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ANNÉES 61
ÉDITIONS#44

LE 31 MARS, 2022

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

Importador de especiarias
Arthur Sousa
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A beira da morteA beira da morte

Portugal e o Canadá no MundialPortugal e o Canadá no Mundial
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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 ou 
Não Sócio 30 noites. Convidados: Arlindo 
Andrade, Eddy Sousa, Tony Mickael & DJ 

X-MEN. Para Reservas Virgílio: 514-709-7868 ou Car-
los: 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 sábado 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

DIA MUNDIAL DO LIVRO
Haverá o lançamento de 
dois livros no domingo 24 de 
abril de 2022, pleas 15h, na 
Santa Cruz no Salão Nobre. 
Primeiro livro é de Deolinda 
Xavier Cabo e Maria João 
Sousa com o livro Pinturas 
e poesia. E, apresentação 
do livro Horizontes.

Caríssimos leitores é sem-
pre com imensa alegria 
que escrevo umas coisi-

nhas para vocês, como costume 
dizer, é sempre com um pouco de 

humor ou de vez enquanto com um pouco de coi-
sas sérias que agente vá vivendo esta vida até um 
dia que és chamado a dar contas no outro lado. 

Foi o que me disse um antigo vizinho italiano so-
bre que o seu amigo e vizinho de lado na rua Saint 
Dominique, quando perguntei pelo Salvadore, ti-
nha passado para o outro lado e disse isto com uma 
vontade que só as pessoas com uma idade avançada 
são capazes de dizer Sem nenhuma emoção. 

Mas vamos voltar aos assuntos sérios, estamos no 
tempo de não ir para o outro lado mas sim de fa-

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

zer contas com o Governo, provincial e federal, que 
como a morte não te podes escapar. 

Tudo isto para vos avisar que os aldrabões e os vi-
garistas estão de serviço vinte quatro horas por dia 
sete dias por semana, em todos os aspectos da nossa 
vida. 

Ainda o governo do Quebec tinha acabado de di-
zer que ia enviar 500 patacas canadianas para certos 
e determinados contribuintes que a conversada re-
cebeu um texto no telemóvel dos vigaristas sobre as 
ditas cujas 500 patacas e para tocar num botãozinho 
no telefone. 

Não vão nesta cantiga, o governo NUNCA comu-
nica connosco via texto. Também para aqueles que 
andam a procurar habitação para alugar têm muita 
atenção porque os vigaristas também estão presen-
tes com apartamentos a alugar que não existem ou 
as vezes nem sequer estão a alugar.

Outro terreno que os aldrabões estão muito acti-
vos é na construção, sobretudo com pessoas idosas. 

Se os nossos leitores tem a mãe e o pai vivos não 
se esqueçam de lhe telefonar várias vezes por dia, 
para estarem ao corrente, discretamente, do dia dos 
vossos velhotes com dizem os nossos leitores do 
rectângulo Português. 

''É bom amar muitas coisas, pois aí está a verdadeira 
força, quem SMS muito, realiza muito e pode realizar 
sempre mais, e o que e feuito no amor e bem feito'', 
Vincent Van Gogh.

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.

James Couto, A beira da morte 
Dois homens, cada qual com cerca de 30 anos, 

caíram de um muro, em Rabo de Peixe, ao 
longo de cerca de 20 metros, para as pe-

dras junto ao porto da vila. Um faleceu, de ime-
diato, no local e o outro foi encontrado pelos Bom-
beiros Voluntários da Ribeira Grande com vários 
ferimentos sendo considerado politraumatizado 
grave.
Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande fo-

ram alertados por cerca das 2h30 (hora dos Açores) 
de segunda-feira sobre o incidente e fizeram deslo-
car para o local duas ambulâncias, uma das quais 
transportou, de imediato, o ferido grave para o Hos-
pital do Divino Espírito Santo. No Hospital do Divi-
no Espírito Santo de Ponta Delgada confirmaram a 
entrada do politraumatizado grave na madrugada. 
(Correio dos Açores)

Na segunda-feira, recebemos a notícia que O ho-
mem que está em coma no hospital é James Couto, 
acarinhado pela nossa comunidade e que muitos 
viram pisar os palcos em Montreal. 

A equipa do jornal A Voz de Portugal|Montreal 
deseja que ele sobrevive a este grande accidente, 
mas que ele está clinicamente morto.

É difícil acreditar tudo o que está no Facebook e re-
cebi uma chamada sobre a situação nos Açores.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A mentalidade perdura 

O estado novo foi derruba-
do mas a mentalidade que 
presidiu à sua existência 

perdura até aos dias de hoje pelo 
que vemos no resultado das últi-
mas eleições e na personalidades 

apontadas para o executivo que tomará posse bre-
vemente. 

É irónico que aproximando do meio século do 25 
de Abril, assim como tendo este ano o 25 de Abril 
mesmo à porta, tenhamos um governo em plena de-
mocracia que promove o estatismo à semelhança do 
regime anterior.

A Portugal tem necessidade de um conjunto de re-
formas que, não sendo segredo de ninguém, mesmo 
do atual e novo governo, têm sofrido uma mani-
pulação na praça pública que torna quase inviável 
qualquer discussão racional sobre o tema. Assim, 
fica tudo nas esferas de académicos, uns inclinados 
a uma vertente, outros a outra, mas dos quais o ape-
lo aos tradicionais medos culturais lusófonos vence 
sobre toda e qualquer razão teórica ou prática. 

Não há dados que alterem esta circunstância pois 
entrámos no reino do emocional, onde apenas im-
pera as impressões subjetivas de cada cidadão. Uma 
coisa é certa: mesmo naqueles que apoiam as polí-
ticas dos últimos anos do governo socialista têm a 
perceção que algo não vai bem, que a estagnação e 
falta de progressão pesa no coletivo e em cada ci-
dadão. 

Falam dos filhos e dos netos esquecendo muitas 
vezes que as benesses que os políticos que apoiam 
outorgam a torto e direito nada mais é do que dívi-
da que pesará nos seus descendentes. Já tivemos um 
cenário semelhante em que o desmando simples e 

puro associado à falta de orientação levou o país ao 
estatismo do estado novo. 

Quando dos dinheiros vindos da União Europeia 
apenas uma ínfima parte se dirige ao tecido empre-
sarial e o restante é vertido pelo estado, está tudo 
dito. 

O elenco do novo governo a tomar posse não dá 
esperanças de reformismo tão necessário. 

A perda de lugares no conjunto europeu em que 
países do leste nos ultrapassaram e consequente-
mente atira Portugal para o fundo da tabela parece 
não despertar qualquer sentimento nos portugue-
ses, que se sentem confortáveis com a mediocrida-
de. 

Nas minhas explorações em livros do início do sé-
culo XX e mesmo do século XIX escritos por es-
trangeiros que visitaram Portugal, com as devidas 
cautelas pois havia autores que gostavam de enalte-
cer defeitos alheios para satisfazer as suas próprias 
vaidades nacionalistas, mas ainda assim é curioso 
notar que embora não considerassem os portugue-
ses preguiçosos, admiravam-se da falta de entusias-
mo e mesmo motivação em procurar algo melhor, 
uma espécie de inércia face à necessidade de pro-
gresso. 

Esta inércia continuou pelo estado novo e perdura 
até à atualidade. Pergunto-me se face a uma catás-
trofe como a guerra na Ucrânia, como reagiria Por-
tugal? Como reagiriam os portugueses, suas elites e 
seu governo? 

Deparamo-nos com um problema muito mais 
simples de resolver, que exige muito menos sacrifí-
cio que os ucranianos estão chamados a fazer, ainda 
assim preferimos chafurdar na mediocridade, sem 
qualquer ânimo de avançar. 

Onde anda o espírito guerreiro dos portugueses 
que nem sequer se anima a lutar pelos mesmos?
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JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

Sarrabulho no Clube Português de Montreal

Caro leitor, sei que foi com um in-
vulgar curiosidade que leu o títu-
lo do artigo, não é o que na giria 

chamamos o Sarrabulho,... pancadaria,... desacatos, 
etc. 

Desta feita foi um Sarrabulho, à moda do Minho, bai-
xo e alto Minho, que consta de uma comida a base de 
carne de porco, o respetivo sangue, enchidos de mor-
cela, chouriço, galinha, e alheiras, um prato bastante 

rico em calorias por isso foi servido durante a hora do 
almoço no dia 27 de março de 2022. 

Uma sala com muita gente como é habito neste clube, 
e com uma agravante, as pessoas estão fartos de não ter 
um pouco de distração de dar um pezinho de dança, 

encontrar amigos confraternizar, como diz o ditado, 
nem só de pão vive o homem. 

A administração do clube e as pessoas que ajudaram 
estão de parabéns, um serviço impecável, só com um 
inconveniente, isso já é tradição do Português, nunca 

chega a horas. 
A equipa da cozinha não se poupou a esforços para 

que tudo estivesse bem e a horas, e a parte disso, já 
pensou fazer comida para 150 pessoas não é fácil por 
amor a camisola como dizemos.

São estas e outras pequenas coisas que as nossas 
actividades clubistas e outras culturais que nos enri-
quecem. No fim do almoco houve dança folclórica à 
minhota alguns elementos do Praias de Portugal dan-
çaram e tocaram modas do Minho. Uma tarde bem 
recheada de convívio de amizade de respeito, que é 
habito neste clube. Em breve daremos notícias para o 
almoço da Páscoa.
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red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

AS 'Grandes' Festas do Divino Espírito SantoAS 'Grandes' Festas do Divino Espírito Santo
estão a beira de ser anuladas para 2022estão a beira de ser anuladas para 2022

O tempo do Covid "acabou", 
sim o governo finalmente dis-
se várias vezes que o Quebec 

não pode continuar com incertezas com a Covid, e 
mesmo o novo diretor por interim disse bem clara-
mente que devemos viver com este bichinho e vão 
continuar com o desconfinamento, que a população 
apanha ou não devemos continuar as nossas vidas 
como era antes.

Eu sempre disse,... desde o início desta pandemia, há 
duas janelas. A primeira janela é o verão e a segunda é 
antes do Natal. 

Porquê?
É simples,... o vírus não gosta do frio,... então durante 

o verão está dormindo e antes do Natal começa a acor-
dar. Isto é uma visão simples a dizer mas na realidade 
a comunidade não pode continuar assim. Tal como o 
centro da cidade de Montreal!

Há uma economia que se fez com os trabalhadores, 
os que vêm de férias para visitar a nossa cidade e as 
pessoas que são os consumidores.

Tirando todos os trabalhadores, funcionarios e pes-
soas que vai e vem para fazer negócios, o centro da 
cidade foi um deserto completo, vi isso durante a pan-
demia e faz medo, porque não se via ninguém nas ruas 
tal como a rua Ste-Catherine onde havia milhares de 
pessoas a andar, hoje vê-se muito pouco,... não como 
era antes.

É dificil compreender.
Mas as grandes festas são assim. Sem o Santo Cristo, 

Espírito Santo e Nossa Senhora do Monte,... há muito 
dinheiro investido para toda a comunidade. Sim, um 
bebe uma cerveja na festa, é dinheiro que entra, as pen-
sões, é dinheiro que entra, as compras das carnes para 
a festa do Espírito Santo, os artistas que vão cantar, as 
rematações, o petiscos, que vais comer, os donativos 
e os investimentos vão fazer mexer todos, mesmos os 
restaurantes, comércios a volta da Santa Cruz, e mes-
mos os hóteis em Montreal. A comunidade precisa 
destas festas a igreja precisa, e o nosso povo precisa 
também. O passarinho disse-me que as grandes festas 
do Espírito Santo em Santa Cruz e Anjou não vão ser 
feitas, e há uma probabilidade que Ste-Teresa vão ser 
feitas. Eu não compreendo como é que um padre e as 
comissões podem decidir que não vão fazer nada este 
ano. Sim, é verdade é muito trabalho mas a comunida-
de precisa. Em Toronto vi que a máquina já começou, 
5 a 6 festas por fim de semana, e são as associações 
que estão a frente da comunidade, e eles precisam de 
dinheiro então eles fazem,.. Aqui Anjou, Hochelaga, 
Clube Portugal, Associação Portuguesa do Canadá e 
a Casa dos Açores estão a recomeçar pouco a pouco, e 
isso é importante,... mas onde está Água de Pau, Ribei-
ra Quente, Rabo de Peixe que fazem as maiores festas e 
fazem mexer a comunidade. Precisamos deles!

Ao menos, Hochelaga vai a frente, e, vão fazer as fes-
tas do Espírito Santo, onde estão os outros?

Terça-feira ouvi que todos os festivais vão recomeçar 
em grande, tal como o festival de Jazz, filmes, Franco-
folie, Nuits d'Afrique, etc.

Onde está o nosso festival de folclore,... o Festival 
Portugal, em vez de investir nas nossas associações 
vão investir aos italianos,... WOW! 

Onde estão os líderes da comunidade para fazer me-
xer a nossa comunidade? Será que A Voz de Portugal 
deve ir a Toronto fazer reportagens das festas? Porque 
aqui as pessoas tem medo de trabalhar...

Houve mais um passarinho que me ligou a última 
hora que as festa dos Espírito Santo de Laval vão de-
correr. Sem trabalho,... nada se faz!
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Entregue-se ao amor, 
confie naquilo que sente. Saúde: Tente relaxar mais, anda 
com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma 

como gere as suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: A pessoa com quem sonhava poderá surgir 
inesperadamente. Saúde: O seu nível de cansaço encontra-
se elevado. Dinheiro: Período favorável, poderá surgir uma 

proposta há muito aguardada. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com 
muita calma e compreensão. Saúde: Momento estável, 
aproveite para descansar. A Vida espera por si. Viva-a! 

Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em grandes 
proporções. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: Os seus filhos precisam de mais atenção. 
Seja um bom exemplo, eduque-os para a vida. Saúde: 
Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase 

equilibrada, sem alterações de maior. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: A sua vida afetiva beneficiará nesta 
fase em que está mais sensível. Saúde: Nada o preocupará a 
este respeito. Dinheiro: Não desperdice as suas finanças em 

bens supérfluos. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Cuidado com as atitudes que toma, 
revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si 
próprio! Saúde: Não se auto-medique, fale com o seu médico 

se não se sente bem. Dinheiro: Se quiser retomar um projeto antigo, 
esta será a melhor altura. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Fique atento ao que se passa à sua volta. 
Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro: Poderão surgir 
algumas dificuldades neste domínio. 

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua 
relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas 
aprende a construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa 

excessos alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura para 
contrair empréstimos. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. 
Amor: Esclareça as situações recorrendo ao diálogo. Terá 
paz e união. Saúde: Cuide melhor da saúde espiritual. 

Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Números da Sorte: 8, 17, 
22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Aproveite o tempo livre 
para estar mais com o seu companheiro. Saúde: Nada de 
preocupante nesta área. Dinheiro: Avance com confiança! 

O sucesso espera por si! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Para que a sua 
relação permaneça estável, confie mais no seu amor.  
Saúde: Evite comer tantos doces para não prejudicar o seu 

organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projeto, 
se for esse o seu desejo. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim 
não viverá as alegrias e felicidades de cada momento 
que passa. Saúde: Fase favorável para iniciar uma dieta. 

Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar desse dinheiro 
mais tarde. Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Nasceu um novo herói 

Volodymyr Zelenskyy é um 
homem que está a dar uma 
lição ao mundo e nele os 44 

milhões de ucranianos depositam 
a sua esperança, encontrando-se neste momento 
em Kiev, cercado pelos russos e sendo considera-
do o inimigo número um a abater.

Em 2018, ele criou um partido político os "Servido-
res do Povo" e a 31 de Dezembro de 2018 anunciou 
a sua candidatura a presidente da Ucrânia, ganhan-
do as eleições presidenciais a 21 de Abril de 2019, 
com 73% dos votos expressos pelo povo ucraniano.

Ele é hoje líder de 44 milhões de ucranianos, num 
dos momentos mais trágicos da sua história, inva-
didos pelos soldados russos, a mando do todo-po-
deroso líder Putin. Trata-se de uma guerra desigual, 
ou seja está é uma autêntica guerra entre David e 
Golias, neste caso contra um gigante militar, eco-
nómico e industrial, nem mais nem menos contra o 
maior país do mundo.

É judeu e nasceu em 1978 em Kryvvi Rih, uma re-
gião russófona da Ucrânia, quando ainda parte da 
União Soviética, tendo-se licenciou-se em Direito e 
decidiu ser comediante e ator. Fundou uma produ-
tora de televisão, participou em filmes e programas 
de TV - entre os quais "Servidor do Povo" uma sé-
rie de comédia que foi um dos maiores sucessos da 
TV ucraniana e na qual representava precisamente 
o papel de Presidente da Ucrânia.

Muita gente no mundo esperava que teria sido le-
gítimo e lógico que o Presidente Zelenskyy tivesse 
abandonado Kiev e, num local mais seguro, pudes-
se continuar a liderar a Ucrânia neste trágico não 
apenas para aquele país, mas para todo do mundo. 
Mas não, ele ficou e permaneceu no posto junto do 
seu povo sofredor, sendo uma inspiração que uniu 
a nação ucraniana. Ele recusou sair, mesmo quando 
os americanos se ofereceram para o tirar da capital, 
tendo ficado para a história a sua resposta: que não 
precisava de uma boleia mas sim de munições.

Por isso, o mundo rende-se a este homem e a sua 
atitude tem merecido todo o respeito. Num mun-
do onde políticos assumem lideranças o Presidente 
Zelenskyy tem o seu quê de inspirador, pois é intri-
gante ver um comediante que, chegado ao poder, se 
tornou um verdadeiro líder.

Nas primeiras horas de 24 de fevereiro, pouco an-
tes do início da invasão russa, Zelenskyy gravou um 
discurso aos cidadãos da Ucrânia e da Rússia. Ele 
refutou as alegações do governo russo sobre a pre-
sença de neonazistas no governo ucraniano e afir-
mou que não tinha intenção de atacar a região de 
Donbas. Uma parte do seu discurso, ele falou em 
russo ao povo da Rússia, apelando para que eles 
pressionassem Putin para evitar a guerra. O discur-
so foi amplamente descrito como emocional e sur-
preendente.

No seu apelo direto à população da Rússia, diria: 
"Quem vai sofrer mais com isso? As pessoas. Quem 
pode impedir isso? As pessoas. Essas pessoas estão 
presentes entre vós? Tenho certeza que sim. Figu-
ras públicas, jornalistas, músicos, atores, atletas, 
cientistas, médicos, blogueiros, comediantes, Tik-
-Tokers e muitos mais. Pessoas comuns. Pessoas 
normais, Homens, mulheres, idosos, crianças, pais 
e, mais importante, mães. Assim como as pessoas 
na Ucrânia. Assim como as autoridades na Ucrânia, 
não importa o quanto tentem convencê-lo do con-
trário.

Vai à frente no seu discurso emotivo disse: Eu sei 
que eles não vão mostrar este meu apelo na televi-
são russa. Mas os cidadãos da Rússia devem vê-lo. 
Eles devem saber a verdade. E a verdade é que isso 
precisa parar, antes que seja tarde demais. E se a li-
derança russa não quer sentar-se à mesa connosco 
em busca da paz, então talvez ele possa sentar-se 
à mesa convosco. Os russos querem a guerra? Eu 
gostaria muito de responder a esta pergunta. Mas a 
resposta depende apenas de vocês, cidadãos da Fe-
deração Russa.

Durante esta guerra, Zelenskyy foi alvo de mais 
de uma dúzia de tentativas de assassinato, três das 
quais foram impedidos por informações de funcio-
nários russos que se opunham à invasão. 

Volodymyr Zelenskyy foi apelidado pelo Times 
of Israel de "defensor judeu da democracia ucra-
niana".  Gal Beckerman do The Atlantic descreveu 
Zelenskyy como tendo dado ao mundo um herói 
judeu". Em 7 de março, o presidente checo Milos 
Zeman decidiu atribuir a Zelenskyy o maior prê-
mio estadual da República Checa, a Ordem do Leão 
Branco, pela sua bravura e coragem diante da inva-
são da Rússia. Mesmo sem disparar um tiro, atirar 
uma granada ou um Cocktail Molotov, Volodymyr 
Oleksandrovych Zelenskyy está a lutar. 
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Tem alguma dúvida 
com relação às 
vacinas contra 
COVID-19? 
A linha telefônica 211 oferece 
serviços em inglês, francês e 
mais de outros 200 idiomas para 
ajudá-lo a encontrar as informações 
de que precisa ou recursos que 
podem ajudar você.

Este serviço é gratuito e 
confi dencial. 

Ligue para 211.
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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

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

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

EMPREGOS

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

 

 

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

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

PAYSAGISTE NDC
PRECISA-SE DE PESSOAS 
PARA CORTAR RELVA COM 

UM POUCO DE EXPERIÊNCIA. 
BOM SALÁRIO.

JACQUES: 514-992-0312



A VOZ DE PORTUGAL | 31 DE MARÇO DE 2022  | 9 ANUNCIOS

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

NECROLOGIA

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 

†

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

A DPE construção está, neste momento, à procura de 
trabalhadores em renovação, trabalho geral e pintura, 
salário sengundo a experiência, seguro de grupo após 
3 meses. 

Contactar Décio Cardoso
450-674-9220

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

TEL.:514-362-1300

MEGA 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

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

parque Lafontaine
514-525-5628

EMPREGOS

JULIA BAIRROS FERREIRA
1945 - 2022

É com grande pesar, que a fa-
mília vem por este meio infor-
mar o falecimento no dia 23 de 
março de 2022, com 77 anos 
de idade, de Julia Bairros Fer-
reira, esposa do já falecido Fer-
nando Martins Ferreira, natural 
de Moitas-Venda, Alcanena, 
Portugal.
Deixa na dor suas duas filhas 
Paula e Magda, suas irmãs 
Odete, Maria-Emilia, Cremilde  
e Gertrudes, cunhados, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
4231 boul. Saint-Laurent, Montréal, Qc.
www.memoria.ca, 514-277-7778

O velório terá  lugar sexta-feira  1 de abril de 2022 
das 16h às 21h. A missa de corpo presente  terá lugar 
sábado 2 de abril de 2022 às 11h30 na Igreja Santa 
Cruz e vai ser sepultada no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos obrigado pelo vosso conforto. 
Bem Haja.

Precisa-se de um cozinheiro a tempo inteiro 
com experiência em cozinha tradicional 

para o restaurante Porto Mar situado 
no Velho Montreal.

SR. PASSOS: 514-286-5223

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

† LAUDALINO FURTADO
1936-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
26 de março de 2022, com 
86 anos de idade, o senhor 
Laudalino Furtado esposo 
da já falecida senhora Al-
meria do Ponte, natural do 
Porto Formoso, São Miguel, 
Açores, Portugal. 
Deixa na dor seu filho Jim 
(Nélia Almeida), sua filha Fi-
lomena (Daniel Côté), pai do 
já falecido João Manuel (Li-
lian Sepulveda), seu genro 
José Silveira. Seus netos/as 
Adamo, Jessica (Etienne), 
Brittany (Billy), Lisa (Andy), 
Laura, Isabella, Sean. Bis-
netos Lucas, Jackson, Tho-
mas, sobrinhos/as, familiares e amigos.Serviços fúne-
bres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. Saint-Martin E., Laval 
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar quarta-feira 30 de março de 2022 
das 16h às 21h e quinta-feira das 8h30 às 9h30. O fune-
ral será as 10h na igreja Santa Cruz e será sepultado no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com pro-
funda saudade a missa do sétimo dia que será sábado 
às 18h na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

Precisa-se de uma senhora para 
trabalhar em loja de costura com ou 
sem experiência e que fala inglês ou 
francês, e possívelmente português.

514-844-4351
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Oscar 2022: Tapa na cara, homenagens
e poucas surpresas marcam cerimônia
A Academia de Artes e Ciên-

cias Cinematográficas de 
Hollywood realizou, no úl-

timo domingo (27), a 94ª edição do 
Oscar, premiando as melhores pro-
duções de 2021. A noite teve No Rit-
mo do Coração faturando o maior 
prémio da noite, levando Melhor Fil-
me, e a ficção científica Duna com o 
maior saldo de estatuetas, levando 
seis das dez indicações que recebeu.

RAINHA BEYONCÉ
Apesar de ter diversos prémios en-

tregues antes da transmissão ao vivo, 
a cerimónia começou, de facto, com 
uma poderosa apresentação da canto-
ra Beyoncé, interpretando a música Be 
Alive, do filme de King Richard. Mes-

mo indicada na categoria de Melhor 
Canção Original, a performance pa-
rece não ter dado sorte à composição, 
que acabou perdendo para "No Time 
to Die", de Billie Eilish para 007 – Sem 
Tempo Para Morrer.

ATOR FAZ HISTÓRIA
Um dos momentos mais emocionan-

tes da noite veio na entrega de Melhor 
Ator Coadjuvante. O prémio ficou para 
Troy Kotsur, de No Ritmo do Coração. 
O ator foi o primeiro homem surdo a 
ser indicado e vencer uma estatueta de 
atuação. Kotsur recebeu o prêmio das 
mãos da atriz sul-coreana Youn Yuh-
-jung, e emocionou com discurso em 
língua de sinais, o equivalente a Libras 
no Brasil.

WILL SMITH E CHRIS ROCK
Nós sabemos, e você também, mas 

não tem jeito. O momento mais mar-
cante do Oscar 2022 e que certamente 
será o principal motivo de lembrança 
desta cerimónia foi a briga entre Will 

Smith e o comediante Chris Rock. O 
humorista fez piada com o visual de 
Jada Pinkett Smith, esposa de Will, que 
apareceu na cerimónia com a cabeça 
raspada devido a uma condição de saú-
de chamada alopecia, que causa a que-
da do cabelo. 
Will Smith 
então levan-
tou da cadeira, 
subiu ao palco 
e acertou um 
tapa na cara 
do humoris-
ta. Ao sair, ele 
ainda proferiu 
palavrões ao 
colega, que fo-
ram captados 
pelos micro-
fones da ceri-
mónia.

De início, muitos espectadores fica-
ram confusos se seria um momento 
combinado entre os dois, mas uma 
análise das imagens mostrou não só 
que Smith acertou o rosto de Rock em 
cheio, como precisou ser acalmado por 
Denzel Washington durante o interva-
lo da transmissão.

Smith, depois, levou o Oscar de Me-

lhor Ator e se desculpou com os mem-
bros da Academia. Em lágrimas, o ator 
declarou ser “um defensor da família”, 
por quem “comete loucuras por amor.”

Pessoalmente isto nunca deveria ser,... 
e acho que deveria expulsar Will Smith 

dos Oscars para compreender o que ele 
fez, nunca deveria ser aceito. 

Os dirigentes dos Oscars vão fazer al-
gumas mudanças por causa deste inci-
dente e tudo vai mudar por causa dele.

O pior é que ele festejou em grande o 
seu prémio, mas, no final, quem per-
deu foi os Oscars.
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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
01/04 SC Braga 15:15 Benfica
02/04 Belenenses 10:30 Portimonense
  E. Praia 13:00 FC Vizela
  FC Arouca 13:00 Gil Vicente
  Famalicão 15:30 Boavista
03/04 Marítimo 10:30 CD Tondela
  Moreirense 13:00 Vitória SC
  Sporting 15:30 P. Ferreira
04/04 FC Porto 15:15 Santa Clara

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
01/04 Leixões 13:00 FC Penafiel
02/04 CD Mafra 6:00 Benfica B
  Feirense 9:00 A. Viseu
  Rio Ave 15:00 Trofense
03/04 Académica 6:00 Casa Pia
  GD Chaves 9:00 Nacional
  Farense 9:00 SC Covilhã
  E. Amadora 14:00 Vilafranquense
04/04 Varzim 13:00 FC Porto B

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

O Canadá é a mais recente seleção apurada 
para o próximo Mundial. O passaporte foi 
carimbado este domingo e confirma o re-

gresso dos canadianos à maior competição de fute-
bol do Mundo, mais de 36 anos depois da primeira 
e única vez.

Com Stephen Eustáquio em destaque, o Canadá der-
rotou a Jamaica (4-0), com o médio portista a assistir 
para o primeiro golo: Larin, Buchanan e Hoilett foram 
os goleadores de serviço, sendo que a goleada foi con-
firmada através de um autogolo. Com mais esta vitó-
ria, os canadianos consolidam o primeiro lugar da fase 
de qualificação da CONCACAF, à frente dos Estados 
Unidos e do México, as duas principais referências 
do futebol da América do Norte, que também devem 
atingir a fase final do Mundial 2022. Este apuramen-
to significa também que o Canadá vai disputar dois 
Mundiais consecutivos pela primeira vez, uma vez que 
já tem a presença assegurada no Mundial 2026, por ser 
um dos países organizadores. A formação canadiana 
só tinha estado na fase final do Mundial em 1986, no 
México, onde perdeu os três jogos efetuados no Grupo 
C, perante França (0-1), Hungria (0-2) e União Sovié-
tica (0-2), acabando no 24º e último lugar.

Canadá no Mundial

Foi preciso sofrer mais quatro meses e meio. 
Correr mais 180 minutos. Vencer mais dois 
jogos.

Mas já está.
Portugal vai mesmo ao Mundial 2022.
Fernando Santos queria menos sofrimento e Portu-

gal, no palco do Dragão, onde há cinco dias superou a 
Turquia, não deixou a chama das cores da Macedónia 
do Norte ir mais além (2-0). Jogo seguro. Controlado. 
Dominado quase sempre. E um bis de Bruno Fernan-
des a tirar o passaporte português para o Qatar.

Os golos foram mesmo o auge de uma noite plena no 
Porto. Uma noite que começou com o momento ar-
repiante no hino nacional (com o desejo de Ronaldo 
cumprido).

Desenhou-se depois com a coesão, união e inteligên-

cia da equipa que, na verdade, tinha mais e melhores 
argumentos. Mostrou-os. A mesma seleção que, no 
espaço de um ano e meio, foi ao Euro 2020 e venceu 
na Alemanha e, há cinco dias, a campeã europeia Itá-
lia, foi tudo menos capaz de contrariar Portugal. Basta 
dizer que não conseguiu um remate à baliza de Diogo 
Costa. Os primeiros 20-25 minutos ainda mostraram 
grande equilíbrio e expectativa, até porque a Mace-
dónia, reforçada com Elmas e Kostadinov esta noite 
e bem assente num 4x2x3x1, também quis jogar e ter 
bola e tapou praticamente todos os caminhos a Portu-
gal, que, por sua vez, fez uma revolução na defesa com 
um trio novo e Pepe a fazer uma exibição arrebatado-
ra. Nada passou ali. A única ocasião nessa fase inicial 
do jogo pertenceu a Ronaldo, incapaz de bater Dimi-
trievski depois de lançado por Otávio (14m).

De ex-leão para ex-leão, Bruno catou o caminho
O andar do relógio mostrava Portugal cada vez mais 

capaz de enganar marcações aos macedónios. Ber-
nardo a descer para resgatar jogo foi importante nes-
se sentido. Mas foi de ex-leão para ex-leão que tudo 
mudou. Stefan Ristovski, que fez no Sporting amizade 
com Bruno Fernandes, “ofereceu-lhe” a bola num pas-
se de risco e uma combinação com Ronaldo significou 
vantagem para Portugal. Minuto 32, 1-0. Ristovski dis-
se na antevisão que se sentia um pouco português. E os 
portugueses bem agradecem uma ação que foi decisiva 
para desbloquear o resultado.

Por essa altura, já eram os gritos por Ronaldo. Ou 
«Portugal, Portugal» em uníssono nas bancadas. O 
Mundial parecia perto. Mas era preciso dar uma sapa-
tada no sofrimento recente.

Pepe imperial, Bruno a fechar com classe e a estreia
Foi dada. E o Mundial mais perto ficou na segunda 

parte quando, depois de 20 minutos de algum impasse, 
um corte – um de muitos – de Pepe sobre Bardhi con-
duziu Portugal ao 2-0, numa finalização de absoluta 
classe de Bruno Fernandes após cruzamento de Diogo 
Jota (65m).

MUNDIAL 2022: PORTUGAL 2-0 MACEDÓNIA DO NORTE

Bruno Fernandes tira o passaporte português

IBRAHIMOVIC RECUSA DEIXAR A SELEÇÃO: «TODOS VIRAM UM ANIMAL DIFERENTE»
Apesar da derrota no play-off de acesso ao Mundial 2022 contra a Polónia e de ter 40 anos, Zlatan Ibrahimovic frisou que não se vai retirar da seleção 
da Suécia. O avançado do AC Milan contou que já avisou o selecionador sueco das suas intenções. «Estamos muito dececionados, tínhamos muita 
vontade de nos qualificarmos. Queria jogar o Mundial. Foi um jogo equilibrado. Tivemos oportunidades de marcar e eles também, mas na segunda 
parte eles fizeram o golo cedo e aí tivemos de ir atrás do resultado», começou por dizer à TV4. «Vou continuar a jogar enquanto sentir forças para 
tal. Já disse isso ao Janne Andersson [selecionador], que acho que percebeu. Ele e todos os que aqui estiveram viram um animal diferente e ficaram 
contentes com isso, por isso vou seguir», concluiu.
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FORMULA 1

MAX VERSTAPPEN VENCE GP ARABIA SAUDITA...
NA ÚLTIMA RETA FERRARI, DOIS e TRÊS 

Esta segunda corrida do ano 
que é o Grande Prémio da 
Arabia Saudita em Jeddah, 

ficou marcada nesta sexta feira com uma incerte-
za entre pilotos, equipas e organização do evento, 
porque apenas a quinze quilómetros do circuito ter 
caído e explodido um míssil num depósito de com-
bustível da companhia ARAMCO, explosão essa 
sentida e vista por todos no padock e em redor do 
circuito.

O ataque que segundo informações seria da auto-
ria do movimento político armado Houti. Depois 
de quatro horas de reunião entre George Russel, re-
presentante dos pilotos e a organização, decidiram 

então, com garantias de segurança, realizar a prova 
neste que é o mais longo circuito da época com 6,174 
Km, 27 curvas e 50 voltas a rodar. E a Ferrari de Char-
les Leclerc a serem os mais rápidos nesta sexta-feira.

Sábado e isto a contar para as classificatórias fi-
caram neste Q1 a surpresa do dia Lewis Hamilton 
Mercedes, que depois de 2009 e em 2017 no Brasil (e 
isto porque bateu e foi eliminado) vê a sua secção de 
trabalho terminar juntamente com, Alex Albon Wi-
lliams, Hulkenberg, Aston Martin, Latifi,Williams e 
Tsunoda, Alpha Tauri, em comum e entre os cinco 

carros eliminados quatro tem motores Mercedes. 
Hamilton pediu desculpa a sua equipa por não ter 

conseguido fazer melhor, e diz; (o carro era impossí-
vel de guiar). A 4,58 minutos do final deste Q2, Mick 
Schumacher, Hass, quando se encontrava em nono 
lugar e na curva 12, bateu fortemente contra os mu-
ros de proteção e destrói por completo o seu mono-
lugar. Bandeira Vermelha e neutralização da secção. 
Embora consciente, foi transportado em ambulância 
ao centro hospitalar do Circuito seguindo depois de 
helicóptero para o Hospital local das Forças Armadas 
para exames mais aprofundados. Sabemos que Mick 
Schumacher se encontra bem, comunica, gesticula, 
mas a equipa Hass decidui que o piloto alemão não 
participa na corrida de domingo. 

Os dois McLaren de Lando Norris e Daniel Ricciar-
do ficaram fora deste Q2, juntamente com Zho, Alfa 
Romeo, Mick Schumacher, Hass e Lance Stroll, As-
ton Martin. Q3, e com uma volta perfeita e depois 
de 215 Grandes Prémios (embora tivesse desde já 
conseguido vitórias) finalmente, Sérgio Perez Men-
donza, Red Bull é o “Pole Position” para este GP da 
ARABIA SAUDITA. Daniel Ricciardo depois de ter 
atrapalhado a volta de Esteban Ocon é penalizado 
em três lugares e 10 mil euros de multa. Sebastian 
Vettel, Aston Martin não participa na corrida ele 
que, ainda está a recuperar do Covid 19. Domingo, 
Checo Perez é o primeiro mexicano a largar de uma 
pole e Hamilton ao contrario do que se pensava não 
arrancou dos pits mas, Sergio Perez, Red Bull com 
um arranque canhão é o líder na corrida seguido de, 
Leclerc Ferrari e Verstappen,Red Bull que ganha o 
lugar de Carlos Sainz, Ferrari. 5 voltas e Ocon, Alpi-
ne fecha a porta ao seu companheiro de equipa Fer-
nando Alonso,Alpine sob o olhar desmuralizado do 
seu diretor. 7 volta e Alonso finalmente passa Ocon. 
9ª volta mas que luta pela sexta posição entre Alonso, 
Ocon, Botas e Magnussen. 13 volta e Lewis Hamil-
ton, já é 11 na corrida, enquanto lá na frentre Perez 
comanda com os Ferrari nas suas traseiras a 2.660 
seg, Entretanto Zho, Alfa Romeo é penalizado em 5 
seg. 15ª volta e Hamilton está nos pontos na 10ª po-
sição. E, na 16ª volta Latifi, Williams, bate no muro 
e neutralização da mesma, aproveitando os Ferrari 
para mudar de pneus e Charles Leclerc assumir os 
comandos da prova. 20ª volta Sergio Perez deverá 
ceder a posição a Sainz, por o ter ultrapassado quei-
mando a linha branca à saída dos pits, sim cedeu e 
agora é quarto na corrida. 

37ª volta e Fernando Alonso, Alpine, com proble-
mas na caixa de velocidades entra nas boxes, seguido 
de Daniel Ricciardo, McLaren e Valtteri Bottas, Alfa 
Romeo ambos com problemas mecânicos. 40ª voltas 
e Hamilton ainda com os mesmos pneus que come-
çou a corrida, não pode ir as boxes mudar pneus en-
quanto as mesmas estiverem fechadas, pois o carro 
de segurança virtual está acionado. 42ª volta Max 
Verstappen ultrapassa Leclerc mas o piloto da Ferrari 
assume de novo a liderança. 

Que Luta... Calma com os nervos... Max quase per-
de o controle na curva 12 mas, à 48ª voltas o piloto da 
Red Bull é o novo comandante da prova e vence pela 
primeira vez esta época o Grande Prémio da Arabia 
Saudita, seguido de Charles Leclerc, Ferrari e Carlos 
Sainz, Ferrari em terceiro. Quanto a Max Verstappen 
disse: "fantástica vitória, lutamos muito lá na frente"! 

Próximo Grande Prémio a 10 de abril no Grande 
Prémio da Austrália em Melbourne.


