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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

  Consulte-me sem compromisso!!!

PFG

Contacte o seu agente de viagens ou a

TAP Air Portugal 800-221-7370  www.TAPusa.us
somos a sua companhia

A bordo e em terra celebramos Portugalidade

           (514) 884-0522

 Seguros :
> Doença grave
> Hipoteca
> Salário
> Vida

Ver  pág.2

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

Ver  pág.2

Guia dos adeptos II
O guia sobre o Euro 2004, com informações de

todas as equipas participantes, bem como história do
futebol português e detalhes sobre os dez estádios
erigidos em Portugal.

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto

à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Vendem-se  barris de Whiskey
e barris novos importados de

Portugal, em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

Serviço de análise do seu vinho

ATENÇÃO : SE NÃO TEM SELO
DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

$32.00
20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

Para mais informações contactar : MARCO:
5187 Jean Talon E., St-Leonard - Tel. 728-6831

Tel.:  (514) 745-0425

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira
Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

MACAU
UM PAÍS, DOIS
SISTEMAS

*A. Barqueiro

Seria lógico pensar que Macau,
território português do Oriente du-
rante quase cinco séculos, viria a
sofrer uma transformação estrutural
profunda, quando em 20 de Dezem-
bro de 1999 passou para a soberania
da China.

Portugal, um pequeno país demo-
crático, integrado então numa
nação comunista, onde as liber-
dades são (e eram) extremamente
condicionadas, nada custava a crer
que o território sofresse as mu-
danças políticas em uso na grande e
poderosa China.

Com enorme surpresa, consta-
tamos que esta expectativa não foi
concretizada. As autoridades chine-
sas criaram a Região Administrativa
Especial de Macau, com um execu-
tivo que rege o território de modo
independente do modelo do país
central, dando-lhe uma autonomia
que respeita o passado de Macau,
concepção saudável de “um país,
dois sistemas”.

Foi esta descoberta que nos cau-
sou espanto, chegados a Macau a
convite do Secretário de Estado das
Comunidades, Dr. José Almeida
Cesário, conjuntamente com cerca
de quatro dezenas de responsáveis
da Comunicação Social portuguesa
espalhada pelo mundo, por ocasião
do 3º Encontro para a Participação.
Este encontro enquadra-se num
ciclo de trabalhos que vem sendo
promovido pela Secretaria de Es-
tado, com o propósito de desen-
volver o relacionamento dos portu-
gueses fora do país, entre eles e en-
tre o país.

Foi uma semana de trabalho in-
tenso, complementada com activi-
dades sociais que a organização e as
instituições locais primaram em

Benfica ganhou  a taça
mas perdeu um capitão

Um Homem deixa o seu posto
O nosso colega e respeitado homem da

informação Luís Tavares Bello, que há anos
desempenhava as funções de Chefe da
Redacção deste Jornal, deixou o seu posto esta
semana, a fim de seguir um novo rumo na sua
prestigiada carreira da informação.Mesmo se
descontentes pela sua partida, respeitamos a
sua decisão e conhecendo-o, cremos que
muito em breve ouviremos falar dele no âmbito
das suas novas responsabilidades.

Todos os colaboradores deste periódico se
juntam a nós para desejar ao Luís Tavares
Bello, os maiores êxitos e felicidades na sua
nova carreira.

 A redacção

SCOLARI DIVULGOU ELEITOS
PARA O EURO’2004 Ver pág. 23

Ver pág. 23

Estudantes de Desporto entregaram tijolos para nova faculdade
Um dos momentos mais altos do cortejo da Queima das Fitas aconteceu quando

os estudantes de Desporto entregaram ao reitor dois tijolos para a construção da
futura faculdade, que deverá arrancar dentro de ano e meio. Com a originalidade
em baixo, as tradicionais “bocas” foram escassas, mas a boa disposição reinou entre
a maioria dos estudantes que ontem saiu à rua.

Pedia-se um cortejo politizado, mas
entre os cerca de 100 carros que
participaram ontem no momento mais
simbólico da Queima das Fitas de
Coimbra poucos foram os que
optaram por traduzir a sátira e crítica
nas tradicionais “bocas”.

Entre as excepções, destaque para
os estudantes da Faculdade de
Ciências do Desporto e Educação
Física, que à passagem pela tribuna
VIP entregaram ao reitor Seabra
Santos dois tijolos, numa atitude que
tentou chamar a atenção para a
necessidade de construção do edifício
da faculdade.

No carro oito, intitulado “Em busca
da faculdade perdida”, todos os

estudantes, cantando “nós só
queremos é uma faculdade”,
empunhavam uns binóculos,
utilizados para tentar encontrar uma
“luz ao fundo do túnel” num processo
que se arrasta há anos. Na estrada,
outros colegas entregaram em mãos a
Seabra Santos os tijolos, que, segundo
o reitor, serão os primeiros a ser
colocados na obra, cujo início deve
acontecer dentro ano e meio,
garantiu.«A ideia é uma espécie de
contribuição...é apenas o que hoje
temos da nova faculdade, o projecto, a
ideia, o sonho», adiantou António
Coelho, presidente do Núcleo de

Ver pág.2
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Os textos (e ilustrações) de Opinião
publicados nesta edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores,
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Para ligação:

América do Norte:
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Chamadas Internacionais:
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Kevin Carvalho

Alugam-se carros e camiões
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• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros
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33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284
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tornar muito agradáveis. A
presença do membro do gover-
no patrocinador (Dr. José Cesá-
rio), do Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Presi-
dência  (Dr. Feliciano Barreiras
Duarte), do Cônsul Geral Por-
tuguês em Macau (Dr. Pedro
Moitinho de Almeida) , do Ar-
quitecto Castro Ribeiro, Direc-
tor do Programa “Portugal no
Coração” e a apresentadora
Merce Romero, do Chefe do
Executivo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau Ed-
mund Ho, do Dr. Fernando
Chui Sai On, Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura do
território e dos jornalistas con-
vidados, são prova da impor-
tância do evento e realça a
oportunidade para partilha de
experiências vividas em dife-
rentes zonas o globo, onde
labutam lusos.

Um dos principais pontos da
Agenda de Trabalhos foi o es-
tudo para formação de uma
Associação Internacional de
Jornalistas e dos Oragãos de
Comunicação das Comunida-
des, para que exista um inter-
locutor da classe com voz repre-
sentativa, para os contactos
com as instituições oficiais
portuguesas e dos países de
acolhimento. Para o efeito ficou
constituída uma Comissão Ins-
taladora que deverá proceder à
legalização da Associação até
ao fim de Setembro, segundo
uma Carta de Intenções  as-
sinada em Macau.

As intervenções de ambos os
Secretários de Estado par-
ticipantes no 3º Encontro foram
objectivas e destacadas. O Dr.
Feliciano Duarte disse “De-
vemos encarar a expansão da
nossa língua como uma van-
tagem competitiva de Portugal
e das comunidades lusófonas. A
língua é, efectivamente, o fac-
tor que une uma imensa comu-
nidade de pessoas (200 milhões
que falam português) espa-
lhada pelos vários continentes
do mundo”.  E, noutra pas-
sagem do seu discurso, o Secre-
tário de Estado Adjunto do
Ministro, declarou: “ A língua
portuguesa é uma grande lín-
gua internacional  e universal,
uma língua franca do Atlântico,
do Índico e do Pacífico, uma
língua de todos os continentes.
O português é, cada vez mais,
uma língua de ligação e de
relação entre os povos”.

O Dr. José Cesário, num en-
contro com o chefe do Exe-
cutivo Edmund Ho, disse estar
satisfeito com o desenvolvi-
mento de Macau, “uma terra

MACAU
UM PAÍS, DOIS SISTEMAS

que respeita os Direitos
Humanos, de democracia e
onde houve uma transição
muito fácil”. Disse ainda o Se-
cretário de Estado: ”É para
mim motivo de orgulho o extra-
ordinário  o empenhamento
das autoridades chinesas e de
Macau, na preservação da
herança cultural portuguesa”.

É esta faceta desconhecida
da realidade macaense, que
surge aos olhares de quem está
a distância com certa surpresa.
Embora sob a soberania de um
sistema político comunista,
Macau é uma região livre, de-
mocrática e progressiva, que
dá gosto visitar.

Tentaremos realçar algumas
das características do Ter-
ritório, em trabalhos futuros.

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira

Cont. da pág.1

Estudantes. «O reitor está no
nosso lado nesta luta», con-
cluiu, satisfeito.Em marcha
lenta, pelo menos na primeira

parte do desfile – até às 17h00,
apenas passaram pela tribuna
VIP, nos Arcos do Jardim, um
quarto dos carros -, uma outra
constatação, elogiada por Sea-
bra Santos: menos álcool. No
entanto, à medida que as horas
foram passando, os elogios do
reitor da Universidade de
Coimbra acabaram por deixar
de fazer sentido. Como manda
a tradição, a cerveja foi “rainha
e senhora” entre o resto das
restantes bebidas e isso notou-
se à medida que o cortejo foi
avançando.Cerveja que aca-
bou por ter um papel funda-
mental no combate ao incên-
dio, que destruiu a parte tra-
seira do “Sopa de Letras”. Por
incrível que possa parecer, os

estudantes conseguiram re-
solver a situação rapidamente
com a ajuda da bebida, um
extintor e capas.Pouco faltava

para as 16h20 quando, de re-
pente, os estudantes de Fran-
cês/Inglês, Francês/Alemão e
Português/Alemão começa-
ram a saltar do carro número
16. Passado o pânico, surgiram
as lágrimas e, segundo depois,
uma imensa ovação de todos os
que se encontravam mais pró-
ximos do carro. Apagadas as
chamas, alegadamente provo-
cadas por alguém no exterior,
os quartanistas voltaram a
subir para a “Sopa de Letras”,
para saborear o resto de uma
tarde de emoções e de festa.O
cortejo não terminou sem um
outro incidente do género.
Dessa feita no carro 53 – “Nau-
frágio Fiscal” -, da Faculdade de
Economia da Universidade de

Coimbra, mas com proporções
bem menores.“Rebelo a rei-
tor”O 40 quase foi o número do
azar para um grupo de Enge-
nharia Química. Um problema
no motor do “Extractor Pro-
pínico” colocou em risco a par-
ticipação dos estudantes, mas
uma solução de recurso – um
reboque – garantiu a presença
no cortejo. «Podem vir para o
nosso carro», prontificou-se,
rapidamente, um colega de
outro carro. No entanto, tudo
acabou por terminar bem. En-
xugadas as lágrimas, voltaram
os sorrisos. Já o sol se tinha posto
quando o último dos cerca de
100 carros que participaram no
cortejo iniciou a marcha rumo
ao Parque Dr. Manuel Braga.
Durante toda a tarde, Coimbra

transformou-se na mais colo-
rida e, provavelmente, mais
agitada das cidades portugue-
ses. À emoção dos estudantes
assistiram milhares de pessoas,
especialmente familiares, que
não quiseram perder a opor-
tunidade de assistir a um dos
momentos mais marcantes da
vida académica de um estu-
dante de Coimbra. Impossíveis
de apagar na memória, mas

Estudantes de Desporto entregaram
tijolos para nova faculdade

Cont. da pág.1

registados para a posteridade
com máquinas fotográficas ou
câmaras de filmar.Aos comen-
tários de que a disposição dos
estudantes não estava ontem
nos melhores dias, o reitor
discordou: «está um cortejo
animado como é hábito», a-
diantou aos jornalistas, entre
uma e outra saudação. «Vá,
ninguém cumprimenta o rei-
tor?», questionou, em jeito de
ironia um “cartolado” de Des-
porto. Desafio colocado, não
faltaram cânticos dedicados a
Seabra Santos, que nunca
recusou um sorriso, mesmo
quando os “Desnorteados”, de
Geografia, reivindicaram “Re-
belo a reitor”.Só ao apelo “E
salta reitor e salta reitor, olé,
olé”, Seabra Santos não cor-

respondeu na tarde de ontem.
«Não me faltava mais nada»,
brincou.Cerca das 17h00, a
chuva ameaçou, mas S. Pedro
estava do lado dos estudantes,
que, depois do cortejo, ainda
continuaram a festa no Chou-
palinho ao som de Iran Costa,
Mónica Sintra e o habitual
Quim Barreiros. Diário de
Coimbra com a devida vénia.

19-05-04.pmd 2004-05-18, 17:442



A VOZ DE PORTUGAL,  19  de  Maio  de  2004  - Página   3

 Açores & Madeira

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Props: Oscar, Rogério

Venha assistir aos jogos de futebol
de Portugal e de todos os países do mundo

através da via satélite

> Ecrã gigante com sistema
   de som

> Privado Video Poker

> Bilhares e futebol de
   mesa

Tel.: (514) 277-0600
7659 rue St-Denis H2R2E7355 Rachel  Este - Montreal - Qc. - Canadá  H2W 1E8

Tel. : (514) 844-3054      Fax : (514) 844-4924

Agência de Viagens
LisboaLisboaLisboaLisboaLisboa

- passagens aéreas ou de comboio
- todo o tipo de pacotes de férias
- automóveis de aluguer ou em plano “achat-rachat”
- despacho de contentores
- serviço oficial de traduções

       VERÃO 2004
contacte-nos

para conhecer as novas tarifas
FINALMENTE    Porto directo!

Viagens para Portugal
ou qualquer outra parte do mundo

Santo Cristo
fez tocar o telefone… do Iraque

Há promessas que são mila-
gres de fé. Nos quatro cantos
do mundo. Neste caso das Flo-
res ao Iraque. Uma florentina
chegou ontem a São Miguel,
vinda da América, para agra-
decer ao Senhor Santo Cris-
to… um toque de telefone,
precisamente quando, nos
EUA, via a procissão do Senhor.
Era o filho que estava no Iraque
e de quem não tinha notícias há
tempos. Um toque de telefone
com notícias de vida que hoje
transforma em lágrimas e ora-
ção de promessa cumprida.
Verdadeiros milagres do tempo
de hoje.

Fátima Medeiros esteve três
meses sem saber do filho. Sabia
que ele estava na guerra e que
estava no Iraque mas há muito
tempo que não tinha notícias
dele nem sabia se estava vivo ou
se estaria morto ou simples-
mente desaparecido. Recorda
que “sentia uma grande an-
gústia e levava todo o dia a
pensar nisso, até mal dormia só
de pensar onde ele estaria e
como estaria”.

Há um ano atrás estava a ver
a procissão do Senhor Santo
Cristo dos Milagres na tele-
visão, na América, quando o
telefone tocou… era o filho a
dar notícias.

Depois de três longos e dolo-
rosos meses, em que Fátima

andou sempre com o coração
nas mãos por não ter notícias
do filho, este telefonema foi
recebido com grande alegria
pela família, embora no fundo e
como mãe ela sentisse que ele
estava vivo e que estava bem.

Quando receberam o tele-
fonema e as primeiras notícias
dele, tanto ela como o marido
ficaram chocados e emocio-
nados, mais ainda com a coinci-
dência de estarem a ver a pro-
cissão quando isso aconteceu.
Resolveram assim vir às festas
para agradecer ao Senhor San-
to Cristo dos Milagres e cum-
prir a promessa feita.

Este é o único filho do casal
Medeiros, tem agora 22 anos
mas saiu de casa pela primeira
vez aos 17 anos de idade quan-
do foi para a tropa. Esteve na
Carolina do Norte e na Carolina
do Sul, depois foi para a Califór-
nia, esteve seis meses no Ira-
que, regressou à América e
ainda esteve mais um mês na
California. Finalmente, em Ju-
nho de 2003 voltou para casa,
por sinal um mês mais cedo do
que estava previsto e daquilo
que estavam à espera, conta a
sua mãe.

Foi na véspera das festas do
Divino Espírito Santo que o
filho lhes ligou a dizer que já
estava na Califórnia e que
estava quase em casa, “o que
nos deixou muito felizes porque
não fazíamos conta dessa sur-
presa nem de mais essa boa
notícia”. Natural da freguesia
da Lomba na ilha das Flores,
Fátima Medeiros emigrou há
27 anos atrás para a América à
procura de uma vida melhor.
Este ano veio pela primeira vez
às festas do Senhor Santo Cris-
to dos Milagres, por causa da
promessa que fez num mo-
mento de aflição depois de ter
ficado três meses sem ter notí-
cias do filho que estava no Ira-
que.

Esta é a primeira vez que vem
a estas festas, já que até agora

apenas as tinha visto e acom-
panhado à distância pela televi-
são. Desde sempre que se lem-
bra de ouvir falar das festas em
honra de Santo Cristo e da
multidão de crentes que este
arrasta. Na América, esta é
uma festa que tem um grande
significado para todos os emi-
grantes que costumam acom-
panhá-la na televisão pois nem
todos podem vir cá e participar
nelas todos os anos, além de
que também fazem essa festa
lá. A esse respeito considera
ainda que “cada um tem a sua
fé e vive tudo isto de uma ma-
neira muito própria”.

Longa-metragem sobre
colonização açoriana rodada em
Florianópolis

Florianópolis - «Diário de Um
Novo Mundo» é o título da
longa-metragem sobre a colo-
nização açoriana no sul do Bra-

sil que está a ser rodada em
Florianópolis, no Estado de
Santa Catarina. O filme, co-

produzido por Brasil, Portugal,
Argentina e Uruguai, tem co-
mo protagonistas os actores
Edson Celulari e Daniela Esco-
bar.

O filme, que narra a colo-
nização açoriana no sul do país,
tem como protagonistas Edson
Celulari e Daniela Escobar. O
casal interpreta, respectiva-
mente, os personagens do mé-
dico açoriano «Gaspar de
Fróes» e de «Maria de Alcân-
tara», que viverão uma contur-
bada e proibida história de
amor ambientada no século
XVIII.

Maior parque de esculturas em pedra
A partir desta semana, os artistas irão conceber, na Promenade de

Câmara de Lobos, as esculturas em pedra que irão ser distribuídas
pelas cinco freguesias do concelho.

Após a conclusão do Sim-
pósio Internacional de Escul-
tura em Pedra 2004 (SINEP) a
decorrer na cidade de Câmara
de Lobos, durante o qual serão
concebidas esculturas que
serão distribuídas pelas fregue-
sias daquele concelho, aquele
município passará a ser o maior
parque escultórico do país com
peças em pedra.

A constatação foi feita ontem
pelo presidente da edilidade de
Câmara de Lobos, Arlindo Go-
mes, na sessão de abertura do
evento, que decorreu na Câ-
mara Municipal, entidade que
é também responsável pela
organização do mesmo.
Na ocasião, o edil salientou que
esta é uma iniciativa inédita na
Região e que irá dar “um gran-
de contributo à afirmação cul-
tural do município”, até pelo
facto de o concelho de Câmara
de Lobos estar ligado à manu-
factura da pedra desde o início
do povoamento.

Dado os registos históricos
que provam que Câmara de
Lobos é “a terra da pedra”, o
presidente da Câmara adian-
tou que o SINEP 2004 será um
fórum vivo de arte e cultura,
assim como uma homenagem
ao homem “que tão bem tem
sabido utilizar a rocha dura na
construção civil e na arte”. Por

outro lado, Arlindo Gomes dis-
se ainda que esta é uma forma
de promover e elevar a pedra
natural da Madeira e do Porto
Santo.

Por seu turno, o presidente
da Assembleia Municipal, Jorge
Faria, não deixou de salientar o
facto de serem eventos como
este que “levam ao desenvol-
vimento integrado da Região”,
sendo que o mesmo funciona
como uma homenagem aos
que diariamente a fazem cres-
cer.

Tal como já foi anunciado, o
SINEP 2004, apoiado pelo pro-
grama INTERREG III-B, a
decorrer até ao dia 31 deste
mês, leva a Câmara de Lobos 10
escultores de reconhecida
craveira regional, nacional e
internacional que, a partir de
segunda-feira de manhã, na
frente-mar de Câmara de Lo-
bos, irão conceber as referidas
esculturas, cujas temáticas
(associadas às diversas fre-
guesias do concelho) foram
indicadas pela autarquia.

No âmbito do SINEP foi inau-
gurada ontem à tarde, na Casa
da Cultura de Câmara de Lo-
bos, uma exposição colectiva de
esculturas dos artistas parti-
cipantes no evento, que estará
aberta todos os dias entre as
10h00 e as 18h00.

Presidência esclarece
Num esclarecimento emitido

pela presidência do Governo, é
referido que o DIÁRIO «detur-
pou» os acontecimentos ocorri-
dos durante os contactos com a
população este fim-de-semana.
A notícia dava conta de que os
pedidos de pequenas obras
irritaram o Presidente do Go-
verno, mas a presidência escla-
rece que o que aconteceu foi
que uma cidadã pretendia uma
estrada de construção difícil,
num local onde apenas se en-
contram casas de familiares. A
exigência foi «colocada em

termos mal educados», o que
vai contra a «formação cívico-
política do GR», que entende
que «este tipo de falta de edu-
cação nada tem a ver com a
Democracia, pelo que as pes-
soas têm de ser responsabi-
lizadas» pelos seus actos. Na
análise de questões importan-
tes também não faltam ques-
tões «meramente de interesse
pessoal, que de forma alguma
se consente que sejam posta de
maneira agressiva e mal-educa-
da», esclarece o comunicado.

Sinistralidade rodoviária
106 acidentes e 24 feridos

Vinte e quatro feridos, 3 dos
quais em estado grave, é o
balanço dos 106 acidentes de
viação registados a semana
passada pela PSP.

De acordo com dados divul-
gados ontem, através do pro-
grama da RDP, a Brigada de
Trânsito registou só no Fun-
chal a ocorrência de 57 aci-
dentes de que resultaram 3
feridos graves e 10 ligeiros. Os
restantes concelhos totaliza-
ram 49 acidentes. Começando
pela área de Câmara de Lobos

foram registados 19 acidentes
e 7 feridos ligeiros, Ribeira
Brava 6 e 1 ferido ligeiro, Ponta
do Sol 4, Calheta 2, São Vicente
2 e 1 ferido ligeiro, Santana 2,
Machico 6 com 1 ferido ligeiro,
Santa Cruz 5, Porto Santo 3 e 1
ferido ligeiro. De referir que os
concelhos do Porto Moniz e da
Camacha ficaram em branco
em termos de sinistralidade.

 Em relação à semana ante-
rior o número de acidentes
baixou de 124 para 106, o de
feridos graves de 5 para 3 e o de

ligeiros igualou-se. As con-
sequências pessoais foram mui-
to melhores esta semana já que
na anterior registaram-se duas
mortes.

De sexta para sábado, a PSP
registou um total de 20 aciden-
tes e 5 feridos ligeiros, desta-
cando um despiste em Santa
Cruz sem consequências pes-
soais uma vez que o condutor
abandonou o local antes da
chegada da Polícia.

De acordo com as estatís-
ticas apresentadas pela PSP, os

principais motivos dos aciden-
tes têm a ver com o desrespeito
pelas regras de prioridade, as
velocidades impróprias, mud-
anças de direcção irregulares e
alguns casos pela inopinada
travessia de peões.

Contudo, como não podia
deixar de ser para a via rápida,
o grande número de acidentes
verificados esta semana (19)
deve-se essencialmente aos
“azes do volante” que não man-
têm a distância de segurança
entre veículos em marcha.
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“Eles só me disseram
que dali não ia sair nada”

Falta de trabalho poderá explicar o comportamento dos camionistas
espanhóis Portugueses seguidos e agredidos quando carregavam
mercadorias no porto de Barcelona.

Os sete camionistas agre-
didos em Barcelona por colegas
espanhóis chegaram ontem, ao
fim da tarde, a Lisboa. A em-
presa a que pertencem vai exi-
gir, através da Associação que
a representa , a Antram, uma
indemnização ao Estado espa-
nhol. “Pelo menos, o ressar-
cimento dos estragos”. Um dos
camionistas, Manuel Cascão,
ficou sem oito dos dez pneus do
seu camião. Cada pneu custa
500 euros. Outro camionista,
Manuel Morais, foi atingido
com uma esfera de aço num
dos braços e partiram-lhe os
dois vidros da cabina.

Na quinta-feira, pelas 19.30
horas, Manuel Cascão chegou
ao porto de Barcelona. Dirigiu-
se ao parque de estaciona-
mento e, mal saiu do camião,
cerca de 15 colegas espanhóis
interpelaram-no, querendo sa-
ber ao que ia. Quando lhes
disse que ia carregar conten-
tores, mandaram-no embora e
ameaçaram-no.“Disseram-me
que dali não saía nada. Eles é
que transportariam os conten-
tores”. Manuel Cascão foi em-
bora, para uma estação de
serviço a 40 quilómetros dali.
No dia seguinte, quando acor-
dou, tinha oito pneus cortados.
Nessa altura, já os outros seis
camionistas portugueses esta-
vam junto de si. Cada um forne-
ceu um dos seus pneus sobres-
salentes e rumaram os sete para
o porto catalão. Um jipe com
dois indí-viduos, que Cascão
reconhe-ceu da noite anterior,
seguiu todos os seus movi-
mentos.

A empresa já tinha sido avisa-
da das ameaças e solicitou

ajuda ao Consulado português.
Foi por isso que os camionistas
portugueses conseguiram car-
regar os contentores e tiveram
direito a escolta policial até à
porta de saída do porto. Só que
mal entraram na estrada de
acesso à via rápida, o jipe e um
Fiat Uno colocaram-se ao lado
do comboio de camiões portu-
gueses. Um de cada lado. E
começaram a lançar esferas de
rolamentos em aço. Manuel
Morais foi atingido num braço
e ganhou uma nódoa negra. Os
vidros da sua cabina foram
estilhaçados. Os portugueses
pararam na berma da estrada e
os espanhóis fugiram.

Se a Polícia os tivesse escolta-
do até à via rápida, talvez nada
disto tivesse acontecido. Ao fi-
nal da tarde, quando chega-
ram a Lisboa, comentavam uns
com os outros.

Os portugueses não sabem
por que é que os espanhóis se
comportaram daquela forma.
Mas suspeitam que a falta de
trabalho os faça reagir assim.
“Estavam centenas de camiões
estacionados no parque. Sem
trabalho”, nota Manuel Cascão.
“Quando vamos lá descarre-
gar, não há problema nenhum.
Carregar é que eles vêem com
maus olhos”, diz João Rebelo,
um camionista já com muitas
viagens a Espanha.

Mas aí é Paulo Oliveira, da
Transportes Central de Lafões,
a empresa contratada para
fazer este serviço, que se
insurge: “Eles também estão no
nosso mercado porque pra-
ticam preços mais competitivos.
Isso não pode justificar esta
atitude”, protesta.

INCÊNDIOS
Beneficiários do RSI
recrutados para as matas

Os beneficiários do ren-
dimento social de inserção
(RSI) já estão a ser mobilizados
para acções de prevenção de
fogos florestais, através da
limpeza e vigilância das matas.
O programa ocupacional é
promovido pelas autarquias,
destinando-se, sobretudo, aos
cerca de 20 mil beneficiários
com idades entre 18 e 30 anos,
inscritos nos centros de em-
prego. Se aderirem, os titulares
do RSI, que auferem uma pen-

são de cerca de 150 euros, pas-
sam a receber o equivalente ao
salário mínimo nacional (365
euros) durante o período em
que estiverem a trabalhar nas
florestas. Quanto aos membros
do agregado familiar do bene-
ficiário do RSI, como cônjuge
ou filhos, o diploma prevê que-
recebam um subsídio superior
à percentagem da pensão so-
cial que actualmente lhes é
atribuída.

Governo investe nos tribunais
OMinistério da Justiça (MJ)

anunciou, ontem, que vai gas-
tar, este ano, 40 milhões de
euros em obras de construção
e adaptação de instalações
judiciárias, incluindo novos
tribunais, naquilo que con-
sidera “um enorme esforço
financeiro”. Um documento do

MJ, enviado à agência Lusa,
refere que “para a construção
de novos tribunais, o Minis-
tério da Justiça dispõe de uma
verba de 3,5 milhões de euros”,
destacando-se os tribunais de
Gouveia, Maia, Silves e Vila
Nova de Famalicão.

Júdice compara
justiça a “galeria de horrores”

O bastonário da Ordem dos
Advogados (OA) vai comparar
depois de amanhã o estado da
justiça a uma “galeria de hor-
rores”, quando revelar publi-
camente os “casos mais gri-
tantes de atrasos em processos
judiciais”, divulgou ontem a
Ordem. Esta conferência de
imprensa de José Miguel Júdi-

ce, que será o ponto de partida
para a divulgação de casos e
situações de mau funciona-
mento da justiça, insere-se na
III Semana do Advogado, que
decorre entre 17 e 23 de Maio,
subordinado ao tema “Os Ad-
vogados e a Luta pelo Desen-
volvimento Económico”.

Idosos vão ser mais apoiados
O Dia Internacional da Famí-

lia foi comemorado no Mon-
tado do Pereiro com diversas
actividades lúdicas e culturais.

O Dia Internacional da Famí-
lia foi, ontem, comemorado no
Montado do Pereiro. A inicia-
tiva, da Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais, juntou várias
dezenas de famílias que, du-

rante todo o dia, puderam con-
fraternizar e participar em di-
versas actividades lúdicas e
culturais, além de terem a
oportunidade de assistir a es-
pectáculos musicais. Presente
nesta Festa das famílias, a se-
cretária da tutela disse que,
existem famílias bem estru-
turadas, na medida em que a
sociedade actual ainda se rege
pelos valores tradicionais. No
entanto, referiu que a Secre-
taria vai continuar a apoiar as
famílias que, por diversas ra-
zões, estão desestruturadas.

Dado que a sociedade está a
envelhecer, Conceição Estu-
dante referiu que será dado um
maior apoio aos mais idosos.
“Sabemos que as pessoas mais
idosas estão a aumentar e o que
estamos a criar é condições
para que essas pessoas possam
manter-se com qualidade de
vida no seio das suas famílias”,
salientou.

Apoios às famílias
A governante fez notar a exis-

tência de diversas estruturas
de apoio às crianças, jovens e à
recuperação de mulheres víti-
mas de violência doméstica.

Sobre esta matéria, adiantou
que estão a ser desenvolvidos
vários outros projectos e apoios.
Para além das ajudas domi-

ciliárias, revelou que “foi estu-
dada uma fórmula mais desen-
volvida de apoiar os idosos nas
suas residências, e também as
outras pessoas com incapa-
cidade, e o projecto de cuida-
dos continuados de saúde está,
neste momento, a arrancar”.

A este respeito, Conceição
Estudante garantiu que já
estão algumas pessoas a ser
apoiadas nessa nova filosofia
que envolve, não só os serviços
de saúde como os de seguran-
ça social, que irá dar apoio no
sentido de as pessoas poderem
efectuar as suas necessidades
quotidianas com um apoio ade-
quado a cada situação. “Aqui
intervirá não só a equipa que já
actuava na área da segurança
social mas, também, a equipa
de saúde de uma forma coor-
denada”, explicou.

A secretária acredita, por
isso, que este tipo de apoio
venha a dar bons resultados.

Cinco feridos graves em acidentes
Durante a madrugada de

ontem, na Avenida João I, junto
ao Parque das Nações, em
Lisboa, um veículo ligeiro
despistou-se e bateu no
separador central. Segundo
fonte da 2ª secção de Acidentes
da PSP, o embate causou
ferimentos graves nos dois
ocupantes do veículo,
transportados de imediato para
o hospital. As causas do
acidente, adiantou o elemento
daquela força policial, ainda
são desconhecidas.

A Rua Pardal Monteiro, em
Chelas, também foi palco de um
aparatoso acidente, do qual
resultaram seis feridos ligeiros
e três em estado grave, um dos
quais uma criança. Segundo a
PSP, passavam poucos minutos

das 22 horas de anteontem,
quando dois veículos ligeiros
colidiram frontalmente - um
deles deverá ter entrado em
contramão. Fonte policial
admitiu que o acidente tenha
sido originado pelo estado de
embriaguez de um dos
condutores.Um choque em
cadeia de quatro veículos
ligeiros, na A1, junto à Ponte de
Alhandra, concelho de Vila
Franca de Xira, às 12.48 horas
de ontem, causou um ferido
grave e três ligeiros. O acidente
obrigou ao encerramento do
trânsito durante 45 minutos no
sentido Norte-Sul. Ao local
deslocaram-se os bombeiros
de Alverca, num total de dez
elementos e quatro veículos.
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Baile das Tulipas no Oriental

Amigável homenagem

Comissão Europeia acompanha
evolução na Guiné-Bissau

Estrasburgo - A Comissão
Europeia «acompanhará aten-
tamente a evolução da situa-
ção» na Guiné-Bissau, declarou
o comissário Poul Nielson a
propósito do respeito do papel
da União Europeia (UE) na
estabilização do país, mani-
festando igualmente o seu acor-
do com a avaliação da situação
guineense descrita nas con-
clusões já apresentadas pelo
Conselho. 

Em resposta a uma pergunta
escrita sobre a Guiné-Bissau,
apresentada à Comissão pelo
deputado português do Partido
Popular (CDS/PP) José Ri-

beiro e Castro, Poul Nielson
informou ainda que o acom-
panhamento referido se cen-
trará nos compromissos assu-
midos pelas autoridades da
Guiné-Bissau com a UE, ou
seja, programa de transição e
realização de eleições legis-
lativas (que já tiveram lugar a
28 de Março), adopção de medi-
das tendo em vista o sanea-
mento das finanças públicas,
confirmação do processo de
retorno à independência da
Justiça e ao restabelecimento
do controlo civil sobre as For-
ças Armadas.

Anunciada na semana passada, a homenagem informal que as
alunas do secundário da Escola Portuguesa de Laval tencionavam
fazer ao Rev. Padre José Arruda foi anulada. Perante a impos-
sibilidade de chegar a um acordo com a Cooperação de NSF sobre
os modos duma colaboração desejável, numa base de sim-
plicidade familiar, as alunas decidiram anularam a iniciativa
prevista.

O Clube Oriental realiza no sábado dia 29 de Maio de 2004 pelas
19:30. Um jantar dançante com o “BAILE DAS TULIPAS” que
será abrilhantado pelo Conjunto REFLEX Contando também a
actuação do magnifico artista Mexicano RENO.  Venham a mais
uma noite Orientalista.  Compareça e traga um amigo, a sua
presença será o futuro do CLUBE. Queríamos também enformar
a toda a comunidade que o Clube tem salas para recepções com
capacidade para 150 e 300 pessoas com ar condicionado e
estacionamento. Para mais informações telefonar para o 342-4373
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Raul Mesquita

Estratégias na tormenta

Na tormenta da montanha rus-
sa das sondagens, os estrategas de
Paul Martin, com ele próprio à
cabeça, multiplicam gestos degra-
dantes ou pelo menos, altamente
criticáveis, numa tentativa de
inverterem o vapor das intenções
de voto, que parece dominar uma
grande parte da população. De tal
modo que muitos analistas e cro-
nistas de renome prevêem, uma
vitória, sim, mas apenas para
formação de um governo liberal

minoritário.
E digamos que a personagem não merece melhor.
Depois da saga das purificações internas no partido, afastando

todos quantos não pertencem ao grupo elitista do primeiro-
ministro, tornando-se assim alvos dos rancores e da mesquinhez
do chefe “pepsodente”, eis que, como por acaso, a GRC deteve dois
dos principais dirigentes implicados no escândalo das comanditas,
acusando-os de desvios de fundos de escassos milhões. Como por
acaso também, logo no dia a seguir, os liberais, em maioria na
comissão encarregada de investigar sobre este fraudulento
processo, impuseram pura e simplesmente a cessação de
comparência de outras testemunhas e redigem um relatório
interino sobre os testemunhos entendidos nos últimos meses. O
problema é que, como a Câmara dos Comuns suspendeu os seus
trabalhos na sexta-feira passada, o controverso relatório nunca
será tornado público, nem sequer terminado, porque o anúncio
de eleições deve ser feito nos próximos dias, ler próximas horas.

Como se compreende, a astúcia e a coincidência curiosa da
implicação policial, levantou uma enorme vaga de protestos de
todos os partidos da oposição, que consideram que os liberais não
querem ir ao fundo do problema, e perguntavam em uníssono, se
houve uma direcção política na gestão do programa das
comanditas. Sobre este ponto, Gilles Duceppe não deixou passar
a ocasião para lembrar a declaração do PM que em Fevereiro
afirmava “…ser impossível de acreditar não ter havido direcção
política nas comanditas”.

Mas outra telha caíu agora nas hostes liberais, acusados de
terem forçado os funcionários federais de quatro ministérios a
colaborarem na redacção do programa eleitoral do PLC. Segundo
afirmações sob a coberta do anonimato, vários empregados
governamentais declararam “que o exercício a que foram
indigitados, tratava-se de submeter uma série de ideias acom-
panhadas dos custos respectivos das suas aplicações, a fim que os
responsáveis do Partido Liberal do Canadá, utilizassem as mais
interessantes”. Um outro funcionário afirmou lhe terem exigido que
os documentos fossem redigidos numa linguagem não bu-
rocrática, a fim que “monsieur tout le monde” pudesse com-
preender. Houve casos em que tiveram de recomeçar a redacção
dos documentos, transformando-os num estilo mais atraente e de
fácil interpretação…

A tudo isto juntam-se mais umas quantas coincidências
agradáveis. Imagine-se que o Governo do Québec, através do
Ministério da Justiça, decidiu enviar a processo, sem passar pela
habitual investigação preliminar, os dois detidos relacionados com
o escândalo das comanditas, Charles Guité e Jean Brault. Este
procedimento excepcional tem como efeito directo e bem oportuno
para os liberais federais, de impedir que se fale das comanditas
durante a campanha eleitoral que se aproxima, pois que o processo
em tribunal não terá lugar antes do Outono.

A visão egocêntrica de Paul Martin domina tudo. O homem
precisa de prestígio e de controlo tipo narcísico. E o ministro
Pettigrew teve disso um desagradável exemplo. Patético. Há dias,
depois de logicamente ter afirmado a intenção de convidar
Québec a participar na mesa de concertação dos ministros da
Saúde Pública dos países membros da OCDE e de ter dado outros
sinais de abertura para com as províncias, Pierre Pettigrew, foi
obrigado a retractar-se, depois de ter atiçado a cólera severa do
primeiro-ministro, que se atacou a ele violentamente na reunião
ministerial da semana. Porque, mesmo se a intenção é cheia de
bom senso e se enquadra nas suas responsabilidades ministeriais,
Pierre Pettigrew, não é o chefe…

Utilizando os velhos e estafados truques eleitorais apesar de
prometer uma nova maneira de governar — de que não é capaz
de exemplificar, Paul Martin serve-se da cumplicidade do cantor
rock Bono que, pela segunda vez em seis meses se deslocou a
Otava, para apoiar implicitamente, a campanha e as ambições do
primeiro-ministro. Alegando as suas preocupações de luta contra
a Sida, a que o Canadá do chefe liberal aderiu, o cantor confessa
que a sua presença serve igualmente os interesses de Paul Mar-
tin e que isso lhe agrada. Só que o aproveitamento da larga
mediatização provocada pelo cantor irlandês para fins elei-
toralistas é, simplesmente, indecente.

Apenas a inquietação quanto aos resultados eleitorais poderão
justificar estas atitudes rocambolescas e pouco dignas, da parte de
alguém que se diz democrata e respeitador da ética estabelecida.

Paul Martin em poucos meses, impôs um regime autoritário
baseado na adulação do chefe e do denominador comum
conjugado sempre, na primeira pessoa. Como no caso de tantos
ditadores que este pobre mundo conheceu, ele cultiva a expressão
de quem não é por mim, é contra mim.

E como aconteceu em todas as situações passadas, um ditador
não será nada, se não tiver um público cego e idolatra a apoiá-lo.
O servilismo é gémeo do fanatismo. E é perigoso.

Morreu o homem mais rico de
Portugal António Champalimaud

Na hora da morte, o “tycoon”
português do século XX, decidiu
surpreender tudo e todos ao desti-
nar cerca de um terço da sua
megalómana fortuna à criação de
uma fundação dedicada à pes-
quisa científica no campo da me-
dicina.

Champalimaud seria, talvez, o
último dos portugueses de quem
se esperaria uma atitude deste

género. O Estado português, na sequência do delírio colectivo do
pós-25 de Abril,  roubou-lhe, compulsivamente, as suas empresas
obrigando-o a recomeçar tudo de novo noutro país que não era o
seu. É certo que foi também o Estado que posteriormente o
indemnizou pelos danos.

São cem milhões de contos. É este o valor escrito no seu testa-
mento para criar a maior fundação alguma vez criada em Portu-
gal – a fundação Gulbenkian  contou com menos fundos. No tes-
tamento, Champalimaud nomeou a deputada e vice-presidente da
Assembleia da República, Leonor Beleza, para gerir a fundação que
terá o nome dos pais de António Champalimaud, Ana de Sommer
Champalimaud e Carlos Montez Champalimaud – é uma quantia
superior à investida anualmente pelo Estado Português em todas
as áreas de investigação científica.

António de Sommer Champalimaud (1918-2004), o maior indus-
trial da História portuguesa, foi um gigante realizador contra a
adversidade, homem de uma energia vulcânica. Em 1969, durante
o governo de Caetano e sendo o maior dinamizador das indústrias
de siderurgia e metalomecânica e cimenteira, saíu de avioneta
para Espanha e fixou-se no México para não ser preso. A partir de
1975, exilado no Brasil e reduzido a zero em Portugal, refez a vida
na indústria cimenteira em Minas Gerais e em fazendas de gado.
Processou o Estado Português  considerando-o um “gatuno” que
lhe arrombou a casa e esvaziou-a de tudo quanto lá encontrou. Nos
seus escritos, Champalimaud criticou o primeiro-ministro de
então, Mário Soares, aquando da visita deste a Brasília. Mário
Soares terá dito: “Não vou negociar com os senhores
Champalimaud e Espírito Santo, que no passado exploraram o
povo português”. Champalimaud, ofendido, num artigo no “Jornal
da Tarde”, acusou  Soares de delapidar Portugal.

 Reaparecendo em 1992, impondo-se na cena industrial com
espírito de gladiador tornando-se o mais produtivo empresário em
Portugal e na África lusófona, Chapalimaud habituou-se a contar
o tempo à maneira dos chineses, descrevendo nas suas memórias:
30 anos de magia africana, 16 anos de martírio judicial, 10 anos de
idas à Polícia Judiciária, cinco anos de ausência premeditada e 16
anos de desterro.

A vocação empresarial do “tycoon” nasceu em 1937, na fábrica
de cimentos de Leiria, pertencente ao tio, Henrique Sommer, que
viu no sobrinho o homem indicado para o substituir. Até 1996
condensou um grupo de seis bancos (Totta & Açores, Sotto
Mayor, Crédito Predial, Chemical, Standard angola, e Totta
Moçambique).

Desde a revolução dos cravos, nenhum empresário expressara
tão claramente como Chapalimaud, nos seus escritos, a tragédia
estrutural de uma nação privada de criadores de riqueza com
dimensão internacional considerando que a política seguida pela
extrema esquerda, em 1976, só empobreceu o País.

Recusou sempre a fatalidade de uma nação pobre e lanterna
vermelha da Europa. Duvida-se que, por iniciativa oficial, lhe
levantem estátuas. Mas ficará entre a nova geração de
portugueses, aqueles que acreditam na cultura do trabalho, um
exemplo a seguir – “a case-study” Champalimaud: o fulgor
estratégico, a obsessão pela excelência.

Morreu um homem rico... Isso, em si, pouco interessa. “O
dinheiro, como dizia Henry Ford, é apenas parte de um sistema de
transporte que nos facilita a vida”. O que interessa são as obras
que ficam e as suas boas acções.

Amadeu Moura

 Contra a Maré
... E a crónica desaparece!..

Pois é, caros leitores, esta
crónica desaparece das páginas
deste jornal. Já na semana
passada ela não foi publicada.
Estava pronta, e mais umas
quantas para adiantar serviço.
Mas a actual direcção do jornal
achou que a minha crónica A
assembleia da Caixa e outros
considerandos... não seria
publicada. Razões invocadas?
Até agora, nenhumas. A nova
direcção acha que lhe advém o
poder de censurar os textos dos

seus colaboradores. Eu acho que não. Daí, mesmo sem qualquer
espécie de explicações, não aceito as novas regras do jogo.

 Entrei na “A Voz” pela mão do Tavares Bello. Sempre respeitou
a minha independência mesmo se algumas das minhas opiniões
colidiam com as suas. Mas havia um entendimento recíproco do
que é jornalismo de opinião. Este assenta na liberdade total de
expressão do autor desde que não fira a reputação de terceiros e
seja consentâneo com a verdade.

Sempre assim procurei ser e defender o que achava melhor
para a comunidade. Muitos dos temas que abordei nunca o seriam
por outros, mesmo que essenciais para a comunidade.

 Fui eu que despoletei a questão da Lei da nacionalidade, das
pensões dos ex-combatentes, dos serviços das pensões de velhice
irem a Portugal bater à porta dos pensionistas, da falta de meios
do Conselho das comunidades, do Secretário de Estado vir gastar
dinheiro do erário publico com pseudas jornadas de formação, do
zelo burocrático de certos funcionários do consulado, com o
encerramento do ICEP em Montreal, da responsabilidade da
gerência da Caixa no desfecho do Caso Cofo, etc, etc,

Temas como estes raramente são abordados pela imprensa de
língua portuguesa. Porquê? Perguntarão muitos leitores.

Porque vivemos num mundo onde ninguém quer tomar
posições, denunciar o que está mal. Preferem estar calados. E
aparecerem sempre ao lado dos poderosos. Porque, pode ser que
lhes caibam algumas migalhas...

Como não sou assim, vou pregar para outra freguesia...
Dentro de algum tempo voltarei a estar convosco. Em papel ou

na Internet cá estarei!

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Importadores de frutas e legumes
Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias

•hospitais  •"dépanneurs"  •crèches  •etc...

• Terra preta ou jardim 5 sacos por 10.00$
• Estrume de ovelha 4 sacos por 10.00$
• Videiras                       15.99$ ou 3 por 45.00$
• Arvores de fruta             34.99$ cada

Temos tudo para o seu jardim
Arbustos caixas de flores e legumes

As famosas couves tronchudas e galegas

SUPER ESPECIALDE MAIO

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)
Nos oferecemos 1 de graça

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino

•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Associação Portuguesa de Hochelaga
A Associação Portuguesa de Hochelaga, organiza na próxima

sexta-feira, dia dia 21 de Maio, um jantar de confraternização com
a Tuna Neptuna, da Faculdade de Enfermagem dos Açores, nas
suas instalações. Na ementa consta, Caldo verde, salada, bife,
pudim flan e café. Para mais informações e reservas, contacte a
Associação pelo telefone 254-4647 ou ainda o Carrefour Lusophone
pelo telefone 274-9320.

URGÊNCIAS SÁBADO
GUY-CONCORDIA (Metro)

LE FAUBOURG
Dentes para a vida (514) 931-6663

Dr. Ramin Mirmooji (D.M.D.)
Dentista Geral

Dr. Oussama El-Housseini
Cirurgião maxilo-facial e bucal (C.B.M.F.)

Serviços dentários oferecidos:
• Gerais - prevenção
• Tratamento de canais
• Cirúrgicos : dentes de siso, extracção
• Coroas/pontes/próteses
• Implantes dentários

Clinique Dentaire
Le Faubourg

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

Falamos
Português

NDR-Lamentamos a decisão deste nosso excelente
colaborador. Porém, sempre foi política deontológica neste Jornal,
não permitir ataques pessoais nas suas páginas. O diferendo que
nos opôs a Amadeu Moura inscreve-se nesta prática que
queremos manter.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

19-05-04.pmd 2004-05-18, 17:445



A VOZ DE PORTUGAL,  19  de  Maio  de  2004 - Página 6

Comunidade

FOLIAGE Bambú, Bonsai,  Cycad, Ginkgo, Alocasia ...

FLORES Coral Vine, Bougainvillea, Tibouchina, Orchid Cactus,  Jasmim, Night jasmin,
Jasmim De Caiena, Jasmim De Sao, Jose, Jasmim Do Para, Jasmim Manga, Lotus, Flamboyant,
Orange Jasmin, White Champaca, Cassia - Chuva de ouro, Canafistula, Clerodendron, Mimosa
Momjoleiro, Mororo, Lantana, Wisteria, ...

FRUTOS Goiyabeira, Araçá, Jambolao, Roma, Romanzeira, Pumelo, Calamondin, lima,
Kumquat, ata, fruta da condessa, fruta de conde, pinha, Araticum Ponhe, Graviola, Tamarina,
Tamarindo, Carambola, Caramboleira, Pitanga, Banana, Jaboticaba, Cainito, loquat, Figo

LEGUMES E ARVORES Lufa, Ahipa, Jacatupé, Jacutupé, Jocotupé, Balsâmina-de-purga,
Quiabo, Thai Basil, Hortela, Coentro, Bertalha

FLORA EXOTICA
www.floraexotica.ca
PerryNguyen@floraexotica.ca

(514) 747-7618   (514) 586-7383

PLANTAS TROPICAIS

Restos de vida: Paz, Destino…?!
A vida é como uma passagem

ou seja uma ponte que liga o
nada que nós éramos ao tudo
que é Deus. É apenas uma pas-
sagem, e por isso não admite
que fiquemos parados. É movi-
mento constante do tempo para
a eternidade. É preciso ca-
minharmos e progredirmos,
porque assim como ninguém
mora em cima de uma ponte,
também ninguém pára de-
baixo dela. É preciso caminhar,
é preciso ir em frente pois cada
minuto será contado para a sua
felicidade, conforme for apro-
veitado na prática do Bem.

Seria talvez oportuno referir
sobre PAZ e DESTINO, como
desejos verdadeiros no crepús-
culo de qualquer mortal.

É curiosa a semelhança a
tantas outras palavras – três
letras apenas – que tanto valor
encerra: Mãe, Pai, Céu, Paz,
Bem, Mal, etc., talvez estas as
mais admiradas, que marcam
mais lembrança com perga-
minhos até muitas delas a mere-
cerem a nossa admiração, res-
peito e desejo a não perder. É
grato referir que PAZ é uma
fonte de entendimento, de
ligação com Amor, desejos de
união onde os sentimentos
comungam, no Bem com di-
mensão e grandeza, tornando
as horas felizes, nas pessoas e
nos Povos.

Não é de admirar que nos
mostre simpatia e ambição em

tê-la connosco, jamais perdê-la!
Sem PAZ, não é possível a vida
com razão e prazer, porque ela
é a fonte da melhor água, que
ao beber satisfaz a esperança
de que os desejos de vida feliz
sejam realidade.

Os povos ou seja os seres
humanos precisam de ter por
companhia esta “chama” que
aquece todos, pois é vida. Sem
PAZ tudo é ruína e tristeza...!
Saudemos a presença da Paz.

Finalmente, falar da palavra
DESTINO, engloba várias
situações ou pensamentos
como: caminho, direcção ou
lugar onde dirige, sorte,
fatalidade, bem-estar, etc.,
tantas as possibilidades de lhe
dar lugar...

É natural que o aproximar do
fim da vida seja também um
destino, como lugar que se
espera, sem nos motivar
admiração.

  Penso que o Destino faz
parte de algumas caminhadas
consoante a idade, onde com o
maior peso de razão, nos idosos,
esta raiz do destino, digamos,
leva o pensamento e a realidade
ao termo do percurso que, por
ser já longo, vai terminar...

A raiz deu ramos, estes
deram flores e frutos mas
depois secam, como no ser
humano, o fim é o destino que
se deseja em Paz.

«Encontros para a Participação»
Visita de José Cesário à
RAEM fortalece cooperação entre
Portugal e Macau - Chui Sai On

Macau - O secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura
(SASC) de Macau, Chui Sai
On, considerou, quinta-feira,
na abertura dos «Encontros
para a Participação», evento
destinado aos órgãos de comu-
nicação social portugueses

radicados no estrangeiro, que
a visita do secretário de Estado
das Comunidades Portugue-
sas, José Cesário, é «uma boa
forma de fortalecer a plata-
forma de cooperação entre Por-
tugal e a Região Administra-
tiva Especial (RAEM).

A realização dos «Encontros
para a Participação» em Ma-
cau, afirmou Chui Sai On, con-
tribui para a divulgação inter-
nacional da nova realidade lo-
cal. «O encontro agora em
curso na RAEM, com a parti-
cipação de profissionais portu-
gueses da comunicação social
espalhados pelo mundo, cons-
titui uma boa oportunidade de
partilha de experiências, opi-
niões e formas de trabalho com
os congéneres locais», salien-
tou.

No discurso de abertura do
evento, o responsável subli-

nhou ainda «a importância do
papel actual dos órgãos de
comunicação social na socie-
dade, como verdadeiras pontes
de ligação entre os órgãos de
poder e os cidadãos» e disse
acreditar que os profissionais
da comunicação social agora
presentes «numa cidade que é
ponto de convergência das
culturas ocidental e oriental»,
depois desta visita, poderão
apreender melhor as reali-
dades locais e «divulgar, de
forma mais completa» os dados
agora obtidos.

Trinta e sete representantes
da comunicação social portu-
guesa da diáspora estão a parti-
cipar na terceira edição do
programa «Encontros para a
Participação», promovido pela
Secretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas. Até ao
próximo domingo, estão em
debate questões como a política
de comunicação social em Por-
tugal e acções futuras para a
organização dos «media» nas
comunidades.

Dos 37 jornalistas que parti-
cipam no encontro, 13 são resi-
dentes na Europa (França,
Suíça, Luxemburgo, Reino
Unido e Portugal), sendo os
restantes 24 provenientes de
Fora da Europa (África do Sul,
Austrália, Brasil, Venezuela,
Macau, Canadá e Estados Uni-
dos da América).

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira
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50% a 70% de desconto

Importateur Distributeur

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções
Indus, Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa
de banho,  de Sergio Leone, etc...

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

CÉRAMIQUES SOLANO

Tuna Académica
dos Açores em Montreal

A Neptuna, a Tuna da Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo, da ilha Terceira, Açores, estará em digressão por
Montreal entre o dia 20 a 28 de Maio 2004.

A convite do Carrefour des jeunes lusophones du Québec, a
Neptuna estará na nossa cidade para dar a conhecer um pouco da
cultura açoriana e do espírito académico das tunas. Em parceria
com diferentes organismos da comunidade, a Tuna vai actuar em
vários lugares da comunidade para apresentar um repertório mu-
sical original, de variada influência, mas com fortes raízes
tradicionais açorianas.

Para mais informações : (514) 274-9320.

JUNTA DE
FREGUESIA DE MINDELO

HISTÓRIA
 
S. João Evangelista de

Mindelo
O documento mais antigo

que se conhece, referente à
freguesia de S. João Evange-
lista de Mindelo, é datado do

ano de 1068 e cita o trespasse
de um prédio na Vila de Min-

delo feito por uma tal Serracina
e filhos e Pelaio Gonçalves e

mulher Marinha Gonçalves.
Em 1519, aproveitou do Foral

da Maia dado pelo rei D. Ma-
nuel. Pertence ao concelho de
Vila do Conde desde a Divisão
Administrativa de 6 de No-

vembro de 1836 e dista da sede
de concelho cerca de 4 quiló-
metros. Em Abril de 1601, gras-
sou a Peste  fazendo muitas
vítimas e obrigando Vila do
Conde a tomar medidas espe-
ciais de segurança sanitária,
para que o mal não alastrasse a
esta cidade.

Tem havido alguma con-
trovérsia com o facto de o E-
xército Liberal, comandado por
D. Pedro IV, ter ou não de-
sembarcado nesta freguesia
em 8 de Julho de 1832. De
qualquer forma, não mais será
possível riscar das folhas da
história pátria o orgulhoso título

de ‘BRAVOS DO MINDELO”. 
A freguesia de Mindelo re-

gista actualmente um franco
progresso.  

Como chegar
A freguesia de Mindelo per-

tence ao concelho de Vila do
Conde, distrito do Porto. 

Evolução Demográfica:

1706 - 488 Habitantes
1890 - 715 Habitantes
1981 - 2761 Habitantes
1991 - 2924 Habitantes
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Alexandre em Recital
É amanhã, quinta-feira que a Companhia Kalipso Productions

apresenta no Centro Pierre Péladeau, na sala Pierre Mercure, às
19h30, o espectáculo de Alexandre Da Costa que, com o seu
magnífico violino STRADIVARUS “Baumgarthner”, interpretará
obras de J.S.Bach, W.A.Mozart, M. De Falla e P.Sarasate. Como
primórdio, Alexandre beneficiará o seu público com a interpre-
tação de Solitário, obra composta especialmente para ele por Ro-
bert Lafond.

Fazem parte do espectáculo três talentosos artistas, que são o
pianista americano Matt Herskowitz, o alto e chefe de orquesta
quebequense Jean-Philippe Tremblay e a bailarina flamenga
Maria Parisella.

Bilhetes à venda no Réseau Admission. Tel. (514) 790-1245.

Movimento Abrace,
uma Árvore no mundo

Fotografia e texto:  Adelaide Vilela

O Movimento poético abrace
orgulhou-se da sua vitória no
encerramento do Encontro
Internacional de Poesia, reali-
zado no Uruguai, no passado
mês de Abril.

Testemunhando o que vi, e
que o ouvi, o balanço da minha
viagem é positivo.  Assim sendo,
partilho com os meus leitores,
com mais vitalidade e alegria, o
orgulho que senti ao repre-
sentar a Pátria que me viu
nascer a tantas léguas de dis-
tância.

Senti-me feliz ao ouvir falar
de Portugal e dos nossos nave-
gadores e ao ouvir promover e
valorizar a literatura portu-
guesa, ali representada numa
da obras de teatro de Gil Vi-
cente O Pranto da Maria
Parda, monólogo escrito em
mil quinhentos e vinte um
depois da morte de D. Manuel
I, o Afortunado.

Segundo a professora uru-
guaia, Teresa Ramon, Monte-
videu serviu de palco à grande
actriz portuguesa Maria do Céu

Guerra, a qual em 1996 ali
triunfou em colaboração com a
Embaixada de Portugal: “ A
lúcida actuación riquíssima
en imágenes y matices, la
gestualidad sin altibajos que
trespasó  las barreras idio-
máticas, cautivó a la audiên-
cia durante tres horas, obte-
niendo un éxito sem pa-
liativos”.

O testemunho da concei-
tuada professora universitária
trouxe conforto à autora destas
linhas, e a todos os presentes, a
partir do momento em que o
auditório ficou a conhecer me-
lhor Portugal e a riqueza da sua
História.

Outra professora da univer-
sidade do Uruguai referiu a

grandiosa Obra dos portu-
gueses no tempo das desco-
bertas, considerando o valor do
intercâmbio no comércio por-
tuguês daquela época levado a
cabo pelos navegadores nos
quatro cantos do mundo:” Por
terras e mares nunca dantes
navegados”.

A professora Alexandrina de
la Luz dos Santos, ela mesma
descendente de portugueses,
encheu-nos a alma ao falar da
simbologia, das tradições, dos
sentimentos e da alegria que
ainda hoje perdura nas Nações
colonizadas pelos navegadores.
Emocionada disse ainda que
no linguarejar do povo há va-
lores ancestrais, raízes da His-
tória que não se devem perder.

Esta foi a viagem das sur-
presas. O facto de poder falar
português com muitos uru-
guais revela como é importante,
para aquela boa gente latina, a

passagem dos portugueses por
aquele território da América do
Sul. Nenhum deles esquece
como a cidade de Colónia fora
tão disputada entre as mãos de
portugueses e espanhóis. Mes-
mo em guerra cerrada tais
navegantes aportaram naque-
las paragens onde o Rio De la
Plata se deixa abraçar e engolir

pelo Oceano Atlântico exibindo
as suas ondas entre a Europa e
as Américas.

Há mais histórias lindas a
contar sobre estas viagens de
sonho que nos proporcionou
aBrace, Nina reis e Roberto
Bianchi. Mas para já aconselho
os meus leitores a lerem a cró-

nica maravilhosa que nos en-
viou do Brasil, de Brasília, a
nossa nova correspondente, a
Maria Marta de Souza Ma-
chado. Aquele trabalho, muito

bem escrito pela articulista,
relata em pormenor tudo os se
passou por aquelas paragens
durante o Quinto Encontro
Internacional de Artes e Letras.

Finalmente, podem ter a cer-
teza que aguardo ansiosamen-
te um retorno aquela Terra,
desejando ardentemente re-
ver aquelas quase duas cen-

tenas de pessoas, poetas e escri-
tores do Mundo. Guardarei
para sempre no coração, cada
rosto, cada canção e cada sor-
riso. Que em cada poesia viva a
certeza de regar a Árvore que
faz crescer pernadas humanas
nos quatro cantos do mundo.

Vária
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Desporto

GRUPO  C : BULGÁRIA

Perfil da equipa: Bulgária
O maior feito da Bulgária foi

a conquista do quarto lugar no
Campeonato do Mundo
de 1994, com uma equipa que
gravitava em volta do brilho de
Hristo Stoitchkov.

Nova esperança
A geração de ouro do Mun-

dial de 94 desapareceu, mas foi
com uma equipa jovem que os
búlgaros conseguiram um lu-
gar em Portugal, vencendo o
Grupo 8 e deixando pelo ca-
minho a Croácia, Bélgica e
Estónia. Os homens de Plamen
Markov acreditam que têm as
aptidões necessárias para da-
rem luta na fase final.

Presença de Petrov
Tal como na selecção de

1994, iluminada pelo brilho de
Stoitchkov, a equipa da mo-
derna Bulgária muito deve ao
seu jovem capitão, o médio
Stilian Petrov, do Celtic FC. Um
astuto organizador e um e-
xemplo de liderança, pelo ele-
vado rendimento e leitura de jo-
go no meio-campo da Bulgária.

Postura renovada
A retirada dos dois últimos

veteranos da campanha de
1994 durante a qualificação
para o UEFA EURO 2004™ o
defesa Radostin Kishishev e o
inspirado capitão Krassimir
Balakov, deixaram a Bulgária
em banho-maria por uns tem-
pos, mas sob a batuta de Petrov,
a selecção conseguiu recuperar
a postura.

Extremo habilidoso
O capitão é habilmente a-

poiado pelo extremo Martin
Petrov - sem qualquer tipo de
grau de parentesco com Stilian
Petrov, mas suficientemente
sintonizado com o pensamento
dos seus companheiros de equi-
pa para passar a qualquer um.
Trabalhador incansável, o jo-
gador do VfL Wolfsburg tam-

bém provou ser um consistente
goleador.

Avançado forte
O avançado Dimitar Berba-

tov é outro jogador que deu
nas vistas na campanha de
qualificação da Bulgária. Alto e
forte, pode não ter o toque espe-
cial que caracteriza os grandes
avançados mundiais, mas há
muito que conseguiu provar
que a sua força e habilidade
finalizadora podem intimidar
qualquer defesa adversária.

Equipa de apoio
Estes três jogadores são as

maiores esperanças da Bulgá-
ria, mas outros qualificados
futebolistas, como o jovem do
Portsmouth FC Svetoslav To-
dorov e o servo-montenegrino
Zoran Jankovic, que pediu a
nacionalidade búlgara para
poder juntar-se à equipa de
Markov, dá uma imagem a-
meaçadora à frente de ataque.

Defesas experientes
Na defesa, solidez é a chave,

com um leque de jogadores
experientes, como Predrag
Pazin e Ivailo Petkov. Porém, a
Bulgária de Markov vale, acima
de tudo, pelo conjunto de todas
as partes. Os elementos da

selecção jogam unidos e têm
disciplina e maturidade para
esconderem a juventude de
muitas das unidades da equipa.

Glórias do passado
O próprio Stoitchkov encon-

trou ecos das glórias do passado
na actual colheita. “Têm uma
boa equipa com muitas pro-
messas e, mais importante
ainda, um bom espírito de
grupo,” disse ao uefa.com. “São
boas notícias para a Bulgária,
pois são ainda muito jovens e
poderão jogar juntos por muitos
anos. Estes são tempos fan-
tásticos para os adeptos.”

Memórias desagradáveis
Longe vão as desilusões do

último jogo de apuramento
para o Campeonato do Mundo
de 2002 - uma humilhante go-
leada frente à República Checa
e que marcou o fim da era do
antecessor de Markov, Stoy-
cho Mladenov. Apesar de in-
terrompidas as glórias do pas-
sado, a nova equipa tem muito
para oferecer.

Futuro brilhante
Na Bulgária, muitos pensam

que a fase final do EURO 2004™

talvez tenha vindo cedo para a
equipa de Markov, que poderá
muito mais nas vistas daqui a
uns anos. Esse até pode ser o
caso, mas os seus adversários
em Portugal serão muito pouco
inteligentes se subestimarem o
que a Bulgária pode fazer.

GRUPO  C : DINAMARCA

Perfil da equipa: Dinamarca
A Dinamarca, ainda que com

um Schmeichel e dois Lau-
drups a menos, continua a ser
uma força de referência no que
respeita ao futebol interna-
cional.

Grandes dinamarqueses
No Campeonato do Mundo

de 2002, a selecção nórdica saiu
de cabeça erguida do deno-
minado “Grupo da Morte”,
com vitórias frente a França e
ao Uruguai antes de, nos oita-
vos-de-final, assolada por lesões
ter perdido, por 3-0, com a In-
glaterra. Depois, conseguiu de
forma surpreendente o apu-
ramento para o UEFA EURO
2004™ quando estava num
grupo onde constavam a Romé-
nia, Noruega e Bósnia-Herze-
govina.

Memórias agradáveis
Recordados pela equipa de

sonho dos anos 80 e pela for-
mação que se sagrou Campeã
da Europa de 1992, na Suécia,
os dinamarqueses orgulham-
se de serem uma selecção bem
organizada que não vacila nos
momentos mais importantes.

Tácticas certas
O treinador Morten Olsen

tem grandes conhecimentos
tácticos e incentiva as suas
equipas a jogarem de forma
coesa, rápida e em contra-
ataque, como forma de apa-
nhar desprevenidos os adver-
sários. Adoptando ocasiona-
lmente o 4-3-3, Olsen preferiu
no Campeonato do Mundo o 4-
2-3-1, um sistema mais disci-
plinado, com Jon Dahl Tomas-
son, avançado do AC Milan, a
alinhar sozinho na frente.

Homem-golo
Tomasson, que mantém a

média de um golo assinado em
cada dois jogos pela selecção,
foi o melhor marcador da Dina-
marca na fase de qualificação,

conseguindo cinco golos em
oito jogos.

Guarda-redes seguro
Thomas Sørensen, guarda-

redes do Aston Villa FC, calçou
as luvas do lendário Peter Sch-
meichel e a equipa não perdeu
nenhuma das suas capacida-
des defensivas. Muitos advo-
garam que a saída de Sch-
meichel iria significar o fim da
Dinamarca enquanto potência
do futebol europeu. No entanto,
Sørensen, que detém o recor-
de da Premiership [liga ingle-

sa] para o maior número de
jogos sem sofrer golos ao longo
de uma temporada, é um gran-
de talento.

Defesa forte
À frente de Sørensen, Tho-

mas Helveg será, talvez, o jo-
gador mais importante dos
quatro que compõem o sector
defensivo. A estrela do Milan
pode jogar a lateral direito,
defesa central e trinco, mas a
Dinamarca apresenta-se ao
melhor nível quando Helveg
alinha ao lado de Martin Laur-
sen, no centro do terreno, com
Niclas Jensen e René Hen-
rikson a ocuparem os respec-
tivos lugares no eixo da defesa.

Maestros do meio-campo
Nos quatro lugares da frente,

ocorre uma dura competição.
O avançado do Chelsea FC

Jesper Gronkjær, que pode
alinhar em qualquer dos flan-
cos, e Dennis Rommedahl, do
PSV Eindhoven, são, normal-
mente, os jogadores que ac-
tuam como extremos, o que
lhes dá um lugar de realce na
equipa de Olsen, já que têm a
função de romper as defensivas
adversárias.

Sand no ataque
Como segundo ponta-de-

lança joga, habitualmente,
Ebbe Sand, do FC Schalke 04,
no apoio mais directo a Tomas-
son. Porém, caso Sand ou To-
masson - que foi o segundo
melhor marcador do Coreia/
Japão, com quatro golos - não se
apresentem na melhor forma,
Peter Løvenkrands e Martin
Jørgensen não se farão ro-
gados em aproveitar a deixa
para ocuparem as vagas.

Muitas opções
Løvenkrands, ponta-de-lan-

ça do Rangers FC, é apontado
por muitos como o sucessor de
Jørgensen, que marcou na
derrota, por 3-2, frente ao Bra-
sil, nos quartos-de-final do
Campeonato do Mundo de
1998. Joga melhor no apoio a

Tomasson e, nos últimos jogos
de qualificação, tem sido pre-
ferido em vez de Sand.

Adversário de respeito
Seja qual for a opção de Olsen

para os quatro lugares da fren-
te, é certo que nenhuma e-
quipa poderá facilitar, caso se
depare com Helveg, Jensen,
Rommedahl e Tomasson. Pou-
cas pessoas fora da Dinamarca
acreditam que os nórdicos
consigam ir além dos quartos-
de-final, mas o mesmo acon-
teceu antes do Euro 92 e veja-se
o resultado.

4244, Boul. St-Laurent Montréal (Québec) H2W 1Z3 Tel.: (514) 842-8077

Esta página
tem o patrocínio de
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GRUPO  C : SUÉCIA

Perfil da equipa: Suécia

GRUPO  C : ITÁLIA

Perfil da equipa: Itália
A Itália esteve a um passo de

vencer o último Campeonato
Europeu e não é surpresa para
ninguém enquadrar a  selec-
ção transalpina entre as favo-
ritas à vitória no UEFA EURO
2004™

Equipa equilibrada
Os italianos podem ter escor-

regado um pouco no apura-
mento e sido eliminados nos
oitavos-de-final do Campeonato
do Mundo de 2002, mas con-
tinuam a formar uma equipa
muito equilibrada e recheada
de jogadores de extrema qua-
lidade.

Treinador de sucesso
O facto de a selecção ser

orientada pelo mais concei-
tuado treinador italiano, Gio-
vanni Trapattoni, garante que
os transalpinos serão um ad-
versário de peso para equipas
como a França, Portugal e
Alemanha no próximo Euro-
peu, que terá início em Junho
de 2004.

Grupo difícil
Como é hábito, o apuramento

da Itália para Portugal foi tudo
menos um passeio tranquilo.
Integrada num grupo difícil,
onde se incluíram o País de
Gales, a Sérvia e Montenegro,
a Finlândia e o Azerbaijão, a
formação de Trapattoni pro-
grediu com dificuldade rumo à
qualificação, empatando (1-1)
na vista à Servia e Montenegro,
na segunda jornada, e sofrendo
uma derrota em Cardiff, quatro
dias depois, frente a uma reju-
venescida selecção galesa.

Apuramento directo
Uma goleada (4-0) imposta

ao então líder País de Gales, em
Itália, devolveu aos “Azzurri” a
dependência dos seus próprios
resultados para garantirem o
apuramento directo, consoli-
dado em Outubro, no último

jogo de qualificação, com um
triunfo frente ao acessível A-
zerbaijão.

Mestres da defesa
A força da Itália continua a

residir na defesa. O guardião

titular Gianluigi Buffon, que
falhou o UEFA EURO 2000™
devido a uma fractura numa
mão, está ansioso por dar nas
vistas no seu primeiro Europeu.
À frente dele, Alessandro Nesta
(AC Milan) e Fabio Cannavaro
(Internazionale FC) consti-
tuem uma dupla de centrais
merecidamente reconhecida
como poderosa.

Sistema flexível
Mas, ao avançar para os sec-

tores mais adiantados, obtém-
se uma ideia mais precisa do
conjunto italiano. O sistema de
4-4-2 definido por Trapattoni
contempla flexibilidade e tra-
balho duro, bem como médios
tenazes que desempenham
bem o papel de extremos.

Esquema alternativo
Toda esta versatilidade signi-

fica que a equipa pode actuar
com uma linha de quatro defe-
sas, seguida de três médios e
outros tantos avançados (4-3-
3), com Alessandro Del Piero a
funcionar como elo de ligação
atrás de Christian Vieri e do

criativo Francesco Totti.
Problema a dobrar
O lado positivo deste esque-

ma é a possibilidade de incluir
no mesmo onze dois nomes de
peso: Del Piero e Totti. Porém,
com tal dupla em campo, a Itá-
lia pode ressentir-se de alguma
falta de criatividade na linha
intermediária. Tal como fez no
Campeonato do Mundo da
Coreia do Sul e Japão, Tra-
pattoni deve apostar fortemen-
te em Totti para conduzir o jogo
da Itália no Europeu de Portu-
gal, dando assim preferência
àquele que será o mais tecnica-
mente dotado e criativo de
todos os avançados transal-
pinos. Por outro lado, o mo-
mento de forma de Christian
Vieri, um dos atacantes de
maior rendimento na última
década, também será muito
importante.

Segundo lugar em 2000
Desde que rendeu Dino Zoff,

depois de a Itália ter sido fina-
lista vencida no EURO 2000™
Trapattoni, que conquistou
tudo o que há para ganhar nas
competições de clubes, ainda
não foi capaz de alcançar um
grande êxito no comando téc-
nico da selecção. Pela geração
de talentos que tem sob a sua
alçada, Trapattoni leva a im-
prensa italiana a acreditar que
o treinador pode conquistar o
êxito que tem vindo a perse-
guir.

Confiar no êxito
Nesta, figura de proa numa

defesa que durante a cam-
panha de apuramento somou
524 minutos sem conceder um
golo, acredita firmemente que
a Itália pode ser bem sucedida
em Portugal: “Quanto estamos
em forma, ninguém nos pára.
Em 2002, fomos eliminados de
um Campeonato do Mundo
onde poderíamos ter feito mui-
to melhor. Vamos trabalhar
para que o mesmo não acon-
teça em Portugal”.

A derrota frente à Letónia no
último encontro, quando já
havia assegurado o primeiro
lugar no seu grupo, poderá ter
impedido uma qualificação
invencível - a última remonta a
1997 - mas a Suécia volta a mar-
car presença numa grande
competição internacional. Para
além disso, o seu desempe-
nho excepcional no Grupo 4 de
qualificação para o UEFA
EURO 2004™  frente à Polónia,
Hungria, Letónia e San Mari-
no, sugere uma formação de-
ter-minada a tornar-se um 
sucesso na fase final.

Mudanças em análise
A campanha de qualificação

da selecção sueca sofreu algu-
mas reviravoltas. Tommy Sö-
derberg acabou com a espe-
culação em redor do seu futuro
e anunciou que, após a fase fi-
nal, abandonaria o cargo de co-
treinador, deixando o comando
técnico entregue apenas a Lars
Lagerbäck. E o produtivo avan-
çado Henrik Larsson retirou-se
da selecção, após um breve
regresso. Mesmo assim, esses
golpes não afastaram a Suécia
do trilho das vitórias.

Vitórias consecutivas
Isso parecia pouco provável

quando os nórdicos começa-
ram a campanha de qualifi-
cação de forma decepcionante,

averbando empates com a Le-
tónia e a Hungria, depois de um
trajecto na fase final do Cam-
peonato do Mundo que ter-
minou com a eliminação na
segunda fase, perante o Sene-
gal. Contudo, a Suécia esteve
ao seu melhor nível nos quatro
jogos frente a San Marino e à
Polónia, disputados entre Ju-
nho e Setembro de 2003, apon-
tando 16 golos sem sofrer
nenhum e conquistando
os 12 pontos que haveriam
de levá-la a Portugal.

Guarda-redes de futuro

Essas importantes partidas
sem sofrer qualquer golo são
fruto da excelente organização
defensiva dos suecos. Andreas
Isaksson pode ter feito a sua
estreia na baliza da selecção
sueca com apenas 20 anos,
mas foi o camisola 1 que de-
fendeu as redes nessas quatro
vitórias, afastando Magnus
Hedman.

Defesa definida
Com um quarteto defensivo

perfeitamente definido - Olof
Mellberg, Michael Svensson,
Erik Edman e Teddy Lucic - a
Suécia evidencia uma estabi-
lidade na defesa que lhe permi-
tiu trocar de guarda-redes e até
reforçar progressivamente a
força de ataque à medida que a

campanha de qualificação a-
vançava.

Meio-campo consistente 
O meio-campo é, habitual-

mente, composto por uma li-
nha de quatro elementos. An-
dreas Jakobsson, Mikael Nils-
son, Andres Svensson e Fred-
rik Ljungberg foram os joga-
dores mais utilizados, usando
como principal arma o poder fí-
sico e os lançamentos longos,
especialmente o duo composto
por Svensson e Ljundgberg,
que actuam no futebol inglês.

Avançados de renome
Larsson pode não represen-

tar mais a sua selecção, mas a
equipa continua a não ter falta
de avançados. Zlatan Ibrahi-
movic, avançado de 22 anos
que representa o AFC Ajax, já
provou toda a sua classe na Liga
dos Campeões, e a sua disci-
plina parece melhorar com a
idade. Marcus Allbäck, subs-
tancialmente mais experiente,
juntamente com Andersson e
Mattias Jonson - que, em Ju-
nho, quebrou um jejum de
golos em jogos internacionais
com um “hat-trick” frente a
San Marino - são igualmen-
te finalizadores de nível in-
ternacional.

Difíceis de bater
Apesar de possuir um equipa

recheada de talento, o pro-
blema da Suécia reside no facto
de, normalmente, não conse-
guir repetir nas fases finais as
magnificas exibições conse-
guidas durante as campanhas
de qualificação. A solução para
o problema poderá residir na
grande consistência que tanto
tem contribuído para o sucesso
nos apuramentos. Os nórdicos
não sofreram mais do que um
ou dois golos nas fases finais do
Campeonato da Europa de
2000 e do Campeonato do
Mundo de 2002 mas, por outro
lado, também só marcaram
mais do que um golo frente à
selecção argentina, durante o
último Mundial.

Imaginação no ataque
A chave para o sucesso da

Suécia no torneio de Portugal
poderá estar no aparecimento
de jogadores como Ibrahi-
movic, capazes de acrescentar
imaginação e eficácia na zona
de finalização. A Suécia é, reco-
nhecidamente, uma equipa
difícil de bater - tudo o que
necessita agora é de se tornar
numa formação complicada de
se impedir de ganhar.
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GRUPO  D : HOLANDA

Perfil da equipa: HOLANDA

GRUPO  D : ALEMANHA

Perfil da equipa: ALEMANHA

Desporto

Até mesmo os mais enten-
didos em futebol sabem que
o melhor é não considerar a
Alemanha como vencida antes
do início de um campeonato.

Uma grande potência
A sua exibição no Campeo-

nato do Mundo de 2002, onde
perdeu na final, por 2-0, com o
Brasil, provou que a Aleman-
ha - mesmo sem Franz Becken-
bauer, Lothar Matthäus e Jür-
gen Klinsmann - continua a ser
uma das grandes potências no
mundo do futebol.

Difícil qualificação
A sua exibição na campanha

para o UEFA EURO 2004™ foi
consistente, ainda que pouco
espectacular. Agrupada com a
Islândia, a Escócia, a Lituânia e
as Ilhas Faroé, esperava-se que
a Alemanha tivesse dificuldade
em se qualificar. A equipa de
Rudi Völler venceu todos os
jogos mas teve de se esforçar
para marcar golos, dependen-
do em grande medida da sua
fraca defesa para garantir o
apuramento para Portugal.

Estrelas mundiais
Antes do Campeonato do

Mundo de 2002, a Alemanha
era criticada pela sua táctica
negativa e pelo facto de não ter
nomes famosos a integrar as
suas fileiras. No entanto, algu-
mas exibições surpreendentes
do médio Michael Ballack e do
guarda-redes Oliver Kahn aca-
baram por calar alguns dos
críticos.

Novo Beckenbauer
De facto, as exibições de

Ballack e do capitão Kahn -
ambos a integrarem o FC Ba-
yern München - serão decisivas
para o sucesso da Alemanha
em Portugal. Ballack, conside-
rado o sucessor de Becken-
bauer, é um médio completo.

Não só marca golos por prazer
como também tem habilidade
para fazer grandes passes,
roubar a bola e jogar de cabeça.

Quarteto do meio-campo
A táctica directa de Völler

esquece frequentemente o
meio-campo alemão mas, quan-
do solicitado, Ballack consegue
equiparar-se ao organizador de
jogo Sebastian Deisler no que
respeita a criatividade.

Mais empenho que
habilidade

O recente sucesso da Ale-
manha tem-se baseado mais na
dedicação do que na habili-
dade, com o incansável Jens
Jeremies, juntamente com
Bernd Schneider, a apoiar os
quatro defesas. Infelizmente
para Völler, Ballack é a única
estrela alemã genuína e a emo-
ção da selecção.

Grave problema
A principal preocupação do

treinador é a dificuldade da
equipa em marcar golos, o que
fez das corridas de Ballack
desde o meio-campo a principal
garantia para a qualificação. A
decepcionante exibição no
jogo em que empataram, por 1-
1, em casa, com a Lituânia
evidenciou este problema.

Classe de Kuranyi
Völler dependeu muito do

ponta-de-lança Miroslav Klose
para marcar os golos no Cam-
peonato do Mundo da Coreia/
Japão. No entanto, o jogador
do 1. FC Kaiserslautern tem
ficado no banco de suplentes
nos últimos jogos, e são Fredi
Bobic e Kevin Kuranyi que
têm ocupado as duas posições
atacantes.

Adaptação é crucial
Com o controverso ponta-de-

lança Carsten Jancker excluí-
do da selecção, as oportunida-
des de a Alemanha ser bem
sucedida em Portugal podem
estar dependentes de os três
avançados se adaptarem devi-
damente a um torneio interna-
cional.

Defesa determinada
Uma área em que Völler po-

de confiar é na defesa, que está
admiravelmente organizada
pelo guardião. Kahn, que com-
pletará 35 anos durante o
EURO 2004™, foi eleito melhor
jogador do Campeonato do
Mundo de 2002 World Cup,
devido a algumas exibições
admiráveis.

Quatro defesas sólidos
Kahn continua a ser um dos

melhores guarda-redes do
mundo, revelando enorme
agilidade para a idade e domi-
nando a sua grande-área e os
seus fiéis defesas. Os quatro
defesas incluem os centrais
Marko Rehmer e Christian
Wörns e as estrelas em ascen-
são Arne Friedrich e Christoph
Metzelder.

Missão cumprida
É surpreendente como Völ-

ler conseguiu trazer esta equi-
pa até à final do Campeonato do
Mundo de 2002 mas, sendo a
melhor selecção da Europa,
não há motivos para não acre-
ditar que a Alemanha conquis-
te o seu quarto Campeonato
Europeu. Afinal, há muito para
dizer sobre a sua eficiência,
coesão e organização.

HolandaAbençoada, por
tradição, com grandes talentos
individuais, pareceu estranho
que a Holanda só tenha mos-
trado o seu potencial no último
jogo da fase de apuramento
para o UEFA EURO 2004™.

“Hat-trick” de Van
Nistelrooij

Ultrapassada pela República
Checa na corrida pelo apura-
mento automático no Grupo 3,
e depois de falhar a qualificação
para o Campeonato do Mundo
de 2003, a equipa de Dick Advo-
caat foi derrotada em Glasgow
pela Escócia, por 1-0, na primei-
ra mão do “play-off”. Quatro
dias depois, a história acabou
por ser bem diferente em Ames-
terdão e os holandeses ganha-
ram por 6-0, com golos de Wes-
ley Sneijder, André Ooijer,
Frank de Boer e um “hat-trick”
de Ruud van Nistelrooij. Este
resultado deu a entender que a
selecção “laranja” pode repetir
em Portugal o título europeu
que conquistou em 1988.

Equipa flexível
Edwin van der Sar é o guar-

da-redes escolhido por Advo-
caat, mas, à sua frente, a equipa
é flexível, podendo jogar em
3x5x2 ou 4x4x2 - na Escócia,
começou com o segundo es-
quema, mudando depois para o
primeiro - com um toque de
“futebol total”, que é a marca do
país. Na posição de lateral direi-
to, Michael Reiziger, Giovanni
van Bronckhorst e André Ooi-
jer foram todos utilizados. Os
experientes Frank de Boer e
Jaap Stam são os centrais, mas
Reiziger também foi opção.
Phillip Cocu e Boudewijn Zen-
den ocuparam o lugar de lat-
eral esquerdo.

Talento no meio-campo
Edgar Davids, Andy van der

Meyde, Mark van Bommel e

Cocu e os extremos Clarence
Seedorf, Zenden e Marc Over-
mars fizeram parte da invejável
lista de jogadores de meio-
campo que Advocaat tem à
disposição. Wesley Sneijder
ganhou um lugar nos últimos
jogos da qualificação, tal como
Rafael van der Vaart, que era
ainda um “teenager” quando o
apuramento começou, acaban-
do, no entanto, por integrar a
equipa, jogando mesmo por
vezes como avançado.

Opções de ataque
Essa evolução foi impressio-

nante, já que os holandeses
contam com Ruud van Nistel-
rooij, Patrick Kluivert, Roy
Makaay e Jimmy Floyd Hassel-

baink como opções para o ata-
que. Geralmente, Van Nistel-
rooij e Kluivert foram titulares,
embora tenham perdido o lu-
gar em alguns momentos da
fase de qualificação, marcados
pontualmente pela tensão gera-
da por maus resultados.

Derrota em Praga
De facto, tudo correu mal à

Holanda no jogo de Praga, com
a República Checa. Davids foi
expulso antes do quarto de
hora, na sequência de uma falta
sobre Karel Poborský come-
tida dentro da área, e Jan Kol-
ler converteu a corresponden-
te grande penalidade. Pobor-
ský dilatou o marcador para
os checos antes do intervalo
e, depois de Van der Vaart ter
reduzido a desvantagem aos 60
minutos, Milan Baroš estabele-
ceu o resultado final nos últi-
mos segundos da partida, obri-
gando os holandeses a disputar
o “play-off”, independente-
mente da vitória sobre a Repú-
blica Moldava, por 5-0, no jogo
seguinte.

Regresso à boa forma
O alarme soou depois da der-

rota por 1-0 sofrida na Escó-
cia, selada com um golo de
James McFadden, mas, na se-
gunda mão, tudo foi diferente.
O “hat-trick” de Van Nistel-
rooij foi a prova de que, quando
a Holanda está em forma, não
há muitas selecções que a pos-
sam bater.
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GRUPO  D : LETÓNIA

Perfil da equipa: LETÓNIA

GRUPO  D : REPÚBLICA CHECA

Perfil da equipa: REPÚBLICA CHECA

Desporto

Tendo conquistado apenas
quatro pontos na campanha de
qualificação para o Campeonato
do Mundo de 2002, em que
ficou no quarto lugar, atrás da
Croácia, Bélgica e Escócia, e
tendo até empatado com San
Marino, em Riga, com um pú-
blico de apenas cerca de 500
adeptos, poucos imaginavam a
Letónia na fase final do UEFA
EURO 2004™.

Vitória no “play-off
Mas, desde o primeiro jogo,

em que empatou com a Suécia,
a Letónia deixou uma imagem
de candidata ao apuramento e,
apesar das derrotas frente à
Polónia e Hungria, estas duas
selecções perderam o acesso ao
“play-off” para os letões. Depois,
a Turquia - semi-finalista do
Mundial de 2002 - perdeu 1-0,
em Riga, e a recuperação de
uma desvantagem de dois go-
los, em Istambul, valeu à Letó-
nia a primeira participação
numa fase final desde a inde-
pendência.

Aposta no contra-ataque
Então, como é que a Letónia

passou de selecção que nunca
ficara nos primeiros três luga-
res de um grupo para uma com
lugar entre as 16 principais
europeias? A chave foi a aposta
no contra-ataque feita pelo
treinador Aleksandrs Starkovs
que, em 2001, sucedeu a Gary
Johnson, depois do empate
com San Marino. A utilização
do 4-4-2 baseado na pressão e
em desequilíbrios rápidos ren-
deu dividendos.

Kolinko preponderante
Aleksandrs Kolinko é o ha-

bitual guarda-redes e os seis
jogos em que não sofreu golos,
em dez disputados, foram vitais
para o sucesso letão. Alek-
sandrs Isakovs e Dzintars Zir-
nis foram os laterais, durante a

fase de qualificação, apesar de
Olegs Blagonadezdins tam-
bém ter alinhado. Igors Stepa-
novs e o experiente Mihails
Zemlinskis asseguraram o
centro da defesa.

Extremos fundamentais
Valentins Lobanovs tem um

papel fundamental no meio
campo, actuando como trinco,
com Jurijs Laizans e Vitalis
Astafjevs também no centro,
formando um triângulo funda-
mental na manobra da Letónia.
Imants Bleidelis alinha na ala
direita e Andrejs Rubins na
esquerda, ambos com deveres
ofensivos e defensivos, e impor-
tantes no ataque, graças à sua
rapidez.

Força de ataque
Na frente, Maris Verpakov-

skis encontrou a forma ideal
nos últimos jogos da qualifica-
ção - incluindo frente à Turquia
- tendo em Rimkus o parceiro
habitual. No entanto, Marians
Pahars regressou aos eleitos
nos jogos da segunda volta,
passando a ser mais uma opção,
tal como Andrejs Prohoren-
kovs.

Vitória na Polónia
O empate a zero com a Sué-

cia, no início da campanha,
deixou claro o valor da nova
táctica. No mês seguinte, um
golo de Laizans valeu uma vitó-
ria soberba frente à Polónia,
que levou a Letónia ao primeiro
lugar do grupo. Apesar de a
viagem a San Marino, em No-
vembro de 2002, ter reavivado
tristes memórias, um golo de
Carlo Valentini no último minu-
to valeu uma vitória pela mar-
gem mínima.

Primeiro contratempo
Com o recomeço da fase de
qualificação, em Abril de 2003,
San Marino perdeu (3-0) em
Riga, depois de o primeiro golo
de Prohorenkovs ter sido segui-
do por dois de Bleidelis. Em
Junho, veio a primeira derrota,
com Verpakovskis a colocar a
Letónia - ainda no comando do
grupo - em vantagem, na Hun-
gria, mas a equipa da casa aca-
baria por vencer o encontro,
por 3-1. Finalmente, em Setem-
bro, a Suécia estabeleceu-se no
primeiro lugar da secção, após
a Polónia ter vencido, por 2-0,
em Riga. Porém, quatro dias
depois, uma vitória, por 3-1,
frente à Hungria, resultante de
dois golos de Verpakovskis e
um de Bleidelis, manteve a
Letónia na luta pelo apura-
mento.

Qualificação assegurada
Em Outubro, veio a vitória
decisiva (1-0), ante a já apurada

Suécia, com Verpakovskis a
colocar um ponto final na série
de 25 jogos dos nórdicos sem
derrotas. A Turquia era apon-
tada como favorita, quando o
sorteio ditou um confronto com
a Letónia. Mas os homens de
Strakovs venceram, em Riga,
graças a Verpakovskis e, apesar
de ter estado a perder, por 2-0,
aos 64 minutos do jogo de Is-
tambul, Laizans e Verpakovskis
marcaram os golos que vale-
ram o acesso a um inesperado
lugar em Portugal.

A República Checa pode não
ter um grande leque de joga-
dores por onde escolher, mas a
quantidade que falta à equipa
de Karel Brückner é larga-
mente compensada pela quali-
dade.

Boa campanha
Saíram triunfantes da qualifi-

cação do Grupo 3, ultrapas-
sando mesmo a Holanda. Com
um conjunto de futebolistas a
jogar na primeira divisão de
alguns dos melhores campeo-
natos da Europa, a selecção da
República Checa possui o talen-
to e estilo dos italianos, aliados
à persistência dos alemães.

Jogadores com estilo
Não é de estranhar que a

selecção apresente nas suas
fileiras alguns dos melhores
jogadores da “Bundesliga” 
[Campeonato Alemão] e da
Série A. O jogador que mais se
destaca é Pavel Nedved, que
está ao serviço da Juventus
FC - um médio da ala esquerda
com poder, ritmo e habilidade
para marcar golos depois de
organizar o jogo.

O brilhante Nedved
Muita gente reconheceu que

Nedved foi o jogador que mais
se evidenciou na UEFA Cham-
pions League de 2002/03 e que
a sua ausência, por motivo de
suspensão, do jogo da final, em
que a Juventus perdeu por
grandes penalidades com o AC
Milan, foi o factor que decidiu o
resultado.

O excelente Poborský
Igualmente credenciado está

o ex-lateral do Manchester
United FC e SL Benfica, Karel
Poborský. O jogador pode cons-
tituir uma ameaça pela ala
direita e vai tentar repetir a
forma brilhante que levou a
República Checa à final do

EURO 96™ e o tornou um nome
conhecido na Europa.

Os jogadores médios
Há uma enorme variedade

de jogadores para o meio-cam-
po e, por isso, a escolha torna-
se difícil. Não é por acaso que o
médio do PFC CSKA Moskva,
Jirí Jarošik, foi o jogador mais
caro de sempre a integrar um
clube russo, enquanto Vladimír
Šmicer, do Liverpool FC, acres-
centa alguma agressividade a
um meio-campo cheio de ele-
gância.

O génio do Dortmund
Nenhuma análise do meio-

campo checo estaria completa
sem uma referência a Tomá�
Rosický, do BV Borussia Dort-
mund. Rápido e com grande
controlo sobre a bola, o jovem
formou-se na academia do AC
Sparta Praha, tal como muitos
dos seus companheiros de equi-
pa, e tem grande capacidade
para inverter o jogo.

Ponta-de-lança esmagador
Ele constituirá certamente

uma das armas mais eficazes
para os avançados, que serão
liderados pelo gigante Jan
Koller. Inesperadamente hábil

com a bola, mas obviamente
fatal no ar, Koller terá, ainda
assim, de estar no seu melhor
para conseguir afastar da equi-
pa principal o prodígio do Liver-
pool, Milan Baroš.

Guarda-redes distinto
O jovem guarda-redes, Petr

Cech, foi-se tornando a pri-
meira escolha de Brückner.
Actualmente a jogar em Fran-
ça, foi, juntamente com Baroš
e o defesa Zdenek Grygera, um
dos veteranos da selecção che-
ca que surpreendentemente
venceu o Campeonato da Euro-
pa de Sub-21.

Defesa inexperiente
Cech tem a responsabilidade

de comandar uma defesa relati-
vamente inexperiente, onde
também se inclui Tomáš Hüb-
schman - um jovem defesa do
Sparta, considerado por muitos
como uma das grandes pro-
messas da Europa.

Juventude e experiência
Há uma agradável mistura

de juventude e experiência na
selecção checa. Após ter falha-
do o apuramento para as fases
finais dos Campeonatos do
Mundo de 1998 e 2002 e ter
jogado aquém das expectati-
vas no EURO 2000™, a selec-
ção está, neste momento, ver-
dadeiramente determinada em
mostrar que é tão boa quanto
os elogios que tem recebido.

Apostar na confiança
“Na última campanha [para o

Campeonato do Mundo] perde-
mos muito respeito por não nos
termos qualificado”, disse Šmi-
cer ao uefa.com. “Agora, que-
remos voltar e reclamar esse
respeito porque, enquanto
equipa, temos bons jogadores e
só precisamos é de mais con-
fiança”. Se adquirirem essa
confiança em Portugal, serão
um temível adversário para
qualquer selecção.
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Desporto

ESTÁDIO DE GUIMARÃES D. AFONSO HENRIQUES

Introdução

ENTIDADE: Vitória Sport Clube
LOTAÇÃO: 30.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Eduardo Guimarães
JOGOS: Dois jogos da fase de grupos

INAUGURAÇÃO: 25 de Julho de 2003

Remodelação
Implantado na zona urbana

da Cidade-Berço, as suas qua-
tro bancadas sofreram uma
profunda remodelação e am-
pliação, tendo a capacidade to-
tal do estádio sido aumentada
para 30.000 lugares. Esta é a
nova casa do Vitória Sport
Club, criado pela juventude

vimaranense dos anos 20 - uma
juventude privilegiada, estu-
dantil e filha da sociedade in-
dustrial e proprietária que
dirigia a terra.

Dinamizar a área urbana
Quando a cidade de Guima-

rães foi escolhida para uma das
sedes do UEFA EURO 2004™,

a Câmara Municipal de Guima-
rães tinha duas opções: cons-
truir um estádio de raiz em
terreno camarário ou recons-
truir o Estádio D. Afonso Henri-
ques, que se situa em plena
zona urbana. Tendo o centro
histórico sido considerado
Património da Humanidade
pela UNESCO, a opção do mu-
nicípio recaiu na dinamização
de toda a área.

Perto do Castelo
Uma vez que o estádio se

encontra numa das zonas mais
bonitas da cidade, junto ao
castelo mais famoso de Portu-
gal, toda a obra foi pensada
tendo em conta a harmonia
arquitectónica quer do interior
quer do exterior. Integrado no
jardim que envolve o Castelo,
são poucos os que à primeira
vista dizem estar perante um
estádio de futebol.

“Um estádio muito bonito”
O Director do Torneio, Antó-

nio Laranjo, afirmou tratar-se
de uma obra notável. “Os visi-
tantes ficarão encantados por
poderem entrar num estádio,
olhar à volta e desfrutar a pai-
sagem. Está concebido numa
relação muito boa entre o inte-
rior e o exterior”.

ESTÁDIO DE LEIRIA - Dr. MAGALHÃES PESSOA

Introdução

ENTIDADE: Câmara Municipal de Leiria
LOTAÇÃO: 30.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Tomás Taveira
JOGOS: Dois jogos da fase de grupos

INAUGURAÇÃO: 19 de Novembro de 2003

Na terra do pinhal de Leiria,
de onde saiu a madeira que
serviu para construir as cara-
velas dos Descobrimentos,
implantado na zona urbana e
integrado no actual complexo

desportivo, o projecto con-
templou um aumento da capa-
cidade do estádio, de cerca de
11.000 lugares, para 30.000
lugares, com recurso à cons-
trução de três novas bancadas

totalmente cobertas.

Detalhes técnicos
O antigo recinto foi subme-

tido a significativos trabalhos
de melhoramento. As insta-
lações de apoio estão distri-
buídas entre o piso 0 e o piso 1.

Vista para o castelo
A forma do estádio está rela-

cionada com a sua inserção na
paisagem da cidade. A cober-
tura ondulante permite a vista
para o castelo de Leiria, que
“olha” lá do alto para o estádio.
Trata-se, sem dúvida, de uma
das mais-valias desta obra ino-
vadora.

Inauguração
A selecção de Portugal go-

leou, a 19 de Novembro de
2003, a congénere do Koweit,
por 8-0, em jogo de carácter
particular que marcou a inau-
guração do remodelado Está-
dio Dr. Magalhães Pessoa. Para
a história fica, ainda, o nome
de Pauleta, autor do primeiro
golo no “novo” estádio.

ESTÁDIO DE LISBOA: JOSÉ ALVALADE

Introdução

ENTIDADE: Sporting Clube de Portugal
LOTAÇÃO: 52.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Tomás Taveira
JOGOS: 3 jogos da fase de grupos, um jogo dos quartos-de-
final e uma meia-final

INAUGURAÇÃO: 6 de Agosto de 2003

Grande estádio
Finalmente o desejo do Vis-

conde de Alvalade está com-
pleto: “Este será um clube tão
grande como os maiores da
Europa...” E para uma grande
equipa, um grande estádio.

Implantado numa zona urbana
contígua ao antigo estádio, o
projecto do novo recinto inte-
gra-se num conjunto mais vas-
to, com componentes despor-
tiva e imobiliária, abrangendo
habitação, comércio e serviços.

“Cinco estrelas”
O recinto já viu reconhecida

a sua qualidade, com a classi-
ficação de cinco estrelas, a-
tribuída pela UEFA aos recin-
tos de elevada qualidade. O
organismo que tutela o futebol
europeu, escolheu também
este estádio, para ser o palco da
Taça UEFA na época de 2005.

Local de concertos
Tal como o velho estádio de

Alvalade, o Sporting pretende
que o novo recinto sirva para a
realização de grandes concer-
tos. Para conseguir manter
essa reputação, os proprietários
do estádio estudaram cuidado-
samente as condições acústicas
da infra-estrutura de forma a
poderem atrair as maiores es-
trelas da música.

Recepção ao Manchester
United

O recinto recebeu o primeiro
encontro a 6 de Agosto, dia em
que o Sporting defrontou o
Manchester United FC num
encontro amigável. A ceri-
mónia de inauguração, à qual
assistiram 52 mil pessoas, con-
tou ainda com um espectáculo
musical e um “show” multi-
média.

ESTÁDIO DE LISBOA: DA LUZ

Introdução

ENTIDADE: Sport Lisboa e Benfica
LOTAÇÃO: 65.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Damon Lavelle
JOGOS: Três jogos da fase de grupos, um jogo dos
quartos-de-final e a final

INAUGURAÇÃO: 25 de Outubro de 2003

O clube que nasceu numa
farmácia em Belém é hoje o
proprietário do maior estádio
do país; o novo recinto cons-

truído nos terrenos adjacentes
ao antigo estádio, congrega
áreas de lazer, entretenimento
e espaços culturais. Com capa-

cidade para 65 mil lugares
sentados, totalmente cobertos
e com instalações de elevado
nível, foi classificado como um
estádio cinco estrelas pela
UEFA.

Haja luz
De facto, o estádio foi espe-

cificamente desenhado para
incluir pormenores condizen-
tes com o seu nome, como o
aproveitamento da luz natural.
O novo recinto, foi construído
ao lado do antigo, e tem capaci-
dade para 65.000 espectadores.

Palco da final
Em 2004, depois de cele-

brado o 100º aniversário do SL
Benfica e os 50 anos da cons-
trução do antigo Estádio da
Luz, o novo recinto será o palco
da final do UEFA EURO
2004™.

Inauguração
O SL Benfica assinalou a

inauguração do novo Estádio
da Luz, que receberá, a 4 de
Julho de 2004, a final do UEFA
EURO 2004™, com um triunfo
por 2-1 no jogo particular
realizado com os uruguaios do
Club Nacional de Football, de
Montevideu.
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Desporto

ESTÁDIO DO BESSA - SÉC. XXI

Introdução

ENTIDADE: Boavista Futebol Clube
LOTAÇÃO: 30.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Grupo 3, Arquitectos Associados
JOGOS: Três jogos da fase de grupos

INAUGURAÇÃO: 30 de Dezembro de 2003

Implantado numa zona ur-
bana de referência na cidade
do Porto, o Estádio do Bessa
integra-se num complexo des-
portivo em desenvolvimento,
caracterizando-se pela constru-
ção de quatro novas bancadas,
com todos os lugares cobertos,
num projecto que faz recordar

os estádios ingleses.

Sempre em acção
O Boavista foi o único clube

que nunca deixou de jogar no
seu estádio durante todo o pro-
cesso de reconstrução. Os
trabalhos começaram em Jun-
ho de 1998. A bancada Nas-

cente, a primeira a ser recon-
struída, ficou pronta em 4 de
Agosto de 1999.

Bancada Poente
Em Janeiro de 2000, iniciou-

se a construção da Bancada 
principal  – Poente – onde se
situam os balneários, tribuna
de Imprensa e zonas VIP. Foi
inaugurada a 9 de Novembro
de 2001, tendo sido posterior-
mente testada em jogos da
UEFA Champions League.

Dois topos
A Bancada Norte foi demo-

lida no final da época 2001/
2002, em Abril de 2002, tendo
os trabalhos de construção
começado após o reposicio-
namento e rebaixamento do
relvado. A bancada Sul foi a
última a ser erguida. Todo o
processo de remodelação teve
em conta a área envolvente
e trata-se de uma notável obra
de integração.

Inauguração
O Estádio do Bessa foi

inaugurado a 30 de Dezembro
de 2003, num jogo entre o
Boavista FC e o Málaga CF, que
terminou empatado a zero.

ESTÁDIO DO PORTO - DRAGÃO

Introdução

ENTIDADE: Futebol Clube do Porto
LOTAÇÃO: 52.000 lugares sentados
ARQUITECTO: Manuel Salgado
JOGOS: Três jogos da fase de grupos, incluindo o jogo
inaugural, um jogo dos quartos-de-final e outro das
meias-finais.

INAUGURAÇÃO: 16 de Novembro de 2003

Jogo de abertura
Implantado numa zona ur-

bana contígua ao Estádio das
Antas, o novo estádio do FC
Porto será o palco da cerimónia
de abertura e do jogo inaugu-
ral do UEFA EURO 2004™.

Com um “design” arrojado foi já
classificado pela UEFA como
um estádio cinco estrelas.

Cidade Desportiva
Com capacidade para mais

de 50.000 espectadores, o pro-

jecto integra-se no conjunto da
Cidade Desportiva e imobiliá-
ria, uma área de 3.000 metros
quadrados, entre a Av. Fernão
Magalhães, VCI e o Bairro de S.
Roque da Lameira. Estão pro-
jectadas as construções de um
centro comercial, uma área
residencial e um pavilhão mul-
tiusos.

Grande requalificação
O Director do Torneio, An-

tónio Laranjo, salienta as impli-
cações do Estádio do Dragão
na zona envolvente: “É, talvez,
o estádio que causa mais impa-
cto em toda a área que o rodeia.
Devido às dificuldades causa-
das pela sua localização, foi
necessário um grande trabalho
de escavação antes de o traba-
lho de construção propriamen-
te dito pudesse iniciar-se”.

Futuro brilhante
Se a acção no relvado conse-

guir rivalizar com o esforço e
entusiasmo da arquitectura de
Manuel Salgado, todos os que
visitarem o Estádio do Dragão
no verão desfrutarão de uma
excelente ex-periência.

A história do futebol português
O futebol moderno foi intro-

duzido em Portugal em 1884
por Guilherme Pinto Basto, que
havia regressado recentemen-
te de Inglaterra. No entanto, foi
preciso esperar quatro anos
para que se realizasse o primei-
ro jogo oficial, nos arredores de
Lisboa, na pitoresca vila cos-
teira de Cascais.

O primeiro estádio
O arranque do futebol como

um fenómeno popular man-
teve-se discreto, até que em
1893 um grupo de Cascais apro-
veitou para formar uma equipa
constituída por expatriados
ingleses. Nesse mesmo ano foi
construído o primeiro campo de
futebol no centro de Lisboa, no
Campo Pequeno, no local onde
hoje se encontra a Praça de
Touros.

O primeiro campeonato
A I Grande Guerra Mundial

travou o desenvolvimento do
futebol, mas em 1921 assistiu-se
ao primeiro encontro interna-
cional de Portugal, que redun-
dou numa derrota por 3-1 fren-

te a Espanha, e à realização do
primeiro campeonato nacional,
uma competição por elimi-
natórias ganha pelo FC Porto,
em Junho. Em 1926, foi funda-
da a Federação Portuguesa de
Futebol, e o desporto ganhou
raízes fortes na sociedade.

Os três grandes
Já nessa altura, FC Porto,

Benfica e Sporting, a par do
Belenenses, dominavam o pa-
norama a nível nacional, algo
que se cimentou ainda mais
quando começou o Campeo-
nato da I Divisão, em 1938/39.
O FC Porto foi, mais uma vez, o
primeiro clube a conquistar a
prova. Apesar de, na altura,
Portugal ainda não ser uma das
potências do futebol europeu, a
verdade é que o país foi um dos
membros fundadores da
UEFA, em 1954, e em apenas u-
ma década tornou-se numa das
forças dominantes.

O Pantera Negra
Béla Guttmann garantiu,

então, a contratação de um
adolescente moçambicano de

quem ouvira falar aquando de
uma visita ao barbeiro, em
Lisboa. Um ano depois, Eusébio

marcava o golo decisivo na
vitória por 5-3 sobre o Real
Madrid na final da Taça dos
Clubes Campeões Europeus. O
“pantera negra” não se ficou
por aí e elevou, nos dez anos
seguintes, o Benfica e Portugal
a patamares nunca antes ima-
ginados, assumindo-se como o
melhor marcador do Mundial
de 1966, com a selecção nacio-
nal portuguesa a terminar a
prova no terceiro lugar.

   15
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Comunidade

Portugal Canadá
e USA

Cidade do
México

Colômbia Espanha Argentina

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

SEM CONTRATO OBRIGATÓRIO COM O 10-10-620!

PORTUGAL

6 .7¢

Por apenas

por minuto*

Também disponível com o seu telemóvel, telefone “toll-free”
1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

COMECE A POUPAR COM ESTAS FANTÁSTICAS TARIFAS

• Despesas facturadas na
  sua conta da Bell

• Sem contrato nem
  despesa de activação

• Nada a pagar por mês

• Não precisa mudar
  de companhia
  telefónica

Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢.
Telefonemas para telemoveis e países com códigos especiaís podem ser mais
caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$. Tarifas effectivas no
1 de Abril 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

10-10-620 is a division of Telehop,
publicity traded as HOP on TSX Venture Exchange

FFFFFALE MAISALE MAISALE MAISALE MAISALE MAIS,,,,, PPPPPAAAAAGUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!GUE MENOS!

TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00TELEFONE AO MUNDO POR $1.00

*

Ligue o 10-10-620 antes do número interurbano e poupe.

Os primeiros 20
minutos por 1$

Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 5
minutos por 1$

Cada minuto adicional 40¢

Os primeiros 15
minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 6
minutos por 1$

Cada minuto adicional 20¢

Texto e fotos de António Vallacorba

Império de Hochelaga
Um “bodo’ na
melhor tradição terceirense

Na Associação Portuguesa
do Espírito Santo (APES), em
particular, e na comunidade
em geral, tiveram início no fim-
de-semana transacto os mui
agradáveis “impérios” (ou bo-
dos) em louvor da Terceira
Pessoa da Santíssima Trin-
dade, durante os quais estará
bem patente a expressão de fé
e de vida do povo açoriano.

Este luzido “bodo” de Ho-
chelaga, cujas actividades
terminaram brilhantemente no
domingo, foi solenemente pre-
cedido de recitação do terço
toda a semana, na Sala de Nossa
Senhora dos Milagres e pre-
sidida por Francisco Rocha.

Com maior ênfase a partir da
sexta-feira, a parte profana
conheceu já nessa dia uma
agradável manifestação de
partilha, durante a qual foi
distribuida, logo após o terço, a
habitual refeição de carne
guisada à moda da Terceira,

com os devidos acompanha-
mentos e sem que para tal se
houvesse efectuado qualquer
colecta, seguindo-se baile ani-
mado pela discomobile “Entre
Nós”.

Presentemente, a APES é a
única colectividade que or-
ganiza cantigas ao desafio du-
rante estes festejos. Tradição
muito querida dos terceirenses
e não só, a ela muito se deveu o
brilhantismo festivo do sábado,
com a sala superior quase cheia
de entusiastas da especia-
lidade, para ouvir os quatro

improvisadores convidados e
que foram: José Plácido, dos
Estados Unidos; José Fernan-
des, Vasco Aguiar e António
Gabriel, os três da província do
Ontário, acompanhados pelos
instrumentalistas João Álamo,
Manuel Travassos, Tony de
Melo e Tony Medeiros.

(A pedido do cronista, o José
Plácido dedicou várias quadras
a este jornal, no exemplo desta:
É A Voz de Portugal/ O orgulho
de todos nós./ É o mais antigo
jornal/ Que dá voz à nossa voz).

Entretanto, na sala de baixo,
onde previamente decorrera o
sempre interessante “pézinho”,
perante os símbolos do Espírito
Santo e a imagem de Sto. An-
tónio, com cantoria e distri-
buição de brindeiras, o serão
manteve-se igualmente bas-
tante animado, com baile abri-
lhantado pelo conjunto “Re-

quest” e muita movimentação
na cozinha onde se preparavam
as sopas para o domingo, bi-
fanas, outros petiscos, a par de
serviço de bar, bazar, etc.,
enquanto ao ar livre a chur-
rasqueira se mantinha bas-
tante activa na confecção de
galinha na brasa.

No domingo, foi um dia à
altura da ocasião e como há
muito tempo não acontecia. O
sol, em pleno esplendor, fez
cintilar a dezena de coroas que
marcou o vistoso cortejo, com
saída da sede da APES e em
direcção à Igreja de Notre-
Dame-des-Victoires, tendo aqui
se celebrado a mui solene e
nobre eucaristia festiva, pre-
sidida pelo padre José M. Car-
doso, responsável da Missão
Portuguesa Santa Cruz, coad-
juvado pelo diácono António
Ramos.

Finda a celebração da missa,
acompanhada que foi pelo gru-
po Coral do Senhor Santo Cristo
dos Milagres, dirigido por Filo-
mena Amorim, foi a coroar,
entre as demais pessoas, a jo-
vem Jessica da Silva, gentil
netinha do dirigente desta
associação, Joaquim da Silva.
O assaz vistoso cortejo das
coroas, no seu regresso à APES
e acompanhado pela Banda de
Nossa Senhora dos Milagres,
mostrou-se desta vez mais lon-
go. Para além das irmandades,
Comissões de Festas, da
Rainha da Festa, a lindíssima
Sandra Câmara, da juventude,
a Direcção da APES, etc., teve
a enobrecê-lo ainda mais a pre-
sença do sr. Cônsul-Geral de
Portugal, dr. Nuno Bello, do
clero e do referido coral.

Eram quase 16h00 quando
se chegou à sede da APES,
onde numerosa multidão es-
perava o cortejo e, tal como os
participantes neste, já com
bastante fominha.

Mas valeu a pena a espera,
porque deliciosa se mostrou a
refeição da caridade, na forma
das tradicionais sopas do Es-
pírito Santo, cozido, massa
sovada, vinho e sumos, com
muita abundância e com a-
quele sabor assaz típico das
gentes locais.

Baile novamente abrilhan-
tado pelo “Request” e punjante
concerto pela Banda de Nossa
Senhora dos Milagres, supe-
riormente dirigido por Leo-
nardo Aguiar e em que se dis-
tinguiu sobremaneira o jovem
saxofonista Fábio D. Medeiros,
de 13 anos, encerraram apoteo-
ticamente estes mui aprazíveis
festejos.

Parabéns à Associação Portu-
guesa do Espírito Santo, com
uma saudação muito especial
para as senhoras e os cava-
lheiros da cozinha, criadores
dos bezerros e todas as demais
pessoas que colaboraram nes-
ta deliciosa festa, muito alegre
e farta.
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“Desfusão” e etnicidade

Abriram no domingo os lo-
cais destinados aos registos de
eleitores municipais, com vista
a eventuais referendos sobre a
muito comentada, criticada,
defendida e acusada, desfusão
da ilha de Montreal.

Depois de uma valsa inin-
terrupta de tergiversações de
todo o género por parte do
Governo do Québec — que
como é sabido deu, antes de ser
eleito, todas as garantias de
não se opor, antes facilitar,
comprometendo-se mesmo a
pagar as despesas jurídicas às
autarquias fusionadas de força
e que quisessem recuperar o
estatuto anterior, chegou o
momento de cumprir aquilo
que o governo provincial não
conseguiu evitar: o registo dos
interessados na realização de
referendos. Mesmo se os dados
são viciados, para o que tem
contribuído uma imprensa alar-
mista ou pelo menos trans-
missora dos alarmes e cam-
panhas de terror da adminis-
tração municipal, sabiamente
apresentados como informa-
ção, os partidários do regresso
aos estatutos de cidades inde-
pendentes, batem-se sem des-
canso, ocupando com vertica-
lidade e números confirmáveis,
o espaço que lhes deixa o com-
padrio governamental. Porque
não é por acaso que os grandes
tenores do governo do Québec
têm sido entrevistados e apa-
recem nas primeiras páginas
de certos periódicos, enquanto
que, do outro lado da barreira,

os seus opositores são votados
ao ostracismo. O presidente da
Câmara, o eterno amuado por
qualquer contrariedade, ener-
va-se. E dogmático, considera
que o abstencionismo é tam-
bém, uma forma de democra-
cia, contradizendo descarada-
mente as suas próprias afirma-
ções durante a eleição de No-
vembro de 2001. Porque votar
é não só um dever e uma obri-
gação como também um privi-
légio numa sociedade dita
democrática.

Torna-se curioso observar
como os custos anunciados
para a separação das cidades
da periferia, tenha num ápice,
fundido de 37 milhões. Quer
isto dizer, que como mencio-
nado na entrevista com Luís
Miranda nas últimas semanas,
os estudos da firma Secor,
parente do Governo do Quebe-
que, mostram os números do
modo que mais lhes interessa e
põem o próprio ministro dos
Assuntos Municipais num em-
baraço, obrigando-o a fazer
correcções demasiado eviden-
tes. Passar de 97 para 59 mi-
lhões, corresponde a cerca de
um terço de erro nas previsões.

O que significa pouca ou ne-
nhuma credibilidade para a
firma Secor.

Porém, a cereja sobre o bolo
vem do trânsfuga Robert Lib-
man. Depois de ter sido um
ardente combatente contra as
fusões, o antigo “Maire” de
Cote-St.Luc, mudou a espin-
garda de ombro e vibra de

contente por se ter posto ao
serviço de Tremblay. Para além
do aumento mais que substan-
cial do seu ordenado— que
aumentou quatro vezes de va-
lor, ele exulta pelo facto que os
não francófonos investiram o
Executivo e o Conselho Mu-
nicipal, sendo 7 sobre onze no
primeiro órgão e 60% no se-
gundo caso. Este imbecil, ani-
mado por uma obsessão étnica
crónica, tem pelo menos uma
qualidade: é a constância de ser
imbatível na imbecilidade e na
afronta aos francófonos, roçan-
do um racismo que em outros
fóruns denuncia com garga-
rismos inflamados.

São oportunistas desta quali-
dade que comprometem a tole-
rância e incitam por vezes a
execução de actos desagradá-
veis, que sendo condenáveis,
se podem compreender pela
frustração de ver impunes
tantas manifestações de arro-
gância, da parte de indivíduos
que se crêem superiores ao
resto da Humanidade.

O processo de retorno à
periferia começou. Longe de
ter terminado, terá de passar
pela parte mais difícil já que lhes
é exigível o mínimo de 35% de
eleitores nos referendos, para
que estes sejam aceites.

Quando se sabe que na
maioria das eleições municipais
a percentagem de votantes
não ultrapassa os 45%, temos de
concordar que a barra é alta.
Voluntariamente alta. E será
necessário aos interessados de
agirem em modo olímpico.

Será a confirmação dos
dados viciados neste processo
que avançou aos recuões.

Raul Mesquita

COM PEDIDO DE PUBLICAÇÃO
Numa cerimónia que teve

lugar na passada quarta-feira,
dia 12 de Maio, na Queen´s
University, na cidade de King-
ston, província do Ontário,
Canadá, o cientista português
Luís Gabriel de Melo recebeu,
do Governo Federal, um Pré-
mio de Distinção pela sua pes-
quisa científica em Cardiologia
Molecular.

O cientista português de 43
anos de idade nasceu na fre-
guesia do Porto Judeu, na ilha
Terceira, Açores, e completou
todos os seus estudos de for-
mação científica no Canadá e
nos Estados Unidos.  É actual-
mente, director do centro de
pesquisa em Cardiologia Mo-
lecular, no Departamento de
Fisiologia da Faculdade de
Medicina da Queen´s Univer-
sity.

O Professor Doutor Luís Ga-
briel de Melo foi, assim, um dos
distintos recipientes de um dos
mais elevados prémios de reco-
nhecimento científico no Ca-
nadá, ao abrigo do Programa
de Pesquisa Científica patro-
cinado pelo Governo Federal.

No ano 2000 o Governo do
Canadá orçamentou $900 mi-
lhões de dólares para cadeiras
de ensino científico, a serem
distribuídas pelas universida-

des do país.  As cadeiras são
atribuídas aos cientistas que
mais se distinguiram no domí-

nio da sua área de  pesquisa,
não apenas através do seu
próprio trabalho, mas também
ensinando e coordenando o

trabalho de outras equipas de
cientistas.

Referências:
http://www.chairs.gc.ca/

web/about/ index_e .asp

http://www.queensu.ca/cgi-
bin/ph/www.queensu.ca?
Query=melo_3

Enlace matrimonial
No dia 8 de Maio, na Igreja de Santa Cruz, casaram-se Roger e

Elizabeth tendo-se seguido após a missa, uma simpática recepção
no Centre de Réception Le Madison.

A Voz de Portugal deseja aos felizes nubentes, Paz e Alegria para
a vida que juntam iniciam.

Abertura de grande envergadura
do novo IGA extra de Laval

Abriu na quarta-feira dia 4 de
Maio um outro  IGA.

E foi com muito orgulho que
a família Duchemin celebrou a
abertura oficial do seu novo
supermercado IGA extra, loca-

lizado no 515 do boulevard
Cure Labelle em Laval, que
acolhe os seus clientes neste
novo estabelecimento com uma
superfície de 39 mil pés qua-
drados. Este investimento de
mais de 8 milhões de dólares,
permite, para além dum espaço
moderno e funcional na área do
comércio de alimentação, a
criação de 90 novos empregos,
que se juntam-se aos 60
existentes.

O acontecimento desenro-
lou-se num ambiente acolhe-
dor a que a população de Laval
e arredores foi convidada. Esti-
veram presentes também vá-
rias entidades oficiais, que fo-
ram recebidas pelos proprie-
tários e uma equipa de empre-
gados dinâmicos e de grande
profissionalismo, que os acom-
panhou na visita das insta-
lações.

Numa preocupação de ofere-
cer o melhor serviço num me-
lhor ambiente possível, a família
Duchemin propõe num leque
de pequenas lojas, uma diver-
sidade de produtos de grande
qualidade. A clientela pode
servir-se das refeições “Gastro-
nomo-Minuto”, sem contar com
a padaria, a charcutaria, ou
ainda as flores.

Sempre com o objectivo de
satisfazer os consumidores, o
supermercado oferece igual-
mente um novo conceito de
peixaria, onde o cliente escolhe

os produtos do mar, colocados
entre gelo e saídos directa-
mente dos frigoríficos da pei-
xaria. Uma escolha de peixes
exóticos excepcionais, diversas
variedades de salmão fumado
disponíveis a toda a hora, maris-
cos para todos os gostos, do
nunca visto em supermerca-

Escola Português do Atlântico

Jantar de fim de ano escolar
A Escola Português do Atlântico, sempre com o patrocínio do

Millennium BCP, levará a efeito no sábado, dia 22 do corrente,
pelas 19:00 horas, na Paroisse Saint-Enfant-Jésus, 5637 St. Domi-
nique em Montreal, o jantar de fim de ano escolar 2003/2004,
devidamente confeccionado pela Comissão de Pais, seguido de
espectáculo e baile, coincidindo também com o 32º aniversário da
sua fundação.

O baile será abrilhantado pela orquestra Reflex e pelo
acordeonista Rui Mateus.

Para mais informações, queiram telefonar para: (514) 892-8244,
(514) 366-2888 ou (450) 451-4045

dos! Os consumidores podem
também aproveitar as refeições
prontas a servir à mesa, uma
grande variedade de produtos
biológicos, da alimentação a
granel, do café torrado no local,
um canto Bistro-Café, uma
vasta escolha de queijos, e de
uma enorme variedade de pro-
dutos orientais, mediterrânicos
e asiáticos.

Encontra-se ali, realmente,
de tudo para todos.
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Dr. Jasmin R. Pitre
chiropraticien

Centro Quiroprático da Saúde Vertebral
7229 St-Denis (a dois passos do Metro Jean-Talon)

Chamo-me A. Dubé. Em 1970, após a
ablação da vesícula biliar, fiz uma
hemorragia que provocou flebite,
trombose e uma nevrite na mão direita.
Em 1975, diagnosticavam-me a artrose
generalizada. Tive uma cirurgia devido
a uma tripla fractura do tornozelo direito

Para mais informações visitem o sítio:
www.chiropratique.ca.tc

Telefone para (514) 274-2415

e instalaram-me uma placa de metal. Em 1980, tive um cancro num seio.
Fiz radioterapia e tomei medicamentos muito fortes para tentar aliviar as
dores que provocam frequentemente otites e sinusites. Tinha o ombro
esquerdo deslocado, sentia dores intensas e passava noites sem dormir.

Em 1983, os médicos davam-me 6 meses de vida. Desesperada, procurei
um quiroprático.  Não foi fácil no início. E hoje continuo a tratar-me lá! Posso
agora levantar o meu braço e tenho mais força na mão. As dores são menos
frequentes, a respiração e o sono melhores, a concentração e as ideias mais
claras.  No início dos tratamentos, eu funcionava a 20%, hoje funciono a 80%.
Continuo regularmente os meus tratamentos. Obrigado à quiroprática que
acrescentou anos à minha vida e melhorou a sua qualidade.

O Dr. Pitre informa-vos que tem o prazer de se ocupar da clientela do Dr.
Langevin, que se encontra numa reforma bem merecida.

Quiroprática

Simonetta Luz Afonso é a nova presidente
Nova equipa do Instituto Camões

Lisboa - A nova presidente do
Instituto Camões (IC), Si-
monetta Luz Afonso, iniciou
esta terça-feira funções à frente
da entidade, tendo como vice-
presidentes Francisco Fialho de
Brito e Luísa Bastos Almeida. 

Simonetta Luz Afonso nas-
ceu em Lisboa em 1946, é licen-
ciada em História e especialista
em Museologia, tendo iniciado
a sua actividade profissional
como conservadora de Museus
em 1972 no Palácio Nacional da
Pena e a partir de 1974 no Palá-
cio Nacional de Queluz, que
dirigiu entre 1983 e 1991. Aí
dedicou especial atenção ao
estudo do edifício e dos jardins,
à sua conservação e à relação
com os diversos tipos de pú-
blico, lançando programas
inovadores de história ao vivo e
estabelecendo uma relação
privilegiada com a Comuni-
dade. Entre 1980 e 1983 dirigiu
o Instituto de Conservação e

Restauro, implementando a
sua reestruturação e lançando
os primeiros cursos de for-
mação a nível nacional na área
da conservação do património.
Entre 1991 e 1996 foi directora-
geral do então recém-criado
Instituto Português de Mu-
seus, com responsabilidade em
29 Museus nacionais, tendo
iniciado uma campanha, com
recurso a fundos comunitários,
de reestruturação e moder-
nização dos Museus portu-
gueses. Participou na promo-
ção e internacionalização da
cultura e do património cul-
tural português como comis-
sária das Exposições do Festi-
val Europália 91, de Lisboa
Capital Europeia da Cultura,
em 1994, como comissária de
Portugal para a Expo 98 e para
Hannover 2000 e como organi-
zadora e responsável de gran-
des exposições em Museus nos
Estados Unidos da América
(EUA), no Japão, no Brasil, em
França, em Espanha ou em
Itália. É membro de organi-
zações profissionais interna-
cionais no âmbito da Museo-
logia e da Conservação do
Património e tem-se dedicado
ao estudo do Mecenato e da
Gestão Cultural. Actualmente
tem a missão de conceber, pro-
gramar e montar o Museu da
Assembleia da República que

abrirá em 2005. Luísa Bastos de
Almeida nasceu em 1964, é
licenciada em Filologia Ger-
mânica pela Universidade de
Lisboa. Diplomata de carreira
desde 1980, é actualmente
ministra-plenipotenciária. De-
sempenhou várias missões em
Bruxelas, quer na Represen-
tação Permanente portuguesa,
quer no gabinete do comissário
João de Deus Pinheiro, onde foi
responsável pelas áreas da Cul-
tura e Informação e pelas Rela-
ções Externas-Cooperação.
Miguel Fialho de Brito nasceu
em 1956, é licenciado em Di-
reito pela Faculdade de Direito
da Universidade Clássica de
Lisboa. Entre as várias fun-
ções, até agora desempenha-
das, contam-se as de adminis-
trador executivo da Empresa
de Gestão de Equipamentos e
Animação Cultural, delegado-
adjunto do ICEP, responsável
pela área do turismo, de adido
para o Turismo na Embaixada
de Portugal, em Paris, e de di-
rector-geral do Gabinete de
Relações Culturais Internacio-
nais no Ministério da Cultura.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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UM SERVIÇO DO

MILLENNIUM

BCP

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est             273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   285-1620

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                      844-8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FILMAGEM DE CASAMENTOS
SYLVIO MARTINS             240-5196

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins, Cel.: 270-3112

862-2319

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância  842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 273-1425
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-4129
Centro de Ajuda à Família            982-0804
Centro Português
de Referência 842-8045
Centro Comunitário
do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental
Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal
de Montreal 844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho          768-7634
Ass.Port.West Island                           684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz              844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval          687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família             376-3210
Igreja Nova Unção             593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal             849-9901

Consulado-Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
 9 às 12:30 horas

Quartas
9 às  12:30 e das 14  às 17 horas

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

PADARIAS
PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este 849-3609
www.pasteis-de-nata.com

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este               288-2082

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo 376-3210

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec (450) 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  # 203     (450) 686-0026

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                     593-6649
Dominique            842-6420

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E               729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON               721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E               861-4562

TASCA
172 Duluth E               987-1530

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent 845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent   Tel.: 844-0388 / 844-7257

Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Guia do Consumidor
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse     (450) 435-9834

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval       (514) 595-1500
Víctor Marques       (514) 570-9857

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r â m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

Grande triplex em frente ao Jardim Botânico.
Optima condição..

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

COZINHA NOVA

  VILLERAY

            COMERCIAL
Villeray e 17ª Avenida prédio
 c/ 2 andares e cave acabada,
livre para o comprador

Se pensa comprar ou vender é só chamar

VILLERAY

Triplex,3x4½, aquecimento individual, cave
alta, rende $19.320.

Duplex 2x4½, , de Bullion e Duluth
Rende $11.520.

RDP

“Bungalow”, 16ème e Perras,         3
quartos, A/C, lareira, imenso
terreno, garagem.

PLATEAU

CLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVACLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

REMAX AMBIANCE INC.

NOVO ROSEMONT

Bungalow c/garagem, todo renovado,
grande c.b.Sítio muito procurado

VILLERAY

LAVAL próx. Metro

Grande bungalow split 9 divisões
espaçosas, 2 c.b. cave alta acab.,
asp.central, renovada

5 plex, 4x41/2, 1x91/2 próx.metro
renovada. 1º piso c/5 q.c. e 2 c.b.,
cave acabada  Sítio muito
procurado.

ST-HYPPOLITE

Bungalow const 2002 pelo proprietário
com excelentes materiais, lareira, 2
c.banho, terreno 134.450 p.q.
Sítio maravilhoso e tranquilo.

MONTREAL

Impecável   “cottage” próx.
Metro Radisson, lareira, aspirador
central, termop, renovado, garagem.
$237.500

Courtier  imm. agréé

Vencedora Hall of
Fame Club 100% ORAvaliação gratuita

VILLERAY

Novo  duplex, impecável, os
dois pisos ficarão livres  Cave
acabada. Perto do Metro.
$305.000

Antónia Augusta
De Chaves

1908 – 2004

Faleceu em Lasalle, no dia 15 de Maio de 2004, a Sra Antónia
Augusta de Chaves, natural de Santa-Maria, Açores, com a
idade de 96 anos.

Deixa na dor seus filhos, José Duarte (Rosalina Duarte),
Silvino Duarte (Teresa Duarte), António Freitas (Maria
Freitas), seus 10 netos e 13 bisnetos, seus irmãos residentes nos
Estados Unidos da América, José Maria De Chaves e Joaquim
De Chaves, suas cunhadas Filomena, Maria, Valentina e
respectivos conjuges, assim como outros familiares e amigos.

Os servicos fúnebres estiveram a cargo de:

ALFRED DALLAIRE  Groupe Yves Légaré inc.
7200, boul Newman, Lasalle
Victor Marques, conselheiro
Tel. (514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 17 de Maio de 2004, após missa
de corpo presente, pelas 11 horas, na Igreja de Santa Cruz,
seguindo depois para o cemitério Notre-Dame des Neiges,
onde foi a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
a sua presença, palavras e outros gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.  A
todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

†

A Voz
de Portugal

“mudou de casa”

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
ou 1-866-684-1813

Fax: (514)284-6150
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PRECISA-SE

Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.

Roberto
(450) 678-1588

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
operário com experiência em
máquina de dobrar aço.

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

PRECISA-SE
Paisagistas com ou sem experiência em
trabalhos de muros em pedra, cimento, “pavé-
uni”, relva e plantações.
Salário segundo experiência

(514) 382-3041
(514) 813-9196

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

CENTRO-ESTE

Auteuil, LavalBOISBRIAND

Bungalow destacado, 3qtos+1 na
cave.Gr.terreno. Deve ser vendido.
$139.800

“Duplex” com 3 quartos fechados,
janelas, portas e telhado refeitos
em 94, com garagem. R/c livre
para o comprador.

Auteil, soberba “cottage” não
geminada, sector muito procurado, a
2 minutos da 19.3 quartos fechados,
lareira, chão em ripas de madeira.
Nova construção.

MERCIER

109 000$

Esc.: (514) 272-2432
Cel.:  (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo  (Alain) Velosa

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.
Preço : $339.000  neg.

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDIDA
VILLERAY

Duplex 2x5½ + “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e
garagem. Impecável.

AHUNTSIC

“Cottage” em sector
procurado, com 4 qtos
fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.

$229.000.

VENDE-SE
 Padaria no Plateau, sector procurado,
esquina de rua, com  mais de 25 anos

de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

PLATEAU

DUVERNAY

Boul.Concorde, prox. Papineau,
3qc cozinha renovada, cave
$159.000

Pessoas para lavar janelas, trabalho
residencial e comercial.  Tempo
parcial.  Ter seu próprio carro, de
preferência.  Contacte-nos para mais
informações, ou postular por internet:

www.yourwindowcleaner.com
wave@yourwindowcleaner.com

Tel.: (514) 737-9750

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.

Olga : 582-1771

DIVERSOS

Tem problemas com o seu com-
putador? Cursos privados e públicos
(Setembro) Redes de computa-
dores. Apanhou um vírus e não o
pode tirar, precisa de ajuda sobre
alguns assuntos. Telefone para
mim:

Sylvio : 240-5196

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações, Casas
assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios, etc.
Desamarro também todos os males fluídos que existem em si! Trabalho
à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canadá e
estrangeiro, consultado por vários colegas devido às minhas
previsões serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo Português.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

21

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

NOVIDADE

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Vendida

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

PLATEAU - Bom duplex, garagem
e cave. Uma raridade. Bom preço

VENDIDA

VENDIDA

ST-MICHEL - Duplex semi desta-
chado c/3 qtos, cave e garagem
Bom Preço

249.500.00

249.500.00

319.000.00

319.000.00

VENDID
A

VILLERAY 3plex de prestígio ca-
ve acabada,bom rendimento,bom pr.

Companhia de telecomunicações
precisa de empregados para vendas.
Residencial e comercial.  Deve falar
português.  Falar francês e inglês de
preferência.

Ligue já o (514) 722-5656
Email:info@selectcomtelecom.ca

Procuramos empregados para
trabalhar em jardins. Falar portu-
guês de preferência.

Rolande: (450) 442-3751

Precisa paisagista para “pave-uni”,
muros e plantação.

Salário segundo experiência.
Tel.:  (514) 323-2527

Precisa-se empregados para junção
e instalação de rampas e escadas em
alumínio.Apresente-se no 8975
Pascal Gagnon, ou contacte

Enza ou Tony
Tel.: (514) 327-2200

VENDE-SE

Tenho espaço em contentor para o
mês de Maio, para Mafra e Ericeira.

Tel.: (514) 277-2416

Paisagistas c/exp. em “pavé uni”,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário baseado na experiência.
Contactar contra-mestre.

António Cabral
(450) 963-3462

Oferta de emprego

Contactar Varina Alumínio
Tel. (514) 362-1300

Padeiro com experiência, a tempo
parcial.

Padaria Notre-Maison
(514) 844-2169

Precisa mulher para fazer limpeza
1 ou 2 dias por semana.Das 9h às
15h00, $60 por dia.Com experiência
e referências.Limpeza e engomar.

Tel. (514) 223-0580
Deixe uma mensagem

Cozinheiro (a), 40 horas por semana,
e empregado (a) de mesa, no
restaurante Porto Brasa.
Contactar George Freitas

ou Agostino Ferreira.
Tel. (450) 682-1955

Mulher para fazer limpeza.  Três
vezes por semana.  Das 9h às 15h.

Tel. (514) 893-6656

Família Italiana em Laval procura
empregada doméstica, a tempo
inteiro.  As tarefas incluem limpeza,
lavagem de roupa e fazer companhia
a pessoa idosa (79 anos).  Deve falar
Francês ou compreender Italiano.
Referências necessárias.

Carmen
(514) 387-4363, das 8h ás 17h
(450)661-4286, das 18h ás 21h

Precisamos
- Pessoa para fazer limpeza

-  Cozinheiro com experiência em
   cozinha Italiana

Contactar José ou Tony
(450) 444-3416

Armação de Pêra
T2 mobilado, bem equipado, uma « pérola
», garagem 2 lugares, arrecadação, situado
a 10 minutos da praia.

Pede-se € 125,000
Tel. (514) 389-1298

Operários para assentar “pavé-uni” e
todo o género de muros de apoio, para
empresa na “rive-sud”. Pessoas
responsáveis e competentes com
carro. Tempo inteiro ou parcial.

(450) 658-3387

Serviços &  negócios

DU CARTIER INC

Inês Voltz
Agent immobilier Affilié

Courtier Immobilier Agrée

Esc : (514) 731-7575
Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

        ROSEMONT
Condo  2 qtos fechados,
com garagem e terraço.
Sector Angus. $249.900VENDIDA

VENDIDA

Cozinheiro, a tempo inteiro ou parcial.
Para cozinha Italiana.

Apresente-se ao
Restaurante Da Franco

233, Notre-Dame O. Velho Mtl

Padeiro ou pasteleiro a tempo inteiro.
Tel. (514)272-0362

Costureiras c/exp. em alta costura
para salão de vestidos de noiva e de
“soirée”. Tempo inteiro ou parcial.
Imediato.

Tel. (514) 781-1329

Portimão – Algarve
No último andar, apartamento com
2 quartos, cozinha, salão, 3 grandes
terraços, perto da praia da Rocha
e do Vau, construção recente.
Bom preço.

Tel. (514)386-0271

Senhor com 65 anos, divorciado,
livre, procura senhora para uma boa
amizade.  Guarda-se máximo sigilo.
Mandar resposta escrita, para:
José S.,  4231, Boul. St-Laurent,
H2W 1Z4, Montreal

ALUGA-SE

Quarteira-Algarve

Para férias. 4½(T2), com 2
qtos fechados, todo
equipado, na rua principal
a 100 metros da praia.

Em Montreal:
      (514) 256-6712
Em Portugal:
  011-351-262-787916
  011-351-964-125288

Campo e praia.  Casa a 3km de
Nazaré.  Dorme 8 pessoas.  Ainda
disponível para o Euro2004.

Contacte (514)382-5051 ou
www.quintasol.net

Grande 4 1/2, livre no dia 1 de Julho
de 2004.

Tel.  514.909.5394
        514.721.4248

Apartamento, 4 1/2, situado no 4021
Barclay, Côte-des-Neiges.

Monolito Lictaoa
Tel. 514.341.2976

Anjou: Triplex semi-ge-
minado, const. Rodrigue,
sítio calme, bom rendi-
mento.

Mercier: Duplex, semi-
geminado, 2x5 1/ 2 + 3 1/
2 livre.

Mercier: Grande cottage
semi-geminado, grande
terreno, interior moderno,
casa de prestigio

Joaquim Violante

   Telefone: (514)354-6240
 Telemóvel: (514)249-2898

Excellence inc.

agent immobilier agréé

Precisa de casas
Telefone para avaliação

Mercier: Bungalow todo
renovado, perto do metro

Sala de recepção para
casamentos.  Muito bem
situado $599,000.00

Imóvel comercial: Muito
bom rendimento

VENDIDA

Courtier immobilier agréé

VENDIDA

A companhia Mundo 55 Impor-
tação & Exportação está à procura
de profissionais c/ experiência no
ramo dos vinhos e outras bebidas.
Vantagem se já tiver contactos em
Portugal.
Para mais informações,
contactar Henrique Laranjo.

Tel. 514.781.4807

Rua Conloniale, Duplex com cave
de 5 pês.  Em muito bom estado

Duplex impecável. 2x 5 1/2, com
cave acabada, 3 qtos de cama,
garagem, casa de banho
renovada.
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Comunidade

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE
$599$599$599$599$599

DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

“A Família Scally está ao vosso serviço”

Aparelhos
a

liquidar

Venham ver

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com

Synergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FutureutureutureutureutureSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie Futureutureutureutureuture

GRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQGRANDE LIQUIDUIDUIDUIDUIDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

António Vallacorba

Restaurante Estrela do Oceano
Jantar dos Patrões

O Restaurante Estrela do
Oceano, nas pessoas dos seus
proprietários, chefes da cozinha
e chefe de mesa, esteve em
muita evidência na terça-feira
da semana transacta, 11 do
corrente, por ocasião de “La

Soirée des Patrons 2004”, pro-
movida pela Fundação Gérard-
Delage (FGD).

Este foi o segundo ano con-
secutivo que a FGD distinguiu
o “Estrela do Oceano” como
um dos restaurantes-anfitriões

deste acontecimento, já em 6ª
edição.

A iniciativa deste “rally”
gastronómico abrangeu o total
de 45 restaurantes de Mon-
treal, agrupados em conjuntos
de 5, para formar um circuito.
Cada grupo de oito convidados
era transportado em limousina
de um restaurante para o outro,
em intervalos. Isto quer dizer,
que ao primeiro grupo de pes-
soas era servida uma das en-

tradas, seguindo aquele para
outro restaurante para se-
gunda entrada, e assim suces-
sivamente até que acabasse no
último restaurante para a so-
bremesa.

Estipulado que estava para o
proprietário de cada restau-
rante acolher cada grupo e
sentar-se à mesa com ele para a
refeição, no caso presente foi o
Alcindo Alves que desempe-
nhou tais funções.

Considerando que a “mão-
de-obra qualificada é a base de
toda a nossa indústria”, o objec-
tivo da FGD é de apoiar finan-
ceiramente todo o projecto
visando a promoção das téc-
nicas de atendimento, assim
como assegurar a qualidade da
restauração, da hotelaria e do
turismo. Paralelamente, pugna
pelo aperfeiçoamento dos estu-
dantes diplomados da espe-
cialidade e o melhoramento
das pessoas no sector profissio-
nal.

Para este jantar, o número de
pratos a servir por cada res-
taurante, para oito pessoas,
obedeceu aos critérios da FGD,
tendo esta sugerido uma en-
trada fria, uma quente, prato
principal, queijos e salada verde
e, finalmente, a sobremesa,
acompanhada de duas gar-
rafas de vinho por cada prato.

Como entradas, o “Estrela do
Oceano” privilegiou uma selec-
ção de mariscos em azeite e
bacalhau à Gomes de Sá à
Estrela do Oceano; prato princi-
pal de filete de cordeiro do
Quebeque com sabores à por-
tuguesa; prato de queijos portu-
gueses e, por fim,  sobremesa
de bolinho de chocolate servido
com frutas - tudo de excep-
cional qualidade, confecção e
melhor apresentação.

Numa graciosidade da Alivin,
os vinhos seleccionados para as
refeições, foram, respectiva-
mente, Cestus, reserva 2000,
branco; Alvarinho, verde 2001;
Cestus, tinto, grande reserva
2000; Real Vinícola, Porto, vin-
tage 2000; e Quinta Sta. Eufé-
mia, Porto Twany 10 anos.

Para melhor identificação de
cada um dos cinco grupos que
este restaurante acolheu, num
total de 40 convidados, foram

designadas, entre si, as se-
guintes pessoas como porta-
vozes: 1º - Andrée Lafortune,
presidente da Caisse Populaire
Desjardins de Outremont; 2º -
Sylvianne Beaulne, da em-
presa Bijouterie Emotion Ma-
nufacturier Inc.; 3º - André St-
Onge, do grupo farmacêutico
Jean Coutu; 4º - Sonia Gagnon,
da Société des Alcools du Qué-
bec – Restauration; 5º - Fran-
çois Munier, da Association des
Restaurateurs du Québec.

Presentes, também, os repre-
sentantes da comunicação so-
cial escrita da nossa comuni-
dade, Sandy Gonçalves, do
LusoPress; Francisco Salvador,
do jornal O Emigrante, e este
cronista, de A Voz de Portugal.

Para se avaliar do êxito deste
acontecimento (que certa-
mente constituiu o melhor
meio publicitário para este
restaurante), basta atentar no
facto de o 2º grupo, feito o
circuito, ter regressado ao
“Estrela do Oceano” para se
deliciar em outros “sabores”
portugueses!

Sabores aos quais se juntou o
do fado, numa interessante
intervenção-surpresa de Carlos
Rodrigues, que interpretou “A
Igreja de S. Estêvão”.

Felicitamos os proprietários
do Restaurante Estrela do
Oceano, Alcindo Alves, Fran-
cisco Godinho e Manuel Bar-
ros; os chefes Manuel Barros e
Teresa Fonseca, assim como o
chefe de mesa, Manuel Bet-
tencourt, pelo grande sucesso
deste evento.

Pequenos
anúncios

284 - 1813

†
Iva Pimentel Ponte

1939 – 2004
Faleceu em Laval, no dia 13 de Maio de

2004, com a idade de 64 anos, a Sra. Iva
Pimentel Ponte, natural dos Fenais da
Ajuda, S. Miguel, Açores.

Viúva de Eduino Ponte e mãe do já falecido Eduino, deixa na dor
seus filhos Manuel (Linda), José (Aida) e Fátima (Giuseppe), seus
netos Daniel, Olivia, Brandon, Sandy, Michael e Marisa, seus irmãos
Manuel (Ana) e Edmundo (Ana Maria), seus cunhados (as), seus
sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 17 de Maio de 2004, após missa de
corpo presente, pelas 14h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu La Pieta, no cemitério
Notre-Dame des Neiges, onde foi a sepultar, em cripta.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Este
Tel. 514 277-7778
Eduíno Martins
www.memoria.ca

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos
tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero Obrigado e Bem-
Hajam.

†
José Cardoso

1954 – 2004
Faleceu em Montreal no dia 17 de

Maio de 2004, com a idade de 49 anos,
o Sr. José Cardoso, natural dos Altares,
Terceira, Açores.

Deixa na dor sua esposa, a Sra. Ana
Lima, seus filhos Diana (Nuno Santos),
Monique (Marco Barros) e Mario, seus
netos Michael, Samuel e Xavier, seus sogros Manuel e Maria
Tristão, cunhados(as), sobrinhos(as), assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse
Tel.  514. 277.7778
Eduino Martins
www.memoria.ca

O funeral teve lugar hoje, dia 19 de Maio de 2004, após missa
de corpo presente, pelas 11h00, na Igreja St-Donat, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François
D’Assise, onde foi a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.  A
todos um sincero Obrigado e Bem Hajam!
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Desporto

O último adeus ao capitão dos
juniores do Benfica Bruno Baião

Direcção, equipas principal e
de juniores, familiares e amigos
juntaram-se segunda-feira no
Salão Nobre do Estádio da Luz,
em Lisboa, para prestarem uma
última homenagem ao jovem
futebolista do Benfica, Bruno

Baião, falecido no sábado.
Um dia depois da conquista

do troféu, dedicada ao fute-
bolista húngaro do Benfica
Miklos Fehér, que morreu em
Janeiro, e a Bruno Baião, a
Direcção liderada por Luís
Filipe Vieira, o plantel profis-
sional e equipa técnica, che-
fiada por José António Cama-

cho, e os companheiros de
equipa de Baião acompanha-
ram o corpo até à sua última
morada.

O “capitão” dos juniores do
Benfica sofreu duas paragens
cardio-respiratórias terça-feira,

falecendo sábado, pelas 18:50.
Esta é a segunda morte de

um futebolista do Benfica ocor-
rida este ano, após o inter-
nacional húngaro Miklos Fe-
her ter caído inanimado du-
rante o encontro disputado
com o Vitória de Guimarães, a
25 de Janeiro, acabando por
falecer.

Taça de Portugal
Benfica quebra “jejum” de
oito anos e dedica Taça a Fehér

O Benfica acabou este do-
mingo em nome de “Fehér”,
com uma “seca” de oito anos
sem títulos, ao vencer no Jamor
o FC Porto por 2-1, após pro-
longamento, na final da 64ª
edição da Taça de Portugal em
futebol.

No mesmo palco onde em

1995/96 tinha conquistado o
seu último título, então frente
ao Sporting, os “encarnados”
venceram graças a um tento do
“capitão” Simão, aos 104 mi-
nutos, numa altura em que os
“azuis e brancos” jogavam há
muito reduzidos a 10 unidades.

Os “dragões” chegaram ao
intervalo a vencer, com um
tento do brasileiro Derlei em
“cima” a hora, mas o grego
Fyssas empatou, aos 59 mi-
nutos, e, pouco depois, aos 70,
Jorge Costa viu o segundo a-
marelo e foi expulso, deixando o

Benfica em vantagem numé-
rica.

O “onze” do espanhol José
António Camacho, que poderá
ter comandado a equipa pela
última vez, nem sempre soube
tirar partido desse facto, mas
Simão, após passe magistral do
suplente Zahovic, deu mesmo

ao Benfica a sua 24ª vitória na
competição.

Foi o confirmar da tradição -
em nove finais entre os dois
clubes, a formação da Luz ven-
ceu pela oitava (só perdeu em
1958/59) - e um triunfo de-
dicado a Fehér, que morreu
em campo a 25 de Janeiro, mas
tem pleno direito a este troféu,
pois participou em dois jogos.

Para o FC Porto, foi a primeira
prova interna perdida nas duas
últimas temporadas...dentro de
10 dias há a Liga dos Campeões
para conquistar.

O IMPACT 2004:
7 NOVOS, 15 DE REGRESSO

A apresentação oficial da
equipa teve lugar quinta-feira
ao meio-dia no Complexo Des-

jardins, onde uma formação
composta de 23 jogadores, dos
quais foi apreciado pelos ama-
dores de futebol pela primeira
vez.

O instrutor chefe Nick De-
Santis, que apresentou uma
ficha de 3-0 no estrangeiro sem
falha no Porto Rico, Charléston
e Atlanta durante o último mês.
“Queremos apresentar um

SCOLARI DIVULGOU
ELEITOS PARA O EURO’2004

Moreira e Maniche são as novidades na lista de
convocados de Scolari para o Euro’2004. FC
Porto e Benfica dão seis jogadores cada um à
Selecção Nacional. O Sporting é representado
por três.

O seleccionador nacional surpreendeu pela
chamada do guarda-redes do Benfica, também
eleito para o Europeu de Sub-21, quanto tudo
indicava que o escolhido fosse Hilário.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ricardo (Sporting), Quim (Braga) e Moreira
(Benfica).

Defesas: Paulo Ferreira (FC Porto), Miguel (Benfica),
Fernando Couto (Lázio de Roma/Ita), Jorge Andrade (Deportivo
da Corunha/Esp), Ricardo Carvalho (FC Porto), Beto (Sporting),
Rui Jorge (Sporting) e Nuno Valente (FC Porto).

Médios: Costinha (FC Porto), Petit (Benfica), Maniche (FC
Porto), Tiago (Benfica), Rui Costa (AC Milan/Ita) e Deco (FC
Porto).

Avançados: Figo (Real Madrid/Esp), Simão (Benfica), Cristiano
Ronaldo (Manchester United/Ing), Pauleta (Paris Saint-
Germain/Fra), Nuno Gomes (Benfica) e Hélder Postiga
(Tottenham/Ing).

Sylvio Martins

apecto mais ofensivo, sobretu-
do em casa” declarou DeSantis
descrevendo a sua equipa.

“Estou muito satisfeito dos
nossos três primeiros jogos,
onde aplicamos mais pressão e
atacamos com a ajuda da nossa
defesa e dos médios. Em contra-
partida, deveremos melhorar a
nossa coesão entre os médios e
os avançados. Marcar é um dos
objectivos mais difíceis no fute-
bol”.

Vários jovens jogadores em
progresso estão igualmente de

regresso, entre os quais Jason
Di-Tullio e David Fronimadis,
Andrew Olivieri e o médio por-
tuguês António Ribeiro.

OS QUATRO PRIMEIROS
O IMPACT entrou na Liga A

e tentará nesta época de qua-
lificar-se nas séries para uma
oitava vez. Para o fazer, os onze
de Montreal deverão terminar
entre as quatro primeiras e-
quipas na classificação da Asso-
ciação Este, que conta nove
formações. A Associação Oeste
agrupa sete equipas.

AS ASSISTÊNCIAS
O ano passado, o IMPACT

tinha estabelecido um recorde
de equipa com uma média de
assistência de 7236 especta-
dores por jogo local. A marca
precedente de 7128 pessoas
tinha sido estabelecida no ano
passado. Tratava-se também
do, segundo, mais imponente
assistência na história da equi-
pa, após  as 9414 pessoas ob-
tidas a 13 de Agosto de 2003.

O CALENDÁRIO
O IMPACT disputará um

campeonato de 28 jogos. Doze
encontros terão lugar ao Com-
plexo desportivo Claude-Robil-
lard, o jogo no domicílio do 14
de Agosto será disputado na
cidade de Quebeque e no 22
de Agosto será na cidade de
Sherbrooke.

A formação de Montreal par-
ticipará igualmente num jogo
amigável contra uma selecção
haitiana no Domingo 23 de
Maio próximo às 17h00 no Com-
plexo desportivo Claude-Robil-
lard, no âmbito das actividades
organizadas em Montreal que

visam sublinhar o bicentenário
da Independência do Haiti.

O COMEÇO
Apesar da expulsão de San-

dro Grande ao 48º minuto de
jogo, o IMPACT de Montreal

dominou 18-10 no capítulo dos
lances, mas deve satisfazer-se
de um empate de 0-0 contra os
Mariners de Virginia Beach no
Complexo desportivo Claude-

Robillard. O nosso António
Ribeiro fez uma boa apresen-
tação no terreno. Falhou por
duas vezes de marcar o  golo da
vitória. Na bancada dos espec-
tadores estavam  a cantar o
nome dele. Vamos ver se o
nosso ribeirinho vai ser uma
grande estrela na equipa do
IMPACT.

Vai ser convocado por Scolari
“Doping”: Rui Jorge
absolvido pela Liga de Clubes

O defesa esquerdo do Sport-
ing Rui Jorge foi absolvido no
processo por “doping” desen-
cadeado por um controlo po-
sitivo, podendo desta forma
integrar a lista de jogadores
convocados para o Euro 2004. O
internacional português bene-
ficiou do facto de o departa-
mento clínico do clube leonino

ter assumido as culpas no caso.
O seleccionador Luiz Felipe

Scolari já reagiu a esta notícia,
mostrando-se feliz com a deci-
são e revelando que o lateral do
Sporting vai mesmo ser con-
vocado para o Europeu de fu-
tebol.

No dia 13 de Fevereiro, após
o jogo com o Moreirense (22ª
jornada), Rui Jorge submeteu-
se a um controlo “antidoping”
e, tal como exigem os regula-
mentos, notificou o médico da
brigada que tomara Pulmicort,
um medicamento para a rinite
alérgica, composto por bude-
sonido, um glucocorticos-te-
róide cuja utilização é per-
mitida apenas sob prescrição
médica e notificação prévia das
autoridades antidopagem. No
entanto, o departamento clí-
nico do Sporting cometeu um

erro administrativo, assumido
publicamente, e informou o
CNAD apenas na segunda-feira
seguinte ao jogo, levando a que
fosse levantado um processo
por “doping” ao lateral esquer-
do.

O futuro imediato de Rui
Jorge dependia da celeridade
da comissão disciplinar da Liga

de Clubes, que julgou o caso.
Segundo os actuais regu-
lamentos, o lateral esquerdo
poderia sofrer uma penalização
definitiva entre seis meses e
dois anos de suspensão, o que o
afastaria do Euro 2004. Mesmo
uma atenuação extraordiná-
ria da pena, para três meses,
como aconteceu em casos ante-
riores no futebol português,
impediria o jogador leonino de
ser convocado pelo seleccio-
nador de Portugal.

Mas a notícia foi melhor do
que se esperava, já que Rui
Jorge acabou por ser ilibado
pela comissão disciplinar da
Liga de Clubes, tendo em conta
que o erro foi assumido pelo
departamento clínico do Spor-
ting.
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MONTRÉAL 8390, rue St-Hubert (Sud de la métropolitaine) • MONTRÉAL 2050, boul. St-Laurent (Stationnement facile) • MONTRÉAL 368, rue Ste-Catherine O.  • MONTRÉAL 8990, boul. de l’Acadie  • MONTRÉAL 5485, rue des Jockeys (près de l’Hippodrome Blue Bonnets)

LASALLE 7197, boul. Newman (Près du Carrefour Angrignon) • WEST ISLAND 2315, route Transcanadienne (boul. des Sources) • LAVAL 1599, autoroute 440 O. (Sortie boul. Industriel) • CARREFOUR LAVAL 3035, boul. Le Carrefour • LAVAL 1769, avenue Pierre-Péladeau (voisin du Colossus)

PLACE ROSEMÈRE (Face à rue Le Bouthillier) • BROSSARD 5705, boul. Taschereau (Est du Mail Champlain) • PROMENADES ST-BRUNO (Entrée #1) • LONGUEUIL 2203, ch. Chambly (Près de Curé-Poirier) • GATINEAU 195, Bellehumeur  • ST-LÉONARD 6852, rue Jean-Talon Est (Langelier & Galeries d’Anjou)

1-877-DUMOULIN

Magasinez en ligne! dumoulin.com

FINANCEMENTFINANCEMENT
disponible!¶

Ajusté à vos besoins!

0%0% VENTE DE
LIQUIDATION

PENDANT TOUT
LE MOIS DE MAI!

¶ Financement 0% disponible sur produits sélectionnés et sur approbation du crédit. Détails en magasin. *À l’achat du Vidéotron Illico numérique terminal de base et un contrat i mega pour 12 mois. †Après crédit de vidéotron de 140$  (17.50$ x 8 mois). Certaines conditions s’appliquent. Promotion excluant les clients multilogement et commerciaux. 
Détails en magasin. *Télévision portugaise gratuite jusqu’au 31 mai. Details en magasin. Ces promotions se terminent le 31 mai 2004 ou jusqu’à épuisement des stocks sauf indication contraire. Les illustrations peuvent différer. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les succursales.

• Compatible à la Vidéo sur 
demande

• Branchez gratuitement jusqu’à 9 
télés au câble analogique avec les 
forfaits i telemax, i ultra ou i mega

Illico numérique se démarque par sa technologie évolutive, la
simplicité de son installation, sa fiabilité et par la flexibilité dans
le choix de ses chaines.

1) Vous obtenez des films de qualités DVD et un son Dolby Digital
2) Le seul appareil numérique avec le Vidéo sur demande, qui vous

permet de visionner le film que vous voulez, quand vous voulez
et pendants 24 heures.

3) Illico sur demande la nouvelle révolution du monde de la télé.
4) Louez des films dans le confort de votre foyer.

PRODUIT
VEDETTE!

199$

140$

– 140$

Prix en magasin

Prix promotionnel
en magasin

Crédit de
programmation†

ILLICO
GRATUIT!

Noticiários - Diários

Música
Desporto

Herman sic
Domingos à noite
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