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Programação
                       Semanal

O Jornal A Voz de Portugal 
foi convidado para partici-

par nas celebrações deste grande 
evento MORST Fundraiser for 
Sun Youth - Montreal Old School 
Revival and Tribute " Renasci-
mento e Homenagem as Escolas 
Antigas de Montreal". 
O Jornal A Voz de Portugal tem o 

prazer de convidar a comunidade e 
os estudantes dos anos 60, 70, 80 
das escolas Primarias e Secundarias 
da nossa comunidade estão convi-

Gala de HoMenaGeM 
as escolas antiGas 
de Montreal

dados, mesmo se não foi estudan-
te será um prazer recebe-lo a esta 
grande Festa Reunião de Caridade 
uma boa causa para Sun Youth. 
No dia 18 de Abril na prestigio-

sa sala Embassy Plaza 1003 Boul. 
Cure Labelle em Laval, com a par-
ticipação do Rancho Santa Cruz, 
a nossa Rainha do Fado da Co-
munidade Jordelina Benfeito, 4 
Gerações de Musica, 4 Bandas de 
Musica, DJ Omega Productions, 
Cocktails, Buffet, Jantar, Bar aber-
to, mesa da meia-noite, para mais 
informação contentar a nossa cola-
boradora do Jornal Francisca Reis 
514-983-7837

FRAnciScA REiS

inForMaÇÃo para  QueM LÊ.

resuLtado para QueM anuncia.
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a cobertura alargada!
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EdiTORiAl

Governo que só pensa no 
dinHeiro só pode Fazer asneira

no meio da crise e da queda de vendas no ca-
nada e québec, de vários produtos, há um 

que parece resistir a tudo: isto levanta várias 
questões interessantes. uma delas é analisar o 
imaginário que vende muito bem. não há negó-
cios como este «jackpot».Bando da regaleira.
As épocas, como a que vivemos atualmente no 

Canada, caraterizadas por grandes interrogações e 
incertezas, por muitos diagnósticos e poucas solu-
ções são geralmente propícias a mudanças estrutu-
rais marcantes, em que surgem novos modelos de 
organização económica e social.
A médio prazo, a oportunidade das crises, reces-

sões e depressões é que demonstra a História, que 
nos obrigam, enquanto cidadãos a refletir, discutir 
e eventualmente, alterando os anteriores comporta-
mentos e mentalidades. Não restam dúvidas sobre 
a insustentabilidade do modelo em que o Canada 
vive. O problema do crescimento reside, no «Ja-
ckpot Bando da Regaleira». Desapareceram na 
diplomacia económica da saúde, de acordo com a 
opinião do antigo Ministro Liberal, Claude Caston-
guay, «le dossier santé électronique 543 Milhões 
de dollares, porque o negócio do programa  não 
funcionou». No negócio estamos obcecados em 
não responsabilizar a liderança dos gestores mas a 
perseguir os trabalhadores. Entramos assim neste 
difícil 2015 embalados pela sua preferência. E de-
terminados em servir e divertir. Em 2008 «La Cais-
se de Dépôt do Québec perdeu 40 milhares, affirme 
a antiga ministra Liberal Jérôme-Forget». O Bando 
da Regaleira, com um mau desempenho na Caisse 
de Dépôt do Québec entrou pela porta grande no 
sector privado como deuses da economia. Falan-
do do Sindicato dos médicos: o atual Ministro da 
Saúde Gaétan Barrete, brincou com um milhão de 
dollares, que recebeu do seu sindicato do qual era 
Presidente, depois de abandonar o seu posto volun-
tariamente, para se candidatar a deputado pelo seu 
partido Liberal. Agora Ministro da saúde, nego-
ciou com o Sindicato dos Médicos, em Setembro 
de 2014 um aumento de salário para os Médicos 
ao longo de 8 anos: 1,2 Milhares de dollares. As 
forças conservadoras monopolizam privilégios, 
quando vivemos tempos difíceis e ameaçadores. 
Lidera nela políticos conservadores, fundamenta-
listas do liberalismo económico, do desmantola-
mento do modelo social, preconceituosos e antide-
mocráticos, sob a capa de tecnocracias moralistas. 

Alicerçados em narrativas da crise esquizofrénica, 
permanentemente alteradas face à realidade: exer-
cemos a liberdade como se vivêssemos em ditadu-
ra!  Interrogo-me como é possível ficar indiferente 
à denegação de um direito fundamental por disci-
plina partidária ou por quaisquer outros interesses e 
são tantos à razão dos Estudantes. A Justiça a saúde 
e a Educação deixará de ser igual para todos para 
se transformar, de uma forma consciente e delibe-
rada, num bem de luxo, acessivel apenas a alguns, 
aqueles privilegiados para quem, pela capacidade 
económica que ostentam, nunca há recuos ou com-
pressão nos direitos.
Adicionalmente, o atual Governo pela sua conce-

ção ideológica, ameaçou ir ainda mais longe, fa-

zendo do seu Estado Policial uma virtude... Com 
resultados nulos parta os trabalhadores e estudan-
tes. No plano político, a situação só se resolve com 
outro paradigma para o Canada e Québec, que não 
o atual, por uma perspetiva que aprofunde os pro-
blemas estruturais, incluindo no Capital Humano, 
porque ao« Estado é permitido o que é proibido aos 
particulares» porque no longo prazo é o cidadão 
que paga a ineficiência da coisa privada. Aqui fica 
mais um apelo: só é possivel voltar a crescer quan-
do o Estado for efetivamente muito forte, diga-se 
no seu papel tradicional: a segurança a saúde, edu-
cação, economia e a justiça. Mas para aí ser forte, 
tem que se focalizar nessa missão de bem-estar so-
cial em nome dos cidadãos e da democracia.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, qué., h2w 1z3

alain Côté O.d.

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

PE. AnTóniO ARAúJO

AstrÓlOgO – grANDE méDIum vIDENtE
prOfEssOr AIDArA

não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395
fAlO pOrtuguês

o divino e a certeza de proteção

na tradicional devoção ao divino e nas fes-
tas que, em sua honra e louvor, se realizam 

através das comunidades portuguesas na diás-
pora, está bem presente a certeza da proteção 
que o Espírito Santo concede a todos aqueles 
que, em horas difíceis, O invocam com fé e 
profunda confiança. Esta convicção nasceu da 
ideia milenarista, propagada pelo monge Joa-
quim de Fiori (1132-1202), nascido na calá-
bria, itália. Segundo ele, o milénio do Espírito 
Santo seria de verdadeira paz e harmonia, de 
fraternidade e de alegria, dada a contínua pro-
teção segura do mesmo, em todas as circuns-
tâncias da vida.
Assim sendo e tendo alguns franciscanos seguido 

essa ideologia, procuraram torná-la viva e central 
na devoção ao Divino. Ora foram eles que, com 
a raínha Santa Isabel, acentuaram essa especial 
devoção  para Portugal continental e, posterior-
mente, para os Açôres. Daí essa fé e profunda cer-
teza de que o Divino protege e defende todos os 
seus devotos em horas de catástofre natural e de 
situação deveras aflitiva causada por terramotos, 
vulcões, deslizes de terra ou epidemias gerais e 
devastadoras. Nos Açôres, através dos tempos, vi-
veram-se épocas calamitosas que geraram pânico, 
provocaram desolação e causaram terror e morte. 
Avivaram o sentimento de isolamento, fizeram 
sentir, na carne, a situação precária da população 
e deram consciência da falta de meios humanos 
capazes de acudir a todos na hora do infortúnio.
Dentro desta perceção e nesta linha de ideias, 

quando assim acontecia, era logo procurada a Co-
roa do Divino e exposta, publicamente, à venera-
ção dos fiéis como certeza de proteção garantida. 
Assim aconteceu, por exemplo, em 1522 em Vila 

Franca do Campo por causa dum grande terramo-
to que teria causado a morte a cerca de cinco mil 
pessoas e em 1761 em Santa Bárbara, na Terceira, 
por motivo dum terrível vulcão que vomitou lava 
durante meses. Mais recentemente poderíamos 
lembrar o vulcão dos Capelinhos no Faial, 1957-

58, que esteve ativo durante treze meses e o terra-
moto acontecido em Angra, na Terceira, em 1 de 
janeiro de 1980, causando a morte de 71 pessoas e 
a destruição, total ou parcial, de 80 por cento dos 
edifícios da cidade.
Em diversos momentos da história açoriana, 

como aliás no Continente, aconteceram verdadei-
ras crises de fome e de doença generalizada ou 
peste. Essas situações acabaram por vitimar muita 
gente, causaram grande aflição e geraram dias de 
angústia e desepero. Lá estava a Coroa do Divino, 
trazida a público, venerada por todos, na esperan-
ça de melhores dias. É normal que na atribuição 
de tantos milagres ao Divino haja um certo exa-
gero de mistura com alguma magia. Mas também 
será verdade que, para além de tudo o que foi nar-

rado nos anais da história da devoção e da festa ao 
Divino, muita coisa terá acontecido que permane-
ce no segredo dos deuses. E isso deve merecer a 
nossa atenção.
Claro que, no tempo presente, há gente que vive 

e aprecia a tradição da festa ao Divino, outra que a 

tolera ou aceita sem mais questões e ainda alguns 
que, dizendo ser o resultado de acontecimentos já 
há muito vividos, não terá grande lugar nos nossos 
dias. Deveremos estar atentos e respeitar a ideia 
de cada qual, numa atitude de liberdade, de verda-
de e de responsabilidade, também. Tudo é bom e 
possível se adaptado ao nosso tempo, embora fiel 
á ideia fundadora ou original. A festa ao Divino, 
no seu aspeto religioso, deve situar-se na atitude 
do homem crente frente ao mistério no âmbito do 
sagrado. Se lhe faltar esta dimensão, talvez não 
faça muito sentido.
continuando a ter um caráter popular, a festa 

ao divino não deixa de nos interpelar no seu 
aspeto e cariz religioso. Trata-se da Terceira 
Pessoa da Trindade, do deus do amor a cha-
mar-nos, a todos, à vivência da caridade cris-
tã. E esta continua a ser a base da religião que 
professamos. com tudo o que a envolve pelo 
exterior, a festa será sempre momento de con-
vívio, de amizade e de alegria. É uma bela oca-
sião de partilharmos, uns com os outros, o que 
somos e o que temos. não tanto em palavras 
mas em atitudes e gestos que possam revelar 
e testemunhar a nossa condição de irmãos e 
irmãs, caminhando no mundo em direção ao 
Reino. Assim o divino nos proteja e nos guie 
na alegria de sermos família e povo de deus.
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Morreu Manoel de oliveira, o cineasta 
Morreu quinta-Feira a os 106 anos
O cineasta português Manoel de Oliveira 

morreu hoje aos 106 anos, feitos a 11 de 
dezembro do ano passado.Segundo o jornal 
Público, Manoel de Oliveira faleceu em casa 
no Porto, a sua cidade natal, onde nasceu em 
1908 no seio de uma família da burguesia in-
dustrial. 

Era casado, desde 1940, com Maria Isabel 
Brandão Carvalhais, de quem teve quatro 
filhos.O mais antigo cineasta do mundo tinha 
mais de 50 filmes realizados e era o único rea-
lizador em atividade que assistiu à passagem 
do cinema mudo ao sonoro e do preto e bran-
co à cor.A sua longa carreira começou ainda 
no cinema mudo com 'Douro, Faina Fluvial' 
(1931), e despediu-se com a curta-metragem 
'O velho do Restelo', "uma reflexão sobre a 
Humanidade", estreada por ocasião do seu 
106º aniversário.Manoel de Oliveira acredi-
tava que a longevidade "era um capricho e o 
cinema uma paixão"Fosse da genética ou des-
sa paixão pelo cinema, certo é que Manoel de 
Oliveira viveu mais de um século e essa vivên-
cia ficará não só ligada à história do país como 
à do próprio cinema. 

Era o mais velho realizador do mundo e um 
dos mais ativos, "porque tudo na vida se move 
até ao último momento".Em 2013, em entre-
vista à revista francesa Cahiers du Cinema, 
Manoel de Oliveira deixava um lamento: "Eu 
penso que no país há uma grande indiferen-
ça pelo que já realizei. Tanto faz que o meu 
cinema exista ou não exista".Rodou o último 
filme, 'O velho do Restelo', já no jardim pró-
ximo de casa, no Porto, com quatro atores de 
eleição: Luís Miguel Cintra, Ricardo Trepa, 
Diogo Dória e Mário Barroso.À mesma revis-
ta, Manoel de Oliveira revelou que tinha con-
cluído o argumento para um outro filme cen-
trado nas mulheres que fazem as vindimas e 
a adaptação de "A missa do Diabo", do autor 
brasileiro Machado de Assis.Nas últimas dé-
cadas teve sucessivos projetos cinematográ-
ficos, uns mais amados que outros, uns mais 

premiados que outros, mas sempre fiéis a uma 
estética cinematográfica individual.O primeiro 
contacto com o cinema foi como ator, quan-
do aos 19 anos fez figuração no filme "Fátima 
Milagrosa", de Rino Lupo, e com algumas ex-
periências com cinema de animação.A paixão 
pelo cinema rivalizava com o gosto pelo atle-
tismo (foi campeão de salto à vara) e pelo au-
tomobilismo, modalidade em que conquistou 
alguns prémios.'Douro, Faina Fluvial', uma 
curta-metragem documental sobre a vida nas 
margens do rio Douro, foi o primeiro filme 
que Manoel de Oliveira rodou, então com 23 
anos, com uma câmara oferecida pelo pai. A 
estreia aconteceu a 19 de setembro de 1931, no 
mesmo dia em que morreu Aurélio da Paz dos 
Reis, considerado o pai do cinema português.
Hoje o filme é largamente elogiado, mas na al-
tura foi mal recebido pelo público, tal como 
'Aniki-Bobó', o seu primeiro filme de ficção, 
estreado em 1942. 

Com uma longa-metragem e uma mão cheia 
de pequenos filmes, Manoel de Oliveira qua-
se abandonou o cinema, por falta de apoios 
financeiros.O silêncio, durante o qual se dedi-
cou à lavoura e à reflexão sobre o cinema, como 
o próprio disse em entrevistas, durou até 1956, 
quando estreou a curta-metragem 'O Pintor e a 
Cidade', o seu primeiro filme a cores.A primei-
ra grande conquista junto do público ocorreu 
na década de 1960 depois de 'O Acto da Pri-
mavera', em 1962, ano em que foi detido pela 
PIDE, precisamente numa sessão pública de 
apresentação do filme, no Porto.Foi também 
com 'O Acto da Primavera' que Oliveira rece-
beu o Grande Prémio do Festival de Cinema 
de Siena, em Itália, em 1964. Um ano depois 
a Cinemateca Francesa rendeu-lhe uma home-
nagem com uma retrospetiva.Nos anos 1970 
realizou a "tetralogia dos amores frustrados", 
com 'O Passado e o Presente' (1971), 'Benilde 
ou a Virgem Mãe' (1975), 'Amor de Perdição' 
(1978) e 'Francisca' (1981).Em 1985, com 77 
anos, recebeu o "Leão de Ouro" do Festival de 
Veneza, em Itália, e em 1989 foi condecora-

do pelo então Presidente da República, Mário 
Soares, com a Comenda da Ordem do Infante 
D. Henrique.'Non, ou a Vã Glória de Mandar', 
uma visão sobre a identidade portuguesa a par-
tir da revolução de 25 de Abril de 1974, abriu 
uma nova etapa na filmografia de Oliveira, que 
a partir de então realizou e estreiou, em mé-
dia, um filme por ano.Entre eles estão o au-
tobiográfico 'Viagem ao Princípio do Mundo' 
(1997), com Marcelo Mastroianni, 'Palavra e 
Utopia' (2000), sobre o Padre António Manuel 
Vieira, 'Um Filme Falado' (2003), uma viagem 
pelo Mediterrâneo e pela civilização ociden-
tal, e 'Cristóvão Colombo - O Inigma' (2007).
Quase toda a obra de Oliveira faz também 

uma aproximação ao teatro, que o próprio re-
conheceu e sublinhou.Fora do enquadramento 
da câmara, Manoel de Oliveira também expe-
rimentou a encenação de teatro, admitindo que 
a prática teatral estava muito ligada ao seu ci-
nema.

Em 2008 festejou cem anos de vida rodea-
do de técnicos e atores, enquanto filmava 
em lisboa 'Singularidades de uma rapariga 
loura', e recebeu a Palma de Ouro de car-
reira em cannes, um prémio que se junta 
ao leão de Ouro de carreira que Veneza 
lhe entregou em 2004.O público português 
reconheceu-o como figura incontornável da 
cultura, mas o elogio nem sempre se tradu-
ziu em sucesso nas bilheteiras de cinema.
Houve quem lhe criticasse a ausência de di-
reção de atores e a repetição de fórmulas, 
mas são mais os elogios, pelo toque de ge-
nialidade, pela interpretação da História de 
Portugal, pela visão muito particular e sen-
sível do cinema e do mundo, pela represen-
tação do cinema português no estrangeiro.
Em dezembro, Manoel de Oliveira foi dis-
tinguido com a legião de Honra francesa, 
por uma carreira que o embaixador francês 
em Portugal, Jean-François Blarel, descre-
veu como "fora do comum".
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Terminou no passado domingo, o tríduo 
pascal na Missão de Santa cruz. iniciou 

com a celebração  da ceia do Senhor.  A litur-
gia da quinta-feira Santa fala-nos do amor, 
com a cerimônia do lava-pés, a proclama-
ção do novo mandamento, a instituição do 
sacerdócio ministerial e a instituição da Eu-
caristia. A quinta-feira Santa é celebração 
das celebrações, aonde Jesus lavou os pés 
aos seus apóstolos, num gesto de humilda-
de, de despojamento e de amor ao próximo.  
Para essa cerimónia, o Sr. Padre José Maria 
convidou  para o lava-pés,  os doze féis que, 

habitualmente, participam na missa matinal 
da semana.
Terminou no passado Domingo, o tríduo pas-

cal na Missão de Santa Cruz. Iniciou com a 
celebração  da ceia do Senhor.  A liturgia da 

Quinta-feira Santa fala-nos do amor, com a ce-
rimônia do Lava-pés, a proclamação do novo 
mandamento, a instituição do sacerdócio mi-
nisterial e a instituição da Eucaristia. A Quinta-
-feira Santa é celebração das celebrações, aon-

de Jesus lavou os pés aos seus apóstolos, num 
gesto de humildade, de despojamento e de amor 
ao próximo.  Para essa cerimónia, o Sr. Padre 
José Maria convidou  para o lava-pés,  os doze 
féis que, habitualmente, participam na missa 
matinal da semana. 
Na madrugada de sexta-feira, dia  da Paixão 

de Cristo, os Romeiros, liderados pelo mestre 
Duarte Amaral,  depois da benção do Padre 
José Maria, partiram de Santa Cruz, numa ca-
minhada de vinte e cinco quilómetros até à ci-
dade vizinha de Laval, aonde foram acolhidos, 
na Missão de Nossa Senhora de Fátima,  pelo 
Padre Carlos
A cerimónia da Paixão de Cristo iniciou-se por 

volta das três da tarde, com a igreja em silêncio 
absoluto. Ao chegar ao altar o Padre José Ma-

páscoa eM santa cruz

AnTERO BRAncO
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ria, para expressar a tristeza pelo sofrimento re-
dentor de Cristo, prostrou-se. Após a liturgia da 
palavra os acólitos levaram até ao altar a Cruz 
de Cristo que, depois de desnudada foi dada aos 
fieis para a adoração. 
No final da tarde, a cerimónia da Via-Sacra 

dos jóvens, com quadros ao vivo sobre a con-
denação e crucificação de Cristo, teve lugar por 
volta da dezoito horas. Sempre muito partici-

pada, principalmente pelo grupo dos jovens em 
Acção e pelas crianças da catequese. Este ano 
contou com a participação da fadista Marta Ra-
poso e do tenor/fadista Jason Coroa. 
O Sábado de Aleluia, que Santo Agostinho 

chamou de "a mãe de todas as vigílias", em 
alusão à espera pela ressurreição do Filho de 
Deus.  A Vigília em Santa Cruz é sempre vivida 

com intensidade e simbolismo.  Depois da ben-
ção do fogo novo e do acender do Círio Pascal, 
assistimos à encenação do painel feito a partir 
das chaves que os paroquianos levaram na ce-
lebração do Perdão.  Quando a cruz foi rodada, 
apareceu um Cristo ressuscitado. O  Padre José 
Maria, na sua homilia, descreve-o como um 
Cristo sorridente, feito a partir de mais de duas 
mil chaves. Chaves essas, que são as das vossas 

casas, dos vossos corações e das vossas vidas. 
Disse ainda acreditar que muitos  entre nós, tem 
hoje este propósito de dizer  “Cristo Ressusci-
tado, entra na minha vida, entre na minha casa, 
no meu coração”. Após a benção da água assis-
timos ao baptizado de  oito catecúmenos e da 
primeira comunhão dos quatro mais velhinhos.
Na celebração Dominical, como tradicional-

mente, teve lugar o envio das coroas e símbolos 
do Espírito Santo, de 18 famílias de Santa Cruz, 
três de Anjou, uma da Filarmônica Portuguesa 
de Montreal e de desaseis da Associação Portu-
guesa do Espírito Santo. 
Este ano contamos, em Santa Cruz, com a Mor-

domia do Sr. Padre António Araújo e a coorde-
nação da festa está a cargo o Sr. Ildeberto Silva.
Sr. Padre José Maria continua a fazer um apelo 

à comunidade para adquirirem a sua “Pensão do 
Espírito Santo”,  para isso devem inscrever-se 
na secretaria. 
A partir de domingo, vamos assistir, du-

rante sete semanas, às coroações do Espíri-
to Santo, em Santa cruz, Anjou, Hochelaga, 
laval, West island, Sainte-Thérèse e Blain-
ville.
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eMpresários de ponta delGada
quereM reestruturação da sata
A câmara de comércio e in-

dústria de Ponta delgada de-
fendeu hoje a definição de uma 
“estratégia sustentável” para 

a SATA e a reestruturação da 
transportadora aérea dos Açores 
com vista à privatização.
  Os empresários consideram, 

num comunicado, que no contex-
to da liberalização de rotas entre 
os Açores e o continente, “se torna 
cada vez mais urgente a necessida-
de” de a SATA, “que é chave e es-

tratégica para o desenvolvimento 
regional, encontrar uma estratégia 
sustentável, que deve ser concre-
tizada com a maior urgência, para 

que possa sobreviver num mercado 
muito competitivo”.”Entende a di-
reção [da câmara de comércio] que 
tal objetivo deve passar necessa-
riamente pela sua reestruturação e 
pela criação de condições que pro-
porcionem a atratividade da aber-
tura da SATA ao capital privado”, 
lê-se num comunicado com as con-

clusões de uma reunião da direção 
da associação de empresários rea-
lizada hoje.A liberalização das li-
gações entre duas ilhas dos Açores 

e o resto do país entrou em vigor 
no passado domingo, congratulan-
do-se hoje a Câmara de Comércio 
de Ponta Delgada pela entrada em 
vigor das novas regras do trans-
porte aéreo de e para os Açores e 
pela “normalidade” com que está a 
decorrer.Por outro lado, a Câmara 

de Comércio reitera “a importân-
cia de ser revista a estratégia de 
promoção do destino Açores, no-
meadamente ao nível dos canais 
de distribuição e de racionaliza-
ção de meios, face aos resultados 
obtidos”.Os empresários saúdam 
também a decisão da associação de 
taxistas da ilha de São Miguel re-
forçar a informação sobre preços, 
uma vez que não existem taxíme-
tros nos Açores.Para a Câmara de 
Comércio, é uma forma de tornar 
“mais clara e transparente” a re-
lação com os turistas e “evidencia 
o civismo daquela entidade e o 
desejo de contribuir para propor-
cionar satisfação” a quem visita a 
ilha de São Miguel.”Realça-se que 
esta atitude é extensiva a diversas 
entidades e empresas, como foi 
possível comprovar nas recentes 
reuniões promovidas pela Câma-
ra do Comércio”, lê-se ainda no 
comunicado.A Câmara de Comér-
cio e Indústria de Ponta Delgada 
representa os empresários da maior 
ilha dos Açores, São Miguel, e de 
Santa Maria (o grupo oriental do 
arquipélago).

“exiGências de atenas
são coMpletaMente
inaceitáveis”
O ex-presidente da comissão 

Europeia falou sobre a si-
tuação da grécia em entrevista à 
BBc.
Durão Barroso considera que as 

promessas que o Syriza de Alexis 

Tsipras fez aos eleitores gregos fo-
ram “irrealistas”, pois prometeu o 
que não está a conseguir cumprir.
Em entrevista à BBC, o ex-presi-
dente da Comissão Europeia afir-
ma que Alexis Tsipras, bem como 
o restante executivo helénico, tem 
“falta de experiência” e critica as 
exigências que têm sido feitas por 
parte de Atenas classificando-as 
como “completamente inaceitáveis 

para outros países”.
“Devemos recordar-nos que há 

países mais pobres que estão a em-
prestar dinheiro à Grécia, logo, pro-
por um corte na dívida seria certa-
mente para receber um não dos seus 

parceiros”, refere.
Na ótica de Durão Barroso, “não é 

construtivo que a Grécia ataque os 
países que estão a tentar ajudar” até 
porque, sublinha, “não foi a Alema-
nha nem outro Estado-membro da 
União Europeia que criou os pro-
blemas da Grécia”.
“Os problemas na grécia são es-

truturais: baixa produtividade e 
governos anteriores”, lembra.
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Portugal é um país de peregri-
nos e uma das romarias pas-

cais mais antigas é a dos romeiros 
de São Miguel, Açores. diz o povo 
da ilha verde que a sua origem 
remonta ao século XVi depois 
dos sismos devastadores de Vila 
França do campo. Os micaelen-
ses pensavam que os terremotos 
e os vulcões eram um castigo de 
deus e em sinal de penitência e 
para pedir a protecção divina, 
os ilhéus visitavam as chamadas 
casinhas de nossa Senhora im-

plorando sua intervenção. Estas 
romarias eram e são ainda hoje 
compostas apenas por homens. 

Durante uma semana os romeiros 
percorriam a pé e por caminhos 
nem sempre fáceis, a ilha de São 
Miguel. Todas as ermidas, capelas 
e igrejas onde houvesse um altar 
dedicado à Virgem Maria eram vi-
sitadas e aí feitas as súplicas assim 
como os agradecimentos pelas gra-
ças recebidas. 
Esta tradição e manifestação reli-

giosa sobreviveram a modernização 
e ainda hoje perdura com poucas 
alterações. 

Por este mundo fora, onde houver 

roMeiros: única roMaria 
pascal portuGuesa de Montreal 

uma concentração de açorianos há 
provavelmente romarias dedicadas 
ao Santo Cristo, ao Divino Espíri-
to Santo ou à Santíssima Virgem. A 
cidade de Montreal é prova dessa fé 

que tem o povo oriundo das ilhas. 
Não é a minha intenção diminuir a 
importância das outras peregrina-
ções, mas é a minha humilde opi-
nião que nenhuma fortalece tanto o 
espírito do peregrino que nela par-
ticipa como esta dos "romeiros". 
Talvez porque o tempo de reflexão 

é maior ou porque o sentimento de 
solidariedade e fraternização é mais 
intenso devido ao sacrifício que se 
faz. 

Todos os anos na sexta-feira santa 
desde 1987, um grupo de fiéis, cujo 
número vária de ano para ano, sai à 
rua num percurso que passa ligeira-
mente os 25 quilómetros. 

Era 5:30 da manhã quando cheguei 
com minha filha ao estacionamento 

ElizABETH
MARTinS cARREiRO
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da igreja Santa Cruz e já havia ro-
meiros à espera. Com um "Bom dia 
irmão" e "bom dia irmã" nos cum-
primentamos uns aos outros, pois a 
individualidade não tem pertinência 
porque somos todos irmãos e Maria 
a Mãe de Jesus é a nossa mãe. 

O rancho formou-se por volta das 
6:15 e entoou as suas primeiras ora-
ções à porta da igreja antes de pedir 
licença para entrar. 
Sob o olhar contemplativo do Pe 

José Maria, o mestre ajoelhou-se e 
iniciou os seus pedidos e fez as suas 
preces, às quais o romeiro respon-
de "Seja para sempre louvada Sua e 
nossa Mãe Maria Santíssima". 

Este ano participaram 115 peregri-
nos sem esquecer as três pessoas da 
Santíssima Trindade que acompa-
nham sempre os romeiros. 

Sob a direcção: do mestre Duar-
te Amaral, do contra mestre Luís 
Melo, e dos ajudantes: Nélia e Wes-
ley Vieira, John Arruda e João Li-
nhares a romaria saíram da Santa 
Cruz depois de ter recebido a bên-
ção do pároco. 

Um rancho de romeiros tem sem-
pre na frente dois guias (João Ledo 
e Gabriel Couto) e um menino com 
um Crucifixo de madeira, tarefa par-

tilhada este ano pelos dois irmãos 
mais novos da romaria (Tomás e 
Miguel). Outra figura indispensável 
é a do procurador das almas (Antó-
nio Moniz), cuja função é registar 
com um terço os pedidos de ora-
ções. Este ano contabilizaram-se 
sete Pai Nossos e treze Avé Marias 
que os romeiros têm obrigação re-
zar depois da romaria. 
Três são os objectivos dos romei-

ros: fazer penitência, louvar e agra-
decer ao Pai Eterno as graças rece-
bidas e suplicar as suas bênçãos. 
Reza-se durante toda a caminhada 
cantando Avé Maria e Santa Maria. 

A indumentária do romeiro é bas-
tante simples e alusiva à Paixão de 
Jesus Cristo na Via Sacra. Com-
põem o traje do romeiro: um xaile 
de lã que é o manto que foi posto 
sobre os ombros de Jesus pelos 

romanos, um lenço que é a coroa 
de espinhos, o bordão representa 
o ceptro em cana posto na mão de 
Cristo e o saco de pano ou mochila 
a Cruz que o Redentor carregou. Ao 
pescoço o romeiro tem um terço e 
na mão leva outro. 
O rancho é formado por duas alas 

e atrás no meio delas vai o Mestre 
que pode ou não partilhar com ou-
tros romeiros muito experientes a 
responsabilidade das preces canta-

das à porta de cada Templo Sagra-
do. Reza-se o Pai Nosso e Salvé 
Rainha e depois ficam os bordões 
pelo chão e entramos pela igreja 
adentro entoando Avé Maria. De 
joelhos continuam-se as preces e re-

petimos o ritual em todas as igrejas 
que nos abrem as portas. Paramos 
apenas uma vez durante 20 minu-
tos para ir à casa de banho, beber 
um café e comer qualquer coisa. O 
mestre toca o sino uma vez para dar 
fim ao descanso e ao segundo tocar 
da campainha faz-se silêncio e se-
guimos o nosso retiro. 

A romaria chegou à igreja de Nos-
sa Senhora de Fátima em Laval pe-
las 14:30. Aí proferiram-se as últi-
mas preces e participamos a pedido 
do Pe Carlos na celebração da Pai-
xão do Senhor. O mestre encerrou 
a romaria no salão da missão com 
o cântico do romeiro agradecendo a 
sopa, as sandes e a tradicional mas-
sa sovada que nos foram oferecidas 
para ajudar a repor as energias per-
didas ao longo da caminhada. 

Eu sou filha de pai açoriano e 
mãe continental e foi para seguir 
o exemplo dela que eu participei a 
primeira vez. Nestas últimas duas 
romarias é a minha filha de 14 anos 
que foi comigo e por isso dou gra-
ças a Deus. Outras mães e pais or-
gulhosos tiveram a graça da com-
panhia dos filhos. Aconselho esta 
romaria a todas pessoas que têm fé 
e podem andar porque o sacrifício 
grande mas os benefícios superam 
as dificuldades. Os romeiros são: 
açorianos, continentais, homens, 
mulheres, jovens e crianças unidos 
na fé e no amor de Cristo. 
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JOEl nETO

REgRESSO A cASA
uM diáRiO AçORiAnO

aH, HoMe antiGue!

TERRA cHã, 7 dE JAnEiRO
Às vezes fico só a vê-las passar. Duas limousin 

à frente, vermelhas e musculadas, com os seus 
caracóis de encontro ao vento. Uma jersey ele-
gante, que pára a olhar através do pára-brisas, 
com olhos de garotice. Um grupo razoável de 
holstein-frísia, sete ou oito pretas por cada ver-
melha, caminhando pachorrentas. Exemplares 
dispersos de diferentes raças: uma charolesa, 
uma simmental-fleckvieh, uma ayrshire (ou tal-
vez guernsey, ou então holstein-frísia vermelha 
também, nem sempre as distingo como deve ser).
De vez em quando há duas ou três angus ao 

barulho, pretas e enormes, como aquelas entre 
as quais passeio o Melville nos Viveiros (essas, 
sim, dão magníficos bifes). Outras vezes são 
dois animais apenas, puxando um carro rangente 
num Bodo de Leite: um par de bois ramo gran-
de,  enormes como búfalos – cada um deles uma 
tonelada de carne e de unhas e de pêlo vermelho 
com que uma pessoa pode de facto comover-se, 
ao pôr-se de pé ao seu lado, imaginando a sua 
história. Um homem que conduz esse carro de 
bois, com a sua aguilhada antiga. Dois rapazes 
de botas-de-cano e sweatshirts da Base, corren-
do com os seus bordões a tapar canadas, enquan-
to o patrão guia a manada pelo macadame com a 
sua carrinha. Uma família apenas, um pai e duas 
crianças, a mais pequena uma menina, arras-
tando três bezerras de um cerrado para o outro, 
muito preocupados com o trânsito. Uma fila de 
carros alongando-se já entre as hortênsias. Ne-
nhum apito. Nenhum insulto – paciência apenas, 
que estão a passar os homens de trabalho com 
as suas gueixas. A paisagem mudando radical-
mente apenas porque mudam as raças de vaca. 
E eu ali, fixado naquela jersey que pára a olhar 
através do pára-brisas, com os seus olhos negros 
de garotice.

TERRA cHã, 9 dE JAnEiRO
Hoje, quando visito José dos Cestos, já não é 

para comprar nada.
Encomendei-lhe um dia uns candeeiros e não 

me arrependi. Tinha-os visto numa loja, em Lis-
boa, construídos em palhinha. Pareceram-me ab-
surdamente caros, como aliás me parecem cada 
vez mais coisas. Trouxe um catálogo e bati-lhe 
à porta:
– Faça-me isto, mas à sua maneira.
Ficaram lindos – cuidados e imperfeitos ao 

mesmo tempo, infinitamente desejáveis. Como 
uma mulher bonita a que as ancas tivessem cres-
cido um nadinha mais do que a conta. Ou o nariz.
Custaram trinta euros.
Colocámo-los na sala, a circunscrever a luz, e 

pusemo-nos a olhar em volta. Imaginámos arcas, 
mesinhas, uma cama para o Melville – tudo em 
vime. Tirámos medidas.
Volta e meia, volto lá. Venho do lado das Qua-

tro Ribeiras, que tem um vale onde um dia eu 
gostava de retirar-me a escrever romances. Pas-
seio o cão até aos Lagadouros. Compro fruta nas 
barraquinhas da Calheta, àquela rapariga sorri-
dente que vê a Casa dos Segredos. 

Depois visito-o.
José dos Cestos pergunta-me sempre pelos can-

deeiros. Está sentado numa banqueta, a entrela-
çar o vime, e todo o seu corpo trabalha. Segura 
a peça com os pés para lhe meter uma cunha de 
metal, abraça-a junto ao peito para dar um nó 
numa ponta.
Tem as mãos rudes dos homens do campo – 

aperta os cigarros com tal força que eles se tor-
nam prismas. E, porém, de cada vez que os seus 
dedos seguram o vime, é como se este tivesse a 
delicadeza das libélulas.
Falamos das arcas e das mesinhas. Da cama 

para o cão. Pede-me preços incríveis e, mesmo 
assim, desculpa-se.
Eu fico ali, a fumar. Cumprimento e regresso na 

primeira oportunidade.
Pede-me os mesmos preços. Não estamos a re-

gatear um com o outro. Eu tenho a casa cheia. Só 
quero vê-lo trabalhar, e ele sabe-o.

TERRA cHã, 12 dE JAnEiRO
Às sextas íamos para casa do Zé Manel. Na al-

tura a Vila Nova não era aqui ao lado: era noutro 
hemisfério. Comíamos batatas fritas e fazíamos 
os concursos parvos que os adolescentes fazem.
Depois, ligávamos a televisão. O Zé Manel era 

o Hulk Hogan. O Tito era o Ultimate Warrior. Eu 
era o Rick Rude, The Sexiest Man Alive, que di-
zia alarvidades e beijava as espectadoras de lín-
gua. Foi uma fase tonta, de que nenhum de nós 
se orgulhará. Mas éramos garotos e protestantes. 
Não tínhamos autorização para mais. A televisão 
americana, que só se via do lado de lá da ilha, 
exercia sobre nós suficiente fascínio para consti-
tuir superação. E não só a televisão. Os chocola-
tes. As sapatilhas. As calças de ganga.
Continentais visitavam a ilha e punham-se no 

encalço de umas Levi’s 501 ao preço da chuva. 
Nós tínhamos um tio cuja vizinha fazia compras 
no BX. Um amigo que tinha um amigo cujo pai 
entrava no Comissário.
As sapatilhas eram o Santo Graal, porque nos 

permitiam subir de casta. Eram sapatilhas “da 
Base”, adjectivo supremo. Quanto eu tinha 12 
anos, Nike; 14, Roos; 16, Mirage; 18, Reebok. 
Houve miúdos que fizeram o pleno. Queríamos 
tocar-lhes.
Mas, sobretudo, residiam atrás disso décadas 

de relação com os americanos. Famílias inteiras 
sobreviviam dos americanos. Até gente aqui do 
Sul chegou a trabalhar para os americanos, no 
auge da Guerra Fria. O meu avô trabalhou para 
os americanos.
Agora, tudo isso se está a acabar.
Ainda ontem comi um Butterfinger. Às vezes 

como um, para matar saudades: um Butterfinger, 
um Hershey’s, um Three Musketeers. Nunca 
mais encontrei Mr. Goodbar ou Babe Ruth, de 
que tanto gostava. De qualquer modo, em breve 
todos eles terão desaparecido.
Mas o meu problema é o menor de todos, não é?

Terra Chã, 13 de Janeiro de 2014
O meu vizinho de baixo já tem a horta em bom 

ritmo. Não é o meu vizinho: é um senhor a quem 
ele, lá do Canadá, emprestou o terreno. Ainda 
não sei o seu nome, mas já trocamos impressões, 
eu fumando na varanda e ele sentando-se numa 
pedra, para descansar.
As favas crescem viçosas e os regos para as ba-

tatas estão abertos. A seguir virão as curgetes, os 
tomates e outras coisas com que espera impres-
sionar-me. Gosta do meu interesse e creio que, 
de alguma maneira rude e doce, já me considera 
um amigo. Tem a sensação de que eu sei alguma 
coisa do que falo. Até sei.
No ano em que vim, já não fui a tempo de fa-

zer uma horta de Primavera. Fiz uns canteiros no 
Outono, que a monda absorveu, e semeei umas 
batatas fora de tempo, de que não comi mais de 
meia dúzia. Os coelhos atacaram-me couves, al-
faces e repolhos. Passei a concentrar-me neles.
Foi uma luta insana, que durou longas sema-

nas. Experimentei de tudo: extractos de alho, pe-
dras pintadas de cal, trincheiras de cinza. Pedi 
ao meu pai para vir cá com a espingarda. Che-
guei a instalar laços, até saber que era proibido. 
Nunca apanhei nenhum. A certa altura, parecia 
o caçador do Bugs Bunny: ia à cidade comprar 
mais plantio, enfiava tudo na terra e punha-me à 
espreita, até se me pestanejarem as pálpebras de 
cansaço. Quando as abria, já tinham comido tudo 
outra vez. Ao fim de meses, chamei uns homens 
e pedi-lhes para reunirem pedra pelos cerrados. 
Construíram um muro monumental, para que eu 
pudesse plantar do lado de dentro. Os plantios 
continuaram a ser devorados todos os dias. Só 
nessa altura percebi que não eram os coelhos, 
mas os pombos torcazes.
Vim a prevalecer, no ano seguinte. Hoje faço 

hortas lindas. Mas não sei se é tão divertido.

TERRA cHã, 14 dE JAnEiRO
No sábado estivemos a ler Homero. O salão da 

Câmara estava bonito, e pelas cadeiras dispersa-
vam-se dezenas de adolescentes, que iam entran-
do e saindo consoante as intervenções e os graus 
de exaustão. Este ano foi a vez da Ilíada, e o que 
me coube ler foi a parte final do Canto V, quando 
Palas Atena fere Ares. Senti-me parte de alguma 
coisa muito maior do que eu, e em 2016 espero 
poder ler da Odisseia também.
Todos os anos, pelo ano lectivo fora, meia cen-

tena de jovens do liceu junta-se ao prof. Miguel 
Monjardino, aos sábados, para estudar os gregos. 
Lêem-nos de fio a pavio, caminham pelos cer-
rados como se evocassem Thoreau e vão apren-
dendo a gerar lideranças e solidariedades perante 
os desafios tanto da carne como do espírito.
São a República das Letras.
A maior parte vem das ciências e das tecnolo-

gias, o que talvez nos surpreenda menos do que 
devia. Já mobilizei um documentarista para con-
siderar um filme sobre eles. Não quiseram: per-
deriam a espontaneidade. Não creio sequer que 
sejam grandes entusiastas de que, nas leituras 
públicas integrais, se intrometam adultos.
Os gregos são deles. Não os gregos: aquela al-

quimia, aquela leitura, aquele momento. E co-
movem-se. Sobretudo com a Ilíada, em que to-
das as personagens de que gostam vêm a morrer.
Heitor é especialmente lastimado – de cada vez 

que lêem sobre a sua morte, é como se morresse 
de novo, com a injustiça que só assiste à parti-
da dos homens bons. Gostaria de ter tido isto na 
adolescência. Hoje, seria um homem diferente. 
Melhor. Mas já é alguma coisa que aconteça na 
minha terra, um pequeno ponto no mapa algures 
entre os dantes chamados Velho e Novo Mundo, 
e agora igualmente falidos e ameaçados.
Nem tudo está perdido.
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JORgE cORREiA

Hoje em dia verificamos uma continuada 
polarização em todos os sectores da vida 

humana, com especial incidência nos concei-
tos religiosos, sociais e políticos. A dicotomia 
reinante não é em si prejudicial exceto quan-
do uma parte pretende se impor sobre a ou-
tra, aniquilar a sua contraparte ou mesmo 
ignorá-la.
O conceito de polarização refere-se à divisão de 

uma coisa entre dois polos opostos ou de carac-
terísticas que se balançam entre si. Este conceito 
é muito antigo e assumiu importância vital no 
conhecimento de si mesmo pelo Homem, em 
que desde antiguidades extremamente remotas 
no tempo havia a dicotomia entre corpo e espíri-
to na constituição do Homem, entre poder e sub-
jugados, tanto no poder divino sobre a vida Hu-
mana como o poder temporal da classe reinante 
sobre os seus súbditos.
Este conceito nunca perdeu força e manteve a 

sua caminhada nas escolas de pensamento filosó-
fico, metafísico e religioso. Na sua mais simples 
expressão diz-nos que todo o Universo, físico ou 

polarização
abstrato, está construído, entre outros aspetos, 
num equilíbrio de forças opostas. Extrapolando 
temos na Natureza o dia e a noite (luz e escuri-
dão), calor e frio, força de ação e reação, atra-
ção e repulsão, etc. Na natureza Humana temos 
os conceitos das personalidades ativas e passi-
vas, flexíveis e obstinadas, generosas e sovinas, 
instintivas ou propensas à reflexão, caridosas e 
egoístas, masculino e feminino, etc. Na políti-
ca temos os polos conservadores e liberais, ou 
noutras palavras os partidos mais à direita e os 
partidos mais à esquerda, aqueles que lutam por 
um domínio absoluto do Estado na regulação de 
toda a vida política e social e aqueles que lutam 
por um liberalismo absoluto em que cada um faz 
as suas regras, etc. Na religião temos aqueles 
que são partidários de uma religião, em que fi-
liam na crença de uma divindade que comanda 
o Universo e aqueles que são materialistas puros 
que baseiam tudo o que existe apenas como uma 
expressão física da matéria, e temos o famoso 
conceito de bem e mal.
A este ponto o amigo leitor provavelmente já 

se deve ter apercebido de muitas outras polariza-
ções, assim como de outras que parecendo opos-
tos na realidade não são de todo opostos, não 
passando de lutas de interesses mais ou menos 
visíveis. No meio de toda esta retórica, apesar 

do ser humano ter este conceito incutido na sua 
forma de pensar e ser, há um determinado aspe-
to deste pensamento filosófico (ou o que queira 
chamar) o qual ainda se digladia na incompreen-
são: que os opostos que o ser humano cria muitas 
vezes não são opostos mas sim princípios que 
apelam ao seu orgulho de raça, de religião, de 
poder político, de poder económico. 
Neste particular temos os antagonismos entre 

seitas da mesma religião (protestantes, ortodo-
xos, católicos por um lado, xiitas e sunitas por 
outro no Islão, ortodoxos e não ortodoxos no 
Judaísmo) ou entre fações étnicas duma mesma 
população. O extremar desta polarização cria 
aquilo que chamamos de radicalização em que 
como já referi uma parte pretende sobrepor-se 
sobre a outra com prejuízo desta última, muitas 
vezes sem serem opostos na sua essência. Da 
mesma forma que uma moeda tem as suas duas 
faces e seria impossível a sua existência sem as 
duas faces, da mesma forma a variedade de con-
ceitos humanos cria forças contrárias, que an-
tes de serem consideradas inimigas devem sim 
ser consideradas como parte integrante da Hu-
manidade, em que nenhuma violação dos mais 
ínfimos princípios humanos deve ser justificada 
apenas pelo afrontamento do polo oposto.

Shalom

Esta palavra hebraica sintetiza, de alguma 
maneira, toda a mensagem pascal. neste 

mundo que tem fome de deus, embora muitas 
das vezes não dê conta disso, as pessoas, com 
usos e costumes secularizados, desejam, cada 
vez mais, no seu íntimo que se lhes fale não 
apenas do mundo terreno mas também do 
mundo do espírito.

É que a epopeia terrena de Jesus de Nazaré 
não terminou no Calvário pregado a uma Cruz. 
Pelo contrário, dois milénios depois, a realidade 
da sua glorificação, é para os seus seguidores, a 
fonte de onde dimana toda a sua fé. Este é o fun-
damento da história da cristandade. Os gregos 
de então chamavam de loucos os que seguiam 
um condenado à morte numa cruz. Hoje em dia, 
ainda há muitos loucos no mundo que morrem 
só por continuarem a segui-Lo. Que se veja o 
exemplo dos mártires que sucumbem às mãos do 
exército do estado islâmico. 

Durante 40 dias, a Igreja convidou os crentes 
a preparar a Páscoa, pois o mundo de hoje pre-
cisa tanto da paz que Cristo anunciou. Os erros, 
os atropelos à dignidade humana, a obstinação 
pelo poder e o terrorismo, cada vez mais feroz 
e sofisticado, que semeiam a discórdia entre as 
nações e entre os homens, são o maior obstácu-
lo a essa paz. A mensagem emocionada do Papa 
Francisco aos cristãos do Iraque, denunciando o 
silêncio cúmplice, é bem a prova de que o seu 
testemunho de sofrimento, pelo massacre que 
lhes é perpetrado, é uma lição duríssima cheia 
de provação.
Infelizmente cada
 vez mais se sente a ditadura do relativismo, 

com inúmeras tentativas de apagar o cristianis-

mo nas sociedades muito secularizadas, quer 
seja no âmbito legislativo, educativo e dos cos-
tumes, mas que não prevalecerá perante a gran-
deza providencial do Nazareno. 

O significado da Páscoa para muitos não passa 
de uma festa, com ovos, chocolates, folares ou 
muito na moda o cabrito ou o borrego. É ver-
dade que a tradição também é importante, mas 
resumindo-se apenas a isso, dá que pensar.

Neste período Pascal, o Papa Francisco voltou 
a lembrar-nos e a dar-nos lições de humildade e 
serviço, quando ele lavou os pés a alguns desa-
fortunados. Quantos homens são capazes de ter 
esta atitude do Santo Padre perante os outros? 
O tempo roxo da Quaresma não deve ser vivido 

com o espírito velho e enfadonho, mas ser um 
período de renovação interior para aqueles que 
encontram em Francisco o seguidor do Mestre 
na busca do sentido da vida.

Apesar do importante Senador José de Arima-
teia, um dos mais altos magistrados do povo Ju-
deu, ter tido muitos respeitos humanos durante a 
vida do Messias, é ele que no momento da cruci-
ficação não teve medo e ousou pedir a Pilatos o 
corpo de Jesus para ser sepultado.

Os que o acolhem com fé estão em festa por esta 
celebração, em que Jesus se apresentou no meio 
dos Apóstolos e disse-lhes: A paz esteja convos-
co. Shalom. Porque estais perturbados e porque 
surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede 
as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo. 
Não temais. Ide anunciar aos meus irmãos que 
partam para a Galileia.

Lá me vev 

não podemos também esquecer nesta altura 
mais um aniversário de João Paulo ii, um ho-
mem de fé forte como uma pedra, esperança 
luminosa e caridade fervorosa, como o classi-
ficou o Papa Emérito, Bento XVI, e que ainda 
está bem vivo na memória de muitos cristãos 
e não cristãos. João Paulo ii viveu toda a sua 
vida sob o signo da caridade, da capacidade 
de fazer actos generosos, sem reservas, sem 
medidas, sem cálculos.

AnTóniO PEdRO cOSTA
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Quinta-Feira 9 de abriL
- semana pascal

sábado 11 de abriL
- dia do teatro

prograMa da seMana

canadá pede a 
ileGais que saiaM do país
O governo canadiano assegurou hoje que 

não vai permitir que os trabalhadores 
ilegais fiquem no país depois de os seus con-
tratos de quatro anos terem expirado.
Numa nota assinada pelos ministros Chris Ale-

xander, da Cidadania e Imigração, e Pierre Poi-
lievre, do Emprego e Desenvolvimento Social, os 
governantes reagiam assim a notícias avançadas 
pela imprensa canadiana, que davam conta de que 
milhares de trabalhadores estrangeiros temporá-

rios teriam de abandonar o país dado os seus vistos 
de trabalho terem expirado na quarta-feira.Segun-
do aquele documento, tanto os patrões como os 
trabalhadores tinham conhecimento, desde 2011, 
do prazo de quatro anos de contrato, quando a al-
teração das regras de imigração foi anunciada.”Os 
empregadores tiveram quatro anos para encontrar 
empregados alternativos. Da mesma forma, os tra-
balhadores temporários estrangeiros tiveram qua-

tro anos para seguir caminhos para a residência 
permanente”, sublinharam.O governo canadiano 
esclarece ainda que o Programa de Trabalhadores 
Temporários Estrangeiros tem esse mesmo ob-
jetivo de ser “temporário”, e que os canadianos 
“esperam ter prioridade nas primeiras vagas dis-
poníveis para os trabalhos”.”Os canadianos são 
acolhedores e generosos, mas precisamos garan-
tir que os estamos a colocar em primeiro, lutando 
contra o potencial abuso do nosso sistema de imi-

gração”, esclareceram.As autoridades não revela-
ram o numero de emigrantes que terão de sair do 
país, mas alguns grupos de advogados avançaram 
com mais de 70 mil trabalhadores, cerca de 10 mil 
só na província de Alberta.No entanto, os minis-
tros aconselham os trabalhadores temporários a 
candidatarem-se ao estatuto da residência perma-
nente, através dos programas ‘Express Entry’ e de 
nomeação provincial.

ENcONtrADA sEguNDA cAIxA NEgrA DO AvIÃO
as autoridades francesas anunciaram há instantes que 

já foi encontrada a segunda caixa negra com o registo 
dos instrumentos de voo do airbus a320, que na se-
mana passada se despenhou contra as montanhas dos 
alpes, adianta o Le parisien.recorde-se que a primeira 
caixa negra do avião da germanwings foi encontrada 
pelas equipas de resgate logo no dia do acidente, a 24 
de março, e permitiu aos investigadores perceber muito 
do que aconteceu nos últimos minutos do voo 9525.a 
primeira - e mais importante - conclusão retirada da in-
formação presente nessa primeira caixa foi divulgada 
no dia 26 de março. brice robin, da procuradoria-geral 
de Marselha, confirmou que houve ação voluntária do 
copiloto em fazer cair o avião.as autoridades esperam, 
assim, obter mais informação relativamente ao acidente 
que resultou na morte de 150 pessoas, tendo sido de-
liberadamente comandado em rota de colisão com as 
montanhas pelo copiloto andreas Lubitz.

Em 2050, NúmErO DE muÇulmANOs
sErá quAsE IguAl AO DE crIstÃOs
Em 2050, o número de muçulmanos em todo o mundo 

poderá ser quase igual ao de cristãos, com o islão a 
tornar-se a fé com o crescimento mais rápido no pla-
neta, de acordo com um estudo divulgado hoje. se se 
mantiverem as tendências atuais nas próximas quatro 
décadas, “o número de muçulmanos quase que igua-
lará o de cristãos”, embora este continue a ser o maior 
grupo religioso, indica o estudo “O futuro das religiões 
no mundo: projeções 2010-2050”. realizado pelo pew 
research Center, o estudo tem em conta dados sobre 
taxas de fertilidade, evolução do crescimento da popu-
lação jovem e estatísticas sobre conversão religiosa, 
calculando que em 2050 os muçulmanos ascenderão 
a 2,76 mil milhões, enquanto os cristãos serão 2,92 mil 
milhões (2,17 mil milhões em 2010), o que corresponde 
a 29,7% e a 31,4% da população mundial, respetiva-
mente. O “islão crescerá mais rápido do que qualquer 
outra grande religião” e, se a tendência continuar, será 
a fé mais popular no mundo depois de 2070, indica o 
estudo. O pew chama a atenção, no entanto, para o 
facto de “numerosos acontecimentos” como guerras, 
movimentos sociais e políticos, catástrofes naturais ou 
alterações de condições económicas poderem “alterar 
as tendências demográficas de modo imprevisível”.
mantendo-se as tendências, os hindus serão o tercei-
ro grupo religioso, representando 14,9% da população 
mundial, enquanto 13,2% serão pessoas sem religião.O 
estudo prevê uma diminuição da percentagem de pes-
soas sem religião, embora em alguns países -- como os 
Estados unidos e a França -- seja esperado o aumento 
do número de ateus e agnósticos.
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PREPARAdO POR TOnY SARAgOçA

seGunda Guerra Mundial (1939 - 1945)

1945 - FiM dA guERRA
Quando as forças armadas soviéticas avançaram 

sobre a Polónia em 1944, os campos de concen-
tração e exterminação ,foram fechados e comple-
tamente desmantelados, os fornos crematórios 
inutilizados, os restos das vítimas cremados e as 
cinzas lançadas na atmosfera por enormes ven-
tiladores, tudo isso na esperança de ocultarem 
o que tinha ali ocorrido. O governo comunista 
polaco do pós-guerra, consciente da sua impo-
pularidade e não desejando levantar a questão do 
extermínio dos judeus numa Polônia ainda muito 
anti-semita, não  se empenhou em preservar estas 
construções, permitindo assim a sua decadência 
física - se bem que sempre permitiu a sua visita-
ção pública.Sómente após a queda do comunis-
mo em 1991, foi feito um esforço renovado de 
preservação dos vestígios materiais do extermí-
nio nazista e de sua pesquisa histórica, sendo os 
campos reconstruídos como centros culturais e 
memoriais ., especialmente Auschwitz, que até 
hoje ostenta uma enorme chaminé onde teriam 
sido incinerados os 1.500.000 judeus desse cam-
po, o mais conhecido de todos. Com o ressurgi-
mento do nacionalismo polonês - e de suas raízes 
anti-semitas - numa ambiência pós-comunista, 
houve, no entanto, um acirramento das disputas 
entre o governo polaco e organizações judaicas 
sobre aquilo que é e não é apropriado ser divul-
gado nestes sítios. Alguns grupos judaicos, preo-
cupados em preservar a memória do Holocausto, 
manifestaram junto às autoridades polonesas a 
objecção à construção de outros memoriais, in-
clusive cristãos, no entorno destes campos.

úlTiMOS AnOS
Ao longo dos anos de guerra e mais além,Sousa 

Mendes estava otimista de que sua punição 
seria invertida e suas acções seriam reconhe-
cidas.Numa  carta em 1945 ao Parlamento 
Português,ele explicou que tinha desobedecido 
ordens porque ele tinha considerado que elas 
seriam inconstitucionais porque a Constituição 
Portuguêsa proíbia a discriminação com base na 
religião.Esta foi a primeira vez que Sousa Men-
des usou essa linha de argumentação e ele expli-
cou que não a tinha usado antes, porque, sendo 
um funcionário público, ele não queria atraír pu-
blicidade e, portanto,comprometer a neutralida-
de de Portugal.
Em1941, Sousa Mendes aplicada Ordem dos 

Advogados Portuguêses,e foi admitido pelo 
bastonário para exercer a advocacia. Mas em 
1942,ele escreveu uma carta ao bastonário , ex-
plicando que uma vez que ele estava morando 
numa pequena aldeia, na sua mansão no Passal, 
ele não conseguia trabalhar como advogado e en-
tão ele pediu para sua licença ser anylada.Mais 
tarde,em 1944,ele pediu  de novo para a read-
missão e a readmissão foi lhe concedida nova-
mente .Em seguida, ele, como advogado,ganhou 
um processo judicial, onde ele defendeu dois 
dos seus filhos, Carlos e Sebastian, que estavam 
sendo privados de Cidadania Portuguêsa porque 
tinham alistado nas forças armadas aliadas no 
Reino Unido.
Pouco antes do fim da guerra, em 1945, Sousa 

Mendes sofreu um derrame que o deixou, par-
cialmente paralisado e incapaz de trabalhar.Em 
1946,um jornalista Português tentou sensibilizar 

Sousa Mendes ,fora de Portugal através da pu-
blicação dos fatos sob um pseudônimo num jor-
nal norte-americano.A esposa de Sousa Mendes 
Angelina morreu em 1948.No ano seguinte,ele 
casou-se com sua ex-amante Andrée Cibial, com 
quem teve uma filha,Marie-Rose. Andrée entrou 
logo em confronto com os filhos de Sousa Men-
des e o casal mudou-se para Cabanas de Viria-
to. Não demorou muito para Andrée mostrar aos 

filhos de SousaMendes que eles não erambem-
-vindos noPassal e logo os jovens foram sepa-
rados de seu pai.João Paulo uniu-se aos outros 
irmãos e irmãs que já viviam na Califórnia.Pedro 
Nuno foi para o Congo.Geraldo foi para Angola 
e Clotilde foi para Moçambique.Por causa dos 
hábitos de Andrée,Sousa Mendes também come-
çou a ter disputas com seus irmãos Cesare João 
Paulo e seu primo Silvério. .Como sua situação 
financeira se deteriorou , ele várias vezes  escre-
veu para as pessoas que ele tinha ajudado a pedir 
dinheiro. Numa ocasião,Maurice de Rothschild 
mandou-lhe 30.000 Escudos, uma quantia con-
siderável de dinheiro para Portugal na época.
Em 1950,Sousa Mendes e Andrée viajaram para  
França.Sua filha,Marie-Rose tinha sido criada 
na França por sua tia e tio e ela tinha dez anos 
quando conheceu seu pai pela primeira vez.Seus 
pais, em seguida, começaram a passar os meses 
de verão com ela todos os anos.
Nos seus últimos anos, Sousa Mendes foi aban-

donado pela maioria dos seus colegas e amigos 
e, por vezes, foi responsabilizado por alguns de 
seus parentes próximos. Seus filhos mudaram-
-se para outros paíse sem busca de oportunida-
des que lhes eram negadas em Portugal, embora 
nunca tenham culpado o pai,nem lamentado a 
suas decisões. Ele pediu a seus filhos para aju-
dar a limpar o nome da família e tornar a his-
tória conhecida.Em 1951,um de seus filhos, Se-
bastião, publicou uma novelas obre os eventos 
de  Bordeaux.”Vôo através do inferno”Césard 
e Sousa Mendes,irmão gêmeo de Aristides, fez 
tudo que podia para tentar obter de Salazar o re-
vertimento da sua punição, mas sem sucesso.] 
Sousa Mendes nunca regretou as suas acções.”Eu 

não poderia ter agido de outra forma,  portanto, 
tenho que aceitar tudo o que me tem acontecido 
com amor,”  teria ele dito. Para o seu advoga-
do, ele escreveu:Na verdade,eu desobedeci, mas 
a minha desobediência não me desonra. Eu não 
respeitei as ordens,porque para mim represen-
tavam a perseguição aos verdadeiros náufragos 
que buscavam com todas as suas forças a serem 
salvos da ira de Hitler.Acima de tudo, para mim, 
havia a lei de Deus, e isso é ao que eu sempre 
procurarei aderir sem hesitação.O verdadeiro va-
lor da religião cristã é amar ao próximo.Sousa 
Mendes viveu sempre com problemas financei-
ros e os hábitos de consumo de Andrée não o 
ajudaram muito.O casal acabou por vender todos 
os  móveis da sua mansão famíliar e criar dívidas 
com os bancos. .Sousa Mendes morreu na pobre-
za a 3 de Abril de 1954,devendo dinheiro a seus 
credores e ainda em desgraça com o seu gover-
no. A única pessoa presente quando ele morreu 
foi uma das suas sobrinhas.

núMERO dE 
dESTinATáRiOS cOM ViSTOS
É impossível determinar o número exato de refu-

giados a quem foram concedidos vistos por Sousa 
Mendes, apesar de todas as fontes concordarem 
que o número estava na casa dos milhares,talvez 
mesmo na casa de dezenas  de milhares. Perito 
que estudou o Holocausto,Yehuda Bauer consi-
dera as acções de Sousa Mendes como” talvez 
a maior ação de resgate por um único indivíduo 
durante o Holocausto. Um fonte  geralmente 
bem informada  menciona que ele emitiu vistos 
para cerca de 30 000 pessoas, das quais cerca de 
10 000 eram judeus. Este valor inclui não só os 
refugiados que transitaram com êxito através de 
Portugal,mas também aqueles que estavam pre-
sos por ordem do governo Português na fronteira 
Espanhola/ Francêsa a 24 de junho de1940.
Em 1999 no Yad Vashem, o historiador Avra-

ham Milgram publicou um estudo onde ele 
afirmou que “a discrepância entre a realidade e 
omito do número de vistos concedidos por Sousa 
Mendes é grande.
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
cIrculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

associaçÕes e cluBes

FilarmóniCaS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmÓNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmÓNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

ranChoS FolClóriCoS
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAl DE mONtrEAl t.:514.834.0920
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406
vErDE mINhO t.:514.865.7603

igrejaS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

câMBiO dO dólAR cAnAdiAnO
7 dE ABRil dE 2015

1 EuRO = cAd 1.389540
4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. 
resolve os seus 

problemas 
sem voodoo.

rOsA
514-278-3956

agÊnCiaS
de ViagenS

banCoS e 
SerViçoS 

FinanCeiroS

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Canalizador

FotograFo

ContabiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletriCidade

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊnCiaS
FuneráriaS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortadoreS

merCeariaS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054 traduçõeS

tranSPorteS

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStauranteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, QC, H2s 2L7

tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

urgÊnCiaS e SerViçoS PÚbliCoS

pOLíCia, FOgO, ambuLânCia                 9-1-1
CidadE dE mOntrEaL               3-1-1
aCidEntEs dE trabaLHO      514.903.3000
aidE JuridiQuE                 514.842.2233
aJuda sOCiaL                     514.872.4922
assuranCE autOmObiLE               514.873.7620
assuranCE-EmpLOi 514.644.4545
assuranCE maLadiE                514.864.3411
CasamEntOs Civis                  514.393.2113
Cidadania Canadiana               1-888 242-2100
EmigraÇãO Canadá              514.496.1010
EmigraÇãO QuEbEQuE            514.873.2445
HOspitaL HôtEL-diEu                     514.890.8000
HOspitaL rOyaL viCtOria        514.842.1231
muLti-ECOutE 514.737.3604
nOrmas dO trabaLHO                     514.873.7061
pEnsiOn sECurité viEiLLEssE Canada
 1.800.277.9915
prOtECÇãO aO COnsumidOr 
 1.800.387.1194
prOtECÇãO da JuvEntudE       514.896.3100
rEgiE ass. autOmObiLE                 514.873.7620
rEvEnu Canadá                  1.800.959.7383
rEvEnu QuEbEQuE             514.864.6299

inForMaÇÃo
pra QueM LÊ.

resuLtado pra
QueM anuncia.

inForMaÇÃo
para 

QueM LÊ.

resuLtado 
para

QueM anuncia.
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Paisagista com 
experiência e 

“pavé-uni”, etc. 
trabalho em laval. 
Salário conforme 

experiência.
450-963-3462

pIrI - pIrI
Precisa-se de uma caixeira 

com experiência
e uma caixeira a tempo in-
teiro durante o dia e que 

fala francês e inglês. Salário 
bem remunerado.

514-688-1015

pAIsAgIstA 
rObErt cAuccI

Procura-se instalador 
de “pavé-uni” muros de 

pedra e alcatrão com 
experiência e carta de 
condução de classe 5. 

Precisamos também um 
assitante paisagista. 

Assunto sério e salário 
segundo a experiência. 
514-766-8390

Está a ganhar o que merece? 
Trabalha a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. full-time: 2500-
4000$ possíveis. Compatível com 

outras atividades ou emprego. 
514-961-0770

SerViço

Aceito trabalhos de Pladur, Ladrilho, pinturas, pedrei-
ro. Para tardes ou fins de semana.

cONtAtAr fErNANDO: 514-632-4491

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado

por médicos. Acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

aluga-Se

Aluga-se 41/2 na área de montreal Este/Anjou (2 quatos 
fechados). Renovado (cozinha em cerâmica), chão de 
madeira, aquecimento eletrico, entradas para máqui-
na de lavar e secar (casal ou pessoa só). referências 
necesarias.

cONtAtAr hErmINIO sIlvA: 514-354-6568

pAvé lOpEs 
E fErrEIrA INc.

Estamos a procura de pessoas para trabalhar em 
pavé e blocos. Deve ter um carro e carta de “Santé 

Sécurité”. Trabalho a Norte de Montreal.
r. ferreira:514-655-7168 | j. lopes: 514-562-6929

Restaurante à venda com sala de 
recepção na rua St- Laurent perto 
da Cremazie. O espaço seria ideal 
para um restaurante português, ita-
liano ou mediteraneo. O preço do 
aluguer é bom. se está interessado 
a comprar o edifício, também está a 
venda. A razão das vendas é que o 
proprietário quer se reformar. com 
estacionamento. 

pEtEr: 514-572-0047

Vende-Se

Companhia de paisagismo 
precisa de homens para 
trabalhar em “pavé-uni” e 
cortador de pedra com ex-
periência, e, também uma 
pessoa para assistir nestas 
tarefas. deve ter um carro. 
salário segundo experiên-
cia. 514-240-1535

pADArIA lAjEuNEssE Está A prOcurA
- Padeiro com experiência em pão português, 
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
  tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
  de frango à moda portuguesa.

urgENtE tElEfONA já: 514-814-0362

Companhia em “pavé-uni” e asfalto está a procura de 
empregados capaz de fazer níveis e  paredes. deve 
ter Classe 5 e dirigir 3 empregados (chefe de equipa) 
com um mínimo de 5 anos de experiência. 

514-804-8789

Precisa-se de senhora 
para fazer limpeza de 

uma casa em Boisbriand 
com experiência.
Deve falar inglês. 

450-430-9693

POSITION DE PRÉPOSÉ(E) 
À l’ENtrEtIEN méNAgEr: 

préposé(e) à l’entretien au Club mont-royal. 
poste permanent, temps plein à partir du 1er 

juin 2015. Horaire de travail du lundi au vendredi 
de 7:00-15:00. taux horaire: $11, plus bonus. 

avantages sociaux: assurance collective (médical, 
dentaire, vie, invalidité), contribution au régime de 
retraite.  Envoyez votre résumé à bfitzsimmons@
mountroyalclub.com.  seul(e)s les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s.

emPregoS

urgENtE
prEcIsA-sE DE um 

pADEIrO 
cOm ExpErIêNcIA

514-281-6947

Precisa-se de pes-
soas para trabalhar 
em pavé-uni, muros e 
blocos com experiên-
cia. E, precisa-se de 
operador de escava-
dor com experiência 
na rive-sul

514-444-4669

Precisa-se de ajudante de 
cozinha e pastelaria com 
experiência.

514-927-6940
precisa-se de casal “semi-reformado” para tomar conta de 
um edificio de 60 apartamentos em chomedey em Laval. 
Edificio sossegado. Com vantagens. Emprego imidiato. 

tElEfONAr NAss 514-802-4770

precisa-se de uma senhora responsável para limpeza de 
uma casa com experiência. 4 vezes por semana.

514-273-2934

Apartamento no centro de Vila-Moura, Algarve. Renova-
do, com 3 quartos e cozinha bem equipada. Pode alugar 
à semana. Disponível para os meses de junho, julho do 
1-15 e agosto do 1-15 e setembro. manuel justino: 514-
727-3533 ou lisete sousa: 011-351-934-311475

51/2 no 2° andar (duplex) em Anjou (810$). Muito limpo, 
cozinha em cerâmica, madeira maciça. Bastante clari-
dade, a ver e apreciar. Gostariamos uma familia tran-
quil. livre 1° de julho. 514-354-0004

Precisa-se de senhora para cuidar de casal 
idoso, fazer limpeza da casa e cozinhar re-
feições, estilo português, em Dollard-des-Or-
meaux. Deve falar português e ter un carro.

cONtActAr 
BEATRICE (BETTy) CABRAL

tEl.: 514-943-1698

Aluga-se um 4 ½ no 8914 2e ave. St-Michel, em 
óptimas condições. Contactar Sérgio 

514-389-5678

Aluga-se, quArtO mobilado para senhora ou 
senhor, Bullion/Duluth, contactar 

514-588-3571

vende-se em portugal, um volkswagen jeta tdi 2005, 
150 000 km, impecável, e um Toyota Tercela 1994, 
caixa automático, bom estado e um bom preço. 

438-871-0544 

A Renovation Lisbonne precisa de operários 
com experiência em renovações em geral. Este 
emprego é para um tempo ilimitado durante 
todo o ano. 

514-668-0656

precisa-se uMa pes-
soa para ajudar na 
cozinHa, no restau-

rante a quinta, 
1851 ontario e. 
ContaCtar
514-563-1211 
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 p J v E d
1-Chelsea 70 30 21 7 2
2-arsenal 63 31 19 6 6
3-manchester u. 62 31 18 8 5
4-manchester City 61 31 18 7 6
5-Liverpool 54 31 16 6 9
6-tottenham 54 31 16 6 9
7-southampton 53 31 16 5 10
8-swansea City 46 31 13 7 11
9-West Ham 42 31 11 9 11
10-stoke City 42 31 12 6 13
11-Crystal palace 39 31 10 9 12
12-Everton 37 31 9 10 12
13-newcastle 35 31 9 8 14
14-West bromwich 33 31 8 9 14
15-sunderland 29 31 5 14 12
16-aston villa 29 32 7 8 17
17-Hull City 28 31 6 10 15
18-Qpr 26 32 7 5 20
19-burnley 26 31 5 11 15
20-Leicester City 22 30 5 7 18

Inglaterra
PremIer league

CamPeonatoS euroPeuS - ClaSSiFiCação

 p j v E D
1-paris sg 62 31 17 11 3
2-Lyon 61 31 18 7 6
3-marseille 57 31 17 6 8
4-monaco 55 31 15 10 6
5-saint-étienne 53 31 14 11 6
6-bordeaux 51 31 14 9 8
7-montpellier 49 31 14 7 10
8-Lille 44 31 12 8 11
9-rennes 42 31 11 9 11
10-nantes 40 31 10 10 11
11-guingamp 39 31 12 3 16
12-Caen 38 31 10 8 13
13-nice 38 31 10 8 13
14-bastia 37 31 9 10 12
15-évian tg 36 31 11 3 17
16-stade de reims 35 31 9 8 14
17-Lorient 34 31 10 4 17
18-toulouse 32 31 9 5 17
19-metz 26 31 6 8 17
20-Lens 25 31 6 7 18

França
lIgue 1

 p J v E d
1-Juventus 70 29 21 7 1
2-roma 56 29 15 11 3
3-Lazio 55 29 17 4 8
4-Fiorentina 49 29 13 10 6
5-sampdoria 48 29 12 12 5
6-napoli 47 29 13 8 8
7-torino 42 29 11 9 9
8-milan 41 29 10 11 8
9-inter 38 29 9 11 9
10-genoa 38 28 9 11 8
11-palermo 35 29 8 11 10
12-sassuolo 35 29 8 11 10
13-udinese 34 28 8 10 10
14-Empoli 33 29 6 15 8
15-Hellas verona 33 29 8 9 12
16-Chievo 32 29 8 8 13
17-atalanta 26 29 5 11 13
18-Cesena 22 29 4 10 15
19-Cagliari 21 29 4 9 16
20-parma 10 27 3 4 20

ItálIa
SerIe a

 p J v E d
1-b. münchen 67 27 21 4 2
2-vfL Wolfsburg 57 27 17 6 4
3-b. m’gladbach 50 27 14 8 5
4-b. Leverkusen 48 27 13 9 5
5-schalke 04 40 27 11 7 9
6-FC augsburg 39 27 12 3 12
7-tsg Hoffenheim 37 27 10 7 10
8-E. Frankfurt 35 27 9 8 10
9-Werder bremen 35 27 9 8 10
10-b. dortmund 33 27 9 6 12
11-Hertha bsC 32 27 9 5 13
12-Fsv mainz 31 27 6 13 8
13-FC Köln 30 27 7 9 11
14-sC Freiburg 28 27 6 10 11
15-Hannover 96 28 27 7 7 13
16-Hamburger sv 25 27 6 7 14
17-sC paderborn 07 24 27 5 9
18-vfb stuttgart 23 27 5 8 14

alemanha
BundeSlIga

 p J v E d
1-barcelona 71 29 23 2 4
2-real madrid 67 29 22 1 6
3-atlético madrid 65 30 20 5 5
4-valencia 61 29 18 7 4
5-sevilla 61 30 19 4 7
6-villarreal 50 29 14 8 7
7-málaga 45 30 13 6 11
8-athletic 39 29 11 6 12
9-rayo vallecano 38 29 12 2 15
10-real sociedad 37 30 9 10 11
11-Espanyol 35 29 9 8 12
12-Celta de vigo 35 29 9 8 12
13-getafe 32 29 9 5 15
14-Eibar 31 30 8 7 15
15-Elche 28 29 7 7 15
16-Levante 28 30 7 7 16
17-deportivo 26 29 6 8 15
18-almería 25 29 6 7 16
19-granada 23 29 4 11 14
20-Córdoba 18 29 3 9 17

eSPanha
lIga BBVa

ronaldo a 24 Golos de ser
o MelHor Marcador do real

renovação de jonas
discutida no Final
da teMporada
Jonas tem estado na mira de vários clubes internacionais. 

O jornal A Bola avança, que a renovação do contrato de 
Jonas com o Benfica vai ser discutida no final desta tem-
porada. A continuidade do avançado brasileiro na Luz vai 
ficar resolvida nas próximas semanas devido ao crescente 
interesse de outros clubes no jogador, que se tem destacado 
na equipa ‘encarnada’. Jonas tem contrato com o Benfica 
até junho do próximo ano.

Hóquei eM patins portuGal
vence espanHa e conquista
taça das naçÕes

apaF espera que diFerendo
se resolva “seM posiçÕes 
extreMas”
O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Fute-

bol (APAF) disse esperar que o diferendo entre os árbitros, 
que pediram dispensa para as últimas cinco jornadas, e a Liga 
se resolva sem chegar “a posições extremas”. “Em sede própria 
trataremos deste assunto e tentaremos que as coisas não tenham 
que tomar essas posições extremas”, disse José Fontelas Gomes 
à agência Lusa. Em causa está o não pagamento do valor oriun-
do do principal patrocínio da Liga de clubes, que é exibido nas 
camisolas dos árbitros que atuam nas duas ligas profissionais. 
“Já temos vindo a falar do assunto há bastante tempo e conti-
nuamos a querer falar e dialogar sobre ele. Vamos obviamente 
tentar que as coisas se resolvam dentro do diálogo e em sede 
própria. Acredito que se resolva”, disse. Na segunda-feira, os 
árbitros do primeiro escalão entregaram um pedido de dispensa 
para as últimas cinco jornadas da I Liga que, a efetivar-se, pode 
afetar o jogo Benfica-FC Porto, da 30.ª jornada. Fontelas Go-
mes considerou que a data limite para a resolução do diferendo 
será o dia em que se inicia a 30.ª jornada, a disputar no fim de 
semana de 25 e 26 de abril. “Olhando para este cenário a data 
limite [para resolução do problema] serão essas jornadas que os 
árbitros estão de dispensa”, referiu. O presidente da APAF lem-
brou que a “a associação tem estado nas conversações sempre 
no sentido de diálogo e de encontrar soluções para todas estas 
matérias. Caso se concretize o pedido de dispensa dos árbitros, 
Fontelas Gomes considera que as eventuais soluções para que 
os jogos se realizem -- que podem até passar pelo recurso a árbi-
tros estrangeiros -- “são uma situação que ultrapassa a APAF”. 
Há vários anos que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
paga anualmente uma verba à APAF -- que é depois distribuída 
pelos árbitros - pelos direitos de imagem e publicidade exibi-
da pelos árbitros. Segundo a imprensa, este acordo -- firmado 
quando a Liga era presidida por Valentim Loureiro -- não está a 
ser cumprido pela atual direção, liderada por Luís Duque.

O internacional portu-
guês pode ultrapassar 

esta época o histórico Di 
Stefano e o icónico Raúl e 

cimentar ainda mais o seu 
lugar na história do clube 
‘merengue’.  Cristiano Ro-
naldo voltou a dar que falar 

este fim-de-semana depois 
de apontar cinco dos nove 
golos do Real Madrid frente 
ao Granada, sendo que pode 

voltar a fazer história até ao 
final da época tornando-se o 
melhor marcador de sempre 
da história do clube. Para ci-

mentar o seu lugar no topo 
dos marcadores ‘meren-
gues’, Ronaldo, que conta 
já com 36 golos na Liga es-
panhola, está a sete de igua-
lar o histórico Di Stefano e 
a 23 de atingir Raúl Gon-
záles. Para chegar a esta 
marca, Ronaldo terá de se 
fazer valer dos nove jogos 
que faltam para o final do 
campeonato espanhol assim 
como os restantes jogos do 
Real Madrid a contar para a 
Liga dos Campeões.

Portugal conquistou hoje 
a 66.ª Taça das Nações 

em hóquei em patins, após 
vencer a Espanha, em Mon-
treux, Suíça, por 3-2, alcan-
çando o seu quarto título 

seguido e o 18.º da história. 
Ao intervalo, Portugal ven-
cia por 2-1, com golos de 
Hélder Nunes (7’) e Gonça-

lo Alves (13’), mas Antonio 
Perez, que tinha marcado o 
golo espanhol no primeiro 
tempo (9’), estabeleceu o 
empate de livre direto na se-
gunda metade (28’). A três 

minutos do fim, João Ro-
drigues roubou uma bola na 
defesa e, de contra-ataque, 
perseguido por dois adver-

sários, aguentou a pressão 
e sentenciou a partida, fa-
zendo o 3-2 final. Na fase 
de grupos, a Espanha tinha 
vencido Portugal por 1-0, 
sendo primeira na ‘poule’ 

A. A Itália ficou em terceiro, 
ao derrotar Angola, por 3-2, 
com golo de ouro, no segun-
do prolongamento.
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1-Benfica	 68	 27	 22	 2	 3	 66	 14
2-FC	Porto	 65	 27	 20	 5	 2	 63	 11
3-Sporting	 57	 27	 16	 9	 2	 51	 24
4-SC	Braga	 50	 27	 15	 5	 7	 41	 17
5-V.	Guimarães	 43	 27	 12	 7	 8	 39	 28
6-Belenenses	 39	 27	 10	 9	 8	 27	 27
7-Paços	Ferreira	 38	 27	 10	 8	 9	 32	 36
8-Rio	Ave	 37	 27	 9	 10	 8	 33	 32
9-Nacional	 33	 27	 9	 6	 12	 33	 39
10-Moreirense	 32	 27	 8	 8	 11	 23	 31
11-Marítimo	 32	 27	 9	 5	 13	 33	 37
12-Boavista	 29	 27	 8	 5	 14	 23	 42
13-Estoril	Praia	 28	 27	 6	 10	 11	 30	 50
14-Académica	 27	 27	 4	 15	 8	 19	 30
15-V.	Setúbal	 25	 27	 6	 7	 14	 19	 41
16-Arouca	 23	 27	 6	 5	 16	 20	 41
17-Gil	Vicente	 19	 27	 3	 10	 14	 20	 45
18-Penafiel	 18	 27	 4	 6	 17	 27	 54

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

académica 0-0 rio ave
v. guimarães 1-0 arouca
gil vicente 0-2 sC braga

Penafiel 2-2 Boavista
Benfica 3-1 Nacional

belenenses 2-0 moreirense
paços Ferreira 1-1 sporting

marítimo 1-1 v. setúbal
FC porto 5-0 Estoril praia

reSultAdoS
arouca  belenenses  10/04  15:30 
boavista - marítimo  11/04  11:00
Benfica - Académica 11/04  12:00
rio ave - FC porto  11/04  13:00 
moreirense - v. guimarães 11/04  15:15
nacional - gil vicente 12/04  11:00
SC Braga - Penafiel  12/04  12:00 
v. setúbal - sporting 12/04  14:15
Estoril praia - paços Ferreira 13/04  15:00

28ª jornAdA - horAS de montreAl

1-Chaves	 67	 37	 17	 16	 4	 51	 34
2-Tondela	 66	 37	 17	 15	 5	 52	 36
3-Benfica	B	 63	 37	 18	 9	 10	 70	 50
4-Sporting	B	 63	 37	 18	 9	 10	 52	 44
5-Feirense	 62	 37	 18	 8	 11	 50	 39
6-U.	Madeira	 62	 37	 17	 11	 9	 52	 30
7-Freamunde	 61	 38	 16	 13	 9	 39	 25
8-Sp.	Covilhã	 60	 37	 17	 9	 11	 54	 36
9-FC	Porto	B	 55	 37	 16	 7	 14	 59	 49
10-V.	Guimarães	B	 54	 38	 16	 6	 16	 60	 48
11-Portimonense	 52	 37	 13	 13	 11	 43	 45
12-UD	Oliveirense	 52	 37	 14	 10	 13	 40	 46
13-Ac.	Viseu	 48	 37	 13	 9	 15	 45	 44
14-Beira-Mar	 48	 37	 13	 9	 15	 42	 41
15-Oriental	 46	 37	 11	 13	 13	 35	 41
16-Leixões	 46	 37	 13	 7	 17	 43	 49
17-Desp.	Aves	 44	 37	 10	 14	 13	 41	 46
18-Farense	 43	 37	 10	 13	 14	 33	 46
19-Olhanense	 38	 37	 8	 14	 15	 39	 51
20-Santa	Clara	 36	 37	 6	 18	 13	 27	 38
21-SC	Braga	B	 36	 37	 8	 14	 15	 38	 52
22-Atlético	CP	 35	 37	 8	 11	 18	 46	 60
23-Marítimo	B	 35	 37	 9	 8	 20	 33	 60
24-Trofense	 29	 37	 7	 8	 22	 28	 62

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

tondela 3-1 FC porto b
Freamunde 0-0 santa Clara
marítimo b 1-2 u. madeira

trofense 0-3 beira-mar
ud Oliveirense 0-1 Feirense

sporting b 3-1 Leixões
ac. viseu 4-0 Oriental

atlético Cp 2-1 sp. Covilhã
desp. aves 2-0 Farense

sC braga b 0-2 portimonense
Chaves 2-0 v. guimarães b

Olhanense 1-2 Benfica B

reSultAdoS
Benfica B - Chaves  10/04  13:00 
u. madeira - ac. viseu 11/04  10:00
FC porto b - trofense 11/04  10:00
v. guimarães b - tondela 11/04  11:00
Farense - atlético Cp 11/04  11:00 
portimonense - desp. aves 11/04  11:00
Olhanense - Freamunde 11/04  11:00
Oriental - marítimo b  11/04  11:00 
beira-mar - sC braga b 11/04  11:00
Feirense - Leixões  11/04  11:00 
santa Clara - ud Oliveirense 11/04  12:00 
sp. Covilhã - sporting b 12/04    6:15

38ª jornAdA - horAS de montreAl

Meias-Finais	 					1ª	Mão	 				2ª	Mão
Nacional	-	Sporting	 							2-2	 2015-04-08	10:00
SC	Braga	-	Rio	Ave	 							3-0	 						2015/04/29

Marítimo		 	2-1			FC	Porto	 	2015-04-02
Benfica		 3-0	 		V.	Setúbal	 	2015-02-11

1-Jackson	Martínez	[FC	Porto]	 24	 17
2-Lima	[Benfica]	 27	 13	
3-Ahmed	Hassan	[Rio	Ave]	 22	 12
3-Jonas	[Benfica]	 20	 12
5-Marco	Matias	[Nacional]	 26	 11
5-André	André	[V.	Guimarães]	 25	 11
7-Islam	Slimani	[Sporting]	 17	 10
8-Moussa	Maazou	[Marítimo]	 18	 9
8-Anderson	Talisca	[Benfica]	 26	 9
8-Eduardo	Salvio	[Benfica]	 25	 9
11-Zé	Luís	[SC	Braga]	 17	 8
11-Deyverson	[Belenenses]	 16	 8
11-Bruno	Moreira	[Paços	Ferreira]	 21	 8
14-Fredy	Montero	[Sporting]	 21	 7
14-Guedes	[Penafiel]	 26	 7

jogador j g

MelHores
         Marcadores

ali Bin al Hussein candidato
à presidência da FiFa ataca
Blatter e critica FiGo

Hat-trick de zé luís pÕe
BraGa coM uM pé no jaMor
O Sp. Braga recebeu e 

venceu esta noite o Rio Ave, 
em jogo relativo às meias-
-finais da Taça de Portugal. 
No primeiro de dois encon-
tros que decidirão quem irá 
à final da Taça de Portugal, 

o grande herói da partida foi 
Zé Luís ao protagonizar um 
hat-trick
  om o resultado desta noite 

o Sporting de Braga aproxi-
mou do Jamor. Zé Luís foi 
a grande figura do encontro 
ao ser protagonista de um 
hat-trick. Amanhã, em Al-
valade, Sporting e Nacional 
discutem quem será o pri-
meiro apurado para a final 
da Taça de Portugal. Acom-
panhamento da partida: 90’ 
- Final do encontro. O Sp. 
Braga venceu o Rio Ave 
por 3-0 e com este resultado 
está um passo mais próximo 
da final do Jamor. 75’ - Tudo 
na mesma no municipal de 

Braga. A equipa da casa 
abrandou um pouco o ritmo 
deixando que o Rio Ave ti-
vesse algumas iniciativas 
atacantes, mas que não in-
comodaram Kritciuk. Vida 
complicada para os visitan-

tes.65’ - A equipa da casa 
continua com o ‘monopólio’ 
do jogo e vai vencendo por 
três golos. O Rio Ave, agora 
reduzido a dez, tem passado 
por diversas dificuldades e 
tem sido o guardião Eder-
son a ‘salvar’ a honra da 
formação orientada por Pe-
dro Martins.51’ - Novo golo 
em Braga. Zé Luís, desta 
vez de cabeça, corresponde 
da melhor forma a um can-
to marcado na direita e faz 
o terceiro da conta pessoal 
e do jogo.46’ - Recomeça o 
encontro na ‘pedreira’. 45’ - 
Depois do apito para inter-
valo, Vilas Boas envolve-se 
com Ruben Micael e o pri-

meiro acaba por receber o 
segundo cartão amarelo e é 
expulso. Micael corre para o 
balneário, mas Jorge Sousa, 
o árbitro da partida, avisa o 
jogador que será admoesta-
do.  45’ - Intervalo no Muni-
cipal de Braga. A equipa da 
casa tem estado melhor que 
o Rio Ave e recolhe aos bal-
neários com uma vantagem 
de dois golos.27’ - Zé Luís 
volta a marcar. Cruzamento 
da esquerda, Ruben Micael 
amortece para o cabo-ver-
diano e este volta a bater 
Ederson.16’ - Está feito o 
primeiro da partida. Depois 
de um remate/cruzamento 
de Pardo, o cabo-verdiano 
Zé Luís remata para o fundo 
da baliza adversária ao se-
gundo poste. O Rio Ave tem 
agora de correr atrás do pre-
juízo. 1’ - Início do jogo em 
Braga. Sai a jogar a equipa 
visitante.Onze iniciais:SP. 
BRAGA: Kritciuk, Baiano, 
Santos, André Pinto, Dja-
van, Mauro, Luiz Carlos, 
Pardo, Rúben Micael, Rafa 
Silva e Zé Luís.RIO AVE: 
Ederson, Abalo, Vilas Boas, 
Prince, Tiago Pinto, Waka-
so, Tarantini, Ukra, Diego 
Lopes, Pedro Moreira e Del 
Valle.

O candidato à presidên-
cia da FiFA Ali bin 

Al Hussein acusou o atual 
presidente Joseph Blat-
ter de gerir o organismo 
como um feudo e criticou 
a proposta de luís Figo 
de alargar o Mundial de 
futebol para 48. Ali bin Al 
Hussein, em declarações 
publicadas hoje pela agên-
cia noticiosa France-Pres-
se, estranha que o também 
candidato à presidência 
da FiFA.

Luís Figo, “inclua no seu 
manifesto eleitoral o alar-
gamento do Campeonato 
do Mundo, quando se está 
a estudar a diminuição do 
número de dias da prova”. 
“Estou um bocado surpreen-
dido com as promessas que 
estão a ser feitas pelos can-
didatos. Há uma forma de 

fazer as coisas e nós temos 
que a fazer de forma correta 
e responsável, para bem de 
todo o mundo do futebol”, 
sustenta Ali bin Al Hussein. 

Na divulgação do seu ma-
nifesto eleitoral, Ali bin Al 
Hussein considerou que o 
suíço Sepp Blatter transfor-
mou a FIFA no seu feudo e 
apelou às associações na-
cionais para que reclamem 
pelos seus direitos e que se 
oponham ao regime totalita-
rista assente na figura presi-
dencial. Ali bin Al Hussein 
-- vice-presidente do orga-
nismo para a Ásia -, o pre-
sidente da federação dina-
marquesa Michel van Praag 
e o ex-futebolista português 
Luís Figo são os opositores 
de Sepp Blatter à presidên-
cia da FIFA, que se recan-
didata para um quinto man-

dato, nas eleições de 29 de 
maio, em Zurique, na Suíça. 

Ao longo do seu manifes-
to de 14 páginas, Ali bin Al 
Hussein traça um “círculo 
virtuoso de desenvolvimen-
to, que engloba o sucesso 
desportivo e comercial do 
futebol, suportados pela 
FIFA, enquanto promotor 
e modelo de gestão exem-
plar”. 

As propostas do candi-
dato incluem um maior 
investimento no futebol 
feminino e juvenil, a re-
visão do atual sistema de 
‘ranking’ das seleções e no 
desejo de que “todas as as-
sociações membro tenham 
um estádio nacional digno 
desse nome”.
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