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DIVERSOS ALUGA-SE

OFERECE-SE

VENDE-SE

PRECISA-SE

DIVERSOS

MR. SAMI
Astrólogo  *  Curandeiro 

Professor Espiritual da Guiné Bissau
Ajuda em todos os problemas 

mesmo graves ou difíceis. 
Solução com rapidez e eficácia.

Amor, Negócios, Saúde, Vícios doalcool e drogas,
Impotência, Protecção de inveja e Mau olhado.

Consultas e Tratamentos pessoalmente ou à distân-
cia (por carta). Fala Português, Francês, Espanhol,

Árabe. (Veio recentemente de Portugal)
Tel: 416-656-3385

COZINHEIRO com muita experiência de cozi-
nha portuguesa, para trabalhar fora de Toronto.
Ligar depois das 10.00 pm para 

Tel: 416-535-7125

MASSAGEM Por linda madura mulher sexy, 
desinibida e quente.  Falam espanhol.

Abrimos cedo e fechamos tarde.  
Tel: 416-789-2592

Apartamentos com 1 quarto e Duplexs com 2
quartos, cozinhas e casas de banho. Comple-
tamente renovados. Área da Dundas & Dufferin

Tel. 416-416-534-7933
Homelife Cimerman
Real Estate Ltd.

416-520-7136
Atenção!! Se pensa COMPRAR ou VENDER casa

chame por  JOSÉ ou LUÍSA VIEIRA. 
Oferecemos Serviço BOM, RÁPIDO

EXPERIÊNCIA desde 1972
e verá que FAZ A ESCOLHA CERTA!

Casa separada de 1 lado  -   $212.900.00 -Renovada,
com 3 quartos de cama, muito jeitosa e com parque de esta-
cionamento. Chame hoje mesmo para ver Jose Vieira
416-520-7136.
LUXO de casa com apenas 2 anos Separada de 1 lado,
de 2 pisos, 2 cozinhas, 3 casas de banho. Apartamento na
cave com entrad privada. Chame hoje mesmo para mais
informações : José Vieira 416-520-7136.
Casa de Rendimento - Junto à Dufferin e Davenport.
Grande, separada de 1 lado, 3  cozinhas, 3 casas de banho.
Chame  hoje mesmo para mais informações, José Vieira
416-520-7136.
Bungalow separado - Junto à St. Clair e Caledónia com
4+ 3 divisões. Está em boas condições e tem parque de
estacionamento. Chame por Vieiras  416-520-7136.
St. Clair & Dufferin - Casa separada de 1 lado, de 2 pisos com
4 quartos de cama no segundo piso, sala e casa de jantar em con-
junto, espaçosos e com chão em parquett, garagem dupla. Chame
hoje mesmo por Vieiras 416-520-7136

ATENÇÃO!!! dPrecisamos de casa para
VENDER em Toronto

ATENÇÃO!! Se pensa comprar apartamento,
Bungalow ou casa de 2 pissos Chame hoje mesmo.

Deixe de pagar renda e compre já!!!!!
VIEIRAS 416-520-7136

Ao serviço da Comunidade desde 1972

JARDINEIRO
Com experiência. com carta de condução        

“Snow Plowing”. Bom salário
TEL: 416-985-6817

INSTALADORES DE MÁRMORE
Com experiência. Trabalho todo o ano.

Ordenado a combinar
TEL: 416-877-3159

EMPREGADAS DE COZINHA E BALCÃO
Com experiência, para Churrasqueira. Tem de

ter SIN. Chame por Paulo   
TEL: 416-658-0652

PESSOA PARA TRABALHAR EM 
CHURRASQUEIRA

Necessário falar Inglês e Português
Tel. 416-658-9577

“CAMPING TENT TRAILER”
Equipado para 2 famílias, mesas e canapé. Pneu de

reserva, etc. Apanas $2.200,00. Vale a pena vêr
Tel. 416-533-6080

Apartamento na cave com 1 quarto, sala, cozinha e
casa de banho. Entrada separada $750.00 com despesas
incluídas. Disponível de imediato.
Tels: 416-658-7888 ou 416-616-9048 

Apartamento novo com 2 quartos, sala, cozinha
e casa de banho. Área da College & Ossington

Tel. 416-516-1940

ROTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PÃO
Distribuição nocturna com horário fléxivel.
Bom negócio para começar a trabalhar sozinho/a

Tel. 416-738-4671

Apartamento Privado, novo no 2º. andar c/fogão e
frig.novos.Tem 2 quartos,cozinha,sala e c/banho. Ar
cond. na St. Clair e Caledónia. $1250.00 tudo incluído

Tel. 416-985-3934

Apartamento no Basemento com entrada priva-
da.Impecável na área da Rogers e Dufferim

Tel. 416-653-7614

Apartamento com entrada privada. Tem quarto,
sala, cozinha e casa de banho. 
Area da Dupont & Davenport.

Tel. 416-537-6708 (Depois das 5.00 pm)

MASSAGEM Meninas bonitas,sensuais,
Brasileiras,Portuguesas, chinesas  e Espanholas

esperam por você.
Tel. 416-658-0038

MASSAGENS PRIVADAS Lindas,amigáveis e
Sexys meninas com idades para todos os gostos

TEL: 416-732-1759

JOSÉ e LUÍSA VIEIRA
Sales Representatives

Apartamento independente com 3 quartos, cozinha e
casa de banho. Impecável.  Área da Argile e Shaw

Tel. 416-533-3015

MASSAGEM Exóticas meninas Brazileiras,
Espanholas e Venezuelanas de mente aberta

fazem excelentes massagens 
Tel: 416-787-3099

Senhora competente toma conta de crianças
Área da College & Ossington.   Tel: 416-530-5790

Apartamento no 2º. piso, todo renovado com 1 quarto,
sala, cozinha e casa de banho na  Dovercourt & Dupont

Tel. 416-986-4536
Apartamento com 2 quartos, casa de banho e cozinha.
Totalmente renovados na  Royal York & Queensway

Tel. 416-271-9240
Apartamentos na cave com 1 quarto,cozinha e casa de
banho. No 2ª. piso com 2 quartos, cozinha e casa de
banho na área da Dundas & Runnymede
Tels. 416-604-0941 ou 416-953-4082
Apartamento em Mississauga na área da Hwy

10 c/East Dundas. 2 quartos,sala,cozinha,
c/banho.Lavandaria.Entrada separada.Por cima

de loja e bom para escritório
Tel. 905-896-8668

Apartamento na Rogers & Harvie com 2 quartos, coz-
inha grande, quintal, entrada privada. Não fumadores
nem animais. $1.000oo + hydro

Tel. 416-877-3159

HONDA - DX 1993
Óptimo estado. Sómente $3.500.00

Tel. 416-537-9245

CASOU EM PORTUGAL?
DIVORCIOU-SE NO ONTÁRIO?

Sabia que depois do seu Divórcio no Ontário deve
regularizar essa situação em Portugal senão con-
tinuará casado?
Faço a tradução do seu Divórcio de inglês para
Português com os respectivos reconhecimentos e
envio directamente para advogados em Portugal
para ser feita a “Revisão de Sentença Estran-
geira” e averbamentos na respectiva Conser-
vatória.
Contacte-me: Tel: 416-260-5586 (Ester Cleto)

QUARTO A compartilhar cozinha e casa de banho.
Área da Dovercourt & Dufferin

Tel. 416-896-7706
Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e casa de
banho. Garagem para 2 carros na  St. Clair e Caledonia

Tel. 905-454-4377 (Pedro)

VENDE-SE

BOM NEGÓCIO (BAR E DANCING)
Na área Portuguesa. Boa clientela.

Ambiente familiar, por motivos privados

Tel: 416-539-8523 (D.Isabel)

MOBILIA de casa de jantar em cerejeira e com
9 peças. Tudo como novo e 3 CAMAS em
madeira de uma pessoa, por motivo de retirada.

Tel. 416-532-1406
MOBILIA de quarto/sala. 

Bom estado.Pouco uso

Tel. 416-532-0348

ORAÇÃO  À NOSSA QUERIDA MÃE
Nossa Senhora Aparecida querida Mãe. Nossa Senhora aparecida
vós que  me amais  e guardais  todos os dias. Vós que sois a mais
bela das Mães a quem eu amo de todo o coração. Eu vos peço mais
uma vez que me ajudeis ao alcançar esta graça por mais dura que
ela seja (fazer o pedido) Sei que Vós me ajudareis e me  acompan-
hareis até à hora da minha motrte amem. Rezar um Pai Nosso e 3
Avé-Marias. Fazer esta oração por 3 dias seguidos. Alcanacará a
graça por mais difícil que seja. Mande publicar caso extremo faça
a oração em 3 horas Agradece a Nossa Senhora por esta graça.C.M. 


