento das
vendas, o relatório constatou
que o total de anúncios ativos no final de setembro foi
inferior ao nível verificado
em 2014. n LA
PUB
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BUDDY VALASTRO APRESENTA ‘BATALHA DOS CONFEITEIROS’ NOS CANAIS 875 DA BELL FIBE TV OU 937 DA ROGERS

“A família está sempre
em primeiro lugar”
A

DIREITOS RESERVADOS

n Buddy
Valastro procura um sócio
para a Carlo’s
Bakery no
Brasil

pesar de o seu trabalho o ter elevado à condição de estrela mundial, o mais famoso dos confeiteiros revela-se um homem simples, que encontra na família
o seu porto de abrigo.
Elogiado por criar bolos que são autênticas
obras de arte, o talentoso ítalo-americano
está na TV Record
com um novo programa.
Nasceu
em
Hoboken, Nova
Jérsia, e começou
aos 11 anos a trabalhar na confeitaria do pai. O conhecimento profissional
que possui deve-se, em
grande parte, aos ensinamentos paternos e as suas receitas inspiram-se em segredos culinários. O sonho e a ambição de
ver reconhecida a sua habilidade
são outros dos ingredientes que
ajudam a explicar o êxito internacional que alcançou. Com a pre-

matura morte do pai - Bartolo Valastro -,
Buddy assumiu os negócios da família com
apenas 17 anos e, desde logo, demonstrou
um talento especial. Com mais de 100 anos
de história, a famosa confeitaria Carlo’s
Bakery tem ganho cada vez mais clientes
e reconhecimento pela qualidade e design
dos seus bolos.
O confeiteiro entrou num reality show,
mas não foi o vencedor. Porém, a participação carismática abriu as portas para que
pudesse ter o seu próprio programa. Desde
esse momento até aos dias de hoje, a sua
popularidade aumentou, os negócios prosperam e a sua vida mudou para sempre.
No seguimento dessa jornada de sucesso, o mais aplaudido dos confeiteiros
vai abrir a primeira filial fora de território
americano. Buddy procura um sócio para
a Carlo’s Bakery no Brasil e o programa
‘Batalha dos Confeiteiros’ vai escolher o
merecido vencedor. O programa é emitido
todas as quartas-feiras às 23 horas, no canal
875 da Bell Fibe TV (em HD) e no 937 da
Rogers.
Segundo o próprio, as suas conquistas
profissionais tornaram-se possíveis pela
originalidade do seu trabalho; particularidades dos projetos, cada vez mais comple-

xos e ousados, que abraçou; dimensões dos
bolos realizados e o forte impacto causado
pelas decorações especiais das suas criações.
O confeiteiro reconhece que a ajuda da
mãe e das irmãs foi determinante para a
sua bem-sucedida trajetória. “Não há nada
como a família. Ela está sempre em primeiro lugar. Não importa se há altos e baixos,
temos de nos manter unidos como família.
Trabalhar juntos, ter união: essas são lições
muito importantes que eu tento mostrar
aos meus filhos e fazê-los entender. Eu e
as minhas irmãs sempre nos demos muito
bem e fizemos muitas coisas juntos. Quero
que os meus filhos também aproveitem a
vida como uma família”, afirma.
Buddy e Lisa Valastro conheceram-se
há 16 anos e casaram-se há 14. Desta história de amor, nasceram os quatro filhos do
casal: Sofia (12 anos), Buddy Jr. (11), Marco
(7) e Carlo (4). “Tenho uma relação muito
boa com os meus filhos. Amo-os muito. E
acredito que isso não tem a ver com o tempo que se passa com eles, mas com o que
se faz durante esse tempo. Mesmo que não
consiga estar todos os minutos do dia com
os quatro, o tempo disponível para esses
momentos tem de ser muito especial”. n
PUB

ESTÁ A PAGAR RENDA?

Quer casa mas falta-lhe dinheiro para a 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!

TORONTO
MOUNT DENNIS
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Alcide P. Francisco

Real Estate Broker

416.656.3500
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Feliz Dia de
Ação de Graças

1245 Dupont Toronto, ON M6H 2A6

Re/Max Ultimate Realty Inc., Brokerage

(no Galleria Mall ao lado do LCBO)

Tel.: 416.533.8000
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n ATLETAS PREPARAM JÁ A COMPETIÇÃO INDOOR DE INVERNO A COMEÇAR AINDA NESTE MÊS DE OUTUBRO

LA / CMC

Equipa feminina do Peniche campeã

n Em nome da equipa feminina, a capitã Giulia Consiglio, ao lado de Diana
Maria, entregou um pequeno presente a João Freixo e Mário Alpoim

•LUÍS APARÍCIO

LA / CMC

M
n João Freixo recebe a taça das mãos de Carolyne Prevost,
a melhor marcadora da competição

omento histórico para
a equipa feminina (sénior) do Peniche Community Club, depois de recentemente se terem sagrado campeãs da Women District Soccer
League (WDSL) - Women’s First
Division 2015, na competição
outdoor de verão, organizada
pela Toronto Soccer Association
(TSA).

As novas campeãs derrotaram na final a equipa de F.C.
Tornadoes por 2-1.
“O nosso trabalho duro teve finalmente resultados”, disse
Giulia Consiglio, a capitã da
equipa, em declarações à margem do convívio da passada
sexta-feira na sede do Peniche,
em Toronto.
Um ambiente de festa que
serviu para comemorar a vitória
e proceder à entrega da taça de

vencedor para o museu do clube.
O presidente João Freixo
recebeu a taça das mãos de Carolyne Prevost, a melhor marcadora da competição de verão.
Satisfeito por mais uma boa
alegria proporcionada pelas
meninas, Freixo reiterou todo
o seu apoio à equipa feminina e
espera que esta possa continuar
na senda das vitórias e ajudar a
projetar ainda mais o clube coPUB

Desejamos-lhe um
Feliz Dia de Ação
de Graças!

Tel.: 905 279 3206

Feliz Dia de
ANICETO GOMES - Broker Ação
de Graças
1678 Bloor St. W. Toronto, ON M6P 1A9

Direto: 416.417.9721
Esc.: 416.769.1616
SIXPLEX ETOBICOKE

DUNDAS/DUFFERIN

3635 Cawthra Rd.,Missisauga, ON

Lote 60x120, estacionamento para 8 carros
com garagem dupla, Rendimento $74,000.00/
anoquartos de 3 x 2 e 2 x 1 e 1 bachelor.

VENDE-SE

RESTAURANTE $98,000.00
QUEEN & BATHURST. LICENÇA PARA 38 PESSOAS

$779,000.00

Propriedade com loja e apartamento
no segundo piso e apartamento na
cave. Parking para um carro. Inquilinos
SRGHP¿FDURXGHVSHMRSDUDXWLOL]DU
DUNDAS / ROYAL YORK

CHURRASQUEIRA $139,900.00
SAINT CLAIR . LICENÇA PARA 55 PESSOAS COM PÁTIO

Visite-nos já e delicie-se
com os nossos produtos!
7RGRRWLSRGHSmRSRUWXJXrV*UDQGHYDULHGDGHGHSDVWHODULD¿QD

%RORVGH&DVDPHQWR$QLYHUViULRVH2FDVL}HV(VSHFLDLV
0HUFHDULDV4XHLMRV(QFKLGRVH&RQJHODGRV
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PADARIA COM CHURRASQUEIRA
VENDAS $800,000.00 POR ANO
Em Mississauga com 2000 sq. ft

PADARIA

VENDAS $500,000.00 POR ANO

Em Mississauga com 3000 sq. ft.
Renda: $3.600/mês

$479,000.00

Penthouse/apartamento com
2 + 1 quartos e 2 casas-de-banho.
Estacionamento para 2 carros.
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da First Division League da TSA

n A equipa de futebol feminino com a taça durante o convívio na sede do Peniche

munitário com pergaminhos,
o qual venceu inúmeras competições ao nível desportivo
no Canadá.
Consiglio que começou
a equipa feminina há uns 8
anos atrás, mostra-se grata
ao Peniche por este ter decidido apostar na equipa há
pouco mais de dois anos.
“Todos os anos, éramos

a melhor equipa. Mas como
este ano tivemos muita ajuda,
finalmemte conseguimos o
que merecíamos”, sublinhou
a capitã de equipa.
As atletas preparam agora
a participação na competição indoor de inverno (que
já venceram), que deverá
começar ainda neste mês de
outubro e decorrer até abril.

Entretanto, o próximo
grande objetivo passa por
participar na competição de
verão da Premier League, o
topo da TSA, onde poderão
ombrear com as melhores
equipas. Uma competição
que Giulia Consiglio diz é
para vencer.
De recordar que as atletas do Peniche defrontaram

muitas equipas da Premier
League durante a competição
da Taça da Liga, onde acabariam por conquistar um 2º
lugar.
Mário Alpoim, o treinador da equipa, confirma que
a Premier League é agora o
principal objetivo e acredita
que as jogadoras estão entusiasmadas e mais do que pre-

paradas para o desafio.
“Vi que elas subiram muito de rendimento como jogadoras e fizeram uma equipa
muito boa.”
No imediato, Alpoim
aponta para a disputa do
torneio de inverno (futebol
de 6), num campo sintético,
com dimensões mais reduzidas e onde as jogadoras serão

obrigadas a jogar num estilo
mais técnico, mas que será
bom para elas terem um bom
domínio de jogo.
Quanto ao convívio de
sexta-feira, Alpoim salientou que este era uma forma
de apreciação por aquilo que
elas fizeram ao nível de competição e dedicação ao longo
do ano inteiro. n
PUB
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ARRAIAL MINHOTO NO DOWNSVIEW PARK TEM QUIM BARREIROS COMO CABEÇA DE CARTAZ

O

conjunto Mundo Novo, vindo de Portugal,
tem a sua segunda
atuação, depois de uma primeira atuação como cabeça
de cartaz, durante a abertura
oficial no sábado.
O mês de outubro é sem
dúvida um dos meses mais
agitados para a Associação
Cultural do Minho de To-

ronto.
Depois da festa de comemoração do 38º aniversário
no passado fim de semana, a
ACMT ultima os derradeiros
preparativos para o Arraial
Minhoto – Santoinho deste
domingo que deverá levar
muita gente ao Downsview
Park, em Toronto.
A ajudar à festa, a presen-

ça do afamado artista Quim
Barreiros, vindo de Portugal,
e muito folclore.
“Temos já a sala esgotada”, adiantou Olivia Rites,
presidente da ACMT, em declarações à margem da festa
de aniversário da associação,
na tarde do dia 4 de outubro.
De acordo com Rites, estavam já previstas mais de
PUB

Futuro da ACMT passa pelos jovens
Com uma presença forte de juventude no rancho
folclórico e de um grupo de
jovens na direção executiva, Olivia Rites mostra-se
confiante que a ACMT tem
todas as condições para encarar o futuro imediato com
otimismo e quem sabe, daqui
a 38 anos, estar a comemorar
mais um aniversário.
“Desejo que isto continue
sempre e que daqui a 38 anos
possamos estar a celebrar”,
disse Rites. “Mas os jovens é
que vão dizer qual o futuro

n livia ites confia ue os ovens
v o arantir um uturo rison o para a
ssociaç o ultural do in o de oronto

da casa. (…) Eles é que têm
de dar continuidade a isto.”
As palavras resumiam um
certo estado de confiança que
se vive numa casa que representa a região do Minho em
Toronto há bastante tempo.
Depois do Porto de Honra
na sexta-feira, a festa do 38º

aniversário teve a sua conclusão com o corte do bolo,
a atuação do Rancho Associação Cultural do Minho de
Toronto, e a entrega de uma
oferta para cada membro do
rancho folclórico.
“Estamos em festa”, resumiu Olivia Rites. n LA

nOlivia Rites com Alexandre da Silva,
ensaiador do rancho folclórico da ACMT

LA / CMC

LA / CMC

1.700 pessoas para participar
no arraial minhoto que a associação realiza há 18 anos
na província do Ontário. Mas
o número deverá subir ainda
mais.
O programa da festa conta também com as atuações
do Rancho Casa do Minho
de Newark, New Jersey, do
Rancho Associação Cultural
do Minho de Toronto, do
conjunto musical Mexe Mexe, de Jessica Amaro e do jovem Paulinho do Minho.
O arraial minhoto Santoinho tem início às 16:00
horas.

LA / CMC

Associação Cultural do Minho
preparada para o Santoinho

PUB

LUSO INSURANCE BROKERS LTD.
A division of: Jones

Deslauriers IMI Inc.

Representamos as maiores companhias seguradoras do mercado canadiano

35 ANOS AO SERVIÇO
DA COMUNIDADE!
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OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO
POUPE 30% - CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL:
&RQGXWRUHVFRPPDLVGHDQRVGHFRQGXomR20% de Desconto
6HFRQGX]jPDLVGHDQRVHQmRWHPDFLGHQWHVRXPXOWDV
IDOHFRQQRVFRDFHUFDGRQRYR10 STARS PROGRAM
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FRPXPDDSyOLFH WHQDQWVLQVXUDQFH FALE CONNOSCO

1152 College St. Toronto, ON
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www.lusoinsurance.com

FELIZ DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

416.534.8455

luso@lusoinsurance.com
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CRISTINA MARTINS RECONHECE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA CASA DOS POVEIROS DE TORONTO

n A mensagem não é novidade, mas ecoa cada vez
mais sempre que um clube
ou associação da comunidade portuguesa de Toronto
está a celebrar mais um aniversário.
Desta feita, Cristina Martins, deputada provincial para a área de Davenport, Toronto, voltou a sublinhar que
“é com os jovens que vamos
conseguir manter as tradições (portuguesas) vivas” e
dar continuidade ao trabalho
que foi desenvolvido no passado por muitos voluntários.
As palavras foram proferidas durante o Porto de
Honra e comemoração do
29º aniversário da Casa dos
Poveiros de Toronto, realizado na noite de sábado.
A deputada provincial
já repetira a ideia durante o

Porto de Honra da Associação Cultural do Minho de
Toronto, mas fez questão de
sublinhar a importância das
novas gerações defenderem
o legado da língua e cultura
portuguesas.
Martins deixou ainda
uma palavra de reconhecimento aos diretores e os voluntários que conseguiram
fazer com que o clube seja
hoje uma casa de referência
quando se fala na comunidade portuguesa de Toronto.
Pessoas devem apoiar os
clubes da comunidade
A seis meses da próxima
Assembleia-Geral para escolher nova direção, o presidente Alexandre Esteves, há
25 anos ligado ao clube, não
aponta cenários quanto a
uma recandidatura, mas re-

nFlávio Santos, Kátia Caramujo, Alexandre Esteves, Cristina Martins e Linda Correia

conhece o grau de dificuldade que a maioria dos clubes
tem para formar um executivo a cada ano que passa.
Por isso, apela para que
mais pessoas apoiem os
clubes da comunidade, ou
depois será tarde de mais; e
defende que é preciso fazer
alguma coisa para os jovens
aderirem. “O quê? Isso não
sei ainda”, admite.
Alexandre Esteves lembra também que celebrar 29
anos de atividade de uma casa só se consegue com muito
trabalho e dedicação, ainda
que isso signifique tirar um
pouco de tempo à vida pessoal.
A festa teve a atuação do
Rancho Folclórico Casa dos
Poveiros e música com Flávio dos Santos.
A Casa dos Poveiros
Community Centre de ToPUB

TERRENO E GARAGEM COM ESPAÇO PARA MAIS DE 12 CARROS COM
POSSIBILIDADE PARA FAZER UM CAR WASH NA ÁREA DE TORONTO

Ligue para Décio Gonçalves 416.817.8356 ou 416.537.2441

concelho.
É um dos clubes fundadores da Aliança dos Clubes
e Associações Portuguesas

do Ontário (ACAPO) e participa regularmente nas celebrações da Semana de Portugal. n LA
PUB

Feliz Dia de Ação de Graças

AS MELHORES TAXAS DO MERCADO
É proprietário de moradia? Nós podemos ajudar!

Ź 3RGHPRV¿QDQFLDUDVXDSURSULHGDGHGHIRUPDDFRQVHJXLU
FDSLWDOSDUDLQYHVWLPHQWRQRVHXSUySULRQHJyFLRRXSDUD
SDJDPHQWRGHGtYLGDVDHPSUHJDGRVSRUFRQWDSUySULDRX
SDUWLFXODUHV6HPVROLFLWDUSURYDVGHUHQGLPHQWR

(VWiFRPSUREOHPDV¿QDQFHLURV"3DJDPHQWRVDWUDVDGRV"
1mRHVSHUHPDLV

Ź 3RGHPRVUH¿QDQFLDUDVXDSURSULHGDGHGHIRUPDDFRQVHJXLU
SDJDUWRGDVDVVXDVGtYLGDVHKLSRWHFDFRPDSHQDV
SDJDPHQWRPHQVDO
Ź 7D[DGHMXURVD SDUDVHJXQGDVKLSRWHFDV

HomeLife
Local

Real Estate Ltd. Brokerage*

Os bancos dizem NÃO? Nós dizemos SIM!

Independent Owned & Operated

CONTACTE-ME 647-274-4809

Décio J.
Gonçalves
Office: 416.537.2441
Cell: 416.817.8356
Res: 905.848.3214

ronto, fundada em outubro
de 1986, representa a cultura
e tradições do Douro Litoral,
da Póvoa de Varzim e do seu

9DOXHVN\0RUWJDJHV6HUYLFHV,QF

Sónia Couto Ávila 0RUWJDJH$JHQW/LFHQFH
7_)

UM FELIZ DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS
AOS MEUS CLIENTES, AMIGOS E COMUNIDADE!

Bloor St. West Toronto, ON M6H 1M3
&NBJMEFDJPHPODBMWFT!SPHFSTDPNt'BY

LA / CMC

LA / CMC

“É com os jovens que vamos
manter as tradições vivas”

(VRQLDDYLOD#KRWPDLOFRP
ZZZPRUWJDJHFHQWUHFRPVRQLDFRXWR
8QLW$UJHQWLD5RDG
* aplicam-se algumas condições
0LVVLVVDXJD21/15
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Amigos das Furnas não e
n

MAIS DE CINCO CENTENAS DE PESSOAS NA 15ª EDIÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

nCarlos Botelho, diretor da Sata em Toronto, recebe das mãos de Sandro Ferro uma placa de reconhecimento pelo apoio aos amigos furnenses

nA homenagem a Miguel Bettencourt. Na foto acompanhado por Norberto Paiva, Luís Silva,
António de Melo, Sandro Ferro, Santo Cristo Melo, e António José Arruda

O

s Amigos das FurnasCanadá continuam a
não esquecer as suas

raízes.
Na noite de sábado, mais
de cinco centenas de pessoas – na sua maioria furnenses – juntaram-se para mais
um convívio anual no salão
de festas Ambiance Banquet

Hall, em Toronto.
O jantar de confraternização do décimo quinto aniversário contou com a presença
dos convidados vindos dos
Açores, Sandro Ferro, presidente da Junta de Freguesia
de Furnas e presidente da
equipa desportiva Futebol
Clube Vale Formoso, Antó-

nio José Arruda, conhecido
proprietário de um restaurante no Vale das Furnas desde 1984, e o agente da PSP,
Miguel Bettencourt, que foram objeto de uma pequena
homenagem.
Alguns patrocinadores foram também reconhecidos.
Pela primeira vez em To-

ronto como presidente de
Junta eleito há dois anos,
Sandro Ferro mostrou-se
agradado com o que encontrou em Toronto e sublinhou
a importância do convívio
para reforçar a união de todos os Furnenses.
Ferro pediu também que
as pessoas que residem cá

e gostam muito das Furnas
continuem a ajudar “este projeto que é muito importante
para a nossa comunidade e
para as nossas Furnas”.
Para Norberto Paiva, presidente dos Amigos das Furnas-Canadá, o convívio continua a ser uma oportunidade
para muitos reencontrarem

amigos e falar sobre a realidade daquela povoação da
ilha de São Miguel, Açores.
Habitualmente, a festa tem
um lado solidário, com os
fundos angariados na festa a
serem utilizados para ajudar
pessoas ou instituições na
região.
Este ano, adianta Paiva,
PUB

Centro de Saúde, Med Spa e Ginásio
Med Spa Health & Fitness Centre
Trabalhador com “Union/União”: Local 183, 675, 506, 27 e outros.

Use os seus direitos. Você e sua família merecem!

Aqui, o seu dinheiro vai voltar
Aceitamos todos os
RELAXE!
Planos de Saúde.
. Fisioterapia
Privado, Trabalho, Sindicatos/Uniões

FELIZ DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

www.ritualmedspa.com

. Massagens
. Chiropractor
. Acupuntura
. Especialistas dos Pés
. Produtos Ortopédicos
. Trat. para Emagrecer
. Reabilitação
. Nutricionista
. Psicóloga
. Assistente Social
. Personal Trainer
. Sauna e Yoga
Med Spa

416-247-0555

Visite-nos e entenda os seus benefícios.

Curta a nossa página

/ritual.medspa

(Lawrence Ave. W. & Weston Road)
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squecem as suas raízes
ainda não tinha sido decidido quem seria o destinatário
do valor de 10 mil dólares
que ele calculou fosse angariado naquela noite. Certo é
que todo o processo passará
pelo presidente da Junta local, que ficará responsável
por saber quem (ou o quê)
está em maior necessidade.
A noite de convívio teve
sorteio de rifas, uma parte
musical com Tony Silveira
Band, e baile com o conjunto
Sagres. n LA

nA homenagem ao furnense António José Arruda. Na foto acompanhado por
Norberto Paiva, Luís Silva, António de Melo e Sandro Ferro

“Os emigrantes é que são os nossos heróis”

LA / CMC

nO agente
da PSP,
Miguel
Bettencourt,
organizou
uma campanha de
solidariedade, após
o desastre
natural na
freguesia
do Faial da
Terra (13 de
março de
2013)

n Miguel Bettencourt não poderia recusar o convite dos Amigos
das Furnas-Canadá, porque, diz,
estes personificam os heróis que
vieram para o desconhecido,
deixando tudo o que tinham para
trás.
“Todos os emigrantes, esses,
é que são os nossos heróis, ao
qual nós lá nos Açores, Madeira
e Portugal Continental, de lés-alés, devemos dar valor”, disse
Bettencourt, à margem do jan-

tar-convívio.
Agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal,
desde 2003, ele próprio é visto
como um herói quando em 3 de
agosto de 2012, juntamente com
dois colegas seus, salva 6 crianças e 1 adulto de se afogarem
na Praia do Pópulo após serem
arrastados por uma corrente.
A 12 de agosto é louvado pelo
Comando Regional dos Açores
da PSP pelos atos heroicos des-

se dia, e mais tarde, pelo presidente da República Portuguesa,
Aníbal Cavaco Silva, com a mais
alta distinção da polícia portuguesa, o “Prémio de Segurança Pública”, juntamente com os
seus colegas Oliveira e Freitas.
Entretanto, e no seguimento
do desastre natural na freguesia
do Faial da Terra (13 de março
de 2013), onde perderam a vida
3 pessoas, Bettencourt lançou
uma campanha de solidariedade

na rede social Facebook onde
angariou em apenas 48 horas
mais de 5 mil toneladas de bens
materiais e alimentares, e após
uma semana, cerca de dois mil
euros em dinheiro.
Esse momento foi recordado
na noite de sábado, através de
um vídeo que remete para a reportagem de uma estação de televisão portuguesa, que deixou
emocionado o agente da PSP.

n LA
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JOE MELO & CARLOS CABRAL
4031 DE BULLION MONTRÉAL, QUÉBEC H2W 2E3

TEL. 514.849.3808 / FAX. 514.849.9651
Charcutaria, Carnes em grosso ou a retalho,
Mercearias, Cerveja, Vinho
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Ferma Food Products
Unibel Company Ltd.
44 Atomic AveToronto, ON, M8Z 5L1
Tel.: (416) 533-3591 • Fax: (416) 533-3485
web: www.fermafoods.com
email: sales@fermafoods.com

Ferma Import & Export Inc.
2615 Place Chassé Montreal,
Quebec, H1Y 2C3
Tel.: (514) 845-0164 • Fax: (514) 845-5345
web: www.ferma.ca
email: sales@ferma.ca

LA / CMC

LA / CMC

n Momento de atuação da Tony Silveira Band
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Fiscalização de estacionamento
na hora de ponta em Toronto

n Este ano a polícia de Toronto
já emitiu mais de 61 mil multas
de estacionamento

O

presidente da câmara
de Toronto John Tory
diz que a aplicação de
medidas duras sobre o estacionamento ilegal - como a
campanha de fiscalização focada no estacionamento no
centro da cidade que começou ontem - são eficazes na
mudança do comportamento dos condutores e aliviam
o congestionamento nas estradas do centro na hora de
ponta.
“Não há nada como um
reboque para fazer alguém
parar de fazer isso de novo”,
afirmou Tory no programa
Metro Morning , numa altu-

ra em que os carros de polícia
e serviços de reboque passam a pente fino as ruas do
centro, como parte de uma
campanha de fiscalização de
estacionamento anunciada
no mês passado.
Desde ontem e até quinta-feira haverá mais agentes
policiais a aplicar as regras
de estacionamento na hora de ponta numa área da
cidade delimitada pela Dufferin Street, a oeste, Bloor
Street, ao norte, Don Valley
Parkway, a leste, e Lakeshore
Boulevard, ao sul.
Tory disse ao anfitrião
Matt Galloway que recebeu

um feedback positivo de
uma campanha semelhante
realizada em janeiro.
O presidente da câmara
de Toronto admitiu que já
estacionou ilegalmente no
passado, mas salientou que
as repressões são a chave para
mudar maus hábitos.
Ele lembrou que embora
a campanha de janeiro tenha
sido eficaz, tem havido algum
“retrocesso”, desde então, ou
seja, um regresso aos maus
hábitos de estacionamento.
Desde janeiro, a polícia
emitiu mais de 61 mil multas
de estacionamento e rebocou
12 mil veículos. n LA

n O sindicato que representa
76 mil professores do ensino
básico em escolas públicas do
Ontário voltou na segundafeira à mesa de negociações
com as direções escolares e a
província.
É a primeira vez que os
lados se reúnem desde que
a Federação dos Professores
do Ensino Básico do Ontário
prometeu no final de setembro que iria manter greves
rotativas de um dia em outubro, se um acordo ainda não
tivesse sido alcançado.
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PROFESSORES DO ONTÁRIO VOLTAM
A NEGOCIAR COM O GOVERNO

As direções escolares públicas do Ontário e a província dizem querer que o ETFO
aceite um acordo “dentro dos
parâmetros” do acordo que
os professores do ensino secundário público e católico

aceitaram, que incluia um bónus de
um por cento e um
aumento salarial de
1,5 por cento.
Na semana passada, o ETFO apresentou uma queixa
relativa às práticas
de trabalho injustas junto do Ontario Labour
Relations Board, alegando
que as direções escolares e o
governo provincial se tinham
recusado a negociar de boa
fé. n LA

Canadá fecha acordo da
Parceria Trans-Pacífico
n Doze países, incluindo Ca-

nadá, chegaram a um acordo
preliminar sobre a chamada
Parceria Trans-Pacífico - um
enorme bloco comercial
(Pacific Rim) apontado pelo
primeiro-ministro Stephen
Harper como o maior negócio de sempre da sua espécie,
noticiou a Canadian Press.
Após cinco dias de maratona, e negociações em contrarrelógio, um acordo foi alcançado para criar a Parceria
Trans-Pacífico, que irá cobrir
40 por cento da economia do
mundo.
“Cada um de nós vem para
a mesa com um objetivo claro
de promover e defender os interesses dos nossos próprios
países, das nossas próprias
economias”, disse o ministro
do Comércio Internacional
Ed Fast, durante a conferência
de imprensa de encerramento.
“Isso significa muitas vezes que há discussões muito
difíceis que acontecem, (mas)
no final do dia, aqui estamos
como 12 parceiros da TPP,
tendo conseguido algo que há
algum tempo atrás, as pessoas
não achavam que fosse possível.”
O acordo proposto reduz
ou elimina barreiras numa
ampla gama de setores e poderá levar a mais exportações
canadianas de carne de porco,
carne bovina, canola, máquinas de alta tecnologia e uma
variedade de outros produtos.
Este também consagra
novos padrões de comércio
internacional na Ásia, estabelecendo um modelo em caso
de quaisquer outros países da
região de rápido crescimento
- como a China – queiram se
juntar algum dia.
O protegido setor de
produtos lácteos do Canadá permanece quase intacto,
com um aumento modesto
das importações permitidas
para os setores de gestão de
abastecimento. Os agricultores serão compensados por
perdas através de uma série

n O ministro Ed Fast
liderou as
negociações
canadianas

de programas de milhões de
dólares.
Fast saudou os negociadores de todos os 12 países pelo
seu “compromisso inabalável”
para a obtenção de um acordo que ele disse vai “definir as
regras para o século XXI para
o comércio na região da ÁsiaPacífico”.
O acordo precisa de ser ratificado nos parlamentos nacionais - e a recente oposição
do NDP ao processo da TPP
é um dos primeiros exemplos
dos desafios políticos que este
poderá enfrentar em vários
países.
Mas os eleitores ainda não
poderão ver a cópia final. O
texto do acordo está a passar
por uma revisão jurídica, e
não é ainda certo quando este
estará disponível.
Harper elogia, Trudeau está
com reservas
Os principais líderes partidários estão a reagir à notícia
da aprovação deste acordo
que vai eliminar barreiras para certas exportações canadianas, incluindo carne de porco,
carne bovina e máquinas de
alta tecnologia.
O acordo só entrará em vigos depois de ter sido ratificado pelos governos nacionais.
Pouco depois de ter sido
anunciado o acordo, Stephen
Harper congratulou-se com a
notícia.
Harper disse que o acordo vai estabelecer um novo
padrão para futuros acordos
comerciais globais, e irá criar
mais postos de trabalho, ao
mesmo tempo que abre novos
mercados para as exportações
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canadianas.
Durante um evento de
campanha em Waterloo, Ontário, o líder Liberal Justin
Trudeau disse que o seu partido vai ter que olhar para os
detalhes do acordo, mas ressaltou que os Liberais sempre
foram um “partido pró-comércio”.
Trudeau disse que, se eleito, os Liberais vão realizar
uma revisão do acordo e abrir
a discussão no Parlamento.
Ele também irá consultar com
os canadianos e setores afetados, para garantir que este é
no melhor interesse da economia canadiana.
Por seu lado, o NDP manifestou oposição ao processo
de negociação da TPP. No domingo, o líder do NDP Thomas Mulcair afirmou que o
seu partido é o único que está
disposto a afastar-se do acordo TPP.
Ainda antes do acordo
ser alcançado, os fabricantes
automóveis canadianos e os
produtores de leite manifestaram a sua preocupação sobre
a forma como o acordo TPP
poderia afetar as suas indústrias.
Sob os termos do acordo,
os carros seriam autorizados a
entrar no Canadá sem tarifas,
desde que 45 por cento do seu
conteúdo venha de regiões
TPP. Isso fica abaixo da provisão regional de 62,5 por cento
sob o NAFTA.
Nos termos do acordo
TPP, o país vai permitir um
valor adicional de 3,25 por
cento de importações estrangeiras no setor de laticínios.
n LA
PUB
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416 mil dólares para a luta
contra o cancro da mama
LONDON n CIBC - RUN FOR THE CURE

C

omo já vem sendo hábito, a cidade de London mobilizou-se para as mais diversas iniciativas
de angariação de fundos que
são normalmente direcionados para instituições de serviços de saúde pública.
Desta feita, o cancro da
mama foi a causa que motivou alguns milhares de pessoas para estarem presentes
no “Canadian Breast Cancer

Foundation – CIBC – Run
for The Cure”. Este evento
têm início no Vitória Park,
com os participantes a caminharem e a correrem por um
percurso de cinco quilómetros na baixa da cidade.
Na edição de 2015, a
chuva não desmobilizou os
milhares de participantes
das mais variadas idades que
quiseram dar o seu contributo para esta causa solidária.

A comunidade luso-canadiana também esteve presente,
numa participação que já começa a ser uma rotina anual.
No final do evento, algumas das “heroínas sobreviventes” ao cancro da Mama,
usaram da palavra para relatarem as suas experiências
de vida. Lembraram o choque que sentiram, quando
tomaram conhecimento de
que tinham cancro e destaca-

n Grupo de luso-canadianos
que participou na Run for
the Cure"

ram a sua luta ao longo dos
anos. Uma luta de vida que
faz com que se sintam sobreviventes e com coragem para
enfrentar o quotidiano como
forma de esquecer a doença
que as marcou e marca para

a vida.
Numa atmosfera de tristeza e alegria, este domingo 4
de outubro, terminou com o
anúncio de que tinham sido
angariados 416.870 dólares.
Os organizadores da inicia-

tiva convidaram os participantes a repetirem a sua
presença no próximo ano.
O CMC, que esteve presente
este ano, voltará no próximo
para apoiar esta causa solidária. n TC
PUB

Nas Eleições
19 de Outubro
2015
Vota KHALIL RAMAL que
sempre respeitou e
ajudou a Comunidade
Portuguesa!

VOTA
Pão De Água

Tradições Portuguesas
desde 1991

www.khalilramal.ca

TC / CMC

TC / CMC

n Momento
em que foi
anunciada a
verba angariada este
ano: 416 870
dólares

Authorized by the official agent for Khalil Ramal.
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Tecnologia de identificação
de clientes com base na voz

S

n Os Toronto Blue Jays vão

n As questões
relacionadas com
a segurança são
uma preocupação
constante das instituições financeiras,
procurando preservar a confidencialidade dos seus
clientes, sempre
na mira dos piratas
informáticos

implementar a tecnologia
que pode criar e identificar
a “voiceprint” de um cliente
que consiste em mais de 100
características diferentes, tais
como o sotaque do cliente,
no decurso de uma conversa
normal.
A Manulife implementou tecnologia similar para
os seus clientes bancários e
consultores de retalho em
setembro, embora os utilizadores tenham de dizer uma
frase predeterminada - “Na
Manulife, a minha voz é a
minha senha” - para que as
suas vozes sejam verificadas.
Além de acelerar o pro-
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enhas de
telefone e
perguntas de segurança poderão em
breve tornar-se
obsoletas numa
altura em que
as instituições
financeiras correm para implementar a tecnologia que pode
verificar a identidade de um
cliente com base
nas características da sua voz.
Após um projeto piloto bem sucedido no verão
passado, o Royal Bank está a lançar a tecnologia de
“biometria de voz” que pode
identificar os clientes que telefonam para os call centers
do banco numa questão de
segundos.
Os clientes terão de optar pelo serviço, que está a
ser faseado ao longo de um
período de três meses e foi
criado pela empresa de tecnologia Nuance Communications.
O RBC diz que é a primeira empresa canadiana a

Texas Rangers no caminho dos
Blue Jays rumo à final da MLB

cesso de atendimento ao
cliente – os agentes podem
começar imediatamente a
atender às necessidades de
um cliente ao invés de lhes
fazer uma série de questões
de segurança – os defensores da tecnologia dizem que
também irá aumentar a segurança.
As instituições financeiras têm se esforçado ultimamente para inovar em
resposta às mudanças nas
expectativas dos clientes e
pressão de startups inteligentes mais ágeis que ameaçam roubar alguma da sua
quota de mercado. n LA

defrontar o campeão da Divisão Oeste da Liga Americana, Texas Rangers, na primeira ronda dos playoffs.
O primeiro jogo da Divisão Série da Liga Americana
(AL) tem lugar na quinta-feira no Rogers Centre.
David Price vai começar
para os Blue Jays, enquanto que se espera que Yovani
Gallardo seja o pitcher dos
Rangers para iniciar a série
(melhor-de-cinco).
Gallardo tem um registo
de 2-0 contra a equipa de Toronto nesta temporada, não
tendo permitido uma corrida (run).
Os Blue Jays tiveram a
oportunidade de ganhar

vantagem de jogar em casa
ao longo dos playoffs, mas teve um registo negativo (1-4)
nos seus últimos cinco jogos
depois de conquistar a ALLeste, incluindo uma derrota
por 12-3 no domingo para os
Tampa Bay Rays.
Os Kansas City Royals,
que lideraram a AL durante
meses, venceram cinco jogos
consecutivos para terminar a
temporada e ficar com a vantagem de jogar em casa.
Kansas City vai enfrentar
o vencedor do jogo wild-card
AL entre os New York Yankees e Houston Astros.
Na Liga Nacional, os New
York Mets vão ter pela frente os Los Angeles Dodgers,
enquanto que os campeões

da Divisão Central, St. Louis
Cardinals, vão marcar encontro com o vencedor do jogo
wild-card entre os Pittsburgh
Pirates e Chicago Cubs.
Quem sair vencedor da
Liga Americana terá a vantagem de jogar em casa na final
World Series por causa do
All-Star Game.
Os Blue Jays não anunciaram quem vai iniciar o
Jogo 2, embora a decisão pareça residir na escolha entre
Marcus Stroman ou Marco
Estrada.
O pitcher que não tiver
esse início, provavelmente entrará para o jogo 3 no
domingo, 11 de outubro, no
Globe Life Park em Arlington. n LA

n Os Jays celebram durante um jogo
contra os New York Yankees
PUB
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Happy Travellers INC.
#4637708

& Air Transat

Apresenta

WinterFest
PARTIDAS
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JOSÉ DIAS
Concertina

JOSÉ MALHOA
& Bailarinas

Umas férias de SONHO esperam por SI!

EDUARDO SANTANA

MICHELLE MADEIRA
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MARC DENNIS
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Anunciar nunca foi tão fácil
ligue já 647-444-1240 e saiba como!
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Informação atualizada em
www.correiodamanhacanada.com
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REGIONAIS PORTUGUESES
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Aniversário

MANHÃ CANADÁ

14 DE NOVEMBRO

Jantar & Baile

Portas abrem às 18h30

JANTAR ÀS 19H00

SORTEIO DE 2
VIAGENS A PORTUGAL
Cortesia SATA Airlines

416.532.3666

INFORMAÇÕES & RESERVAS

647.444.1240

(das 9h00 às 17h00)

CCPM: 905.286.1311
PATROCINADORES:

CENTRO CULTURAL
PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA
53 Queen St. North - Mississauga, ON

Baile com Conjunto Musical

UNIQUE TOUCH

Bento’s Auto & Tire Centre
Sónia Couto Ávila

VICTOR FERREIRA
Consultor Financeiro
Gestor de Fortunas

416.709.2716

www.lifehealthandwealth.ca
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15h30
11h15
13h30
15h45
10h00
10h00
11h00
13h15
14h00
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Leia a qualquer hora a informação atualizada em:

www.correiodamanhacanada.com
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Ligue 647-444-1240 e saiba como anunciar!
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TENHA SEMPRE À MESA OS
ENCHIDOS TRADICIONAIS
REGIONAIS PORTUGUESES

Leia o CMC a qualquer hora em

www.correiodamanhacanada.com
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FELIZ ANO NOVO!
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CULTURA
TERÇA-FEIRA
6 OUTUBRO 2015

& ESPETÁCULOS

TERÇA

QUINTA

QUARTA

SÁBADO

SEXTA

DOMINGO

SEGUNDA

A. M. MONTREAL
Previsão Metereológica

8ºC

17ºC

3ºC

17ºC

5ºC

12ºC

7ºC

13ºC

7ºC

15ºC

7ºC

15ºC

3ºC

12ºC

PROGRAMAÇÃO
TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 BEM-VINDOS A BEIRAIS
05:47 GRANDES QUADROS PORTUGUESES
- JOÃO VIEIRA
06:15 CONVERSAS DO TRIÂNGULO
06:44 MAR DE LETRAS
- RAQUEL DE MELO DUARTE
07:15 OS NOSSOS DIAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:12 SOCIEDADE CIVIL
10:16 A PRAÇA
13:10 EIXO NORTE SUL
13:38 CONVERSAS DO TRIÂNGULO (R/)
14:07 O PREÇO CERTO - XXI SÉRIE
15:00 TELEJORNAL
16:01 AGORA NÓS
18:51 RTP SEMPRE - JOSÉ SARAMAGO
(ESCREVER É LUTAR)
19:00 24 HORAS
20:00 MANCHETES 3
20:32 BEM-VINDOS A BEIRAIS (R/)
21:16 OS NOSSOS DIAS (R/)
21:58 TELEJORNAL AÇORES
22:29 TELEJORNAL MADEIRA
22:58 PRÓS E CONTRAS
00:40 O DIREITO E O AVESSO

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 BEM-VINDOS A BEIRAIS
05:45 GRANDES QUADROS PORTUGUESES
- MÁRIO CESARINY
06:15 UMA MESA PORTUGUESA COM
CERTEZA... EM PORTUGAL - LISBOA
06:45 MAR DE LETRAS - OLINDA BEJA

07:15
08:00
09:11
10:30
13:15
14:00
15:00
16:00
16:30
19:00
20:00
21:15
21:31
22:00
22:30
23:00
00:00
00:45

OS NOSSOS DIAS
JORNAL DA TARDE
SOCIEDADE CIVIL
A PRAÇA
EIXO NORTE SUL
O PREÇO CERTO - XXI SÉRIE
TELEJORNAL
UMA MESA PORTUGUESA COM
CERTEZA... EM PORTUGAL (R/) - LISBOA
AGORA NÓS
24 HORAS
BEM-VINDOS A BEIRAIS (R/)
OS NOSSOS DIAS (R/)
TELEJORNAL AÇORES
TELEJORNAL MADEIRA
UMA MESA PORTUGUESA COM
CERTEZA... EM PORTUGAL (R/) - LISBOA
SINAIS DE VIDA
POPLUSA
CONVERSAS DO TRIÂNGULO (R/)

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 BEM-VINDOS A BEIRAIS
05:45 DESTINO: PORTUGAL - I - BELÉM
06:15 SALVADOR - FILIPA BENTO
06:45 MAR DE LETRAS - RAÚL CALANE DA SILVA
07:15 OS NOSSOS DIAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 SOCIEDADE CIVIL
10:30 A PRAÇA
13:15 EIXO NORTE SUL
14:00 O PREÇO CERTO - SÉRIE XXI
15:00 TELEJORNAL
15:45 AS PALAVRAS E OS ATOS
16:30 AGORA NÓS
19:00 24 HORAS

20:00
20:45
21:30
22:00
22:30
22:45
23:00
00:45

BEM-VINDOS A BEIRAIS (R/)
OS NOSSOS DIAS (R/)
TELEJORNAL AÇORES
TELEJORNAL MADEIRA
FATURA DA SORTE
SALVADOR (R/) - FILIPA BENTO
GRANDE ÁREA
LITERATURA AQUI

03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM DE SEMANA
05:30 DESTINO: PORTUGAL - I - SINTRA
06:00 INESQUECÍVEL - NUNO BRAAMCAMP E
CRISTINA CAVALINHOS
07:30 ÁFRICA 7 DIAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 SÓ ENERGIA
09:45 PRÓS E CONTRAS (R/)
11:30 UMA MESA PORTUGUESA COM CERTEZA...
EM PORTUGAL (R/) - LISBOA
12:00 ATLÂNTIDA - MADEIRA
13:30 REPÓRTER MADEIRA
- ILUSTRES VISITANTES
14:00 GRANDE ENTREVISTA
15:00 TELEJORNAL
15:45 LINHA DA FRENTE
16:30 POPLUSA (R/)
17:15 O POVO QUE AINDA CANTA - RIBATEJO
18:00 PROGRAMA A DESIGNAR
19:00 24 HORAS
20:00 ZONA MISTA
22:00 TELEJORNAL AÇORES
22:30 TELEJORNAL MADEIRA
23:00 OLHAR O MUNDO
00:13 O HOMEM DO SACO

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 BEM-VINDOS A BEIRAIS
05:45 DESTINO: PORTUGAL - I - GUINCHO
06:15 SALVADOR - RICARDO TEIXEIRA
06:45 ESCOLHAS DO CONSUMIDOR
07:15 OS NOSSOS DIAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:11 SOCIEDADE CIVIL
10:30 A PRAÇA
13:15 EIXO NORTE SUL
14:00 O PREÇO CERTO - SÉRIE XXI
15:00 TELEJORNAL
16:00 SEXTA ÀS 9
16:45 AGORA NÓS
19:00 24 HORAS
20:00 BEM-VINDOS A BEIRAIS (R/)
21:15 OS NOSSOS DIAS (R/)
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 TELEJORNAL MADEIRA
23:00 MATERNIDADE
00:00 ESCOLHAS DO CONSUMIDOR (R/)
00:31 GRANDE ENTREVISTA

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 VISITA GUIADA (R/) - FOZ CÔA
02:30 AINDA BEM QUE VIESTE!
PUB

TORONTO
01:30 DESTINO: PORTUGAL - I (R/) - SINTRA
02:00 BOMBORDO - ANATOMIA DO IPMA
02:30 BIOSFERA
03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM DE SEMANA
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 PROGRAMA A DESIGNAR
06:30 NHA TERRA NHA CRETCHEU
07:30 ÁFRICA GLOBAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 SÓ VISTO!
10:16 AQUI PORTUGAL
15:00 TELEJORNAL
16:15 OLHAR O MUNDO
17:00 TRIO D´ATAQUE
19:00 24 HORAS
20:00 SÓ VISTO! (R/)
20:30 A CIDADE NA PONTA DOS DEDOS
20:45 VOO DIRECTO - A VIDA A 900 À HORA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 TELEJORNAL MADEIRA
22:30 COOK OFF - DUELO DE SABORES
00:00 INESQUECÍVEL (R/) - NUNO BRAAMCAMP
E CRISTINA CAVALINHOS

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO

TORONTO
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 OS COMPADRES
05:45 GRANDES QUADROS PORTUGUESES
06:15 SALVADOR
06:45 MAR DE LETRAS
07:12 OS NOSSOS DIAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 SOCIEDADE CIVIL
10:30 A PRAÇA
13:15 EIXO NORTE SUL
13:30 MUNDO DOS SENTIDOS
14:00 O PREÇO CERTO - XXI SÉRIE
15:00 TELEJORNAL
16:30 PROGRAMA A DESIGNAR
17:30 AGORA NÓS
19:00 24 HORAS
20:00 PROGRAMA A DESIGNAR
21:15 OS NOSSOS DIAS (R/)
22:00 TELEJORNAL AÇORES
22:30 TELEJORNAL MADEIRA
23:00 PROGRAMA A DESIGNAR

Somos alheios a cancelamentos ou alterações de programas, sendo as mesmas da
exclusiva responsabilidade da RTP Internacional. A programação encontra-se no fuso
horário da cidade de Toronto (EST).

6 a 12 de outubro de 2015
por Luís Moniz (rikinho-astro@hotmail.com)
CARNEIRO - A vida afetiva marca o início de uma nova fase
de grande intensidade amorosa e de reestruturação dos
seus relacionamentos. A nível profissional procure entender
as opiniões das outras pessoais envolventes e aceite a ajuda
das pessoas circundantes.
TOURO - A vida afetiva indica a necessidade de desenvolver a afetividade e evitar a possessividade, de forma a evitar
atitudes conflituosas. A nível profissional a conjuntura é bastante positiva e anuncia um período de grandes evoluções
relativas à carreira.
GÉMEOS - A vida afetiva reflete a necessidade de proceder
a alterações no relacionamento amoroso, de acordo com os
seus pensamentos. A nível profissional avalie os seus argumentos e mostre confiantemente as suas capacidades para
assumir novas responsabilidades.
CARANGUEJO - A vida afetiva anuncia mudanças a médio
prazo e, neste sentido, é fundamental avaliar as suas reais carências. A nível profissional esta fase exige um comportamento
ativo e persistente, de maneira a poder encontrar os resultados
desejados.
LEÃO - A vida afetiva impõe a necessidade de adotar uma
atitude generosa e tolerante, de forma a encontrar a felicidade merecida. A nível profissional algumas dificuldades
serão prontamente ultrapassadas, permitindo encontrar um
novo rumo para a carreira.
VIRGEM - A vida afetiva permite organizar a sua vida de
forma mais inteligente, calma e firme. Fase de grandes alterações nos relacionamentos. A nível profissional é crucial
programar com muita atenção todas as atividades e preste
atenção a todos os detalhes.
BALANÇA - A vida afetiva depende essencialmente da sua
autoconfiança e capacidade para convier e promover romances muito gratificantes. A nível profissional é fundamental trabalhar com motivação, rigor e disciplina, de forma a encontrar
estabilidade na carreira.
ESCORPIÃO - A vida afetiva assinala um período de renovação da vida amorosa e a oportunidade para satisfazer os seus
profundos desejos. A nível profissional a determinação aliada
à e persistência é um elemento imprescindível, para realizar
os seus objetivos na carreira.
SAGITÁRIO - A vida afetiva favorece a reestruturação dos
relacionamentos mais antigos e estimula uma fase de mútuo crescimento amoroso. A nível profissional participe em
eventos sociais e desenvolva uma atitude mais ativa em
projetos coletivos / comunitários.
CAPRICÓRNIO - A vida afetiva influencia uma maior ligação
à família e ao lar, contudo, não descuide as suas obrigações e
trabalhos quotidianos. A nível profissional a conjuntura favorece a sua atitude firme e responsável, por conseguinte vai
concretizar os seus planos.
AQUÁRIO - A vida afetiva possibilita ultrapassar problemas
familiares, contudo, deve estar disponível para impulsionar
novas amizades importantes. A nível profissional conseguirá
marcar posições e obter consolidação na carreira. A vida financeira está em fase de progresso.
PEIXES - A vida afetiva e familiar facilitam a verdadeira expressão dos seus sentimentos e compreensão, com tranquilidade e fé. A nível profissional o momento é favorável a resolução de questões patrimoniais e favorece negociações uteis
à carreira.

Divulgue as atividades da sua coletividade
envie um email para info@cmcjornal.com

ÓBITO | JOSÉ VILHENA
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11ºC

AGENDA

realizar na Casa das Beiras Community
Center (34 Caledonia Rd.) em Toronto.

19ºC

6ºC

18ºC

n Arsenal do Minho
- tel.: 416-532-2328

KITCHENER
n Academia do Bacalhau
- tel. 416-254-7060

• 17 de outubro, 18h00:
- Jantar de Gala Anual cujos fundos revertem para a “Autism Services Waterloo
Region”, a realizar no Clube Português
de Kitchener, com a atuação de Mário
Marinho e a música pelo dj Atlantic.

MISSISSAUGA
n Centro Cultural Português de

Mississauga
- tel. 905-286-1311

53 Queen St. West, Mississauga

• 10 de outubro, 19h30:
- Baile do Dia de Ação de Graças, com
jantar e o conjunto Sagres.
• 14 de novembro, 18h30:
- 3º aniversário do Correio da Manhã
Canadá, com jantar, e a atuação de Leandro (Portugal) e do conjunto Unique
Touch.

TORONTO

n ACAPO

- tel.: 416-536-5961
722 College St., suite 306, Toronto

• 6 de outubro, 19h30:
- Reunião do Conselho de Presidentes, a

11ºC

15ºC

7ºC

16ºC

n Casa da Madeira
- tel.: 416-533-2401
1621 Dupont Street, Toronto

1166 Dundas St. W., Toronto

• 27 de outubro:
- Fall Youth Festival, no Madeira Park.

��º �����������
• 9 de outubro, 20h30:
- Porto de honra.

n Consulado Geral de Portugal
em Toronto
- tel.: 416-217-0966

• 10 de outubro, 20h30:
- Jantar de Gala.

438 University Ave., 14th floor, Toronto

• 17 de outubro:
- Festival de Folclore.

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

• 17 de outubro, 19h00:
- Festa das Vindimas, com jantar e música a cargo de Paradise.

n Associação Cultural do
Minho
- tel: 416-781-9290
165 Dynevor Rd., Toronto

��º �����������
• 11 de outubro, 16h00:
- Arraial Minhoto Santoínho, no Downsview Park, com a atuação do Rancho
Folclórico da Casa do Minho de Newark
(EUA), Rancho da Associação Cultural do Minho de Toronto, do conjunto
Mexe Mexe, e dos artistas Jessica Amaro,
Paulinho do Minho e Quim Barreiros
(Portugal).

7ºC

• 19 a 24 de outubro:
- 3.ª semana Ibero-Americana da Saúde.

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

16ºC

CINEMA

n Portuguese Cultural Club of
Vaughan
- tel. 416-319-7545
• 17 de outubro, 17h30:
- Jantar de aniversário dos Ranchos Folclóricos "As Estrelas" e "Os Antigos" do
Portuguese Cultural Club of Vaughan,
na LIUNA Local 183 (1263 Wilson Ave.),
em Toronto, com a atuação do conjunto
Sagres e dos ranchos aniversariantes.

www.correiodamanhacanada.com

16ºC

9ºC

16ºC

n OS PRIMEIROS NOMES PARA OS ÓSCARES

cerimónia só se realiza a
28 de fevereiro de 2016,
em Los Angeles (EUA)
– os nomeados são conhecidos
a 14 de janeiro –, mas já se fazem as primeiras apostas sobre
os vencedores par a apróxima
edição dos Óscares. Isto apesar
de vários potenciais nomeados
ainda não terem chegado às sa-

• 8 de novembro, 12h30:
- Convívio de Natal e de encerramento
da época desportiva no Ambiance Banquet Hall, em Toronto, com Victoria
Azevedo e o dj TNT.

Informação atualizada todos os dias

8ºC

Eddie e Cate favoritos
A

DIREITOS RESERVADOS

Previsão Metereológica

Autor incontornável de décadas de humor
em Portugal, José Vilhena deixa para trás
uma obra notável que resistiu à ditadura e
à censura. No final, o homem que enfrentou
Salazar foi derrotado pelo Alzheimer. Morreu
no sábado, aos 88 anos, em Lisboa. Fundou
as revistas ‘O Moralista’ e ‘Gaiola Aberta’.

las de cinema ou sequer terem
sido exibidos em festivais.
Do lado masculino, as apostas
parecem ser mais seguras.
Depois da vitória no ano passado, Eddie Redmayne, agora
no papel de um transexual em
‘A Rapariga Dinamarquesa’, lidera a corrida. Mas a concorrência é forte: Michael Fassbender
(‘Steve Jobs’), Johnny Depp
(‘Jogo Sujo’), Michael Caine
(‘A Juventude’) e Leonardo
DiCaprio (‘O Renascido’).
Já Cate Blanchett é a favorita para melhor atriz,
por ‘Carol’, longa-metragem
sobre uma relação lésbica.
Carey Mulligan (‘As Sufragistas’), Lily Tomlin (‘Grandma’), Saoirse Ronan
(‘Brooklyn’) e Brie Larson (‘Room’) são nomes falados.
Vencedor do Óscar de melhor realizador no ano
passado, por ‘Birdman’, Alejandro
González Iñárritu volta a estar
‘Eddie Redmayne em ‘A Rapariga
na corrida por ‘O
Dinamarquesa’, sobre o primeiro
Renascido’. Stetransexual, e Cate Blanchett no
ven Spielberg
drama ‘Carol’

(‘A Ponte dos Espiões’), Todd
Haynes (‘Carol’), Danny Boyle
(‘Steve Jobs’) e Tom Hooper (‘A
Rapariga Dinamarquesa’) podem constar das nomeações.
‘Carol’, ‘A Rapariga Dinamarquesa’, ‘Steve Jobs’, ‘A Ponte
dos Espiões’, ‘O Renascido’ e
‘Brooklyn’ lideram as apostas
para o melhor filme do ano. n
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VENDA
TERRENOS
E LOTES
TERRENOS

e Ordenado por Concelho

ALUGUER APARTAMENTOS

LINHA DE CASCAIS

ALUGUER

OFERECEM-SE

ESCRITÓRIOS

OUTROS

e Ordenado por Concelho

e Ordenado por Freguesia

LISBOA CEDEM-SE 3 SALAS

ESTORIL T2 Monte Estoril Av.
Pia Monte C/S Mobilia Cozinha
Equip. 500€ Tel.:919523553

PARA ESCRITÓRIO: 15,41;
11,51; 8,43M2 AO LADO DA
GULBENKIAN E COM MUITA
LUZ
Tel.:217970655217975793

ALMADA
CHARNECA
CAPARICA 18 Fogos permuta por
Imóveis Em Projecto 2012
AMI9465
Tel.:919551382
Email:rodrigocarvalho@netcabo.
MARGEM SUL
pt
Ordenado por Freguesia
SINTRA -Casal
Cambra
500m2 C/Licença a pagamento 3
vivendas
Geminadas
COVA DA PIEDADE T2
Ordenado por Concelho
Tel.:917236558
Remodelado Perto de tudo. O
próprio 360€ Tel.:966661118/
ALMADA
CHARNECA
210837908
LISBOA CIDADE
CAPARICA T1 300€ Usado 1990
Ordenado por Freguesia
105m2
Tel.:962872145
Email:rmtml@sapo.pt
ALMADA
CHARNECA
LOURES | ODIVELAS CAPARICA
BENFICA T2 remod c/novo
T3 R/C MORADIA
Coz Equip Ultima Oportunid.
C/QUINTAL/JARDIM
500€
Ordenado por Freguesia
90.000€
Tel.:917258274
Usado
1990
220m2
/917612925
Tel.:962872145
LISBOA CIDADE
SACAVÉM
T2 Estrada Email:rmmtml@sapo.pt
Ordenado por Freguesia
Nacional 250 à entrada do
Catujal, frente SLM, 2 quartos,
S DOMINGOS BENFICA sala marquise, quintal 350€
MARGEM SUL
T2 2 quartos prox. transpor. O Tel.:965072077
Ordenado por Freguesia
Próprio
Fiador
495€ SACAVÉM T2 Pç. República 2
Tel.:962525999
quartos 1 sala marquise quintal
Ordenado por Concelho
STA MARIA DE BELÉM T2 grande 500€ Tel.:965072077
SESIMBRA T2 Vendo pelo r/c 3 assoalhadas pequenas
Preço da Renda (Habitação ou remodeladas
400€
Comércio) Tel.:924160607
AMADORA
Eco-Oficina
Tel.:219331983/ 932867069
Nacional
cedência
V. F. XIRA | AZAMBUJA Rede
Oportunid. Única Urgente
Ordenado por Freguesia
Tel.:919749402

VENDA

APARTAMENTOS

e

ALUGUER

HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO

MORADIAS

COZINHEIRA M/F LISBOA

e

ALUGUER

e

APARTAMENTOS

Este suplemento faz parte integrante da edição número 12242 do «RECORD» e não pode ser vendido separadamente

e

e

TRESPASSES

e

E CEDÊNCIAS

e

VENDA

QUINTAS
E MORADIAS

AMADORA | SINTRA

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
QUINTAS
e
despensa,
muita luz,
Ordenado por Concelho
desafogado.
Fiador
340€
Tel.:919045303
REBOLEIRA T2 mob c/eq.coz
SINTRA Quintinha 10000m2 renda 550€ (c/fiador) Junto
Muita Água Árvores de Fruto Centro Saúde e perto clínica
Zona
Previligiada R.Herculano Carvalho 44-1ºE
Tel.:217786114-963135258Tel.:963003278
964790908

e

MORADIAS

e Ordenado por Concelho
REGUENGOS
MONSARAZ T4 Casa Aldeia 7

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

e

e Ordenado por Freguesia

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

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

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

COMPRO APARTAMENTO
EM FORTALEZA – BRASIL
Tel. 253 539 420 / Tlm. 962 505 268

LUMINOSA

RESTAURANTE MARISQUEIRA
+ Luz +Cor +Vida
Mariscos e Pratos Especiais
COMA BEM GASTANDO POUCO

Temos:

Sábado
Tripas à moda do Porto
e Caldeirada de Cabrito

PRECISAM-SE

Reabriu

Domingo
Moamba de Galinha
e Cozido Rico à Portuguesa

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

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.:214411633965567319

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

Procura

PREST
DE SER

Sólidos con
na área d
domín
funcionalida
Concatenat

Respost
info@s-s

PRECISA-SE PARA SALÃO EM ALG

CABELEIREIRA PROFISS
MANICURA - Todo tipo u

Envio de curriculum/apresentação e disponib

rebeaute@sapo.pt

ADMITE-SE (M/F)

WEB DESIGNER

Com experiência com FLASH, H
Base de Dados, aplicações An

Com muita criatividade
para desenvolvimento de web

Ordenado: €500 mais prémios.
Local de trabalho: Odivelas/Colinas do
Ed. Metropolitan Bus

Enviar CV para: rh@supremaciada

ADMIS
DE CONDUT

De Serviços
em LIS

Empresa de referência no
condutores de acordo com o s

• Carta de condução da Categ
e CQM;
• Habilitações literárias mínim
• Idade entre os 23 e os 40 an
• Fluência em Inglês e Espanh
Francês e/ou Alemão);
• Disponibilidade para trabal
com trabalho suplementar.

Oferece-se oportunidade d
prestigiada e sólida, num secto
Respostas a enviar

recrutamento.cond
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Compra e Venda de Propriedades
é Connosco!
1060 Bloor Street West

1245 Dupont Street, Mezzanine (Galleria Mall)
FELIZ DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Tel.: 416.535.8080 www.royallepagesupreme.ca
FOTO
VENDIDO

VENDIDO

TORONTO

KEELE & MAPLE LEAF

Fernando Ferreira
Rep. de Vendas
www.fernandoferreira.ca

1- 4 quartos, 5 casas de banho, 2 cozinhas, 2 lavandarias, garagem
dupla, piscina com casa de banho exterior, entrada separada para o
basement, 2 cantina, sala de cinema e muito mais.
Contacte-me: Fernando 416 528 4724

Ossington & Queen

3 - Casa espaçosa com 5 quartos, 3

Rudy Carneiro
Rep. de Vendas
www.rudycarneiro.com

cozinhas, cave com saída exterior e
garagem dupla. Possibilidade de habitar e alugar ou simplesmente investir.
Perto do Trinity Bellwoods Park, lojas,
restaurantes e vida noturna. Localizada
em zona muito procurado!

VENDIDO

DAVENPORT & SYMINGTON

Britney Andrade
Rep. de Vendas
www.britneyandrade.com

4 - Casa sólida e espaçosa com
5 quartos e 3 cozinhas (1 incompleta)
com cave com saída e garagem para
2 carros. Possibilidade de tornar em
3 habitações. Jardim privado. Perto
do Trinity Bellwoods Park.

CHURCH & DUNDAS

Dufferin & Dupont

5 - Renovada completamente com
estilo e alta qualidade. Conceito aberto,
cozinha com banca de mármore,
eletrodomésticos inox com ilha central.
Sala de recreação com muito espaço
para entretenimento. Perto de escolas,
parques e TTC.

VENDIDO
JUNCTION

7 - Casa muito convidativa e representa
uma excelente oportunidade para um
investidor ou comprador de primeira
casa na zona da Junction. Bom estado
de manutenção com muito potencial! 3
cozinhas e cave acabada com entrada
separada. Contacte-me: 416-535-0888

8 - Oportunidade excelente para investidores experientes e familiarizados com
a área de Church-Young (no centro do
Campus da Ryerson University). Venda
com representação e divulgação limitada.
Propriedade à venda nas condições atuais.
Contacte-me: 416-535-0888

9 - Unidade comercial rara e livre
(freehold) com potencial para diversas
utilizações. Localizado num bairro
resdencial em voga. Crie o seu próprio
local de trabalho/habitação ou utilize-o
como local de apresentação, galeria...
Contacte-me: 416-535-0888

ALUGA-SE

VENDIDO

VENDIDO

BLOOR/DUFFERIN

Christopher Ryan Toste
Rep. de Vendas
www.christophertoste.com

Ossington & Dupont

VENDIDO

2 - Casa nova enorme SEPARADA, perto do
TTC e do Metro. 4 quartos, 5 casas de banho,
cozinha gourmet completa com electrodomésticos em aço inoxidável, soalhos em Madeira,
granito, cave acabada e muito mais!
Contacte-me: FERNANDO 416.528.4724

13 - Apartamento no 1.º andar e cave
de casa semi-pegada com 2 quartos
+ DEN e 1 WC. Estacionamento e
despesas incluídas. Limpo, arejado,
recentemente pintado e soalho em
toda a casa.Tel: 416-886-6865

SQUARE ONE

14 - Luxuoso apartamento com 1 quarto
+ Den, com vista sobre o lago. Cozinha em
conceito aberto com eletrodomésticos em
aço inoxidável, pavimentos em madeira,
quarto principal com WC e saída para varanda. Perto da Square One, transportes,
escola e muito mais! Tel.: 416-886-6865

YONGE/SHEPPARD

15 - Apartamento de luxo com 2 quartos,

com vista desobstruída para sudoeste
(CN TOWER e Toronto Skyline). Cozinha
em conceito aberto com eletrodomésticos
em aço inoxidável, balcões em granito e
armários novos. Tel.: 416.886.6865

CONSTRUÇÃO NOVA!
Dufferin & Rogers

6 - Construção nova com 3 quartos situada

numa excelente área familiar. Acabamentos
de luxo, tetos altos, quarto principal com
casa-de-banho completa e cozinha gourmet
com balcões de pedra. Construída por
Triumph Homes com garantia Tarion.

Negócio de limpeza empresarial

10 - Quer ser o seu próprio patrão? Já tem

a sua companhia de limpeza comercial, mas
quer expandir? Esta oportunidade dá-lhe
acesso imediato a um lista de clientes excelente com alto retorno. Retorno de $500.000
QR¿QDOGRDQR&RQWDFWHPH

VENDIDA ACIMA DO PEDIDO
WINSTON CHURCHILL/QEW

16- Casa separada com 3 quartos, pavimentos em madeira novos, cozinha, WC’s
e luzes remodelados. Sistema de aqueciPHQWRHDUFRQGLFLRQDGRVXSHUH¿FLHQWHV
Salas de estar e jantar combinada, cozinha
com mesa de refeições e decoração de
bom gosto.Tel: 416-886-6865
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