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Tragédia
de Borba Portugal 1-1 Polónia
ortugal vive hoje “um período de estagna-

P

ção no desenvolvimento das infraestruturas
rodoviárias”, defende docente do Instituto Superior Técnico em declarações ao Jornal Económico. “Devem ser retirados ensinamentos ao
nível da predição do risco”, realça o especialista.

Entre

o sonho
e a realidade

4

“Há claramente um desacompanhamento das infraestruturas rodoviárias municipais. Isso sucede
tanto no interior como nos grandes centros urbanos (basta ver o viaduto de Pedrouços em Lisboa
e os casos de aluimento de estradas na capital)”,
realça Miguel Moreira da Silva, docente no Instituto Superior Técnico, em declarações ao Jornal Económico a propósito da tragédia de Borba.
Na sequência do aluimento de terras, um troço
da Estrada Nacional (EN) 255 abateu para dentro de duas pedreiras, que ficam contíguas à via,
uma ativada e outra desativada. Questionado sobre se o desafio está na infraestruturação, Miguel
Moreira da Silva nega que esse seja o caminho,
considerando que a solução passa pela “gestão
dos ativos existentes”: “há, contudo, uma certa
opacidade na governance das responsabilidades
da gestão destes ativos, entre administração central, local e empresas públicas”.
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No Cerne da Alma, As Nossas
Dificuldades São Semelhantes
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

U

m rei pode controlar o
seu reino, mas tem graves problemas para submeter a sua emoção debaixo do
seu controle. Houve reis que
escravizaram homens, mas eles mesmos eram
escravos das suas emoções.
Os cientistas têm tantas dificuldades de atuar
no mundo dos pensamentos quanto os homens
que nunca frequentaram os bancos de uma escola. No cerne da alma, o “eu” de qualquer ser
humano tem dificuldades de ser um grande líder.
Todos temos períodos de bonança. Mar calmo,
céu límpido e, assim, deslizamos sem surpresas
pela vida. De repente, uma tempestade imprevisível se levanta.
À medida que a atravessamos perdemos o fôlego, as reservas esgotam-se e o ânimo vacila. A
vida nunca é uma reta, mas é curva sinuosa. Os
que não acompanham as curvas da vida, saem
facilmente fora da pista e recebem solavancos.
Alguns refinam a sua inteligência com alguns
tropeços e outros realçam a maturidade diante
dos sofrimentos e perdas. Mas esses são a minoria.
A maioria adquire sequelas diante dos problemas existenciais. Tornam-se pessoas mais tristes,
mais tensas e amargas com os acidentes da vida.

O mestre da emoção queria mostrar que não
deveríamos agir ingenuamente no deserto da
existência. Deveríamos aproveitar cada oportunidade para crescer. Deveríamos nos manter em
sua presença e usar cada erro, cada perda, cada
fracasso para nos enriquecermos. Ouvia-se a
sua voz no deserto: “Aprendei de mim, pois sou
manso e humilde de coração”. Ele queria mudar
a natureza humana com a sua própria vida.
O mestre da emoção usava a técnica do “duvidar, criticar e determinar” para conduzir os seus
discípulos a gerirem os pensamentos e a reescrever a sua história.
Os seguidores íntimos do mestre da emoção
viviam uma verdadeira revolução interior, conseguiam construir um refrescante oásis no árido
deserto emocional.
Eles aprendiam a desacelerar o pensamento e
aquietar a emoção.
O mestre da emoção ao contar uma história
confrontava os paradigmas dos fariseus, e encorajava-os a duvidar da ditadura do preconceito,
a duvidar do sentimento de superioridade que os
controlava, a crer e amar o espetáculo da vida.
Ao discorrer para seus discípulos que não
fossem ansiosos e não gravitassem à volta dos
problemas futuros, para deixarem de ser escravos das suas preocupações, ele estimulava-os a
tomar posse de uma vida feliz, contemplativa e
serena.

A grande novidade

renasceu o Convívio dos Naturais e amigos da Vila
de Água de Pau. Este Convívio estava adormecido por
muitos anos, agora o novo grupo de naturais e amigos
de água de Pau e não só, decidiram dar continuidade a
este convívio dos Pauenses
que será realizado no dia 28 de setembro 2019,
na Associação Portuguesa de Laval.
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força de

Theresa May

jorge correia

A

primeira-ministra britânica Theresa May ocupa
neste momento uma posição
curiosa dadas as circunstâncias.
Se por um lado entrou como uma líder fraca,
não só de convicções - pois aceitou ser a primeira-ministra do brexit depois de ter feito uma
campanha tímida pelo não ao brexit - como também em suporte político, pois nunca foi sólido o
apoio em torno da sua figura, ocupa agora uma
posição forte devida unicamente ao alvorecer do
desastre que é o brexit que provoca a fuga de
responsáveis viáveis para liderar o processo político. Existem agora fundamentalmente três alternativas: este princípio de acordo é aceite e implementado originando uma saída minimamente
controlada; o acordo não é aceite, o caos instala-se e dá-se uma saída desordenada, cujos prejuízos afetarão todos em particular o Reino Unido;
uma marcha atrás, com possivelmente outro referendo, mas não necessariamente pois seria de
consequências tão ou mais imprevisíveis como
aquele que deu origem ao brexit, ou no limite um
limbo, em que o Reino Unido estaria numa eterna saída até o caso se resolver. Qualquer destas
soluções jamais satisfará as pretensões dos britânicos que se pretendem separar da União Europeia (UE), pois é uma utopia pensar que o Reino Unido poderia impor as suas vontades a um
bloco de 200 a 300 milhões de habitantes, que
até se tem portado solidamente face a esta aventura britânica. Mesmo comercialmente, fazendo
acordos bilaterais com outros países ou grupos
de países, as normas europeias se imporiam da
mesma maneira pois qualquer troca comercial
com a EU está obrigada a regras, as quais eu não
estou a ver outros parceiros comerciais preterirem em favor do muito mais pequeno mercado

britânico.
A utopia do imperialismo britânico e da sua
glória, originada da cegueira orgulhosa, ainda
paira nas mentes de alguns britânicos que não
se aperceberam de que o tempo passou em que
uma nação mais avançada impunha a sua força
a outra ou a outras de forma rápida e eficaz. A
História ensina-nos que o tempo, esse senhor intangível e inelutável, apaga eficazmente todo e
qualquer império. Nada lhe escapa, no entanto,
alguns homens pensam que se podem opor às
suas engrenagens. Alguns políticos simpatizantes do brexit já se aperceberam desta realidade, o
que leva a que se oponham ao acordo mas não assumam mais responsabilidade do que brados de
contestação, fácil opção perante a via sem saída
em que se colocaram. Aqui reside efetivamente
a força de Theresa May, pois os seus adversários políticos estão em posição ainda mais frágil que a sua, encontrando-se encurralados pela
sua própria demagogia, intemperança e perante a
enormidade do erro a que levaram um país, que
longe de ser perfeito, era uma mais valia para a
UE e vice-versa. A História também nos ensina
que erros coletivos levaram à destruição de impérios poderosíssimos, hoje apenas lembranças
de um passado longínquo, ou, em muitos casos,
votaram à irrelevância nações que outrora foram
poderosas. A ver vamos o desfecho desta novela
que até pode estar longe.

Agenda comunitária

Festa

de

Natal

das crianças

O Clube Portugal de Montreal organiza no dia 9 de dezembro de 2018 pelas 15h30 a sua Festa de Natal das
Crianças. Com a presença do PAI NATAL e haverá muitas prendas para as crianças na sala.
514-844-1406

Ass. Portuguesa

do

Canadá

A APC organiza um jantar na sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018. Ementa: sopa, robalo grelhado com
batatas e legumes e sobremesa. Animação musical
Duarte Froias e DJ Machado.
Reserve! Conceição: 514 255-4849.
Virgílio: 514-709-7868.
APC: 514 844-2269 ou pelo Facebook.

Centro Anjou

O Centro Comunitário de Anjou organiza um jantar na
sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018. A ementa será
sopa, carne porco alentejana ou Filetes de peixe, sobremesa e café. Bem-vindo a todos e bom apetite!!!
Reservar com José Costa: 514-718-7617.

Apresentação do livro Biloulou

Os amigos da Biblioteca José D’Almansor organiza o
lançamento do livro Biloulou que se realiza sexta-feira,
dia 30 de novembro às 18h no Centro Comunitário da
Santa Cruz situada no 60 rua Rachel Oeste. A Apresentação será pelo Joaquim Eusébio, e haverá um momento musical e um Porto de honra.

Passagem

de ano em

Laval

A Associação Portuguesa de Laval organiza a sua festa
tradicional da passagem do fim do ano, no centro comunitário situado no 1815 rua Favreau. A noite será animada pelo DJ SUNNYWAVES. Para mais informações
comunicar com Tony Santos 514-292-8664; Dauno Ferreira 514-825-6504.
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manuel carvalho
4ª-feira, 21 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
6:00 Ciência: Espaço
Sociedade Civil
7:04 Teresa Pina
Filhos da Nação
7:38 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Zig Zag
9:41	Os Bochechas
9:51 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:17 Joker
22:04 Notícias do Atlântico
23:05 Mulheres Assim
23:53 Dulce Maria Cardoso
Grande Entrevista
0:51 Portugal Culto e Oculto
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 22 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:32	Os Bochechas
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:43 Futebol: Taça de Portugal
Benfica x Arouca
17:45 Sinais de Vida
18:30 Literatura Aqui
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
Património
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-feira, 23 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Porto
	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15	À Porta da História
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Circo Paraíso
0:30 Portugal na Grande Guerra
1:18 Hora dos Portugueses
sábado, 24 de novembro
1:30 7 Pecados Rurais
2:15	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Romeu, Trás-os-Montes
Visita Guiada
5:45 A Cidade na
Ponta dos Dedos
6:00 Ciência - Smart Cities
Sociedade Civil
7:00 Siga O Coelho Branco
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Voz do Cidadão
9:58 Futebol: Taça de Portugal
Vildemoinhos x Sporting
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
15:43 Taça de Portugal
FC Porto x Belenenses SAD
17:45 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00	Excursões Air Lino
21:45 De Lisboa a Helsínquia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa com Herman

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
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publicidade:
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Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

D

ecorreu nos dias 16 e 17
deste mês, na Casa dos
Açores do Quebeque, em Montreal, uma exposição de pinturas da artista Cândida Martins.
Mas quem é Cândida Martins? Aqui ficam algumas informações recolhidas da sua biografia
oficial:
“Nasceu na cidade de Ponta Delgada, na ilha
de São Miguel do arquipélago dos Açores numa
família de 6 irmãos.
Em 2001, começou a pintar telas a óleo, frequentando uma vez por semana, durante seis
meses, as aulas de pintura de Dona Mercês dos
Reis, na Casa dos Açores do Quebeque.
A partir de 2002, começa a dar asas ao seu ta-

lento artístico de forma autónoma. Naturezas mortas, tais
como flores e frutas, paisagens, reproduções de fotografias e alguns quadros impressionistas de Renoir e Monet
fizeram parte do seu leque de
obras produzidas.
Em 2013, dá-se uma mudança no seu estilo artístico.
Combinando a pintura a óleo
e acrílica e conjugando várias
cores, telas de estilo abstrato
começaram a ganhar vida.
Nesse mesmo ano, começa a transmitir a sua
sabedoria e paixão, nas aulas de pintura duas
vezes por mês na Casa dos Açores. Com a sua
dedicação, paciência e talento, conseguiu transmitir todos os seus conhecimentos e motivar os
seus alunos a produzirem telas igualmente belas. État d’âme foi a primeira exposição oficial
de Cândida Martins, que teve lugar na Casa dos
Açores do Quebeque, em Setembro 2014. Em
2018, Cândida Martins foi convidada a expor no
Museu do Arcano na Ribeira Grande em São Miguel assim como na ilha de Santa Maria. Entre
Sonho e Realidade é a segunda exposição ofi-

cial”. A maior parte das telas apresentadas nesta
exposição denotam a sua inclinação para a arte
abstrata, como manifestação das suas emoções e
mundo interior, embora também sejam evidentes
algumas incursões exploratórias pelo impressionismo, pelo realismo e outras escolas artísticas.
Os temas são muitos e variados, entrelaçam-se
harmoniosamente, conferem ao conjunto da exposição um ritmo e uma coerência que convidam
os visitantes a deterem-se, demoradamente, perante cada uma das telas na busca da sua essência: o amor, a sensualidade, o mistério e a vastidão do universo, a policromia da vida nas suas
múltiplas formas.
Salta logo ao olhar o prazer que a artista sente
na mistura de cores vivas e na procura de novas tonalidades que, num abraço envolvente, nos
acariciam e transportam para mundos oníricos
mas que, também, por aqui e por ali, como salpicos de luz ofuscante,
nos interpelam inesperadamente, levantando-nos no espírito
algumas interrogações
existenciais sobra a natureza humana. Ficam
aqui, para uma melhor
interpretação e ilustração da sua obra, que já
vai sendo vasta a merecer mais altos voos,
algumas reflexões da

artista sobre a vida e a arte: «O abstrato é um
estado de alma. Então abandono-me às cores e
aos movimentos do instante.» «Nunca sei como
a tela vai acabar.» «A vida não é mais do que o
reflexo das cores que pintamos.» «Dizem que o
azul é uma cor fria, mas confesso que é a minha
cor preferida.» «Cada tela é uma aventura.»
Resta acrescentar que a Cândida Martins a todos acolhia com um sorriso luminoso e que o
público acorreu em grande número a demonstrar
mais uma vez que as actividades culturais são
muito bem recebidas quando organizadas de forma a despertar o interesse da comunidade.
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São Martinho

à

Moda

do

Ribatejo

Nesta noite dançaram com convicção e alegria, da
primeira à última dança. Os fortes aplausos através da sala foram sensacionais, pudemos notar que
ara celebrar esta época, o pela primeira fez o fandango foi dançado, de maGrupo Folclórico Portu- neira espetacular, pelas mulheres. Foi anunciado
guês de Montreal teve a hon- pela mestre de cerimónia que o Grupo Folclórico
ra de organizar a festa de São
Martinho no sábado, dia 10 de novembro de
2018.
No ano passado esta festa me encantou com o seu
estilo e apresentação, este ano não é muito diferente. O jantar foi confecionado pela grande chefe
Helena Loureiro. Como todos sabemos, a Chefe
Helena é uma das melhores chefes do Quebeque e
mesmo através do Canadá.
Quando cheguei fiquei encantado, já em primeiro
lugar tivemos um fotógrafo para fazer uma linda
recordação do acontecimento.
O centro das mesas foi um ramo de uma árvore e
nela várias fotos de uma viagem ou várias viagens
do Grupo Folclórico Português de Montreal. Depois a mestre da cerimónia Elizabeth Carreiro Mar-

compromissos para a data em que tal evento se vai
realizar, não posso, com grande pena minha, aceitar o convite. Pedi pois ao Senhor Cônsul-Geral
que fosse portador desta mensagem e que transmitisse à direção do Grupo e a todos os participantes
neste evento os votos das maiores felicidades e os

Português de Montreal foi reconhecido e integrado pela “Federação do Folclore Português”. Só por
isto é uma grande honra para toda a nossa comunidade. E, para finalizar, esta noite o cônsul-geral de
Portugal, António Barroso, discursou sobre a grande honra de estar presente e que ele está muito feliz
de ver a nossa juventude implicar-se nas atividades
culturais tal como o folclore português.
O grupo agradece à madrinha, grande chefe e empresária Helena Loureiro pelo jantar espetacular
e pelo apoio que tem dado. Também agradecem

desejos de que o mesmo tenha o maior sucesso. A
atividade associativa continua hoje a ter a maior
importância para congregar as comunidades portuguesas e para mostrar às outras comunidades
e às autoridades canadianas que os portugueses,
embora cada vez mais bem inseridos na sociedade canadiana, continuam a manter uma identidade própria. Tenho consciência do trabalho que dá
organizar eventos como o de hoje e saúdo por isso
todos aqueles que estão envolvidos na sua organização pelo esforço empreendido muitas vezes com

todos os comerciantes que ajudaram a fazer desta
festa, um grande sucesso.
Mensagem do Embaixador
“Agradeço muito reconhecido o amável convite
que me foi feito para estar presente nas celebrações do primeiro aniversário do Grupo Folclórico
Português de Montreal- Lembranças do Ribatejo. Infelizmente e por ter assumido anteriormente

sacrifício da sua vida pessoal. Que o Grupo Folclórico Português de Montreal- Lembranças do
Ribatejo possa continuar a oferecer à comunidade
portuguesa de Montreal manifestações culturais
tão genuinamente portuguesas como é a dança folclórica. Muitos parabéns, João da Camara, Embaixador de Portugal”.

sylvio martins

P

tins iniciou o jantar com algumas palavrinhas com
a chefe Helena Loureiro, e, o jantar foi sensacional,
do início até ao fim. A história do grupo é longa
com muitas peripécias. O grupo foi constituído no
Clube Portugal de Montreal com algumas pessoas
que adoravam o folclóre. E, pouco a pouco criou-se
o rancho. Um dos diretores tinha uma visão progressista tornando-se seu presidente quando se separaram do Clube Portugal de Montreal. No dia 3
de janeiro de 1965 foi a primeira exibição do Grupo Folclórico de Montreal na comunidade (“Exibição prometedora do Grupo Folclórico Português
de Montreal”, A Voz de Portugal, 8 de janeiro de
1965). E, no 24 de junho de 1965 fizeram uma
grandiosa apresentação na parada de S. João Batista em Montreal (“Participação do Rancho Folclórico Português na parada de S. João Batista em Montreal”, A Voz de Portugal, 2 de julho de 1965). É de
notar que não há data específica do Grupo Folclórico Português de Montreal mas há notas históricas
através do jornal A Voz de Portugal. Por exemplo,
no dia 3 de janeiro de 1965, liderada pelo António
Lourenço, fizeram o primeiro espetáculo e que foi
registado no governo canadiano em 1966. No domingo 8 de fevereiro de 2009, como o tempo e a
idade avançada não se escindem, António Lourenço deu o Grupo Folclórico Português de Montreal
à Missão Santa Cruz (“O Rancho muda de mãos”,
A Voz de Portugal, 11 de fevereiro de 2009). Para
finalizar nos últimos anos o Grupo Folclórico Português de Montreal é liderada pelo Rafael Gaspar e
estão a representar dignamente a cultura folclórica
de Portugal. Há alguns anos, apresentou as danças
de Nazaré, e em 2017 a terceira região que é do Ribatejo, “Lembranças do Ribatejo”, onde podemos
notar que é o primeiro aniversário da fundação deste rancho.
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Confessionário
josé de sousa

O

nde há maldade e falsidade é o pior sítio do mundo, pescada cozida é o prato
que mais gosta e para gastar
dinheiro é comendo e bebendo
em boa companhia, é a Conceição Correia da
Associação Portuguesa do Canadá que se confessa esta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a si própria?
Conceição Correia: Mulher simples, gosta das
coisas bem feitas, adora os filhos e netos. Amiga do seu amigo, prestável e lutadora.
A V.P.: Qual a sua melhor virtude?
C.C.: Sempre pronta para ajudar os outros.
A V.P.: E o seu pior defeito?
C.C.: Fazer facilmente confiança nos outros,
falta de paciência.
A V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
C.C.: As viagens todos os dias para a praia
(Figueirinha) no Ford Vedette do meu avô,
éramos 8 netos.
A V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
C.C.: Ter que passar pelo desgosto de ver a
minha filha ter cancro.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonhava
vir a ter?
C.C.: Ser professora como todas as mulheres
da minha família, ou intérprete para a ONU.
A V.P.: O que significa para si a vida?
C.C.: A vida é uma luta cotidiana onde a paz e
a harmonia deve existir.
A V.P.: Em que época histórica gostaria de ter
vivido e porquê?
C.C.: No tempo dos castelos e governantas.
A V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
C.C.: No sítio onde me sinto feliz.
A V.P.: E o pior?
C.C.: Onde há maldade e falsidade.
A V.P.: O que é viver emigrada?
C.C.: É nunca mais saber onde se está bem.

Para mim é uma experiência positiva e fácil.
A V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
C.C.: A Europa, a Inglaterra, Alemanha, Itália, Portugal com amigos.
A V.P.: Quais as características que mais admira
no sexo oposto?
C.C.: Bondade, sentido de humor, honestidade e fidelidade.
A V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
C.C.: A maldade, hipocrisia, traição, egoísmo
e a falta de respeito.
A V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
C.C.: A trabalhar como voluntária, a dar cursos de culinária, a visitar filhos e netos, trabalhos manuais, aproveitar para passar tempos
com os netos.
A V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
C.C.: Já estou reformada há 10 anos, mas
adorei o contacto com imigrantes de todos os
países.
A V.P.: E o que mais lhe desagrada?
C.C.: A falta de humildade, e a falta de humildade de certas pessoas.
A V.P.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
C.C.: Comer e beber em boa companhia, viajar, comprar roupa.
A V.P.: Qual é o seu prato preferido?
C.C.: Pescada cozida com feijão verde cozido
à portuguesa.
A V.P.: Qual a sua canção preferida?
C.C.: Hotel California,The Eagles.
A V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
C.C.: Melhor não sei mas o que mais gostei foi
“OS MAIAS” e “PRIDE AND PREJUDICE”.
A V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
C.C.: The Godfather.
A V.P.: Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
C.C.: Que descobriram a cura para o cancro.
A V.P.: Qual é o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
C.C.: Capuchinho Vermelho, por ser uma menina indefesa que tem de lutar com o lobo mau.

A V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para
ver e ouvir o quê?
C.C.: Para um lugar na nossa comunidade
onde só se fala dos outros, para ouvir as últimas fofocas.
A V.P.: Qual é a personalidade internacional que
mais admira e porquê?
C.C.: Marie Curie, prémio Nobel da Física e
Química. Primeira mulher a ocupar um posto
de professora na Universidade de Paris.
A V.P.: E qual é a personalidade nacional e porquê?
C.C.: Fernando Pessoa, porque adoro o que
escreveu e por ser ainda da minha família.
A V.P.: O que pensa deste confessionário?
C.C.: É engracado, uma boa maneira de conhecer as pessoas.
A V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida que tomaria?
C.C.: Acabar com as guerras e toda a forma
de sofrimento.
A V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
C.C.: Cá se faz, cá se paga.
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Entrevista com David Saraiva, um dos fundadores
do International Portuguese Music Awards
Continuando com a resposta à primeira pergun- ano-após-ano, e o público adora a nossa maneira
ta, a equipa fundadora já trabalharam juntos e foi de funcionar. Nós não podemos agradecer-lhes o
sempre muito positivo (tal como a angariação de suficiente.
r a um evento é sempre fundo, Operação Haiti). Cada membro da equipa
uma grande honra, quer traz certas forças organizacionais que se comple- Como é a escolha dos artistas para o IPMA?
seja em Montreal, Laval, tam.
Estamos constantemente à procura de artistas
Toronto, Fall River, New Bepara este evento, e estamos sempre atentos ao
dford, Kingston,... O mais Quais foram as dificuldades através dos público para manter esta qualidade. Todos os
importante é que o jornal A Voz de Portugal anos?
anos tentamos organizar um espetáculo diferente
vai mais longe. E, que todos têm acesso ao jor- Como acontece com qualquer novo projeto, e divertido. Felizmente, há uma enorme quantinal. O mês passado A Voz de Portugal esteve houve desafios. A nossa determinação, disciplina dade de talentos Lusófonos através do mundo.
presente na apresentação da programação do e concentração tornaram possível lançar o IPMA Descobrir e apresentar este talento é um dos asIPMA 2019. E, foi sensacional., espero que to- e conquistar qualquer obstáculo ao longo do ca- petos mais gratificantes no desenvolvimento da
imagem do IPMA.
sylvio martins

I

dos tenham gostado do artigo, das fotos e das minho. Nós realmente queríamos ter sucesso e
informações sobre este evento. Nesta ida tive tivemos a sorte de ter o apoio das comunidades
o privilégio de entrevistar com um dos organi- portuguesas na nossa região.
zadores deste evento, David Saraiva.
Como podemos ser patrocinadores deste
Como é que esta ideia surgiu?
evento?
O primeiro “show” aconteceu em 2013, um Podem nos contactar por correio eletrónico
evento como este não se organizou em dois se- info@ipmawards.com e teremos o maior prazer
gundos, começámos a organizar o evento em em explicar como podem ser patrocinadores des2012. A ideia inicial veio do co-fundador Flo- te grandioso evento com qualquer um que queiriano Cabral. A nossa equipa em 2013 era cons- ram fazer parte deste projeto.
tituída por José Xavier, David Saraiva, Floriano
Cabral e Gary Sebastião e trabalhámos juntos O financiamento de um evento como este
em alguns eventos de angariação de fundos que deve ser bastante difícil, como é que podem
foram grandes sucessos no passado. A nossa ex- conseguir um evento desta importância com
periência combinada nas indústrias de produção uma qualidade profissional e fantástica?
de TV e música deu a base para o Internacional “Portuguese Pride!” Orgulho de ser Português!
Portuguese Music Awards “IPMA”.
As comunidades portuguesas acreditaram neste
projeto desde o primeiro ano e vê-se que todos
Como é que se organizou o primeiro IPMA? os patrocinados estão orgulhosos de fazer parte

Como funciona a escolha dos concorrentes e
dos vencedores do concurso?
Todos os concorrentes vão ser analisados e pontuados pelo painel de juízes. Podem notar que os
juízes são profissionais na indústria e são juízes
que estão situados através do mundo. Nós fornecemos as músicas ou vídeos e os critérios de
pontuação. Depois disso, é tudo matemática. Há
apenas uma categoria em que o público em geral tem a sua palavra. People’s Choice da Azores
Airlines, onde todos votam na sua música preferida na internet. Gostaríamos de relembrar que
todos os artistas do IPMA 2019 devem enviar as
suas canções ou vídeo até ao 30 de novembro de
2018.

P. 8 | QUARTA-FEIRA, 21 DE novembro de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Somos de uma geração diferente. Uma
geração de computadores e tecnologia
cibernética e é por isso que não acreditamos em bruxaria ou magia negra.
Nós respeitamos a crença da nossa
mãe, mas não achamos que era normal, até que tivemos uma fuga em nossos rostos que não
era acne e cheirava muito mal. Minha mãe soube imediatamente que era mal no trabalho e é por isso que ela nos
levou para jose. Foi surpreendente quando vimos o rosto
da minha tia Emilia em um copo de água fazendo bruxaria
sobre nós. É triste o quanto as pessoas vão sair da inveja.
Nós recomendamos José. Família Azevedo

Drogas estava acabando comigo
e minha família. Meus pais pagaram vários centros de reabilitação
e nada funcionou. As lágrimas da
minha mãe me machucaram, mas
meu amor pelas drogas foi maior.
Minha família tomou a decisão de
me ajudar, visitando José e agora
estou muito agradecido por eles
terem feito isso. Só José pôde me
ajudar a me livrar dos meus vícios.
Tiago
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Enquanto outros estão frios neste
inverno, o nosso será quente. José
trouxe de volta a paixão em nosso
relacionamento. Obrigado seu jose.
Somos como novos pássaros do
amor novamente.
Sr. e Sra Prada
No clube comemorando. O
resto da minha vida será feliz
graças ao José
Jeremías

O que minha cunhada
achava que Deus me
abandonaria? Aquele
Deus iria deixá-los fazer o que quisessem
comigo? Deus é grande e lembra-se daqueles que o servem e
me deu a minha linda
filha para completar
minha abençoada família. A magia negra
desapareceu da minha vida graças ao José.
Conceição

Eu achava que ia ser um Natal triste e solitário. Eu pensei errado. Graças a Deus
eu tive um erro. Agora vejo que o Natal
será o melhor de sempre graças ao José.
Só ele poderia trazer a minha família de
volta depois de alguns meses de separação. Obrigado José. Família Nunes
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Brexit: Europeus

perdem direito de
passar à frente na fila de imigrantes

U

Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não
se arrependa mais tarde. Saúde: Poderá constipar-se.
Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja
como rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
Touro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento. Amor: Procure não ter o
seu coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se
contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta
profissional que lhe poderá ser feita.
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
Gémeos: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Procure fazer uma
surpresa à sua cara-metade criando um ambiente romântico. Saúde: Procure descansar um pouco mais.
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde
as suas intenções a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41,
45, 49, 6
Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário
das refeições. Evite estar muitas horas sem comer. Dinheiro:
Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se
para não sofrer dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5
Leão: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário com
quem solicitar o seu apoio. Saúde: Procure o seu médico assistente com maior regularidade. Faça análises de rotina.
Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir
dos seus objetivos. Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28
Virgem: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: o pessimismo e a falta de confiança não favorecem a realização pessoal. Saúde:
Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade
faça sessões de massagem. Dinheiro: Coloque em marcha um
projeto muito importante para a sua carreira profissional.
Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17
Balança: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá suscitar
paixões arrebatadoras, mas pense bem naquilo que
realmente quer. Saúde: Cuidado com aquilo que come.
Poderá colocar em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de
um colega mal intencionado, sendo honesto e consciente das
suas capacidades. Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10
Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e
o otimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas
que estão ao seu redor. Saúde: Maior tendência para
se sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir
alguns problemas profissionais. Mantenha a calma, de modo a
resolver os imprevistos da melhor maneira.
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9
Sagitário: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis para manter essa estabilidade.
Saúde: Propensão para uma pequena indisposição.
Se achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As suas
qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22
Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Ouros, que
significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo.
Planeie um período de descanso a dois. Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente
travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com
os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá
conquistar um bom ambiente.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
Aquário: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide
alguns amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá
sentir-se mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba
aquilo com que conta. Pense bem antes de agir. Números da
Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Peixes: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite
os momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande
bem-estar emocional. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor. Dinheiro: Estará financeiramente estável,
por isso, poderá satisfazer um capricho seu.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

ma nova política britânica de imigração vai retirar aos cidadãos europeus,
incluindo portugueses, o direito de “passar
à frente na fila” de imigrantes australianos
ou indianos, confirmou a primeira-ministra,
Theresa May.
Num discurso hoje na conferência anual da organização patronal Confederação da Indústria
Britânica, a chefe do governo argumentou que
a futura política de imigração britânica a aplicar
após o ‘Brexit’ será baseada em competências
e não na nacionalidade. “No futuro já não será
possível aos cidadãos da UE, independentemente das competências ou da experiência que têm a
oferecer, passarem à frente na fila dos engenheiros de Sydney ou dos programadores de informática de Deli”, prometeu May. O controlo da
imigração, vincou, foi uma das pretensões dos
eleitores quando 52% votaram a favor da saída
da União Europeia no referendo de 2016, alegou a chefe do Governo. Theresa May voltou a
defender o texto que o Governo britânico e os
27 outros países da UE alcançaram na semana
passada após um ano e meio de negociações
tensas, e que deverá ser aprovado no domingo,
num Conselho Europeu extraordinário. Depois,
porém, a primeira-ministra terá de fazer no parlamento um projeto de lei que implementa o
acordo e enfrentar um grupo elevado de deputados pró-Brexit do próprio Partido Conservador

descontentes com o documento. Os chamados
‘brexiters’ querem uma rutura clara com o bloco
e argumentam que os laços comerciais estreitos
estabelecidos no acordo vão tornar o Reino Unido num “Estado vassalo”, submisso a regras da

UE que não terá o poder de influenciar. Questionada após o discurso como é que pode convencer
as pessoas de que este acordo é positivo quando
deputados do próprio partido o disputam, May
desafiou: “Não escutem apenas os políticos, escutem o que as empresas têm a dizer, as empresas que vos garantem o emprego e o rendimento
que paga a comida que alimenta a família”.

Maria Mota, primeira portuguesa a
vencer o Prémio Sanofi-Institut Pasteur

O

trabalho vencedor aborda várias descobertas sobre a fisiologia do parasita que
causa malária e sua adaptação do ciclo de
vida com os hospedeiros.
“A malária continua a ser uma doença que mata
uma criança a cada 2 minutos no mundo e por
isso é urgente continuar a investigar o parasita e os seus complexos mecanismos de ação”,
quem o diz é Maria Mota, cientista e principal
autora do grupo de investigação do trabalho que
acaba de ser galardoada com o Prémio Sanofi-Institut Pasteur 2018, que se traduz numa bolsa
de 150.000€ para investigação. O prémio reconhece não só o trabalho desenvolvido por todos
os envolvidos na investigação como garante ao
laboratório o financiamento necessário para que
se possa “explorar novas ideias de uma forma
mais livre”, aponta a especialista que traz o prémio para primeira vez para Portugal. Foi na categoria internacional de carreira que Maria Mota
foi reconhecida, já a dupla de franceses Claude-Agnès Reynaud e Jean-Claude Weill do Institut Necker-Enfants Malades, venceram na cate-

goria internacional sénior, totalizando assim os
350.000€ que anualmente são oferecidos pelos
Prémios Sanofi-Institut Pasteur a investigações
que demonstrem progresso científico em diferentes áreas da ciência e que este ano destacou as
áreas da Microbiologia e Infeção e Imunologia.

Além de autora da referida investigação, Maria
Mota é também Diretora Executiva do iMM –
João Lobo Antunes, instituto de Medicina Molecular responsável pela campanha ‘Antes de uma
grande resposta, há sempre uma grande pergunta’, que está a decorrer atuamente.
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Alfred Dallaire | Memoria
se Lembrou de Nós
sylvio martins

L

idar com a morte do pai
ou da mãe pode ser a experiência mais dolorosa na
vida da maioria das pessoas.
É praticamente impossível
superar completamente a perda. É quando
nós perdemos alguém que nós pensamos em
um evento como este. Todos os anos o Alfred
Dallaire | MEMORIA organiza um evento es-

pecial para ajudar todos que perderam entes
queridos. Este ano a minha esposa perdeu a
sua mãe e fomos honrá-la neste evento.
Por mim tudo o que toca a morte, eu tento fugir
logo e é sempre muito difícil ver um amigo ir
embora.

Festa Branca

casais da semana

Sim sou uma pessoa muito emotiva... Eu sei,
todos os seres humanos precisam de tempo para
processar a perda. Na verdade, não há um período de tempo determinado para a duração do luto.
Isso depende de cada um.
No domingo, dia 11 de novembro de 2019 fomos ao Alfred Dallaire | MEMORIA em Laval.

Esta celebração iniciou-se às 14h com um concerto comemorativo, seguiu-se uma linda cerimónia da luz. Fiquei muito emocionado com esta
cerimónia da luz. Ouve também uma cerimónia
religiosa em honra dos falecidos em italiano e
em português. Depois tivemos a oportunidade
de visitar o jardim das memórias que situa-se à
direita do mausoléu St-Martin.
Tudo o que eu posso dizer é que foi uma linda e
respeitosa cerimónia.

em

Laval

Muito bem organizado, um ótimo jantar com
fartura e a natas do céu foram saborosas. Paraos últimos anos a comu- béns.
nidade começou a ter
nova ideias e novas festas.
Uma delas é a Festa Branca.
Já se festejou no Oriental, no
centro comunitário de Anjou, no Estrela do Oceano e
agora está em Laval.
No sábado passado 17 de novembro festejou-se
com o grande conjunto de David deMelo. Um
dos cantores que eu gosto muito é David deMelo porque ele canta de todos os estilos musicais
para agradar todos os presentes, e quando o conjunto está no descanso o DJ Alex Moreira toma
conta do pessoal que quer dançar até ao final.
A Cor da Festa Branca transmite paz, pureza e
limpeza, representando também a inocência, a
sinceridade e a verdade. E, através da sala pudemos ver e apreciar todos vestido de branco.
Sylvie Machado

N

amigas da semana
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

MERCEARIAS

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

notários

renovações

Plancher

Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

restaurantes

T.: 514-849-3808
Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

GRANITE
LACROIX INC.

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984
renovações

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Parque de Diversão

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Seguros

Tel.: 514-575-9605

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

JES RENOVATIONS

ANEDOTA da Maria rosa

Desejos no deserto
Uma loira, uma morena e uma ruiva estão perdidas no
deserto. Encontram uma lamparina e depois de a esfregar, um génio acaba por sair e concede um desejo a cada
uma.
A ruiva pede: - Eu quero regressar a casa.
Então o génio a faz regressar a casa. Então a morena
diz: - Quero ir para casa ter com a minha família.
A mesma regressa a casa com a sua família, e depois a
loira pede: - Gostava que as minha amigas estivessem
aqui comigo...
Aparelho auditivo
Após testar por uma semana o novo aparelho auditivo, o
idoso regressa ao médico.
- O senhor está gostando do aparelho? - pergunta o médico.
- Está funcionando que é uma maravilha - responde o senhor.
O médico pergunta: - E o que é que a sua família achou
de o senhor voltar a ouvir?
E o senhor responde: - Bem, eu ainda não contei a eles,
mas já mudei o meu testamento três vezes.

www.acaixa.ca

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

turistas
carrossel
labirinto
crianças
gincanas
filas
balanço
lanches

fliperamas
bilheteria
banheiros
gangorra
sorvete
adrenalina
churros

especialista
em
Renovações
ligeiras

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281
SUDOKU: nível médio

8

7 diferenças

1

7 6
9
5 4 8

4
2 3 6

9
2
8 3 2

1
5

7 5 4
2 9
3
1

3

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

MEMORANDUM
5º aniversário de falecimento

Domingos Terceira

Saíste da vida, mas não da
nossa vida. Como podíamos acreditar que morreu
quem tão vivo está nos nossos corações.

Nora: 450-628-5472

Sentimos muito a tua falta.
Da tua mulher Linda e da tua
querida família. Uma missa
em honra do Sr. Domingos
Terceira será celebrada, domingo, 25 de novembro de
2018 às 11h30, na igreja
Santa Cruz.

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
vestshell inc
situado em montreal norte Está à
procura de operadores de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Precisa-se de empregados para trabalhar numa
padaria, pessoa para cozinhar, para trabalhar ao
balcão, e padeiro.
Rose ou David: 450-629-5115 ou 514-298-4733
Precisa-se de um trabalhador para um armazém para
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.
Domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.
Connie: 514-875-4800 ext.: 161
Companhia imobiliária procura um carpinteiro ou
um zelador a tempo inteiro. Excelente salário para o
candidato segundo a experiência e atendendo aos
requisitos da posição.

514-937-5357 #1 514-355-7171
info@royalwestmount.com

Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre
ville proche de Atwater. Proches de toutes les commodités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins
d’autres. La personne recherchée devrait parler français, être responsable, très fiable et accepter d’habiter
sur les lieux. Les responsabilités du profile recherché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bonnes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les
appartements aux éventuels locataires; Distribuer des
avis dans l’immeuble; Assurer la médiation et communication entre l’administration et locataires; Intervenir
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront
requises. Avoir de l’expérience est considérée comme
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rémunération sera discutée en fonction de l’expérience.
Veuillez S.V.P nous faire parvenir votre Curriculum Vitae via emails. Seules les personnes retenues seront
contactées. Merci. repairs@cifproperties

Restaurante schwartz
Precisa-se de empregado para ajudante
de cozinha durante a tarde e noites.
Frank: 514-842-4813
PrECISA-SE DE HOMEm AJUDANTE PARA
INSTALAçãO DE ALUMÍNIO. e, PRECISA-SE DE
SERRALHEIRO SOLDADOR PARA ALUMÍNIO.
TEL.:514-362-1300
Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um
empregado na preparação da nossa especialidade,
chouriço português, desde o início até ao final do
processo, bem como as especiarias, embalagem e
preparação das encomendas. O candidato deve ter
experiência nesta área. 514-849-3808

EMPREGOS

Precisa-se de uma pessoa com experiência na administração de uma
mercearia a tempo inteiro que fala
francês, inglês ou português.
514-843-6036

Precisa-se de padeiro com
experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário
Patricia: 514-814-0362
Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa
ou governanta numa casa em centro da cidade de
Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos.
Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida.
lilasara2015@gmail.com
Precisa-se de empregados com experiência em limpeza e manutenção de edifícios de escritórios a tempo
inteiro ou parcial. Deve ter um carro. Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax para 450-9751977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.
Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrânica, a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de preparador/pintor de
automóveis para uma garagem de
alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para
Luís: 514-279-7224

Precisa-se de uma empregada
que não fume e que goste de
cães. Uma vez por semana
para manutenção completa
da casa, perto da estação de
metro Henri-Bourassa com
experiência e referências

514-332-5672

serviços
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas sem
voodoo. Rosa: 514-918-3956

N
†

ecrologia

António Gonçalves
dos Santos
1932-2018

Faleceu em São Brás de
Alportel, no dia 8 de novembro de 2018, o Sr. António Gonçalves dos Santos, natural de São Brás de
Alportel, Algarve, Portugal,
com a idade de 86 anos.
Esposo da senhora Rosa
Maria das Neves Santos.
Deixa na dor sua esposa, filhos/a António Abílio,
Danny, Karen. Netos/as
Michael, Alex, António Miguel, Amanda e Brigitte,
sobrinhos/as assim como
outros restantes familiares
e amigos.
As cerimónias religiosas foram celebradas a semana
passada, sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018, seguindo o funeral para o cemitério desta vila.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-haja.

†

Rosália Azevedo Pereira

†

Gilberto dos Santos

Faleceu em Montreal, no dia 16
de novembro de 2018, com 85
anos de idade, senhora Rosália Azevedo Pereira esposa do
já falecido senhor Fernando
Pereira, natural da Fajã dos
Bodes, São Jorge, Açores,
Portugal. Deixa na dor seus
filhos/as Isabelle (Valdemar
Bettencourt), Lúcia (José Dinis
Santos), Idalina (Dan Legros),
Paulo. Netos/as Helena (Robert), Karina (David), Bradley,
Emmanuel, Ricardo, Elijah,
Jayden. Bisnetos/as Kloee, Liliana, Alexandre, Lucas,
Meghane e Clara, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira dia 21 de novembro de 2018 das 9h às 11h seguido pelo serviço fúnebre às 11h30 na igreja Santa Cruz e será sepultada no
cemitério Repos St-François D’Assise. Renovam com
profunda saudade a missa de sétimo dia que vai se realizar quinta-feira, dia 22 de novembro às 18h30 na igreja
Santa Cruz. A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associem na dor. Bem-haja.

Faleceu em Montreal, no dia
19 de novembro de 2018, com
57 anos de idade, senhor Gilberto dos Santos, natural de
São Paulo, Brasil. Deixa na dor
sua mãe Angelina Victória Luís
natural de Porto Formoso, São
Miguel, Açores, seus irmãos
Paulo dos Santos e Luciano
dos Santos, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira 21 de novembro
de 2018 das 8h30 às 9h30. Seguir-se-á o funeral às 10h
na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério Repos St-François D’Assise. Renovam com profunda saudade a missa de sétimo dia que se realizará domingo,
25 de novembro de 2018 às 11h30.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem-haja.
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Portugal falha Europeu Portugal perde com a Holanda
de sub-21 e Jogos
e falha conquista de torneio de sub-19
Olímpicos, ao perder
seleção portuguesa de futebol de sub-19 A derrota com a Holanda (2-1) afastou Portugal
falhou ontem a conquista do Torneio Pre- da possibilidade de vencer o Torneio PreparatóA
com Polónia
paratório da UEFA, em Erevan, na Arménia, rio da UEFA, depois dos triunfos frente à Alema-

A

seleção portuguesa de futebol de sub-21
falhou hoje o apuramento para a fase final do Europeu de 2019 da categoria, ao perder por 3-1 com a Polónia, em Chaves, na segunda mão do ‘play-off’.
Depois do triunfo em Zabrze, por 1-0, a formação comandada por Rui Jorge deitou tudo a
perder nos primeiros 24 minutos, com os polacos a marcarem três golos, por Krystian Bielik
(cinco), Dawid Kownacki (oito) e Sebastian
Szymanski (24).

ao perder por 2-1 no encontro decisivo com a
Holanda, que se revelou mais eficaz na concretização.
Portugal entrou forte, beneficiando logo ao primeiro minuto de uma excelente oportunidade, no seguimento de um
remate de Pedro Neto ao lado.
Aos 34 minutos, a seleção
lusa dispôs de duas oportunidades, por Vítor Ferreira, que
atirou com estrondo à trave e,
na recarga, Luís Lopes falhou a
baliza holandesa.
Na segunda parte, a partida
foi mais equilibrada, com ambas as seleções a estarem perto
do golo.
Lutsharel Geerstruida, aos 74
minutos, aproveitou uma bola
perdida nas imediações da área
e fez o 1-0 e Tiago Dantas, aos 82, ganhou espaço e rematou em arco para o empate 1-1.
No seguimento de um lance muito confuso,
Thijs Dallinga isolou-se e fez o golo da vitória
holandesa, aos 86 minutos, que assim conquistou invicta a competição.

«Superliga Europeia? É

Na segunda parte, Diogo Jota ainda reduziu,
aos 52 minutos, mas o seu golo foi insuficiente e Portugal não repetirá as presenças de 1994,
2002, 2004, 2006, 2007, 2015 e 2017, e está também fora do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2020. Por seu lado, a Polónia junta-se
na fase final à Itália (coanfitriã), Croácia, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Bélgica,
Sérvia, Roménia, França e ao vencedor do ‘play-off’ entre Grécia e Áustria.
O sorteio da fase final, que se realiza em Itália
e São Marino, de 16 a 30 de maio de 2019, está
marcado para sexta-feira, em Bolonha.

O

presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, não acredita que avance a ideia de
uma Superliga Europeia com alguns dos emblemas mais poderosos do “velho continente”.
«Não haverá Superliga Europeia. É um tipo de
ficção ou um sonho», disse Ceferin à BBC.
Na mesma entrevista também Andrea Agnelli,
presidente da Associação Europeia de Clubes,
deixou a ideia de que a Superliga Europeia não
vai avançar. Isto depois de a Juventus, clube que
lidera, ter sido associada à criação da prova.
«Posso confirmar que nunca vimos, nunca discutimos e nunca estivemos envolvidos na criação
desse documento. Estamos totalmente comprometidos com a UEFA em dar forma ao avanço
deste desporto», disse o dirigente italiano.

nha (1-0) e da Arménia (5-1).
Este torneio está inserido em mais uma etapa
de preparação para a Ronda de Elite de acesso

ao Euro2019.
O sorteio dessa fase de qualificação, para a qual
Portugal está automaticamente apurado, depois
de ter vencido o Campeonato da Europa em
2018, realiza-se em dezembro, em Nyon.

ficção ou sonho»

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga Santander
1-Barcelona
2-Sevilla
3-Atlético Madrid
4-Alavés
5-Espanyol
6-Real Madrid
7-Valladolid
8-Girona
9-Levante
10-Getafe
11-Real Sociedad
12-Real Betis
13-Eibar
14-Celta de Vigo
15-Valencia
16-Villarreal
17-Athletic
18-Leganés
19-Rayo Vallecano
20-Huesca

P	J	V	
24 12 7
23 12 7
23 12 6
23 12 7
21 12 6
20 12 6
17 12 4
17 12 4
17 12 5
16 12 4
16 12 4
16 12 4
15 12 4
14 12 3
14 12 2
11 12 2
10 12 1
10 12 2
7 12 1
6 12 1

Inglaterra
Premier League
E	D
3 2
2 3
5 1
2 3
3 3
2 4
5 3
5 3
2 5
4 4
4 4
4 4
3 5
5 4
8 2
5 5
7 4
4 6
4 7
3 8

P	J	V	
1-Man. City
32 12 10
2-Liverpool
30 12 9
3-Chelsea
28 12 8
4-Tottenham
27 12 9
5-Arsenal
24 12 7
6-Bournemouth 20 12 6
7-Watford
20 12 6
8-Man. United
20 12 6
9-Everton
19 12 5
10-Leicester City 17 12 5
11-Wolverhampton16 12 4
12-B&H Albion
14 12 4
13-West Ham
12 12 3
14-Newcastle
9 12 2
15-Burnley
9 12 2
16-Crystal Palace 8 12 2
17-Southampton 8 12 1
18-Cardiff City
8 12 2
19-Huddersfield 7 12 1
20-Fulham
5 12 1

Itália
Serie A
E	D
2 0
3 0
4 0
0 3
3 2
2 4
2 4
2 4
4 3
2 5
4 4
2 6
3 6
3 7
3 7
2 8
5 6
2 8
4 7
2 9

1-Juventus
2-Napoli
3-Internazionale
4-Lazio
5-Milan
6-Roma
7-Sassuolo
8-Atalanta
9-Parma
10-Fiorentina
11-Torino
12-Sampdoria
13-Cagliari
14-Genoa
15-SPAL 2013
16-Bologna
17-Empoli
18-Udinese
19-Frosinone
20-Chievo

P	J	V	
34 12 11
28 12 9
25 12 8
22 12 7
21 12 6
19 12 5
19 12 5
18 12 5
17 12 5
17 12 4
17 12 4
15 12 4
14 12 3
14 12 4
13 12 4
10 12 2
9 12 2
9 12 2
7 12 1
0 12 0

Brasil
Serie A

França
Ligue 1
E	D
1 0
1 2
1 3
1 4
3 3
4 3
4 3
3 4
2 5
5 3
5 3
3 5
5 4
2 6
1 7
4 6
3 7
3 7
4 7
3 9

1-Paris SG	
2-Lille
3-Montpellier
4-Lyon
5-Saint-Étienne
6-Marseille
7-Nice
8-Strasbourg
9-Stade de Reims
10-Nantes
11-Bordeaux
12-Rennes
13-Angers
14-Nimes
15-Toulouse
16-Amiens
17-Caen
18-Dijon
19-Monaco
20-Guingamp

P	J	V	
39 13 13
26 13 8
25 13 7
24 13 7
23 13 6
22 13 7
20 13 6
18 13 4
17 13 4
16 13 4
16 13 4
16 13 4
15 13 4
14 13 3
14 13 3
13 13 4
12 13 2
11 13 3
7 13 1
7 13 1

E	D
0 0
2 3
4 2
3 3
5 2
1 5
2 5
6 3
5 4
4 5
4 5
4 5
3 6
5 5
5 5
1 8
6 5
2 8
4 8
4 8

1-Palmeiras
2-Flamengo
3-Internacional
4-Grêmio
5-São Paulo
6-Atlético Mineiro
7-A. Paranaense
8-Cruzeiro
9-Botafogo
10-Santos
11-Bahia
12-Corinthians
13-Fluminense
14-Ceará
15-Vasco
16-Sport
17-A. Mineiro
18-Chapecoense
19-Vitória
20-Paraná

P	J	V	
71 35 20
66 35 19
65 35 18
62 35 17
62 35 16
53 35 15
50 35 14
49 35 13
47 35 12
46 35 12
44 35 11
43 35 11
42 35 11
39 35 9
39 35 9
38 35 10
37 35 9
37 35 9
36 35 9
22 35 4

E	D
11 4
9 7
11 6
11 7
14 5
8 12
8 13
10 12
11 12
10 13
11 13
10 14
9 15
12 14
12 14
8 17
10 16
10 16
9 17
10 21
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Portugal ‘apagado’ empata com
Polónia mas mantém invencibilidade

P

ortugal e Polónia empataram hoje 1-1, no
fecho do Grupo 3 da Liga A da Liga das
Nações de futebol, resultado que agrada mais
aos polacos, mas que tornou a seleção nacional a única invicta da competição principal.
André Silva inaugurou o marcador aos 34 minutos, mas Milik empatou aos 66, de grande penalidade, após um lance que ditou a expulsão de
Danilo e que obrigou Portugal a jogar cerca de
30 minutos com menos um jogador.
Portugal foi primeiro do Grupo 3 da Liga A, com oito pontos, e a Polónia última, com
dois, descendo assim à Liga
B, mas sendo cabeça de série
no sorteio para a qualificação
para o Euro2020, o que justifica a forma como o selecionador Jerzy Brzeczek e o seu
‘staff’ festejaram no final da
partida.
Do jogo com a Itália, no sábado (0-0), que valeu o apuramento para a fase final, de 05
a 09 de junho 2019, ‘sobreviveram’ apenas João Cancelo,
Rúben Dias, William Carvalho e André Silva,
até porque o jogo era quase apenas para cumprir calendário. Também por isso, a toada da primeira parte foi ‘morna’ e o golo inaugural surgiu
quando não tinha ainda havido grandes motivos
de interesse. André Silva antecipou-se de cabeça
ao seu marcador, após um canto da esquerda de
Renato Sanches, e fez o seu 15.º golo na seleção
nacional, em 31 jogos. Três minutos depois, a
Polónia esteve perto do empate, com Kedziora
a cabecear à barra após livre lateral. Os polacos
estavam por cima e, logo a seguir, voltaram a
explorar alguma fragilidade do lado esquerdo
da defesa lusa e Frankowski quase marcou, mas
Beto foi rápido a sair da baliza (39 minutos).

Portugal entrou mais forte na segunda parte,
empurrando a Polónia para o seu último reduto,
mas a melhor ocasião neste período pertenceu
à Polónia, com João Cancelo a evitar quase em
cima da linha o que seria um autogolo de Rúben Dias após um corte a um centro/remate de
Frankwoski.
Fernando Santos lançou João Mário à passagem da hora de jogo para o lugar de um apagado
Raphäel Guerreiro, mas logo a seguir a Poló-

Grupo 1
		
1-Holanda
2-França
3-Alemanha

J
4
4
4

P
7
7
2

Holanda 2-0 França
Alemanha 2-2 Holanda

Grupo 3
		
1-Portugal
2-Itália
3-Polónia

J
4
4
4

		

nia empatou, de grande penalidade, que surgiu
na sequência de um erro de William Carvalho
que deu o pior seguimento a um passe de Renato Sanches. Danilo derrubou Milik e foi expulso
e o mesmo jogador encarregou-se de marcar o
penálti, que só à segunda o árbitro validou (66
minutos). A jogar com menos uma unidade, Fernando Santos trocou Rafa por Bruma, mas foi
Beto que, aos 80 minutos, segurou o empate com
uma grande defesa a remate de Zielinski.
O talismã da seleção nacional, Éder, entrou aos
87 minutos para o lugar de André Silva e recebeu
a maior ovação da noite de um lotado ‘D. Afonso
Henriques’.

P
8
5
2

P
6
6
3

Albânia 0-4 Escócia
Escócia 3-2 Israel

Grupo 3
1-Noruega
2-Bulgária
3-Chipre
4-Eslovénia

J
6
6
6
6

Bulgária 1-1 Eslovénia
Chipre 0-2 Noruega

P
9
9
0

Grupo 4
		
1-Espanha
2-Inglaterra
3-Croácia

J
3
3
2

P
6
4
1

Grupo 2
1-Finlândia
2-Hungria
3-Grécia
4-Estónia
Grupo 4
1-Sérvia
2-Roménia
3-Montenegro
4-Lituânia

J
4
4
4

P
9
6
3

Grupo 3
		
1-Bósnia e H.
2-Áustria
3-Irl. do Norte

J
4
4
4

P
10
7
0

Áustria 0-0 Bósnia e Herzegovina
Irlanda do Norte 1-2 Áustria

P
12
10
9
4

Grécia 0-1 Estónia
Hungria 2-0 Finlândia

P
13
11
5
3

Grupo 1
		
1-Ucrânia
2-Rep. Checa
3-Eslováquia

Liga D
J
6
6
6
6
J
6
6
6
6

Montenegro 0-1 Roménia
Sérvia 4-1 Lituânia

Grupo 1
1-Geórgia
2-Cazaquistão
3-Letónia
4-Andorra

J
6
6
6
6

P
16
6
4
4

Geórgia 2-1 Cazaquistão
Andorra 0-0 Letónia

P
14
12
7
0

E

8
7
6
6
5
5
4
4
4
2
3
3
3
2
2
2
2
2

D

0
1
3
2
3
1
3
2
2
6
2
1
1
3
3
3
3
1

GM GS

2
2
1
2
2
4
3
4
4
2
5
6
6
5
5
5
5
7

21
18
19
19
17
11
15
13
17
7
12
6
11
12
10
7
8
9

6
10
10
11
13
14
12
11
16
8
18
13
15
14
19
11
14
17

30/11 Santa Clara 15h30 Belenenses
01/12 Marítimo 10h30 V. Setúbal
Benfica 13h00 Feirense
Braga 15h30 Moreirense
02/12 Portimonense 10h00 Tondela
Desp. Aves 10h00 Nacional
Chaves 12h30 V. Guimarães
Boavista 15h00 FC Porto
03/12 Rio Ave 15h15 Sporting

P

J

22
21
20
17
15
15
14
14
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8

10
9
10
9
10
10
9
10
9
10
10
10
9
9
9
9
10
10

V

E

D

GM

GS

7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2

1
0
2
2
3
3
2
2
3
3
5
2
1
1
3
3
2
2

2
2
2
2
3
3
3
4
3
4
3
5
5
5
4
4
6
6

19
11
24
10
10
12
9
13
8
9
12
10
6
10
6
7
10
9

12
3
12
7
9
8
6
13
8
13
11
13
9
13
12
11
16
19

taça da liga

18/11	Grp.C	Belenenses SAD 0-1 Chaves
	Grp.B	V. Setúbal 1-2 Tondela
5/12 Grp.A Benfica 15:15 Paços Ferreira

taça de portugal

Eslováquia 4-1 Ucrânia
República Checa 1-0 Eslováquia

Croácia 3-2 Espanha
Inglaterra 2-1 Croácia

Liga C

J
3
3
4

J
4
4
4

1-FC Famalicão
2-Paços Ferreira
3-Estoril Praia
4-Benfica B
5-Farense
6-Mafra
7-Penafiel
8-Ac. Viseu
9-Leixões
10-Académica OAF
11-UD Oliveirense
12-Varzim
13-Braga B
14-Arouca
15-Cova da Piedade
16-V. Guimarães B
17-Sp. Covilhã
18-FC Porto B

V

11ª Jornada

Moreirense 2-0 Portimonense
V. Setúbal 2-1 Feirense
Belenenses 0-0 Boavista
Desp. Aves 2-1 Rio Ave
Nacional 1-0 Marítimo
FC Porto 1-0 Braga
Guimarães 2-0 Santa Clara
Tondela 1-3 Benfica
Sporting 2-1 Chaves

Liga B

Bélgica 2-0 Islândia
Suíça 5-2 Bélgica

Itália 0-0 Portugal
Portugal 1-1 Polónia

Grupo 1
		
1-Escócia
2-Israel
3-Albânia

Grupo 2
		
1-Suíça
2-Bélgica
3-Islândia

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

resultados

Liga das nações
Liga A

PTS J

1-FC Porto
24
2-Sporting
22
3-Braga
21
4-Benfica
20
5-Rio Ave
18
6-Moreirense
16
7-V. Guimarães 15
8-V. Setúbal
14
9-Santa Clara
14
10-Belenenses SAD12
11-Portimonense 11
12-Marítimo
10
13-Desp. Aves
10
14-Tondela
9
15-Nacional
  9
16-Feirense
9
17-Boavista
9
18-Chaves
7

Grupo 3
1-Kosovo
2-Azerbaijão
3-Ilhas Faroé
4-Malta

J
6
6
6
6

Kosovo 4-0 Azerbaijão
Malta 1-1 Ilhas Faroé

Grupo 2
		
1-Suécia
2-Rússia
3-Turquia

J
4
4
4

P
7
7
3

Turquia 0-1 Suécia
Suécia 2-0 Rússia

Grupo 4
		
J
1-Dinamarca 4
2-País de Gales 4
3-Rep. da Irlanda 4

P
8
6
2

País de Gales 1-2 Dinamarca
Dinamarca 0-0 República da Irlanda

Grupo 2
1-Bielorrússia
2-Luxemburgo
3-Moldávia
4-São Marino

J
6
6
6
6

P
14
10
9
0

Moldávia 1-1 Luxemburgo
São Marino 0-2 Bielorrússia

P
14
9
5
3

Grupo 4
1-Macedónia
2-Arménia
3-Gibraltar
4-Liechtenstein

J
6
6
6
6

Macedónia 4-0 Gibraltar
Liechtenstein 2-2 Arménia

P
15
10
6
4

22/11 Benfica 15:45 Arouca
24/11 Lusitano FCV 10:00 Sporting
FC Porto 15:45 Belenenses SAD
25/11 Montalegre 9h30 Águeda
Sp. Espinho 10h00 Boavista
	U. Madeira 10h00 V. Guimarães
Tondela 10h00 Vale Formoso
Penafiel 10h00 V. Setúbal
Paços Ferreira 10h00 Casa Pia
Rio Ave 10h00 Silves
Leixões 10h00 Anadia
Cova da Piedade 10h00 Desp. Aves
Sp. Covilhã 10h00 Moreirense
Marítimo15:00Feirense
Santa Clara17:00Chaves
Braga19:30SC Praiense

Liga dos campeões

27/11	Grp.G
Grp.E
Grp.H
Grp.F
Grp.G
Grp.F
Grp.H
Grp.E

CSKA Moskva 12h55 Plzen
AEK 12h55 Ajax
Juventus 15h00 Valencia
Hoffenheim 15h00 S. Donetsk
Roma 15h00 Real Madrid
Lyon 15h00 Manchester City
Manchester United 15h00 Young Boys
Bayern München 15h00 Benfica

28/11 Grp.A
Grp.D
Grp.B
Grp.C
Grp.D
Grp.B
Grp.A
Grp.C

Atlético Madrid 12:55 Monaco
Lokomotiv 12:55 Galatasaray
Tottenham 15h00 Internazionale
Napoli 15h00 Crvena Zvezda
FC Porto 15h00 Schalke 04
PSV 15h00 Barcelona
Borussia Dortmund 15h00 Club Brugge
Paris SG 15h00 Liverpool

Europa League

quinta-feira 29 de novembro Grupo E

Karabakh 12h55 Sporting
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