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514 332.6455

Dominique Anglade encontra, pelaDominique Anglade encontra, pela
Primeira vez, a Imprensa étnicaPrimeira vez, a Imprensa étnica

Segunda-feira, 21 de 
Março de 2022 foi o 
primeiro encontro 

com a imprensa étnica em 
Montreal.

Um encontro bastante in-
teressante, onde o editor 
deste jornal, Sylvio Martins, 
indicou que a imprensa ét-
nica está a viver com gran-
des dificuldades e que deve 
estar mais presente através 
das comunidades, em geral, 
que seja a comunidade por-
tuguesa, e ao mesmo tempo 
a grega, chinesa, italiana.

Depois a Francisca Reis, 
directora do jornal A Voz 
de Portugal reiterou a im-
portância de ter um mês de-
dicado aos portugueses tal 
como a província de Ontá-
rio, e, indicou que todas co-

munidades deveriam ser re-
presentadas e honradas para 
que todas as comunidades 
poderiam sentir-se impor-
tante. E, não só uma, mas to-
das as comunidades, porque 
este país foi construído pelos 
imigrantes.

Através deste encontro 
foi falado sobre as eleições, 
imigração, simplificação 
dos contratos de trabalhos 
e a importância da média 
comunitária. No final do 
encontro, apresentou-se o 
convite para Dominique 
Anglade, líder do Partido 
Liberal do Quebeque, foi 
convidada para assistir as 
grandiosas festas do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres 
que vão se realizar em Maio 
de 2022 na Santa Cruz.

PEIXE VERMELHO PEIXE VERMELHO 

3838$$
CAIXA CAIXA 
DE 5KGDE 5KG

COXA DE GALINHACOXA DE GALINHA

113434
LBLB
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SEXTASEXTA--FEIRAFEIRA

PEIXE FRITOPEIXE FRITO
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500G500G
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CONGELADACONGELADA
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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.

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano

Quando a pandemia acaba? 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) declarava que a epidemia 
de Covid-19 ganhava o mundo, tornando-se, 

então, uma pandemia. Alguns países já declararam 
o fim da pandemia, na prática, como o Brasil... Só se 
esqueceram de combinar com o vírus Sars- Cov-2, 
como diria Garrincha, nosso craque de futebol. 

Mas, a Covid ainda está se espalhando pelo mundo, 
agora em países que venceram as ondas anteriores: Co-
reia do Sul com 1,9 milhão de casos nos últimos sete 
dias, neste último dia 11 de março, Alemanha com 1,3, 
Vietnam com 1,1 e Holanda com quase meio milhão, 
seguido de Rússia, França, Japão, Reino Unido, Brasil e 

Itália com mais de 300 mil casos. 
E uma surpresa inacreditável, São Paulo, apesar de 

ter a maior taxa de vacinados do Brasil contra a Covid, 
ainda assim, está morrendo mais gente, proporcional-
mente, em SP que no Brasil (se tirar SP, a proporção au-
menta ainda mais), este estado tem 21,9% da população 
brasileira e a média de mortos por Covid em sete dias 

em São Paulo foi de 135 pessoas, contra 472 no Brasil, 
ou seja, 29,7% dos brasileiros. E esta proporção está alta 
desde o dia 14 de janeiro. Mesmo assim, no último dia 9 
de março, o governador Dória retirou a obrigatoriedade 
de uso de máscaras em ambientes abertos, o que parece 
razoável, no geral, mas não é na rua 25 de Março em 
dias de compras, e tantos outros eventos lotados. Em 
São Sebastião, o prefeito liberou também em ambientes 
fechados como supermercados. 

Na mesma linha, países como Holanda, Reino Unido, 
Hong Kong e Nova Zelândia já declararam funcional-
mente o fim da pandemia, levantando quase todas as 

restrições de saúde, mesmo quando enfrentam picos 
recordes, em sete dias, de 482 mil casos, 375 mil, 244 
mil e 140 mil, respectivamente. 

O número médio de mortes no mundo voltou aos 
do início de outubro quando havia estabilizado e que 
durou até o primeiro de janeiro, quando o número de 
mortes cresceu rapidamente. Mas algo que não aparece 
e há dificuldades em medir é a subnotificação. Nunca 
tantos brasileiros morreram como no último janeiro de 
outras doenças... 

Em janeiro de 2020, quando declarou o surto de 
SARS-CoV-2 como uma emergência internacional de 
saúde pública, um comitê de consultores especializados 
foi criado pela OMS e desde que se declarou a pande-
mia, a cada três meses, o comitê se reúne para reavaliar 
se o mundo ainda está em pandemia. Em janeiro últi-
mo, os conselheiros concordaram unanimemente que a 
o mundo ainda vive a pandemia. Em algum momento o 
fim chegará, mas se estima que pode demorar ainda de 
meses a anos, ou seja, não se sabe! 

O SARS-CoV-2 já causou tantas dificuldades e desa-
fios econômicos, sociais e educacionais que há a tenta-
ção de encerrar mais cedo que se deveria. A declaração 
da OMS de Emergência obriga legalmente os 196 sig-
natários a seguir as recomendações da OMS durante a 
emergência. Há que considerar que os fabricantes de 
medicamentos também assinaram contratos concor-
dando em tornar as pílulas contra o SARS-CoV-2 e 
vacinas mais acessíveis enquanto durar a emergência. 
Entenderam os interesses econômicos por trás? 
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Os valentões

Permitam-me que esclareça 
logo de início que qualquer 
guerra é algo que nos deve re-

pugnar e nunca deve ser recurso que 
pensemos usar. A barbárie nunca foi, 
não é e nunca será solução. 

No entanto, seguindo aquela máxima de que deve-
mos esperar o melhor mas ao mesmo tempo prepa-
rarmo-nos para o pior, não devemos descurar as nos-
sas defesas e acima de tudo não devemos abdicar de 
determinados princípios de humanidade em prol de 
facilidades e comodidades económicas e financeiras. 
A nossa moral e ética não devem ser corrompidas. A 
guerra e suas consequências marcaram a minha famí-
lia entre muitas outras pois sou parte do grupo de re-
tornados que tiveram que escapar de África devido a 
uma descolonização catastrófica em que portugueses 
foram abandonados à sua sorte, deixando para trás vi-
das com décadas e alguns mesmo séculos de existência 
em terras africanas. Portanto, conheço de perto essas 
dificuldades, ainda que mesmo assim não se compa-
rem com o que se passa na Ucrânia. Do conforto dos 
nossos sofás é fácil tirarmos conclusões; é fácil debitar 
sugestões e opiniões; é fácil fazermos julgamentos e 
alinharmos com outras opiniões mais ou menos es-
clarecidas. Mas será fácil, acima de tudo, estaremos 
dispostos a assumir as consequências dessas opiniões? 
Em alguns inquéritos, não só aqui no Canadá como 
nos EUA, há um grande apoio popular relativamente 
ao apoio que se deve dar aos ucranianos. É fácil perce-
ber porquê: esta guerra choca-nos o sentimento moral 
por ser completamente imoral. Não há guerras morais, 
ou melhor, agressões que tenham justificação moral, 
mas a crueldade desta choca face à falsidade das suas 
assunções. No mundo globalizado que vivemos, mes-
mo economias isoladas como a russa devido às san-
ções impostas, não deixaremos de ser afetados pelas 
decisões acertadas ou menos acertadas, pelas boas e 
más intenções de líderes que começam a viver uma 
realidade do seu imaginário e pretendem impô-la à 
força aos seus semelhantes. A malha económica que 
entrelaça os países é praticamente impossível de remo-
ver nas circunstâncias atuais, ainda que muito estrago 
se possa fazer isolando uma economia específica. Mas 
face a um governo que intimida todos à sua volta, pre-
dador que é dos acordos que faz vergando a vontade 
de outros aos seus caprichos, não devemos vender a 
nossa liberdade de forma barata. Os valentões são tão 
valentões quanto se sentem em vantagem. Quando 

perdem a vantagem perdem também a valentia. É fácil 
ser-se valentão quando se está em vantagem. Recordo-
-me de um episódio quando era jovem adolescente, 
na escola que frequentava havia dois conhecidos za-
ragateiros que um dia se intrometeram num jogo em 
que participávamos. Inicialmente eu fui o único que 
coloquei resistência pois eram conhecidas as suas pos-
turas intimidatórias e mesmo violentas. Subitamente 
fui atacado pelas costas por um deles, enquanto o ou-
tro se preparava também para entrar no confronto. De 
todos que assistiram apenas um, e repito um, interveio 
a meu favor, mas foi o suficiente para deixar os dois 
zaragateiros confundidos pois subitamente perderam 
a vantagem e a valentia se esfumou em pleno ar. Ra-
pidamente se afastaram, entre promessas que se vin-
gariam dentro ou fora da escola. Esta vingança jamais 
se realizou pois, como todos os “valentões” que vivem 
da intimidação, sentiram-se em desvantagem e jamais 
voltaram a incomodar. Infelizmente há seres humanos 
que se deixam resvalar para o instinto animal tolda-
do pelo narcisismo orgulhoso. E quando isso acontece 
desde essa hora eles se isolaram de qualquer raciona-
lidade que possa existir. Muitos criticam Chamberlain 
pela atitude pacifista que teve com Hitler, sendo hoje 

julgado com alguma severidade. Não julgo Cham-
berlain dessa forma, pois acho que todos os recursos 
diplomáticos devem ser esgotados e mesmo em situa-
ção de conflito deve a porta estar aberta a um entendi-
mento, entendimento este que não deve ser a qualquer 
custo. Devemos dar toda a hipótese a um entendimen-
to. É fácil julgar Chamberlain quase um século após 
a segunda guerra mundial. Na altura quantos de seus 
críticos atuais teriam feito a mesma coisa? Ser valen-
tão é fácil sentado do sofá, olhando para os noticiários 
ou olhando para o passado em que muitas vezes não 
participámos. Difícil é sermos valentões e racionais no 
meio da tormenta e estarmos dispostos a abdicar do 
nosso conforto e segurança porque algum nosso se-
melhante se encandeou nas malhas do despotismo e 
orgulho desmedidos.
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Festa em Louvor do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres 2022

Após dois anos de saudade 
de nos juntarmos, devido à 
pandemia do COVID 19, o 

grupo de trabalho da festa do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, da Missão Santa Cruz, encontrou-se 
no passado sábado, na Associação dos Pais, para or-
ganizar a sua programação religiosa e profana.

Num ambiente de amizade, fraternidade e, até mes-
mo de entusiasmo e alegria, foram, um a um propon-
do as várias formas de como organizar as barraquinhas 
e também sugerindo nomes dos artistas e conjuntos 
para a animação da festa. 

Cabe agora ao Roberto Carvalho, líder do grupo, de 

ANTERO BRANCO
admin@avozdeportugal.com
redação do jornal

contactar toda esta gente da cultura e do humor e de se 
informar da sua disponibilidade, para de seguida in-
formar a comunidade.

Estão no processo de convidar, para presidir à festa, o 
jovem Padre Nuno Fidalgo, natural da Povoação, ilha 
de S. Miguel. Encontrando-se presentemente a prestar 
serviço, em algumas paróquias, na ilha das Flores. 

A comissão, este ano,  tem um convidado de honra 
de prestígio, o Doutor Horácio Arruda, que durante o 
período mais crítico da pandemia, «fez das tripas cora-
ção» para proteger a população do Quebec e que mui-

to orgulhou a comunidade em geral, principalmente a 
portuguesa.

A comissão faz um apelo a todas as pessoas que es-
tiveram envolvidas na «linha da frente», médicos, 
enfermeiras (os), auxiliares de saúde, assistentes, até 
mesmo os que tiveram a difícil tarefa de tudo limpar e 

desinfectar durante o período mais difícil da COVID, 
em hospitais, clínicas, centros de pessoas de idade e 
outras instituições, para comunicarem com a secreta-
ria da Missão (514) 844-1011 e darem o seu nome. A 
organização gostaria de vos integrar na procissão num 
lugar de destaque. Uma maneira de agradecer a vossa 
dedicação e espírito de sacrifício.

Se tudo correr bem, como previsto, a missa de festa, 
do Domingo 22 de Maio, será às duas da tarde e a pro-
cissão às 16h00.

A comissão organizadora deseja a toda a comunidade 

um regresso progressivo à normalidade, 
mas em segurança e que a saúde volte a reinar à nossa 

volta.
Brevemente comunicaremos à comunidade toda a 

informação da programação das grandes festas em 
Honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
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Festa de São Patrício em Hochelaga
JOÃO ARRUDA
colaborador
A Voz de Portugal

 

 

C  O  N  V  I  T  E  

Assembleia-geral 
anual virtual 
Tome conhecimento dos resultados e 
realizações da sua caixa. 

 

 

2 de Abril de 2022 | 15 h 
A ligação para assistir à  
assembleia está disponível no 
www.desjardins.com/caisse-portugaise   

 
A si de votar! 
O voto far-se-à em linha.  

Do 2 au 5 de Abril 2022, visite 
www.desjardins.com/caisse-portugaise, 
o site da sua caixa, ou AccèsD, para votar 
para as retribuições (ristournes)  e para a eleição  
dos administradores.  
 
 
 

 

 

Sempre a 
seu lado  

O Centro de 
Hochelaga 
festejou o 

dia de São Patrício 
no sábado passado. 

Foi uma linda festa com boa música e 
boa gentes.
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CARNEIRO: Carta da Semana: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu erotismo e 
criatividade podem revitalizar agora a sua relação, o seu par 
gostará da surpresa. Saúde: Período estável. Dinheiro: Seja 

empenhado nas suas metas, por mais contratempos que surjam. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, 
aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de dores 
de cabeça fortes, que indicam que precisam de repousar mais. 

Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro 
extra. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: A Morte, que significa Renovação. 
Amor: Converse com o seu par, seja honesto e sincero. Só assim 
se superam as diferenças! Saúde: Descanse sempre que o seu 
corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável com aqueles 

que trabalham consigo. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Oiça mais 
o coração. Procure que o amor ilumine o seu caminho. Saúde: 
Cuide melhor da sua saúde espiritual, cultive pensamentos 

mais positivos. Dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma quebra 
inesperada. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Procure encontrar mais tempo para estar com as pessoas 
que ama. Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: 
As suas finanças precisam de uma gestão mais firme. 

Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Não perca o contacto com as coisas mais simples da 
vida, valorize os momentos em família. Saúde: Procure fazer 
uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante 

acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar pelos impulsos 
consumistas. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa 
Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Os seus familiares precisam 
de maior atenção da sua parte. Seja carinhoso. Saúde: Cuidado 
com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer uma 

formação para desenvolver outras aptidões. 
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Não descarregue nas pessoas de quem mais 
gosta quando não se sente bem. Saúde: Procure fazer dieta, 
controle o que come. Dinheiro: Período pouco favorável para 

contrair empréstimos. 
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada.   Amor: Os seus amigos sentem saudades 
suas, retome o contacto com alguns deles respeitando as 
normas de segurança. 

Saúde: Evite muitos esforços físicos, atenda às necessidades do seu 
corpo. 
Dinheiro: O seu poder económico pode ter um decréscimo.
 Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Poderá ter uma 
discussão com um elemento da sua família. Seja tolerante e 
compreensivo. 

Saúde: O cansaço será acentuado, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta 
bancária anda em baixo, seja mais prudente nos gastos. Números da 
Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Seja honesto consigo próprio, não tenha receio 
de reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida. 
Saúde: Procure seguir hábitos mais saudáveis. Dinheiro: Tudo 

correrá dentro da normalidade neste campo. 
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. Amor: Procure cultivar a harmonia no ambiente 
familiar. 
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está instável.

Dinheiro: Está numa fase de renovação profissional. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Ponta Delgada é uma das cida-
des finalistas da candidatura 
a Capital Europeia da Cultu-

ra 2027! Tive o gosto e a honra de 
subscrever o Movimento Cívico “Por Uma Capital 
Europeia da Cultura nos Açores”, que foi um movi-
mento de cidadãos, que precedeu a intenção de can-
didatura da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
que se revelou de vital importância para a candida-
tura avançar, e que se poderá considerar os “cabou-
queiros” desta aventura cultural que dá visibilidade 
à cidade e aos Açores.

Depois, apareceu uma Comissão de Honra, numa 
iniciativa do Município de Ponta Delgada, tendo em 
vista apoiar e contribuir para o sucesso da Candida-
tura Ponta Delgada e para a sua afirmação nacional e 
internacional. A maioria dos cidadãos subscritores do 
movimento tem assistido ao desenrolar dos procedi-
mentos. Mas, o que agora interessa é que é preciso tra-
balhar ainda mais, com os meios indispensáveis para 
que esta oportunidade não se perca pelo caminho, 
dado que a concorrência é muito grande e ficaram 
também apuradas, para a segunda fase do concurso, as 
cidades de Aveiro, Braga e Évora. António Pedro Lo-
pes é um nome incontornável em todo este processo 
e a ele e à sua equipa se deve o sucesso deste caminho 
trilhado, pelo que é de felicitar todos os responsáveis 
pela elaboração e apresentação do projeto que se dese-
ja tenha muito sucesso na prossecução e concretização 
dos desafios e exigências a cumprir até atingir o obje-
tivo final. Em 2027, uma das cidades portuguesas será 
Capital Europeia da Cultura, partilhando o título com 
uma cidade da Letónia. Será a quarta vez na história 
que Portugal irá receber esta distinção internacional 
depois de Lisboa 1994, Porto 2001 e Guimarães 2012. 
O Ministério da Cultura anunciou que irá disponibi-
lizar uma verba de 25 milhões de euros para a dina-
mização da programação cultural. A esta verba dever-
-se-á acrescentar o acesso a fundos comunitários, o 
que poderá atingir um investimento de mais de 100 
milhões de euros, o que denota bem a importância de 
se alcançar tal título honorífico.

Capital Europeia
É inegável o impacto positivo desta distinção, desde 

o turismo até à reabilitação urbana. Desde logo, deve-
-se considerar o investimento direto na dinamização 
cultural não só da cidade, mas também de todos os 
concelhos dos Açores, que aderiram entusiasticamen-
te a esta candidatura de Ponta Delgada. Este título é 
também um mecanismo promocional capaz de atrair 
mais fluxos turísticos e mais públicos especializados.

Pelo que se percebe do que tem acontecido em outras 
capitais europeias da cultura, é inquestionável que a 
Capital Europeia da Cultura 2027 será um importante 
marco para a dinamização cultural, económica, social 
e turística de Ponta Delgada e para o país, decorrente 
das atividades promovidas durante aquele ano, mas 
também nos efeitos duradouros que este título é capaz 
de gerar, sobretudo ao nível da notoriedade interna-
cional e do reconhecimento junto de um segmento de 
mercado altamente qualificado e apto para consumo 
de experiências culturais. Assim, é crucial que sejamos 
capazes de estudar, planear e implementar medidas 
que permitam potenciar ao máximo o título alcança-
do, garantindo que os benefícios sejam atingidos du-
rante o evento, mas também antes e depois. Um Pla-
no Estratégico para a Cultura será, seguramente, um 
instrumento de trabalho que abrirá novas frentes no 
desenvolvimento cultural, abrindo o caminho para se 
ampliar a produção, consumo e reflexão sobre a Cultu-
ra, cujo processo de desenvolvimento poderá ser uma 
ponte que conduzirá os Açores, de forma irreversível, 
a prosseguir com a afirmação da universalidade da 
identidade açoriana, de que tanto nos orgulhamos, no 
contexto do país, com as nossas especificidades pró-
prias e com um sentimento de pertença que é a melhor 
garantia de que a nossa terra teve passado, tem pre-
sente e terá futuro.  Ponta Delgada, Capital Europeia 
da Cultura, será uma motivação para unir os Açores e 
prendar cada uma das ilhas com uma competitividade 
extraordinária, em matéria de oferta cultural, pois tal 
distinção será um marco essencial, que permitirá do-
tar o arquipélago de equipamentos culturais que a Re-
gião necessita. O anúncio foi feito no passado dia 11 de 
março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelo 
júri internacional, e poderá constituir um prenúncio 
de dias melhores para a cultura açoriana. Vamos tra-
balhar até ao fim.
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

METODOLOGIA ANTIGA

Tive já a opor-
tunidade de 
expor o convi-

te da CIA a um mate-
mático português, durante o tempo 
da II República, já com as antigas 
províncias ultramarinas a serem de-
fendidas das arremetidas dos grupos 
apoiados, sobretudo, por alguns Es-
tados europeus que também haviam 
sido potências coloniais. Ao contrá-
rio do muito acreditado, os grandes 
adversários da presença portuguesa 
naquelas paragens eram membros 
europeus e da OTAN.

Se um historiador se determinar a 
abordar este tema do meu amigo, ao 
consultar o seu processo de docente 
na Universidade Clássica de Lisboa, 
nele encontrará uma carta de certa 
universidade norte-americana, com-
pletamente formal, assinada pela au-
toridade competente, convidando-o 
a visitar a mesma, dado o nosso aca-
démico ir dispor de uma licença sabá-
tica no ano letivo que iria seguir-se. 

Tudo, porém, se circunscrevia a uma 
manobra da CIA, que pretendia a sua 
deslocação aos Estados Unidos, mas 
em segredo. Um tema que já tratei. 
Um tal historiador ficará, deste modo, 
com a referida carta, bem como com 
a correspondente resposta, de parce-
ria com tudo o resto que se impunha 
à luz da legislação portuguesa. A uma 
primeira vista, a CIA não passou por 
tudo isto. A verdade, contudo, é que 
apenas a CIA esteve ali presente, nun-
ca a referida universidade, que apenas 
se limitou a obedecer a ordens reco-
nhecidas.

Voltei a abordar este tema por via 
da recente descoberta de quase uma 
trintena de laboratórios de manuseio 
biológico, suportados pelos Estados 
Unidos, mas no território ucraniano. 
Um dado a que tem de adicionar-se o 
completo silêncio a que o tema foi vo-
tado, mormente em Portugal, mas por 
igual, por exemplo, pela Organização 
Mundial de Saúde, bem como pelas 
entidades que se costumam preocupar 
com estes temas.

Ao que parece, os vírus assim de-
senvolvidos seriam enviados para a 

comunidade russa, no seu território, 
mas usando pombos correios. 

Haveria, depois, que esperar pela 
passagem dos referidos vírus para o 
ser humano. 

E, num ápice, a Rússia passaria logo a 
ser acusada de estar a criar armas bio-
lógicas... Como se deu com a China, ao 
redor do novo coronavírus. Claro está 
que os ucranianos também são esla-
vos, mas o surgimento da contamina-
ção iria ter lugar em solo russo, depois 
de aí chegarem os referidos pombos 
correios. O resto ficaria a cargo da 
grande comunicação social, fosse por 
acefalia, ou por cobardia ou por cola-
boração ativa. Neste ponto, convém 
recordar as dezenas de tentativas de 
assassinar Fidel Castro, que variaram 
desde snipers, passando por charutos, 
até uma... mosca. E por igual convém 

recordar a tentativa de criar uma va-
cina destinada a impedir os pretos de 
conseguirem fertilizar mulheres, num 
trabalho entre autoridades inglesas, 
sul-africanas e georgianas. Um traba-
lho que chegou longe, mas acabou por 
se ficar pelo caminho, creio que por 
ter sido descoberto.

Por fim, os Estados Unidos lançaram 
vírus amortecidos de tipo diverso, na 
baía de S. Francisco e em Minneapo-
lis, a fim de estudarem os efeitos sen-
tidos pela população atingida. 

Um tema muito documentado atual-
mente, mas que nunca mereceu pala-
vras mínimas por parte dos que hoje 
criticam a Rússia de Vladimir Putin. 
Enfim, metodologias de sempre, con-
venientemente adaptadas ao estado da 
ciência e da tecnologia de cada tempo.

Matança do Porco No Centro
Comunitário de Anjou

HUMBERTO CABRAL
Colaborador e foto

Foi no sábado 
passado, 19 de 
março que se 

organizou uma linda 

festa para a Matança do Porco. Sim, já 
estamos a voltar as nossas vidas nor-
mais com folias, amizades e familiares.

A noite foi bastante agradável e todos 
adoraram a comida e a boa gente. Para-
béns e até à próxima festa.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

EMPREGOSSÓ PARA RIR

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

 

 

Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available: 

• Servers 
• Bartenders 
• Host/ess 
• Cooks 
• Dishwasher 

Please call 514.333.1000 

info@lechateauroyal.com 

 

"Chateau Royal" está a procura de profissionais de hospitalidade. Estão disponíveis as seguintes posições:
Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available:

• Servidores | Servers
• Bartenders
• Hospedeiro/a | Host/ess
• Cozinheiros | Cooks
• Lava-louças | Dishwasher

Por favor, ligue para 514-333-1000
info@lechateauroyal.com

Depois da COVID e o augmento da gasolina...
apresentamos a Royal Canadian Air Force... LOL

No banco: 
- A assinatura do cheque está tremida! 
- Claro que está tremida, só nessas alturas é que 
eu consigo que o meu marido me assine os che-
ques!...
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Precisa-se de empregados para uma 
companhia de "terrassement/jardims/
pavé-uni" com ou sem experiência.
DEIXAR UMA MENSAGEM

514-244-5138 ou 450-462-2558

Uma companhia de distribuição está a procura 
de pessoal para trabalhar no armazém em tempo 
inteiro de segunda à sexta das 9 às 4h30. As 
responsabilidades incluem: Embalar encomendas, 
receber produtos e gerenciamento da mercadoria no 
armazem também deve ter capacidade de levantar 
caixas. Por favor, ligue para 514-843-5061 

EMPREGOS

FÁBRICA DE MÓVEIS (SEM PINTURA)
Procura 12 pessoas para diferentes departamentos. 

Nenhuma experiência necessária, treinamento gratuito 
fornecido.Salário inicial: 16$/h, segundo a experiência. 

Deve falar Deve falar inglês ou francês. Por favor, 
inscrevem-se no:4960 rua Bourg, St-Laurent, H4T 1J2 

De 2ª-feira até 6ª-feira 10h-meio-dia

514-737-5828

Precisa-se de empregados para 
fazer limpeza situado na 

zona de Dorval e Pointe-Claire.
Com ou sem experiência.

Ter um carro é uma mais-valia.
Contactar Joe Pimentel

514-708-6554

Precisa-se de uma caixeira com ou sem experiência. 
Que fala as três línguas seria uma mais valia para o 
emprego. Se gostas de um bom ambiente de trabalho 
com gente simpáticas e um patrão sensacional, é só 
chamar. 514-660-8493

Agência Services Plus inc. procura agente de via-
gens com ou sem experiência, com formação turis-
tica.
- Falar Português, francês ou Inglês
- Salário competitivo, objetivos em bonus

Enviar CV por email servicesplus@bellnet.ca

A DPE construção está, neste momento, 
à procura de trabalhadores em renova-
ção, trabalho geral e pintura, salário sen-
gundo a experiência, seguro de grupo 
após 3 meses. 

Contacto 
Décio Cardoso 450-674-9220 

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FÁBRICA DE ALUMÍNIO DENTRO E FORA
PARA MAIS INFORMACÃO CONTACTO PELO 

TEL.:514-362-1300MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio profissio-
nal está a procura de empregados em vários ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo das es-

tufas; Motorista classe 1 e 3; Escriturário; organizador 
para os transportes; Obras gerais. 

Venham juntar-se a uma equipe Dinâmica.
Tempo inteiro ou tempo parcial

Boa oportunidade e progreso na sua carreira.
GINO: 514-821-1034

FONDATEURS: Elísio de Oliveira; José Simões Silvestre 
ÉDITEURS: Sylvio Martins 
ADMINISTRATRICE: Marie Moreira 
DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis 
RÉDACTEURS: Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho
JOURNALISTES, CHRONIQUEURS ET PHOTOGRAPHE:
António Pedro Costa | Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio Bernardo 
Lopes | Humberto Cabral | Humberto Pinho da Silva | João Arruda | 
José de Sousa | Manuel Neves | Maria Helena Martins | Mario Eugenio 
Saturno | Maria da Conceição Brasil | Pe. José Maria Cardoso | 
Roberto Abarota | Telmo Barbosa | Tony Saragoça.

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2W 1Z4
Tél.: 514 284.1813 | Cél.: 514 299.1593

Web: www.avoz.ca | E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

AGENDA COMUNITÁRIA
SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 - NOI-
TE BRANCA
Ementa: Sopa, Entrada de filetes de pei-
xe com arroz, carne de porco Alentejana 
& sobremesa
Preço: Sócio 25 noites
Não Sócio 30 noites

Convidados: Arlindo Andrade, 
Eddy Sousa, Tony Mickael & DJ X-MEN
Para Reservas Virgílio: 514-709-7868 ou Carlos: 514-
821-8935 ou Victor: 514-569-5096
* Para todos os eventos organizados pela APC o esta-
cionamento da Igreja Santa Cruz çe de 5$.

MATANÇA DO PORCO
SÁBADO, 2 DE ABRIL 2022

A Filarmónica Portuguesa de Montreal 
organiza a sua festa tradicional no sá-
bado 2 de abril de 2022 às 19h. Haverá 
muitas boas,... música, comida, gentes.
Preço: 25 músicos.
Para reservas contactar: 
José Machado 514-803-4686
ou Wilson Raposo: 514-826-2291

ALUGA-SE
Aluga-se 4 1/2 perto do

parque Lafontaine
514-525-5628

EMPREGOS

PAYSAGISTE NDC
PRECISA-SE DE PESSOAS 
PARA CORTAR RELVA COM 

UM POUCO DE EXPERIÊNCIA. 
BOM SALÁRIO.

JACQUES: 514-992-0312
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QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO     2ª MÃO
Manchester City - A. Madrid 05/04  15:00 13/04  15:00
Benfica - Liverpool 05/04  15:00 13/04  15:00
Villarreal - Bayern München 06/04  15:00 12/04  15:00
Real Madrid - Chelsea 06/04  15:00 12/04  15:00

OITAVOS-DE-FINAL 1ª MÃO     2ª MÃO
Sporting (0-5) Man. City     0-5        0-0
Paris SG (2-3) Real Madrid     1-0        1-3
Red Bull S. (2-8) B. München     1-1        1-7
Internazionale (1-2) Liverpool     0-2        1-0
Villarreal (4-1) Juventus     1-1        3-0
Chelsea (4-1) Lille     2-0        2-1
A. Madrid (2-1) Man. United     1-1        1-0
Benfica (3-2) Ajax     2-2        1-0

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO  2ª MÃO
RB Leipzig - Atalanta 07/04  12:45 14/04  12:45
West Ham - Lyon 07/04  15:00 14/04  15:00
SC Braga - Rangers 07/04  15:00 14/04  15:00
E. Frankfurt- Barcelona 07/04  15:00 14/04  15:00

OITAVOS-DE-FINAL    1ª MÃO     2ª MÃO
FC Porto (1-2) Lyon        0-1        1-1
Real Betis(2-3) E. Frankfurt        1-2     1-1 (AP)
Sevilla (1-2) West Ham        1-0     0-2 (AP)
RB Leipzig - S. Moskva       ANU       ANU
SC Braga (3-1) Monaco        2-0        1-1
Atalanta (4-2) B. Leverkusen        3-2        1-1
Barcelona (2-1) Galatasaray        0-0        1-1
Rangers (4-2) Crvena Zvezda        3-0        1-1

CARICATURA DA SEMANA

FORMULA1

Charles Leclerc e Carlos Sainz
Ferrari Um E Dois No GP Do Bahrain

Até parece que foi ontem, e, 
já lá vão três meses que Max 
Verstappen e a Red Bull fo-

ram declarados vencedores do Mundial da F1 2021.
Hoje, estamos de volta, desta feita ao circuito de Ba-

hrain 5 ,412 Km, 15 curvas, para o primeiro Grande 
Prémio da FORMULA 1 de 2022. Assistirmos às pri-
meiras rodadas deste novos monolugares, altamente 
modificados quer no seu pacote aerodinâmico, como 
também, no seu aspecto direi mesmo físico, com uma 
linhas bastantes desuais do que estavamos habituados, 
com umas aberturas no bico do carro para arrefecimen-
to não somente do cockpit, como também, das várias 
peças no seu interior. Mais pesados (cerca de 759Kg), 
pneumáticos mais altos e muito mais pesados, (11Kg 
rodas traseiras e 9Kg, rodas dianteiras) e com os pilotos 
a tentarem o mais rápido possivel habituarem-se a este 
novo estilo de pilotagem. Neste primeiro dia de treinos 
livres saliento Valtteri Bottas que deixou a Mercedes e 
que se juntou a Alfa Romeo mas privado de rodar pen-
sando-se mesmo já na troca de motor. A Alpine A522 
depois ter visto saltar a coberta lateral direita do carro de 
Esteban Occon  foram os primeiros a fazer saltar a ban-
deira vermelha e neutralização da secção mas, segundo 
consigo analisar, Fernando Alonso e Occon estarão bas-
tantes competitivos esta época. A Williams F1, muito 
parecida com a Mercedes, mas menos radical agrada 

muito à sua dupla de pilotos embora não acreditamos 
ser muito diferente da época transata. A Mercedes usou 
dois assoalhados nesta secção, com Hamilton e Russell, 
mas ainda é visivel as fortes vibrações do carro em  pis-
ta. Quanto ás primeiras reações dos pilotos temos por 
exemplo, Daniel Ricciardo e McLaren a tentarem resol-
ver problemas de travões (arrefecimento) ele que, não 
participou nos treinos livres vitima de Covid 19. Nico 
Hulkenberg (que substituiu Sebastien Vettel, positivo 
ao Covid 19) a dizer; até agora só conheci o simulador 
da Aston Martin, a Red Bull a usar somente dois tipos 
de pneus e Pierre Gasly Alpha Tauri a ser efectivamen-
te o mais rápido nesta primeira rodada em pista ,mas 
mesmo assim na ordem dos 1,34 seg.

Segunda parte dos treinos e Hamilton a queixar-se 
ainda das vibrações verticais do seu Mercedes e a Fer-
rari com Leclerc e Sainz a fazerem a diferença do ano 
passado e... muito rápidos 1,32 263 seg. A vinte minutos 
do final do treino Max Verstappen com 1 31 036 é o 
melhor tempo do dia. Sábado as Classificatórias, Max 
Verstappen ,Red Bull na sua primeira presença neste 
Q1 põe a fasquia bastante alta, mas os Ferrari com Le-
clerc 1 31 471 e Sainz a seis minutos do final da primei-
ra secção são um e dois. Espetacular Valteri Bottas e a 
Alfa Romeo a fazer o melho quarto tempo, Mercedes 
quinto para Russel, sexto para Lewis Hamilton. Elimi-
nados neste Q1 os dois Aston Martin de Lance Stroll e 
Hulkenberg, o McLaren de Daniel Ricciardo e Tsuno-
da da Alfa Tauri com Alex Albon e a Williams a passa-
rem ao Q2 mas a ficar por aqui. Q2 e os Mercedes a 7 
e 8 decimas dos Red Bull, mas atrás de Magnussen da 
Hass. Surpresa Esteban Occon Alpine eliminado no Q2 
,Schumacher Hass, Norris McLaren, Zho (único recru-
ta 2022) Alfa Romeo ficaram por aqui .

Q3, Charles Leclerc, Ferrari mostrou aquilo que ví-
nhamos a dizer e por 6 milesimas de segundo bateu 
o actual Campeão do Mundo Max Verstappem ,Red 
Bull separando-o do outro Ferrari de Carlos Sainz. Em 
quarta posição Sergio Perez, Red Bull e então depois a 
Mercedes com Lewis Hamilton seguido do seu ex com-

panheiro Valteri Bottas, Alfa Romeo, Kevin Magnussen 
Hass, Fernando Alonso. Alpine, George Russel, Merce-
des e Pierre Gasly, Alpha Tauri, estes os dez primeiros a 
atacar a pista neste começo de temporada 2022. Chris-
tian Horner director da Red Bull, disse "vai ser renhido 
mas espetacular entre nós, a Ferrari e a Mercedes". Toto 
Wolff, chefe da Mercedes, comentou: somos os tercei-
ros mais rápidos. Domingo dia de corrida ,os carros são 
novos mas a emoção é sempre igual. E pneus de goma 
mole para todo o pelotão excepto para os McLaren. Be-
lissimo arranque de Charles Leclerc Ferrari a não ceder 
a Max Verstappen Red Bull. 1ª volta e Esteban Ocon, 
Alpine encosta a roda dianteira a Mick Schumacher 
fazendo este um 360ª perfeito, com penalizacão de 5s 
para o piloto da Alpine. 8ª volta e Hamilton é quarto, 
com Sérgio Perez em quinto. 12ª volta Hamilton é o pri-
meiro a parar nas boxes, sai e com muitos problemas 
para aquecer os seus pneus. Recordo que a lei do aque-
cimento mudou, só podem estar três horas nas cobertas 
e a 70 graus. 17ª volta grande luta Leclerc ,Verstappen  
,retomando a sua posição o piloto da Ferrari. 47 volta e 
o Alpha Tauri de Pierre Gasly explode,motor  em fogo 
e entrada do carro de segurança, sem danos corporais 
para o piloto francês, 

Incrível corrida! Decepção dos Red Bull, da 
McLaren,Aston Martin e Williams. Nota positiva para 
os Ferrari, Hass,Alfa Romeo, Alpine, Alpha Tauri e 
Mercedes. Caso curioso a FERRARI 45 corridas de-
pois... começa a ganhar e bom inicio de época.

RESULTADOS FINAIS
1-Charles Leclerc -Ferrari -26 pontos
2-Carlos Sainz -Ferrari-18 
3-Lewis Hamilton-Mercedes-15
4-George Roussel-Mercedes-12
5-Kevin Magnussen-Hass-10
Próximo encontro a 27 de Marco no Grande Prémio 

da Arabia Saudita Jeddah. Siga-nós, mais um ano e este 
o vigésimo sétimo, neste seu jornal, A VOZ de PORTU-
GAL o primeiro em língua Portuguesa no Canadá ,com 
reportagens da Formula 1.

HÉLDER DIAS
heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo
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FPF
Taça de
Portugal

DESPORTO

1-FC Porto 73 27 23 4 0 68 19
2-Sporting 67 27 21 4 2 54 17
3-Benfica	 61	 27	 19	 4	 4	 68	 25
4-SC Braga 49 27 14 7 6 43 26
5-Gil Vicente 46 27 12 10 5 38 26
6-Vitória SC 36 27 10 6 11 37 37
7-Estoril Praia 34 27 8 10 9 31 32
8-Marítimo 33 27 8 9 10 31 34
9-Paços de Ferreira 33 27 8 9 10 25 32
10-Santa Clara 31 27 7 10 10 30 43
11-Portimonense 29 27 7 8 12 26 32
12-FC Famalicão 28 27 6 10 11 33 41
13-Boavista 27 27 4 15 8 31 40
14-FC Vizela 26 27 5 11 11 29 45
15-FC Arouca 23 27 5 8 14 25 48
16-CD Tondela 22 27 6 4 17 33 54
17-Moreirense 20 27 4 8 15 24 44
18-Belenenses SAD 18 27 3 9 15 15 46

 PTS  J V E    D GM   GS

27ª JORNADA

1-Rio Ave 54 27 16 6 5 43 27
2-Casa Pia 53 27 16 5 6 37 18
3-Benfica	B	 50	 27	 15	 5	 7	 52	 33
4-GD Chaves 48 27 13 9 5 43 27
5-Feirense 48 27 14 6 7 39 27
6-Nacional 41 27 11 8 8 44 34
7-Leixões 40 27 11 7 9 36 31
8-CD Mafra 36 27 9 9 9 32 34
9-FC	Penafiel	 35	 27	 9	 8	 10	 26	 34
10-Farense 34 27 8 10 9 35 35
11-Est. Amadora 34 27 9 7 11 40 46
12-FC Porto B 34 27 8 10 9 37 40
13-Vilafranquense 31 27 7 10 10 32 37
14-Trofense 28 27 6 10 11 24 32
15-Académico de Viseu 27 27 7 6 14 21 39
16-SC Covilhã 26 27 5 11 11 24 39
17-Varzim 23 27 4 11 12 18 31
18-Académica OAF 15 27 3 6 18 32 51

     PTS  J V  E  D GM GS

18/03 FC Vizela 1-1 FC Famalicão
19/03 CD Tondela 2-2 FC Arouca
  Santa Clara 0-0 Belenenses
  Vitória SC 1-3 Sporting
20/03 Gil Vicente 1-1 Marítimo
  P. Ferreira 2-1 Moreirense
  Benfica 2-1 Estoril Praia
  Portimonense 1-2 SC Braga
  Boavista 0-1 FC Porto

28ª JORNADA
02/04 SC Braga vs Benfica
03/04 Belenenses vs Portimonense
  Estoril Praia vs FC Vizela
  FC Famalicão vs Boavista
  Marítimo vs CD Tondela
  FC Porto vs Santa Clara
  Moreirense vs Vitória SC
  FC Arouca vs Gil Vicente
  Sporting vs Paços de Ferreira

27ª JORNADA
18/03 A. Viseu 0-1 Rio Ave
19/03 SC Covilhã 2-0 CD Mafra
  FC Penafiel 1-3 Farense
20/03 Nacional 3-1 Académica 
  Benfica B 2-3 Leixões
  Casa Pia 1-1 Feirense
  FC Porto B 2-2 Est. Amadora
  Trofense 1-1 GD Chaves
  Vilafranquense 0-0 Varzim

28ª JORNADA
03/04 Varzim VS FC Porto B
  E. Amadora VS Vilafranquense
  Rio Ave VS Trofense
  Feirense VS A. de Viseu
  Farense VS SC Covilhã
  Leixões VS FC Penafiel
  CD Mafra VS Benfica B
  Académica VS Casa Pia
  GD Chaves VS Nacional

MEIAS-FINAIS
     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto       1-2 21/04  15:15
CD Tondela - CD Mafra       3-0 20/04  15:15

FINA retira Mundial à Rússia e 
exclui russos e bielorrussos
Após o anúncio das medidas, tomadas "após a 

revisão de uma avaliação de risco indepen-
dente", a FINA foi informada pela Federação 

Russa de Natação da retirada de todos os seus nada-
dores dos eventos promovidos pelo organismo até ao 
fim do ano.

O Mundial de piscina curta (25 metros) mantém-se 
programado para decorrer de 17 a 22 de dezembro de 
2022 e a FINA, que já tinha retirado outras competi-
ções à Rússia, está atualmente em discussões com pos-
síveis anfitriões para assumir o evento.

Paralelamente, a FINA anunciou que abriu uma in-
vestigação ao nadador russo Evgeny Rylov por uma 
potencial violação das suas regras, após uma suposta 
participação num comício pró-guerra no Estádio Lu-
zhniki, em Moscovo.

A FINA adianta que mantém a sua "mais forte con-
denação à invasão russa da Ucrânia" e reitera o seu 
compromisso de "apoiar a Federação Ucraniana de 
Natação, Mergulho e Natação Artística, enquanto se 
prepara para as próximas competições".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva mi-
litar na Ucrânia, que causou pelo menos 953 mortos e 
1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais 
de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões 
de pessoas, entre as quais 3,53 milhões para os países 
vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de 
pessoas necessitam de assistência humanitária na 
Ucrânia. A invasão russa foi condenada pela genera-
lidade da comunidade internacional, que respondeu 
com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço 
de sanções económicas e políticas a Moscovo.

DAVID SIMÃO: "FAZER 100 JOGOS PELO AROUCA É UMA MARCA BONITA"
"Foi importante voltar este ano. Procurava um projeto que, mais que a vertente financeira, me permitisse voltar a apaixonar pelo futebol, voltar a sentir que um 
clube me queria. Tem sido um bom casamento, penso que tenho conseguido ajudar o clube. O clube também me voltou a ajudar, voltou a abrir-me as portas 
da I Liga, a confiar em mim e, portanto, sinto-me contente por estar aqui", afirmou o médio, em declarações às redes sociais do Arouca. O luso-francês ajudou 
a escrever a página mais brilhante do emblema da Serra da Freita, o quinto lugar conquistado na edição 2015/16 da I Liga, que valeu a qualificação para as 
pré-eliminatórias da Liga Europa de 2016/17.

Sub-17 Portugal vence Irlanda a
abrir qualificação para o Europeu
João Veloso (19 minutos) e José Rodrigues 

(45+4), na primeiro parte, e Rodrigo Ribei-
ro (90+4) e Ivan Lima (90+7), sobre o final, 

marcaram os golos de Portugal, enquanto Mark 
O'Mahony (72) apontou o tento dos irlandeses, re-
duzindo, então, para 2-1.

A seleção da República da Irlanda entrou superior 
e, no primeiro quarto de hora, pressionou o meio-
-campo da formação de José Lima, que, entretanto, 
se reorganizou e reequilibrou o jogo.

João Veloso (19 minutos) acabou por inaugurar o 
marcador num remate cruzado, fora da grande área 
da República da Irlanda, direto ao canto superior es-

querdo da baliza de Conor Walsh.
A República da Irlanda tentou reagir à desvantagem 

no marcador, mas a linha defensiva portuguesa, as-
sim como o guarda-redes, Diogo Fernandes, evita-
ram os ataques constantes dos adversários.

Portugal foi ganhando superioridade e aumentou o 
número de tentativas à baliza da República 
da Irlanda, até que, já nos minutos de com-
pensação, o avançado José Rodrigues, isola-
do, marcou o segundo tento luso.

Apesar da superioridade se manter do lado 
português na segunda parte, a República da 
Irlanda foi conquistando o equilíbrio e di-
minuiu a desvantagem por Mark O'Mahony, 
aos 72 minutos.

As substituições provocaram outra dinâ-
mica ao jogo e os últimos minutos revela-
ram-se intensos, com remates de ambos os 
lados a serem falhados.

Portugal acabou por marcar dois golos já em tem-
po de descontos, primeiros por Rodrigo Ribeiro, aos 
90+4 minutos, e depois por Ivan Lima, já aos 90+7.

No outro encontro do agrupamento, a Bulgária ven-
ceu a Finlândia por 1-0, sendo que Portugal defrontar 
no sábado os búlgaros e na terça-feira os nórdicos.



12 |  LA VOIX DU PORTUGAL MARS, 2022 | 24 |  MARCH 2022 THE VOICE OF PORTUGALDESPORTO

Rússia quer acolher Euro 2028
apesar de estar afastada pela UEFA
A Rússia manifestou o interesse, esta quar-

ta-feira, em organizar o Euro'2028 e o 
Euro'2032, isto apesar de se encontrar sus-

pensa pela UEFA. 
"Vamos apresentar uma proposta para acolhermos 

os campeonatos da Europa de 2028 e 2032", afirmou 
Sergei Anokhin, membro da Federação russa, citado 
pela AP. 

Quer isto dizer que apesar de clubes e seleções rus-
sas estarem atualmente impedidos de participar em 
provas da FIFA e pela UEFA, por conta da Guerra na 
Ucrânia, o Comité da Rússia decidiu dar seguimento 

à candidatura para acolher o Euro'2028, bem como à 
organização do Euro'2032. 

Mundial'2022: Vanuatu e
Ilhas Cook renunciam devido
a casos de covid-19

O organismo que rege o futebol mundial 
anunciou em comunicado que os jogos des-
tas duas seleções já realizados, e por reali-

zar, no Grupo A da segunda fase da qualificação da 
Oceânia, foram cancelados.

Em 17 de março, as Ilhas Salomão venceram as Ilhas 
Cook por 2-0, mas este jogo vai contar apenas para 
o 'ranking' da FIFA.Com estas renúncias, o encontro 
de quinta-feira entre Ilhas Salomão e Taiti servirá de 
eliminatória única para decidir o primeiro e segundo 
lugares do Grupo A, sendo que as duas equipas ficam 
automaticamente qualificadas para a fase seguinte. O 
Grupo B, e após duas jornadas, é liderado pela Nova 

Zelândia, com seis pontos, seguida por Papua-Nova 
Guiné e Ilhas Fiji, com três, e da Nova Caledónia, 
sem nenhum, com os dois primeiros a seguirem para 
as meias-finais. Nas meias-finais, em 27 de março, o 
primeiro do Grupo A defronta o segundo do Grupo 
B e o segundo do Grupo A o vencedor do Grupo B, 
seguindo-se a final, em 30 de março, que apura o ven-
cedor para um 'play-off ' intercontinental com o quarto 
classificado da zona CONCACAF. O Mundial2022 vai 
decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no 
Qatar, e o sorteio terá lugar em 01 de abril, a partir das 
19:00 locais (16:00 em Lisboa), em Doha. Para já, es-
tão qualificadas 15 seleções, 10 da Europa (Alemanha, 
Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Ingla-
terra, Países Baixos, Sérvia e Suíça), três da Ásia (Co-
reia do Sul, Irão e o anfitrião Qatar) e duas da América 
do Sul (Argentina e o totalista Brasil).

As 32 equipas presentes na fase final serão divididas 
em oito grupos de quatro seleções e os dois primeiros 
classificados de cada agrupamento qualificam-se para 
os oitavos de final da competição.

A UEFA ainda não reagiu à intenção da Federação 
russa, mas tal deve acontecer nas próximas horas, se-
gundo informa a BT Sport.


