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helderferreira@hotmail.ca

Helder Ferreira
647.833.6235

Supreme Realty Brokerage - Independently Owned and Operated
1245 dupont Street, Mezzanine (Galleria Mall) Toronto, ON

TOp SelliNG
aGeNTS Of 2013

domingues_t@hotmail.com

Tony doMingueS
416.833.9437

of Royal lepage Supreme

Atenção investidores! Duplex grande com 3 
apartamentos (todos com entradas separa-
das), lavandaria separada e garagem dupla. 

A não perder! Ligue para mais detalhes.

$ 758,000

Casa enorme separada em Corso Italia com 
quase 2200 Sq. Ft. Cozinha grande e atualiza-
do com saída para o jardim. Garagem para 2 

carros com acesso pela lateral.

Apartamento modernizado e mobilado com 2 
quartos, pavimentos em madeira, eletrodomésti-

cos em aço inoxidável, um lugar de estacio-
namento e entrada privada. Perto de escolas, 

parque, TTC e da St. Clair Ave.

alUGa-Se
$1775

PUB

www.correiodamanhacanada.com

Consultor Financeiro
Gestor de Fortunas

416.709.2716

ViCtor Ferreira

www.lifehealthandwealth.ca

Feliz Dia de Ação de Graças

costa acredita num 
governo de esquerda

Descomplique a sua hipoteca. é assim... simples! paulo Rocha
ciBc mobile mortgage advisor
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Os canadianos acredi-
tam que o governo 
não fez o suficiente 

para proteger os interesses 
do Canadá nas negocia-
ções comerciais da Parceria 
Transpacífica, de acordo 
com um novo inquérito re-
alizado pela Nanos Resear-
ch para a CTV News e The 
Globe and Mail.

O inquérito da Nanos foi 
concluído pouco antes do 
anúncio do acordo comer-
cial TPP em 5 de outubro, 
em que o Canadá e 11 ou-
tros países chegaram a um 
acordo preliminar sobre um 
enorme bloco comercial no 
Pacific Rim. 

Se for ratificado pelos go-
vernos envolvidos, o acordo 
irá abranger cerca de 40 por 
cento da economia mundial 

e eliminar barreiras para 
certas exportações canadia-
nas.

Foi perguntado aos ca-
nadianos se eles estavam 
confiantes de que o gover-
no federal tinha feito um 
bom trabalho na defesa dos 
interesses do Canadá nas 
negociações comerciais. 
Pouco menos de metade 

dos canadianos inquiridos 
não estavam confiantes (32 
por cento) ou de alguma 
forma pouco confiantes (16 
por cento) que o governo ti-
nha feito um bom trabalho 
na defesa dos interesses do 
Canadá.

Comparativamente, 18 
por cento estavam confian-
tes, e 24 por cento estavam 

um tanto confiantes de que 
eles tinham feito um bom 
trabalho. Onze por cento 
dos inquiridos não tinham 
certeza.

Quando perguntado em 
qual partido federal con-
fiavam mais para proteger 
os interesses do Canadá 
num acordo comercial, o 
inquérito constatou que os 

Liberais e os Conservadores 
estavam empatados, com 30 
por cento dos canadianos a 
confiar de forma igual em 
cada partido para proteger 
os interesses do Canadá. O 
NDP ficou em terceiro lu-
gar com 22 por cento.

Cinco por cento dos cana-
dianos confiavam mais no 
partido Os Verdes, enquan-

to dois por cento confiavam 
mais no Bloc. Dez por cento 
não tinham certeza.

Quase três quartos dos 
canadianos disseram que 
estavam preocupados com 
um potencial impacto nega-
tivo sobre os produtores de 
leite como resultado do TPP, 
com 39 por cento a afirmar 
que um impacto negativo 
seria importante para eles, e 
34 por cento a apontar que 
seria de alguma forma im-
portante para eles.

E três em quatro cana-
dianos disseram que um 
impacto negativo sobre a 
indústria automóvel, como 
resultado do TPP, seria im-
portante (35 por cento) ou 
de alguma forma importan-
te (40 por cento) para eles. 
n LA

CANADÁ
SEXTA-FEIRA
9  OUTUBRO 2015 2 NHL   | toronto maple leafs

a equipa de hóquei no gelo do toronto maple leafs 
perdeu o jogo inaugural da nova época na recep-
ção aos montreal Canadians por 3-1. a equipa do 
ontário, foi 27ª classificada na última época e não 
promete muitas surpresas para este ano. no sábado, 
recebe no air Canada Centre os ottawa senators.

Interesses económicos 
não foram salvaguardados

pOpulaçãO desiludida cOm a versãO final dO acOrdO de parceria transpacífican ecOnOmia
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Andrew Cash

Join Andrew’s team
647-290-3040
andrew.cash@ndp.ca
@AndrewCash

 fb.com/cashfortoronto

Campaign office:

1176 Bloor Street West
Toronto, ON
M6H 1N1

Paid for and authorized by the official agent of the candidate. cope:225-md

cashfortoronto.ca

para deputado do bairro de Davenport

Vote em

Andrew Cash e o NDP irão:
• Anular o Bill C-24, projeto de lei 

que trata dupla cidadania como 
segunda classe.

• Tornar o nosso sistema de 
imigração mais justo.

• Criar oportunidades de emprego 
para os jovens.

• Oferecer melhor proteção e apoio 
a todos os trabalhadores.

• Disponibilizar mais dinheiro para 
idosos reformados.

• Acabar com cortes feitos pelos 
partidos Liberal e Conservadores 
ao sistema de saúde.

• Tornar medicamentos de 
prescrição mais baratos.

Mariza-Flyer-Oct8.indd   1 08/10/2015   10:51:11 AM
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Ministros dos 12 países que negociaram o 
acordo de parceria Transpacífica
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Desejo a todos os clientes e à comunidade 
um feliz dia de Ação de Graças



Cristiana Águas e Pe-
dro Moutinho foram 
os fadistas convida-

dos pelo Centro Cultural 
Português de Mississauga 
(CCPM) para a Gala de 
Fado que todos os anos, por 
esta altura, presta homena-
gem à malograda fadista 
Amália Rodrigues, realiza-
da na noite de 3 de novem-
bro.

As mais de quatro cen-
tenas de pessoas que se 
encontravam na plateia, ti-
veram oportunidade de as-
sistir a um espetáculo cheio 
de grandes momentos de 
fado, proporcionado por 
duas das mais promissoras 
vozes fadistas de Portugal.

Após um jantar domina-
do pela típica gastronomia 
portuguesa, onde se des-
tacaram o caldo verde e o 
bacalhau à lagareiro, o pre-
sidente do CCPM António 
de Sousa manifestou o seu 
agradecimento ao público, 
pela presença, e aos patro-
cinadores, pelo apoio, lem-

brando que “só desta forma 
é possível organizar um 
espetáculo desta enverga-
dura”, convidando fadistas 
portugueses que se fazem 
acompanhar pelos seus ha-
bituais guitarristas.

O locutor Joaquim Ma-
ralhas, da rádio Amália, em 
Lisboa, apresentou de se-
guida dois vídeos de Amá-
lia Rodrigues, através dos 
quais foi possível recordar 
algumas interpretações da 
diva fadista, num momento 
de grande saudade. No final, 
apresentou os guitarristas 
Rodolfo Godinho (guitarra 
portuguesa), Carlos Manuel 
Proença (viola) e Frederi-
co Gato (viola baixo), que 
iriam acompanhar os dois 
fadistas ao longo da noite. 

O fado tornou-se uma 
coisa séria

Cristiana Águas, foi a 
primeira a subir ao palco 
do CCPM, tendo interpre-
tado diversos temas do seu 
último disco. Nascida há 
27 anos em Setúbal, desde 
cedo a revelar talento para 
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Pedro Moutinho e Cristia na Águas encantaram 
MISSISSAUGA 

®

Alcide P. Francisco 
Real Estate Broker
416.656.3500

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!

Re/Max Ultimate Realty Inc., Brokerage

www.remaxultimate.com

TORONTO
MoUnt DennIs

-

Feliz Dia 
de Ação

de Graças

Med Spa Health & Fitness CentreMed Spa

Centro de Saúde, Med Spa e Ginásio

. Fisioterapia

. Massagens

. Chiropractor

. Acupuntura

. Especialistas dos Pés

. Produtos Ortopédicos

. Trat. para Emagrecer

. Reabilitação

. Nutricionista

. Psicóloga

. Assistente Social

. Personal Trainer

. Sauna e Yoga

 Aceitamos todos os 
Planos de Saúde.

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

RELAXE!

www.ritualmedspa.com
416-247-0555

Privado, Trabalho, Sindicatos/Uniões

Med SpaMed Spa

Visite-nos e entenda os seus benefícios.

Curta a nossa página /ritual.medspa (Lawrence Ave. W. & Weston Road)

Feliz Dia De ação De Graças

hoMenAGeM A AMálIA rodrIGUeS no Centro CUltUrAl PortUGUêS

•joão g. silva
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nPedro Moutinho 
interpretou temas 
de amália e de "o 

amor não pode 
esperar"

nCristiana Águas tem 
vindo a consolidar uma 
carreira que começa 
agora a avançar para o 
mercado internacional



o fado. Ainda não tinha 10 
anos, quando uma profes-
sora de canto lhe disse que 
“tinha uma voz e uma for-
ma de estar que lhe lembra-
va muito o fado”. Quando 
conheceu a voz e a arte de 
Amália, algo a fez despertar 
definitivamente para o fado. 
“Foi uma paixão avassalado-
ra. Pedi à minha mãe para 
comprar os discos e cassetes 
possíveis. Depois comecei a 

ouvir outros fadistas. Como 
o Max.” Estava ainda longe 
de saber que iria dar voz a 
Amália no filme de Carlos 
Coelho da Silva onde deu 
voz a uma das fases de vida 
da fadista, numa perso-
nagem que teve o rosto de 
Sandra Barata Belo.

Cada vez mais, o fado 
tornava-se uma coisa séria 
na vida de Cristiana Águas.

O presidente da Funda-

ção Amália falou um dia 
nela ao guitarrista Mário 
Pacheco, ele ouviu-a cantar 
e desafiou-a para entrar no 
elenco do Clube de Fado. 
Ora foi precisamente aí que 
Pierre Aderne, músico bra-
sileiro que tem fortes laços 
com Portugal, a ouviu. E 
resolveu desafiá-la a gravar 
um disco. Assim nasceu 
Cristiana Águas, o disco 
que ele produziu e que ser-

viu de base ao espetáculo.

Pedro Moutinho celebra 
o amor 

As raízes de Pedro Mou-
tinho, que subiu ao palco a 
seguir, são completamen-
te diferentes, uma vez que 
nasceu no seio de uma fa-
mília de fadistas. Começou 
a cantar fado aos oito anos, 
tendo lançado o primeiro 
disco em 2003. Atualmente 

com 36 anos, Pedro Mouti-
nho dedica-se a espetáculos 
um pouco por todo o mun-
do. No CCPM, intercalou 
temas do seu disco mais 
recente, “O amor não pode 
esperar”, com outros popu-
larizados por Amália Ro-
drigues.

O espetáculo terminou 
com uma grande ovação 
aos dois faditas, que recebe-
ram algumas lembranças da 

direção do Centro, entre as 
quais, o livro evocativo do 
40º aniversário da coletivi-
dade.

Amália Rodrigues fale-
ceu a 6 de outubro de 1999, 
mas a sua memória conti-
nua viva, não só em Portu-
gal, mas um pouco por todo 
o mundo. Exemplo disso, 
esta fantástica noite de fado 
em Mississauga. n texto edita-
do por António Esteves
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Pedro Moutinho e Cristia na Águas encantaram 
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nPedro Moutinho e 
Cristiana Águas par-
ticiparam numa ses-

são de autógrafos

homenagem a amália rodrigues no Centro Cultural Português
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nRodolfo Godinho (guitarra portuguesa), Carlos Manuel 
Proença (viola) e Frederico Gato (viola baixo) acompa-
nharam os fadistas Cristiana Águas e Pedro Moutinho

nJoaquim Maralhas
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Última tourada do ano
No dia 3 de outubro 

realizou-se mais uma 
grande festa brava 

na ganadaria “Olé Toiro” 
com a presença de algumas 
centenas de aficionados a 
qual incluiu as tradicionais 
“Sopas do Divino Espírito 
Santo”. Esta é uma tradição 
que remonta à chegada dos 
primeiros habitantes ao ar-
quipélago dos Açores em 
meados do século XV. E que 
está espalhada pela vasta di-
áspora açoriana.

O proprietário ganada-
ria, Fernando Marques e sua 
esposa Ana, são naturais da 
Ilha Terceira. Daí a sua li-
gação a estas duas tradições 
terceirenses. Desde há 15 
anos, quando adquiriram es-
ta propriedade, começaram 
a desenvolver a sua ativida-
de, não só na pecuária mas 
também, na promoção das 
festividades típicas das fre-
guesias da Ilha Terceira. Não 
é por isso de estranhar que, 
nas duas últimas semanas, 
tenham dedicado as suas 
festas e touradas à corda às 
duas freguesias de São Brás e 

Ribeirinha. A deste primeiro 
sábado de outubro, foi dedi-
cada à Vila das Lages.

Além do almoço, em que 
foram servidas as “Sopas 
dos Divino Espírito Santo”, 
houve um espetáculo mu-
sical que incluiu atuações 
de Porfírio Ribeiro, Ricardo 
Cidade (apelidado de Ro-
berto Carlos português), 
João Marques (irmão do 
Fernando Marques) e da 
luso-americana radicada na 
Califórnia, a Emely.

Foi um dia bem passado 
com muita alegria e conví-
vio. Foi só pena (e contra a 
natureza nada há a fazer…) 
que o tempo não tenha si-
do favorável à realização da 
corrida à corda. A chuva foi 
persistente, e por vezes, for-
te. 

Mesmo assim, foram 
mais de duas centenas, os 
aficionados que quiseram 
assistir às corridas de toiros 
à corda. 

A festa brava terceirense, 
proporciona sempre mo-
mentos inesquecíveis para 
quem assiste ou lida com os 

touros. Os guarda-chuvas 
com que alguns dos espeta-
dores se resguardavam, ser-
viram para atiçar alguns dos 
touros, que investiam, mui-
tas vezes contra os fardos 

de feno e barreiras proteto-
ras, por não terem a “sorte” 
de apanharem um toureiro 
desconcentrado.

É preciso ter muita co-
ragem e amor à causa para 
saltar para a arena e enfren-
tar aquelas “locomotivas” de 
500 quilos, armadas com um 

par bem duro de cornos pa-
ra mimar os provocadores.

Mas nada aconteceu, e é 
raro acontecer, graças à boa 
sorte, exceto, por vezes, um 

tropeção nas cordas ou es-
corregadela, mas tudo sem 
consequências graves. Fica 
só o susto. Mas que susto!…  
n CM  
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Chegou o tempo!...
para uma nova Esperança!

escrito
canadá

está
De 23 a 31 de Outubro, 2015 

7:30 pm

com o conferencista  
JÚLIO CARLOS SANTOS

de Lisboa/Portugal

Música e brindes 
todas as noites!

Kids Programs

Apresentadores 
Edgar Nunes  - (905) 718.3908
Steve Couto - (647) 822.7213
Dario Ferreira - (647) 533.1595  

Acompanhe nosso Facebook:
Chegou o Tempo 

Em parceria com o programa de TV
Está Escrito Canadá
Domingos 9:30 am -  OMNI 1

Local:
Igreja Adventista Brasileira de Toronto

122 Mimico Ave, Etobicoke, ON M8V 1R5 © 2015 Universal Promotions & Publishers Inc.

Diretores: Eduardo Vieira e Jorge Passarinho. Editor: José António Esteves. Edição: i4design e Mónica Fernan-
des. Redação - ToronTo: Luís Aparício, Marta Almeida, Carlos Morgadinho, João G. Silva (Brampton, Mississauga, 
Oakville e Desp. Açores), Sónia Ribeiro, Luis Moniz (Astrologia) e Tony Campos (London). - MonTreal: Luís Tavares 
Belo. - lisboa: Media Consulting, Correio da Manhã e Record. Distribuição: Décio Gonçalves (Mississauga, Bramp-
ton, Oakville e Hamilton) e Carlos Rodrigues (Montreal). Publicidade: EFC Publishers & Promotions Inc (Toronto), 
Eddie Silva e Paulo Paulino (Montreal), Media Consulting (Lisboa). Propriedade/Editora: Universal Promotions & 
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n Sala cheia para as 
Sopas do Divino Espírito Santo
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n João Marques foi um dos artistas da última festa 
brava da temporada da ganadaria Olé Toiro

n A lide do touro proporciona sempre 
momentos com muita emoção

n Manuela da LIUNA 
Local 183 com amigas
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Martin Singh, o novo 
candidato Demo-
crata pelo norte de 

Brampton, não é um político 
típico. É um homem convic-
to do que diz e faz o que pro-
mete. Através de sua forma-
ção educacional, da carreira 
profissional e da referência 
familiar, Martin Singh en-
carna os valores canadianos 
de trabalho árduo, respeito 
à família e serviço à comu-
nidade. Os seus sucessos de-
monstram que Martin Singh 
tem as qualidades pessoais, 
experiência e habilidades 
para representar o Norte de 
Brampton em Ottawa.

No seu primeiro empre-
go, Martin desinfectava as 
prateleiras da farmácia da 
família. Ele aprendeu o valor 
do trabalho duro e o que é 
preciso para obter  um negó-
cio bem sucedido. Aprendeu 
também sobre como cuidar 
dos outros.

“Às vezes eu via o meu 
pai a entregar medicamen-
tos sem sequer cobrar aos 
clientes. Quando lhe per-
guntei porque, ele disse-me 
que algumas pessoas não 

têm dinheiro para pagar os 
medicamentos e isso tinha 
muito mais valor para eles 
do que para nós “, lembra 
Martin. A empresa familiar 
criou empregos estáveis na 
comunidade e também aju-
dou os menos afortunados.

Quando soube que o seu 
pai havia sido diagnostica-
do com cancro de próstata, 

Martin estava a começar 
uma carreira de sucesso co-
mo engenheiro químico. A 
pedido de seu pai, ele mu-
dou o rumo e completou o 
curso universitário de far-
macêutica e um MBA para 
garantir o futuro da farmá-
cia da família.

Nascido com afinidades 
ao serviço à comunidade, 

Martin juntou-se à reserva 
das Forças Armadas cana-
dianas enquanto estudava 
na universidade. 

Naqueles dias, a sua na-
tureza jovial transforma-
va-se numa atitude séria ao 
falar sobre os maus-tratos 
dos veteranos sob os conser-
vadores de Harper.

“As mulheres e os ho-

mens das Forças Armadas 
canadianas estão a arriscar 
as suas vidas por nós. O mí-
nimo que podemos fazer é 
fornecer os serviços e apoio 
de que precisam quando 
chegam a casa “, disse Mar-
tin. “Um governo NDP vai 
reverter os cortes profundos 
nos serviços dos veteranos 
feitos por governos conser-
vadores e liberais.”

Após a universidade, 
Martin Singh e o irmão tra-
balharam arduamente para 
transformar a pequena em-
presa familiar a partir de 
uma única farmácia numa 
corporativa de assistência 
médica, criando centenas de 
postos de trabalho. A partir 
da base, em Ontário, o negó-
cio de Martin Singh continua 
a prosperar e demonstra su-
as habilidades de inovação, 
elaboração de orçamentos 
precisos, gestão de pessoas e 
bom atendimento ao cliente. 
Martin entende, a partir da 
sua própria experiência, a 
necessidade de apoiar as pe-
quenas empresas.

“A proposta de corte de 
impostos do NDP para pe-

quenas empresas terá um 
impacto importante para 
a criação de postos de tra-
balho em Brampton, bem 
como ajudará a diversificar 
a nossa economia”, disse 
Martin.

“Assim como Bramp-
ton tem o seguro de carro 
mais caro no Canadá, temos 
também um dos mais caros 
custos de cuidados infantis. 
É um entrave que mantém 
muitos pais de crianças pe-
quenas impossibilitados de 
trabalhar “, explica Martin. 
“O plano NDP vai criar es-
paços de acolhimento de 
crianças ao custo de  $15 por 
dia, bem aquém dos $70 a 
$90 por dia que muitos resi-
dentes de Brampton pagam 
agora. “

A cada passo, cada desa-
fio Martin tem enfrentado 
com uma combinação de 
trabalho duro, criatividade e 
uma profunda consideração 
pelos outros. Pode-se dizer 
que a visão de Martin Singh 
é de uma sociedade justa, 
onde as famílias de classe 
média trabalham para ven-
cer, vem do coração. n

Martin Singh, não é um político típico
eleições federais 
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Tel.: 905 279 3206
3635 Cawthra Rd.,Missisauga, ON

Visite-nos já e delicie-se 
com os nossos produtos!

Desejamos-lhe um 
Feliz Dia de Ação 

de Graças!

n Martin Singh com membros da comu-
nidade luso-canadiana, entre os quais o 
vereador em Brampton Martin Medeiros
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Aigreja de Nossa Se-
nhora de Fátima em 
Brampton, esteve em 

festa de 18 a 21 de junho pa-
ra as celebrações em honra de 
São João Baptista – Império 
das Crianças.

Foi uma note bem diver-
tida na Casa da Madeira a de 
sábado 3 de outubro.

O motivo? A Festa do Cha-
péu onde todos os presentes 
usavam aquele adereço con-
cebido para as nossas cabeças 
e que serve para proteger dos 
raios solares, da chuva, ou pa-
ra ser usado como elemento 
de moda. 

Composto por jantar e 
sobremesa, cujo serviço de 
confeção esteve ao cuidado do 
grupo de voluntários.

Durante a noite, houve 
sempre muitas atividades, tan-
to na dança como no concurso 
das cadeiras nas categorias de 
jovens, mulheres e homens.

Quanto à festa dos chapéus, 
uma iniciativa já com alguma 
tradição nesta altura do ano, 
havia autênticas obras de arte 
como as “casas de Santana da 

Ilha da Madeira”, cartola, coco, 
abajur, cowboys, “madame fi-
fi”, jornais, mini, floridos, polí-
cia e até com lâmpadas. 

Foi uma autêntica fartu-
ra de chapéus, chapelinhos e 
chapeletas. Isto levou que se 
organizasse um concurso para 
melhor chapéu e quase meio 
salão se registou para os cobi-
çados prémios.

A receita deste evento, se-
gundo o presidente da direção 
da Casa da Madeira, Ricky 
Coelho, será entregue a obras 
de melhoramento das instala-
ções da coletividade. n  CM

momento

CoStA RAILInGS mARÉ De FeStA
nAlberto Costa, proprietário 
da serralharia Costa Railings 
Inc., organizou um convívio a 
3 de outubro, que contou com 
mais de duas centenas de 
pessoas e onde não faltaram 
febras ou sardinhas assadas. 
Esta iniciativa terá começado 
quando, há alguns anos, Al-
berto Costa decidiu convidar 
familiares e amigos para a 
sua festa de aniversário.

"Chapéus há muitos"
cAsA dA mAdeirA renovA trAdiçãotoronto 
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nA vencedora do con-
curso feminino com uma 
casa típica de Santana, 
Ilha da Madeira

nChapéus para todos os gostos

nOs chapéus deram um colorido ímpar à festa

nUm simples chapéu 

Informação atualizada ao minuto
PolítIca - EconomIa - DEsPorto - comunIDaDE 

www.correiodamanhacanada.com
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O líder Liberal Justin 
Trudeau diz que o 
seu partido irá in-

vestir dois mil milhões de 
dólares no financiamento 
de infraestrutura localizada 
com vista a melhorar o ser-
viço GO Transit nas áreas de 
Toronto e Hamilton.

Trudeau fez o anúncio 
durante uma conferência de 
imprensa na quinta-feira de 
manhã no bairro de Wood-
bridge de Vaughan, Ontário, 
cerca de 40 quilómetros ao 
norte de Toronto.

O investimento será o 
maior na história do Ca-
nadá, afirmou Trudeau. O 
dinheiro irá para projetos 

como as linhas elétricas do 
comboio GO, que também 
poderão ser utilizadas como 
parte do plano SmartTrack 
do presidente de Toronto Jo-
hn Tory.

Trudeau disse que o seu 
governo também se irá com-
prometer com a quota-parte 
federal do plano, que verá 
uma linha ferroviária de 22 
paragens, acima do solo, a li-
gar a cidade de Scarborough 
a Etobicoke. Tory pediu ao 
governo federal para finan-
ciar cerca de um terço do 
projeto estimado em 8 mil 
milhões de dólares.

Em setembro, o NDP 
anunciou que iria investir 

12.9 mil milhões de dólares 
no transporte público da 
área de Toronto, que seriam 
gastos no SmartTrack e em 
outros projetos, como a mo-
dernização do serviço GO.

Os Conservadores de 
Stephen Harper promete-
ram 2,6 mil milhões de dó-
lares em financiamento para 
o SmartTrack, como parte 
do seu Fundo de transporte 
público. 

À semelhança de Trude-
au, Harper disse que grande 
parte do dinheiro iria para a 
eletrificação e adaptação das 
vias GO existentes, que se-
riam então usadas pelo GO 
e TTC. n LA

Volkswagen e Audi 
investigadas no Ontário

PUB

Investir 2 mil milhões de 
dólares na GO Transit  

prOmessa de campanha de justin trudeau
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O Ministério do 
Meio Ambien-
te do Ontário 

lançou uma investiga-
ção sobre a Volkswa-
gen Canadá e Audi 
Canadá por causa do 
escândalo mundial 
envolvendo carros a 
diesel construídos pa-
ra enganar os testes de 
emissões.

Num comunicado 
divulgado na quarta-
feira à tarde, o minis-
tério diz que vai inves-
tigar se a companhia 
violou a Lei de Pro-
teção Ambiental, que 
proíbe a venda de car-
ros que não passam os 
padrões de emissões 
do Ontário.

No mês passado, foi reve-
lado que a Volkswagen AG 
e as suas marcas associadas, 
instalaram software em car-
ros equipados com modelos 
específicos do seu motor 
turbodiesel, que lhes permi-
tiria reduzir drasticamente o 
nível de óxido de nitrogénio 
que estes emitem, mas ape-
nas quando submetidos a 

um teste de emissões.
Em todas as outras vezes, 

os carros foram vistos a emi-
tir óxido de nitrogénio em 
níveis até 40 vezes mais do 
que é juridicamente aceitá-
vel na América do Norte.

O Ministro do Meio Am-
biente Glen Murray diz que 
a batota no teste de emissões 
é “inaceitável”.

O ministério diz que espe-
ra que a Volkswagen garanta 

que todos os 35 mil veícu-
los afetados que vendeu na 
província vão cumprir com 
as regras em futuros testes 
de emissões provinciais, en-
quanto “minimiza qualquer 
inconveniência e custos para 
os proprietários”.

Os veículos afetados in-
cluem vários modelos dife-
rentes da Volkswagen e mo-
delos Audi vendidos entre 
2009 e 2015. n LA

VOTE POR UMA POLÍTICA DINAMICA, VOTE PELA EQUIPA TRUDEAU

Urnas antecipadas estão abertas : 9 de Outubro , 10, 11 , & 12 .

Adam Vaughan
Spadina—Fort York
401-19 Duncan St.
416.479.0121
adam@adamvaughan.ca
www.adamvaughan.ca

Ahmed Hussen
York South—Weston University—Rosedale

653 Bloor St West 
647.725.2019

www.votefreeland.ca

201-2100 Lawrence Avenue West
647.725.3369
info@voteahmed.ca
www.voteahmed.ca

Correia.indd   1 2015-10-06   3:33 PM

n Os transportes 
públicos em Toronto 
necessitam de inves-
timento para a sua 
revitalização

n Sede da 
Volkswagen, 

em Wolfsburgo, 
Alemanha
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n O Fundo Monetário Inter-
nacional está a baixar a sua 
previsão para a economia 
canadiana, ao observar que 
o colapso dos preços das 
mercadorias, que atrasou a 
economia global no ano pas-
sado, poderá continuar a ser 
uma ameaça em 2016.

No seu World Economic 
Outlook divulgado na terça-
feira, o FMI baixou a sua 
previsão para a economia 
canadiana em meio ponto 
percentual para 1 por cento 

este ano. Este prevê que o 
crescimento para a economia 
canadiana em 2016 seja de 
1,7 por cento.

O FMI prevê que a eco-
nomia global vai crescer 3,1 
por cento este ano, abaixo da 
previsão de 3,3 por cento em 
julho. Isto representa o cres-
cimento mais lento desde o 
ano de recessão de 2009, sa-
lientou o FMI.

Em 2016, a economia 
mundial deverá crescer 3,6 
por cento. n LA

FMI baixa previsão para a 
economia canadiana
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Votação antecipada pode ser crucial 
numa campanha muito disputada
n  Os partidos políticos es-
tão a trabalhar para garantir 
apoio, ao incitar os eleitores 
para que exerçam o seu di-
reito de voto na votação an-
tecipada deste fim de semana 
de Ação de Graças, um pon-
to crucial na campanha elei-
toral, numa altura em que 
as famílias se reúnem para 
comer peru e decidir a sua 
intenção de voto.

Os eleitores que optam 
pela votação antecipada 
– regra geral, correspondem 
a um grande número de 
votos - poderão influenciar 
os resultados numa corrida 
eleitoral que se prevê muito 
disputada.

Durante a última eleição 
geral, em 2011, mais de 2,1 
milhões de canadianos op-
taram por votar antecipada-
mente - isso é cerca de 14 por 
cento do número total de 
eleitores - e outros 285.034 
votaram por correspondên-
cia especial.

E, como as famílias se re-
únem para estar em família, 

a campanha eleitoral deverá 
ser um tópico de conversa à 
mesa de jantar.

Sabendo da importância 
crítica de conquistar o maior 
número de votos numa cam-
panha em que cada voto 
conta, os partidos políticos 
estão a apelar aos apoiantes 
que participem na votação 
antecipada.

Mas o momento da vota-
ção antecipada em conjuga-
ção com um fim de semana 
longo tradicional tem levan-
tado preocupações entre al-

guns canadianos.
A Eleições Canadá está a 

procurar que o ato de votar 
seja mais acessível para os 
jovens aborígenes e estudan-
tes universitários, ao abrir 39 
espaços de voto em campos 
universitários e Centros de 
Amizade em todo o Canadá.

Como votar:
• No dia das eleições, a 19 

de outubro): No local de vo-
tação com identificação apro-
priada. Se estiver registado, o 
residente deve ter recebido 

informação na caixa de cor-
reio (até ao dia 1 de outubro) 
a indicar onde este pode vo-
tar. O cidadão também pode 
usar a linha do serviço de 
informação ao eleitor para 
saber onde votar.

• Na votação antecipada: 
sexta-feira, 9 de outubro, sá-
bado, 10 de outubro, domin-
go, 11 de outubro, e segun-
da-feira, 12 de outubro, no 
local indicado para votação 
antecipada.

• Nos locais Eleições Ca-
nadá: por votação especial 
até terça-feira, 13 de outu-
bro, em mais de 400 locais 
em todo o Canadá.

• Votação por via postal: 
Até terça-feira, 13 de outu-
bro, a pessoa pode fazer o 
pedido para votar pelo cor-
reio.

Seja qual for o método de 
votação, a Elections Canada 
exige uma identificação ade-
quada, para além do cartão 
de informação do eleitor, in-
cluindo um comprovativo de 
endereço atual. n LA

Cem veículos rebocados 
num dia em Toronto

n  Cem veículos estaciona-
dos ilegalmente foram re-
bocados durante a hora de 
ponta da manhã e à tarde 
em Toronto, no primeiro dia 
de uma campanha de fiscali-
zação das regras de estacio-
namento presentemente em 
execução.

As autoridades lançaram a 
campanha na segunda-feira, 
visando todos os veículos es-
tacionados ilegalmente nas 
ruas do centro da cidade.

Além dos 100 veículos re-
bocados, a polícia de Toron-
to disse que foram passadas 
672 multas de estaciona-
mento e 10 autos de con-
traordenação provinciais no 
primeiro dia.

A polícia disse na terça-
feira que tinham sido emi-
tidas 63.122 multas e foram 
rebocados 12.681 veículos 
até agora este ano.

A campanha do presiden-
te John Tory, apelidada “Tag 

and Tow”, entrou em efeito 
pela primeira vez em janei-
ro, quando a polícia come-
çou a fiscalizar os veículos 
estacionados ilegalmente na 
hora de ponta.

Desde janeiro, os veículos 
têm sido rebocados às custas 
do proprietário, e os con-
dutores também tiveram de 
pagar até 230 dólares para 
recuperar os seus veículos. 
Camiões de entrega foram 
alvo de uma cobrança de até 
mil dólares.

O chefe de polícia de To-
ronto Mark Saunders disse 
que a campanha de sensibi-
lização de outubro foi criada 
para servir como um lem-
brete para aqueles que po-
dem ter esquecido as regras.

Saunders lembrou que 
a campanha concentra-se 
numa área delimitada pela 
Bloor Street, Dufferin Stre-
et, Lake Shore Boulevard e a 
Don Valley Parkway. n LA

PUB

n A polícia de Toronto tem um curso uma campanha 
de fiscalização de estacionamento na cidade

Votar é um dever 
de todos os cida-
dãos canadianosD
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Tribunal mantém localização
n A antiga Câmara Municipal 
de Toronto vai muito provavel-
mente funcionar como um tri-
bunal por mais cinco anos, com 
a Assembleia Municipal a con-
siderar prolongar o contrato de 
arrendamento da Província até 
que seja construída uma nova 
instalação no centro da cidade.

Um relatório apresentado à 
Comissão de gestão do governo 
da cidade no início desta sema-
na recomenda esticar o contrato 
de arrendamento até 31 de de-
zembro de 2021.

A Assembleia Municipal 
deverá aprovar a extensão na 
sua reunião de 3 de novembro. 
A decisão deverá incluir um au-
mento da renda de cerca de 43 
mil dólares por ano.

O que fazer com o edifício 

- que foi designado um local 
histórico nacional em 1984 - 
uma vez que os tribunais saiam 
do edifício está também para 
consideração.

O relatório sugeriu que o 
“melhor uso” para o edifício, 
logo após a saída dos seus atu-
ais inquilinos, seria “um centro 
de retalho que englobe uma 
mistura de praça de alimenta-
ção, lazer, eventos e serviços 
civis”.

Mas a comissão votou por 
estudar a possibilidade de trans-
formar o local num museu que 
narra a história da cidade antes 
de olhar para outras opções de 
inquilino.

O contrato de arrendamento 
está definido para expirar em 
31 de dezembro, 2016. n LA

Torre do relógio 
da antiga câma-
ra municipal de 
Toronto que foi 
transformada em 
tribunal e que 
assim vai continuar 
por mais 5 anos
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www.bentoscarservice.com

Bento’s Auto & Tire Centre Open 24 hOurs - ALL YeAr LOnG

Winter is here!
We must take care of our winter tires, 
batteries and car needs.

We have all makes and quantities of tire and batteries. COMe TO BenTO’s
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Vera SantoS, a opção de emigrar Foi tomada em ConJUnto Com o marido em 2009:norUega 

"Foi uma decisão mu ito difícil"
Vera Santos é natural 

de Alcobaça e, desde 
2009, vive na Norue-

ga. Foi aos 29 anos que ela e 
o marido tomaram a decisão 
de emigrar. Nesse mesmo 
ano, a irmã emigrou para a 
Suíça e o pai já estava emi-
grado, havia pouco tempo. 
Em Portugal, ficou a mãe e 
o irmão mais novo.

Fez seis anos que Vera e 
o marido pisaram pela pri-
meira vez o solo norueguês. 
«Emigrei pois o meu marido 
teve uma oportunidade de 
emprego e veio primeiro, es-
tando sozinho durante qua-
tro meses.» Vera confessa 
que não foi fácil estar longe 
do marido, pois tinham ca-
sado havia um ano e, além 
disso, emigrar nunca foi op-
ção para o casal. «Durante o 
mesmo ano, em 2008, cons-
truímos a nossa casa, sem 
nunca pensar que, um dia, 
iríamos emigrar». 

Em Portugal, Vera tra-
balhava num ATL, como 
Auxiliar de Ação Educativa, 
e o marido era operador de 
CNC, na produção de mol-
des. 

Mais tarde, tirou um 
curso técnico de Design de 
Moldes, cargo que exercia 
aquando da sua ida para o 
estrangeiro. Apesar de ter 
gosto no que fazia, era um 
trabalho cansativo, que se 
traduzia em muitas horas 
de trabalho. 

O tempo que restava 
para o casal era pouco ou 
nenhum. Esse foi um dos 
motivos que levou à emi-
gração. 

«Foi uma decisão mui-
to difícil, também porque 
iria para um país onde 

não existem muitos portu-
gueses, um país muito frio, 
onde, no Inverno, há pouco 
sol e poucas horas de dia, 
com uma língua [difícil].»

Uma adaptação difícil 
A mudança para outro 

país acarreta muito mais do 
que se possa pensar. É um 
começar de novo, deixando 
para trás tudo aquilo que fa-
zia parte da vida quotidiana 
até ao dia da partida. 

A chegada a um país es-
trangeiro revela-se, quase 
sempre, complexa nos pri-
meiros tempos: a língua, 
a cultura e o clima são, na 
maioria dos casos, as carac-
terísticas apontadas como 
sendo as mais difíceis de ul-
trapassar. 

«Deixar tudo em Portu-
gal foi muito complicado. 
Tínhamos muitos convívios, 
quer com a família, quer 
com amigos, e chegar aqui 
e passarmos a ser só nós 
os dois [foi difícil]. Chorei 
muitas lágrimas [...], mas, 
por outro lado, pensava no 
meu futuro, no futuro que 
iria dar aos meus filhos um 
dia, que talvez teria sido 
uma boa opção, emigrar.»

A língua
O norueguês é aponta-

do como sendo difícil de 

aprender, contudo, é a cha-
ve para a integração social 
e profissional, sendo um 
passaporte para conseguir 
trabalho. Consciente disso, 
mal chegou ao país, Vera co-
meçou logo aprender a lín-
gua. «Posso dizer que é uma 
língua muito, muito difícil, 
frequentei a escola durante 
um ano e meio». Para Ve-
ra, a dificuldade ainda era 
maior por não dominar a 
língua inglesa. «Não falava 
muito inglês (cá quem sou-
ber falar o inglês consegue 
ir-se “safando”. 

A maioria das pessoas, 
desde uma criança com 7/8 
anos até uma pessoa com 
80/90 anos fala inglês). Ti-
nha mesmo que aprender a 
língua, para uma integração 
mais rápida, para ter um 
emprego», conta. 

Hoje, Vera já ultrapassou 
o problema da língua, pois já 
escreve e compreende bem 
o norueguês. «Claro que 
há sempre aquelas palavras 
mais técnicas ou mais “ca-
ras” que tenho que recorrer 
ao dicionário para perceber 
o seu significado, mas por 
muitos anos que aqui viva, 
nunca irei aprender tudo to-
talmente, tenho consciência 
disso».

A Cultura
E como a gastronomia 

faz um povo, na Noruega, 
também os hábitos ali-
mentares são completa-
mente diferentes dos nos-
sos. «Eles comem muito à 
base de comidas instan-
tâneas, salsichas, pizzas e 
pão, muito pão! Só fazem 
uma refeição quente por 
dia, por volta das 17/18 

«Tenho imenso orgulho 
em ser portuguesa e de 
o dizer. Somos um país 
pequeno, mas grande 
em muitas coisas»
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Vera Santos com o 
marido e o filho durante 
uma visita ao Santuário 
de Fátima



horas. A refeição das 12h 
é uma simples sandes. Ao 
fim-de-semana são refeições 
cheias de exageros, ou seja, 
pizzas, salsichas, snacks. No 
que diz respeito às crianças 
e aos doces, é uma cultu-
ra tão diferente da nossa; a 
maioria das crianças só tem 
autorização para comer do-
ces ao sábado, mas quando 
digo comer, é sem limites, a 
quantidade que quiserem, o 
que quiserem», refere Vera.

Sete semanas sem sol
Como país nórdico que é, 

a duração dos dias e das noi-
tes é muito diferente daquilo 
a que estamos habituados no 
sul da Europa. 

«Aquando da mudança 
do horário de Verão para o 
horário de Inverno (último 
fim-de-semana de Outubro) 
é a altura pior para se viver 
nos países nórdicos. Os dias 
são muito pequenos, ama-
nhece por volta das 9/10h 
da manhã, isto se não estiver 
a nevar, senão quase não há 
luz do dia, e por volta das 
15/16h horas fica de noite. 
As tardes e noites são muito 
longas. É um tempo triste, 
enfadonho, ora chove, ora 
neva, o sol aparece de vez em 
quando (recordo-me que, há 
uns dois anos, tivemos sete 
semanas sem sol».

No início do horário de 
Verão, fins de Março a Ou-
tubro, a luz do sol predomi-
na. 

«Passamos a ter poucas 
horas de escuro e passamos 
a ter mais horas de luz. O 
pico maior é o mês de Maio/
Junho, onde chegamos a ter 
apenas 3/4 horas de noite 
(das 00:30h/1h da manhã até 

às 3/4 h da manhã). Nós até 
nos esquecemos das horas».

O trabalho e a integração
Enquanto frequentava a 

escola durante a manhã, à 
tarde, Vera tinha um peque-
no part-time numa empresa 
de limpezas. 

Em 2010, nasceu o filho 
Kevin. Vera ficou um ano 
em casa a desfrutar da li-
cença de maternidade. Ter-
minada a licença, conseguiu 
um emprego numa pizzaria 
e foi neste emprego que se 
adaptou à língua. 

«Todos os dias aprendia 
uma palavra nova, conheci 
muitas pessoas, integrei-
me melhor na sociedade.» 
Em 2013, Vera começava 
um novo desafio profissio-
nal. Ingressou numa fábrica 
onde se fazem mangueiras 
(a mesma onde trabalha o 
marido). Vera trabalha na 
secção das máquinas onde 
se faz a tecelagem, embora 
de momento esteja em casa, 
pois espera o segundo filho.

Portugueses e a xenofobia 
norueguesa

Nos últimos anos, a No-
ruega tem sido um destino 
da emigração portuguesa, 
sobretudo para licenciados, 
engenheiros, enfermeiros, 
médicos. Contudo, os por-
tugueses ainda têm pouca 
expressão no mapa da emi-
gração. Normalmente, não 
é um país para onde se vá 
à aventura, sem contrato de 
trabalho. 

«Este não é um país onde 
podemos chegar, sem nada, 
e estar à procura de um em-
prego. Sem um contracto de 
trabalho, pode-se estar cá, 

no máximo, três meses, 
como turista».

Vera conta que era 
objetivo fazer amizade 
com noruegueses, já 
que não existem muitos 
portugueses na cida-
de onde vive, mas não 
foi tarefa fácil. «Que-
ríamos fazer amigos 
noruegueses, conhecer 
pessoas, conhecer lo-
cais. De uma maneira 
geral, queríamos que 
fôssemos vistos como 
emigrantes integrados 
na sociedade onde vi-
vemos». 

Aos poucos, começaram 
a fazer amigos e a conhecer 
pessoas novas e, hoje, consi-
deram-se bem integrados. 

Embora Vera ressalve 
que o povo norueguês é 
um povo um pouco difícil 
de perceber. «São um povo 
que pensa muito nele pró-
prio. Por exemplo, quando 
se casam, a família - os pais, 
avós, irmãos -, “deixam” de 
ser família. São também um 
povo muito frio, nada senti-
mental».

A Noruega é um país pa-
triota que dá valor a tudo o 
que é norueguês. Vera con-
ta que se celebram as datas 
mais importantes sempre 
com grande orgulho. As 
casas são decoradas com a 
bandeira e até trajam com 
as vestes tradicionais nessas 
ocasiões. Mas, por outro la-
do, Vera conta que se sente 
alguma xenofobia. 

«Para a maioria, pesso-
as que não sejam louras, de 
olhos azuis e com um tama-
nho médio-alto como o de-
les, são olhadas de lado. Sim, 
são racistas». 

As saudades
Reunir a família toda em 

Portugal não é fácil, por isso 
os contactos via internet são 
essenciais para esta família 
que vive separada pela emi-
gração. 

«O nosso encontro em 
Portugal é difícil, porque 
podemos viajar em alturas 
diferentes, por algum moti-
vo. Então, para nos encon-
trarmos, costumamos via-
jar até à Suíça e eles até cá, 
à Noruega. Estamos todos 
assim, separados (o meu 
pai e a minha irmã, estando 
no mesmo país, não vivem 
juntos, estão a duas horas 
e meia de distância um do 
outro). Assim, a minha mãe 
vive em Portugal com o meu 
irmão, longe de todos nós, o 
que não é nada fácil». 

Entre as coisas que lhe 
fazem falta, Vera refere a 
sua casa, a família, alguns 
amigos, o sol, sim, porque o 
sol, os produtos tradicionais 
(enchidos, doces...) e o calor 
humano, «o facto de irmos 
ao café, de irmos a uma fes-
ta (cá as festas que se fazem 

são no Verão e não são nada 
como as nossas festas), pe-
quenas coisas que, se calhar 
antes, não dávamos tanta 
importância e que agora 
sentimos falta.»

As ambições
Continuar a pagar a casa 

que deixaram em Portugal e 
ir fazendo algumas obras de 
melhoria são objetivos que o 
casal tem vindo a cumprir. 
«Coisas que, nós vivendo 
em Portugal, tão depressa 
não iríamos conseguir fazer 
nos próximos anos. Tal co-
mo costumo dizer, peço a 
Deus (sou católica e crente) 
que nos dê saúde e trabalho 
para que, um dia, possamos 
desfrutar do nosso sacrifício, 
na nossa casa junto da nossa 
família.» 

Desde que está na No-
ruega, o casal também tem 
aproveitado para viajar e co-
nhecer outros países, como 
Inglaterra, Suíça, Dinamarca 
ou Suécia.

Mas os sonhos não aca-
bam aqui. O casal gostaria 
ainda de abrir um negócio 

relacionado com crianças, 
área que Vera tanto gosta.

Um Coração Luso
Sem avançar uma data 

para um possível regresso a 
Portugal, Vera diz que Por-
tugal está sempre no seu co-
ração e no seu pensamento. 

«Tenho imenso orgulho 
em ser portuguesa e de o di-
zer. Somos um país peque-
no, mas grande em muitas 
coisas», conclui.

"Foi uma decisão mu ito difícil"
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NEGÓCIOS | FORA DA UE
Apesar de ter rejeitado a adesão à 
União Europeia em dois referendos, a 
Noruega mantém laços estreitos com 
a UE e com seus países membros, bem 
como com os Estados Unidos.

DESTINO | NORUEGA
A Noruega foi classificada como o 
melhor país do mundo em desenvolvi-
mento humano em todos os relatórios 
desde 2001. Todos os anos milhares de 
turistas visitam os fiordes (foto).

n Vera Santos foi 
mãe em 2010. Na 

foto com o filho 
Kevin e o marido 

PUB
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Printing 
Solutions

Invoices

Flyers

Brochuras

contratos

Papel 
Timbrado

Envelopes

Bussiness 
Cards

3111 Dufferin Street, Suite 202 
Toronto, ON M6A 2S7
Tel.: 416.532.3666

eduardo@cmcjornal.com 

Posters

ReviSTaS

Newsletters

Blocos 
de Notas

Calendários

Criamos o seu 

weBSiTe

e a preços atrativos
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PUB

Leia a qualquer hora a informação atualizada em: www.correiodamanhacanada.com
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FELIZ 
DIA DE 

AÇÃO DE 
GRAÇAS

AnunciAr É Fácil! ligue 647-444-1240 e sAibA como.
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CORREIO DA 
MANHã CANADÁ

14 DE NOvEMbRO

CENTRO CULTURAL 
PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA

53 Queen St. North - Mississauga, ON

Jantar & baile

Portas abrem às 18h30
JANTAR ÀS 19H00

416.532.3666
(das 9h00 às 17h00)

CCPM: 905.286.1311
baile com Conjunto Musical

UNIQUE TOUCH

3.
º Aniversário

INFORMAÇÕES & RESERvAS

647.444.1240

PATROCINADORES:

SORTEIO DE 2 
vIAGENS A PORTUGAL

Cortesia SATA Airlines

Consultor Financeiro
Gestor de Fortunas

416.709.2716

ViCtor Ferreira

www.lifehealthandwealth.ca

Sónia Couto Ávila

 Bento’s Auto & Tire Centre
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são miguel terceira

Resultados               3ª jornada
JD Lajense, 3 - Os Maritimos SM, 1
Boavista CR, 1 – GD Fontinhas, 0

Próxima jornada:           11/out

Taça AFAH – Séniores 

Os Marítimos – GD Fontinhas; Juv. Lajense 
– Boavista Ribeirinha. 

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º JD Lajense 3 3 0 0 6 – 1 9
2º Os Marítimos 3 2 0 1 5 – 3 6
3º  Boavista CR 3 1 0 2 1 – 4 3
4º GD Fontinhas 3 0 0 1 0 – 4 0

são Jorge

Resultados               2ª jornada
Maritimo Velense, 1 – GD Velense, 0

F.C.Urzelinense - F.C.Calheta (a) 
(a) - adiado

Taça AFAH – Séniores 

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º Marítimo Vel. 1 1 0 0 1 – 0 3 
2º GD Velense 2 1 0 1 2 – 1 3
3º Urzelinense 1 0 0 1 0 – 2 0
4º FC Calheta 0 0 0 0 0 – 0 0

Próxima jornada:           11/out

Urzelinense – Maritimo Velense; GD Velense 
– FC Calheta.

SÉRIE A
Resultados               3ª jornada
Casa Povo Maia, 2 - Santa Bárbara, 2
Casa Povo Arrifes, 0 – Maritimo SC, 5

U. Micaelense, 0 – Mira Mar SC, 1

Próxima jornada:          10/out

Taça de Honra da AFPD – Seniores
1ª divisão

Santa Bárbara – Mira Mar SC; Marítimo SC 
– CP Maia; CP Arrifes – U. Micaelense.

Classificação:
J V E D  GM-GS P

1º  Mira Mar SC 3 3 0 0 06 – 03 9
2º  Marítimo SC 3 2 0 1 14 – 02 6
3º  U. Micaelense 3 2 0 1 05 – 03 6
4º GDCP Arrifes 3 1 0 2 04 – 07 3
5º CP Maia 3 0 1 2 05 – 08 1
6º Santa Bárbara 3 0 1 2 02 – 13 1

SÉRIE B
Resultados               3ª jornada

Santo António, 2 – Rabo de Peixe B, 3
U. Nordeste, 2 – Vitória P. Pedra, 1

Santiago FC, 1 – Águia dos Arrifes, 2

Próxima jornada:          10/out

Rabo de Peixe B – Águia Arrifes; V. P. Pedra 
– Santo António; U. Nordestre – Santiago FC.

Classificação:
J V E D  GM-GS P

1º Ág. Desportivo 3 2 1 0 07 – 02   7   
2º U. Nordeste 3 2 1 0 04 – 02 7
3º Rabo Peixe B 3 2 0 1 06 – 05 6
4º Santiago F.C. 3 1 0 2 04 – 04 3
5º Santo António 3 1 0 2 05 – 09 3 
6º V. P. Pedra 3 0 0 3 02 – 06 0

Resultados            3ª jornada 
Rabo de Peixe, 2 – São Roque, 1
Vilanovense, 2 – SC Barreiro, 3
Vitória FC, 1 – Vale Formoso, 1

Lusitânia, 2 – Prainha FC, 1
Sp. Guadalupe, 2 – SC Marítimo, 2

Próxima jornada:           11/out

1º Fase

GD São Roque – Vale Formoso; Prainha FC – Sp. 
Guadalupe; Rabo de Peixe – SC Lusitânia; SC Bar-
reiro – Vitória FC; SC Marítimo  – Vilanovense.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º SC Marítimo 3 2 1 0 6 – 4 7
2º SC Lusitânia 3 2 0 1 9 – 6 6
3º Prainha FC 3 2 0 1 4 – 3 6
4º Sp. Guadalupe 3 1 2 0 3 – 2 5
5º Vale Formoso 3 1 1 1 2 – 2 4
6º SC Barreiro 3 1 1 1 5 – 7 4
7º Rabo de Peixe 3 1 0 2 3 – 4 3
8º GD São Roque 3 1 0 2 3 – 4 3
9º Vitória FC 3 0 2 1 2 – 3 2 
10º Vilanovense 3 0 1 2 2 – 4 1

liga meo - açores Faial / Pico

Resultados               3ª jornada
FC Madalena, 2 - Angústias Atlético, 2

CD Lajense, 1 - GD Cedrense, 3
FC Flamengos, 0 - Fayal Sport, 3

Próxima jornada:           10/out

Taça Associação de Futebol da Horta

Ang. Atlético – Fayal Sport; GD Cedrense 
– FC Madalena; CD Lajense – FC Flamengos.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º GD Cedrense 3 2 1 0 11 – 03 7
2º Fayal Sport C. 3 2 1 0 5 – 1 7
3º FC Flamengos 3 1 1 1 3 – 5 4
4º FC Madalena 3 0 2 1 4 – 5 2
5º A. Atlético 3 0 2  1 4 –10 2
6º CD Lajense 3 0 1 2 2 – 5 1

FuteBol - camPeoNatos Dos açores

Anuncie já. Ligue 647-444-1240 e saiba como!
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n Vendedores inteligentes devem 
se informar sobre as condições 
de mercado para obter o máximo 
rendimento pelas suas casas.

Nós consideramos uma série de 
fatores como a quantidade de ca-
sas no mercado, a concorrência, 
o mercado de trabalho, as taxas 
de juros  etc. 

Nesta altura do ano verifica-se 
uma quantidade bastante reduzi-
da de casas no mercado, o que 
pode inflacionar o seu imóvel em 
vários milhares de dólares. 

Existe ainda uma grande pro-

cura, sendo que os compradores 
esperam aproveitar as taxas de 
juros mais baixas de sempre do 
Canadá, um aumento ainda que 
pequeno nas taxas de juro ou o 
aumento da oferta de casas no 
mercado pode fazer com que o 
seu imóvel desvalorize significa-
tivamente. 

Se está indeciso ou a pensar em 
vender o seu imóvel siga o meu 
conselho e contacte o seu agente 
imobiliário imediatamente.

Para mais informações contate 
Hélder ou Tony 416 833 9437. n

Melhor altura do ano para 
vender o seu imóvel...

35 Bristol ave - $499.000
Casa bem localizada com um lote grande, de 

especial interesse para renovadores e construtores. 
Semi-separada, espaçosa e um lote grande, bons 
alicerces e com muito potencial. Perto de escolas, 

igrejas, shoppings, supermercados, etc… helderferreira@hotmail.ca

Helder Ferreira
647.833.6235

25 Blossom Cres - $487.900
Boa oportunidade para primeiros compradores. 
Bungalow em brick com 3 quartos, cave com 

entrada separada, acabada com cozinha e quarto. 
Pronto a habitar, Estacionamento para 3 carros. 

Perto de escolas, lojas, TTC. 

2456 GlenGarry rd - $719.900
Cozinha com balcões em granito 

e tetos abobadados, pavimentos em madeira 
no andar principal e lareira a gás. Lugar muito 
calmo com apenas 11 casas, perto de lojas, 

centros comerciais, hospitais, etc…

Supreme Realty Brokerage - Independently Owned and Operated
1245 dupont Street, Mezzanine (Galleria mall) toronto, on

top sellinG
aGents of 2013

domingues_t@hotmail.com

Tony doMingueS
416.833.9437

35 Bristol ave - $499.000
Casa bem localizada com um lote grande, de 

especial interesse para renovadores e construtores. 
Semi-separada, espaçosa e um lote grande, bons 
alicerces e com muito potencial. Perto de escolas, 

igrejas, shoppings, supermercados, etc… helderferreira@hotmail.ca

Helder Ferreira
647.833.6235

25 Blossom Cres - $487.900
Boa oportunidade para primeiros compradores. 
Bungalow em brick com 3 quartos, cave com 

entrada separada, acabada com cozinha e quarto. 
Pronto a habitar, Estacionamento para 3 carros. 

Perto de escolas, lojas, TTC. 

2456 GlenGarry rd - $719.900
Cozinha com balcões em granito 

e tetos abobadados, pavimentos em madeira 
no andar principal e lareira a gás. Lugar muito 
calmo com apenas 11 casas, perto de lojas, 

centros comerciais, hospitais, etc…

Supreme Realty Brokerage - Independently Owned and Operated
1245 dupont Street, Mezzanine (Galleria mall) toronto, on

top sellinG
aGents of 2013

domingues_t@hotmail.com

Tony doMingueS
416.833.9437
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A únicA Mulher
     TVi internacional

A juíza responsável pelo caso 
de Joana abre um e-mail enviado 
por Norberto com informações 
sobre Daniela. Luís Miguel recebe 
uma chamada da juíza a instá-lo 
a regressar com urgência a Portu-
gal. Daniela recebe uma convoca-
tória do tribunal. Ela tem esperan-

Luís Miguel aparece para ver 
-

Portugal. Luís Miguel tenta con-
vencer Mara a ir viver para Portu-

pela segurança delas após a ten-

bebés vão crescer na terra delas 

as apanhe. Ele paga-lhes por te-

obriga-as a fazerem as malas e 

ele nunca vai ter Mara e ele perde 

Pilar está ansiosa por voltar 

estar preocupada com Joana. 

ela anda a preparar alguma. Berta 
não vê como Pilar vai conseguir 

-

-
vecida. 

Jorge comenta com Yolanda 

esposa anda a tramar. 
Pilar vai a casa de Norberto 

visitar as netas e tenta subornar 
a empregada para sacar informa-
ções sobre ele. Este interrompe a 

-
da. Pilar nega as acusações de 
suborno.

-

os pulsos. Ela debate-se e dese-

buraco das rochas. 

 VidAs eM jogo
TV record

Resumo de 12 de outubRo
a 19 de  outubRo

-

cais do porto e ameaça matá-lo 
se Francisco não aparecer no 
horário combinado. O ex-polícia 

-

dele. Patrícia segue o carro de 

não faça nada antes dele chegar. 

se Marcolino não deixar o seu es-
conderijo. O ex-polícia desiste de 
procurar e vê o carro de Francis-

-
colino sai do galpão e reconhece 
o carro do irmão sob a mira da 

Francisco o manda fugir. O cri-
minoso atira a centímetros do pé 
de Marcolino e pede para ele se 

cumpriu a sua parte no trato e im-

para o carro de Francisco. Patrí-
cia decide agir sozinha e avança 
a toda velocidade com o carro. 

-

com Marcolino para protegê-lo. 
Francisco está vulnerável e diz 

aproxima-se e aponta a arma a 
-

cisco.

MAr de PAixão
TVi internacional

Gabriela tenta falar com Ro-

-
vir. Gabriela fala com Ana Marta 

-

custar.
Rosa conta a Ana Marta a his-

tória de Alexandre com a polícia. A 
dona da loja aproveita a pergunta-
lhe se ela namora com Rodrigo. A 

-
tão apenas a divertir-se juntos.

Duarte vai falar com o irmão e 

Fernanda case com Peixoto e 

ela e Ana Marta se agrediram 
novamente. Guilherme volta a 

-

-
rece-lhe outros.

ter com ela e se declara nova-

António leva Elsa a passear à 
-

este empurra-a. Miguel entra em 
casa e vê Martinho e tenta impe-

-
talo.

-

e oferece-lhe 500 mil euros para 
-

cado.

Futuros eventos...

Género:  Ação

sua incrível capa-
cidade de diminui-
ção de tamanho e 

as suas novas capa-
cidades com a ajuda 

protege o segredo do seu super fato de “Homem Formi-

preparam um golpe para salvar o mundo. 

Género: 
Drama
Elenco: 

-

Yoakam...

Um homem invol-
vido num horrível 
acidente de caro 
foi declarado mor-

uma hora e meia 
depois dizendo 

AGENDA
SEXTA-fEirA
9 OuTubrO 201526

A. M. MontreAl
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

A. M. toronto
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

eM eXIBIção no CIneMA

-
me
Elenco:  Johnny 

-

agente do FBI John 

James Withey Bulger 
para colaborar com o 
FBI e eliminar o inimi-

se tornar um dos mais impiedosos e poderosos Gangs-
ters de Boston. 

Aventura

viagens Bill Bryson em vez de 

decidiu escalar o Appalachian 

-
ra começa.

os MuTAnTes
TV record

Resumo de 12 de outubRo
a 19 de outubRo

Eric e Ramon chegam a casa 
-

ma-se

Esmeralda com Fernando e ela 
tenta explicar. Fernando provo-

Esmeralda vai atrás dele. Ela 
pede-lhe para acreditar nela 
e os dois beijam-se. Marcelo 

deixou para ela e depois pre-
cisam de achar Eric e Ramon. 

a morder um dos bandidos. Eric 
e Ramon chegam a casa com 

os seus dentes crescem e co-
meça a rosnar para os bandi-
dos. Pachola aparece no circo e 
encontra Juanita. Ele pergunta 

-

tem trabalho pra ele. Marcelo e 
Maria escutam batidas na porta 

assustados. 
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Ofertas de 
empregO

senhorAs
Para trabalhar como massagista 

e discreto. As candidatas deverão 
-

inglês.
Tel.: 1.877.610.6184 / 416.315.9883

MAnAger
Para trabalhar com Dj 
a tempo parcial.
Tel.: 647.979.7023

reCeCIonIstA
Para casa de massagens. 
Que fale português e inglês. 

noites. 
Tel.: 647.779.4079

CABeleIreIrA

estética.
Maria: 416.653.5000
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Anuncie 
connosco
647.444.1240
416.532.3666
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Segunda-feira, 12 de outubro               
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:15   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   ProlongAMenTo
00:00   25ª horA
01:15 VocÊ nA TV
04:00   A TArde É suA

terça-feira, 13 de outubro                  
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   FÁTiMA
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
19:30 câMArA exclusiVA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTico de AMor
23:30 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15   VocÊ nA TV
04:00   A TArde É suA

Quarta-feira, 14 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos

00:00   25ª horA
01:30   VocÊ nA TV!
04:00   A TArde É suA

Quinta-feira, 15 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:30   VocÊ nA TV!
04:00   A TArde É suA

Sexta-feira, 16 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00  VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30  MAr de PAixão
16:00 A TArde É suA
19:15  MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:30   MAis FuTebol
03:00   VocÊ nA TV
05:15   Mulheres dA MinhA VidA
06:00 rePórTes TVi

Sábado, 17 de outubro

06:30   25ª horA 
09:00   MorAngos coM AçúcAr
09:30   MAis FuTebol
10:00   Querido Mudei A cAsA

11:00   FeiTiço de AMor
18:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00 goVerno soMbrA
01:00   Querido Mudei A cAsA
03:15   MAis bATidores noiTe
03:45 goVerno soMbrA
04:45 senTiMenTos
05:45   rePórTer TVi
06:15 bATAneTes

domingo, 18 de outubro

06:30   Querido Mudei A cAsA
07:45   MorAngos coM AçúcAr
09:30   A únicA Mulher
10:30 oiTAVo diA
11:00   MissA
12:30 câMArA exclusiVA
13:00 jornAl dA uMA
14:00 soMos PorTugAl
20:00 jornAl dAs 8
21:30 câMArA exclusiVA
22:00 senTiMenTos
00:45   MAis bATidores noiTe
01:45   Querido Mudei A cAsA
02:45   FilMe TVi: orFã do PAssAdo
04:15   Mulheres dA MinhA VidA
06:00 rePórTer TVi

Somos alheios a cancelamentos ou altera-
ções de programas, sendo as mesmas da ex-
clusiva responsabilidade da TVI Internacional.
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A únicA Mulher
     TVi internacional

A juíza responsável pelo caso 
de Joana abre um e-mail enviado 
por Norberto com informações 
sobre Daniela. Luís Miguel recebe 
uma chamada da juíza a instá-lo 
a regressar com urgência a Portu-
gal. Daniela recebe uma convoca-
tória do tribunal. Ela tem esperan-

Luís Miguel aparece para ver 
-

Portugal. Luís Miguel tenta con-
vencer Mara a ir viver para Portu-

pela segurança delas após a ten-

bebés vão crescer na terra delas 

as apanhe. Ele paga-lhes por te-

obriga-as a fazerem as malas e 

ele nunca vai ter Mara e ele perde 

Pilar está ansiosa por voltar 

estar preocupada com Joana. 

ela anda a preparar alguma. Berta 
não vê como Pilar vai conseguir 

-

-
vecida. 

Jorge comenta com Yolanda 

esposa anda a tramar. 
Pilar vai a casa de Norberto 

visitar as netas e tenta subornar 
a empregada para sacar informa-
ções sobre ele. Este interrompe a 

-
da. Pilar nega as acusações de 
suborno.

-

os pulsos. Ela debate-se e dese-

buraco das rochas. 

 VidAs eM jogo
TV record

Resumo de 12 de outubRo
a 19 de  outubRo

-

cais do porto e ameaça matá-lo 
se Francisco não aparecer no 
horário combinado. O ex-polícia 

-

dele. Patrícia segue o carro de 

não faça nada antes dele chegar. 

se Marcolino não deixar o seu es-
conderijo. O ex-polícia desiste de 
procurar e vê o carro de Francis-

-
colino sai do galpão e reconhece 
o carro do irmão sob a mira da 

Francisco o manda fugir. O cri-
minoso atira a centímetros do pé 
de Marcolino e pede para ele se 

cumpriu a sua parte no trato e im-

para o carro de Francisco. Patrí-
cia decide agir sozinha e avança 
a toda velocidade com o carro. 

-

com Marcolino para protegê-lo. 
Francisco está vulnerável e diz 

aproxima-se e aponta a arma a 
-

cisco.

MAr de PAixão
TVi internacional

Gabriela tenta falar com Ro-

-
vir. Gabriela fala com Ana Marta 

-

custar.
Rosa conta a Ana Marta a his-

tória de Alexandre com a polícia. A 
dona da loja aproveita a pergunta-
lhe se ela namora com Rodrigo. A 

-
tão apenas a divertir-se juntos.

Duarte vai falar com o irmão e 

Fernanda case com Peixoto e 

ela e Ana Marta se agrediram 
novamente. Guilherme volta a 

-

-
rece-lhe outros.

ter com ela e se declara nova-

António leva Elsa a passear à 
-

este empurra-a. Miguel entra em 
casa e vê Martinho e tenta impe-

-
talo.

-

e oferece-lhe 500 mil euros para 
-

cado.

Futuros eventos...

Género:  Ação

sua incrível capa-
cidade de diminui-
ção de tamanho e 

as suas novas capa-
cidades com a ajuda 

protege o segredo do seu super fato de “Homem Formi-

preparam um golpe para salvar o mundo. 

Género: 
Drama
Elenco: 

-

Yoakam...

Um homem invol-
vido num horrível 
acidente de caro 
foi declarado mor-

uma hora e meia 
depois dizendo 

AGENDA
SEXTA-fEirA
9 OuTubrO 201526

A. M. MontreAl
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

A. M. toronto
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

eM eXIBIção no CIneMA

-
me
Elenco:  Johnny 

-

agente do FBI John 

James Withey Bulger 
para colaborar com o 
FBI e eliminar o inimi-

se tornar um dos mais impiedosos e poderosos Gangs-
ters de Boston. 

Aventura

viagens Bill Bryson em vez de 

decidiu escalar o Appalachian 

-
ra começa.

os MuTAnTes
TV record

Resumo de 12 de outubRo
a 19 de outubRo

Eric e Ramon chegam a casa 
-

ma-se

Esmeralda com Fernando e ela 
tenta explicar. Fernando provo-

Esmeralda vai atrás dele. Ela 
pede-lhe para acreditar nela 
e os dois beijam-se. Marcelo 

deixou para ela e depois pre-
cisam de achar Eric e Ramon. 

a morder um dos bandidos. Eric 
e Ramon chegam a casa com 

os seus dentes crescem e co-
meça a rosnar para os bandi-
dos. Pachola aparece no circo e 
encontra Juanita. Ele pergunta 

-

tem trabalho pra ele. Marcelo e 
Maria escutam batidas na porta 

assustados. 
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Ofertas de 
empregO

senhorAs
Para trabalhar como massagista 

e discreto. As candidatas deverão 
-

inglês.
Tel.: 1.877.610.6184 / 416.315.9883

MAnAger
Para trabalhar com Dj 
a tempo parcial.
Tel.: 647.979.7023

reCeCIonIstA
Para casa de massagens. 
Que fale português e inglês. 

noites. 
Tel.: 647.779.4079

CABeleIreIrA

estética.
Maria: 416.653.5000
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Anuncie 
connosco
647.444.1240
416.532.3666
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Segunda-feira, 12 de outubro               
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:15   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   ProlongAMenTo
00:00   25ª horA
01:15 VocÊ nA TV
04:00   A TArde É suA

terça-feira, 13 de outubro                  
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   FÁTiMA
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
19:30 câMArA exclusiVA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTico de AMor
23:30 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15   VocÊ nA TV
04:00   A TArde É suA

Quarta-feira, 14 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos

00:00   25ª horA
01:30   VocÊ nA TV!
04:00   A TArde É suA

Quinta-feira, 15 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:30   VocÊ nA TV!
04:00   A TArde É suA

Sexta-feira, 16 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00  VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30  MAr de PAixão
16:00 A TArde É suA
19:15  MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:30   MAis FuTebol
03:00   VocÊ nA TV
05:15   Mulheres dA MinhA VidA
06:00 rePórTes TVi

Sábado, 17 de outubro

06:30   25ª horA 
09:00   MorAngos coM AçúcAr
09:30   MAis FuTebol
10:00   Querido Mudei A cAsA

11:00   FeiTiço de AMor
18:00   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00 goVerno soMbrA
01:00   Querido Mudei A cAsA
03:15   MAis bATidores noiTe
03:45 goVerno soMbrA
04:45 senTiMenTos
05:45   rePórTer TVi
06:15 bATAneTes

domingo, 18 de outubro

06:30   Querido Mudei A cAsA
07:45   MorAngos coM AçúcAr
09:30   A únicA Mulher
10:30 oiTAVo diA
11:00   MissA
12:30 câMArA exclusiVA
13:00 jornAl dA uMA
14:00 soMos PorTugAl
20:00 jornAl dAs 8
21:30 câMArA exclusiVA
22:00 senTiMenTos
00:45   MAis bATidores noiTe
01:45   Querido Mudei A cAsA
02:45   FilMe TVi: orFã do PAssAdo
04:15   Mulheres dA MinhA VidA
06:00 rePórTer TVi

Somos alheios a cancelamentos ou altera-
ções de programas, sendo as mesmas da ex-
clusiva responsabilidade da TVI Internacional.
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fadista | ana moura
Com cinco platinas, ‘Desfado’ de ana 
moura é o disco nacional mais vendido 
dos últimos cinco anos. Há 145 semanas 
consecutivas no top de vendas nacional, 
este foi o disco que globalizou ana moura. 
o sucessor de “Desfado”, ainda sem nome, 
está previsto ser editado ainda este ano.
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VIDAS

Informação atualizada todos os dias em www.correiodamanhacanada.com

BREVES
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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

Sexta-feira, 9 de outubro de 2015 • 31

CASAS EM 
PORTUGAL

Para comprar, vender 
e alugar uma casa em 
Portugal Continental 
ligue +351 935 364 774
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n as primeiras regras 
para a ajuda de 500 mi-
lhões de euros aos agri-
cultores já foram ado-
tadas pela Comissão 
europeia. Para ajudar a 
resolver problemas de 
tesouraria,Bruxelas pu-
blicou também um novo 
regulamento de execu-
ção, que permite pagamentos mais elevados de adianta-
mentos.

este pacote de fundos da Ue visa ajudar os agricultores 
com dificuldades de liquidez, sobretudo em setores com 
mais problemas, como o leiteiro. “esta é uma resposta 
robusta e demonstra que a Comissão assume de forma 
muito séria as suas responsabilidades face aos agriculto-
res”, declarou Jyrki Katainen, vice-presidente do executivo 
comunitário. n

IMOBILIÁRIO

n As transações de imó-
veis familiares diminuíram 
4,7 por cento no segundo 
trimestre do ano devido à 
suspensão da atribuição 
de Vistos Gold, revelou a 
APEMIP.

Venda de casas

Bruxelas ajuda agricultores com falta de liquidez

VERBA COMUNITÁRIA DE 500 MILHÕES DE EUROS PARA AGRICULTURA

APOIOS MAIS FÁCEIS

CRUZEIROS

n A construtora Alves 
Ribeiro vai ser a responsá-
vel pela edificação do novo 
terminal de cruzeiros de 
Lisboa, que terá um investi-
mento total de 23 milhões
de euros.

Novo terminal

DADOS DO EUROSTAT

n Portugal teve em agosto 
o maior aumento (1,5 por 
cento) das vendas do comér-
cio de retalho na variação 
em cadeia, face a julho. O
indicador estabilizou na
União Europeia, revela o 
Eurostat, instituição que 
recolhe, analisa e divulga a 
informação estatística nos 
países membros.

Retalho sobe

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

Os bancos dizem NÃO? Nós dizemos SIM!
  CONTACTE-ME 647-274-4809

Sónia Couto Ávila

* aplicam-se algumas condições

Feliz Dia de Ação de Graças


