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Jogos da Aventura no Porto Santo estrearam 
«Lobo Marinho» e confirmam interesse da iniciativa. 
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Bispo do 
Funchal quer 
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católicos unidos 
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Estados Unidos 
«oferecem» 
mais F-16 

a Portugal 
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PORTE PAGO 

PROJECTO DO PSD-MDÁ ENTRADA HOJE NA ALR 

P. Santo pronto 
para ser cidade 

Depois de Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos, o PSD também quer elevar o Porto Santo a cidade. 

• O Grupo Parlamentar do PSD entrega hoje, na Assembleia Legislativa, o prometido 
projecto de elevação do Porto Santo a cidade. O documento, a que o DIÁRIO teve 
acesso, evoca motivos históricos, bem como o património natural e arquitectónico 
e ainda os equipamentos colectivos do Porto Santo. Com este projecto, são já 
quatro as propostas de elevação a cidade, todas de iniciativa laranja. 

• PÁGINA 3· 

ESTÊVÃO NEVES RECONVERTE ARMAZÉM 

Novo hipermercado 
na Ribeira Brava 
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TAP 
desce 
e sobe 
A 'D\P baixou as tari

fas das passagens aér& 
as, mas reactivou uma 
taxa que há tempos foi 
suspensa. Conclusão: os 
valores reais a pagar pe
los passageiros sofre
ram um aumento. 

ECONOMIA 

Sampaio . ...... 

VaIa 

Bósnia 
NACIONAL 

Calor 
atrapalha 
Lusitanos 

Inesperadamente 
uma onda de calor as
solou a Inglaterra, 
obrigando os treina
dores portugueses a 
abrandarem o ritmo de 
preparação dos Lusi
tanos. Isto a 2 dias da 
estreia. 

PÁGINA 16 
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G R U P O D E CAM .PISMO ORGANIZA . , ... 
o Grupo Parlamentar 
do PSD apresenta hoje, 
na Assembleia 
Legislativa Regional 
um novo projecto com o 
intuito de elevar a Vila 

298 alunos do 1 Q ciclo Estomatólogos 

. Baléira à categoria de 
Cidade. 

acampados no Montado 
O Congresso Mundial 
de Estomatologia, 
organizada pela 
Associação 
Estomotológica 
Internacional, 
prossegue hoje, no 
Funchal. • 

o bispo do Funchal 
disse ontem que quer 
todos os católicos 
unidos. 

• 
Praia da RibeiraBrava 
quase a "cem por 
cento" para temporada 
de Verão. 

• f 

Em destaque estarão 
temas como o cancro 
bucal e as 
implantologias 
dentárias. 

Audiências 

Lobo Marinho faz 
viagem experimental a 
Porto Santo, levando a 
bordo a equipa dos 
Jogos da Aventura, 
organizados pelo 
DIÁRIO, e que 
continuam a ser um 
êxito. o Montado do Pereiro vai acolher o primeiro acampamento para crianças do 1.º ciclo do ensino básico. 

O ministro da 
República recebe 
cumprimentos pelas 
9.30 horas do chefe de 
Estado Maior do 
Exército da República 
Italiana, general 
Bonifázio Incisa Di 
Camerana. Depois, é a 
vez do presidente da 
Assembleia receber o 
militar, pelas 10 horas, 
Pelas 17 horas, o 
presidente da ALR 
recebe o Conselho 
Directivo da 
Associação de 
Profissionais Médico
Dentista. • 

Dionísio Pestana quer 
tedO mil camas no ano 
2000: Numa grande 
entrevista, o patrão do 
Grupo. Pestana de tudo, 
um pouco, incluindo 
dos inimigos invisíveis. 

• O primeiro acampamento 
regional das escolas do primeiro 
ciclo do Ensino Básico 
(CAMPEP/96) inicia-se hoje, no 
Montado do Pereirb. 

vada Grande e Feiteiras 
(Porto Moniz), Campanário, 
Tabua, Fajã da Ribeira e Ri
beira BraVa (Ribeira Bra
va), S. Jorge, Santana e 
Lombo de Cima (Santana), 

,Ponta do Sol e Lombada 

• 
Terceiro supermercado 
Modelo abre em 
Outubro na Ribeira 
Brava. O Modelo 
Cancela é inaugurado 
já no próximo dia 19. 

• 
Tarifas da TAP baixam 
mas nova taxa faz 
preço mais alto. 

• 
Carlton Palms recebe 
Golden Crown. Uma 
distinção da RCI que 
poucos se podem 
orgulhar de ter. 

• 
A selecção portuguesa 
foi ontem brindada com 
uma inesperada onda 
de calor no dia em que 
treinou pela primeira 
vez na Inglaterra. 

I 

o Grupo de Campis
mo de Santo Antó
nio realiza, a partir 

de hoje, o primeiro acam
pamento regional das esco
las do primeiro ciclo do En
sino Básico (CAMPEP /96). 

A iniciativa principia às 
18 horas de hoje, com uma 
sessão solene, em que serão 
hasteadas as bandeiras dos 
concelhos da Região. 

O objectivo deste encon
tro, conforme refere o pro
grama da iniciativa, é o de 
sensibilizar, quer docentes 
quer alunos, para a educa
ção ambiental, com activi
dades realizadas directa
mente na Natureza. 

A organização desta ac
tividade iniciou-se em Se
tembro de 1995, tendo pas
sado por três fases distin
tas: informação, preparação 
e concretização. 

Quanto à primeira, con
sistiu em informar todas as 
autoridades competentes, 
por forma a ser apoiado o 
projecto, bem como todas 
as escolas do primeiro ci
clo. 
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Nesta fase, verificaram- . 
se reuniões com a Secreta
ria Regionál da Educação, 
a Secretaria Regional dos 
Assuntos Parlamentares, to
das as Câmaras e escolas 
do primeiro ciclo da RAM. 

A segunda fase iniciou
se com a entrada das ins
crições, cuja data-limite 
apontava para 28 de Feve
reiro deste ano. 

Inscreveram-se neste 
acampamento 578 alunos, 
sendo seleccionados 298, 
que serão acompanhados 
por 40 professores, sete 
educadoras de infância, cin
co auxiliares de acção edu
cativa e 24 alunos do curso 
de formação inicial de pro
fessores. 

Representadas estarão 
as escolas Externato Prin
cesa D. Amélia, Sé, Que
bradas, São João, Bolique
me, 'Salão, Louros, Madale
na e Nazaré (Funchal), La
meiros, São Vicente e Boa
ventura (S. Vicente) , Es
treito da Calheta e Rapo
seira (Calheta), Porto Mo
niz, Achadas da Cruz, Le-

• 

(Ponta do Sol), Caldeira e 
Marinheira (Câmara de Lo
bos), Santa Cruz, Vargem, 
Rochão e Santo Condestá
vel (Santa Cruz), Machico 
(Machico) e Nossa Senhora 
da Conceição, Farrobo, 
Campo de Baixo e Vila 
(Porto Santo). 

Existem três grupos dis
tintos de trabalho: o da or
ganização do acampamen
to, o dos jogos e o da cozi
nha. 

Quanto ao programa em 
si, ele terá lugar nos dias 7 
(hoje) 8 e 9 de Junho, com 
um total de 486 participan
tes. 

A concentração dos par
ticipantes terá lugar pelas 
14 horas, a que se seguirá 
a montagem das tendas e 
um pequeno lanche. Às de
zoito horas haverá a inau
guração, após o que se fará 
reconhecimento do local do 
acampamento. Jantar, noi
te recreativa e ceia comple
mentam o dia, que termina 
pelas 23.30 horas. 

Amanhã, os jogos de pis
ta marcarão o dia, bem co
mo um pequeno fogo de 
conselho. No domingo, é dia 
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de missa, jogos diversos e 
desmontagem de tendas, e& 
tando a partida aprazada 
para as 17 horas. 

Refira-se que as refei
ções são asseguradas pela 
Secretaria Regional da Edu
cação (com a cedência dos 
género$ alimentícios) e os 
transportes estão a cargo 
das respectivas Câmaras 
Municipais. 

Em campo, os alunos se
rão divididos em grupos de 
dez, sendo que cada grupo 
será orientado por dois pro
fessores/ monitores, desde 
o despertar até ao deitar. À 
noite, haverá ronda. 

Serão montadas sessen
ta tendas para os alunos 
(cinco em cada) e quatro 
tendas das grandes (em
prestadas pelo comando da 
ZMM) para os adultos. 

As actividades lúdicas e 
culturais estarão a cargo de 
três responsáveis e cerca de 
vinte monitores. 

Haverá, igualmente, um 
posto de primeiros socorros 
(da responsabilidade da 
Cruz Vermelha), iluminação 
em campo (EEM), controlo 
de trânsito junto aos locais 
de partida do Funchal e re
colha diária de lixo, pela 
CMF. Para além do apoio 
da Telecom, da PSP e da 
Madibel. 

MIGUEL ÂNGELO 

Ministravisita 

A ministra da Saúde, 
Maria de Belém 
Roseira, efectua, hoje 
e amanhã, uma visita 
de trabalho à RAM. 
A sua chegada está 
prevista para as 12.10 
horas, estando 
agendada a sua 
participação no XXVII 
Congresso Mundial de 
Estomatologia, onde 
será homenageado o 
director-geral de 
Saúde, o madeirense 
João Manuel Abreu. 

Bordados 

O Sindicato dos 
Bordados organiza 
hoje, pelas 11.30 horas, 
na sede daquele 
Sindicato, uma 
conferência de 
imprensa, para falar 
do subsídio de 
desemprego para as 
bordadeiras de casa. 

Dermatologia 

O quarto Congresso 
.Nacional de 
Dermatologia e 
Venereologia continua 
hoje , na capital 
madeirense. 
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SIDÓNIO SILVA LíDER 

Nova JS de C. Lobos 
já tomou posse 

AJS de Câmara de Lübüs 
tem um nüvü presiden

te. Sidónio. Silva é o. coürde
nadür do. núcleo. eleito.. 

Na cerimónia de tümada 
de püsse, o. presidente 
anunciüu que cüm a eleição 
do. nüvü secretariado. serão. 
criadüs núcleüs em todas 
as freguesias do. cüncelhü. 
Sidónio. Silva sublinhüu que 
o. partido. tem que criar cün
dições para ser alternativa 
ao püder laranja. No. que se 
refere à jüta, a alternativa 
passa pelo. cümbate que üs 
jüvens sücialistas terão que 
fazeràJSD. 

Presente na cerimónia, 
o. presidente da JS/M adi
antüu que nüs últimüs me
ses füram muitüs üs jüvens 
que aderiram à ürganiza
çãü juvenil. À JS de Câma
ra de Lübüs, Hermano. Bri
to. pediu para que füsse fei
to. um levantamento. düs 
principais prüblemas que 
afectam a juventude cama
ralübense. Para este res
pünsável existem no. cün
celhü jüvens cüm graves 
prüblemas, sendo. necessá
rio. que a JS, "cüntinue a 
trabalhar no. terreno., aju
dando. estes jüvens a en-

cüntrar um hürizünte". 
Sem fazer referência ao 

cüngressü da JS/M, a reali- . 
zar-se neste fim-de-semana ' 
no. Pürtü Santo., o. presidente 
da comissão concelhia do. PS 
em Câmara de Lübüs, lem
brüu que as jütas não dispu
tam as eleições para üs ór
gãos de püder;·jóãÜ Isidürü 
adiantüu que üs cünflitüs in
ternüs e ','cümpürtamentüs 
no. seio. das jütas poderão ser 
p~ejudiciais para a imagem 

"do partidü". : , 
Na üpürtunidade, o. sücia-

, lista disse que em Câmara de 
Lübüs existem graves pro." 
blemas que afectain a juven
tude e apesar de o. PS, não. 
ser püder 110. 'concelho." a Js 
püde cüntribuir com um tra
balho. pedagógico. junto. düs 
jüvens tirandÜ"Üs de alguns ' 
males nücivüs". 

Na cerimónia da tümada 
de püsse da nüva direcção. 
núcleo. de Câmara de Lübüs 
da JS, muitüs füram üs jo. 
vens que se deslücaram às 
nüvas instalações do. parti
do. em Câmara de Lübüs, 
que serão. inauguradas bre
vemente. 

PAULO OLIVEIRA 
CORRESPONDENTE EM C. LOBOS 

NO PARLAMENTO 

Estudantes e pais 
deram «feriado» 

A ssüciações de pais e 
de estudantes deixa

ram üntem «penduradüs» 
üS deputadüs da cümissãü 
de Educação. da Assem
bleia Regiünal. 

Os parlamentares pre
tendiam üuvir estudantes 
e pais acerca da prüpüsta 
(do. PS) de criar residênci
as de estudantes. Às reu
niões marcadas, quase ne
nhum düs cünvidadüs a 
dar parecer cümpareceu. 

A hünrüsa excepção. füi 
a Assüciaçãü de Estudan
tes do. Cünservatóriü de 
Música, que não. faltüu à 
chamada e aprüvüu'a ideia 
de cünstruir residências 
para estudantes. 

Luís Paixão., presidente 
da cümissãü, revelüu que 
as entidades em falta vão. 
ser de nüvü cünvidadas a 
dar a respectiva üpinião so. 
bre o. assunto.. Também o. 
secretário. da Educação. se-

rá üuvidü sübre o. tema. 

P. Cruz vila 

O Pürtü da Cruz deve 
ser elevado. a vila ainda an
tes do. Verão.. A prüpüsta 
füi analisada üntem na cü
missão. de Pülítica Geral, 
depüis de ter passado. na 
cümissãü de Administra
ção. Pública. 

A iniciativa do. PSD teve 
o. apüiü das restantes fürças 
partidárias, depüis de asse
gurada a existência na fre
guesia do. ensino. übrigatóriü 
(até ao 9.Q anü). 

Cüm üs pareceres das 
duas cümissões, o. diplüma 
está em cündições de subir 
a plenário. e receber aprü
vaçãü. 

As próximas sessões 
vão. ser marcadas na reu
nião. de líderes, prevista 
para o. próximo. dia 11. 

I, C. 

A Comissão Especializada de Pülítica Geral analisüu 
a elevação. do. Pürtü da Cruz a vila. 
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Social-democratas querem 
Vila Baleira elevada a cidade 

A Assembleia legislativa Regional vai decidir a passagem da Vila Baleira à categüria de cidade. 

• O Grupo Parlamentar do PSD 
apresenta hoje à Assembleia 
Regional um novo projecto. O 
objectivo é elevar a Vila 8aleira 
à categoria de,cidade. 

A pós a prüpüsta 
, apresentada de 

prümover as vilas 
de Machico., Santa Cruz e 
Câmara de Lübüs à cate
güria de cidades, üs süci
al-demücratas vültam a 
alargar tal prüpüsta ao. 
Pürtü Santo.. 

A bancada PSD faz 
chegar hüje à presidência 
da Assembleia Regiünal 
um prüjectü de Decreto. 
Legislativo. Regiünal a 
que dá o. nüme de "eleva
ção. da Vila Baleira à ca
tegüria de cidade". 

Tudo. indica que esta 
prüpüsta entra no. Parla
mento. a tempo. de ser 
analisada em paralelo. 
cüm as üutras, embüra 
mereçam uma análise e 
discussão. específicas. 

A primeira' parte da 
prüpüsta a que o. DIÁRIO 
teve acesso., é preenchida 
cüm a enumeração. das 

, várias razões que levam 
üs sücial-demücratas a 
avançarem cüm tal su
gestão.. Antes de mais, 
pür uma razão. histórica: 
a Ilha de Pürtü Santo. 
cünstitui «o. primeiro. des
cübrimentü pürtuguês, re
alizado. no. século. XV», 
türnando.se «mestra do. ci-

1 'I II, ~ 

cIo. das descübertas e pri- ' 
meira pürta de acesso. à 
epüpeia marítima düs 
Descübrimentüs". Enten
dem üs sücial-demücratas 
que <<füi cüm esta primei
ra glória que üs pürtu
gueses cüntribuíram para 
rasgar nüvüs hürizüntes 
civilizaciünais" . 

Em termüs de espaçüs, 
afirma-se que a Vila Ba
leira, «cüm üS seus jar
dins públicüs é a mais es
paçosa do. arquipélago., 
cüm largüs horizüntes em 
direcção. aüs quatro. pün
tüs cardeais». 

Em termüs de patri
mónio. natural, üs sücial
demücratas relevam «a 
sua extensa praia de 
areia düurada cüm 9 kms 
de cümprimentü, cüm mu
itíssimas e raras qualida
des medicinais, bem cü
mo. üs ilhéus de Baixo., de 
Cima, de Ferro. e da Fün
te Areia». 

No. que cüncerne ao. pa
trimónio. arquitectónico., 
o. PSD realça <<impürtan
tes münumentüs de patri
mónio. regiünal», desig
nadamente a Casa-Museu 
de Cristóvão. Cülümbü, a 
Câmara Municipal, a Igre
ja Matriz e as Capelas de 

Nüssa Senhüra da Graça, 
do. Divino. Espírito. Santo., 
de São. Pedro. e da Miseri
córdia, e ainda o. Tribu
nal». 

Ao. nível düs «equipa
mentüs cülectivüs», o. gru
po. parlamentar do. PSD 
indica-üs em pürmenür. 
No. que respeita à saúde, 
o. Centro. de Saúde da Vi
la Baleira é «um düs me
lhüres equipadüs de tüda 
a Região. Autónüma da 
Madeira, mantendo. uma 
büa cübertura das neces
sidades da püpulaçãü na 
área de serviçüs médicüs 
e de prevençãü». 

No. âmbito. do. Ensino., a 
Ilha Düurada não. fica pa
ra trás. Cüntam-se «um 
jardim de infância, pré-es
cülares, escülas do. 1. Q ci
clo., um externato. particu
lar, escüla do. 2.º e 3. Q ci
clüs e secundáriü». 

Ainda ao. nível düs 
equipamentüs cülectivüs, 
são. apüntadas üutras es
truturas, tais cümü a Ca
sa-Museu Cristóvão. Cü
lümbü, Bibliüteca, Casa do. 
Püvü, Banda Filarmónica, 
Grupo. Fülclóricü, são., em 
suma, estruturas que cün
tribuem para a cultura, 
desenvülvimentü, fürma
çãü e prümüçãü da püpu
laçãü». 

Em termüs de cülecti
vidades no. âmbitüdüs di
versüs sectüres despürti
vüs, o. Pürtü Santo. não. 
fica atrás. A este nível, 
cüntam-se instalações 
despürtivas escülares, pa-

vilhãü gimnüdespürtivü, 
campo. de futebül e Clube 
Naval.Os sücial-demücra
tas enumeram üutrüs 
'equipamentüs relevantes 
- Cürpüraçãü de Bümbei
rüs, Püstü da PSP, Püstü 
da GNR, Püstü da Guar-

, da Flürestal e üutras tan
tas infra-estruturas, des
tacandü-se ainda o. Pürtü 
de Abrigo., «de uma im
pürtância extraürdinária 
e ünde püdem acüstar 
barcüs de váriüs tipüs». 

Os sücial-demücratas 
defendem ainda que o. nú
mero. de eleitüres não. pü
derá ser um entrave à ele
vação. da vila a cidade . 
«Apesar de o. número. de 
eleitüres ser inferiür ao. 
apüntadü no. Decreto. Le
gislativo. Regiünal3/94, a 
circunstância de se tratar 
de unia Ilha cüm as suas 
especificidades próprias 
que lhe cünferem um es
tatuto. de dupla insulari
dade a que acrescem tü
das as razões e funda
mentüs supra-referidüs, 
justificam que o. Pürtü 
Santo., pelo. relevo. histó
rico. que assume no. cün
texto. regiünal" seja ele
vado. à categüria de cida
de». Nesse sentido., reme
tem para a lei 11/82, de 
Junho., que permite ao. le
gisladür regiünal uma 
pünderaçãü diferente düs 
requisitüs tipificadüs no. 
diplüma regiünal referi
dü». 

RosARIO MARTINS 
, ~ I f J l 

\ 
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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA 
FLORESTAS E PESCAS 

AVISO 

"CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA 8/95 DE 
CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE 9 RESERVATÓRIOS 

PRÉ-FABRICADOS PARA REGA, NO CONCELHO 
DE SÃO VICENTE E FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS" 

Para os devidos efeitos, informam-se todos os interessa
dos que os n.ºs, 6 a) e 7 b) e 11, do anúncio referente à 
empreitada supracitada foram modificados em conformi" 
dade com a redacção abaixo indicada: 

6 a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 24 
de Julho de 1996, pelos candidatos ou seus representan
tes, na Direcção dos Serviços Hidroagrícolas, da DRA - Ave
nida larco, 9000 - Funchal contra recibo, ou remetidas pelo 
correio sob registo e com aviso de recepção. 

7 b) O acto público do concurso terá lugar na Secretaria Re
gional de Agricultura, Florestas e Pescas, da Região Autó
noma da Madeira, Avenida larco, 1 º andar, 9000 - Funchal, . 
e realizar-se-á pelas 10 horas do dia útil imediatamente a 
seguir ao término do prazo referido no ponto 6 alínea a). 

, 
11, As empresas concorrentes deverão sertitulp.res dos al
varás de obras públicas de 2.ª e 4.ª subcategorias, da 1.ª 
categoria e da classe correspondente ao valor da pro
posta. 

Este aviso foi enviado para publicação no Jornal Oficial, 
Diário da República e Jornais da Região. 

S. 

Funchpl, 04 de Junho de 1996 

·CHEFE DE GABINETE 
José Roque Pimenta Macedo 57090 

CÂMARA MUNICIPAL 
R. DE 

CÂMARA DE LOBOS 

AVISO 

TRÂNSITO CONDICIONADO 
GABRIEL GREGÓRIO NASCIMENTO DE ORNELAS, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA 
DE LOBOS. 

Faz público, para conhecimento de toda a população 
em geral, que, a partir do dia 10 do mês de Junho em 
curso, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, se en
contra condicionado o trânsito no troço compreendido 
entre o restaurante "O Lagar» e o Lagar da Giesta, por 
motivo de obras. 

Para constar, se publica este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares do costume. 

Paços do Concelho de Câmara de Câmara de Lobos, 
05 de Junho de 1996. 

o PRESIDENTE DA CÂMARA 

Gabriel Gregório Nascimento Ornelas 

Trõ ns j to condicionndo 

alves Zarco 

ITI 
ITI - Sociedade de Investimentos 

Turísticos da Madeira, S.A. 
Sede: Quinta da Vigia - 9000 Funchal 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
e de Automóveis sob o n.º 1733 

Contribuinte n.º 511008740 
Capital Social: 2.800.000.000$00 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 

Nos termos do disposto na alínea e) do rí.o 1 do Art.° 
349 do Código do Mercado dos Valores Mobiliários, avi
sam-se os Senhores Accionistas que, a partir de 28 de 
Junho de 1996, se encontra a pagamento o dividendo 
relativo ao exercício de 1995. 

O exercício deste direito consubstanciar-se-á pela 
inutilizaçao do cupão, sem o seu destacamento do título. 

O valor dos dividendos a pagar será o seguinte: 

Acções n.o 1 a 2 800 000 
Dividendo Ilíquido 
IRS/IRC (12,5%) . 
Imposto Suco e Doações (5%) 
Dividendo Líquido 

30$00 
3$75 
1$50 

24$75 · 

Os Senhores A.ccionistas que gozem de benefícios 
fiscais que os isentem quer do IRS/IRC" quer do ISD, ou de 
ambos estes impostos, devem fazer a respectiva com
provação perante a Sociedade até ao dia 12 de Julho de 
1996. 

O referido dividendo será pago através dos balcões 
do Banco de Fomento e Exterior. 

Funchal, 29 de Maio de 1996 56984 
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"ALTERAÇÃO NA CIRCULAÇÃO 
RODOVIÁRIA NA E.R. 101, NA ZONA AFECTA 
ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO" 

Informamos o público em geral que devido às obras 
de ampliação do Aeroporto do Funchal, o trânsito rodoviário 
na E.R. 101 , naquela zona, será interrompido a partir do dia 
8 de Junho do corrente ano, por período indeterminado. 

Como alternativas, a circulação automóvel poderá efec-
tuar-se: .. 

A partir da E.R. 207, com ligação ao novo troço desta; 
Através do Caminho Municipal da Terça; 
- Pela E.R. 237 (Bemposta) e descida desde a Igreja 

de Água de Pena até à E. R. 101. 
Mais se informa que, a partir do final do corrente mês de 

Junho, será também aberto ao tráfego o troço da E.R. 237 
entre a Igreja de Água de Pena e o Miradouro de Francis
co Álvares de Nóbrega e respectiva ligação à E.R. 101 
através da E.R. 239. 

Os percursos alternativos atrás referidos serão devi
damente sinalizados com sinalização vertical e· horizon
tal, apelando-se para a boa compreensão dos utentes e 
para o rigoroso cumprimento das directivas estipuladas, 
de maneira a que a circulação viária se processe com flu
idez e segurança. 

Pede-se a melhor compreensão pelos incómodos cau
sados. 

Secretaria Regional do Equipamento Social e Ambiente 

DIRECÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS 

Funchal, 4 de Junho de 1996 

O DIRECTOR REGIONAL, 
Luís Filipe Gomes Ferreira 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 
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DIRECÇÃO REGIONAL DE URBANISMO 

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA EM 543 
ENTRE OS SíTIOS DE SEARA VELHA E LOM-

BO CHÃO - CURRAL DAS FREIRAS" 

1 - Concurso promovido pela Secretaria Regional 
do Equipamento Social e Ambiente (SRESA), Re
partição de Concursos e Contratos, Avenida larco, 
3. ° Andar - 9000 Funchal. -

Telef. 233131 - Telex 72688 SRESA P - Fax 
225112 

2 - O concurso adopta a modalidade de concurso 
público, nos termos do art .O 48. ° do Decreto-Lei n.O 
405/93, de 10 de Dezembro e tem por objecto a exe
cução da empreitada acima designada e o forneci
mento de equipamento de escritório e de transporte 
para a fiscalização. 

3 - a) - Local de execução - Freguesia do Curral 
das Freiras; Concelho de Camara de Lobos. 

b) - Os trabalhos a realizar correspondem à cons
trução de uma estrada, sendo o preço base do con
curso 125 000 000$00 com exclusão do IV A. 

4 - O prazo de execução é de 360 dias, seguidos. 
5 - a) - O processo de concurso· encontra-se pa

tente na Repartição de Concursos e Contratos (ver 
ponto 1), onde pode ser examinado durante as horas 
de expediente . 

Podem ser solicitadas cópias do processo de con
curso e elementos complementares no Serviço indi
cado no n.o 1 até ao dia 96/07/19. 

,b) - O processo de concurso será fornecido me
diante o pagamento de 20 000$00, através de nume
rário ou cheque a favor do Tesoureiro do Governo 
Regional da Madeira. ~ 

6 - a) - As propostas terão de dar entrada na Se
cretaria Regional do Equipamento Social e Ambiente, 
na Avenida Zarco - 3.° andar, até às 17 horas do dia 31 
de Julho de 1996. 

b) - A proposta deverá ser redigida em língua por
tuguesa. Os outros documentos são também obriga
toriamente redigidos em língua portuguesa, porém, 
quando pela sua própria natureza ou origem, estive
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fa
zê-los acompanhar de tradução devidamente legali
zada, ou em relação à qual declare aceitar a sua pre
valência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os 
respectivos originais. 

7 - a) - Só poderão intervir no acto público do con
curso, os representantes das firmas devidamente cre
denciados nos termos do programa de concurso. 

b) - A abertura das propostas terá lugar às 10 ho
ras do dia 1 de Agosto de 1996, na Secretaria Regio
nal do Equipamento Social e Ambiente - Avenida Zar
co - 3. ° andar - Funchal. 

8 - O concorrente a quem for adjudicada a obra de
verá prestar, dentro do prazo e forma legal, a caução 
correspondente a 5% do valor total da adjudicação. 

9 - A empreitada é por Série de Preços. 
10 - Podem concorrer empresas ou grupos de em

presas que declarem a intenção de se associar em 
A.C.E., ou em consórcio externo em regime de res
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração 
do contrato. 

11 - Só serão admitidos como concorrentes os ti
tulares de alvará de empreiteiro de obras públicas 
que contenha a seguinte autorização: - 2ª e 4ª Sub
categorias da 2ª Categoria e da classe correspon
dente ao valor da sua proposta. 

12 - O período durante o qual qualquer concor
rente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias, 
a contar da data do acto público do concurso, nos ter
mos do art.O 96. ° do D.L. n.O 405/93. 

13 - OS critérios de apreciação das propostas pa
ra adjudicação da empreitada e respectivas ponde:... 
rações são os seguintes: ;' 

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica -
60% 

b) Preço - 40%. 

Secretaria Regional do Equipamento Social e Ambi
ente, 5 de Junho de 1996. 

O CHEFE DE GABINETE 
Luís Manuel dos Santos Costa 57109 
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o bispo do Funchal presidiu à Eucaristia do Corpo de Deus. Muitas foram as pessoas que acorreram ao Largo do Colégio. 

E M TO R N ·O D O c O R P O DE DEU S 

Bispo do chal quer 
todos os católicos unidos 

• o bispo do Funchal quer todos 
os católicos unidos. 
Independentemente da nação. 
cor de pele ou raça. E voltou a 
verberar o racismo. 

D. Teodoro de Fa
ria quer todos os 
católicos unidos. 

Independentemente da cor 
da pele,. da sua origem ou 
da sua raça. _ 

Uma declaração proferi
da durante a homilia da ce
rimónia litúrgica do Corpo 
de Deus, em que participa
ram as mais altas individu
alidades da Região, como se
jam, o ministro da Repúbli
ca, Rodrigues Consolado, o 
presidente da Assembleia 
Regional, José Miguel Men
donça, e o presidente do GG
verno, Alberto João Jardim, 
entre ·outros membros do 

seu Governo, o comandan
te da PSP, superintendente 
Nuno Homem da Costa, e 
outras altas individualida
des. 

O prelado madeirense re
feriu que a verdadeira uni
ão, a verdadeira identidade 
provém da Eucaristia. 

O bispo do Funchal ma
nifestou-se ainda contra fe
nómenos xenófobos ou con
tra aqueles que se julgam 
superiores aos outros; por 
motivos económicos, sociais 
ou intelectuais. 

Para D. Teodoro de Fa
ria, a verdadeira identidade 
é a que é conferida pelo Cor-

P O R T O 

A procissão percorreu algumas das principais 
artérias da capital madeirense. 

. po de Deus.Num discurso traordinários da Igreja, au-
bastante virado para a uni- torizados pelo recente Con-
ão entre toda a Igreja Cató- cílio e que o bispo quer que 
lica e para a participação se estendam a todas as pa-
dos católicos na Eucaristia, róquias. 
D. Teodoro de Faria referiu- Este prelado afirmou es-
se também aos ministros ex- perar que em todas as pa-

SAN T O 

Alunos limpam a ilha 
As comemorações da se

mana do ambiente na 
escola preparatória e se
cundária do Porto Santo 
têm mobilizado alunos e 
professores. Uma exposi
ção de desenhos, slogans e 
cartazes, subordinados ao 
tema ambiente, está paten
te no átrio da escola e me
receu apreciação de um jú
ri que veio a premiar os me
lhores trabalhos. 

Mas não foram apenas 
as exposições que fizeram 
parte desta semana do am
biente, sessões de esclare
cimentos sobre "agricultura 
biológica", "ambiente, re
síduos sólidos e poluentes 
quimicos" foram outras da 
realizações elaboradas pe-

los alunos e professores da 
escola do Porto Santo. No 
entanto o ponto alto desta 
iniciativa desenrolou-se na 
passada quarta-feira com 
uma acção de limpeza na 
ilha do Porto Santo. Locais 
públicos, praia e seus aces
sos foram as zonas escolhi
das pelos mentores desta 
iniciativa, abarcando uma 
grande área da ilha doura
da. 

Com botas de borracha, 
luvas e algumas vezes de 
máscaras, alunos e profes
sores descobriram muito li
xo pelos vários locais por 
onde passaram, mas prin
cipalmente nas ribeiras. De 
tudo um pouco, desde elec
trodomésticos velhos até Esta é das tais imagens que dispensa comentários. 

róquias existam ministros 
extraordinários (leigos com 
poderes ministrados pelo 
bispo) que possam acompa
nhar os mais pobres. 

Aliás, D. Teodoro de Fa
ria quer uma reunião men
sal entre todos estes minis
tros, ao nível de cada paró
quia, para avaliar «a melhor 
forma de prestar os cuida
dos espirituais aos mais pG
bres». 

Quanto ao dia de ontem, 
D. Teodoro de Faria subli
nhou a necessidade da Igre
ja sair dos templos e ir ao 
encontro do povo. 

Para o bispo, o Corpo de 
Deus é a melhor resposta a 
todos aqueles que estão de
siludidos ou cansados da vi
da. 

No entanto, D. Teodoro 
de Faria quer ver todos os 
católicos a comungar do 
Corpo de Cristo, como úni-

garrafas, animais em pu
trefacção e muito lixo do
méstico, muitas vezes en
coberto por arbustos e mu
ros, mas o mais grave tal
vez tenham sido as serin
gas encontradas em zonas 
recônditas. 

Esta acção desencadea
da pelos alunos e professG
res da escola preparatória 
e secundária de Porto San
to teve o apoio da autarquia 
local que chegou a patroci
nar algUns prémios para os 
melhores cartazes, dese
nhos e slogans, alusivos à 
semana do ambiente. Esses 
prémios foram entregues 
depois da acção de limpe
za, no Largo do Pelourinho 
com todos os alunos e prG
fessores presentes. 

Hoje será o culminar 
desta acção com animação 
anibiental, na cantina da es
cola, através de um "jogo 
da glória" abordando como 
temática os comportamen
tos que os alunos devem ter 

ca forma de transformar o 
povo naquele Corpo. 

O prelado madeirense 
disse ainda querer o povo 
mais identificado com Jesus 
Cristo. E deixou as soluçõ
es para essa identificação: 
a Meditação da Palavra do 
Senhor, a Oração e a Euca
ristia. 

Após a Eucaristia, se
guiu-se a Procissão do Cor
po dê Deus, que saiu do Lar
go do Colégio, passando pe
la Rua Câmara Pestana, 
Avenida Zarco (faixa norte), 
Avenida Arriaga (faixa nor
te), Rua do Conselheiro (fai
xa sul), Avenida do Mar e 
das Comunidades Madei- . 
renses (faixa norte), Aveni
da Zarco (faixa sul), Aveni
da Arriaga (faixa sul) e che
gada à Sé, onde terminou o 
cortejo litúrgico. 

MIGUEL ÂNGELO 

nas praias, pretendendo ao 
mesmo tempo a sensibili
zação dos jovens no senti
do da protecção do meio 
marinho e costeiro. 

Numa ilha que terá for
çosamente de viver do tu
rismo, em que tem funda
mental importância a pre
servação do ambiente, são 
inqualificáveis as atitudes 
de pessoas menos consci
entes ao agredirem desta 
maneira aquele que é, no 
fundo, o seu sustento. Aten
dendo a esta situação, cam
panhas desta natureza, CG
mo a que foi a semana do 
ambiente, deverão repetir
se ao longo dos tempos pa
ra que o ambiente continue 
a ser o cartaz de promoção 
da ilha. 

Além disso a autarquia 
tem como dever, zelar ain
da mais pelo ambiente. A 
actual lixeira que alguns 
chamam de aterro não se 
coaduna de certeza com o 
bom ambiente. 

--
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R U I ADRIANO N O CONGRESSO D E DERMATOLOGIA 

Vagas para a medicina 
.não satisfazem a Região 
O secretário regional 

dos Assuntos Soci
ais, Rui Adriano 

de Freitas, presidiu ontem 
à sessão de abertura do IV 
Congresso Nacional de 
Dermatologia e Venereolo
gia. 

Este evento, que decor
re no Hotel Savoy, é orga
nizado pela Sociedade Por
tuguesa de Dermatologia e 
Venereologia e está cen
trado no tema "stress oxi
dativo e antioxidantes em 
dermatologia". 

. O presidente da Socie
dade Portuguesa de Der
matologia e Venereologia 
(SPDV) abriu ontem o 
evento, informando os par
ticipantes da morte do 
prof. Cruz Sobral, uma fi
gura ilustre ao nível da 
dermatologia tropical. 

O prof. Guerra Rodrigo 
destacou o papel da SPDV 
na especialidade médica 
em foco e agradeceu a co
laboração do Governo Re
gional e de outras entida
des na organização deste 
congresso. 

Na sua alocução aos 
participantes, Rui Adriano · 
manifestou-se preocupado 
com a sucessão dos qua
dros médicos da Região. E 
criticou os "numerus clau
sus" estipulados para 

• Rui Adriano criticou o sistema de acesso à universidade 
no Congresso de Dermatologia e Venereologia. O 
número de vagas para os cursos de medicina é 
insuficiente. A classe médica envelhece e os "numerus 
clausus" não favorecem a renovação. 

A dermatologia e venereologia são os temas nucleares deste IV Congresso Nacional. 

acesso ao curso de medici
na. 

As críticas de Rui Adri
ano ao actual sistema de 
acesso ao Ensino Superior 
resumem-se a estes factos: 

«Tendo em conta o aumen
to da média etária do pes
soal médico, cujas conse
quências em termos da de
sejável substituição das ge
rações, ou mesmo no que 

se refere às dificuldades 
concretas que se colocam 
ao nível da organização e 
do funcionamento dos ser
viços de saúde, nomeada
mente no caso das urgênci-

C O N GR ESSO D E ESTO M A T O L OG IA 

Ministra da Saúde 
está hoje na região 

concretização desta realida
de». 

ridade: a do saber e a do co
nhecimento». 

as hospitalares, parece-me 
ser a altura aprop,riada pa
ra efectuar uma reflexão 
apropriada sobre esta pro
blemática". O governante 
madeirense salientou que 
não se poderá «negligenci
ar outro aspecto que se re
laciona directamente com 
a questão que acabo de re
ferir, e que se refere aos 
"numerus clausus" no aces
so à universidade». E a po
sição de Rui Adriano a es
te nível é crítica: «É que a 
map.ter-se o actual número 
de vagas no acesso aos cur
sos de medicina, corremos 
o risco de ver agravado nos 
próximos dois anos o cená
rio preocupante em termos 
do envelhecimento da clas
se médica". 

O secretário regional 
dos Assuntos Sociais enal
teceu, por outro la do, o 
evento que decorre na Ma
deira, tendo realçado ain
da o facto do Governo Re
gional estar satisfeito ao 
verificar uma preocupação 
por parte dos congressis
tas em «analisar questões 
que se prendem com a 
evolução futura desta es
pecialidade médica, no 
quadro das estruturas de 
saúde em que se integra, 
sem perder de vista as al
ternativas que garantam o 
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seu desenvolvimento de 
acordo com padrões de 
rentabilidade e eficácia dos 
serviços». 

O governante aludiu 
ainda na sua intervenção 
aos meios técnicos dispo
níveis pelo Centro Hospi
talar do Funchal, os quais 
visam sempre «responder 
às solicitações» . A propó
sito, adiantou que está nes
te momento «em fase de 
conclusão a aquisição de 
um novo conjuntei de equi
pamentos essenciais ao di
agnóstico e terapêutica em 
dermatologia, área em que 
acompanhamos os melhores 
hospitais do País. Por isso, 
este serviço está considera
do entre o grupo dos melho
res do CHF, apresentando 
resultados brilhantes no pa
norama hospitalar. 

Na oportunidade, o se
cretário regional procurou 
deixar bem claro que «os 
níveis adequados de saúde 
para a generalidade da po
pulação não podem tradu
zir-se apenas num objecti
vo político da responsabi
liaa de exClusiva dos ór
gãos de poder legitima
mente instituídos, mas de
verá corresponder a uma 
preocupação de todos 
quantos desenvolvem acti
vidades neste sector, in
cluindo aqueles que como 
vós possuem qualificações 
técnicas para prestar cui
dados específicos e dife
renciados». 

Face ao actual quadro 
de evolução, Rui Adriano 
preconiza «a necessidade 
de dispormos dos recursos 
humanos em número com
patível com o desenvolvi
mento e aperfeiçoamento 
das unidades médicas». 

RosARIO MARTINS 

Cerca de 150 pessoas, ori
undas de diversas par

tes do mundo, participam no 
xxvn Congresso Mundial da 
Associação Estomatológica 
Internacional que se prolon
ga até amanhã, no Casino 
Park Hotel. 

No âmbito deste congres
so, chega hoje à Madeira a 
ministra da Saúde, Maria de 
. Belém. 

Por outro lado, o gover
nante madeirense sublinhou 
a-importância da Região po
der participar «em projectos 
internacionais, como forma 
de quebrar o nosso isola
mento e para que à insulari
dade geográfica não acresça 
um novo conceito de insula-

, É num contexto «de aber
tura que a Madeira, através 
da Secretaria dos Assuntos 
Sociais, participa em. diver
sos projectos de cooperação 
internacional» . 

Rui Adriano enumerou os 
. vários projectos europeus li
gados à saúde, particular-

mente o projecto "HER
MES": «Através de um con
sórcio, onde estão incluídas 
algumas importantes uni
versidades e empresas eu
ropeias, em parceria com re
giões, onde se inclui a Ma
deira, irá permitir desenvol
ver pela primeira vez um 
conjunto de actividades es
pecíficas no campo da tele-

o prof. João Manuel Abreu foi um dos homenageados 
no Congresso de Estomatologia. 

Na sessão de abertura, 
que ontem teve lugar no Ca
sino da Madeira, o secretá
rio regional dos Assuntos SO
ciais enalteceu a realização 
desta reunião internacional, 
realçando o mérito da ilha 
para acolher tal evento: «Se 
a escolha da nossa Região 
para a realização destes en
contros técnicos e científicos 
resulta da existência de in
fra-estruturas e de outros re
cursos próprios gerados pelo 
surto de desenvolvimento 
económico e social que a au
tonomia proporcionou nos 
últimos anos, não é menos 
certo que a capacidade e di
namismo dos nossos profis
sionais de saúde muito têm 
.<pPl!:ip. 'd llWW.ém PW \ 
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DEN ÚNC IA AO T R I B UNAL 

Madeira ainda tem 
«falsos dentistas» 

O presidente da Associação Profissional Dentistas, trabalham sem a formação cientí-
dos Médicos Dentistas, Gil Alves, reve- fica exigida e, portanto, sem os minimos cui-

lou ontem a existência na Madeira de mais dados ao nível do tratamento dos doentes, 
de uma dezena de médicos dentistas ilegais. bem como das condições de higiene e de es-
Segundo Gil Alves, tratam-se de «falsos den' terilização. 
tistas que andam a pôr em risco a saúde pú- Por outro lado, Gil Alves considera que a 
blica dos madeirenses». falta de legislação capaz de travar estas situ-

Na sequência dessa irregularidade que já ações de ilegalidade tem favorecido a manu-
tem algum tempo, a Associação já fez a de- tenção do problema, com reflexos para a saú-
nÚllcia dos casos de ilegalidade ao Ministé- de da população. 
rio Público, que estuda neste momento o caso. Na noite de ontem, teve também lugar uma 

Estes "falsos dentistas", segundo o presi- reunião do conselho directivo da Associação 
~}!tedaAs~v WQr..rofis~t5.:&.&.O.It.&lLJlpfi .... ·s~io.s0 ..., ~e~<l1~ Rre~tas. R.M. 

medicina para apoio aos tu
ristas, idosos e deficientes». 

Destacando uma das 
mais importantes aplicações 
de tal projecto, que será tes
tado ainda este ano, referiu 
que «tem a ver com o facto 
de uma equipa médica res
ponsável pelo tratamento de 
um turista acidentado na Ma
deira poder aceder, via tele
mática, ao seu ficheiro clini
co no país de origem». 

Referindo-se mais especi
ficamente ao Congresso de 
Estomatologia, Rui Adriano 
historiou: «Perante o cená
rio que se vinha observando 
na Região, caracterizado por 
uma elevada incidência de 
cáries dentárias e significa
tivas carências neste domi
nio, não podia a Secretaria 
Regional dos Assuntos So
ciais deixar de considerar a 
b:illill '~ 'I li ~.d~ moI {l< '1:9lJWJ 

saúde oral como um objecti
vo estratégico e fundamen
tal, a desenvolver no âmbito 
de programas multi-sectori
ais, visando a implementa
ção de medidas de preven
ção primária que se desti
nam em espécial à popula
ção mais jovem». 

Os próprios Centros Re
gionais de Saúde já inicia
ram um programa de saúde 
oral com vista à prevenção 
das cáries dentárias. Uma 
iniciativa levada a cabo em 
conjunto com a educação 
dos mais jovens para a sua 
saúde oral". 

Na sessão de abertura fo
ram ainda homenageadas fi
guras ilustres da estomato
logia: prof. Jean Lakerman
ce, prof. Simões dos Santos e 
prof. João Manuel Abreu. 

ROSARIO MARTINS 
hl 'lJ..~.JI)l7O'Jq.8 f> 'flo aJ.:N..If.l'19I'J'l. 
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BAZENGA MARQUES A P E L A 

Controlo rigoroso 
na fiscaIização animal 

• Bazenga Marques quer todos os veterinários a cumprir, 
rigorosamente, as normas comunitárias para a entrada 
e saída de produtos animais, quer de outros países, 
quer da própria Região. 

Ao longo de cinco dias, veterinários madeirenses, açorianos e canários debateram 
assuntos do seu interesse. 

o s veterinários da 
Madeira, Açores e 
Canárias estiveram 

reunidos, nestes últimos di
as, no Funchal. Ontem foi 

a sessão de encerramento, 
presidida pelo secretário re
gional da Agricultura; Flo
restas e Pescas. 

Bazenga Marques enal-

teceu o trabalho dos veteri
n8rlos madeirenses e frisou 
esperar que continuem «a 
fazer o excelente trabalho 
que vêm desenvolvendo». 

JORNADAS MÉDICAS ILHAS ATLÂNTICAS 

,Mulheres na pós-menopausa 
com acompanhamento médico 

A sxxm Jornadas Médicas 
Madeiraj AçoresjCanári

as dedicaram ontem a sua 
atenção ao climatério, o pe
ríodo após a menopâusa nas 
mulheres. 

Durante a parte da manhã, 
os médicos aludiram às con
sequências da menopausa e à 
forma como reconstituir hor
monas que as mulheres, du- ' 
rante o climatério, deixam de 
produzir. 

Homem de Gouveia, da c0-

missão organizadora das Jor
nadas, frisou que, até agora, a 
fase de vida das mulheres 
após o fim do ciclo da fase re
produtiva, agora denominada 
por climatério, não era julga
,da passível de tratamento mé
dico. 

Mas, aguele médico real
çou ao DIARIO que está com
provado que, «com a entrada 
na menopausa, as mulheres 
deixam de produzir uma série 
de hormonas, o que terá algu
ma repercussão no funciona
mento de determinados ór
gãos». 

Homem de Gouveia diz 
que uma das doenças que vê 
a sua gravidade aumentar, nas 
mulheres, após a menopausa, 
é a Osteoporose, principal
mente ao llÍVel da patologia da 
anca. O que faz com que se dê
em diversos problemas de lo
comoção, alguns dos quais ir
reversíveis ouJe a proviXID' in-

tervençõe8 cirúrgicas de gran
de dificuldade. 

Por outro -lado, está tam
bém provado que à menopau
sa tem também implicações 
no sistema circulatório, con
tribuindo para a arterioscle
rose, com todas as conse
quências dai provenientes, 
mormente no atinente a aci
dentes cerebrovasculares e 
cardiovasculares. 

Segundo Homem de Gou
veia, o climatério (período pós
-menopausa) obriga a uma vi
gilância médica da mulher e 
a uma terapia subStituitiva, 
que consiste em repor as hor
monas que a mulher deixou 
de produzir. Isto por forma a 
evitar as situações acima re-

, feridas. 
Apesar de este ser um con

ceito relativamente novo, o cli
matério tem cada vez mais 

apologistas em todo o mundo, 
«porque se tem conseguido 
que, após a menopausa, as 
mulheres prossigam com uma 
vida normal». 

Aliás, Homem de Gouveia 
adiantou aillda que, para além 
das consequências já referi
das, a menopausa provoca ain
da alterações no psíquico fe
minino, nomeadamente uma 
profunda irritabilidade. Com 
a introdução de hormonas, e& 

ta irritabilidade diminui. 
Quanto aos homens (an

dropausa), Homem de Gou
veia diz que só agora se estão 
a iniciar estudos nesse senti
do. No que se refere ao funci
onamento das Jornadas, que 
hoje terminam, Homem de 
Gouveia diz que as mesmas 
estão a decorrer da melhor for
ma. 

- 'MfGLJELÂNGELO 

Mas, apesar disso, Ba
zenga Marques apelou a 
um controlo rigoroso na 
entrada e saída de produ
tos animais ej ou cabeças 
de gado ou outras espéci
es animais. 

Isto no sentido de serem, 
escrupulosamente, cumpri
das as normas comunitári
as para o sector. 

Bazenga Marques não 
quer ver animais sem as 
melhores condições a sai
rem da Madeira, por forma 
á não comprometer a boa 
imagem que a Madeira tem, 
também em termos da pe
cuária. 

Mas o governante tam
bém quer rigoroso controlo 
daquilo que entra. Seja com 
destino efectivo para a Ma
deira, seja como ponto de 
passagem para outro local 
qualquer. 

Bazenga Marques diz 
que a saúde das pessoas 
não pode minimamente ser 
colocada em causa, pelo 
que, quer os animais ou 
produtos animais importa
dos, quer ainda os exporta
dos, como ainda os que se
jam oriundos da Madeira e 
destinados ao mercado re
gional, sejam fiscalizados 
pormenorizadamente. 

Contudo, Bazenga Mar
ques assegurou que este ri
gor nada tem a ver com a 
doença das "vacas loucas". 
<<Isso já está completamente 
controlado» - asseverou
-nos. 

É tudo, salientou, uma 
forma de cumprir - «tam
bém nesta área» - com o 
que a União Europeia pre
coniza. 

O orador destacou tam
bém a importância dos en
contros entre veterinários 
de diferentes Regiões, «ain
da por cima todas ultrape
riféricas», como importan
te vector de trocas de expe
riências e conhecimentos. 

Isto para depois enalte
cer a construção do Labo-

, ratório Regional de Veteri
nária, «que vai permitir me
lhores estudos e análises 
dos animais e produtos ani
mais». 

Bazenga Marques quer 
ainda cooperação entre os 
Governos Regionais e o da 
República, tanto na área da 
formação profissional como 
também na construção de 
infra-estruturas que «per
mitam o tal controlo rigoro
so de qualidade». 

O quinto encontro dos 
médicos veterinários das 
Regiões Autónomas da Ma
deira, Açores e Canárias de
correu, desde a passada se
gunda-feira até ontem, no 
Funchal. 

Cinco dias, ao longo dos 
quais se discutiram diver
sos temas de grande impor
tância para os veterinários 
insulares. Ontem, foi dia de 
encerramento das Jorna
das. 
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Na sessão de encerra
mento, o dr. Fernando San
tos, membro da comissão 
organizadora, começou por 
realçar o contributo cientí
fico de todos os participan
tes no Encontro, que «não 
só ditou a aproximação e a 
amizade que desde logo se 
adivinhava, mas principal
mente a cooperação e a tro
ca de experiências que, no 
futuro, determinarão me
lhor bem-estar para as po
pulações que, dignamente, 
os médicos veterinários 
servem». 

«Foi, portanto, este En
contro mais uma etapa da 
nossa afirmação no quadro 
dos valores científicos, ten
do em conta que sobre nós 
acrescidas responsabilida
des pesam, sobretudo ao 
nivel da competitividade e 
qualidade que, cada vez 
mais, deverão nortear a 
nossa acção» - enalteceu. 

Fernando Santos disse 
ainda que resta, aos vete
rinários, aguardar «o cres
cimento e amadurecimen
to dos frutos agora 
semeados», dado estar 
convicto da vontade da
queles em «a tudo acudir, 
mesmo, quiçá, com as li
mitações que às vezes se 
colocam». 

Fernando Santos agra
deceu ainda a Bazenga Mar
ques, secretário regional da 
Agricultura, Florestas e 
Pescas, «o apoio e compre
ensão demonstrados». Um 
agradecimento que tornou, 
depois, extensivo a todos os 
participantes e aos patroci
nadores da iniciativa. 

MIGUELÂNGELQ 
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Se queres continuar os est 
encarando simultaneam 

~ Carreira Profissiona 
~ Carreira Académ 

Cursos de 3 anos 
a iniciar no ano I 

1&. Técnico de Comunlcat:ao. 
e Publicidade 

e Cooperativas 
1& Técnico de Informática e 
1& Técnico de Desenho G 
1& 

1& Técnico de Áudio e Vídeo/Son 
1& Técnico de Multimédia 

FUNCHAL) DE JUNH,O DE 1996 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE 

ALTERAÇÃO DA REMOÇÃO DE LIXOS 

A Câmara Municipal do Funchal informa que haverá remoção de lixos nos 
dias feriados 

06 Junho - Quinta-feira 

e 

10 de Junho - Segunda-feira 

- Use apenas os contentores autorizados pela C.M.F. 

- Se o seu contentor estiver em mau estado, substitua-o urgentemente. 

- Se produzir caixas de cartão use o circuito da recolha selectiva. 

- Se possuir objectos de grandes dimensões (frigoríficos, fogões, etc.), 

podas de jardins, contacte o Departamento de Ambiente para acertar uma 

remoção a pedido. 

LINHA DO AMBINETE: 230821 57078 

ora? 

com duas metas: 

Profissional 

m NOVO EDIFíCIO que 

ESCOLA PROFISSIO~~~~1Iit~,tl, ÃOCOLOMBO 
56891 
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R IB EI RA B R A V A 

Praia quase pronta 
para o Verão que já chegou 

A praia deverá estar a 100% dentro em breve. 

Sendo o principal 
atractivo da Vila da 
Ribeira Brava na 

época de Verão, a praia não 
está ainda a 100% para rece
ber condignamente os mui
tos banhistas que, ao longo 
da época balnear, e não só, 
procuram este espaço privi
legiado da Costa Oeste. 

Depois de um inverno 
rigoroso, que deixou mar
cas bem visíveis de des
truição ao longo da costa 
marítima, inclusive na 
área da praia ribeira-bra
vense, os trabalhos de ape
trechamento deste espaço 
balnear já começaram na 
semana transacta, embora 
ainda não estejam conclu
ídos. Por entre um calhau 
de altos e baixos, o acesso 

• A praia da Ribeira Brava 
está quase a "cem por cento", 
devendo estar operacional 
dentro em breve. 

ao antigo pontão existen
te na parte central desta 
estrutura balnear, ficou 
irreconhecível, o mesmo 
acontecendo aos duches 
externos que ali existiam 
e que foram totalmente 
destruídos. Sem esquecer, 
ainda, o desaparecimento 
do campo de volei na 
areia, criado no ano pas
sado. Foi , de resto, um 
rasto de destruição que 
deixa de sobreaviso os res
ponsáveis sobre constru
ções futuras junto à orla 
marítima. 

Visto oficialmente a épo
ca balnear ter começado no 
início do mês em curso, já 
depois de na última sema
na e meia do mês de Maio 
termos tido dias de autênti-

co Verão, os trabalhos na 
dotação de condições pro
pícias para os inúmeros 
banhistas, residentes e 
forasteiros, que procuram 
este espaço ao longo desta 
época, só começaram na 
semana anterior, devendo 
continuar até o final da pró
xima semana. 

No entanto, para além 
da limpeza da praia, foram 
já colocados em dois espa
ços distintos duches mcter
nos. Saliência particular 
para a Câmara Municipal 
que este ano lançou, pela 
primeira vez, uma conduta 
de água e respectiva insta
lação de duche na praia do 
'~Calhau Miúdo", localizada 
entre a Ribeira Brava e a 
Tabua, criando assim 

CALH E TA 

melhores condições a uma 
praia já há muito frequen
tada, especialmente pelos 
locais. 

Neste capítulo, e ao con
trário de anos anteriores, a 
água já jorra nos chuveiros, 
não se prevendo os cortes 
que aconteciam no passado. 

Actualmente, no princi
pal espaço balnear da Ribei
ra Brava, situado na mar
gem direità da ribeira, os 
trabalhos ainda não estão 
concluídos. Como assegura 
Ismael Fernandes, "falta 
regularizar o calhau", acres
centando que para tal "uma 
máquina retroescavadora 
estará no local em breve a 
"alisar" a praia, numa ope
ração que prevê esteja con
cluída até meados do mês. 

Assim sendo, até ao final 
da próxima semana esta 
estrutura deve estar já ope
racional, com a abertura dos 
balneários e a colocação das 
passadeiras e dos "sui gene
ris" guarda-sóis, com folhas 
de palmeira. 

O campo de volei na 
areia "deve reaparecer", 
segundo o autarca, que adi
anta já ter requisitado ao 
SANAS a vigilância deste 
espaço. Reconhece e desta
ca o contributo dado pelos 
alunos da "secundária" na 
limpeza deste espaço, que 
continua a ser, em tempo de 
Verão, o principal "cartão 
de visita" da Vila da Ribei
raBrava. 

Ficamos a aguardar, 
para breve, o resultado das 
análises da água do mar, na 
esperança de que, conjun
tamente com o clima ame
no e o muito sol que costu
ma haver nestes lados, tudo 
se propicie para um Verão 
em pleno para os muitos 
amantes do mergulho e do 
bronzeado. 

ORLANDO DRUMOND 
CORRESPONDENTE NA RIBEIRA BRAVA 

Tosquias no Paul da Serra 
A manhã, as serras da serem tosquiadas. rativa de Criadores de Gado 

Calheta vão cobrir-fle de Cenário sempre bonito, da Zona Oesfe, Calheta, Pon-
alegria e cor, com a realiza- que faz cobrir toda a zona ta do Sol e Tabua, José 
ção de mais uma iniciativa de um manto de lã branca. Gomes, que fez questão de 
dos criadores de gado da Ao longo de todo o dia, as referir que, este ano, toda a 
zona. tosquias vão deixando por lã que for tosquiada será 

Trata-se, pois, das tão terra a lã dos animais, que armazenada pelos proprie-
antigas quanto afamadas em anOs anteriores tem fica- tários, no intuito de ser dado 
tosquias das ovelhas, que do espalhada pelo curral, aproveitamento à mesma, 
fazem deslocar à zona do atendendo ao ineficiente estando já a ser encetados 
Paul da Serra e Lajeado, aproveitamento do referido contactos com o Governo no 
gente de toda a Ilha da produto. sentido de um possível apoio 
Madeira. Instado a comentar esta ao sector. 

Numa festividade de situação, um criador fez José Gomes acrescentou 
grande alegria, sobretudo questão de referir que o que "os serviços da Direc-
para os criadores de gado mais importante nestas rea- ção Regional de Florestas 
ovino das serras da Calhe- lizações não é o de darapro- sempre apoiaram estas inci-
ta, a concentração dos ani- veitamento à lã, mas sim ativas, tendo já disponíbili-
mais começa logo pela libertar os animais do peso zado maquinaria e meios 
manhã, tendo como ponto da cobertura que tanto os humanos para se proceder 
alto a chegada em grupos protege no Inverno e preju- às tosquias com técnicas 
das ovelhas ao Curral Gran- dica-os no Verão. modernas." 
de, junto ao ovil, por volta O DIÁRIO falou ainda Este ano, a realização 
das_~ez_~a manh~?_R.~~_3:Í ___ com_o presiden!~ja_~~0R.e-__ das tosquill:s_ ~ _~g_~3:rdada 

com alguma expectativa 
pelos criadores de gado da 
serra, devido às sucessivas 
mortes dos animais cansa
das pelo rigoroso Inverno 
que se fez sentir este ano, 
nas serras da Calheta. 

Um criador que preferiu 
manter o anonimato, ao refe
rir-se às tosquias deste ano, 
disse que "será uma manei
ra de se poder fazer um 
balanço à catástrofe que 
assolou os animais nos pri
meITosmeses do ano, e ,que 
tanta polémica levantou à 
volta da quantidade de ove
lhas atingidas. 

Para o próximo dia 16 do 
corrente mês, estão previs
tas tosquias na zona da Bica 
da Cana e Fajã Redonda. 

MANUEL RODRIGUES 
CORRESPONDENTE NA CALHETA 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 
9 
• 
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.p R I M E I R A REACÇÃO DOS "PROFETAS" 

Lobo Marinho é o Lusitânia 
pintado de branco 

o ntem de manhã, 
os molhes do por
to de abrigo do 

Porto Santo foram pe
quenos para albergar 
todos os que ali se deslo
caram para assistir à 
primeira chegada do na
vio que irá fazer a 
carreira inter-ilhas. Havia 
centenas de carros esta
cionados até ao parque 
de contentores e muitas 
pessoas curiosas a assis
tirem às manobras de 
atra-cagem. 

Se, por mar, chegaram 
perto de milhar e meio de 
madeirenses e alguns 
turistas, para aproveitar 
os feriados, por via aérea, 
muitas centenas de passa
geiros encontraram o 
Porto Santo commm sol 
escaldante, tendo mesmo 
o "Shirt" de 36 lugares de 
recorrer a voos extraor
dinários. 

Com a capacidade ofe
recida por via marítima e 
aérea, os problemas do 
Porto Santo deixam de 
ter sempre o "bode ex
piatório" .da falta de 
transportes. No entanto, 
muitos dos porto-san
tenses estão à espera de 
ver qual será o motivo 
que irão inventar para 
desempenhar esse papel . 
pouco apetecível. 

Lobo Marinho 
versus . Lusitânia 

Mas, se a chegada do 
"Lobo Marinho" poderá 
marcar o início do sem
pre adiado desenvol
vimento turístico, esse 
facto foi motivo de con
versas de alguns porto
-santenses sempre des
crentes. Foram vários os 
comentários ouvidos pelo 
DIÁRIO, desde os maÍs 
mordazes até aos mais 
pessimistas. 

"Tenho dúvidas se este 
barco já não esteve cá. 
Parece-me o Lusitânia 
pintado de branco", este 

• A viagem experimental do "Lobo Marinho" inaugurou a época balnear 
no Porto Santo. Os madeirenses fizeram "ponte" e "invadiram" a Ilha Dourada. 
Os locais agradecem e vêem no novo ferry muitas semelhanças 
com o "Lusitânia Expresso". 

A chegada do "Lobo Marinho" ao Porto Santo foi ansiosamente aguardada pelos locais. 

---------------------------------------. 
EM TERMOS OPERACIONAIS 

Viagemexpe~imental para limar arestas 
A grande conclusão a retirar da 

viagem experimental do Lobo 
. Marinho é que a PSL tem que 
repensar alguns aspectos ope
racionais na linha da Ilha Dourada. 
Não nos esqueçamos que o novo 
ferry partiu do Funchal com hora e 
meia de atraso. A comporta ficou 
ligeiramente acima da rampa que 
se fez no molhe do Porto Santo. 
Facto que obrigou a uma espera de 
20 minutos, embora os passageiros 
se mostrassem tolerantes e 

pacientes. As cerca de 400 pessoas 
que viajaram no "Pátria" acabaram 
por desembarcar mais cedo. 

A viagem de 2h30 do Lobo Ma
rinho decorreu sem qualquer tipo 
de problema, com o comandante 
Caldeira a dispensar a ajuda dos 
estabilizadores. As cerca de 800 
pessoas que lotaram a capacidade 
do navio não se mostraram hostis 
ao novo ferry e mostraram grande 
curiosidade em conhecer as suas 
facetas. 

Para já, estima-se que até sábado 
mais de 2500 madeirenses pisarão 
a "Ilha Dourada". Entretanto, na 
viagem experimental , perso
nalidades do PSD marcaram pre
sença. Entre elas, Francisco San
tos, Paulo Fontes, Cunha e Silva e 
Sérgio Marques. 

As boas-vindas ao Lobo Marinho 
foram dadas pelo anfitrião da 
edilidade do Porto Santo, Góis 
Mendonça. 

E.SJM.F.L 

AGÊNCIA DE VIAGENS BLANDY, LUA. CRUZEmo 
,..,. 

TRADIÇAO 
/ 

e PRESTIGIO 

confirmam a sua escolha 
Telef.: 220161 - 232065 

- Fax: 227699 
A venida do Mar, 1 

Las Palmas 
Playa dei Inglês 

Tenerife 
Lanzarote 

-------~ -- - ----- ----
DAi'\DU~--

viagens e turismo 

Rua dos Aranhas, 9 © 231188 
Estreito C' Lobos © 945433 
Vila, S. Vicente © 842242 

Aeroporto St' Catarina © 72393 
Largo dos Lavradores, 7 © 231431 

18 - Eugénio Costa, 
liberiano. Chega às 07:00 
e sai às 19:00 horas. De 
Tenerife para Málaga. 
(Ferraz) 
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um dos comentários que 
ouvimos por mais do que 
uma vez da boca daqueles 
que assistiram à chegada 
do Lobo Marinho. É que · 
as linhas exteriores dos 
dois navios são muito 
idênticas. 

Outro comentário iró
nico e mordaz avançado 
pelos "profetas" foi o 
seguinte: "Agora é que o 
pessoal da Silvério Pires 
vai se atirar ao ar". Pa
ra além das opiniões dos 
"serrotes" da praça por
to-santense existiram 
aqueles que se congra
tularam com a chegada 
desta unidade marítima. 
Dizia assim um comer
ciante local: "Pode ser 
quadrado, mas a verda
de é que este barco po
derá ser a nossa salva
ção. Depois deste Inver
no é difícil isto ficar 
pior". 

Espécie 
para preservar 

Com o tempo a satisfa
zer os desejos dos muitos 
turistas que se deslo
caram à Ilha Dourada, 
também por grande "cul
pa" do DIÁRIO, que foi 
responsável pela vinda de 
mais de 4 centenas de 
pessoas, por causa dos 
Jogas da Aventura, o 
Porto 'Santo viveu ontem 
grande movimen-tação no 
seu quotidiano social, 
saindo da letargia de 
Inverno. 

Movimentação que 
deve continuar pelo fim
de-semana alargado . Já 
se nota um cheirinho a 
Verão. Tudo por causa de 
duas "espécies pro-tegi
das" que, ao que parece, 
irão se estabelecer numa 
ilha desprotegida ao lon
go dos séculos. 

Se o Verão está ga
rantido, espera-se que 
no Inverno não volte 
outra vez à estaca zero, 
porque , pelo menos, os 
porto-santenses querem 
preservar o Lobo Ma
rinho. Resta saber ago
ra se "a sociedade pro
tectora" deste Lobo Ma
rinho está em conso
nância com os porto
santenses. 

JOCELlNO VELOSA, CORRES
PONDENTE NO PORTO SANTO 

19 - Canberra, britâ
nico. Chega às 08:00 e sai 
às 18:00 horas. De Sou
thampton para Tenerife. 
(Blandy) 

19 - Southern Cross, 
bahamiano. Chega às 
08:00 e sai às 14:00 ho
ras. De Antígua para 
Southampton. (Blandy) 
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NAS URGENCIAS 

Sala de espera é ''pensão'' 
para solitários e algo m~s 

Sala de espera das urgências, é pensão e canil. 

• A sala de espera do banco de urgências do 
Hospital da Cruz de Carvalho serve frequentemente 
de "pensão" ou, pelo menos, de 
dormitório. 

os clientes são 
sempre os mes
mos, atentos ao 

relógio para a hora das 
refeições, para o que, 

momentos antes, dão 
entrada alegando estarem 
a sentir-se mal. 

Depois de "almoçados" 
ou "jantados", a alta hospi-

SAN T O 

talar é imediata, e os 
"doentes" saem completa
mente recuperados, alguns 
já a pensar na dormida, 
geralmente estendidos nas 

ANTÓNIO 

cadeiras da sala d~ espera 
daquele serviço de emer
gência hospitalar. 

O problema, é' qJle os 
"hóspedes'.~ de sempre, 
entre homens e mulheres, . 
já consideram seu aquele 
recinto, que Úlm televisão; 
máquinas de sumos e 
sandes, tendo um deles, 
mais precisamente o Fortu
nato, de 45 anos de idade, 
a faculdade de evacuar a 
sala sem dizer algo de ofen
sivo aos presentes. Basta 
tirar os sapatos e se esten
der sobre duas ou três 
cadeiras. De resto, a "casa 
é sua". Curiosamente, 
alguns dos supostos sem
-abrigo, ou em situação 
conflitual com a família, já 
se habituaram a ter na 
"mala" um cobertor ou 

. algo que os cubra, quando 
dormem. 

A ver televisão naquele 
ambiente acolhedor, tam
bém já alguns cães se ha
bituaram a pernoitar de
baixo das cadeiras, o que, 
de certa forma, complica 
o estado de espírito dos 
familiares dos doentes 
que aguardam uma res
posta através do altifalan
te. 

J. RIBEIRO 

Três cães e um gato morrem envenenados 
A Polícia de Segu

rança Pública e 
a Sociedade Protecto
ra dos Animais Domesti
cos tomaram ontem 
conta de mais um lamen
tável caso de envenena
mento de animais domés
ticos. 

Três cães e um ga
to comeram chouri
ços envenenados que 
foram espalhados no 
Caminho do Jamboto -
Casa Branca, freguesia de 
Santo António, razão pela 
qual viriam a morrer. 

Os animais que foram recolhidos e entregues à SPAD. 

Dois na via pública e 
os outros na casa do seu 
dono, foram levantados 
pelos Bombeiros Munici
pais do Funchal, que 
também foram solicita
dos. 

ESTRADA DO AEROPORTO 

Gasóleo na estrada 
despistou motociclista 

G asóleo na estrada, o 
perigo de sempre, 

sobretudo na Estrada do 
Aeroporto, parece estar na 
origem do despiste de 
motorizada verificado 
ontem à tarde, nas proxi
midades da Cancela. 

Lourenço Domingos 
Coelho, de 43 anos de 
idade, foi a vítima, que 

viria a sofrer, para além 
de diversas escoriações, 
fractura de uma perna. 

O sinistrado, que resi
de à Avenida Luís de 
Camões, foi socorrido e 
transportado pelos Bom
beiros Voluntários Madei
renses ao hospital, onde 
ficou em tratamento e 
observações. 

N. A R UA DR. PITA 

Menor de treze anos 
despista-se com bicicleta 

U m menor de 13 anos 
de idade despistou-se 

ontem com a bicicleta que 
conduzia, na Rua Dr. Pita, 
nas proximidades dos 
Barreiros. 

Trata-se de Bráulio 
Jorge Pinto, estudante, 
residente na Nazaré, mais 
precisamente à Rua África 

. do Sul. 

O acidente provo
cou ao sinistrado vá
rias escoriações pe
lo corpo e suspeita de 
fractura de um dedo, 
razão por que o Bráulio 
continuava em tratamen
to nas urgências do 
Hospital do Funchal, à 
hora em que fechávamos 

. esta página. 

~ 
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NO POISO 

Dois feridos ligeiros 
em despiste de motorizada 

M ais uma vez devido 
. ao derramamento de . 

gasÓleo na estrada, uma 
-motorizada despistou-se 
ontem, no Poiso, pr.ovo~ , 
cando dois feridos. 

A acusação é das pró
prias vítimas, Daniel 
Cruz Ferreira Vieira e 
Álvaro Pedro Silva Jesus, 
de 35 e 25 anos de idade, 
respectivamente, que 

QUASE A 

sofreram no acidente fe
rimentos e escoriações 
aparentemente sem gravi
dade. 

Os sinistrados, ambos 
residentes no Funchal, 
foram tra,nsportados nu
ma viatura particular ao 
serviço de urgência do 
Hospital do Funchal, on
de ficaram em observa
ções. 

30 À HORA 

Transporte de trabalhadores 
merece vigilância redobrada 

À sorte. Na caixa de uma viatura que "voa". 

T ransportes de ho
mens como se se tra

tasse de um carregamen
to de sacas, continuam a 
acontecer de manhã e à 
tarde, na ida e regresso 
dos trabalhadores da 
construção civil. 

Caminhar para o tra
balho na carroçaria de 
uma furgoneta e voltar a 
casa da mesma maneira, 
ao fim do dia, continua a 
ser uma aventura para 
cada chefe de família, 
sobretudo para os que 
abraçaram a arte da cons
trução civil. 

Apesar de se terem já 
registado acidentes com 
trágicas consequências, 
com trabalhadores na 
carroçaria das furgonetas 
e "meios carros", as pre
cauções parecem ignora
das por parfe dos res
ponsáveis, que também 
o são as empresas, com 
condutores de tenra 
idade a (não) assumir 
a responsabilidade da 
"carga" que transpor
tam. 

O novo alerta vem a 

propósito do que voltá
mos a verificar, muito 
recentemente, na Estra
da do Aeroporto, quando 
a furgoneta que foto
grafámos em andamen
to, levava o ponteiro do 
conta-quilómetros, a mar
car pela nossa viatura, 
a tocar nos cento e trin
ta. 

A nossa transgressão 
foi com o propósito de 
acompanhar a viagem 
arriscada da furgoneta, 
que efectuava, quanto 
a nós, ultrapassagens 
que só por mero acaso 
se tornaram bem calcula
das. 

Trata-se, infelizmente, 
de uma situação que se 
verifica em todas as 
direcções, às quais a polí
cia nem sempre pode 
estar atenta e à hora 
certa. A propósito, fica o 
aviso para a circulação 
das furgonetas com traba
lhadores na descida do 
Covão para a Vila de 
Câmara de Lobos, por 
volta das sete e meia da 
manhã. 

EM CÂMARA DE LOBOS 

Roubado e agredido 
chega ao hospital 

V ítima de assalto e 
agressão, deu en
trada nas urgênci

as do Hospital do Funchal 
um homem de 30 anos 
de idade, pedreiro, resi
dente à Quinta do Leme, 
freguesia de Santo Antó
nio. 

O assalto, segundo a 
vítima, José Luís da Costa 
Brazão, casado, registou
-se ao princípio da madru-

gada de ontem, na vila de 
Câmara de Lobos, por três 
indivíduos que não conse
guiu referenciar. 

Disse ainda o assaltado, 
que foi agredido a soco e 
a pontapé, que os melian
tes não só levaram tôdo o 
dinheiro que possuía, mas 
também os seus documen
tos pessoais. 

A PSP tomou conta da 
ocorrência. 
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DIZ - S E o D E S E N V O L V I M E N TO · S U S T E N T Á V E·L 

A biodiversidade da terra 
"Em fav.or d.o Govern.o salv.ou-se ape

nas .o plan.o para a recuperação de em
presas em dificuldades.( ... ) Talvez vaJha a 
pena entender porque acabou .o estad.o 
de graça para Guterres". 

- Miguel Portas in "JÁ". 

"Governo e PS, ao ooderem a dirigentes 
, desportivos, não pe~beram que isso pa
ra a generalidade dos portugueses signi
fica que .o Estad.o se demite de exercer 
aut.oridade face às claques, a.os "very 
lights", aos milhões de cont.os vind.os de 
não se sabe d.onde e aos impoStos que de
viam ser pag.os e não são!'. 

- José Pacheco Pereira n.o DN/ LISBOA 

''Estive n.o Funchal, talvez a mais agra,
dável cidade portuguesa para h.oje se vi
ver. Com cores, com árvores e dteirand.o
.o que, se f.or com as qualidades certas, 
com.o é .o caso, e nas quantidades magru. 
ficas, com.o também é, ~os sentir coisas 
roas que se esquecem em Lisboa". 

- Ferreira Fernandes no DN/ LISBOA 

ANTONIO SILVEIRA R. DOS SANTOS * 

U ltimamente tem-se falad.o muit.o 
em bi.odiversidade, mas p.ouco se 
tem explicad.o d.o que se trata e 

qual a sua imp.ortância para .o desenv.ol
viment.o. 

A .bi.odiversidade é .o c.omplex.o resul
tante das variações das espécies e d.os 
ec.ossistemas existentes em determina
da regiã.o. 

O estud.o da bi.odiversidade ·tem im
p.ortância directa para a preservaçã.o .ou 
c.onservaçã.o das espécies, p.ois enten
dend.o a vida c.om.o um t.od.o terem.os mais 
c.ondições de preservá-la, rem c.om.o é de 
suma imp.ortância para o n.oss.o desen
v.olvimento, resultand.o .o apr.oveitamento 
d.os recurs.os bi.ológic.os existentes para 
que sejam expl.orad.os de maneira menos 
prejudicial à natureza, c.onservando-a .o 
mais p.ossível, permitindo a harm.onia 
entre .o desenv.olviment.o das actividades 
humanas e a preservaçã.o, chamand.o-se 
iss.o m.oderna-

acess.o a.o mai.or númer.o possível de da
d.os e livr.os s.obre .o tema; 

Estabelecer um plan.o naci.onal e mes
m.o internaci.onal de intercâmbi.o de C.o
nheciment.os técnic.os específicos na área 
ambiental, principalmente c.om .os paí
ses vizinh.os que muitas vezes têm .os 
mesm.os ec.ossistemas; 

F.ortalecer as instituições públicas que 
têm .o p.oder-dever de fiscalizar a pre
servaçã.o d.o mei.o ambiente, f.ornecend.o
lhes .os mei.os necessári.os para impedir 
as agressões a.os ec.ossistemas; 

Rever a legislaçã.o, adequand.o-a à no
va realidade e a.os ansei.os mundiais de 
preservaçã.o ambiental; 

Desenv.olver ampl.os estud.os dos re
curs.os naturais existentes, instituind.o 
parques e reservas eC.ológicas, c.onser
vand.o e dand.o mei.os a.os já existentes, 
f.ortalecend.o suas condições de susten
t.o; 

regras básicas de preservaçã.o; 
Estudar e refazer a p.olítica indige

nista para que .os "p.ovos das fl.orestas" 
p.ossam viver em seus ambientes natu
rais, sem que sejam afectad.os .ou des
respeitad.os em sua dignidade, bem C.o
m.o respeitada a sua cultura; 

Desenv.olver .o turism.o eC.ológic.o c.om 
visitas m.onit.oradas às áreas naturais, 
incentivand.o a actividade privada na cri
ação de pr.oject.os c.onservaci.onistas nes
te sentid.o; 

. Diminuir gradativamente as agressões 
d.os agentes p.oluid.ores a.o mei.o ambien-' 
te, mediante estud.os técnic.os e especí
ficos, utilizand.o as mais m.odernas tec
n.ol.ogias; 

Incentivar no mei.o s.ocial a criaçã.o de 
s.ociedades nã.o g.overnamentais de pr.o
tecçã.o ambiental - as ONGs, p.or mei.o 
de incentiv.os fiscais; 

Essas sã.o algumas das pr.ovidências 
que sugerim.os para a ten

"A dada altura, as esplanadas enche
ram-se de congressistas mórm.ones. O pro
blema é que não havia nenhum congresso 
mórm.on n.o Funchal. Então, agentes d.o 
FBI. Gente igualzinha entre si, com.o só 
nos fihnes, quand.o os crimes são federais. 
O que fazia numa ilha portuguesa um ma
g.ote de polícias american.os?" 

mente de desen
v.olviment.o sus
tentável. 

Sem a bi.odi
versidade con
servada nã.o há 
garantia de S.o
brevivência da 
grande mai.oria 
das espécies de 
animais e vege-

• É necessário que se tomem providências urgentes no 
sentido de desenvolver em todos os cidadãos do mundo 
uma consciência ecológica, porque sem o conhecimento 
real da biodiversidade da terra as chances de 
sobrevivência da humanidade estarão totalmente 

tativa de se desenv.olver 
uma s.ociedade mais sau
dável e garantida em seu 
futur.o, cabend.o a cada um 
de nós dar sua. c.ontribui
çã.o para que iss.o oc.orra, 
já que .o futur.o da humani
dade depende da criação 

-Ibidem. 

"PORTUGAL DESPERDIÇA DINHEI
RO DA EUROPA Até meados de Mai.o fe}
ram aplicados men.os de d.ois milhões de 
contos de um t.otal de 132 milhões de ver
bas a canalizar este an.o pel.o Fund.o Social 
para P.ortugal". 

- Título-manchete n.o PÚBLICO. 

"O grande drama d.o PS é a gestão das 
expectativas. Há-de chegar .o dia em que 
um político será eleito pelas verdades que 
diz e não pelas promessas que faz". 

- Manuel M.onteir.o n.o "Diári.o Económi
co". 

"Os clubes encontram-se falid.os mas 
comportam-se com.o mili.onári.os extrava
gantes e caprichosos. O comum d.os m.or
tais, não tend.o meios para passar férias 
nas praias da P.olinésia, fica-se pelos are
ais da Costa da Caparica. Os.clubes, não: 
comem e bebem à tripa f.orra e mandam 
assentar a conta n.o cu da pipa". 

- Nunes dos Sant.os n.o RECORD. 

com prometidas. 

tais, e c.onsequentemente nã.o p.oderá ha
ver um desenv.olviment.o sustentável, 
p.ois c.om a destruição d.os ambientes na
turais a humanidade perderá f.ontes vi
tais de recurs.os para a sua sustentaçã.o, 
de f.orma que devemos desenv.olver mé
t.od.os e acções c.oncretas para a c.onser
vaçã.o da bi.odiversidade. 

Para iss.o é necessári.o c.onjugar es
f.orç.os de t.oda a s.ociedade, sem a exclu
sã.o de qualquer de seus segment.os, e as 
p.ortas devem estar abertas para a dis
cussã.o e aceitaçã.o de temas imp.ortan
tes c.om.o: expl.osã.o dem.ográfica, c.ontr.ole 
da natalidade, desenv.olviment.o indus
trial e depredaçã.o, n.ova p.olítica educa
ci.onal, etc. 

Para um efectiv.o desenv.olviment.o sus
tentável, e c.onsequentemente gl.obal, su
gerim.os .os seguintes pr.ogramas: 

Desenv.olver uma adequada educaçã.o 
ambiental nas esc.olas públicas e priva
das d.o país, pr.opiciand.o a.os al.un.os .o 

Estimular .os meios de c.omunicaçã.o 
n.o sentid.o de divulgaçã.o de matérias am
bientais .ou c.orrelatas; 

Desenvolver uma educaçã.o sexual 
adequada a.os parâmetr.os actuais de .ocu
paçã.o dem.ográfica, evitand.o assim, na
turalmente, a explosão dem.ográfica ir
raci.onal da p.opulaçã.o; 

Incentivar práticas agríc.olas que pre
servem .o meio ambiente, f.ornecend.o c.on
dições especiais de financiamento e es
c.oament.o d.os produt.os, criand.o simul
taneamente órgã.os fiscalizad.ores efec
tiv.os e actuantes para a realizaçã.o d.os 
pr.ojectos, evitand.o assim desvi.o de fi
nalidade; 

utilizaçã.o na agricultura d.o sistema 
de r.odízi.o de áreas pré-determinadas, 
evitand.o .o esg.otament.o da terra, bem 
c.om.o a desertificaçã.o; 

Elab.orar plan.os naci.onais de .ocupa
çã.o territ.orial para as comunidades mar
ginalizadas e carentes, .observand.o as 

de uma n.ova s.ociedade; de 
uma n.ova fil.os.ofia de vida, 
sem a qual a raça humana 

estará fadada a sucumbir. 
Se nã.o h.ouver uma c.onsciencializa

ção global da gravidade d.o pr.oblema am
biental, o própri.o lix.o criad.o pel.o h.o
mem o suf.ocará. 

É necessári.o que se t.omem pr.ovidên
cias urgentes n.o sentid.o de desenv.olver 
em t.od.o's .os cidadã.os d.o mund.o uma 
c.onsciência ec.ológica, v.oltada para a 
afectiva e c.oncreta criaçã.o de uma s.oci
edade m.oderna, p.orque sem .o c.onheci-

. ment.o real da bi.odiversidade da terra e 
pr.oject.os c.oncret.os e aplicad.os de de
senv.olviment.o sustentável, as chances 
de s.obrevivência da humanidade esta
rão t.otalmente c.ompr.ometidas. 

* Juiz de Direit.o da c.omarca de Dia
dema - SP; membr.o d.o Centr.o de Estu
d.os Ornit.ológic.os - CEO, e aut.or d.o "Pr.o
grama Ambiental: A Última Arca de 
N.oé". 

C-ARTAS D O L E T O R 

Obras na Encarnação pre .o limite das 22HOO, determinad.o p.or 
Lei. 

A pr.opósit.o da n.otícia inserida n.o D.N. Mais estranh.o ainda é que, um destes ' 
. d.o dia 1 de Junh.o, s.ob .o títul.o de Obras dias, tenha telef.onad.o à P.S.P., cerca das 
na Encarnaçã.o, queria esclarecer .o 'se- OOH30, pr.otestand.o contra .o ruíd.o e tenha 
guinte: recebid.o do Sr. Agente Graduad.o de Servi-

Essas .obras nã.o se l.ocalizam n.o Bair- Ç.o a c.ons.olad.ora inf.ormaçã.o de que me de-
r.o da Encarnaçã.o, c.om.o a n.otícia deixa veria dirigir n.o dia seguinte à Esquadra da 
transparecer, inserem-se n.o c.omplex.o PSP para apresentar queixa p.or escrito. 
habitaci.onal Elias, pertença da C.o.ope- Senh.or Graduado da PSP, a queixa 
rativa de Habitação (?) a N.ossa Casa, e aqui está, p.or escrit.o sim, mas nã.o na sua 
que faz fr.onteira c.om algumas m.oradias esquadra, antes a.os olh.os de t.oda a gen-
d.o Bairr.o da E.ncarnaçã.o. Virá a pr.opó- te, para que se saiba que a P.S.P. nem sem-
sit.o dizer que contra essa .obra dec.orre pre está ao lad.o d.os Cidadã.os.no cumpri-
um pr.ocess.o, p.or estar a exceder a v.olu- ment.o da Lei. Afinal a chamada Co.opera-
metria autorizada pela C.M.F. Tanto tiva de Habitaçã.o a N.ossa Casa, nã.o será .o 
quant.o sabemos a obra está aut.orizada braço im.obiliário d.o t.odo p.oder.oso Jaime 
para 6 pis.os , já vai em pel.o inen.os 8 e a Ram.os? 
maqueta exp.osta para venda de aparta- Há que esclarecer, em ab.on.o da verda-
mentos .... tem 10! de, que daí p.or diante, após uma c.onversa 

que sem a intervençã.o da P.olícia nunca 
.os trabalh.os acabam a h.oras c.onvenien
teso 

Já agora mais uma pergunta. Os vere
adores da op.osiçã.o na C.M.F., porque é 
que em vez de reivindicarem gabinetes não 
fazem trabalh.o n.o terren.o, fiscalizand.o as 
p.oucas verg.onhas urbanísticas que pr.oli
f~ram na cidade e o desrespeit.o perma
nente pela lei no que confere aos índices 
de c.onstrução aprovad.os e largamente ex
cedid.os, c.om.o é este o caso? 

MARIA B. LADEIRA 

ECM e o Parque Ecológico 
do Funchal 

Daí que esses senh.ores estejam apres- clarificante c.om .o Exm.o. Comandante da G.ostaria de felicitar a E.C.M. pelas suas 
sad.os em c.oncluir a .obra e nã.o respeitem C.orporaçã.o, t.od.os .os telef.onemas que fo- n.ovas instalações e desejar um futur.o prós-
sequer .o direit.o a.o rep.ous.o das pessoas ram feitos para a P.S.P. ; em pr.otesto c.on- per.o a esta empresa, cuj.os princípios co-
que m.oram na vizinhança, avançand.o c.om tra .os ruíd.os, f.oram atendid.os, mas tem meçam pel.os cuidad.os com .o mei.o ambi-
as .obras pela n.oite dentr.o, ist.o é, até às 2 sid.o sempre necessário pedir a interven- ente e p.ortant.o c.om a qualidade de vida 
.oJt3h..o..r.as _da..manbií, desJ'flspeit!Uld.o Sjl_m-____ çij,Q !iI:!-. P.o}ícjª"g!le_ ~ .o_II!e_sJIJº _que ftiz.:lL __ de t~<!~s_ ºº~.____ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ 

Com.o f.oi publicitad.o, na altura devida, 
a ECM .ofereceu, em 1994 uma viatura a.o 
Parque EC.ológic.o d.o Funchal, quand.o este 
ainda na sua tenra idade de 6 meses, ten
tava criar uma impressã.o de credibiiida
de. A E.C.M. acredit.ou de imediat.o n.o Pr.o
ject.o e, c.om a sua d.oação, permitiu que .o 
desenv.olviment.o deste pr.oject.o se acele
rasse. 

Esta contribuição esp.ontânea duma em
presa madeirense, para um pr.oject.o da 
CMF para a n.ossa cidade e populaçã.o, é 

- um exempl.o de integraçã.o e de que .o de
senv.olviment.o tecnológic.o p.ode e deve c.on
tribuir para .o bem estar de todos os ma
deirenses. Em n.omé de t.od.os .os que dia
riamente trabalham, para c.onstruir um 
Parque, em que as 3 vertentes de: Educa
.ção Ambiental, Preservaçã.o de espécies e 
habitantes e z.ona de lazer e recrei.o, se 
destacam. Faç.o V.ot.os para que a ECM c.on
tinue com o sucesso que até aquí soube al
cançar. 

D. B. CÂMARA 
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Estado . Novo, Madeira Nova 
OSCAR G, TEIXEIRA 

"A Polícia tem instruções minhas .1-\.. de que deve usar a força ... " 

"A pOlícia está, a meu pedido, autorizada 
a utilizar a força ... " 

"Vou exigir à PSP que me apresente a 
identificação dos desordeiros ... " 

Estas e outras fra,ses ditadas pelo ho
mem que se auto-estimula com a chamada 
"Madeira Nova", são mais um triste exem
plo para que, sem complexos e frontal
mente, equacionemos a matriz ditatorial 
desta Velha "Madeira Nova". 

Desde quando a hierarquia das forças 
de segurança passa pela Quinta Vigia? Em 
que ficheiros irão parar os nomes da lista 
que se, "vai exigir" à PSP? 

Felizmente não poderei ajuizar da total 
apetência ditatorial de quem tem que go
vernar numa democracia. Só existe um 
verdadeiro ditador quando a ditadura po
de ser exercida, assim como não há um ver
dadeiro rei sem reino. 

Um ditador supõe-se sempre acima e pa
ra além da lei. Um ditador dita a lei, o seu 
desejo é uma ordem. 
Impõe o medo porque 

peito da "Madeira Velha" e da "velha di
reita do passado", cito alguns velhos pen
samentos do mesmo Dr. Jardim, arauto da 
autonomia, escritos no passado jornal do 
seu tio: 

Jan. 1973: "O regresso ao espírito do 28 
, de Maio tem de representar uma resoluta 

tomada de consciência .. . " 
Abr. 1973: "Tempos novos vive Portugal. 

Manda a justiça reconhecer o entusiasmo 
do Poder Novo. A fé por ele devotada a esta 
terra (Madeira)." 

Jul. 1973: "A população da Madeira man
tem-se ao lado do Governo ... " 

Dois anos depois, era cria:da a "Madei
ra Nova". Que efeito pedagógico terá cau
sado o 25 de Abril? 

3 - O J. M., em principal título da 1ª pá
gina de 22 de Maio, com foto a cores em 
destaque, enche: "Liderança do PS-M de
baixo de fogo" 

E continua: "O ambiente· no seio do PS
Madeira está longe de ser pacífico ( ... ) e 
não a,penas nos sectores ligados à sensibi
lidade derrotada na última convenção." 

- Comentários: Um jornal usa quase toda 

regionais participarem nos Estados Gerais 
para a Mudança fez accionar desde logo tó
dos os serviços de protecção. 

5 - "Os directores regionais do Executivo 
madeirense vão reunir-se na próxima se
mana No final, uma conferência de im
prensa com um objectivo: desmentir David 
Caldeira." (D.N. 26 de Maio) 

"Directores em silêncio após reunião se
creta" (D.N. - 29 de Maio) 

- Comentários: Em poucas palavras fi
quem algumas ideias e uma pergunta: 

1 ª ideia -A célebre "brigada do reumáti
co" precedeu eni poúéos meses o 25 de 
Abril. 

2ª - Acabaram-se as antigas declara
ções pró-Estado-Novo dos funcionários pú
blicos. 

3ª -A casa está devidamente limpa e ar-
rumada. ' 

Pergunta -Se algum ministro do governo 
PS convocasse os directores gerais para 
lhe prestar vassalagem, quantas conferên
cias de imprensa seriam dadas pelo Sr. -
Prof. Marcelo? 

6 - Ilustres convidados do GR eram os ' 
tontos de ontem e são 

vive no medo, pois tudo • 
são conspirações e pe
rigosas manobras polí
ticas. 

Amargamente, vivi e aprendi com a ditadura do Estado 
Novo. Por isso o 25 de Abril tem para mim um sabor especial 
que nunca poderá ser apreciado pelos que o consomem 

às vezes perigosos "cu
banos", colonialistas a 
soldo do PSjM em "ino
doros" Estados Gerais. 

Comentários: Em 
primeiro lugar, haja 
acordo: os Estados Ge
rais serão inodoros. O 
que já está a cheirar 

Amargamente, vivi e 
aprendi com a ditadura 
do Estado Novo. Por is
so o 25 de Abril tem pa
ra mim um sabor espe
cial que nunca poderá 

requentado no dia 26. ' 
Não gostaria de fazer juízos de valor, mas há que meditar , ' 

sobre alguns factos recentes. 

ser apreciado pelos que o consomem re
quentado no dia 26. 

Não gostaria de fazer juízos de valor, 
mas há que meditar sobre alguns factos re
centes. 

1. - O Presidente do Governo dá ordens e 
critica a àctuação cívica da PSP no bloqueio 
da estrada do Lugar de Baixo. 

- Comentários: Sem comentários. 
2. - Na sessão solene da C. M. Santana, 

"Jardim denuncia ci:mluio da oposição ma
deirense: ( ... ) Numa total pouca vergonha, 
a velha direita do passado junta-se com a 
esquerda revolucionária ( ... ) São dois gru
pos frustrados. Um porque a Madeira Ve
lha desapareceu, outro porque não conse
guiu fazer a revolução marxista" (J.M. -26 
de Maio) 

- Comentários: Antes de mais, quem fa
lou na sessão do Dia do Concelho de San
tana? O presidente do PSD ou o presidente 
doGR? 

Quanto ao assunto, recorde-se, a velha 
ditadura sempre usou o papão do comu
nismo como vacina contra qualquer oposi
ção. É uma técnica tão velha como gasta e 
usá-la hoje constitui um atestado de imbe
cilidade a quem ouve. 

Espantoso como no mesmo discurso es
sa "esquerda revolucionária" é atacada por 
alegadamente só saber fazer um governo 
de gestão que não muda nem faz o mundo 
avançar. 

E, dando coerência à incoerência e ares-

a área de rosto para dar como notícia uma 
não notícia, mais correctamente um artigo 
de opinião (ou de suposição) contra o mai
or partido da oposição. 

Tudo seria norn:tal se esse jornal não re
cebesse'meio milhão ele contos por ano de 
um governo ao serviço de um só partido. 
Fica um termo de comparação: meio mi
lhão de contos é o custo previsto do nunca 
feito Centro de Saúde de Machico. 

Quem ainda se lembra do "Diário da Ma
nhã" que se vendia mas não se comprava? 

4 - "Jardim não resiste em Santana: Tan
tos saneamentos políticos só com o gonçal
vismo" (D.N.- 26 de Maio) 

- Comentários: Há que reconhecer: a pre
ocupação é justa. Todos os ministros e até 
secretários de estados foram saneados po
liticamente pelo voto do povo. Pela primei
ra vez, depois de 10 anos, foi saneado o Pri
meiro Ministro. Coisa igual nem aconteceu 
no "'gonçalvismo". 

E até os directores gerais se queixam 
de serem saneados, embora a grande mai
oria do povo não perceba como é que ainda 
lá estão quase todos. 

Aqui na Madeira tais "saneamentos" têm 
sido de todo impossíveis, exceptuando um 
ou outro director regional de saúde ou di
rector de fiscalização económica. A casa, 
desde há20 anos, tem estado devidamen
te limpa e arrumada que qualquer micró
bio é prontamente desinfectado. 

Tanto é que a hipótese de 2 directores 

ser atacados. 

mal é o frenesim com 
que os mesmos estão a 

O PSD tem um medo, horror, de perder 
o poder. No seu comportamento relembram 
o que o Dr. Jardim escreveu em 1973: 

"O multipartidarismo não é sinónimo de 
emancipação cívica, antes podendo condu
zir à ineficiência." 

Em segundo lugar, com o governo PS, 
destaque-se a <)ifereriça de comportamen
to e um novo entendimento das responsa
bilidades de Estado. 

Jardim, como presidente do GR, disse 
com todas as letras: "Guterres é tonto"'. Gu
terres, como oposição, confirmou o óbvio, 
ou seja, quem, na falta de argumentos po
líticos, se limita ao insulto, não joga com a 
democracia toda. Mas Guterres, como pri
meiro ministro, põe a prioridade no relaci
onamento institucional, esquece as injúrias 
e o seu governo estabelece com o governo 
regional um relacionamento único na his
tória da nossa autonomia. 

Jardim, como presidente e em actos ofi
ciais, com o coro do PSD, injuria a oposic 

ção, ataca o primeiro-ministro e irrita-se 
por este ser também a face do PS. 

Irresponsavelmente pode-se sempre ale
gar que foi uma brincadeira. Mas quem, de
pois de ter recebido uma bofetada, aceita 
essa explicação? 

A tolerância tem limites. Gostaríamos 
que a guerra dos "catrogas" pertencesse 
ao passado. Para bem desta Terra, alguma 
coisa tem de mudar. 

1·3 
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"Mary Robinson, a Presidente da Re
pública da Irlanda, é apontada pela im
prensa como a sucessora do secretário
geral das Nações Unidas, o egípcio Bu
tros-Ghali, e afinnou ao jornal londrino 
"The Independent" que, perante essa pos
sibilidade considerará todas as opções". 

- Do Internacional no PÚBLICO. 

"O senhor Peres vai dar instruções às 
pessoas que estão a tratar desta questão 
(retirada israelita de Hebron) para me in
formarem sobre todos os pormenores do 
acordo e depois disso estarei em condi
ções de me pronunciar". 

- Benjamin Netanyahu aos jornalistaS. 

"Se houver um convite respeitável para 
fazermos parte de um Governo chefiado 
por Benjamin Netanyahu, seria um erro, 
no actual contexto, recusá-lo". 

- Yossi Beilin, colaborador de Peres, aos 
jornalistas. 

"Se ganharmos as eleições, seja com 
que vantagem for ... vamos pagar os salá
rios em atraso. Não vamos nacionalizar 
nem as casas nem os apartamentos. A ter
ra sim. Cada russo deve ter o seu peda
ço de terra, alugado. Porque os russos 
não têm dinheiro, e a nossa pátria seria 
comprada pelos estrangeiros". 

- Guennadi Ziuganov, candidato presi
dencial russo, em Novosibirski. 

"Os empresários russos trarão para 
dentro do país os 300 mil milhões de dó
lares que levaram para o estrangeiro, por
que permitir-lhes-emos que os depositem 
nos nossos bancos a um juro de 6% ao 
ano". 

-Ibidem. 

"Será que agora temos liberdade de 
imprensa? Têm à vossa frente o líder do 
maior partido da Rússia. Pois não me é 
permitido aparecer por 'uns minutos na· 
televisão. Nós acordamos com Ieltsin, e 
adormecemos com Ieltsin". 

-Ibidem. 

"se ganharmos, garantimos a liberdade 
de expressão e de imprensa e o pluripar
tidarismo. Já termínou o tempo em que 
uma Pessoa sabia tudo, decidia tudo". 

-Ibidem. 

"O Ziuganov não tem nada aver com o 
velho partido comunista. O povo já sabe o 
que é a liberdade e não vai permitir re
pressões. Mas agora só há produtos es
trangeiros, não há nada nosso, que ver-
gonha!" ' 

- Boris, estudante russo. 

"Urge restaurar a disciplina e a 
transparência da acção governativa, 
prevenindo-se os fenómenos de cor
rupção e tráfico de influências e pôr 
definitivamente cobro à elevada · cri
minalidade, ao roubo organizado e à 
delapidação do património do Esta
do". 

- José Eduardo dos Santos, no discurso à 
"Nova vida". 

F 11:\ 
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Os Açores têm beneficiado grandemente c.om a Base das Lajes. 

GOVERNO V A I P E N S' A '. R 

EUA prontos a fornecer 
mais F-16 a Portugal 

• Os EUA estão dispos_tos a aumentar a 
ajuda militar a Portugal. 
Com o fornecimento de mais F-16 e outro 
equipamentonãoespecificado. 
OGoverno diz que vai pensar. 

O secretári.o da Defesa n.or- da Defesa destacou, p.or seu lado, a 
te-american.o, William imp.ortância vital para .os Estad.os 
PerÍ'y,confirm.ou .ontem a Unid.os que a Base das Lajes c.on-

disp.onibilidade d.os ~stad.os Uni- tinua a desempenhar n.o ap.oi.o táo-
'd.os da América (EUA) de f.ornece- tic.o à F.orça Aérea n.orte-america-
rem iun n.ov.o l.ote de caças inter- · na, particularmente n.o que c.on-
cept.ores F-16 a P.ortugal, além de cerne às re"giões da Eur.opa, Médi.o 
.outr.o equipament.o militar não e~ Oriente e Africa. 
pecificad.o. _ _ O secretári.o da Defesa d.os EUA 

. William Perry falava aof;; j.orna- cheg.ou à BA 4, c.onf.orme pr.ogra-
listas n.o dec.orrer de. umã.confe- · IlÍad.o, às 10:45 da manhã, pr.oce
.,rencia de imprensa conjunta Corrl ,.o' . dente de Lisboa, tend.o viajad.o num 
ministr.o daDefesa,·AntóIlÍo·Yito-- .s.ofisticad.o B.oeing 747 d.otad.o de 

· rió..o~ náBase Aérea nÚlllero 4 (ÉA " Um centr.o de decisã.o de crise. 
4), nas Lajes. ;', .:--'. Vinte minut.os antes tinha che-

A pr.op.osta" d.o' secretári.o da De- , gad.o .o F ALCON da F.orça Aérea 
tesa d.os -EUA f.oi'"Í'eêebidã de f.or- ,- . P.ortoguesa, que transp.ort.ou, des
ma càutelósa-pbiAiltóni.o yit.ori: , . de.o Gontinente, Antóni.o Vit.orin.o. 
pó; que adiánt.ou que amesmá Será < • A Visita de William Perry e An
pOndeJ?:1da pel.o GDvern.o po$griês ' .. tóni.o Vit.orin.o à BA 4; teve c.om.o 
n.o quadr.o da Lei da Pr.ograinàção- , p.ont.o Jp.ais espectacular um simu-
Militár, cujas verbas terão de ser lacr.o de assalt.o p.or uma f.orça he-
apr.ovadas, p~l.o Parlament.o. litransp.ortada, de vigilância e c.on-

Na mesma .ocasiã.o, .o ministr.o tr.ol.o da Base, a um p.ost.o t.omado 
da Defesa referiu. que as c.onver- p.or f.orças h.ostis. 
saçpes c.om Wmfaín Perry ver~a- A operação teve .o seu epíl.og.o 
ram eminentemente a ,questão da c.om .o rebentamentp de um petar-
reestrutwação do pact.o atlântica" ~' d.o de pólv.ora seca, que assust.ou 
e clássifie.ou-as 'de "muito p.ositi- :' .os mais desprevenid.os e precedeu 
vas".O secretári.o n.orte-american.o a apresentaçã.o do destacament.o 

"venced.or", constituíd.o p<?r um pe
l.otão de c.orpulent.os soldad.os p.or
tugueses e n.orte-american.os que 
envergavam c.oletes à pr.ova de ba
la e as inseparáveis armas dos d.ois 
exércit.os: a G3 portugp.esa e a M60 
n.orte-americana. · . ", 

William Perry sublinh.ou .o im
p.ortante papel desempenhado pe
los militares n.orte-american.os des
tacad.os nas Lajes na segurança . ' 
d.os Estad.os Unid.os e el.ogi.ou-.os 
pel.os"sacrifíci.os que passam l.on
gede casa". 

O papel das Lajes, quer nas dé
cadas da Guerra Fria, quer du
rante a Guerra d.o Golf.o, na eva
cuação d.os n.orte-american.os da li
béria e ag.ora na .operação da 
Bósnia, f.oi realçado pel.o secretá
ri.o da Defesa n.orte-american.o, que 
declarou "são pessoas c.om.o v.ocês 
que n.os deixam .orgulh.osos". 

"Cada um de v.ocês aqui nas La
jes é uma parte da imp.ortante pon
te entre a América e a Eur.opa e .o 
rest.o do mund.o", adiant.ou. 

Uma f.onte d.o Ministério da De
fesa disse à agência Lusa que a 
questã.o do f.ornecimento de equi
pament.o bélic.o norte-american.o à 
Ind.onésia nã.o' f.oi tema expressa
mente ab.ordad.onas' conversações 
entre .os resp.onsáveis da Defesa 
dos d.ois países, sabendo-se t.oda
via que os EUA não abdicam da de
fesa d.os SImS interesses naquela 
regiã.o do gl.ob.o, a.o mesmo tempo 
que defendem a estrita .observân-

cia d.os Direit.os Human.os p.or par
te d.os seus aliad.os. 

Um pouco de história 

O iIÍter~sse d.os EUA pela Base 
das Lajes~rem.onta ao iníci.o d.os 
an.os 40: se bem que .o primeiro 
acord.o parà a utilização das insta
lações militares sediadas na Ilha 
Terceira tenha sid.o celebrad.o en
tre P.ortugal e Grã-Bretanha. 

Em plena Segunda Guerra Mun
dial, a reconhecida imp.ortância ge
.oestratégicádas ilhas aç.orianas 
c.onduziu à celebraçã.o c.om o Go
verno de L.ondres, a 8 de Outubr.o 
de 1943, de um ac.ord.o para a utili
zaçã.o das Lajes, .onde a F.orça Aé
rea P.ortuguesa fizera instalar, n.o 
ano precedente, .o C.omand.o Geral 
da Aer.onáutica d.os Aç.ores. 

Em Fevereir.o de 1944 foi a vez 
d.os EUA se instalarem na Base das 
Lajes com destacamentos da F.orça 
Aérea, da Marinha e d.o Exércit.o. 

No inici.o de 1945, .os EUA trans
feriram .o destacament.o para a Ilha 
de Santa Maria, .onde construiram 
o aerop.ort.o l.ocal, a partir d.o qual 
.operavam, enquanto .os ingleses se 
mautinham nas Lajes. . 

N.o an.o seguinte, c.om o term.o 
da Guerra e .o fim da cedência da 
Base à Inglaterra, .o destacament.o 
d.os EUA transfere-se definitiva
mente para a Base Aérea n. Q 4. 

A partir de entã.o, a Base pas
s.ou p.or uma série de melh.ora-
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ment.os de infra-estruturas e de re
.organização d.o seu pess.oal, que 
lhe permitiu assumir gradualmen
te n.os últim.os an.oS as missões pa
ra as quais está h.oje em dia V.oca
ci.onada, n.omeadamente as de bus
ca e salvamento, rec.onheciment.o 
mete.orológic.o, transporte aére.o e 
de f.ormação de pilotos e navega
d.ores para aviões plurim.ot.ores. 

Na sequência da sua integração 
n.o C.omando Aéreo dos Açores, em 
1978, passa a ser atribuída à BA 4, 
para além das missões já referidas, 
.o patrulhament.o marítimo da área 
d.o arquipélag.o e .o ap.oi.o às auto
ridades civis l.ocais, m.ormente em 
.operações de evacuação sanitária e 
de transporte inter-Hhas. 

Finalmente, em 1993 e em 1995, 
.o disp.ositiv.o da F.orça Aérea P.or
tuguesa nos Aç.ores regista uma al
teração substancial em term.os de 
estrutura .organizativa, que se tra
duz na extinçã.o d.o C.omand.o Aé
re.o e sua substituiçã.o pela Z.ona 
Aérea dos Aç.ores (VAA), c.om ins
talações físicas na Base Aérea n. Q 

4, s.ob .o c.omand.o d.o brigadeir.o 
Lindner C.osta e .o comand.o da Ba
se Aérea atrjbuid.o ao coronel So
lá da Cruz. 

. Presentemente, a VAA e a BA 
4 integram um t.otal de 485 milita
res p.ortugueses, entre .oficiais, sar
gent.os e praças, um p.ouc.o men.os 
de metade dos 1.000 militares n.or
té-american.os estaCi.onad.os na Ba- . 
se, que a partir daqui operam em 
temp.o de paz grandes aviões de 
transp.orte e de reabasteciment.o 
aére.o (C-5 Galaxia e C-141), s.ob .o 
comand.o do coronel Melvin Ree
ves. 

A FAP, p.or seu lad.o, tem sedio , 
ad.os na Base .os helicópter.os PU
MA SA 330, de fabric.o francês, .os 
aviocar CASA 212, de fabric.o es~ 
panhol e com pr.opUls.ores norte
american.os, e aparelh.os especia
lizad.os n.o patrulhamento maríti
mo e ria luta anti-submarina P-3 
ORION, de .origem norte-america
na 
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I I GRANDE GUERRA TROUXE F A M A 

Açores: um P9nto 
estratégico 

• Os Açores sempre foram um' ponto 
estratégico. Mas, só depois da'Segunda 
Guerra Mundial é que ganhatam ' 
importância geomilitar. ' 

A importância geoestraté
gica do arquipélago dos 

, Açores cedo foi aferida 
pelas Forças Armadas Portu
guesas, que logo nos primeiros 
anos da década de trinta fazem 
construir pela sua engenharia mi
litar uma pista de terra compac
tada na planície das Lajes. 

Porém, foi com a eclosão da 
Segunda Guerra' Mundial que o 
interesse dos ingleses, ,em pri
meiro lugar, e dos Estados Uni
dos logo a seguir, conferiram à 
Base das Lajes a sua actual di- , 
mensão de plataforma charneira 
para apoio lógístico das suas for
ças no Atlântico Norte. 

Desde então, a Base das La
jes, localizada na Ilha Terceira 
(Açores), já facilitou a interven
ção militar dos Estados Unidos 
em vários cenários de guerra, co
mo aconteceu num passado não 
muito longínquo no Líbano 
(1958), no apoio a Moisés Tchom
bé na província de Chaba (actual 
República do Zaire), em 1964, no 
apoio logístico e de vigilância do 
espaço aéreo de Israel em guerra 
contra os países árabes, em 1973, 
no transporte de pes,soal militar 
para protecção da embaixada 
dos Estados Unidos no Irão, no 
apoio à intervenção armada con
tra a Líbia e na ainda recente 
Guerra do Golfo contra o Iraque. 

Se, hoje em dia, a fasquia da 

importância estratégica da Base 
das Lajes já não está colocada à 
mesma altura, como parece com
provar o decréscimo ID'adual da 
presença de efectivos militares 
norte-americanos na base , ela 
continua a ser elemento prepon
derante no quadro das 'relações 
de cooperação militar entre Por
tugal e os Estados Uilidos: . 

Conforme salientou há preci
samente um ano (Junho de:19,95) 
o secretário de Estado nort&ame
ricano, Warren Christopher, por 
ocasião da celebração do acordo 
de cooperação e defesa entre os 
dois países assinado em Lisboa, 
"a importância da Base das La
jes para a projecção de forças 
convencionais norte-americanas 
a grande distância constitui um 
aspecto vital para a segurança 
dos Estados Unidos da América". 

Na mesma ocasião, os negoci
adores portugueses obtiveram o 
reconhecimento por parte dos Es
tados Unidos da competência dos 
tribunais nacionais em matéria 
de conflitos laborais na base das 
Lajes e a não substituição de por
tugueses por norte-americanos 
em postos de trabalho. 

O acordo bilateral de coope
ração e defesa; vigente por cinco 
anos, integra protocolos especí
ficos que regulamentam a utili
zação da Base das Lajes (acordo 
técnico), das relações laborais 

dos trabalhadores portugu~ses e 
uma acta final, para além do 
a,co,rdo genérico de 'cooperação 
e defesa. 

As contrapartidas ' favoráveis 
a Portugal pela util-ização norte
americana da Base das Lajes dei
xaram, entretanto, de incidir so
bre os aspectos meramente fi
nanceiros para passarem a ser 
de forma preponderante sobre a 
vertente da modernização das 
For:ças Armadas portuguesas. 

E assim que, face à lista de 
prioridades apresentadas pelo 
Governo português, os Estados 
Unidos acordaram na concessão 
de caças interceptores F16, num 
total de 20 aparelhos, presente
mente sediados na Base de Mon
te Real, além de carros de com
bate e veículos blindados de 
transporte de tropas e outro equi
pamento como múnições especi
ais e radares de defesa aérea. 

Ao abrigo do mesmo acordo, 
a Região Autónoma dos Açores 
é beneficiada com esquemas de 
cooperação nos domínios do en- ' 
sino, meio ambiente, protecção " 
civil, segurança social e saúde, 
turismo e agricultura. 

Todo este programa de coopera
ção bilateral Portugal-Estados Uni
dos tem igualmente beneficiado a 
reorganização do equipamento da 
Força Aérea Portuguesa, propici
ando o abate de aviões já antiq~&- _ 
dos, caso dos T33, T37, T38e'Fiat 
G91, e a sua substituição pelos mO: 
dernos Alpha Jet, aparelhos de trei-
no avançado que os alemães utili- ' .,. 
zaram na Base Aérea de Beja, actu: 
almente sob comando único 
português. 

A Base das Lajes é parte importante da cooperação Portugal/EUA. 

. f . , ~ 
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P O N T O 
" D E 

V I ST A ' 
" W' . illiam Perry esteve ontem 

, em Portugal, mais pro-
priamente nos Açores, on

de manteve contactos com o ministro 
português da Presidência e da Defe-
sa, António Vitorino. ' 
O secretário da Defesa dos EUA veio 
retribuir a visita que António Vitorino 
tinha feito àquele país, em finais do 
ano Passado. 
o 'ponto mais marcante do encontro 
foi a visita à Base das Lajes. Aprovei
tada para reiterar. pontos do acordo 

• O nosso País é, hoje, um aliado ouvido e 
tido em con,ta e não apenas um membro 

_ para faternúmero, muitas vez,es apenas 
-pela sua 'importância geoestratégica. 

António Vitorino foi o anfitrião de William Perry. 

de cooperação luso-norte-americano, 
firmado em Junho do ano passado. 
Um acordo que continua a ser positivo _ 
para ambos os países, pese o decrés
cimo de tropas do país do Tio Sam no 
arquipéla,go açoriano. 
Aliás, os, últimos acordos têm sido roda 
vez maís positivos para o Governo por
tuguês. Hoje, a Base das Lajes não dá 
apenas contrapartidas económicas, 
mas, também, e sobretudo, militares. 
Os vinte nOVQS F16 que os EUA vão 
forneCer a Portugal, os novos carros
tanques, a par do mais sofistificado 
material militar, fazem parte do con
vénio. 
E, finalmente, os Açores começam tam
bém a ser largamente beneficiados. O 
acordo prevê importantes apoios a di
versos níveis. 
Com efeito, Portugal aprendeu. E a,go
ra os acordos já não são apenas favo
ráveis aos países que utilizavam as 
nossas bases, para os seus interesses, 
quase que a troco de nada. 
Nos últir:nos dez anos, Portugal deixou 
de ter receio dos seus parceiros maís 
poderosos. Em 1996, a quatro anos do 
século XXI, o nosso País começa a afir
mar-se fortemente no contexto inter
nacional, com uma capacidade nego
cial que antes não tinha, firmando con
victamente as suas posições. 
Claro que ainda não temos o peso ne
gocial de outros países europeus, c0-

mo uma Alemanha, uma França, uma 
Itália ou o Reino Unido. Mas, somos 
já um parreiro a levar em linha de con
ta e a merecer a atenção dos maís ri
cos. 
Por isso, não admira o bom acordo for
mulado o ano passado. Como também 
não admira algumas importantes vi
tórias diplomáticas (como é o caso da 
eleição de Freitas do Amaral para a 
presidência da Assembleia Geral da 
ONU) e outros convénios assinados, 
favoráveis a Portugal. Portugal recon
quistou o respeito da comunidade in
ternacional. O nosso País é, hoje, um 
aliado ouvido e tido em conta,e nãO 
apenas um membro para fazer núme
ro, muitas vezes apenas pela sua im
portância geoestratégica. 

, M.A 

.. ,,) .~.,.", 
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Notáveis 
em Sheffield 
o "pantera-negra", Eusé

bio, deverá marcar presença 
junto da comitiva nacional, 
amanhã, acompanhado pelo 
preSidente da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF), 
Gilberto ·Madaíl. Também 
esperados em Sheffield são o 
secretário de Estado dos 
Desportos, Miranda Calha, e 
o presidente do Instituto do 
Desporto, Vasco Lynce. 

A selecção nacional es
treia-se domingo no Euro'96 
frente aos campeões euro
peus em título, Dinamarca, 
em jogo agendado para o 
Estádio de Hillsborough, com 
início às 19:30 horas. 

Um adepto 
muito especial 

Fortunato Sobral Cabo, 60 
anos, foi o único adepto naci
onal que ontem assistiu ao 
primeíro treino da selecção 
dos lusitanos no campo de \ 
treinos do Sheffield Wednes
day. 

O senhor Fortunato partiu 
na passada terça-feira de 
Portugal, de autocarro, com 
destino a Paris, onde chegou 
na manhã do dia seguinte. No 
mesmo dia, pela tardinha, foi 
de comboio até ao porto fran
cês de Calais, embarcou e já 
estava em Sheffield, vestido 
a rigor para ver ao vivo os 
seus heróis. Tal como nos trei:
nos, Fortunato Cabo, um 
fervoroso adepto do Sporting 
de Braga, já prometeu que 
não faltará aos jogos de Portu
gal, munido com um bombo 
de respeitáveis dimensões e 
traje írrepreensível. 

Compras 
em escudos 
Os adeptos portugueses 

que se deslocarem a Sheffi
eld para assistir ao único jogo 
que Portugal realiza no Está- . 
dio Hillsborough e que esco
lherem o maior centro comer
cialda Europa, o Meadowall, 
para realizarem as suas 
compras, vão poder pagnr em 
escudos. 

Por ocasião do Euro'96, a 
dírecção daquele estabeleci
mento comercial permite aos 
turistas das nações cujas 
selecções jogarão em Sheffi
eld que paguem as suas 
compras nas moedas dos 
respectivos países. 

Polícia 
deteve adeptos 

A polícia britânica deteve 
ontem dois adeptos ingleses 
suspeitos de provocar aciden
tes, numa medida integrada 
na operação destinada a 
garantir a segurança no 
Euro'96. 

As detenções aconteçeram 
depois de, na terça-feíra, as 
forças da ordem inglesas 
tornarem públicas as foto
grafias de seis presumiveis 
implicados em incidentes 
ocorridos em Abril durante 
uma partida entre o Arsenal e 
o TotleBhaBh'" V-'~ '1.--~- ~ 

• • 

• Volta à Madeira em todo-o-terreno 

Arranca hoje no Funchal mais uma edição da Volta à Madeira em todo-o-terreno. 
Quase uma centena de desportistas, entre "motards" e adeptos do 4x4 vão conhecer 
o lado escondido da Madeira. Uma aventura empolgante ... 

PORTUGAL E M SHEFFIE"LD 

Uma inesperada 
onda de calor 

Depois da instabilida
de do tempo irlan
dês, que se fez sentir 

durante todo o estágio reali
zado em Dublin, a selecção 
foi surpreendida com tempe
raturas de todo inesperada 
para a altura do ano na Ingla
terra, que obrigam os respon
sáveis da equipa técnica a 
terem alguns cuidados com 
a preparação dos jogadores. 

A temperatura durante o 
treino rondou os 22 graus e 
para a tarde poderá chegar 
aos 26, calor que contrasta 
bastante com a chuva, vento 
e frio que muitas vezes acom
panharam a equipa durante 
o estágio de Dublin, com 
temperaturas nunca superi
ores a 20 graus, com a média 
a situar-se nos 15. 

Dada a surpresa climaté
rica, a equipa técnica já reco
nheCeu que a intensidade dos 
treinos poderá ser reduzida, 
tendo os jogadores sido acon
selhados a ingerirem líqui
dos para evitar a desidrata, 
ção. 

No que respeita ao treino, 
que durou cerca de 90 minu
tos, a principal novidade foi o 
facto de, pela primeíra vez, 
ter surgido a bola na sessão 
matinal, uma vez que os 
apuros técnico-tácticos, com 
bola, foram habitualmente 
reservados para a tarde. 

Pela primeira vez, tam
bém, a selecção pôde sentir 

• A selecção portuguesa foi ontem brindada com uma 
inesperada onda de calor nó dia em que treinou pela 
primeira vez na Inglaterra, no campo de treinos do 
Sheffield Wednesday, na contagem decrescente para 
o seu primeiro compromisso no Grupo D do Euro'96 
em futebol, domingo, frente à Dinamarca. 

Com muto calor, ao contrário do que tinha acontecido na Irlanda, os. portugueses treinaram. 

a pressão dos "media", 
própria de um Campeonato 
da Europa: o treino foi 
presenciado por cerca de oito 
dezenas de jornalistas (tele
visão, rádio e imprensa escri-

JOGADORES 

ta), de várias nacionalidades, 
e no final as aglomerações 
jUnto de jogadores e do técni
co para a recolha de decla
rações foi atribulada . . 

Os lusitanos treinaram-

ANSIOSOS 

-se no bem tratado relvado de 
treinos do Sheffield Wednes
day, a apenas algumas cente
nas de metros do Estádio 
Hillsborough, onde actuarão 
domingo, o mesmo comple-

Rui Costa de~agradado 
Baía e Pinto optimistas 

O médio internacional 
português Rui Costa, 

futebolista dos italianos da 
Fiorentina, manifestou-se 
ontem bastante desagrada
do com as declarações profe
ridas a seu respeito por 
Manuel Damásio, que quar
ta-feíra foi reeleito para presi
dente do Bepfica. 

Depois de ter garantido a 
reeleição para o cargo de 
presidente dos "encarna
dos", Manuel Damásio afír
mou que Rui Costa estava 
perdoado por ser um joga
dor jovem e por ter sido 
enganado pelo outro candi
dato João Vale eAzevedo. 

"Ser perdoado porquê? Se 
ele (Manuel Damásio) se 

, chateia ·por~ll]1}-jogader dizer~ 

Vítor Baía está optimista. 

que quer voltar ao Benfica, I mou Rui Costa, demonstran-
então é melhor continuar a do o seu desagrado pelas afir-
comprar estrangeíros", afir- mações de Manuel Damásio. 

Sobre a Dinamarca, actu
al campeã da Europa e 
adversária de Portugal no 
primeiro jogo do grupo D 
da fase final do Euro'96, 
Rui Costa acredita que os 
dinamarqueses continuam 
"uma selecção muito forte, 
mas não como há quatro 
anos". 

Por seu lado, o guarda
redes Vítor Baía escusou-se a 
falar do seu contrato com os 
espanhóis do F. C. Barcelo
na, garantindo que a partír 
de agora só fala "da selecção 
portuguesa" . 

Vítor Baía defendeu que 
Portugal espera "fazer coi
sas boas e ir o mais longe 
possível" e, por issO, está a 
" tentar formar um colectivo -

xo marcado pela tragédia 
quando, em 1992, quatro 
dezenas de adeptos morre
ram contra os gradeamentos, 
desde então retírados. 

Sá Pinto contraiu no trei
no um pequeno traumatismo 
muscular, sem importância, 
segundo o médico da selec
ção, José Carlos Esteves, 
enquanto Paulo Sousa reali~ 
ZQU os habituais trabalhos 
suplementares, que traz pres
critos pelo preparador físico 
da Juventus, os quais privi
legiam a tonificação da zona 
abdominal. 

A segurança do Europeu 
. também se fez notar. A selec
ção nacional é diariamente 
acompanhada por quatro 
seguranças providenciados 
pela organização e ontem, 
durante o treino, estiveram 
ainda mais quatro polícias, 
um dos quais munido de uma 
máquina de filmar, que 
gravava o desenrolar dos 
acontEilcimentos. 

Dois dos seguranças 
viajam mesmo no interior do 
autocarro que a equipa utili
za n~ deslocações, enquanto 
outros dois escoltam a equi
pa, de viatura. 

Os quatro seguranças 
também vigiam os aconteci
mentos nas imediações do 
hotel onde está alojada a 
equipa, tendo, entre outras 
preocupações, o cuidado de 
acautelar que nenhum jorna
lista venha a importunar o 
descanso dos jogadores. 

Também na cidade de 
Sheffield, a segurança tem 
sido evidente. 

No centro da cidade é 
frequente ver polícias a cava: 
lo, carros da Polícia antimo
tim patrulham constante
mente os vários locais de 
possível conflito, e é possível 
ver agentes apeados em 
quase todas as artérias da 
cidade. 

com jogadores de grande 
talento". 

Quanto a João Pinto, que 
Manuel Damásio considera 
inegociável, o futebolista 
defende que a selecção 
portuguesa não tem sentido 
muita pressão: 

"O hotel é muito tranqui
lo e o convívío óptimo. As 
condições são muito boas, 
mas é evidente que sentimos 
um pouco de ansiedade por 
o jogo estar a aproximar-se." 

Garantindo que Portugal 
está na Inglaterra para 
"fazer o melhor possíyel", 
João Pinto defendeu que a 
Dinamarca "é uma grande 
equipa" e acrescentou: "Po
de não ser a favorita, mas 
nós respeitamo-la. " 

Quando questionado so
bre a forma como os jogado
res lusitanos se libertam da 
pressão, explicou que os 
futebolistas se preocupam 
em esquecer que vão jogar, 
efectuando algumas partidas 
de "cartas, ténis de mesa e 
minigolf-e,-paPa-distrair!'. - ~, 
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BENFICA 

Damásio reconduzido 
também deseja Rui Costa 

• o empresário Manuel Damásio voltou a registar quarta
-feira um triunfo categórico nas eleições para os órgãos 
sociais do Benfica, tendo no seu discurso de vitória 
apelado ao candidato derrotado que mantenha a 
promessa de trazer Rui Costa. 

Manuel Damásio foi reeleito de forma categórica. 

A ludindo a um com
portamento "indig
no" de alguns candi

datos aos órgãos sociais da 
outra lista concorrente (lis
ta B), principalmente no ca
pítulo de uma eventual trans
ferência de Rui Costa da Fi
orentina para o Benfica, o 
presidente dos benfiquistas 
preferiu dar uma palavra de 
conforto ao internacional 
português. 

"Rui Costa estás perdo
ado, porque és jovem e fos
te enganado", afirmou Ma
nuel Damásio, que aprovei
tou a ocasião para apelar a 
João Vale e Azevedo, candi
dato derrotado, a manter 
aberta a possibilidade - atra-

vés das empresas que refe
riu durante a campanha po
derem suportar a sua aqui
sição - de Rui Costa voltar 
ao Benfica, "até porque já 
arranjei quem financie os 
140 mil contos que faltam". 

Outro facto que alimen
tou a campanha eleitoral foi 
o alerta da lista de Vale e 
Azevedo para uma eventual 
venda de João Vieira Pinto, 
considerado o jogador mais 
valioso do actual plantel ben
fiquista, o que Damásio vol
tou a negar categoricamen
te: "O João Pinto é inegQci
ável". 

"O jogador já faz parte 
do património do clube e, se 
um dia pretender Sair, terá 

que vir a uma assembleia ge
ral para que possa ser liber
tado", adiantou o presiden
te reeleito. 

Outro futebolista que ul
timamente tem sido aponta
do como um eventual futuro 
reforço "encarnado" ê o 
avançado Jorge Cadete, an
tigo jogador do Sporting e 
que representa actualmente 
os escoceses do Celtic Glas
gow, contratação que Da
másio continua a negar. 

"O Jorge Cadete é um 
jogador em que o Benfica p0-
de vir a ter algum interesse, 
mas, como já tinha afirmado 
anteriormente, só poderá vir 
a ser alvo de negociações ca
so a equipa técnica se mani-

o N TEM A TARDE 

Portugueses treinaram 
a pensar na Dinamarca 

A selecção portuguesa ini
ciou ontem à tarde, à 

porta fechada, o treino espe
cífico de situações de jogo, no 
relvado secundário do Shef
field Wednesday, visando a 
sua estreia no Grupo D do 
Campeonato Europeu de fu
tebol Inglaterra'96. 

Encerrado um ciclo de 
apuros que visavam a com
ponente física, Portugal es
treia-se domingo frente à Di
namarca, tendo o selecciona
dor nacional, António Oli
veira, alterado os objectivos 
das se~s~su«!e, ~lJlho~ ~ ip;l-. 

plementado uma preparação 
mais específica. 

A sessão da tarde iniciou
-se com uma hora de atraso 
em relação ao previsto, devi
do ao treino da manhã ter si
do presenciado por cerca de 
100 jornalistas, entre eles 
mais de 50 estrangeiros, que 
no final ocuparam os jogado
res com entrevistas. 

Preocupado com o can
saço dos seus pupilos, Oli
veira optou então por lhes 
dar mais uma hora de des
canso, iniciando a segunda 
sl(~8ã9,qe)~9~9s I\s ,!~·oq. 

A màrcação de livres, 
pontapés de canto, grandes 
penalidades e novos esque
mas tácticos parecem ser ag<r 
ra a principal preocupação 
do seleccionador nacional, de

. pois do estágio de Dublin, on-
de a componente física teve 
lugar de destaque. 

O treino da tarde acabou 
por revelar uma "agradável 
surpresa": a temperatura 
amena que se fez sentir em 
Sheffield, cerca de 18 graus, 
depois dos 26 graus verifica
dos no treino da manhã. 

,11l1ÍL çl}Ç8dor, adj,~t? ~e . 

feste a favor da sua contra
tação", acrescentou. 

Reportando-se ao pro
jecto delineado para o Ben
fica, Manuel Damásio refe
riu: "Sou um homem mais 
do futuro do que do passa
do. O nosso projecto já tinha 
sido apresentado e todos os 
sócios conhecem-no, pelo 
que agora vamos afincada
mente pô-Io de pé". 

Vale e Azevedo fez o dis
curso de reconhecimento da 
derrota na sua sede de cam
panha, tendo na ocasião 
agradecido a todas as pes
soas quê o apoiaram, além 
de salientar que estará aten
to ao trabalho da direcção 
agora eleita, principalmente 
no tocante ao cumprimento 
das promessas feitas ao lon
go da campanha. 

Apesar de ainda não ter 
respondido ao apelo feito por 
Manuel Damásio em relação 
à vinda de Rui Costa e tam
bém de Fernando Couto, Vale 
e Azevedo deixou pratica
mente claro que com a vitória 
da lista A os jogadores não de
verão regressar a Portugal. 

"Quero ainda enviar um 
abraço muito especial ao Rui 
Costa e ao Fernando Couto e 
agradecer a todos a confian
ça depositada em mim e no 
meu projecto para o Benfica, 
que infelizmente voltou as cos
tas ao regresso daqueles dois 
magníficos jogadores ao fute
bol português", afirmou a pro
pósito Vale e Azevedo. 

Embora derrotado, o 
candidato da lista B salien
tou que as ideias defendidas 
pelo seu elenco nas últimas 
semanas "continuam váli
das, são exequíveis, estão ao 
alcance do Benfica e podem 
torná-lo ainda mais grandio
so e glorioso". 

"É por estas ideias que 
continuaremos a lutar, por
que assim estamos a lutar 
por um BenfiCa forte, lide
rante e vencedor, ou seja, 
um Benfica à Benfica", 
acrescentou Vale e Azevedo. 

Oliveira, referiu no final da 
sessão que a temperatura, à 
hora do encontro frente aos 
escandinavos, dado que se 
aproxima das condições que 
habitualmente se verificam 
em Portugal, deverá consti
tuir mais uma motivação para 
os jogadores. Em relação ao 
plantel, Caçador garantiu que 
não se verificam lesões, es
tando os 22 jogadores a trei
nar sem apresentar queixas. 

"Estão praticamente re
cuperadas as pequenas ma
zelas que alguns jogadores 
apresentavam e estão todos 
a treinar sem limitàções", adi
antou. 

Para sexta-feira, terceiro 
dia da operação Inglaterra'96, 
estão previstos mais dois trei
nos, o primeiro pela manhã 
às 11:00 e o segundo pelas 
18:00, novamente fechado à 
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CONTACTOS ENCETADOS 

João Luís e Eusébio 
na lista de Machico 

J oão Luís, Eusébio e 
Ladeira são alguns 

dos jogador~s que per
tencem aos quadros do 
Club Sport Marítimo e 
que interessam à Associ
ação Desportiva d~ Ma
chico, apurou o DIARIO 
junto de fonte do clube 
tricolor. Segundo nos foi 
dito, estes atletas, junta
mente com os também 
"verde-rubros" Bruno, 
Guido, Bragança e Cuca, 
foram já contactados, no 
sentido de virem a repre
sentar o clube machi
quense na próxima épo
ca, a título de emprésti
mo. Falta a resposta dos 
atletas e, naturalmente, 
o "agreement" da direc
ção liderada por Rui Fon
tes. 

Na base deste assédio 
contratual está o relacio-

namento estreito entre as 
direcções do Marítimo e de 
Machico, e que, entre ou
tras facilidades, esteve na 
origem da transferência de 
Arnaldo Carvalho para o 
clube da zona leste. 

As relações próximas 
entre Fontes e Carlos Ro
drigues estão ainda na ba
se de uma solicitação que 
aA. D. Machico deverá di
ligenciar junto da Associ
ação de Futebol do Fun
chal, já na próxima se
mana. Pretendem os 
machiquenses actuar em 
casa quando o Marítimo 
jogar no Continente, nu
ma tentativa de assegurar 
"casa cheia" nos jogos 
disputados em Machico, 
assim como evitar algum 
êxodo que se verificava 
para os Barreiros. 

J. F. 

João Abel Freitas esteve em foco ontem. 

G O L F E 

Madeirenses brilhantes 
no "nacional" individual 
os jovens jogadores 

madeirenses presen
tes no Campeonato Naci
onal Individual, que se es
tá a disputar desde ontem 
em Estela, localidade pró
xima a Póvoa de Varzim, 
deram uma demonstração 
clara de que o golfe ma
deirense assume hoje um 

. papel de relevo em Por:
tugal. 

Disputado em duas ca
tegorias distintas, com os 
jogadores de handicap O 
a 5 incluídos em "primei
ras" e os de 6 a 12 a dis
putarem um campeonato 
de 2. ªs categorias, os ma
deirenses cumpriram on
tem os primeiros dezoito 
buracos com brilhantis
mo. Alexandre Henriques 
ocupa a terceira posição, 
mas com o mesmo resul
tado do segundo, 74 pan
cadas, enquanto Monia 
Snapper é a sexta joga-

. dprª,q~cJ9n8rh9~A ~:S_ I!i , . 

tegorias, mercê das 88 
pancadas. 

Nas segundas catego
rias, João Abel Freitas 
ocupa a segunda posição, 
com 76 pancadas, tendo 
protagonizado ao longo 
do dia a melhor prestação 
entre os madeirenses, 
performance de certo mo
do atraiçoada à entrada 
para o último buraco. Fi
lipe Pacheco é nono, com 
84 pancadas, enquanto 
João Umbelino ocupa a 
20.ª posição (88). Refe
rênqia ainda para An
drew Oliveira, o 21. Q clas
sificado (89). , 

Jogados em "stroke
play", os dois primeiros 
dias de competição (36 
buracos) vão s~r decisi
vos, pois vão determinar 
os oito melhores jogado
res por categorial sexo 
que vão disputar amanhã, 
em "match-play" , o título 
de campeão na:cjQnl}l. , J. 
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• 
RO LAND-GARROS 

Graf-Arantxa disputam 
final anunciada 

A tenista germânica, 
vencedora já Bm 
1987/88/93/95,mo& 

trou-se totalmente demolidora 
e desfez-se da espanhola Con
chita Martinez, terceira pré-

· -designada, em apenas dois 
"sets", vencendo pelos parci
ais de 6-3 e 6-1, em apenas 
1:06 hora. 

Graf praticou neste en
contro um ténis de alta qua
lidade, principalmente no se
gundo "set", parcial em que 
apenas cedeu um jogo,-fren
te a uma espanhola que se 
mostrou incapaz de virar o 
rumo dos acontecimentos. 

Martinez conseguiu ain
da dar alguma luta na pri
meira partida, altura em que 
as duas tenistas tentaram 
quebrar o serviço da adver
sária, tendo Graf se saído me
lhor e vencido por &3. 

Na outra meia-final, a che
ca Jana Novotna, 10.ª joga
dora do torneio, conseguiu 
dar mais luta a outra espa
nhola em prova, mas Arant
xa Sanchez acabou por fazer 
valer o seu favoritismo, ven
cendo em dois "sets", com 
parciais de 6-3 e 7-5. 

Arantxa, que venceu em 
Roland-Garros em 1989/94, 
aproveitou da melhor manei
ra os inúmeros erros não for
çados de Novotna, 42 ao lon
go do encontro. Novotna ain
da tentou colocar em campo o 
tipo de jogo que lhe permitiu 
vencer a norte-americana de 

. origem sérvia Monica Seles, 
primeira cabeça-de-série, nos 
quartos-de-final, mas as for
ças começaram a faltar-lhe, . 
frente a uma espanhola que 
se revelava bastante confian
te. 

Kafelnikov testa 
Pete Sampras 

o tenista norte-america-

• A alemã Steffi Graf, primeira cabeça-de-série e detentora do título, 
e a espanhola Arantxa Sanchez, quarta pré-designada, disputam amanhã 
a final do torneio de ténis de Roland-Garros (Fra-nça), depois de passarem 
ontem as meias-finais. 

no Pete Sampras, número um 
do Mundo, será submetido ho
je a um duro teste frente ao 
russo Yevgeny Kafelnikov, 
sexto cabeça-de-série, nas 
meias-finais de singulares 
masculinos do torneio fran
cês de Roland-Garros. 

Depois do seu primeiro 
encontro do torneio, a 26 de 
Maio, Pete Sampras, que 
completa 25 anos a 12 de 
Agosto, demonstrou a sua 
perfeita adaptação a esta su
perfície, ao ponto de elimi
nar "especialistas" como o 
sueco Magnus Gustafsson e 
o espanhol Sergi Brugera, 
duas vezes vencedor em Pa-

NBA 

Steffi Graf, duas faces de uma campeã. 

ris (1993 e 1994), em cinco 
"sets". 

Após ter vencido, também 
em cinco "sets", o seu com
patriota Todd Martin, Sam
pras necessitou apenas de 
três "sets" para se "livrar" do 
australiano Scott Draper, an
tes de eliminar Jim Courier, 
que também já venceu duas 
vezes em Roland-Garros (1991 
e 1992), em cinco "sets", num 
encontro de grande intensi
dade. 

Frente-a-frente com o 
norte-americano vai estar 
Yevgeny Kafelnikov, 22 
anos e número um do ténis 
russo, que chegou à meia-fi-

nal numa semiclandestini
dade. 

Encontro a encontro foi
-se desembaraçando, em ape
nas três "sets", do espanhol 
Galo Blanco, do sueco Tho
mas Johansson, dos espa
nhóis Felix Mantilla e Fran
cisco Clavet antes de se im
por, ao perder um "set" pela 
primeira vez, ao holandês Ri
chard Krajicek. 

A outra meia-final dos In
ternacionais de França opõe 
o suíço Marc Rosset, 14.º ca
beça-de-série, ao alemão Mi
chael Stich, 15.º, onde a "ba
lança" deverá pender para 
Stich, de 27 anos, que em 1991 

venceu o torneio de Wunble
don e que foi submetido a 
duas operações ao tornozelo 
no Inverno passado. 

Stich, que não se cansa 
de repetir que só deseja di
vertir-se nos "courts", ultra
passou o austríaco Thomas 
Muster, venredor em 1995, e o 
francês Cedric Pioline, ambos 
em quatro "sets". 

Rosset deverá tornar-se a 
próxima vitima de Stich, isto 
depo~ do campeão olímpico 
de Barrelona em 1992 ter con
seguido virar o resultado fren
te ao alemão Bernd Karba
cher, quando perdia por dois 
"sets" a zero. 

Toni Kukoe inspirado 
"liquida" Somes 

Ron HarpeI' terminou 
com 15 pontos, 60 por cento 
nos "tiros" de campo (seis em 
10), sete assistências e cinco 
ressaltos, enquanto Kukoc al
cançou 18 pontos, 53,8 nos 
lançamentos de campo (sete 
em 13), quatro assistências e 
quatro ressaltos, em apenas 
27 minutos. 

Nos Sonies, Shawn Kemp 
foi, sem dúvida, a grande fi
gura, conseguindo 32 pontos, 
64,3 por cento nos lança
mentos de campo (nove em 
14),87,5 nos lances livres (14 
em 16) e oito ressaltos, nú
meros "manchados" por sete 
perdas de bola sem lança
mento. O croata Toni Kukoc foi 

quarta-feira o "actor" 
principal do triunfo caseiro 
dos Chicago Bulis sobre os 
Seattle SuperSonics (107-90), 
no primeiro "duelo" da 50.ª 
final dos "play-off" da Liga 
Norte-americana de Basque
tebol Profissional (NBA). 

"Tenho andado à espera 
de um bom jogo e ele apare
ceu esta noite (quarta-feira)", 
afirmou Kukoc, autor de 10 
dos 12 primeiros pontos dos 
Chicago Bulls no quarto pe
ríodo, que "dispararam" o 

· marcador de uns equilibra
dos 81-77 para uns decisivos 
91-82. 

Foi o reaparecimento em 
"grande" de um dos melhores 
jogadores europeus, que e& 
teve muito "apagado" nas pri
meiras rondas dos "playoff", 
especialmente nos lança
mentos de três pontos, com 
apenas três "tiros" converti
dos, em 36 tentados. 

O "show" de Toni Kukoc 
iniciou-se a 10.52 minutos do 
final do encontro, com um 
"afundanço", após uma es
pectacular "finta" ao alemão 
Detlef Schrempf, e prosse
guiu com dois "triplos", o se
gundo dos quais com lance li
vre adicional, e a quinta fal
ta para Shawn Kemp. 

"Ele deu-nos minutos de 
grande qualidade na altura 
crucial. Isto vai ser muito 
bom para o moralizar", ex
plicou Michael Jordan, refe
rindo-se à actuação de Kukoc, 
que, até ir para o banco - a 
4.37 minutos do fim -, ainda 
mar'cou um lance livre e um 
"tiro" de campo. 

Neste "louco" começo do 
derradeiro e decisivo perío
do, destacou-se igualmente a 
excelente prestação do base 
Ron ·Harper, que "roubou" 
duas bolas a Gary Payton e, 
em consequência, marcou 
quatro importantes pontos 
em contra-ataque. 

Embora sem "deslum
brar", as super-estrelas dos 
Bulis estiveram também em 
bom nível, tanto Michael Jor
dan, com 28 pontos e sete re& 
saltos, como Scottie Pippen, 
autor de 21 pontos e sete re& 
saltos, concretizando juntos 17 
lances livres, em 19 tentados. 

Dennis Rodman, com se
te pontos e 13 ressaltos, efec
tuou também uma prestação 
positiva, apesar de os seus ad
versários tudo terem feito pa
ra o levar à "loucura", o que 
não aconteceu, niuito pelo 
contrário, pois foi Frank Bric
kowski que foi expulso. 

Para além do "rain mau", 
destaque na formação de Ge
orge Karl para o poste Sam 
Perkins, com 14 pontos e 60 
por cento nos "triplos" (três 
em cinco), e, na segunda par
te, para o alemão Detlef 
Schrempf, com 13 pontos e oi
to ressaltos. 

Mal esteve o base Gary 
Payton, que, apesar de ter 
somado 13 pontos, 10 assis
tências e seis ressaltos, esteve 
desastrado nos momentos
"chave", com duas perdas de 
bola imperdoáveis e apenas 
35,3 por cento nos "tiros" de 
campo (seis em 17). 

.,. 
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Varzim virtual 
campeao 

" daIlB 
O Varzim é o virtual 

campeão nacional da II Di
visão B de futebol, ao em
patar 1-1 na Covilhã,ante 
o Sporting local, em jogo 
da 5. ª jornada da fase de 
apuramento do campeão. 

A vantagem dos povei
ros , que "encerraram" 
com duas vitórias e dois 
empates nesta fase, é de 
seis pontos, quando falta 
apenas disputar o Covilhã
-Beja, marcado para do
mingo, e que servirá tão 
somente para definir o se
gundo classificado. 

Sporting 
e MetroStars 

empatam 
O Sporting Clube de Por

tugal empatou a 1-1 com a 
equipa norte-americana do 
MetroStars, num jogo amigá
vel de futebol disputado na 
quarta-feira à noite no "Giants 
Stadium", em East Ruther
ford (Nova Jérsia). 

Dominguez inaugurou o 
marcador para o Sporting 
aos 12 minutos, mas o Me
troStars empatou aos 39 por 
intermédio deA J. Wood. 

O MetroStars é coman
dado actualmente pelo ante
rior técnico "leonino", Carlos 
Queiroz. 

"Magic" 
Johnson 
no Boca 

O basquetebolista norte
-americano "Magic" Johnson, 
uma das principais "estre
las" da NBA, vai representar 
o Boca Juniors na próxima 
época, anunciou quarta-fei- . 
ra o presidente do clube ar
gentino, Mauricio Macri. 

"No inicio de Julho, Ma
gic vai assinar um pré-Don
trato com o Boca Juniors e 

/ deverá estrear-se pela nossa 
equipa em princípios de Fe
vereiro", revelou Macri, que 
recentemente considerou um 
"sonho" a contratação do jo
gadôr dos Lakers. 

O tesOlU'eiro do clube ar
gentino, Orlando Salvestri
ni, evocou, pouco antes do 
seu preSIdente, "contactos 
bastante avançados" com o 
representante do jogador, 
Leon Rosen, garantindo que 
existiam 70 por cento de pos
sibilidades do basquetebo
lista assinar pelo Boca Ju
niors. 

"Johnson está interessa
do em jogar na Argentina. 
Gosta de Buenos Aires e do 
seu clima. Por estas razões, 
existem boas possibilidades 
de a transferência ser con
cluída" ; sublinhou Salestri-
ni. 

"Magic" Johnson, de 36 
anos, abandonou ó basque
tebol profissional pela pri
meira vez a 7 de Novembro 
de 1991, data em que surpre
endeu o Mundo anunciando 
que era seropositivo. 
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Dois dias de aventura'" 
A prova é destinada 

a motos e veículos 
de tracção integral; 

que durante as duas eta
pas, a decorrerem hoje e 
amanhã, vãO cumprir cer
ca de trezentos quilóme
tros. 

A lista de participantes 
está dividida entre 48 mo
tards e 22 veículos todo-o
terreno que compõem o 
número reunido pelo Ar Li
vre Madeira Clube nesta 
iniciativa. 

Gente prestigiada 

Entre inscritos, e nas 
motos, o destaque vai pa
ra Vítor Freitas, o campe
ão regional de motocross, 
e para as presenças dos pi
lotos nacionais Mário 
Brás, Carlos Ala, Toni Sil
va, Nelson Cruz, Jorge Gil 
e Elisabete Jacinto. 

Nos veículos, um nú
mero reduzido, em relação 
a edições anteriores, mar
cará presença: Emanuel 
Machado, em Land Rover, 
Carlos Simão, Toyota BJ 
40, Adelino Andrade, Land 
Rover, Maria João Barros, 
em Suzuki Vitara, José Ca
macho, em Willys, e Nuno 
Soares, em Mitsubishi Pa
jero. 

Percursos distintos 

Hoje, a caravana tem 
percursos distintos. 

As motos vão efectuar 
um percurso até à Calhe
ta, percorrendo a zona do 
Estreito, as serras da Ri
beira Brava, Ponta do 
Sol, finalizando na Ca
lheta, cumprindo sete 
provas especiais de clas
sificação, com chegada 
prevista à Calheta pelas 
17 horas. 

Para os jeeps, este raid 
será um mero passeio atra
vés de road-book, reser
vando a etapa de hoje, a 
decorrer entre o Funchal 
e Santana, algumas difi
culdades de navegação e 
de ultrapassagem de obs
táculos. 

Prova-espectáculo 

No início da tarde terá 
lugar uma prova-espectá

. culo na zona da ribeira do 
Faial, onde será montado 
um circuito de obstáculos 
variados, em a perícia e a 
técnica dos participantes 
serão decisivas para con
seguirem cumprir a prova 
prevista pelos organizado
res. 

No sábado, será a vez 
dos carros efectuarem o 
percurso realizado no dia 
anterior pelas motos e es
tas a voltarem a efectuar 
uma nova passagem pelas 
mesmas especiais, cum
prindo as sete provas es
peciais de classificação 
que vão decidir a final. 

No final do dia de sá
bado, a caravana regressa 

.. '-,-. -,,----'--- -.;.l-

• Um misto de passeio e competição recheada de muita 
aventura de tracção integral é o que está reservado para os 
cerca de noventa participantes do V Raid Madeira TI. que a 
partir de hoje vão estar "fora de estrada" em toda a Região. 

PAULO FERREIRA 

É a grande festa do TI que hoje tem início no Funchal. 

ao Hotel D'Ajuda, onde es
tá instalada a "base" des
ta prova, finalizando assim 
o raid. 

de perto os jeeps serão o 
Pico do Silva, a zona do 
Poiso, a estrada de ligação 
Poiso/São Roque do Faial 
e a ponte velha do Faial. 

Lombo de São João/Lom
bo das Terças (4. ª PEC -12 
horas e 25 minutos), Acha
da de Cima/Pico do Ro
chão (5. ª PEC -14 horas e 
30 minutos), Canhas/Paul 
(6.ª PEC -15 horas e 40 mi
nutos) e Lugar da Serra 
(7. ª PEC -16 horas e 55 mi
nutos). 

Acessos fáceis 
Como assistir 

Para quem quiser 
acompanhar de perto a 
passagem da caravana, 
existe um conjunto de 
acessos e locais privilegia
dos para ver de perto o 
evoluir dos participantes, 
sem que para isso seja ne
cessário um carro de trac
ção integral. 

Na etapa de hoje, os lo
cais privilegiados para ver 

Quem estiver interes
sado em ver evoluir as mo
tos, pode deslocar-se ao 
controlo de partida das es
peciais de classificação, 
Corticeiras (junto à esco
la) (1.ª PEC -10 horas), Jar
dim da Serra (2. ª PEC -10 
horas e 25 minutos), Ta
bua/Candelária (3.ª PEC-
11 horas e 40 minutos), 

Da parte da organiza
ção está tudo a postos para 
a realização de uma exce
lente prova, entre os pilo
tos tudo está afiado e a ex
pectativa e entusiasmo são 
os melhores para, durante 
dois dias, se dedicarem à 
aventura. 

• 
M O TOS E "JEEPS" 

Santana e Calheta palcos 
E sta primeira etapa, a decorrer ao longo 

de toda esta sexta-feira, leva os pilotos 
das motos e dos "jeeps" a cumprirem provas 
distintas. 

Para os motards, sete classificativas vão 
estar integradas no percurso, que os vai levar 
do Funchal à Central Hidroeléctrica Q.a Ca
lheta e regresso ao ponto de partida, passando 
por lQcais como a ponte velha dos Socorridos, 
Covão, Boca dos Namorados, Jardim da Serra, 
Fontainhas, Pedregal, Lugar da Serra e Ri
beira dos Moinhos, descendo pela Boa Morte, 
entrando na E. R. em São João (Ribeira Bra
va). 

Pela marginal até à Tabua, as motos subi
rão pela antiga estrada da Calheta até à Zim
breira, subindo depois até ao Pico Queimado e 
sítio da Quinta 

Com almoço junto à Central Hidroe
léctrica da Calheta, haverá lugar a uma 
curta pausa, para regressarem à estrada 
e cumprirem, pelo circuito inverso ao efec-

" . l' 
1.. " - - ".I t - . - i 

tuado, mais três provas especiais de clas
sificação. 

Para os "jeeps", a etapa vai ligar o Fun
chal a Santana, com regresso, ao fim da tar
de, ao ponto de partida. 

O início desta etapa está marcado para as 
10 horas e 30 minutos, com os participantes a 
efectuarem um passeio, cumprindo as indica
ções do "road book", que os levará até à Ca
macha, pelo Jardim Botânico, Caminho do 
Meio, Caminho dos Pretos, Campo 1. Q de Maio, 
Figueirinhas, Eiras, seguindo para o Pico do 
Silva, Herdade da Pedreira, Ovis, central de 
tratanientó de lixo e Poiso. 

Descendo pelo empedrado até ao Chão 
das Feiteiras, a caravana volta à E.R. até ao Ce
dro Gordo, seguindo até à ponte do Faial, pelo 
percurso de terra do Cabeço do Salão Bran
co e Achada do Pau Bastião. Na ponte do Fai
al haverá uma prova-espectáculo e uma pausa 
para almoço, voltando os participantes ao Fun
chal, pela estrada regional. 

• .l,r .:.~ .: .. .:..... .... ~ .... ~--
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Os jovens craques do ténis madeirense. 

CIRCUITO MCC/KID CUP 

Dezasseis finalistas 
foram apurados 

T erminou nos "courts" da 
Quinta Magnólia, com a 

disputa do terceiro e último 
torneio, as fases intermediá
rias do M.C.Computado
res/Kid Cup, circuito que 
apurou os finalistas para o 
"masters". 

Iniciativa da Escola de 
Ténis Piti Borges, este cir
cuito MCC/Kid Cup, ainda 
que em fase embrionária, é 
um importante contributo pa
ra a formação dos jovens jo
gadores. 

Numa análise aos resul
tados temos que a "verde-ru
bra" Carina Corte, bem co
mo José Farinha, da Escola 
Piti Borges, voltaram a im
por o seu jogo, evidenciando 
uma clara superioridade so
bre todos os restantes com
petidores. 

A "verde-rubra" teve o 
passaporte para a final ao 
derrotar a sua eterna rival e 
colega de treino, Mariana 
Fernandes, por 2-D, com par
ciais de 6/1 e 6/4. Na final a 
sua opositora - Natalie Afou
seca - vendeu cara a derro
ta, num jogo de bom nivel 
técnico e que permitiu a Ca
rina Corte vencer por 6/1 e 
7/5, passando contudo por 
grandes dificuldades, sobre
tudo no segundo set quando 
Natalie Afonseca esteve a 
vencer por 5-2. 

Nos rapazes, José Fari
nha soma e segue e pouco há 
a acrescentar ao que já tinha 
sucedido nos anteriores tor
neios. Desta feita José Fari
nha ganhou com maior faci
lidade. Nas meias-finais ven
ceu o seu colega de clube, 
André Sotero, por 6/1 e 6/1, 
enquanto na final derroto!l 
Pedro Reis por 6/1 e 6/0. O 
jogador do C. S. Madeira al
cançou a final depois de ter 
derrotado o seu colega de 
equipa, David Andrade, por 
2-D (6/2 e 6/3). -

Concluida a 1ª fase deste 
circuito, os oito melhores elas
sifimdos dos três torneios, em 
ambos os sexos, vão disputar 
o Masters, competição que te
rá lugru- nos dias 15 e 16 de Ju
nho. Estão apurados Carina 
Corte (Marítimo), Nicole Ca
pelinha (Madeira), Mariana 
Fernandes (Marítimo), Nata
lie Afonseca (Marítimo), Sara 
Fernandes, Joana Nunes 
(CTF), Carolina Silva (Ma
deira) e Joana Simão. 

No sector masculinos, 
vão disputar o Masters: José 
Farinha (ETPB), Pedro Reis 
(Madeira), André Sotero 
(ETPB), Ricardo Ventura 
(Madeira), Bernardo Freitas 
(CTF), David Andrade (Ma
deira), Filipe Farinha 
(ETPB) e Francisco Tavares 
(Madeira). 

H IPISMO 

Paula Exposto 
vence o duelo ... 

F oi um duelo empolgan
te, aquele que Paula Ex

posto e André Gomes prota
gonizaram na quarta prova 
do rankingregional. Venceu 
a primeira, conseguindo as
sim regressar às vitórias. 

O hipismo tem destas coi
sas. Ou seja, a imprevisibili
dade quanto ao rendimento 
de cavalo e cavaleiro torna 
esta modalidade muito exi
gente, competitiva. 

Depois de André Gomes 
ter vencido as duas primei
ras provas do ranking e de 
Hugo Exposto ter ganho a 
última prova, agora foi a vez 
de Paula Exposto vencer. 
Ou seja, André Gomes (2 vi
tórias), Hugo e Paula Ex
posto dividiram entre si as 
vitórias nas quatro primei
ras provas, facto que atesta 

"-

a competitividade da moda
lidade. 

Em relação a esta última , 
prova, Paula Exposto e An
dré Gomes rivalizaram num 
duelo empolgante, ao longo 
de 26 obstáculos (!!), de
monstrando os cavalos uma 
excelente condição física, fac
tos que tornaram a prova 
num grande espectáculo. 

Num bom plano estive
ram, também, Hugo Expos
to e Sara Nóbrega, o terceiro 
e quarto classüicados, res
pectivamente, enquanto Mi
guel Vacas continua a perse
guir a sua primeira vitória, 
quedando-se desta feita na 
sexta posição. Tozé Gonçal
ves, Duarte Nunes e Pedro 
Flausino, este uma agradá
vel surpresa, foram outros 
cavaleiros em destaque. 
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LIGUILHA 

"Ufa", que sufoco! 
O Colégio do Infante deu 

um passo importante 
tendo em vista a sua manu
tenção na I Divisão. Ontem 
venceu o Paço D'Arcos, por 
18-12, partindo assim em van
tagem para o segundo jogo, a 
ser disputado já amanhã em 
casa da formação lisboeta. 

Embora tratando-se de 
duas equipas com vivências 
competitivas bem distintas - o 
Infante participou no "nacio
nal" da I Divisão, enquanto 
as continentais, na segun
da -, a partida de ontem aca
bou por ser mais equilibrada 
do que seria de esperar. Ali
ás, foi mesmo o Paço D'Arcos 
quem dominou durante gran
de parte do primeiro tempo, 
facto que só foi poSSÍVel face à 
desorganizada defesa da equi
pa da casa que, além deste 
factor, também esteve muito 
perdulária na finalização. 

Rectificando alguns erros 

defensivos e, á.cima de tudo, 
com outra atitude competiti
va, o Colégio do Infante re
gressou do intervalo com ou
tra postura. Melhores na de
fesa, mas acima de tudo mais 
eficazes na finalização, as ma
deirenses aos poucos foram 
tomando conta do jogo, até 
porque nesta altura, o Paço 
D'Arcos começava a acusar 
todo o esforço que despendeu 
no primeiro tempo. 

Sob a arbitragem de Dia
mantino Lopes e Mário Ri
beiro, as equipas alinharam: 
Infante: Conceição, Natasa 
(4), Jetta (1), Filipa, Sara (3), 
Tânia Olíveira (3), Ana Luísa 
(5), Osvalda., João Malheiro, 
Sónia, Cm-la, SóniaAbreu (1), 
Susana Camacho e Nélia. 

Paço D'Arcos: Joana., Car
la, Ana Bela (4), Sónia, Ra
quel (2), Sandra, Clélia (4), 
Maria Fernandes, Maria Vi
eira (1), Rita e Cesarina. 
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T É N I S D E M E S A TAÇA D E PORTUGAL 

Quatro equipas madeirenses 
presentes na fase final 

já no próximo fim
de-semana que a 
Associação de Té

nis de Mesa da Madeira or
ganiza, no Pavilhão Gim
nodesportivo de Câmara 
de Lobos, a fase final da 
Taça de Portugal, onde 
participam as formações 
madeirenses da AC.M. Ma
deira, Câmara de Lobos, 
Estreito (meia-final femi
nina) e por fim o C. D. São 
Roque/ Eurocash na final 
masculina. 

Para além das equipas 
da casa encontram-se apu
radas para esta fase os 
conjuntos do C. T. M. Mi
randela, na meia-final fe
minina, e o Estrela da 
Amadora, na final mascu
lina. 

Meias-finais 
jogam-se hoje 

Relativamente aos en
contros o sorteio ditou que 
nas meias-finais femininas 
- que se realizam amanhã 
às 15.00 horas - a AC.M. 
Madeira tem de medir for
ças com o actual campeão 
nacional, o Câmara de Lo
bos, enquanto que o G. D. 
Estreito discutirá a passa
gem à final com o vice-cam
peão, o C. T. M. Mirandela. 

No escalão masculino 
é de referir que as forma
ções do São Roque/Euro
cash e Estrela da Amado
ra já estão apurados para 
a final, depois de terem 
derrotado nas meias-finais 
o São Martinho do Porto e 
o Sporting das Caldas, res
pectivamente. É de referir 
ainda que as duas finais 
serão disputadas simulta
neamente, no domingo, às 
11.00 horas. 

Para todos os interes-· 
sados em assistir às finais, 

• O São Roque/Eurocash disputa no domingo a final da Taça 
de Portugal, defrontando o Estrela da Amadora, campeão 
nacional em título. Nos femininos, Estreito, Câmara de 
Lobos e A.CM. Madeira vão discutir, conjuntamente com 
o Mirandela, quem tem o direito de jogar a final. 

JUAN GONÇALVES 

o ano passado a festa foi do Estreito. 

vão estar no domingo, por 
volta das 10.00 horas, au
tocarros nos seguintes lu
gares: Palácio da Justiça, 
no Largo do Encontro (São 
Roque) e na sede do C. F. 
Andorinha. 

Destaque-se, ainda, 
que para esta organiza
ção, a Associação de Té-

nis de Mesa contou com 
os apoios de várias enti
dades, quer oficiais, quer 
particulares, tais como: 
Federação Portuguesa de . 
Ténis de Mesa, Instituto 
do Desporto da Região 
Autónoma da Madeira, 
Câmara Municipal de Câ
mara de Lobos, Brisa, Go-

rik e Foto Profissional. 
Aproveitando a reali

zação deste evento, irá re
alizar-se no sábado , às 
18.30 horas, no Salão No
bre da Câmara Municipal 
de Câmara de Lobos, um 
colóquio subordinado ao 
tema "Ténis de Mesa ... 
Presente e Futuro". 

ANDEBOL I NFANTIL ca de 60 participantes vin
dos da capital espanhola. 
As muitas dificuldades nas 
ligações entre esta Região 
e Madrid, a tempo de pode
rem participar no torneio, 
fizeram com que os respon
sáveis das formações espa
nholas fretassem um jacto, 
para poderem chegar a tem
po e horas. Afinal, o reco
nhecimento da qualidade 
desta iniciativa. 

"Leõézinhos"reúnem 
milhares de jovens 

T em início hoje a VIII 
edição do Torneio In

ternacional de Andebol In
fantil organizado pelo Ma
rítimo, "Os Leõezinhos"·, 
uma festa do andebol in
fantil que trouxe à Região 
mais de duas centenas de 
jovens oriundos do Conti
nente e também de Espa
nha. 

Dezasseis equipas fo
rasteiras, além de todos os 
clubes regionais, vão abri
lhantar os nossos recintos 
durante três dias, que se 
pretende, acima de tudo, 
sejam de festa e convivio 
entre todos os participan
tes. 

Jogar andebol deverá 
ser o pretexto para que os 

cerca de 500 jovens pos
sam recordar um fim-de-se
mana bem diferente. 

Para hoje está previsto 
uma vasto programa cul
tural com todos os partici
pantes, cerca de 500, a se 
concentrarem no Parque 
de Santa Catarina, encon
tro marcado para as 16 ho
ras, para logo de seguida 
desfilarem até ao Pavilhão 
do Funchal. 

A competição , no en
tanto, tem início logo pela 
manhã, num torneio que 
este ano levará o andebol 
até vários pontos da ilha, 

. tais como Santa Cruz, Ca
lheta, Câmara dos Lobos, 
São Vicente, um facto po
sitivo, pois aliará a verten-

te desportiva à cultural, 
permitindo aos muitos jo
vens que pela primeira vez 
estão na Madeira desfru
tarem as nossas paisagens. 

Por outro lado, e pela 
noite, no auditório da Se
cretaria da Economia, re
aliza-se uma acção de for
mação sob a temática do 
jovem praticante, iniciati
va virada para os técnicos 
da modalidade, e não só, 
completando um dia em 
cheio desta organização. 

Espanhóis viajaram 
em avião fretado 

Um avião de 60 lugares 
fará a ligação entre Madrid 
e Funchal, trazendo os cer-

Jogos e desfile 
para hoje ... 

Para hoje , além da 
apresentação formal das 
equipas no Parque de San
ta Catarina, o Pavilhão do 
Funchal registará uma ver
dadeira maratona de jogos, 
desde as 8 da manhã até, 
mesmo, ao fim do dia. 
Além deste recinto, o tor
neio vai desenrolar-se no 
Pavilhão dos Trabalhado
res e, também, nos vários 
polivalentes do Funchal. 

HP ------------_. ----- --- ----_._----~_ .. _--
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"MY FRIEND" ABRIU NO "MONUMENTAL LIDO" 

Um compromisso de qualidade 
• José António Teixeira abriu em 1984 um bar na Zona Velha 

da, Cidade. O "Bananas" destacou-se dos demais, sobretudo 
na noite madeirense. Trouxe uma nova maneira de estar, 
personalizando o serviço e com animação ao vivo - uma 
'viola e alguns voluntários davam o toque necessário. 

Vista do cocktail-bar e do restaurante do «My Friend». 

R egressado das ilhas 
Jersey, onde estive
ra cerca de cinco 

anos, José António trouxera 
alguns hábitos "very bri
tish" e daí tratar os seus cli
entes, carinhosamente, por 
"My Friend". Uma atitude 
que em pouco tempo fez 
com que fossem os próprios 
clientes a tratá-lo por esse 

nome, que viria a institucio
nalizar-se na casa. 

Ao fim de mais de dez 
anos na Zona Histórica da 
cidade, este jovem empresá
rio, desde sempre ligado à . 
Hotelaria e Turismo, resol
veuexpandir as suas activi
dades, tendo optado por ace
der a um convite do director 
do "Monumental Lido", e ali 

montar, numa apreciável 
área, sobranceira à Estrada 
Monumental, com vista mar 
e também com entradas e 
saídas independentes do 
Centro Comercial, um bar
-restaurante, que se tem afir
mado pela sua qualidade e, 
sobretudo, pelo bom gosto 
colocado na decoração e ma-' 
teriais utilizados. Quanto ao 

nome, claro, havia que po
tencializar os anos de tra
balho e o conhecimento que 
os seus clientes dele tinham. 
Assim sUrgiu o "My Friend". 

Este novo estabelecimen
to é composto por um cock
tail-bar e restaurante "à la 
carte" com capacidade para 
120 pessoas e mais uma es
planada para cerca de 60 pe& 
soas, com amplos espaços e 
numa zona reservada, sem 
tráfego automóvel à porta, no 
primeiro piso do Centro Co
mercial "Monumental Lido", 
na Estrada Monumental. Há 
um amplo parque de estacio
namento no centro, sendo 
gratuita a primeira hora. As 
restantes são a 75$00. 

Quanto aos menus do seu 
novo restaurante, aberto há 
pouco tempo mas já com 
uma clientela interessante e 
fiel, José António Teixeira 
optou por uma lista interna
cional, sem esquecer alguns 
pratos típicos da Madeira e 
do Alentejo, nos quais conta 

, com a mão habilidosa de al
guns amigos da casa. 

. Há uma grande diversi
dade de sopas frescas e sa
ladas, além de apresentar 
diariamente o "prato do 
dia". Aos sábados há "Fei
joada à Brasileira com to
dos" e aos domingos "Cozi
do à Portuguesa". Para os 
que assim pretenderem há 
ainda vinho da Região, de 
um produtor particular do 
Porto da Cruz, e bolo do ca-

• 
rlen 
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José António Teixeira já abriu o «My Friend». 

co com manteiga de alho. 
Destaque ainda para a vari
edade de croquetes e rissóis, 
além de saborosa pastelaria, , 
tudo de fabrico caseiro. Ou
tra novidade neste restau
rante é o "barbecue" na e& 
planada, de peixe ou de car
ne, à escolha do cliente, ao 
almoço ou ao jantar. Para 
acompanhar, uma criterio
sa carta de vinho!?, para to
dos os paladares e bolsas .. , 

Segundo nos afirmou Jo
sé António Teixeira, e como 
facilmente se conclui, houve 
a intenção de privilegiar no 
"My Friend" a qualidade e 
algumas boas receitas, que 
estavam por demais indus
trializadas. É tudo feito na 

hora, incluindo as sopas, 
frescas do dia e com compo
nentes naturais. 

O novo restaurante está 
apto a fornecer orçamentos 
para festas de confraterni
zação, empresas, aniversá
rios, baptizados, etc., inclu
indo a pastelaria e bebidas, 
a preços bastante cativantes. 
Para já vêm aí os Santos Po
pulares. José António Tei
xeira e os seus dois chefes 
- João Nunes dos Santos, na 
cozinha, e José António Fer
reira de Sousa, nos bares e 
restaurante - estão a pre
parar noites de grande fes
ta, com ementas apropria
das, adentro do tipicismo e 
da tradição madeirenses . 

(f) 761762 

Na agradável esplanadÇl,do Centro Monumental Lido (junto à Estr. a Monumental) 1. o andar 
Para oseu convívio das 10 às 04 horas 

Os Santos Populares aproximam-se, Seja nosso convidado nos típicos arraiais madeirenses que estamos a preparar. 
CEIA - VINHO - CERVEJA - REFRESCO - CAFÉ 

Fazemos reservas para grupos, tais como: Comemorações -Empresas -Aniversários e outras 
RESTAURANTE ESPLANADA COM CAPACIDADE PARA 140 PESSOAS - ({) 76 1762 

-, 
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ANÚNCIO 

1.2 Juízo CRIMINAL DO FUNCHAL 
(2.ª Publicação no Diário de Notícias em 7/6/96) 

A Drª MARIA CELlNA DE JESUS DE NÓBREGA, Juíza de 
Direito do 1.º Juízo Criminal do Funchal. 

Faz saber que ao abrigo do art.º 336.º do Código Processo 
Penal, nos autos de Processo Comum Singular 580/95, foi o 
arguido JOSÉ AGOSTINHO BETTENCOURT FREITAS, 
carpinteiro, nascido a 03/10/63, na freguesia de São Martinho, 
Funchal, filho de José Gomes de Freitas e de Maria Rodrigues 
Bettencourt, com última residência conhecida na Rua da Casa 
Branca, .Beco 60 - Funchal , actualmente em parte incerta; 
declarado CONTUMAZ, por despacho de 27/05/96, com os 
seguintes efeitos: 

a) Suspensão dos termos ulteriores do processo até à 
apresentação ou à detenção do arguido, sem prejuízo da 

. realização de actos urgentes (art. º 336, n.º 1 e 320 do 
C.P.P.); 

b) Anulabil idade dos negócios jur íd icos de natureza 
patrimonial celebrados pelo arguido após esta declaração 
(art'º 337.º, n.º 1); 

c) Proibição para o arguido de obter por via originária ou 
renovação, bilhete de identidade, passaportes, e carta de 
condução (art.º 337, n.º 3) ; . 

d) Proibição para o arguido de obter certificado de registo 
Criminal (art.º 337, n.º 3); 

e) Proibição para o arguido de obter certidões de registo 
Comercial e Predial (art.º 337, n.º 3) 

O arguido está acusado de um crime p. e p. pelos art 'ºs 11 º 
nº 1 aI. a) do Dec-le 454/91 de 28/12. 

Funchal , 30/05/96 

A JUíZA DE DIREITO 
Maria Cetina de Jesus de NÓbrega 

A ESCRIVÃ ADJUNTA 
Manuela Duarte 

571 14 

MARIA 'AURORA 
ASTRÓLOGA PARAPSICÓLOGA 
Está de novo na Madeira para tentar ajudar a resolver 
os seus problemas de amor, espirituais, negócios, etc. 

Tarot, mapa astral, reencarnação. 

MARCAÇÃO: através do ([) 229041, R. dos Aranhas, 45. 

ACADEMIA DO BACALHAU 
DA 

MADEIRA 
Informamos todos os compadres desta ACADEMIA 

. que por motivo dos feriados dos dias 6 e 10 do 
corrente, o almoço que se deveria realizar no dia 7 
fica transferido para o dia 14 do corrente no 
restaurante "Tropical" à Estrada Monumental. 

Não faltem 
A Direcção 

FUNCHAL) DE JUNHIO DE 1996 

ANÚNCIO 

1.2 Juízo CRIMINAL DQ FUNCHAL 
(2.ª Publicação no Diário de Notícias em 7/6/96) 

A Drª MARIA CELlNA DE JESUS DE NÓBREGA, Juíza de 
Direito do 1.º Juízo Criminal do Funchal. 

Faz saber que ao abrigo do art.º 336.º do Código Processo 
Penal , nos, autos de Processo Comum Singular 596/95, foi o 
arguido CELlO BATISTA BAETA TEIXEIRA, solteiro, nascido 
a 27/01/70, na freguesia e concelho da Calheta, com última 
residência conhecifda no Sítio da Vila - CALHETA, 
actualmente em parte incerta, declarado CONTUMAZ, por 
despacho de 16/05/96, com os seguintes efeitos: 

a) Suspensão dos termos ulteriores do processo até à 
apresentação ou à detenção do arguido, sem prejuízo da 
realização de actos urgentes (art, º 336, n,º 1 e 320 do 
C,P,P,); 

b) Anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza 
patrimonial celebrados pelo arguido após esta declaração 
(art. º 337.º, n.º 1); 

c) Proibição para o arguido de obter por via originária ou 
renovação, bilhete de identidade, passaportes, e carta de 
condução (art.º 337, n.º 3); 

d) Proibição para o arguido de obter certificado de registo 
Criminal (art.º 337, n.º 3) ; 

e) Proibição para o arguido de obter certidões de registo 
Comercial e Predial (art.º 337, n,º 3) 

O arguido está acusado de um crime previsto no art.º 24º nº 
3 e punível pelo art.º 40º nº 1 aI. c) da lei 30/87. 

Funchal, 24/05/96 

A JUíZA DE DIREITO 
Maria Celina de Jesus de Nóbrega 

A ESCRIVÃ ADJUNTA 
Manuela Duarte 

57113 

57070 Até 10 de Junho em Lisboa, ([) 01/3880883 

LEILÃO 
Amanhã Sábado, 08 do corrente, pelas 15 horas, na sede da AGÊNCIA CHAGAS, 
à Rua dos Ferreiros n,º 113, terá lugar esta total liquidação que consta em especial 
do seguinte: três mobílias de quarto de dormir para casal, dita para pessoa, duas 
mobílias de sala de jantar, três mobílias de sala de visitas, piano de gabinete para 
estudo, guitarra portuguesa com estojo, relógio de coluna moderno, suspensões e 
apliques de parede eléctricos, peças decorativas de cobre e latão, computador, 
impressora colorida, maples, carpetes e tapetes de lado de cama, quadros com 
estampas, gravuras e tapeçarias, cadeira de baloiço forrada de cabedal, carro de 
chá com rodízios, moedas, lotes de selos, envelopes de primeiro dia, máquinas de 
costura, aparelhagem de som, televisores novos, aparelhagem de vídeo, grande 
quantidade de compact discs novos, que pertenciam a um estabelecimento que 
encerrou, vídeos, guarda-fatos, cómodas, estante com divisórias para sala, móvel 
estante para sala de jantar, mesa extensível, camas de casal e pessoa, berço' de 
guardas, bicicleta de montanha marca Raleigh, como nova, beliche, carro de chá, 
lotes de Whisky, fogões, frigoríficos, máquinas de lavar roupa e louça, armários 
para cozinha,_ esquentadores, louças sanitárias, plantas em cântaros, salientando
-se azálias, louças e vidros e tudo o mais que estará exposto hoje e amanhã 
durante as horas do expediente, ~ 

AGÊNCIA DE LEILÕES CHAGAS, LDA. - Telef.: 221200 

CONCERTO 
PELA 

ORQUESTRA DE CÂMARA DA MADEIRA 

INTEGRADO NO FESTIVAL DE MÚSICA DA MADEIRA 
,PROGRAMA: , 

CH, BOCHMANN (SEC, XX) """"""""""""""""""""""""""""""""METAFORAS 
(ESTREIA MUNDIAL) 

FRANZ LlSZT (1811 -1886) ""CONCERTO N,o 1 PARA PIANO E ORQUESTRA 

SOLISTA: ROBERTO ANDRES 
HAYDN (1732 -1809) ,."""" .. """ .. """"".""""""""""""""""" ... "SINFONIA N.o 97 

MAESTRO: ROBERTO PEREZ 

PATROcíNIOS: Governo Regional - Secretaria Regional do Turismo e Cultura / DRAC -
Câmara Municipal do Funchal. 

APOIO: 
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ALUGA-SE 
LOJA 

(J 240 m2 para armazém à Est. 
e. Camacho de Freitas, 694, S. 
Roque. Telef. 49920. 56818 

APARTAMENTOS 
ALUGAM-SE 

TO, T1 e T2, mobilados e equi
pados. 
Bem localizados 
Tratar pessoalmente. 

MED~çAo IMOBllIARIA 

RUA JOÃo TAVIRA, 12·A. 
~ TELEF.: 225455, 220603 FX. 227395. 
~ LICENÇA AMl N.' 662 

QUARTO 
ALUGA-SE 

Mobilado, a casal sem filhos, 
com direito a cozinha, sala e 
banho. Horas de expediente. 
Tel.: 093651 1230. 57071 

ALUGA-SE 
APARTAMENTO T1 
No Edif. América. 
Telef.: 43786. 56890 

SALA ALUGA-SE 
PARA ESCRITÓRIO 

(J banho privativo, d 40 m2, à 
R. D. Carlos I. Telef.: 221501 ou 
0931910359. 56887 

o Valor da Qualidade 

OCASIÃO DA SEMANA 
ALFA ROMEO 155 - 92 

USADOS 
I VW Golf G60.......... .. ........ .... ...... 91 
I AUDI 80 TDi ............................... 93 
I v.w. POlO Gl 1.3...................... 95 
'V. W. TRAN5PORTER FURGON . 92 
I v.w. GOlF GTI16 V.................. 93 
I AUDI80 1.6.. .............................. 91 
I VW GOlF Cl ........ .... .................. 90 
I HONDA CIVIC 1.3 .. .................... 80 
I PEUGEOT 306 516...................... 95 
I ClTROEN AX GTi .................. ...... 92 
I NI55AN 5UNNY.......................... 89 
I 5EAT IBIZA .. ........ .... ................... 94 
I VIATURA DE GERÊNCIA SI AVERBAMENTO 
I v.w. 5HARAN ............................ 95 

Esperamos por si! .. . 

C/ FACILIDADES PAGAMENTO 

48 MESES 

Tecnicauto 
STAND NOVOS 

Rua Dr. Fernão Ornelas, 28 . 30 

STAND USADOS 
Rua da Cadeia Velha, 8 

Telef.: 221277 . Fax: 221854 ;f, 

9000 Funchal ~ 

AUTOMOVEIS 

AUTO LIVRAMENtO 
AUTOMÓVEIS 

CJ FACILIDADES DE PAGAMENTO 

o Ford Escort descap. XRi 89 
o Suzuki Vitara 91 
o Fiat Uno Turbo 92 
o Mini Moke 90 
o Ford Escort XR 3 i 89 
o Alfa Romeo 33 91 
o Nissan Sunny - 5 p. 84 
o Peugeot 205 - 5p. 89 
o Renault Clio 1.4 c. c. - 5 p. 95 
o Lancia Y1 O GTI E 90 
o Citroen AX 1.4 - 5 p. 89 
o Peugeot 106 - 5 p. 95 
o Fiat Uno 1.0 IE 93 
o Opel Corsa 1.2 S 89/92 
o Ford Fiesta New Port - 5 p. 95 

ACEITAM-SE TROCAS 

Telefs. 742627 ou 62833. 
~ Rua da Torrinha, 162. 
~ (próximo Rest. A Seta) 

AUTOMOVEIS 
VENDEM -SE CJGARANTIA 

FACILIDADES ATÉ 48 MESES 

• Suzuki Cabriolet 1.3 
• Mercedes Benz 300 D 
o Nissan Primavera 1.6 
• Toyota Corolla 5p. 
• Renault Clio 1.2 
• Ford Fiesta 1.1 
• Peugeot 205 
• Renault 11 TSE 
• Citroen 2 cv 
• Mini fv1il 
o Vaux. Viva Van 

Tratar: 

NEOAUTO 
Travessa Capuchinhas. 19 

Telef. e fax: 742220. 

PEUGEOT 205 SR 
VENDE-SE 

5 portas, d facilidades de paga
mento. 
Telef. : 743904. 57103 

RENAULT 
4GTL 

VENDE-SE 
(J facilidades de pagamento. 
Telef.: 743904. 57104 

VENDO 
FORD ORION 1-4 GHIA 

Em muito bom estado, d ABS 
e Rádio, 730 contos. 
Telef. : 933225. 56881 

VENDE-SE 
o Renault Clio (92) 35.857$/mês 
o Suzuki Maruti (93) -
31.180$/mês 

. o Opel Corsa (94) - 49.576$/mês 
o Renault Twingo (94) -
42.093$/mês 

SEM ENTRADA INICIAL 
COM GARANTIA 

Ver e tratar: CAR CRUZES. Na 
Rua Nova da Quinta Deão, n.o 
23. Telef. 741802. 56868 

REABRE 
BREVEMENTE 

PONTO DE ENCONTRO 
Com nova gerência, salão de 
bilhar e bar, salão de convívio, 
Rua dos Ferreiros, 184 (em 
frente à Moviflor). 57002 

TEM PROBLEMAS 
COM O SOL? 

Sun-light - Toldecor. 
A solução: 
Estrada dos Marmeleiros, 82. 

res de todos os tipos. 
os manuais e eléctricos. 
cula aderente anti-Sol 

" Telef.: ~21 024. Fax: 232169. 
Telef.: 221342. 

FÉRIAS NAS 
CANÁRIAS 

AVIÃO TAP 
AOS SÁBADOS 

06 JULHO ATÉ 21 SETEMBRO 
DESDE: 

31.000$00 
INSCRiÇÕES: 

AGÊNCIA DE VIAGENS 

CARLSON WAGONLlT TRAVE L 
RUA DOS ARANHAS, 50 

TELEFONE: 223304 56181 

pve 
A fibra que marca o futuro. 
Sun-light -Toldecor 
Estrada dos Marmeleiros, 82. 

Tectos falsos - Mobiliário de 
jardim. branco e colorido -
Portas de fole. 

Telef.: 221024. Fax: 232169. 
Telef.: 221342. 52595 

e 
ENTREGAS GRATUITAS 

AO DOMiCíLIO (FUNCHAL) 
TE LEF.: 2802140 56538 

ROJKT 

VENDE-SE ZASED'11 PRECISA-SE 
• MERCEDES 190D,cinzentod PIZ •• CE TRABALHADOR 
muitos extras. PIZZA, LASAGNE, CANELLONI, Residente área de Santa 
• V.w. 111 d diferencial redu- ESPARGUETE BOLONHESA, Cruz/Caniço. 

zido. FRANGO E BATATA FRITA. Preferência com carta de con-
o OPEL CORSA GT 1.3 de 89. ENTREGAS GRATUITAS AO d -
o GOLF 11 turbo Diesel. uçao_. 

DOMiCíLIO. ~ Tratar: 
Todos em perfeito estado. f 6230 ~ Estale·l.ro do Porto Novo, telef.: Funchal tele .: 76 
Recebe-se troca. Garajau telef.: 932348/932443 524721 . 56975 

LiTe~le~fii': i:52~4~05~5~. ~iEii~5ii71 i:11 rl.,~b:;o:!':::!':!::!::!:!::':::::L.I::a::it.'El;;.;;::;~'~~aww~~", _ ...... ..:!..'" ... .ii: ....... ~ ... 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 

DE BAR 
CI EXPERIÊNCIA 

Telef.: 231631 . 57068 

EMPREGADOS/AS 
Precisam-se pessoas para efectuar 
trabalhos leves no domicílio, em regi
me de «part-time» ou «fui l-time», 
rendimentos fora do normal, 
trabalho para muitos anos. Peça 
informações grátis ao Apartado 

21508 ·1134 Lisboa Codex. 

EMPREGADA 
DOMÉSTICA 

. PRECISA-SE 
Para trabalho de casa e jardim. 
Telef.: 222209 ou 220651.57135 -

TÉCNICO 
PRECISA-SE 

Com experiência de informática, 
electrónica uma vantagem, moti
vado, para trabalhar com equi
pa dinâmica. Ligar 226155.57137 

RAPARIGA 
INGLESA 

OFERECE-SE 
Para cuidar de crianças. Con
tac. 230497. 57 110 

PART-TIME -
PLANETA DEAGOSTINI 

DOS 19-25 ANOS 
(Trabalhar numa exposição) 
Entrevistas na sexta (07/06) a 
partir das 10 horas. Rua João 
Tavira, n.O 4 - 1.° B. 
Telef.: 231381. 57120 

APRENDIZES 
PARA CAIXILHARIA DE 
ALUMíNIO E PINTURA 

PRECISAM-SE 
Tratar 227595. 57125 

VENDE-SE 
LOTES DE TERRENO 

Livramento, Montanha, São 
Martinho, Ajuda, Santo da 
Serra . Tratar 238732 ou 
0936511546. 56876 

TRESPASSA-SE 
LOJA 

No centro do Est. e. de Lobos. 
Telef.: 945032. 57126 

CABELEIREIRO 
MODERNO 
TRESPASSA-SE 

No centro, por motivo de via
gem. Telef.: 224031. 57075 

VENDO 
CASA T3 

No Livramento com 2 banhos, 
sala, ql jantar, cozinha, lavan
daria, entrada para carro e boa 
vista. Preço: 25.000 cts. 
Telef.: 0936511880. 57001 

OPORTUNIDADE 
ZODIAC Futura Mk. 1I 
barco penumático, chão alumí
nio, 
4.20 x 1.80 mtr., incl. consola, 
volante, bancos, rodas de trans
porte. Preço 650 cts. 

EVINRUDE ELAN 35 cv, 
ign. opto-electr., inj. óleo, 2 reser
vatórios, indo 2. hélices e carrinho 
de transporte. Preço 600 ctS. 

ENVIRUDE BR 4 cv. Preço 135 cts. 
Todo novo - nunca usado, na 
garagem no Porto da Cru~. 
Na compra de todo o conjunto: 
grátis mais equipamento num 
valor de 280 ctS. 

Telef.: 562118 -Fax 575233. 56811 

APARTAMENTOS 
TO, T1, T2, T3, prontos a habi
tar e em construção. 
Preços a partir de 11.000 contos. 
Sinal: 500 contos a 2.000 contos. 
Crédito especial a casal jovem 
ou estudante com prestações 
mensais desde 67 contos. 

CASAS 
Em construção ou usadas. 

TERRENOS 
Lotes aprovados para constru
ção. 
Trata e vende: A Santos, Av. 
Mar, n.o 21,2.° drt.°, Licença 
n.o 1040 - AMl (aberto aos 
sábados). 57027 

GABINETE DE ESTÉTICA 
COM RENDA BARATA 
Vende-se pelo preço do mate
rial, motivo proprietário não 
poder estar à frente . Telef.: 
238730 ou 0936510600. 57003 

VENDE-SE 
ANDAR EM LISBOA 
Perto e.c. Fonte Nova, 4 q. d. 
com armários, 3 banhos, sala 
comum, despensa, arrecada
ção coberta. Telef.: 743982, 
18h às 19 horas. 764429 das 
21 às 23 horas. 56682 

~ 

-' 

CANiÇO 
T1 e T2, novos, d garagem, sala 
cl varanda, cozinha cl lavan
daria, acabamentos à escolha. 
Bons preços nesta fase d sinal 
desde 500 ctS. e prestações des
de 80 ctS. 
Telef.: 2002600. 57007 

--' 

VENDE-SE 
-APARTAMENTO 
Três quartos dormir, 2 casas de 
banho, sala comum, cozinha, 
arrecadação, com duas varan
das, vista mar, preço 20.000 cts. 
Zona Piornais. 
OUTRO, São Gonçalo, três 
quartos dormir, 2 casas de 
banho, sala comum, cozinha. 
preço 19.000 cts. 57020 
Tratar 743916, 0931918869_ ...... 
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T1 
VENDE-SE 

Mobilado, com varanda, per
to do centro. Boa vista . 
Preço 11 .500.000. 
Empréstimo bancário em 
prestações mínimas 

CONTACTAR: 

MEO~çAo IMOBILIÁRIA 

RUA JOÃO TAVIRA, 12-A. 
TELEF.: 225455, 220603 FX. 227395. 

~ LICENÇA AMl N.' 662 

T4 
PIORNAIS 

Apart.o com 200 m2, 4 quar
tos de dormir, 3 banhos e 
WC, sala comum, cozinha 
equipada, varandas, gara
gem fechada . 
Preço 36.000.000. 
Com empréstimo bancário. 

CONTACTAR: 

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

RUA JOÃo TAVIRA, 12-A. 
~ TELEF. : 22S455, 220603 FX. 227395. 
r;; LICENÇA AMl N.' 662 

CASA 
15.500 CTS. 

Vende-se, precisando de peque
nas obras, perto do centro. 
2 casas bem localizadas: 33.000 cts. 
Telef.: 233834. 57013 

SAPATARIA 
A 100% a funcionar, vende-se. 
Motivo retirada. Preço aba ixo 
do valor real. 
LOJA propriedade, zona do 
Lido, 8.500 cts. 

• 

TERRENO, 18 mil m2, 19 mil 
cts. Grande restaurante, ven- ' 
das garantidas pI dia acima 300 
cts. Renda 15 cts. 
Tel.: 0936510289. 57025 

VENDE-SE 
T2 

C/ DUAS VARANDAS 
Urb. Pico dos Barcelos. Exce
lente vista. Bom preço. 
Telef.: 44544. 57044 

ST.° ANTÓNIO 
T1 + 1, tipo moradias em ban
da, vista Funchal, cl quintal, 
estacionamento e arrecada
ção, sinal desde 500 ctS. e pres
taçQes desde 78 ctS. 
T2 + 1, tipo moradia, d quin
tai, sinal desde 1.000 cts . e 
prestações fixas desde 94 cts . 
Telef.: 2002600. 5700& 

COMPRA-SE 
SNACK-BAR 

Até 30.000 cts. No centro do 
Funchal. 226742. 56817 
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S'ECTOR BANCARIO 

SRECE divulga 
novos incentivos 

A Secretaria Regional de 
Economia e Cooperação 
Externa está a promover 
sessões específicas para o 
sector bancário, uma iniciati
va integrada nas acções de 
divulgação dos Sistemas de 
Incentivos à Base Produtiva. 
Às sessões estão a ter lugar 
no auditório da referida secre
taria, situado à Avenida Arri
aga. 

Tendore iniciado no passa
do dia 4 deste mês, com a 
primeira destinada ao Banco 
Totia & Açores, anteontem 
com o grupo CGD (CaiXa e 

BNU), prolongar-se-á com 
mais duas sessões, uma no 
dia 13, às 10:00 horas, desti
nada ao Banif, e a últinia está 
IIl8I'('8da, para o dia 20, para o 
BES, pelas 09:30 horas. Esta 
iniciativa visa dinamizar a 

. promoção, através da acres
cida capacidade de conheci
mento e divulgação de todos 
os agentes bancários. Até 
porque foi tido em conta o 
papel determinante do Siste
ma Bancário na análise, avali
ação e acentuação das candi
daturas aos referidos sistemas 
de incéntivos. 

SECRETARIA E SINDICATO 

Acordo salarial 
no calçado 

No seguimento das nego
ciações entre a Secreta

ria Regional dos Assuntos 
Parlamentares e Comunica
ção e o Sindicato das Indús
trias de Calçado, Artigos de 
Pele, Malas, Correaria e Simi
lares do Centro, Sul e ilhas, 
firou concluído, por acordo, 

a negociação da tabela sala
rial a vigorar no sector. 

A revisão acordada 
contempla uma actualiza
ção média de 4,7% na tabe
la salarial, que vigorará 
entre o dia 1 de Abril de 
1996 e o dia 31 de Março 
do mesmo ano. 

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7° DIA 

Célia Cristina Olival Nóbrega 
A família da extinta, mui reconhecidamente agra

dece a todas as pessoas que acompanharam o funeral da 
sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifes
taram o seu pesar, participa que será celebrada uma missa 
em sufrágio de sua alma, hoje, pelas 18.30horas, na Igre
ja Paroquial de Santa Cruz. agradecendo ante.cipadamente 
a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedo
soacto. 

A mãe' da Célia Cristina Olival Nóbrega, agradece 
reconhecidamente, em especial, aos médicos, enfermei
ras e pessoal auxiliar do serviço de pedia1ria do Hospital 
da Cruz de Carvalho e do Centro de Saúde de Santa Cruz e 
aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, pelo carinho, 
atenção e cuidados dispensados à sua querida filha. 

Santa Cruz, 7 de Junho de 1996. 

MISSA DO 30° DIA 

Maria Bela Dias Rodrigues 
A família da extinta, participa que será celebrada 

uma missa em sufrágio da alma da sua saudosa paren
te, hoje, pelas 19 horas, na Igreja de Santa Maria Maior 
(Socorro), agradecendo antecipadamente às pessoas que 
se dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 7 de Junho de 1996. 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

ALCOÓLICOS ANÓNIMOS 

Congresso da união 
A ntónio, 53 anos , per- . 

deu a família, empre
go e amigos aos 40. Conse
guiu recuperá-Ios sete anos 
depois, quando aderiu aos 
Alcoólicos Anónimos e se 
empenhou numa nova luta: 
manter-se sóbrio um dia de 
cada vez. 

António . pertence a 
uma comunidade "infor
mal" de homens e mulhe
res que têm como objecti
vo ajudar--se uns aos 
outros a viver sem álcool 
e a recuperar a vida que 
destruíram à medida que 
construíram a dependên
cia da bebida. 

Em todo o mundo são 
mais de dois milhões - em 
Portugal cinco por cento 
são jovens com menos de 
25 anos - distribuídos por 
150 países. 

"O mais difícil é beber 
pouco, não é deixar de 
beber", explica Frederico, 
membro dos AA (Alcoóli
cos Anónimos) há cerca de 
oito anos , data em que 
começou a batalha de ficar 
sóbrio durante "mais um 
dia" . 

Apesar de recuperado, 
continua a ir às reuniões, 
desta vez para ajudar os 
novos membros .' 

"Este é o sentido do 
nosso sofrimento, é torná
lo útil aos que também têm 
esta doença incurável e 
progressiva", afirma Frede
rico, explicando que o que 
os M fazem é contar aos 
recém-chegados à própria 
experiência de aprender a 
viver sem álcool. 

Frederico explica que 
não é fácil: trata-se de 
combater uma doença que 
descreve como uma "com
pulsão física, associada a 
uma obsessão mental". O 
alcoólico está sempre a 
pensar na bebida e nas 
desculpas para beber, é 
uma pessoa para quem 
"uma bebida é de mais e 
10 mil não chegam". 

O percurso médio de 
um alcoólico é muito vari
ável em termos de tempo, 
mas pode durar muitos 
anos. A etapa final é 
quando já pouco lhe resta, 
além de Uma enorme dose 
de indiferença: muitas 
vezes expulso de casa, 
nou-tras perdeu o empre
go, fre-quentemente desba
ratou todo o dinheiro que 
tinha em mais uma garrafa 
- a maioria das vezes 
consegue associar todas 
estas situações. 

No entanto, não é com 
julgamentos moralistas 
que se ajuda um alcoólico, 
adianta Frederico, para 
quem dizer a uma destas 
pessoas para deixar de 
beber "é o mesmo que di
zer a um tuberculoso que 
pare de tossir". "O resto 
das pessoas não percebe 
isto", salienta. 

Quando chega aos AA 
traz solidão , vergonha, 
confusão, medo e culpa. O 

único requisito de que 
precisa para ficar ali é a 
vontade de parar de beber. 

Traz muito frescas 
memórias que lhe deixam 
de mstos o amor próprio, 
umas de que se lembra; . 
outras que lhe Gontaram, 
porque dos "apagamentos" 
restava-lhe apenas algu
mas nódoas negras e enor
mes ressacas que "curava" 
engolindo mais uns copos 
do .que tivesse à mão, . 
mesmo que fosse a pior 
zurrapa. 

Nas reuniões aparece 
gente de todas as idades e 
estratos sociais, homens e 
mulheres, que, quando 
começam a ouvir os outros 
falarem das suas experi
ências, reconhecem-se ne
las, percebem que não es
tão sós, que a sua história 
não é a mais degradante 
e, a pouco e pouco, come
çam a adquirir uma certa 
identificação. . 

"Ajuda espiritual" - é 
assim que os M definem 
o apoio que dão, sem jlilga
mentos morais, dramatis-

. mos ou técnicas científicas, 
deixando bem claro que 
não se pretendem substi
tuir a médicos nem psicó
logos , demarcam-se de 
qualquer seita, religião, 
instituição política ou orga
nização. 

Teresa, recuperada há 
cerca de oito anos, depois 
de 20 e muitos de depen
dência, conta como para as 
mulheres - que constitu
em cerca de 35 por cento 
dos AA em Portugal - é 
ainda pior. 

São ainda mais aponta
das a dedo pela sociedade, 
ainda mais contestadas 
pelos filhos e família, são 
mais vulneráveis a tudo, 

pela própria condição de 
ser mulher. 

Depois de uma prolon
gada romaria por psiquia
tras e médicos, passando 
pela medicina alternativa, 
Teresa aderiu aos M e, tal 
como os outros, teve de 
reaprender a viver: "E isto 
passa por aprender a viver 
um dia de cada vez", expli
ca. 

"Só pode mesmo .'ser 
assim. Olhar para trás 
assustava-me imenso, não· 
podia mudar nada, e olhar 
para a frente deixava-me 
apavorada, porque não 
tinha qualquer capacidade 
de intervenção", conta. 

Hoje, tanto a Teresa 
como o Frederico são 
pessoas perfeitamente inte
gradas, equilibradas e 
sóbrias. Em casa têm uma 
boa garrafeira, mas sabem 
que não lhe podem tocar, 
a não ser para servir aos 
amigos, e o tempo que 
dedicam ao álcool destina
se unicamente a ajudar 
outros "bebedores-proble
ma" a livrar-se dele. 

Em Portugal, os M con
tam-se em algumas cente
nas. Neste fim-de-semana 
realizam a I Convenção 
Nacional de Alcoólicos 
Anónimos, porque querem 
comemorar o facto de es
tar sóbrios. 

O primeiro dia da con
venção integra uma reuni
ão de informação pública, 
para dar a conhecer como 
funcionam e onde existem 
grupos M:Minho, Grande 
Porto, Beiras, Estremadu
ra e Ribatejo, Lisboa, Li
nha do Estoril, Linha de 
Sintra, Norte de Lisboa, 
Margem Sul/ Setúbal, Alen
tejo e Algarve. 

Além de outras reuniõ-

es abertas a familiares, 
amigos e interessados , 
decorrem ainda reuniões 
só para membros M, que 
querem continuar anóni
mos para se preservarem ' 
do estigma relacionado 
com o termo alcoólico e 
garantir a confiança dos 
novos membros. 

Os potenciais M preci
sam, à partida, de ter cons
ciência e admitir o proble
ma que têm. São sintoma 
dele, a busca deseguriw
ça na presença dos outros 
através do álcool, o "só 
querer beber mais um" no 
fim de uma festa, o ansiar 
por ocasiões em que se 
bebe, salienta Teresa. 

Os M chamam ainda a 
atenção para outros sinais, 

. como oembebedar-se sem 
querer, o tentar controlar 
a maneira de beber mu
dando de bebida, impondo
se períodos de abstinência 
completa ou fazendo juraS" . 

.de não voltar a l)eber, o 
beber furtivamente, o es
conder garrafas, o mentir 
sobre a maneira de beber, 
o beber logo de manhã 
para atenuar as ressacas 
e outros sintomas. 

Além de atendimento 
telefónico personalizado, 
os AA têm sempre um 
atendedor automático de 
chamadas no número (01) 
7162969, que serve todos 
os grupos do País. 

Este número serve 
também aos familiares dos 
"bebedores- problema", 
que aparentemente são tão 
ou mais vítimas do proble
ma. Teresa e Frederico, no 
entanto, aconselham o 
conceito de "amor firme", 
o que significa ajuda sem 
indulgência nem cumplici
dade no segredo. 

A.. L I:> E IA.. I:>A.. PA..Z 
SOLIDARIEDADE EM MARCHA 

DONATIVOS RECEBIDOS 
NO MÊS DE MAIO DE 1996 PARA AS CONSTRUÇÕES: 

Grupo Sagrada Família Funchal 
Grupo São Francisco de Assis Funchal 
Grupo São Roque 'Funchal 
Grupo São José Funchal 
Grupo N.ª S.ª da Graça Estreito de C.ª de Lobos 
Grupo N.ª S.ª do Carmo Câmara de Lobos 
Grupo São Sebastião Câmara de Lobos 
Grupo St.ª Maria Madalena Santo António-Funchal 
Grupo M. N. S.-Madalena Santo António-Funchal 
Grupo Autorápido Santo António-Funchal 
Grupo N.ª S.ª da Graça Gaula 
Grupo N.ª S.ª da Luz Gaula 
Grupo Sagrado Coração de Jesus Funchal 
Grupo São João Baptista Calheta-Depositado no BTA 
Grupo São Jorge Santana 
Grupo N.ª S.ª Livramento Caniço 
Grupo Escola Apel Funchal 
Grupo Santa Luzia Funchal 
Grupo S. Braz Arco da Calheta 
Grupo N.ª S.ª do Loreto Arco da Calheta 
ANÓNIMOS DIVERSOS Funchal 

42.000$00 
10.000$00 
30.000$00 
41.500$00 
24.850$00 
41.000$00 
25.000$00 
10.000$00 
42.000$00 
20.000$00 
47.900$00 

1.000$00 
9.100$00 

32.680$00 
10.000$00 
52.800$00 
18.000$00 
29.600$00 
37.205$00 
46.650$00 
37.600$QO 
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LIGAÇÕES P A R A M A C A U 

TAP pode mudar 
Bruxelas por Banguecoque 

• A TAP-Air Portugal está a considerar a possibilidade de 
utilizar o aeroporto de Banguecoque, na Tailândia, em 
alternativa a Bruxelas nas suas ligações entre Lisboa e 
Macau, disse ontem à agência Lusa uma fonte da 
companhia. 

"Tudo dependerá do 
tráfego e da aceitação que 
uma ligação com aquelas 
características possa vir a 
ter", explicou a ~onte da 
TAP, depois de notar que 
nos seus dois voos sema
nais para Macau a compa
nhia começa ater taxas 
médias de ocupação que se 
aproximam dos 75 por 
cento. N a~ suas duas. liga

çoes semanaiS en
tre a capital por

tuguesa e Macau, a trans
portadora aérea nacional 
efectua uma paragem de 
cerca de uma hora em 
Bruxelas ao abrigo de um 
acordo de "code sharing" 
estabelecido com a Sa
bena (a companhia aérea 
belga) no início da opera
ção. 

Nos termos do acordo, 
a Sabena compromete-se 
a tomar 70 lugares em to
dos os voos Lisboaj 
Bruxelas j-Macauj Bru- . 
xelas j Lisboa no Airbus 
A-340-300 que faz as liga
ções da TAP ao Oriente 
por um períodode um 
ano, a partir do início da 
operação, que ocorreu no 
dia 1 deAbril. 

Devido à falta de ocupa
ção das suas 70 reservas 
permanentes, a Sabena 
tem vindo a manifestar 
algum desinteresse pela 
manutenção do acordo, 
situação que foi explicita
da recentemente pelo 
responsável regional para 
Macau da transportadora 
belga numa entrevista à 
revista "TravelAsia". 

A TAP, por seu lado, 
considera, igualmente, 
que o acordo está a resul
tar num mau negócio e, 

segundo fontes da empre
sa, está já na posse de 
elementos que lhe permi
tem concluir que a "Ope
ração Oriente" é mais 
vantajosa se os Airbus 
fizerem uma escala em 
Banguecoque em alterna
tiva a Bruxelas. 

Embora válido por um 
ano, o acordo que vincula 
as companhias aéreas de 
Portugal e da Bélgica pode 
ser rescindido por qual
quer das partes com um 
pré-aviso mínimo de seis 
meses ou desde que as 
duas tr ansportadoras 
fixem um compromisso 
que satisfaça os seus inte
resses. 

Desde meados do mês 
de Maio, a TAP tem direi
tos de tráfego sobre o aero
porto de Banguecoque que 
lhe permitem meter e 
largar passageiros e carga 
numa eventual escala 
entre Lisboa e Macau, o 
que vem tornar esta opera
ção aliciante em termos de 
rentabilidade e de oferta 
das suas ligações ao 
Oriente. 

Fontes da transporta
dora aérea nacional disse
ram à agência Lusa que, 
mesmo com o acordo de 
"code sharing" com a 
Sabena, os voos da TAP 
para Macau têm tido 

Nome ______________________ __ 

Morada ____________________ _ 

Localidade _____ Código Postal __ _ 

Idade ___ Profissão, ________ _ 

CONCURSO Freguesia _______ ConGelho ________ _ 

Telefone ________ _ -G~ 
~ 

Recorte pelo tracejado. Preencha em letras maiúsculas, 
cole num postal dos CD e envie para: 
Casa Cheia - Apartado 151 - 2766 ESTORIL CODEX 
Este boletim serve somente para concorrentes presentes 
no programa. O boletim para o " Jogo de Casa" é 
publicado exclusivamente na revista "Telejogos" . 

DEPARTAMENTO FUTEBOL JUVENIL 

NACIONALISTAS: 
DOMINGO TODOS AO CAMPO DA CHOUPANA, ÀS 11 HORAS 

~ TIN TA S EURO P A 
PATROCINA A NOSSA EQUIPA DE INFANTIS 

"muitíssimo boas ocupa
ções", salientando que nos 
meses de Verão "todos os 
voos estão actualmente 
cheios e com longas listas 
de espera". 

"Isto acontece menos de 
meio ano depois de termos . 
dado início às ligações, o 
que nos permite concluir 

_ que existe mercado, e que 
a operação é r entável, 
sem a Sabena", notaram 
as fontes da TAP contac
tadas pela Lusa. 

Para a companhia, 
prosseguiram, Tailândia e 
Macau "são dois bons 
mercados" que se podem 
complementar , e para os 
quais existe procura quer 
em Portugal, quer em 
outras origens europeias 
onde a TAP tem capacida
de de poder gerar tráfego 
para o Oriente. 

Caso a companhia opte 
no curto ou médio prazo 
por Banguecoque em alter
nativa a Bruxelas nas suas 
ligações entre Lisboa e 
Macau, coloca-se igual
mente a possibilidade de a 
transportadora passar a 
operar três voos semanais 
para o Oriente, contra os 
dois que efectua actual
mente, embora esta hipó
tese seja apenas , por 
enquanto, um elemento de 
trabalho. 

Com escalas em Ban
guecoque ou não, o que é 
já praticamente certo é 
que a TAP irá alterar , no 
próximo Inverno, os horá
rios das ligações a Macau, 
de modo a proporcionar 
aos passageiros a possibi
lidade de chegarem a 
Lisboa no mesmo dia que 
partem do território. 

"Vamos alterar a saída 
de Macau para o princípio 
da tarde (hora local) , 
garantindo aos passagei
ros a possibilidade de 
poderem estar em Lisboa 
antes da meia-noite (hora 
local) do mesmo dia, o 
que é extremanente vanta
joso quer para os passa
geiros, quer para a com
panhia", assinalaram as 
fontes contactadas pela 
Lusa. A alt eração do 
horário de saída do voo 
de Macau diminuirá o 
tempo de paragem do 
Airbus A-340 da TAP no 
Aeroporto Internacional 
de Macau , e deixa em 
aberto a possibilidade de 
a companhia poder utili
zar o mesmo apar elho 
imediatamente após a 
sua chegada a Lis-boa 
nas ligações a África ou 
à América do Sul. 

EMPRESA EXPORTADORA DE VINHO 
Pretende admitir empregado de escritório, com as 

seguintes qualificações: 

• Conhecimentos de contabilidade; 
• Conhecimentos de informática 
• Carta de ligeiros . 
• Preferencialmente com conhecimentos de inglês e 

francês. 

Enviar CV detalhado a este Diário para as iniciais VM. 
56981 

TRAQ.\!lNAS BAR 
. CAN1ÇAl TElEf.: 9(" ~4g 

APO'IO 

25 
FUNCHAL,? DE JUNHIO DE 1996 

SUPER MUSICAL PUB 

~~~~ 

~. ~~~ '7/@)~/~~ 

APOIOS: 

~anl1iQuel 
rEleHEis 

'(\\c."VJoIDCRl..,4( • 

SCOTCH WHISKY 

54689 

C.CAC 2571/811 19 
Faz 25 anos que regressaram da Guiné os 
Águias Negras. A comissão convoca 
todos para o próximo domingo dia 09 de 
Junho ao meio dia junto ao REGIMENTO. 
Grande convívio com oficiais, sargentos e 
praças que se deslocam de propósito à 
Madeira. Telef. a confirmar para 223544. 

57134 

•

POItO EMiIIO' do runchal 
1530 K tiz - OM - 1017 K tiz 

92 fM 

•

PO/tO EmillOl do runchal 
1530 K tiz - OM - 1017 K t1z 

92 fM 

• 
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Um programa do: Gabinete de Apoio à Expressão 
Musical e Dramática 

LABIRINTO 
Onde vão estes meninos? Irão à praia, ao teatro, ao cinema ou à es

cola? Ouve o programa «Estrelinhas da Rádio» - DOMINGO - no CA
NAL 1 - RDP - entre as 1 O e as 11 horas. Habilita-te aos prémios! 

Recorta este labirinto e en- Nome: _____ _ 
via na 2ª feira para: 

«Estrelinhas da Rádio» 
RDP - Madeira 
Rua Tenente Coronel Sar
mento 
9000 - Funchal 

Idade: Telef.: 

Escola: ____ _ 

PRÉMIOS: 
1 BICICLETA 

(a sortear em Junho) 
1 SURPRESA 

(todas as semanas) 
Supermercados 

'1.U)OSOL 
VENCEDOR ANTERIOR: 

Filipe Abreu Correia 
Funchal 

P A L C O DE TALENTOS 

As estrelas 
vão brilhar 

O Palco de Talentos vai 
ter início já no pró

ximo dia 15, com a pri
meira eliminatória a de-

correr no Pump's, cerca 
das 23:00 horas, 

Esta primeira fase do 
espectáculo irá sei' pre-

enchida com as actuações 
de cerca de metade dos 
participantes, dos quais 
irão sair vencedores 

'Eis algumas das estrelas que vão subir ao Palco (de Talentos) nas duas 
eliminatórias. 

...... ' ..... _ ...................... .. 

• Escola dos Ilhéus - Fun
chal encheu por completo o 
auitório da RDP nurna sessão 
de beleza e entusiasmo. 

• Equipa de animação do 
G.A.E.M.D. foi estrela convi
dada e contou-nos a fábula 
«O Corvo e à Raposa». 

Nem todos os alunos da 
Escola dos Ilhéus puderam as-
sisti r à gravação de «Estreli- Aspecto da prova de''!1úsica. 
nhas da Rádio», na passada 
4ª feira, Por uma única razão -
não cabiam todos no auditório 
da RDP Mesmo assim, a bonita 
sala da rádio, ficou cheia que 
nem um ovo - foram mais de 
200 crianças, 

Todos se divertiram imen
so e como poderás ouvir neste 
domingo, entre as 10 e as 11 ho
ras, trouxeram provas de muito 
bom nível- aliás o júri - cons
tituído pelo Roberto Costa -Ina- IUSM;lJP:!E~Rt:1M:Bi~~!t 
tel, Maria João Coimbra - RDP 
e Ana Rita - GAEMD mostra
ram a medalha de ouro muitas 
vezes, Não percas esta sessão, A~ notícias foram A canção foi bonita. 
Vamos referir alguns dos pré- Interessantes. 
mias que serão atribuídos às dez escolas melhor classificadas -livros para as respectivas 
bibliotecas - oferta das seguintes entidades: Atlantilivro, Porto Editora, Edições ASA, DRAC, 
SRE, Edições Paulistas, A empresa HBC oferece 1 aparelhagem Hi-Fi para uma das escolas 
que se classifique no topo da tabela, 

Procura a melhor frequência para ouvir o Canal 1 : 
FM 90.2 - 93.1 - 95.5 - 96.7 - 98.5 - 100.5 - 101.9 - 104.6 ou 105.6 MHZ 
OM - 531 , 603, 1125 ou 1332 KHZ 

Apoios: 

apenas quatro que irão 
posteriormente juntar-se 
aos restantes finalistas( da 
segunda eliminatória), 
aquando da realização 
da final, no dia 13 de Ju
lho. 

Os protagonistas da 
primeira eliminatória são: 
Ruben Fernandes (Elvis 
Presley), Jorge Aguiar 
(Chris Rea), Mónica Silva 
(Laura Pausini), Gual
berto Jardim (Julio 
Iglesias), Duarte Nu
no Rodrigues (Phil 
Collins), Feliciana 
Jardim (Adelaide 
Ferreira), José Bru
no Olim (Carlos Quin
tas) e Miguel Maria 
(Tim, dos Xutos & Ponta
pés). 

A segunda eliminatÓria 
foi fixada para o dia 22 do 
corrente mês à mesma ho
ra e terá também lugar no 
Pump's. Uma das elimi
natórias contará com a 

PATRocíNIOS: 

III 
SECRETARIA REGIONAL 

DE TURISMO 

presen
ç a 
pres
tigia
da de 
Bárba· 
ra Reis. 

Nos 
basti-

dores, 
irão estar Da

lila Freitas e Paula Pita 

APOIOS: 

da Silva, as duas res-
ponsáveis pela ca

racterização dos 
dezasseis 
concorren
tes. O guar
da-roupa, es
se, será exe
cutado por 
quatro esti
listas madei

renses, de 
seus no
mes: An
dré Cor

reia, Hugo 
Sant<?-s, Zequi
ta' s e Susana 
Menezes . . 

Esta é uma 
iniciativa do 
DIÁRIO, Se
cretaria Re
gional do Tu
rismo e Cultu,-

ra e EMLI , 
com os apoios do Pump's, 
Amstel, PEF, Siram Som 
e RTP Madeira, 

COLABORAÇÃO 

_~ _ J 
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TEMP. INTERNACIO~jAIS 

CIDADES MAX. MIN TEMPO 

Lisboa 32 17 Neblina 

Madrid 30 13 Pouco Nublado 

Londres 28 14 Muito Nublado 

Paris 29 15 Pouco Nublado 

Bruxelas 28 16 Pouco nublado 

Amesterdão 28 16 Pouco nublado 

Luxemburgo 27 
" 

~upermercadoca~ai~ da Vila 
BAIRRO DA NOGUEIRA - CAMACHA 

o maior supermercado da Camacha , 
com diversas secções ao seu dispor 

Todas as semanas 

ESTADO DO MAR 
Costa Norte - Ondas de Norte 
com 2 met ros. 
Costa Sul - Ondas de Sul com 
0,5 metros. 

Hotel: Quarto + Pequeno almoço O 
Meia Pensão O 
Pensão Completa O 

O Timeshare O Casas de aluguer 
O Pensão O Pousadas 
O Residencial O Parques de campismo 
O Casas de amigoslfamiliares O Outros. Quais? 

Normalmente, o período de férias que reserva para viajar é 
constituido por. 
O 1 fim de semana 
04 a5dias 
O 1 semana 

O 2semanas 
O 3 semanas ou mais 

FUNCHAL, 7 DEJUNHO DE 1996 

Estação Ontem 

Santana 0,0 
Areeiro 
Santo da Serra 0,0 

Lugar de Baixo 0,0 

INTERViSA 
=GROUP-~~L:-

POSTOS DE RECOLHA 

Ponta do pargo 
- Supermercado Girassol 
Calheta: 
- Pastelaria" O Sonho" (Irente à escola) 
Camacha: 
- Restaurante" Calé Relógio" 
- Bar Gregório" A Flor" 
Caniço: 
- Bar "Joker"Nargem - Tabacaria do Caniço 
Câmara de Lobos: . 
- "O Pote" - R. P. Clemente 
Estreito de Câmara de Lobos: 
- Belarte - Loja do José 
Faial: 
- Snack-Bar, Restaurante" Ponte Velha" 
Gaula: 
- Super" Lufs Ferreiras" - levadas 
Machico: 
- Snack-Bar "O Gonçalves"- Loja Remessa 
Porto Moniz: 
- "Conchinha" - Artigos Regionais 
Santana: 
Santana's Boutique 
Santo da Serra 

, Snack-Bar "La Orquídea" 
Santa Cruz: 
- Sede do Santacruzense 
- Óscar Rodrigues, Mediador de Seguros 
São Vicente: 
- "Casa Ourillor" - Ba rraca/Frutaria 
São Jorge: 
- Supermercado São Jorge 
Seixal: 
- Super do Sr. Manuel 
Curral das Freiras: 
- Bar Agostinho 
Porto da Cruz 
- O Estevinho 
Paú l do Mar 
- Supermercado do Júnior 
Intervisa 
- Largo do Phelps, 18 
Caniçal 
-Snack-Bar ""O Pescador" 

27 
• 
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Demissão 
antes dotempo 

na Bósnia 
o estado-maior do co

mandante da operação da 
NATO na Bósnia mostrou
se ontem "estupefacto" com 
a notícia da demissão do al
mirante Leighton Smith" 
anunciada em Washington 
por fontes do Pentágono. 

"Espanta-nos tal notícia", 
declarou à AFP o coronel 
Henri de Noiremont, porta
voz do estado-maior. 

"A substituição do almi
rante estava prevista para 
este Verão, mas em momen
to algum ele falou em demi
tír-se", acrescentou. O almi
rante Leighton Smith deixou 
ao princípio da tarde Sara
jevo a caminho de Zagreb, 
onde conferenciaria ainda 
ontem com o presidente cr0-

ata, Franjo Tudjman. 

Descontos 
na gasolina 

em Amarante 
O desconto sobre as ga

solinas e o gasóleo atingiu 
10 escudos por litro na tar
de de ontem em Amarante, 
por força da guerra de pre
ços entre os postos da Galp 
e de um operador privado, 
Petrofel. 

Os postos da Galp, co
mo se previa, abriram on
tem com nove escudos de 
desconto sobre a tabela em 
vigor no resto do País, mas 
o posto de abastecimento da 
Petrofel, ontem à tarde, vol
tou a ficar em vantagem, ao 
vender os combustíveis a 
menos 10 escudos por litro. 
A disputa está a deixar sa
tisfeitos os automobilistas 
locais e fez aumentar subs
tancialmente as vendas nos 
postos abrangidos, mas há 

. muitas dúvidas sobre a ma
nutenção desta guerra de 
preços, mercê das margens 
de lucro do posto da Petro
fel, quase a esgotar-se. 

Quadros 
apreendidos 

em Itália 
A polícia italiana anun

ciou ontem a apreensão de 
16 telas de pintores flamen
gos e venezianos provenien
tes da Suíça, nomeadamen
te uma obra do célebre pin
tor veneziano Canaletto. 

"Capricho Arquitectó
nico com Panteão", de 
Canaletto, avaliado eÍn 
410.000 dólares, e um óleo 
do pintor italiano Leandro 
da Ponte fazem parte das 
obras recuperadas em Me
rano, nordeste da Itália. A 
polícia desconhece se se tra
ta de telas roubadas -e aler
tou em seguida a Interpol. 

• • 

Todos são poucos para a paz no Ulster 

RLANDA D O N O R T E 

Paz não é fácil 
o s governos da Grã

Bretanha e da Irlan
da anunciaram ontem 

que oonoordaram em nomear 
o antigo senador norte-ameri
cano George Mitchell para o 
cargo de presideníe-geral das 
oonversaçôes multipartidári
as na Irlanda do Norte, que c0-

meçam a 10 de Junho. 
George Mitchell presidi

rá também ao comité para a 
deposição de armas dos ter
roristas. 

O general canadiano Jean 
de Chastelain prêsidirá ao C0-
mité das Relações Norte-Sul 
da Irlanda e ao Comité das Re
lações Comerciais. 

Harri Holkeri, antigo pri
meirorninistro finlandês, será 
o "presidente alternativo". Es
te acordo foi alcançado após 

• Um novo passo para o reatamento da 
paz no Ulster pode ter sido dado, depois 
do acordo para o cargo de presidente-geral 
das conversações. 

48 horas de negociações in
tensas, durãnte as quais o pri
meiro-ministro inglês, John 
Major, e o seu homólogo ir
landês, John Bruton, conoor
daram ainda em que a entre
ga de armas se deveria reali
zar durante as oonversaçôes. 

Em Setembro, os dois es
tadistas voltam a reunir-se pa
ra fazer um balanço dos pro
gressos já alcançados. 

Na Irlanda do Norte, o PaI'
tido Unionista, principal for
mação protestante, areitou as 
decisões, enquanto o Partido 

Unionista Democrátioo (UDP), 
também protestante, as rejei
tou. Peter Robison, vice-presi
dente do UDP, afirmou: "Que 
grau de imparcialidade pode
mos esperar de um america
no católioo de origem irlande
sa? Isto não é areitável e não 
tem o apoio dos unionistas de
mocratas". 

No parlamento de Lon: 
dres, o deputado oonservrulor 
Tom Dicks, apoiante dos uni
onistas, afirmou que deixaria 
de apoiar o executivo de Ma
jor caso vá avante a nomea-

ção do antigo senador norte
-americano. 

A sua demissão tornaria 
minoritário o Governo lide
rado por Major. Dicks afir
mou estar "espantado e en
vergonhado" pela nomeação 
de estrangeiros para presi
direm a um assunto pura
mente britânico. 

O Sinn Fein continua.a 
não poder participar nas oon
versaçôes do fórum para o fu. 
turo político da Irlanda do Nor
te, enquanto o IRA se recusar 
a restabelecer o cessar-fogo. 

c U B A LISBOA 

Zonas francas na ilha 
Um decreto-Iei que per" 

mite a criação de zonas 
francas comerciais e indus
triais em Cuba foi assinado 
segunda-feira pelo presi
dente Fidel Castro, anunci
ou ontem o ministro dos In
vestimentos Estrangeiros cu
bano, Ibrahim Ferradez. 

De acordo com o decre
to-Iei, apresentado por Fer
radez em conferência de im
prensa, as zonas francas dis
põem de facilidades fiscais 
e aduaneiras, por forma a 
estimularem o desenvolvi
mento eoonómico e social cu
bano, bem como o comércio 
internacionlll, e oferecem 

"novas oportunidades para 
o investimento estrangeiro". 

Ferradez indicou que 
quatro áreas foram já deli
mitadas para a localização 
das zonas francas, duas nas 
proximidades de Havana, 
uma outra nas proximidades 
de Mariel e outra nos arre
dores de Cienfuegos. 

A criação de zonas fran
cas estava já prevista na lei
quadro dos investimentos es
trangeiros, adoptada em 
Setembro último pela Assem
bleia Nacional cubana, com o 
fito de reforçar a presença das 
empresas estrangeiras nesta 
ilha das CarmOOs. 

Reclusos solidários 
M ais de 200 reclusos 

do Estabelecimento 
Prisional de Lisboa (EPL) 
ofereceram-se ontem pa
ra doar medula óssea a 
um bebé que carece ur
gentemente de um trans
plante para poder sobre
viver, disse à agência Lu
sa fonte oficial. 

Os reclusos, em reu
nião realizada ontem à 
tarde, decidiram comuni
car à direcção do EPL a 
sua disponibilidade para 
se sujeitarem a exames 
clínicos para se apurar 
da eventual compatibili
dade das SUl:1:Sl:IP gp.JIJ.§ ' 

ósseas com a do bebé em 
causa. 

A criança, de nome 
Rúben e com pouco mais 
de seis meses, é natural 
de uma localidade do dis
trito de Santarém. 

"Trata-se de um gesto 
de solidariedade dos de
tidos no EPL", salientou, 
por seu lado, à agência 
Lusa um dos reclusos. 
Não deixa de ser sinto
mático que aqueles que 
estão nas cadeias tenham 
tido um gesto como este 
para com o bébé com pro
blemas reais na medula 

·.Qssea . • 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

Atentados continuam 

O Departamento de 
Estado norte-americano 
reafirmou ontem que os 
atentados com explosivos 
oontinuaID a ter lugar 
"frequentemente" na Síria 
"nas últimas semanas". 

Clinton apela 

O Presidente Bill Clinton 
"mais uma vez" apelou 
ontem ao IRA para 
restabelecer o cessar-fogo, 
de modo a que o seu braço 
polítioo, o Sinn Fein, possa 
participar nas 
oonversaçôes 
multipartidárias sobre o 
Ulster que oomeçam 
segunda-feira. 

negais na rua 

Mais de 40 zairenses em 
situação ilegál foram 
deportados ontem para o 
seu país, no quadro de uma 
operação oonjunta entre a 
França, Alemanha e 
Holanda, informou o 
ministério do Interior 
francês. 

Só pagar 

O Sultão do Brunei, 
oonsiderado o homem mais 
rioo do mundo, ofereceu um 
milhão de dólares à actriz 
Corinne Clery para que 
represente num dos seus 
palácios a peça "Mulheres 
de Prazer", informou ontem 
a imprensa transalpina. 

Caça aos homens 

A polícia nigeriana instituíu 
ontem uma reoompensa de 
140.000 dólares (21000 
contos) por qualquer 
informação que oonduza à 
detenção dos assassinos de 
Kudirat Abiola, morta a tiro 
terça-feira em Lagos. 

Jackson na Europa 

O cantor norte-americano 
Michael Jackson inicia, em 
Setembro, uma digressão 
pela Europa, devendo 
cantar no dia 10 em 
Budapeste, no Estádio 
Nacional, para uma plateia 
de 70.000 espectadores, 
disseram ontem fontes da 
organização do 
espectáculo. 

Curiosidade 

Um grande número de 
pessoas forçou, quarta
feira, a entrada nos Paços 
do Concelho de Burgés, a 
quarta maior cidade 
búlgara, para ver de perto o 

. Rei Simeão II, de que 
resultou Um ferido grave, 
disseram ontem fontes 
oficiais. 
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Grupo Pestana quer 10 mil 

Pestana mantém estratégia deintérnacionalizar através dosPALOP's. 

• "Dionísio Pes~ana tem uma meta. Até o ano 2000 espera conseguir concretizar o ot?jectivo de ' ' 
atingir as 10 mil camas através da cadeia hoteleira "Pestana Hotels & Resorts". Numa longa 
entrevista, o homem forte do Grupo Pestana não esconde que a construção de um hotel no 
Porto Santo será uma certeza. Para além disso, fala de inimigos invisíveis e das oportunidades 
de investimento perdidas na África do Sul. Quanto à privativatização anunciada da ECM, 
diz-se interessado, enquanto para a Air Madeira continua à espera de parceiros estratégicos. 

PÁGINAS 4 e 5 

N A R I B.· E I RÃ B 13. _ AV A 

Modelo em Outubro 
• A Ribeira Brava vai ter um supermercado 

Modelo. O empresário Estêvão Neves vai 
remodelar o actual "cash and carry" e abrir 
o terceiro grande supermercado desta 
cadeia, já no próximo mês de Outubro. 

PÁGINA 8 Modelo na Ribeira Brava com 2.000 metros quadrados. 

o hotel 
Carlton Palms 
recebe 
Gólden Crown 3 

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1996 

Euroconfidente 
assinado para 

empresas 
portuguesas 

o representante da Comissão 
Europeia em Lisboa, Sarsfield 
Cabral, assinou na quarta-feira 
em Braga um protocolo de colabo
ração no projecto empresarial 
"Euroconfidente - Serviço de 
Informação Europeia de Apoio a 
Decisão". 

"É bom que a sociedade civil se 
interesse pela informação e que 
sejam as empresas a fazer disso um 
bom negócio", afirmou Sarsfield 
Cabral, sublinhando que "se há infor
mação a mais, alguém saberá esco
lher". 

Um dos responsáveis do projecto, 
Joaquim Cunha, explicou que o 
serviao terá sede em Braga, de onde 
serão fornecidas informações às 
empresas de todo o país sobre as 
regulamentações internacionais de 
âmbito legislativo, jurídico e econó
mico. 

Este poderá ter sido o último acto 
público de Sarsfield Cabral como 
representante europeu, uma vez que 
cessa funções em 15 de Junho. 

,Governo 'quer 
simpliGação 

e clareza 
• para apoIos 

A i'simplificàção e a clareza" no 
sistema de incentivos às microem
presas, apostando na participação 
das associações empresariais no 
encaminhamento das candidatu-

, '>' fSlS",tfoL defen.dido~ "<i{(ària-f~fra . 
, pelo Secretário de Estàd'o do 

Desenvolvimento Regional. -
Ao preconizar a "simplificação dos 

processos de homologação" de incen
tivos, o governante sublinhou que, 
da parte do Governo, "há também 
uma abertura clara à participação 
das associações empresariais". 

No seu entender, estas entidades 
podem desempenhar um papel 
importante no "processo de esclare
cimento e aceitação de candidatura". 
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VIAGENS TAP - 81.360 escu<!9s. Antes era 
um total de 79.200 escudos. 

Tarifas baixam mas taxa 
A tarifa jovem é 49 mil 

escudos, tal como anterior
mente. A diferença está na 
soma das taxas. De 49.400, 
sofre u.m agravamento pa
ra 50.560 escudos . 

. provoca subida real do bilhete A tarifa pax também se 
mantém em relação aos va:' 
lores anteriores: 45.900 es
cudos. A variação está nas 
taxas, o que resulta num 
aumento de 46.300 escudos 
para 47.460 escudos. 

• A TAP baixou as tarifas, com 
excepção da classe executiva. No 
entanto o ressurgimento da taxa 
de serviços provoca um aumento 
real no preço a paga~ pelo bilhete. 

PAULO CAMACHO 

A TAP - Air Portugal 
baixou as tarifas das 
passagens aéreas. 

No caso concreto dos resi
dentes na Madeira e que 
queiram viajar, por exem
plo, para Lisboa, a passa
gem de ida-e-volta, em si , 
passa a cu~tar menos 400 
escudos. De 27 JIlil escudos 
passa para 26.600 escudos. 
Mas há um senão. 

questão das taxas (já sabe
mos que baixou por um la
do mas aumentou por ou
tro) as tarifas da TAP pas
sam a ser as seguintes, nos 
voos para Lisboa. 

A tarifa de estudante é 
de-19 mil escudos. Com os 
1.560 escudos fica em 
20.560. Antes era 19.600 es
cudos, mais 400 escudos 
(20 mil escudos). No global 
há um agravamento de 560 
escudos. 

Porto Santo 

No que toca a viagens 
para Porto Santo, de avião, 
temos as seguintes tarifas, 

. em viagens que, apesar de 
serem feitas com um avião 
da Aerocondor, são voos 
TAP. 

A tarifa de uma viagem 
normal, de ida-e-volta, é de 
13.200 escudos, igual ao va
lor anterior. Agora, a dife
rença está nas taxas. Assim 
dos 13.600 escudos passa
mos para um preço a pagar 
de 14.760 escudos. 

E para o passageiro que 
vive na ilha dourada há a 
tarifa de residente. Passa a 
ser de 4.300 escudos contra 
os 5.300 escudos anterio
res. Com as taxas o preço 
total antigo era de 5.700 es
cudos quando agora passa 
para 5.860 escudos. 

Enquanto antigamente tí
nhamos de acrescentar mais 
400 escudos ao preço co
brado pela transportadora 
aérea nacional, para supor
tar taxas de segurança (200 
escudos para a ida e outro 
tanto para o regresso), ago
ra, o governo central foi 
buscar uma outra taxa (que 
já chegou a ser cobrada, 
mas que depois foi suspen
sa). Trata-se de uma taxa, 
no valor de 580 escudos por 
cada viagem, para "serviços 
a passageiros" . 

No tocante à tarifa de ex
cursão, passa a ser de 
47.600 escudos, o que, adic
cionado do valor da taxa dá 
um total de 49.160 escudos. 
Anteriormente esta tarifa 
TAP era de 48.600 escudos. 
O que dava um total de 49 
mil escudos. 

Tarifas baixam mas total a pagar aumenta. 
Refira-se que todas as ta

xas referidas só se aplicam 
para voos domésticos. Se 
for para fora do território 
nacional a taxa de segu
rança passa a ser (em va
lores para cada sentido) de 
400 escudos. A taxa de ser
viços a passageiros é de 
1.587 escudos. Ora bem. Somadas as du

as taxas, em viagens de ida
e-volta, verificamos que há 
a pagar, só para este efeito 
1.560 escudos. Este mon
tante, adiccionado aos 
26.600 escudos, dá um total 
de 28.160 escudos. O que, se 
formos comparar com os an
teriores 27.400, verifica-se 
um agravamento para o pas
sageiro residente, que é o 
que, na prática todos quan
tos viagem querem saber. 

Novas tarifas 

Mas, deixando de lado a 

A tarifa jovem é, agora, 
de 32.800 escudos, quando 
antes era de 34 mil escudos. 
Feitas as contas, apuramos 
um valor a pagar agora de 
34.360 escudos, quando an
tes da mudança de tarifas 
era de 34.400 escudos. 

A tarifa executiva é ex
cepção, pois é a única que 
sobe. Passa a ser de 63.600 
escudos, contra os 63 mil 
escudos anteriores. Intro
duzidas as taxas temos ago
ra um preço total de 65.160 
escudos, quando antes era 
de 63.400 escudos. 

Finalmente, para não 
tornar muito exaustivo es
te trabalho, temos a tarifa 
pax, que obriga o passagei
ro a pernoitar de um sába
do para domingo na Madei-

ra. Até 30 de Junho, esta ta
rifa é de 31.300 escudos. So
mados os já conhecidos 
1.560 escudos das taxas, dá 
um total de 32.860 escudos. 
Antes, a tarifa pax era de 
31.500 escudos, aos quais tí
nhamos de somar os 400 es
cudos, perfazendo 31.900 
escudos. 

Porto 

Quanto aos voos directos 
para a cidade do Porto, po
demos referir que, no to: 
cante às tarifas de residente 
e de estudante, os valores 
são iguàis aos de Lisboa. 

O mesmo não acontece 
com a tarifa excursão que 
custa agora 63.300 escudos, 
mais 1.560, o que dá 64.860. 

Lisboa (ida e volta) 

;, Residentes 

Executivo 

Pax 

TARIFAS 

\ 

Antes: 27 .000$00 

TAXA 
Segu
rança 

400$00 

TAXA 
Serviços .~ 

Passageiros ; , 

Agora : 26.600$00 400$00 1 .160$00 

Antes:63 .000$00 ~ 
Agora: 63 .600$00 

Antes: 34.000$00 
é Agora: 32.800$00 

400$00 
400$00 

400$00 
400$00 

Antes: 19.600$00 400$00 
Agora: 19.000$00 ~ 400$00 

,~~ 
..>1'" "'I"~ "" ~"",:!1,*", ~ "'. "'''\~~\\'~ ""","~-'''''IÕ! .,;n..,.."" 

Antes: 48.600$00 
Agora: 47 .600$00 ~ 

l Antes: 31 .500$00 
~ Agora : 31.300$00 

1.160$00 

1.160$00 

63.400$00 
, 65.160$00 

A tarifa anterior era igual, 
mas como a taxa era so
mente de 400 escudos, da
va um total de 63.700 escu
dos. 

Na tarifa executiva, a no-

va tabela marca 79.800 es
cudos. Mais mil escudos 
que o estipulado até a nova 
alteração. Feitas as contas, 
o que o passageiro executi
vo tem a pagar agora é 

Porto Santo (ida e volta) 

i 
TAXA TAXA 

TARIFAS Segu- Serviços 

f rança Passageiros 

Antes: 5.300$00 
no Porto Santo Agora : 4.300$00 1.160$00 

1,1"""'i'-; ,~.i!' \'i\"\I'\'A .. ,rr, \~l. 1\0;, i:~'~~ .(."\"""-'~C\ i~ r 
Normal Antes: 13.200$00 400$00 

Agora: 13.200$00 400$00 1.160$00 

Porto (ida e volta) 

TAXA 

TOTAL 

~....".'" 

" 5.700$00 
5.860$00 

~ 

'f' 
13.600$00 
14.760$00 

TARIFAS 
TAXA 
Segu
rança 

Serviços TOTAL 

Residentes 

~ 

Executivo \1' 

~. 

Antes: 27.000$00 
Agora: 26 .600$00 

""'.*\"\ 
___ \\Sd-" 

Antes: 78.800$00 
Agora: 79.800$00 

Antes: 49.000$00 
Agora: 49.000$00 

400$00 
400$00 

~ 

* 
400$00 ~ 
400$00 '- ,\ 

Passageiros ~ 

1.160$00 

1.160$00 

27.400$00 
28.160$00 

79.200$00 
8J .360$00 

;" 49.400$00 

1 .160$00 l 50:560$00 

" 

Estudante f Antes: 19.600$00 
Agora: 19.000$00 1.1'60$00 

20.000$00 
20.560$00 

Excursão 

Pax 

Antes: 63.300$00 400$00 
Agora: 63.300$00 i 400$00 ~ 1.160$00 ; 
~%~ ~ .... ~ "'~"," .' ,~,,,.~. w _., •• J ~." ,~~ ~,..-"""" ~ 

Antes: 45.900$00 
Agora: 45 .900$00 

400$00 ' 
400$00 1.160$00 

63 .700$00 
64.860$00 

46.300$00 
47.400$00 
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Regularidade do Carlton Palms distinguida pelo RCI. 

CARLTON P A L M S 

RCI atribui 
Golden Crown 
• o Carlton Palms foi distinguido 

com o prémio Golden Crown do 
RCI. É o único hotel que possui 
este galardão, não só na 
Madeira como em todo o País. 

PAULO CAMACHO 

O hotel Carlton Palms, 
. no Funchal, foi dis

tinguido com o pré
mio Golden Crown pelo RCI. 
Um prémio que é atribuído 
pela primeira vez por aquela 
empresa internacional, es
pecializada na troca de se
manas de férias de time-sha
re. 

A unidade da cadeia ho
teleira "Pestana HoteIs & Re
sorts" não só foi a única a 
receber o Golden Crown, co-

mo tem o privilégio de o ser 
em todo o país. 

Trata-se de-um prémio 
que tem a particularidade de 
ser o resultado da votação 
dos clientes dos hotéis sobre 
vários domínios. Domínios 
como o serviço que tiveram, 
a hospitalidade, a qualidade 
do apartamento, a restaura
ção e outros mais. 

Foi no conjunto destes vo
tos que o Carlton Palms con
quistou o prestigiado prémio, 

TURISMO N O A N O 

só atribuído a quem atingiu 
um determinado patamar du
rante cincó anos consecuti
vos. O hotel de quatro e1>tre
las do grupo Pestana conse
guiu agradar em 1991, 1992, 
1993,1994 e 1995. 

Por isto mesmo, o ho
mem-forte do Grupo, Dioní
sio Pestana, era um empre
sário satisfeito depois de sa
ber da distinção, que foi en
tregue na Madeira numa ce
rimónia que decorreu du
rante a Convenção Anual do 
RCI para, a Europa, Médio 
Oriente, Africa e India, nos 
primeiros dias do corrente 
mês. 

O hotel Carlton Palms 
tem 90 estúdios, que inclu
em nove suites júnior ~ du
as presidenciais. 

2 O O O 

Especialista italiano 
dá conferência no Funchal 

O director da Escola In
ternacional de Ciência 

Turística de Roma, Alberto 
Sessa, profere segunda-fei
ra, na Quinta Magnólia, no 
Funchal, uma conferência 
sobre "O turismo no ano 
2000". 

A comunicação insere
-se no ciclo de conferências 
sobre a valorização da 
"Identidade cultural madei
rense e a internacionaliza
ção dos valores culturais", 
organizado pela Secretaria 
Regional do Turismo e Cul
tura. 

No Funchal, Alberto Ses
sa encontrar-se-á com o se
cretário regional do Turis
mo e Cultura, João Carlos 
Abreu, podendo ser equaci
onada a possibilidade da Es
cola Internacional de Ciên
cia Turística de Roma con
ferir mestrados na área tu
rística, dirigidos a estudan
tes da Universidade e do 
Instituto Superior de Admi-

nistração e Língua (I SAL ) 
da Madeira. 

Para esse efeito, a Re
gião Autónoma poderia as
sinar um protocolo com a 
Escola fundada e dirigida 
por Alberto Sessa. 

Nascido em Roma em 
1936, Alberto Sessa é licen
ciado em Jurisprudência pe
la Universidade dos Estudos 
de Roma - "La Sapienza" 
- com a máxima distinção. 

Foi director do Turismo 
italiano em França, Suíça, 
Estados Unidos da Améri
ca, Reino Unido, Irlanda e 
Bélgica e professor de Eco
nomia de Turismo no Cen
tro Internacional dos Estu
dos Avançados de Turim 
(CIEST), de Economia e Po
lítica do Turismo na Uni
versidade dos Estudos So
ciais de Roma, na Universi
dade Livre de Viterbo e na 
Universidade Livre de Ro
ma. 

Leccionou ainda em vá
rias universidades europei
as, americanas e asiáticas. 

Consultor de vários mi
nistérios italianos e estran
geiros, Alberto Sessa é pre
sidente da Associação Naci
onal dos "Experts" (espe
cialistas) de Turismo, tendo 
realizado trabalhos em cer
ca de 50 países e publicado 
três centenas de livros, dos 
quais 27 volumes estão tra
duzidos em cinco idiomas. 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

o BNU OFERECE 
UM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO 
À MEDIDA 
DA SUA EMPRESA. 

3 
• 
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01 .0 N SIO PESTANA 

Espero ter 10 camas 
no ano 2000 

• Dez mil camas no ano 2000. A 
intenção é de Dionísio Pestana, 
o maior hoteleiro português, 
que reconhece poder ter perdido 
grandes oportunidadés de -
investir na África do Sul. 

PAULO CAMACHO 

A 
cadeia hoteleira do 
Grupo Pestana, 
"Pestana Hotels & 

Resorts", espera ter 10 mil 
camas até o ano 2000. Pre
sentemente, já tem 5.800 
camas prontas e em plena 
actividade comercial. Ou_f 

tras 1.200 encontram-se em 
construção ou em vias de 
começar. 

Esta meta é sintomáti
ca, sobretudo se tivermos 
em linha de conta que a 
hotelaria representa cerca 
de 70 por cento do Grupo, 
tanto nas vendas como nos 
lucros. 

Nesta grande entrevis
ta, o patrão do Grupo, Dio
nísio Pestana, fala de tu: 
do. Anuncia que vai cons
truir mais hotéis na Re
gião, onde o Porto Santo é 
um dado adquirido. 

Em relação ao hotel no 
palácio Valle Flor, o Carl
ton Palácio, refere os ini
migos invisíveis que cria
ram obstáculos ao arran
que da unidade. 

No tocante à interna
cionalização do Grupo, so
bretudo a nível de hotela
ria, mantém a intenção de 
fazê-la através dos PA
LOP's. Quanto à África do 
Sul, reconhece que terá 
perdido grandes oportuni
dades, mas adianta que 
nem tudo está perdido. 

Quanto à ITI, diz que 
aprendeu rapidamente a 
lição. 

E, em relação à Air Ma
deira, mantém de pé o pro
jecto, mas continua à es
pera de parceiros estraté
gicos. 

Num balanço global 
realça que o ano de 1995 
correu bem. Diz que foi 
um bom ano para o Grupo 
nos vários sectores. Quan
to a 1996, também espera 
que seja bom. 

Quanto vale 

Economia & Empre
sas - Há cerca de um 
ano dizia que estava a 
trabalhar na constitui
ção de uma SGPS [So
ciedade Gestora de Par
ticipações Sociais] para 
interligar os vários sec
tor do grupo Pestana. 
Esse projecto já foi con
cretizado? 

Dionísio Pestana - Ain-

da não. Mas, obviamente, 
caminhamos para isso. 
Neste momento, já faze-

I mos uma consolidação do 
grupo sem ser oficial. Isto 
é, temos nomes auditados 
por uma empresa interna
cional, porque queremos 
saber o que é o grupo, 
quanto valê, e por aí adi
ante. 

Contudo, pensamos que 
ainda é cedo para termos 
uma SGPS. O Grupo ain
da está a crescer. Cada 
empresa é autónoma. Por 
exemplo , a SDM, tem os 
seus recursos; autofinan
cia-se e vai crescendo. 
Além disso, temos a ITI, a 
M&J. Pestana, a Hotéis do 
Atlântico ... Umas empre
sas dependem das maio~ 
res, mas são autónomas. 

Lá chegará o dia, talvez 
quando estiver mais can
sado, que comecemos a 
abrandar. E, então, nessa 
altura faremos a grande 
fusão até para que o poder 
de decisão seja mais fácil e 
interligado. 

70 por cento 

E&E - A cadeia "Pes
tana Hotels & Resorts" 
su rge como a parte 
mais visível do Grupo. 
Qual é o peso que tem, 
na realidade? 

D.P. - (pausa) Quanti
ficar exactamente, não sei. 
Mas penso que representa 
cerca de 70 por cento do 
Grupo. Tanto nas vendas 
como nos lucros. 

E&E - Tem em car
teira a abertura de mais 
quatro hotéis: o Carlton 
Village, na Madeira, o 
Carlton Palácio, em Lis
boa, o Porto Carlton, no 
Porto, e o hote l Rovu
ma, em Moçambique. E 
depois, para onde cami
nha? 

D.P. - Obviamente, os 
projectos são esses. E vão 
ter datas diferentes. 

Temos tido uma filoso
fia de abrir um hotel por 
ano. Pode acontecer que, 
por vezes, não o façamos 
num ano, mas, no outro, 
abrimos dois. 

Neste momento, o mais 
avançado é o Carlton Vil
lage. O Rovuma já come
çámos e esperamos, se tu
do correr como previsto, 

Dionísio Pestana: "Penso que estou a perder oportunidades. Realmente, a África do Sul, com o Presidente Nelson 
Mandela, tinha obrigação de estar mais atento. 

abri-lo no próximo ano. A 
seguir deve coincidir no 
mesmo ano a abertura dos 
hotéis Porto Carlton e 
Carlton Palácio. 

Inimigo invisível 

E&E - Recordo-me 
que o hotel de Lisboa 
e nfrentou a lguns pro
blemas burocráticos. 

D.P. - Não foi tanto a 
burocracia. O que encon
trámos foi um inimigo in
visível. E digo invisível 
porque não tem cara. Não 
sabemos quem é. Só sabe
mos que, em cada lugar 
que chegava o processo, 
surgia um obstáculo. Isso 
era estranho. Tanto mais 
que o edifício está numa 
zona, na Ajuda, Alto de 
São João, onde está defi
nido, por lei, o que se pode 
fazer lá. E o nosso projec
to cumpre exactamente is
so, para além de preser
varmos os magníficos jar
dins. 

Digo-lhe que tem sido 
uma luta caricata porque 
quando falávamos com as 

. entidades, estava t udo 
bem. Mas vamos chegar ao 
fim. Vai ser uma realida
de. Penso que as pessoas 
que conhecem o palácio 
Valle Flor, não têm dúvi
das que merece ser um 
"ex libris" de Lisboa. Ali
ás, penso que o lobby que 
foi montado na capital con
tra nós , surgiu exacta
mente por isso: por sabe
rem do seu potencial. 

Muitos hotéis, com a 
mesma categoria, vão so
frer. Aquele palácio é das 
coisas bonitas que Portu
gal tem. E hoje, se formos 
a qualquer capital da Eu
ropa, vemos sempre hotéis 
em palácios. Madrid tem 
palácios e o mesmo acon
tece, por exemplo, em Lon
dres e Paris. 

E&E - Lisboa não 
tem nada nesta área? 

D.P. - Lisboa, para 
além do recente Lapa, não 
tem mais nenhum. Exis
tem hotéis modernos, em 
altura, mas não têm ca
racterísticas nenhumas da 
história e da tradição por
tuguesa. 

E&E - O tal inimigo 
invisível que falou há 
pouco pode estar nestes 
mesmos hotéis moder
nos? 

D.P. - Penso que sim. 
Não tenho provas. Tratam
-se pelos amigos dos jar
dins do Valle Flor. Mas, os 
jardins do palácio ·Valle 
Flor são particulares. Se 
não os regar, seca tudo. 
Os jardins são meus. 

Mas, obviamente, como 
tenho uns jardins bonitos, 
com árvores engraçadas, 
vou fazer tudo por tudo pa
ra mantê-los aprumados. 
Realmente, é das coisas 
que aprecio e gosto e re
conheço que valoriza o pa
lácio. 

África do Sul 

E&E - Há algum 
tempo, falou-nos da in
tenção de realizar no
vos investimentos, a ní
vel de hotelaria, em lo
cais como os PALOP's e 
o Brasil. Hojé tem algo 
mais concreto em rela
ção a estes projectos? 

D.P. - Neste momento, 
só Moçambique tem ocu
pado o nosso tempo. É um 
projecto grande, com mui
tas camas e um centro co
mer,cial. Um projecto feito 
à distância. 

Além disso, temos ou
tros dois empreendimen
tos nas ilhas de Bazaruto e 
Inhaca. 

No entanto, a ideia do 
Grupo mantém-se: conti
nuar a pensar na interna
cionalização através dos 
PALOP's. 

E&E - Investimentos 
hoteleiros na África do 
Sul ... 

D.P. - É estranho, 
quando deveria ter sido o 
primeiro a investir lá ... (ri
sos) . Penso que a África 
do SuL.. · 

E&E - ... está à espe
ra que a poeira assen
te? 

D.P. - Não. Penso até 
que estou a perder opor
tunidades. Realmente, a 
África do Sul, com o pre
sidente Nelson Mandela, 
eu tinha obrigação de es
tar mais atento. 
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Há um ex-funcionário 
que era director de Comi
das e Bebidas no Carlton 
Palms e que hoje é direc
tor de um hotel na Cidade 
do Cabo, com quem con
verso ao telefone algumas 
vezes. Diz-me que não há 
um quarto disponível na
quela cidade, por exem
plo. Joanesburgo, a mes
ma coisa: Está tudo cheio. 

Houve, sem dúvida, de
pois do acordo e com o 
presidente Mandela, uma 
inversão. Antigamente es
tava quase tudo abando
nado. Agora, é exacta
mente o contrário, está tu
do cheio. Não há lugares 
nos aviões. Há uina curio- , 
sidade de ir à África do 
Sul. Forammuitos ·anos 
que as pessoas ouviram fa
lar daquele país. Outros ti
nham e têm família lá. 
Além disso, o rand, como 
está muito desvalorizado, 
para quem vai da Europa, 
torna-se tudo barato para 
um destino com boa quali
dade e bom serviço. 

Por isso, se pensarmos 
bem, devia ter estado mais 
atento. 

Mas temos lá a dra. Luí
sa Pestana, uma das res
ponsáveis pelo hotel Ro
vuma [em Maputo, Mo
çambique], que se encon
tra em Joanesburgo, o que 
nos permite 'estar atentos 
às oportunidades que pos
sam aparecer. Mas já não 
é fácil. Não é como se fos
se há três/ quatro an~s. 

Lição 

E&E - Entre todás as 
empresas que fazem 
parte da "Pestana Ho
tels & Resorts", só a ITI 
parece ser aquela, que 

sembleias e toda a docu
mentação. Não se pode fa
zer com o amadorismo de 
:pltigamente. Tudo tem de 
ser profissionalizado. 

Não há dúvida que Por
tugal vai ne~se caminho. 
E as pessoas que não es
tão preparadas têm que 
contar, também, com a in
teligência dos outros. 

Mas, neste caso, feliz
mente, está ultrapassado. 

E&E - Em relação à 
Torralta. O Caderno de 
Encargos relativo ao 
concurso internacional 
para venda dos créditos 
estatais está concluído. 
É um caso encerrado 

. para o Grupo? 
D.P. - É um caso com

plicado. Mas continuamos 
sempre interessados na 
área de gestão. Investir e 
ser dono é mais proble
mático. 

E&E - O Grupo Pes
tana está interessado 
na compra do antigo 
Hotel Miramar, no Fun
chal? 

D.P. - Não. O que exis
te é um terreno, atrás do 
hotel, que confronta com 
o nosso terreno do Carlton 

Village, e que, eventual
mente, pode vir a interes-
sar-nos. 

Porto Santo 

lhe dá mais dores de ca- E&E - Para além dos 
beça. projectos conhecidos pa-

Encontra alguma jus- ra a Madeira, que ou-
tificação para isso? tros estão previstos pa-

D.P. - Não é bem as- .; ra a Região? 
sim. Aparecem só na As- - " D.P. - Neste momento, 
sembleia Geral, que é só ' não temos projectos con-
uma vez por ano. cretos. Vamos ac'abar o 

E&E - Mas, por ve- Carlton Village e lançá-lo. 
zes, também aparecem Depois continuaremos. 
nos jornais. E&E - Os próximOS-I 

D.P. - Nos jornais não projectos podem ser fo-
me aborrecem. Devo dizer ra do Funchal? E quan-
que, no ano passado, apa- do digo fora da capital 
receram na Assembleia. refiro-me a locais como 
Obviamente, não estáva- a Calheta, o Caniço e o 
mos preparados. Foi uma Porto Santo, por exem-
surpresa. Mas tenho de di- pIo. 
zer que aprendi. E aprendi D.P. - Temos uma quo-
rápido. Hoje, tenho a cer- ta de mercado na Madeira 
teza que não é tão cedo que nos permite ser líde-
que vou ser "assaltado". res na Madeira. Queremos 
Temos estado na Bolsa de continuar a mantê-la. 
Valores, sempre de boa fé. O turismo continua a 
Nunca pensámos que ha- crescer. E, como tal, va-
via pessoas , ou grupos, mos investir mais. Até por-
que faziam "assaltos" às que quando o aeroporto 
empresas. for intercontinental have-

Os accionistas minori- rá crescimento. Nós que-
tários pediram para fazer remos continuar a estar na 
uma auditoria à empresa. frente. 
Tinham direitos, pois, reu- Deste modo, ponho a hi-
nidos, detinham 10 por pótese de concretizar in-
cento das acções. Mas não vestimentos fora do Fun-
viram nada, a não ser coi- chal. Agora, com as novas 
sas pequenas. estradas ... 

Por isso, para a última E&E - Não tem prio-
Assembleia tudo estava ul- ridades? 
trapassado. D.P. - As prioridades 

O que não invalida que que tenho são construí-los, 
diga o seguinte: hoje em sempre, à beira mar. 
dia, quem tem uma em- E&E - O Porto Santo 
presa cotada na Bolsa, é consta deste projecto? 
preciso ter um profissio- D.P. - Consta. Mas, em 
nal só a preparar as as- questão de prioridades , 

não é das primeiras. Va
mos ter que ter um hotel 
no Porto Santo. Isso não 
tenho dúvidas. Como mai
or grupo nacional que so
mos, geograficamente, va
mos ter que estar nas zo
nas de turismo, e o Porto 
Santo é uma delas. 

Quatro estrelas 

E&E - Nos projectos 
que tem em pensamen
to para a Madeira serão 
na área dos quatro e 
dos cinco estrelas? 

D.P. - Vamos para os 
quatro estrelas. Os cinco 
estrelas estão ultrapassa
díssimos. As pessoas que 
investem, hoje em dia, se 
optarem pelos quatro es
trelas, têm um leque muito 
maior que os de cinco. Os 
cinco estrelas são um ni
cho de mercado. E uma 
boa parte dos bons hotéis 
da Madeira ainda são de 
cinco. Está desproporcio
nada. Vejamos o caso do 
Algarve, que tem um por 
cento de hotéis em cinco 
estrelas. Por isso, podem 
praticar um preço mais 
justo. 

Daí que optemos pelos 
quatro estrelas. 

Mas há sempre lugar 
para os cinco estrelas, co
mo acontece com o Carl
ton Palácio. No entanto, a 
sua rentabilidade é menor 
que um de quatro estrelas. 

E&E - O que pensa 
do patamar criado pelo 
estudo britânico de'um 
máximo de 20 mil ca
mas para a Madeira? 
Devemos parar mesmo 

,ao atingir este número 
e corrermos o risco de, 
quando a pista do aero
porto permitir opera
ções com aviões de mai
or porte, termos mais 
turistas que camas? 

D.P. - Penso que as 20 
mil camas é um objectivo. 
Como em tudo na vida, é 
preciso ter objectivos. Se 
as infra-estruturas e os 
equipamentos comple
mentares a esta activida
de acompanharem o cres
cimento, não há nenhuma 
razão para parar nas 20 
mil. Agora o que não se 
pode ter é 30 mil e não ha
ver estradas, policiamen
to, formação do pessoal e 
por aí adiante. 

Ao chegar às 20 mil te
mos de fazer um levanta
ment" . Se a Madeira tiver 
condições, nãoh á razão 
nenhuma para parar. 

Interesse na ECM 

E&E - Deixemos o 
turismo. Recentemente 
foram inauguradas as 
novas instalações da 
Empresa de Cervejas da 
Madeira, em cujo capi
tal o Grupo Pestana par-

ticipa. Numa cerimónia 
em que o presidente do 
Governo anunciou a in
tenção de privatizar os 
32 por cento de capitais 
públicos. O Grupo está 
interessado em ampliar 
os 35 por cento que de
tém através da H. P. Mi
les? 

D.P. - Como sabe, é 
uma sociedade por quotas 
e, como tal, tem os seus es
tatutos que dizem precisa
mente isso. Quando um só
cio tem uma quota para 
vender, OS ,outros têm di
reito de preferência. Nós, 
através da H. P. Miles, va
mos optar pelo que temos 
direito. Não vamos desis
tir desse direito. 

E&E - Como está a 
questão da fábrica de 
contentores? 

D.P. - Considero que 
está arquivada. Até por
que contávamos com um 
incentivo que já caducou. 
Tentámos conseguir um 
parceiro estr~tégico inter
nacional, mas não surgiu. 

E&E - Mas não havi
am os coreanos? 

D.P. - Eram um dos só
cios, que traziàm o "know 

how" para constrllir os 
contentores e comerciali
zá-los. Só que precisáva
mos de mais alguém que 
investisse connosco. Mas 
não apareceu. 'Por isso, va
mos pensar noutras opor
tunidades de negócio.. ' 

~ .... _.' or- . • r~ 

":.~r Madeir~: .' " .' 
.... E&E - ' ~A ú~tima 

grande entrevista" que 
deu ao nosso jornal, há 
cerca de um ano, disse 
que a Sociedade de De
senvolvimento da Ma
deira ainda tinha dado 
lucros. E hoje? 

D.P. - É uma empresa 
que ainda tem investimen
tos grandes a fazer, mas 
são escalonados. Além dis
so, tem receitas próprias. 
Tem um movimento de 
"cash flow" positivo e au
tofinancia-se, em grande 
parte. 

Por isso, considero que 
hoje é uma empresa ma
dura. 

E&E - Air Madeira. 
É um processo também 
arquivado? 

D.P. - Não. É um pro
cesso em estudo. E quan
do digo em estudo, é por
que continuamos sempre 
à espera de vários parcei
ros estratégicos. 

Pôr o avião a voar é fá
cil fazer. Mas, enchê-lo é 
que é difícil. E, para nós, 
o que é importante é ir 
buscar aquela faixa de 
mercado que neste mo
mento existe na Europa. 
Há os grandes mercados, 
que têm os seus próprios 
aviões, mas os pequenos e 
os médios têm mercado , 

mas não têm aparelhos. 
Foi sempre e é nessa filo
sofia que procuramos par
ceiros. 

Não aparecem de um 
dia para o outro. Falámos 
com as pessoas. Uns têm 
receio, outros acreditam 
mas é preciso um parcei
ro. 

E&E -- O mercado 
madeirense não justifi
ca? 

D.P. - Não. Não chega. 
E&E - E com o Al

garve? 
D.P. - Quando fala do 

Algarve, têm de ser es
trangeiros a entrar. Para 
isso, de preferência, pre
ciso de um parceiro, fran
cês, alemão, inglês ou sue
co. Ir buscar faixas que 
não existam para poder 
voar, duas/três vezes por 
dia. 

E&E - Por isso conti
nua à espera? 

D.P. - Continuo. Pre
sentemente a Air Madeira 
tem feito pareceria com 
um operador estrangeiro, 
que é a Air Atlanta, onde 
é a Air Madeira, como em
presa, a fretar o avião e a 
conseguir os operadores 
em Portugal e no estran
geiro. Como a Air Atlanta 
tinha o avião, foi fácil. 

E&E - Pode ser uma 
espécie de balão de en
saio? 

D.P. - Pode ser. Pode 
vir a ser. Estamos a aca
bar, agora, o primeiro ano 
de experiência, e iremos 
ver qual o passo a dar a 
seguir. 

E&E - Os islandeses, 
da Air Atlanta, podem 
vir a ser um desses pár
ceiros que procura? 

D. P. - Podem ser. Já 
têm o aviã<;>. Nós temos o 
"know how", no sentido de 
que temos os clientes e os 
tour-operators ... 

E&E -Datas? 
D.P. - Datas não exis

tem. 
'E&E - Não tem re

ceio que a Sata - Air 
Açores, no segmento do 
charter, a fazer muitos 
voos para a Madeira, 
possa estar a entrar 
num mercado que po
deria ser da Air Madei
ra? 

D.P. - Isso é uma pos
sibilidade. Podem ter uma 
quota de mercado, que, ob
viamente, se continuarem, 
nós podemos ter perdido. 
Mas depois é preciso ter 
em linha de conta a guerra 
dos preços. 

Além disso, não sei qual 
é estrutura do custo da Sa
ta para estas operações. O 
mal da Air Atlantis foi um 
pouco isso. A estrutura de 
custos. Como a TAP - Air 
Portugal não conseguia 
competir com os charters 
europeus, que tinham ou
tros custos de operação. 

E&E - Que balanço 
faz da actividade do 
Grupo em relação a 
1995 e quais as pers
pectivas que tem até 
Dezembro? 

D.P. - O ano de 1995 
correu bem. Foi um bom 
ano para o Grupo nos vá
rios sectores. O ano de 
1996 também está aser 
bom. 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

Frases 

«Encontramos um 
inimigo invisível. E 
digo invisível 
porque não tem 
cara. Não sabemos 
quem é». 

«Penso que o 
lobby que foi 
montado na 
capital contra nós 
surgiu 
exactamente por 
isso: por saberem 
do seu potencia h). 

«Existem hotéis 
modernos, em 
altura, [em Lisboa] 
mas não têm 
características 
nenhumas da 

.; história e da 
,: tradição 
, portuguesa)), 

«É estranho, 
quando deveria 
ter sido o primeiro 
a investir lá [na 
África do Sul]». 

«Penso até que 
estou a perder 
oportunidades ( ... ) 

" tinha obrigação de 
estar mais atento 
( ... ) mas temos lá a 
dra. Luísa Pestana, 
uma das 
responsáveis pelo 
hotel Rovuma [em 
Maputo, 
Moçambique], que 
se encontra em 
Joanesburgo, o 
que nos permite 
estar atentos às 
oportunidades 
que possam 
aparecer. Mas já 
não é fácil. Não é 
como se fosse há 
três/quatro anos». 

«Hoje, t~nho a 
certeza que não é 
tão cedo que vou 
ser "assaltado)). 

«Temos uma 
quota de mercado 
na Região que nos 
permite ser líderes 
na Madeira. 
Queremos 
continuar a man
tê-Ia». 

(<Vamos ter que ter 
um hotel no Porto 
Santo. Isso não 
tenho dúvidas». 

«Vamos para os 
quatro estrelas. 
Os cinco estrelas 
estão 
ultrapassadís
simos». 

«Ao chegar às 20 
mil temos de fazer 
um levantamento. 
Se a Madeira tiver 
condições, não há 

, razão nenhuma 
para param. 
«Nós, através da 
H. P. Miles, vamos 
optar pelo que 
temos direito. Não 
vamos desistir 

: desse direito)). 

5 
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Evolllçao Semanal Evo/uçao Semanal 

12400 

1.23s0 

1.2300 
;~,,~. ' ,;,,' , 
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CÂMBIOS 

Dólar deprecia-se 
• O dólar depreciou-se. Os mercados 

esperam pela lista de 
desempregos a ser divulgada hoje, 
nos Estados Unidós da América. 

A 
divisa norte-ameri
cana depreciou-se 
quarta-feira face às 

restantes moedas, com os 
mercados a mostrarem-se 
prudentes antes da divulga
ção, hoje, sexta-feira, dos 
números sobre o desempre
go nos Estados Unidos. 

O dólar esteve em baixa 
face às divisas europeias e 
também face ao iene. No fi
nal da sessão, o dólar troca
va-se a 1,5285 marcos (1,5325 
na terça-feira), a 108,79 ienes 
(109,19), e a 5,1805 francos 
franceses (5,1880). 

O marco fixou-se em 
3,3888 francos franceses, 
contra 3,3845 na véspera, 
1.010 liras (1.006 liras na 
quarta-feira) e 84,75 pesetas 
(84,41). 

O ouro esteve em baixa, 
com a onça a custar 387,75 
dólares, contra 390 dólares 
na anterior sessão. 

O dólar esteve hesitante 
e perdeu terreno antes de re
cuperar no final da sessão, 
enquanto o franco francês 
continuou pressionado pelo 
contexto social em França, 
segundo operadores. 

Taxas Lisbor 

O dólar cotou
-se a 5,1920 FF 
(5 ,1870) e a 
1,5318 marcos 
(1,5322), depois 
de ter descido 
até aos 5,1805 FF 
e a 1,5285 mar
cos. 

O dólar esta
va estável em 
Nova Iorque a 
meio da sessão, 
num mercado 
calmo na expec
tativa da publi
cação, hoje, do 
relatório sobre o 
emprego nos Es
tados Unidos em Maio. 

A nota verde terminou a 
1,5290 marcos (1,5310) , a 
108,90 ienes (108,77) , a 
5,1810 francos franceses 

(5,1825), a 1,2560 francos su
íços (1,2580) e a 0,6454 li
bras (0,6456). A onça de ou
ro desceu 70 cêntimos, co
tando-se a 386,80 dólare. 

Taxas Libor 

2M 552344 6.12500 053908 2.60417 J36720 450000 

3M 5554696.12500 056251 -2.58333 336720 4.50000 

. 6M 5.70313 6.19792 0.63281 2.60417 3.36720 450000 
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CIT A ÇÕES 

"O actuallider do PSD 
imprimiu ao assunto 
[regionalização] uma 
velocidade de tal modo 
frenética que me perdi" . Dia 10 - "Conferência so

Dia 14 - "Conferência so
bre limpeza urbana e sane· 
amento básico". Local: Ho
tel Atlantic Palms, Funchal. 
Organização: Ambimadeira 

DANIEL AMARAL, NA VISÃO. ~ bre o turismo no ano 2000". . - Limpeza e conservação do 
ambiente. 

"Quer dizer, o Marcelo, 
com sua postura 
estonteante, deixou-me 
sem capacidade de análise 
e até sem respiração: ele 
avança,recua;quer,não 
quer, mata, esfola; almoça, 
janta, intriga ... Ó homem, 
pare! Liberte-se um 
bocadinho, por amor de 
Deus!". 

Local: Quinta Magnólia. Or
ganização: Secretaria Re
gional do Turismo e Cultu-

IDEM 

"Ainda agora tive que 
aproveitar o intervalo 
entre duas conferências 
seguidas -uma a dizer que 
sim, e outra a dizer qúe 
não -para escrever um 
pouco. Df!". 

IDEM 

"É óbvio que a 
regionalização, como tudo 
na vida, tem pontos fracos. 
Desde logo, pelos 
argumentos, a gente lê, 
relê, olha as pessoas que 
os formulam e conclui sem 
esforço que por detrás de 
tudo isto está um 
tachozinho potencial". 

IDEM 

''[. .. ] sou a favor da 
regionalização [ ... ] mas 
tenho dúvidas que gostaria 
de ver esclarecidas" . 

IDEM 

A C I F 

Oportunidades de cooperação 
Ref.ª 96/160 
Empresa de serviços ita

liana, exercendo activida
de nos sectores de serviços 
de limpeza e gestão de par
ques de estacionamento 
pagos. Especializada, so
bretudo, na limpeza de es
tádios, grandes áreas de 
exposição (feiras), hotéis 
e aeroportos. 

A empresa procura par
ceiros interessados na 
transferência de know-how 
e joint-ventures. 

Ref.ª 96/161 
Empresa italiana que fa

brica e comercializa linge-

rie e roupa interior, pro
cura parceiros para possí
vel acordo comercial. 

Ref.ª 96/162 
Empresa espanhola, es

pecializada na fabricação 
de calças, casacas e fatos 
para homem, está interes-

RESPOSTA 
A ' 

OPO'RTUNtO'ADES 
.. DE·COOPERA.ÇÃO 

Remeter para: 
Eurogabinmda Madeira (PT 507) ACIF 

Av. Arriaga. 41 

9000 Funchal 
Telef.: 23 0137 - Fax: 222005 

sada em contactar distri
buidores e agentes especi
alizados. 

Ref.ª 96/163 
Comunidade austríaca 

procura investidores na 
Europa para um projecto 
turístico na área recreati
va, a 1.000 m de altitude. 

Este projecto (hotel de 
luxo - elevado standard -
50 camas), deverá ser ge
rido como Hotel spa ou tu
rismo rural. 

Ref.ª 96/164 
Empresa espanhola es

pe~ializada na feitura de 

catálogos/brochuras em 
diskettes com imagens e 
testos (diversas línguas) 
deseja contactar com em
presa, organismos e insti
tuições que desejem pro
mover os seus produtos ou 
serviços através deste sis
tema. 

Ref.ª 96/165 
Empresa espanhola fa

bricante de aparelhos de 
ginástica (musculação) de 
todos os tipos, a bom preço 
e de excelente qualidade 
procura representantes ou 
agentes interessados nes
te tipo de produtos. 

Empresa;· .... ;; ....... .. ... ' .. :;'f ................................................... ~ .. ~ ... , .. ; .. .. 

••• • •• • •••••••••••••• • ••••••••••••••• ', •••• ; ••••••• • • " • • •••• ; . ~ •• j ••••••••••••• • • •• •• • •• ,' , ~ .~ ... . ' • ••• • • •• • 

.................................... , ...... ' ................................................. .: '; ...... ; ....... . 
Línguas laladas: ...... :;· ........... ,;· ... ............................................... , .... . 

Oportunidades a que responde - Rel.ª: ......................................... . 

FUNC HAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

Jornal Oficial 
daRAM 

I Série - Número 57 

PRESIDÊNCIA DO GO
VERNO REGIONAL 

- Autoriza as Institui
ções Particulares de Soli
dariedade Social a proce
derem ao aumento do seu 
pessoal no montante esta
belecido para a Adminis
tração Pública. 

- Adjudica à sociedade 
denominada "Edimade -
Edificadora da Madeira, 
Lda." a empreitada de 
"concepção/construção de 
9 reservatórios para rega 
no concelho de Santana e 
fornecimento de equipa
mentos mecânicos". 

- Aprova o programa 
de concurso, caderno de 
encargos e projecto e aber
tura de concurso público 
internacional, para a exe
cução da empreitada de 
"concepção do traçado da 
E.R. 101, entre a Tabua e a 
Ponta do Sol". 

- Aprova o programa 
de concurso, caderno de 
encargos e projecto para a 
adjudicação da empreita
da da obra de "ampliação 
da Escola Secundária de 
Santana". 

- Aprova o programa 
de concurso, caderno de 
encargos e projecto para a 
adjudicação da empreita
da da "Escola Básica das 
Figueirinhas, Caniço, San
ta Cruz" . 

- Aprova o programa 
de concurso, caderno de 
encargos e projecto e au
toriza a abertura do res
pectivo concurso público 
para a adjudicação da 
empreitada de "canaliza
ção e regularização da Ri
beira de Santo António a 
montante do Pólo Tecno
lógico. 

- Adjudica a empreita
da de "sistemas elevatóri
os dos furos de captação de 
água das Ribeiras de São 
João e Santa Luzia" ao 
consórcio constituído pelas 
empresas "VAP - Vasco 
Pessoa. S.A"e "Socopul 
Sociedade de Construções 
e Obras, S.A.". 

- Aprova o programa de 
concurso, caderno de en
cargos e projecto e autoriza 
a abertura do concurso pú
blico internacional para a 
adjudicação da empreitada 
de construção do "túnel ro
doviário da Encumeada" 

- Atribui um subsídio 
eventual, no valor de 
5.526.356$00, ao Centro So
cial e Paroquial do Carmo -
Câmara de Lobos. 

- Atribui um subsídio 
mensal, com efeitos a par
tir de Abril/96, no valor de 
465.547$00, e respe.ctivo re
troactivos no valor de 
603. 721$00,~0 Centro So
cial e Paroqui31"da Encar
nação, Câmara de Lobos. 

- Atribui um subsídio 
eventual, no valor de 
394.018$50, à Santa Casa 
. da Misericórdia do Funchal 
destinado a comparticipar 
encargos com pessoal do 
Lar de Santa Isabel. 

- Rectifica as Resolu
ções.n. o 835/95, de 13 de 
Julho, n. o 1103/95, de 21 de 
Setembro, n. o 1283/95, de 
2 de Novembro e n. o 

169/96, de 8 de Fevereiro. 

SECRETARIA REGIO
NAL DE AGRICULTURA, 
FLORESTAS E PESCAS \ 

- Fixa as normas relati
vas a medidas de protecção \ 
e apoio aos operadores eco
nómicos no âmbito das exi
gências fito sanitárias le
galmente estabelecidas. 

" 
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o "cash and carry" na Ribeira Brava vai ser transformado no terceiro Modelo a ser 
implantado na Madeira. 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

Neste momento, ultimam-se pormenores para a inauguração do Modelo Cancela, no 
próximo dia 19. 

ESTÊVÃO N E V E S ANUNCIA 

Modelo Ribeira Brava 
já no mês de Outubro 

• A Ribeira Brava vai ter um 
supermercado Modelo, com 
dois mil metros quadrados. 
Tudo aponta para que abra 
as portas já em Outubro. 

chising para implantar to
da a máquina Modelo na 
Madeira. 

Posteriormente, vão ser 
contratados 35 pessoas, 
que se juntam, assim, aos 
12 já referidos, e ainda aos 
4.0 funcionários que traba
lham actualmente no "cash 
and carry" da Ribeira Bra
va. 

PAULO CAMACHO 

O empresário Estê
vão Neves vai 
abrir um terceiro 

supermercado Modelo na 
Madeira. O local escolhido 
é a Ribeira Brava. 

Para tanto, o empresá
rio madeirense vai adaptar 
o actual edifício de "cash 
and carry" que ali tem pa
ra oferecer cerca de dois 
mil metros quadrados de 
área útil de venda. A par
te restante fica para arma
zém, o que permjtirá uma ' 
gestão de stocks eficaz. ' 

Paralelamente, :é sua in-

tenção manter uma pres
tação especial para deter
minados clientes do servi
ço que presta com a actu
al infra-estrutura. 

Se tudo correr como o 
previsto, em Outubro o Mo
delo Ribeira Brava abre as 
portas. 

Neste momento, a em
presa contratou 12 qua
dros e enviou-os para Lis
boa para receberem for
mação junto do grupo So
nae . Grupo com quem a 
empresa Estêvão Neves 
tem um acordo de fran-

Recorde-se que já exis
te o Modelo Centromar, 
inaugurado em Abril. E 
que, no dia 19 de Junho 
próximo será inaugurado 
o Modelo Cancela, pelas'19 
horas. A abertura ao pú
blico vai acontecer no dia 
seguinte. 

O Modelo Cancela foi 
construído de raiz num ter
reno que tem uma área to
tal de cinco mil metros 

. quadrados. Aárea coberta 
é de 2.45.0 metros quadra-

,L I: M P E Z 'A . U R: B A 'N A 

Cqlóquio mostra: 
novidades a autarcas 

'AAmbima~eira realiz!l 
. . no Funcijalum colo
quio sobre limpeza urbana 
e de saneamento básico. O 
encontro está marcado pa-

+ ra o dil), 11 de Junho, no ho
., te1 At1lÚltic Palms, embora 
" 'o progrà.iÍiasoci3.l comece 

rim (paaÍlte$ e termine dois ' 
dias JUais tarde.-, 

Do programa consta um 
colóquio sobre inspecção, 
limpeza e conservação de 
colectores e esgotos, bem 
como limpeza de fossas 
sépticas, contando, para o 
efeito, com as intervenções 
do director de serviços de 
saneamento da Câmara 
Municipal de Lisboa, San
tos Jorge, do director da Ri-

co/Rothemberger (Alema- . ®ciou a sua actividade em 
. nha) e do director operaci- Maio de 1994 e cujo princi- -

onal da Hidrolimp (Barce- pal objectivo prende-se com 
lona, Espanha). a prestação de serviços de 

Depois do intervalo pa- limpeza urbana, industrial 
rao café, seg!!em-~e trê~ .. e fl.orestal . . 
ãpresentaçÕes:.e déniüp's: ·· "'.'~- A'i!Úciativa pretep.de di
trações de "yai'redore : trr~.; ' Vulg~á e~IIpresa e permi-
bana - Ravo 4.0.0.0", do "Ca- tir trocas de experiências 
mião misto lávador / aspira- entre autarcas: Para o· efei-
dor" e, ainda da "Câmara to estão COÍlvidadostodos 
de TV de inspecção de co- os presidentes de câmaras 
lectores". '" muniçipais da Madeira, 35 

A tarde é reservada pa- autarcas do Continente, e 
ra contactos livres e escla- ainda membros, do Gover-
recimentos personalizados no Regional ,: assim como 
pelos promotores. outr as individualidades. 

A Ambimadeira - Lim- Presentes ainda um enge-
peza e Conservação do Am- nheiro alemão e dois técni-
biente é uma. empresa 1.0.0 cos espanhóis. 
por cento madeirense, que P.c. 

dos. Quanto à área útil de 
venda, éde 1.98.0 metros 
quadrados. 

Neste novo empreendi
mento são criados 169 no
vos postos de trabalho. 

Recorde-se que o Mode
lo Centro mar tem 11.0 pos
tos de trabalho. 

E se, à primeira vista, a 
intenção de Estêvão Neves 
em transformar o "cash 
and carry" num grande su
permercado pode dar a 
ideia de uma eventual in
tenção de deixar este ser
viço, o empresário põe lo
go os pontos nos is: "Os ou
tros "cash and carry" são 
para manter. Vamos man
ter uma filosofia de "cash" , 
com preços bastante com
petitivos para podermos 
manter o fornecimento de 
muitos retalhistas por mui
to tempo». 

I NIC ' I A ' T I V A MOSAI"'CO '" 

Pólo Científico assina 
aco'rdo com ministério 

O p'ólo Científico e Tec
nológico da Madeira 

é um dos signatários de 
um acordo de cooperação 
no âmbito da cultura e in- . 
dústria estabelecido com o 
Ministério da CÍ!ltura. 
'. Denominado "Iniciativa 

, Mos~iéé, Óacordo 'é visto 
pelo principal responsável 
pelo Pólo como muito van
tajoso para a Região. 

Segundo Pedro Ventu
ra, o acordo pode contri
buir para a dinamização, 
em suporte magnético, da 
própria cultura regional. 
Uma cultura que, em seu 
entender, tem merecido es
pecial atenção da Direcção 
Re~onal das Actividades 

Culturais e da própria Câ
mara Municipal do Fun
chal e que, agora, o Pólo 
Tecnológico está empe
nhado em dinamizar. To
dos os que assinaram o 
protocolo comprometem-se 
a determinados parâme
tros. De entre eles, desta
que para a obrigação de 
estudar em comum e de . 
dar parecer relativamente 
a programas e medidas de 
Governo para apoio finan
ceiro ao desenvolvimento 
da indústria multimédia de 
conteúdos culturais. 

Por outro lado, partici
pam activamente nas ac
ções desenvolvidas na Uni
ão Europeia no quadro da 

Resolução do .Conselho de 
4 de Abril sobre cultura e 
multimédia ("Memoran
dum of Understanding", 
Comité Directivo, Grupeis 
de trabalho temáticos). 
Além disso, pretende defic 

. nir; na prática, com;'base 
nas oportunidades' exis
tentes e latentes de mer
cado, modelos de coopera
ção público/privado efica-~ 
zes. 

O acordo de cooperação 
tem a duração de três 
anos, no final dos quais os 
signatários podem proce
der à sua revisão do pon
to de vista dos seus termos 
e objectivos. 

Pc. 

" j 
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Seguro escolar 
abrange 

trajecto para 
a escola 

o seguro escolar vai pas
sar a abranger o trajecto en
tre a residência e a escola, 
assim como as visitas de es
tudo em Portugal e no es
trangeiro, ao abrigo de um 
despacho do Ministério da 
Educação. O despacho, a 
que a agência Lusa teve 
acesso, alarga o leque das 
vertentes do seguro escolar 
que até agora apenas era vá
lido em casos de acidente no 
recinto das escolas. 

O seguro escolar abrange 
todos os alunos matricula
dos e a frequentar estabele
cimentos públicos de educa
ção préBscolar e dos ensinos 
básico e secundário, inclu
indo o profissional e artísti
co, os de estabelecimentos 
de ensino particular e coo
perativo em regime de con
trato de associação e os que 
frequentam estágios dos en
sinos básico e secundário. 

São ainda beneficiários do 
segure, os alunos que fre
quentam cursos de ensino 
recorrente e de educação ex
tra-escolar da iniciativa ou 
em colaboração com o Mi
nistério da Educação, os que 
participam em actividades 
do desporto escolar, os que 
participam em programas de 
ocupação de tempos livres 
organizados pelas escolas e 
os que se desloquem ao es
trangeiro em visitas de estu
do, projectos culturais e com
petições desportivas no âm
bito do desporto escolar. 

Neste último caso, o segu
rosó é válido se o estabe
lecimento comunicar a des
locação à respectiva Direc
ção Regional de Educação 
com a antecedência mínima 
de 30 dias. 

De acordo com o despa
cho, são considerados aci
dentes escolares todos aque
les que provoquem lesões 
corporais, doença ou morte, 
desde que ocorra nas esco
las durante o período esco
lar ou no trajecto entre a re
sidência e o estabelecimen-
to de ensino. -I 

É ainda considerado aci
dente escolar todo aquele 
que ocorra em qualquer par
te do pais ou estrangeiro du
rante actividades progra
madas pelos órgãos de ad
ministração ou gestão das 
escolas ou com a colabora
ção de outras entidades, no
meadamente autarquias. 

••••••• ,. _ .. ~ .. ... .. ....... A ...... .. . • BÓSNIA • Á D O SUL 

Presidente Mandela 

Sampaio volta a adiar 

faz visita visita 

de 11 horas I I a Angola I I I 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

D I A D E PORTUGAL 

Barroso é um dos condecorados 

o ex-ministro do Governo de Cavaco Silva foi esco~hido pelo Presidente da República para ser condecorado 
na próxima segunda-feira. 

• O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas decorre este ano na cidade algarvia de 
Lagos. Entre os condecorados, destaque para Durão 
Barroso. 

A s celebrações ofici
ais do Dia de Por
tugal decorrem, es

te ano, em Lagos. O Presi
dente da República, Jorge 
Sampaio, vai estar pre
sente, seguindo directa
mente de Sarajevo para 
Faro, no Algarve. 

E, como é da praxe, nas 
cerimónias oficiais, o des
taque vai para as condeco
rações. 

Este ano, o ex-ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
José Manuel Durão Barro~ 

so, e o embaixador Antó
nio Monteiro, antigo res
ponsável pela Comissão 
Conjunta Político-Militar 

em Angola, vão ser conde
corados no 10 de Junho 
com a Ordem Militar de 
Cristo. 

Aquelas duas personali~ 
dades encabeçam a lista 
dos 10 cidadãos a conde
corar pelo Presidente da 
República, Jorge Sampaio, 
no âmbito das comemora
ções do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comuni
dades Portuguesas. 

Com a Grã-Cruz da Or
dem Militar de Avis vão 
ser condecorados os gene
rais Júlio Ribeiro de Oli
veira (Exército) e Sérgio 
Carrilho (Força Aérea), en
quanto o contra-almirante 

Reis Rodrigues vai receber 
o grau de Grande Oficial 
da mesma ordem honorífi
ca. A Ordem Militar de 
Santiago de Espada - a 
mais antiga das ordens ho
noríficas nacionais - vai 
ser imposta a Mariana Rey 
Monteiro e a João Pedro 
Amaral Polónio. 

Com a Ordem do Infan
te D. Henrique vão ser dis
tinguidos Augusto Roseira 
de Figueiredo e Jorge Sa
lavisa. 

A título póstumo, João 
Evangelista Loureiro vai 
receber a Ordem da Ins
trução Pública. 

A imposição solene das 

insígnias das Ordens ho
noríficas vai realizar-se ao 
fim da tarde de segunda
-feira. 

Entretanto, o ministro 
adjunto Jorge Coelho, que 
representa Portugal nas 
comemorações do 10 de Ju
nho, chega a Macau ama
nhã, sábado, para uma es
tada de quatro dias duran
te os quais participará nas 
cerimónias alusivas ao Dia 
de Portugal, foi ontem 
anunciado oficialmente. 

No dia da chegada, o mi
nistro Jorge Coelho visita
ra a delegação da agência 
Lusa em Macau inaugu
rando em seguida uma ex
posição do pintor moçam
bicano Malangata~a Va
lente, no centro dé activi
dades turísticas, antes de 
um jantar privado ofereci
do pelo governador Rocha 
Vieira. 

No domingo, o represen
tante de Portugal às come
morações do 10 de Junho 
é homenageado pelo go
vernador de Macau numa 
recepção, assistindo em se
guida a um sarau musical 
onde participa a artista 
portuguesa Dulce Pontes. 

No dia 10 de Junho, as 
comemorações do · Dia de 
Portugal iniciam-se pela 
manhã com o içar da Ban
deira no Palácio da Praia 
Grande, seguindo-se a ce
rimónia solene de imposi
ção de condecorações. 

Logo a seguir realiza-se 
a habitual romagem à gru
ta de Camões, onde parti
cipam representações de 
escolas portuguesas e chi
nesas do território. 

Ainda no Jardim Luís de 
Camões, o ministro Jorge 
Coelho inaugurará o mo
numento de escultura da 
artista portuguesa Irene 
Vilar. 

Depois de um almoço 
oferecido pelo governador 
Vasco Rocha Vieira, no Pa
lácio de Santa Sancha, Jor
ge Coelho inaugurará um 
outro monumento da auto
ria do escultor português 
Zulmiro Carvalho. 

Ao fim do dia, o gover
nador de Macau oferece 
uma recepção no Palácio 
da Praia Grande alusiva 
ao dia de Portugal, de Ca
mões e das Comunidades 
Portuguesas. 

Na terça-feira, dia 11 de 
Junho, o ministro Jorge 
Coelho tem encontros mar
cados com o director da de
legação em Macau da 
agência Xinhua, Wang Qi
ren, e com a presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Macau, Anabela Ritchie, 
partindo ao fim da noite, 
no voo da TAP-Air Portu
gal, para Lisboa. 

Um grupo de três deze
nas de personalidades e 
instituições de Macau vai 
ser agraciado pelo Gover
no do território durante as 
cerimónias do Dia de Por
tugal, de Camões e das Co
munidades PortUguesas, 
foi ontem anunciado. 

Entre outros, vão rece
ber condecorações do Go
verno de Macau o pediatra 
Jorge Humberto, antigo in
ternacional da Académica, 
e o escultor Eduardo Nery. 

-;;-
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"Vacas Loucas" 
, naagenda 
dos ministros 

AMANHÃ 

Os· ministros britânicos 
dos Negócios Estrangeiros 
e da Agricultura visitam 
Portugal hoje, sexta-feira, 
estando previstas conver
sações com os seus homó
logos portugueses e com o 
primeiro-ministro. 

Presidente Sampaio visita 
Bósnia durante 11 horas 

Malcolm Rifkind e Dou
glas Hogg deslocam-se a 
Lisboa para apresentarem 
o plano para a erradicação 
da doença das "vacas lou
cas" (BSE) na Grã-Breta
nha. 

Gomes da Silva, ministro 
da Agricultura, adiantou já 
à agência Lusa que Portu
gal votará contra o levan
tamento parcial ou total do 
embargo aos prodútos bo
vinos britânicos, a menos 
que o ReIno Unido prove 
que pretende erradicar a 
BSE. O novo plano anti
BSE britânico, de 160 pági
nas, foi apelidado por fon
tes diplomáticas portugue
sas no Luxemburgo como 
um texjo que "nada traz de 
novo" e que "não é plano 
nenhum". 

RaliAéreo 
Ibérico 

começou 
Os 28 concorrentes ins

critos iniciaram ontem a 
primeira das cinco etapas 
do Rali Aéreo Ibérico'96, 
que vai decorrer até se
gunda-feira, com partida · 
em Cascais e chegada a 
Santarém, após passagem 
por quatro localidades es
panholas. 

A partida do primeiro 
avião, com destino a Mon
fortinho, será dada às 15:00 
horas no Aeródromo de Ti
res, após as necessárias ve
rificações técnicas. 

A segunda etapa come
çará em Monfortinho rumo 
a Évora entrando depois no 
espaço aéreo espanhol, 
com chegada a Málaga. 

• o Presidente da República reúne 
amanhã, com o presidente bósnio 
e tem oportunidade de assistir a 
um espectáculo em Gorazde. 

O espírito da paz e a 
ideia da solidarie
dade são as princi. 

pais motivações que levam 
os artistas portugueses a ao
tuar amanhã em Gorazde 
para os militares nacionais 
em missão na Bósnia. 

O espectáculo, que terá o 
Presidente da República e 
Comandante Supremo das 
Forças Armadas, Jorge 
Sampaio, entre a assistên
cia, tem a participação de 
Lena D'Água, Despe E Si
ga, Adelaide Ferreira e Luís 
Represas. 

Luís Represas disse à 
agência Lusa que "há mui
to" se tinha disponibilizado 
para cantar para militares 
portugueses, seja na Bós
nia, seja em Angola. 

"Os militares portugueses 
são um pouco de nós e eu 
devo fazer para eles aquilo 
que sei fazer e mais gosto 
de fazer, que é cantar. Eles 
merecem todo o nosso res
peito, apoio e solidarieda
de", sublinhou. 

O antigo vocalista dos 
Trovante, que fecha o es
pectáculo de Gorazde, dis
se ainda à agência Lusa que 
"não cobra qualquer 'ca
chet"'. "Pura e completa so
lidariedade", afirmou, fa
zendo questão de salientar 
que fará um "concerto pro
fissional como se estivesse 
a cantar em Lisboa". 

"Vai ser fundamental
mente um espectáculo para 
animar e divertir, para que 
os nossos militares passem 
um bom bocado", adiantou. 

Também Adelaide Ferrei-

ra disse à Lusa que é o "es
pirito da paz" e a "ideia de 
solidariedade" que a motiva 
a cantar para os soldados 
portugueses na Bósnia. 

"O que vamos fazer é uma 
gota de água no oceano, mas 
é nossa ideia alegrar um mo
mento da vida dos milita
res", afirmou, fazendo votos 
para que seja um "momen
to único e útil" para os sol
dados portugueses. 

Fonte militar disse à 
agência Lusa que o espec
táculo é "exclusivo para os 
militares portugueses, não 
podendo a ele assistir as po
pulações locais". 

"Temos de ter em conta 
os difíceis equilibrios no lo
cal", disse a mesma fonte, 
revelando que devem assis
tir ao espectáculo cerca de 
500 militares portugueses. 

O espectáculo envolve 90 
pessoas e mais de 12 tone
ladas de material que serão 
transportados para Saraje
vo em dois aviões militares 
C-130, o primeiro dos quais 
partiu ontem e o segundo 
parte hoje. 

Parte do pessoal da RDP 
e da RTP, que transmitem 
em directo o concerto para 
Portugal, chegou a Gorazde 
a 30 de Maio para preparar 
~ emissões. 
I As autoridades portugue
sas escolheram a cidade
mártir de Gorazde para lo
cal do espectáculo, que tem 
por título "Juntos Na Dis
tância", por ser o que per
rilite a concentração de um 
maior número possível 'de 
soldados portugueses. 

M A C A U 

Eleições marcadas 
para Setembro 

As eleições para a As
sembleia Legislativa de 

Macau vão decorrer a 22 de 
Setembro, anunciou ontem 
uma fonte oficial. 

O acto eleitoral, o último 
a ocorrer durante a Admi
nistração portuguesa do ter
ritório, vai realizar-se em si
multâneo com a eleição do 
Conselho Consultivo do Go
vernador. As portarias do 
Governador de Macau com 
a marcação dos dois actos 
eleitorais deverão ser publi
cadas no dia 11 de Junho em 
Boletim Oficial. 

A Assembleia Legislativa 
de Macau é um órgão próprio 
de Governo do Território 
com capacidade legislativa, 
constituida pela primeira vez 
em 1976, na sequência da pu
blicação do Estatuto Orgâni-

co de Macau, em 17 de Feve
reiro daquele ano. Compõem 
a Assembleia Legislativa oi
to deputados eleitos directa
mente por sufrágio universal, 
oito deputados eleitos indi
rectamente em representa
ção dos interesses morais, 
económicos, culturais e as
sistenciais, e sete deputados 
nomeados em simultâneo 
com o acto eleitoral pelo Go
vernador de Macau. 

O Conselho Consultivo, 
um órgão de consulta do Go
vernador de Macau, é com
posto por dez elementos, cin
co nomeados pelo Gover
nador e cinco eleitos indi
rectamente, dos quais dois 
em representação dos mu
nicípios de Macau e das 
ilhas e três em representa
ção dos interesses sociais. 

Sampaio regressa a tempo para o 10 de Junho. 

Gorazde, uma cidade mu
çulmana completamente des
truida, fica situada entre dois 
aquartelamentos portugue
ses, o de Ustipraka e Vitko
vic, no difícil enclave muçul
mano na Sérvia, a cerca de 
70 quilómetros da capital da 
Bósnia. 

O espectáculo inicia-se às 
16:00 locais (15:00 em Lis
boa) e tem uma duração de 
duas horas e meia, termi
nando com os artistas em 
palco a cantar "Enquanto Vi
vos", de Joaquim de Almei
da e Luís Represas. 

Nos intervalos são passa
das imagens, de oito minu
tos cada, sobre o dia-a-dia 
dos militares portugueses no 
terreno, nomeadamente no 
que respeita às suas condi
ções de vida, ao apoio hu
manitário que prestam e ao 
relacionamento com as po
pulações locais. 

O palco de Gorazde é mi
litar, feito por militares e 
com símbolos militares. Ape
nas o equipamento de som 
vai de Lisboa, por via ter-

restre. Também toda a se
gurança do concerto, bem c0-

mo a formação de colunas 
militares para o transporte 
dos artistas desde Sarajevo e 
até o alojamento em tendas 
do Exército é assegurado pe
los militares nacionais. 

Na sua visita de 11 horas 
à Bósnia, o Presidente da 
República reúne-se em Sa
rajevo com o' presidente da 
Bósnia, Alia Izetbegovic, e 
tem ainda encontros com 
responsáveis militares da 
IFOR. 

Viajando de helicóptero, 
Jorge Sampaio visitará igual
mente os soldados portu
gueses em Rogatica, onde se 
encontra o comando nacio
nal, Ustipraca e Vitkovice. 

A visita do Presidente da 
República e o espectáculo 
para soldados inserem-se 
nas comemorações do Dia 
de Portugal. 

Ao fím do dia, Jorge Sam
paio segue directamente de 
Sarajevo para Faro para as 

. celebrações oficiais do Dia 
de Portugal em Lagos. 
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Ximenes 
regressa 

aDiU 
O bispo D. Carlos Xime

nes Belo regressou qUarta
feira a Timor-Leste após 
uma ausência de três se
manas durante a qual se 
deslocou a Roma, Lisboa e 
Macau, disse à agência Lu
sa uma fonte religiosa em 
Dili. O bispo timorense foi 
recebido no aeroporto de 
Dili pelo vigário-geral da di
ocese, padre José António, 
e por diversos párocos e re
ligiosas canossianas, além 
de um funcionário dos ser
viços de protocolo da admi
nistração do território , in
dicou a fonte. 

"D. Carlos Ximenes Belo 
manifestou-se agradado com 
os resultados da sua viagem 
e só lamentou não ter tido 
oportunidade de encontrar
-se com o bispo de Macau, D. 
Domingos Lam", acrescen
tou a mesma fonte. 

O administrador apostó
lico de Dili visitou Macau de 
28 de Maio a 4 de Junho, al
tura em que D. Domin~os 
Lam se encontrava ausen
te em Roma. 

D. Ximenes Belo foi rece
bido em 17 de Maio no Vati
cano pelo Papa João Paulo 
II e viajou dois dias depois 
para Lisboa, onde perma
neceu até ao início da sua 
visita a Macau, território on
de não se deslocava desde 
que foi professor no Colé
gio D. Bosco, no ano lectivo 
de 1975-1976. 

A diocese de Dili vai, en
tretanto, estar representa
da por três padres num en
contro internacional que se 
realiza este mês em Fátima, 
disse a mesma fonte reli
giosa contactada pela agên
cia Lusa a partir de Macau. 

A representação tinio
rense no encontro será as
segurada pelos párocos de 
Ossu, de Liquiccá e de Ma
liana, respectivamente, Má
rio Belo, Rafael dos Santos 
e Francisco Tavares, que 
deixaram Dili na quarta-fei
ra, acrescentou o informa
dor. 
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P E L A SEGUNDA V E Z 

M~ndela adia visita a Angola 
• o presidente Nelson Mandela 

acaba de cancelar a sua visita a 
Angola. O que acontece pela 
segunda vez. 

A indefinição decor
rente da demissão ' 
do Governo angola

no levou ontem o presi
dente sul-aJricano, Nelson 
Mandela, a adiar, pela se
gunda vez este ano, uma 
visita oficial de três dias 
que tinha agendada a An
gola na próxima semana. 

O porta-voz oficial da 
presidência sul-africana, 
Parks Mankhalana, afir
mou à agência Lusa que 
na origem da decisão este
ve a demissão do Governo 
angolano anunciada na se
gunda-feira pelo chefe de 
Estado, Eduardo dos San
tos. 

"Devido à situação de 
transição prevalecente em 
Angola, o presidente (Man
dela) considerou ser pre
ferível deixar o Governo 
angolano completar este 
processo", afirmou à Lusa 
o porta-voz. 

"O presidente sentiu que 
seria injusto criar uma 
pressão adicional inerente 
à organização de uma visi
ta de Estado", acrescentou 
Mankhalana. 

Esta é a segunda vez 

qúe, por dificuldades de úl
tima hora, o presidente 
Mandela cancela uma visi
ta oficial a Angola, na que 
constituiria a sua primei
ra deslocação oficial àque
le país vizinho desde que 
em Maio de 1994 se tornou 
o primeiro presidente não
-branco da África do Sul. 

A primeira ocorreu em 
Março, quando a desloca
ção foi protelada devido a 
alegações de problemas de 
saúde do presidente sul
africano, que estavam a 
provocar instabilidade fi
nanceira e justificaram na 
altura um "check-up" pro
longado ao líder negro. 

Um comunicado oficial 
divulgado ontem pela Pre
sidência sul-africana adi
anta que Mandela enviará 
agora, na segunda-feira, a 
Luanda, o seu ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Al
fred Nzo, como portador 
de uma mensagem pesso
al sua para Eduardo dos 
Santos. 

Esta diligência ocorrerá 
após - segundo o mesmo 
comunicado - as autorida
des angolanas terem sido 

Adiamento da visita não agradou autoridades angolanas. 

informadas, ontem de ma
nhã, de uín pedido de re
arranjo de datas para esta 
visita. 

Aincerteza em Luanda 
lE)vou, também esta sema-
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na, a construtora imobiliá
ria sul-africana LTA a 
"congelar" planos de com
pra da sua congénere es
tatal angolana Constrói, 
mas não impediu que as 

empresas diamantíferas 
dos dois países, De Beers e 
Endiama, assinassem, na 
quarta-feira, um acordo de 
expansão das actividades 
da primeira. 

Partidos de esquerda analisam Maastrich"f 
Representantes de 19 interesse e vontade" de que 

partidos da esquerda, sejam "capazes de conver-
convocados pela Esquerda gir pontos de vista, trans-
Unida espanhola, reúnem- mitindo à opinião pública a 
-se em Madrid amanhã, sá- mensagem de que existem 
bado, para analisar a revi- alternativas para construir 
são de Maastricht e forçar, uma Europa diferente que 
nos países da UE, a convo- responda às necessidades 
catória de referendos vin- dos países e dos povos que 
culantes e simultâneos. representam". 

Emrepresentação do Par- .. Julio Anguita propõe, co-
tido Comunista PortugtÍes " mo objectivo da·reun.ião, 
(PqP)está prevista apre- .'" "identificar uma agenda bá-
sença do-secretário-geral, sica de quesfões ·em que 
Carlos Carvalhas, e de ou-o eXistam pontos de vista con-
tros dirigentes comunistas. vergentes". -

A reunião de Madrid tem Entre elas .inclui a "apos-
como precedente 'a jornada- ta numa Europa Social e de 
-comício celebrada em Pa- Emprego, com especial re-
ris, no passado dia 11 de ferência na proposta da dis-
Maio, por líderes políticos tribuição do trabalho, face 
de 14 países sob o lema "eu- ao projecto da União Eco-
ropeuse progressistas con- '. nómica e Monetária previsto 
tra o desemprego". pelo Tratado de Maas-

O objectivo do encontro é tricht". 
a discussão das consequên- A convergência real face 
cias do Tratado de Maas- à nominal, à defesa do Es-
tricht, o balanço do trabalho tado de bem-€star, o concei-
da Conferência Intergover- to de serviço público face às 
namental (CIG), que teve políticas de ajustamento e 
inicio no passado dia 29 de de redução dos gastos soci-
Março, em Turim (Itália), e ais, a defesa do meio ambi-
a análise de "pontos comuns ente num modelo de desen-
e convergentes de interven- volvimento sustentável, o re-
ção das forças políticas pre- forço dos direitos dos 
sentes". cidadãos e a luta contra o 

Em carta dirigida aos lí- racismo e a xenofobia são 
deres participantes, Julio outros pontos propostos por 
Anguita, presidente da Es- Anguita. 
querda Unida, escreve que O líder da Esquerda Uni-
constatou a "existência de da propõe, também, a dis-

Esquerda discute Tratado de Maastricht na capital espanhola. 

cussão da "necessidade de 
articular um quadro de paz 
e segurança na Europa, di
ferente do reforço das fun
ções e no âmbito geográfico 
da NATO propugnado pela 
maior parte dos Governos". 

Julio Anguita refere-se a 
um "grande tema" sobre o 
qual os líderes da esquerda 
reunidos em Madrid, pode
rão "articular uma acção c0-

mum e internacional, de mo
do a que os cidadãos dos 
países representados pos
sam pronunciar-se directa
mente e nas urnas sobre o 

futuro da construção euro
peia, submetendo a refe
rendo simultâneo e politica
mente vinculante em cada 
um dos países-membros da 
UE, os resultados da CIG". 

Para o presidente da Es
querda Unida, poderia es
tudar-se a hipótese de uma 
"campanha política coorde
nada". 

A Esquerda Unida pre
tende que a reunião apro
ve a constituição de um gru
po formado por responsá
veis da política externa dos 
vários partidos participan-

tes, que poderia ser encar
regado da redacção de um 
documento a ser debatido 
numa próxima reunião-ci
meira. 

Julio Anguita pretende 
que a próxima reunião te
nha lugar· também em Ma
drid, dentro de um ano, e 
que seja acompanhada por 
um comício que constitua o 
arranque de uma campa
nha a nível europeu, com o 
mesmo lema e logotipos, re
clamando referendos si
multâneos e vinculantes 
nos diversos países da UE. 
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Chirac e Khol 
conversam 

e "escondem" 
teor 

III 
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O presidente francês, 
Jacques Chirac, e o chan
celer alemão, Helmut 
Kohl, tiveram quarta-feira 
três horas de conversa
ções informais em relação 
às quais se mostraram al
go discretos no final do en
contro. 

Fontes diplomáticas ti
nham indicado, na véspe
ra, que os dois interlocu
tores iriam abordar, para 
além da preparação das ci
meiras europeia e G7 (paí
ses industrializados), a si
tuação na ex-Jugoslávia e 
na Turquia. 

Reunião 
amistosa 

"Foi uma reunião pura 
e estritamente amisto
sa em que falámos um 
pouco de tudo e que 
não merece comentário 
particular", declarou 
Chirac. 

Pela sua parte, o chan
celer Kohl classificou o 
encontro "muito agradá
vel", que "deveria ser re
petido mais vezes". 

"As relações franco
alemãs - explicou - têm 
particular importância 
em muitos domínios, pe
lo que, para além das 
reuniões oficiais com 
agenda de trabalhos, há 

. que promover também 
encontros em ambiente 
descontraído para trocar 
opiniões e sabermos um 
pouco mais uns dos ou
tros". 

Os dois estadistas, reu
nidos quarta-feira em Di
jon (leste da França) na 
tradicional cimeira fran
co-alemã, combinaram 
prosseguir ontem as con
versações em Paris de ma
neira menos formal. 

Bona segue 
Paris 

Sabe-se entretanto que 
Bona decidiu seguir o 
exemplo de Paris e aban
donar o financiamento do 
programa ATF, o avião 
europeu de transpor
te militar do futuro, vi
brando assim novo golpe 
neste projecto multilate
ral. 

Cimeira dominada 
pela Grã-Bretanha 

A próxima cimeira da 
UE, dominada desde já pe
lo grave diferendo surgido 
entre a Grã-Bretanha e os 
seus parceiros europeus 
na questão das "vacas lou
cas", decorrerá em 21 e 22 
de Junho em Florença 
(Itália). 

Quarta-feira em Dijon, 
Chirac pôs em relevo a 
ausência de divergências 
entre Paris e Bona quan
to à atitude a tomar face a 
esta crise. 

A França é o país anfi
trião do G7 (Lyon, 27 a 29 
de Junho). 
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Regime 
manda calar 
na Birmânia 
o regime militar birma

nês proibiu a líder pró
democracia, Aung San Suu 
Kyi, de falar a pessoas que 
se concentram aos fins-de
semana junto à sua casa, 
intensificando uma cam
panha repressiva iniciada 
há duas semanas, anunci
aram ontem fontes da opo
sição. 

As fontes, que pediram o 
anonimato, disseram que 
as autoridades contacta
ram, no princípio desta 
semana, Aung Shwe, pre
sidente da Liga Nacional 
para a Democracia (NLD) 
de Suu Kyi e afirmaram 
que as reuniões seriam 
proibidas a partir de ama
nhã. A proibição segue-se 
(1 y.m congresso da NLD, 
que reuniu há duas sema
nas junto à casa de Suu 
Kyi cerca de 10.000 pesso
as, quatro vezes mais que 
o normal. 

O êxito da reunião fez 
com que o Governo militar 
encenasse manifestações 
de ' massa a seu favor, 
numa tentativa de contra
riar o apoio da oposição. 

O regime deteve 262 acti
vistas pró-democracia num 
esforço para impedir o con
gresso, mas Suu Kyi reali
zou-o de qualquer forma e 
conseguiu o seu mais im
portante triunfo político 
desde a sua libertação de 
seis anos de prisão domi
ciliária, em Julho de 1995. 

Um funcionário do Go
verno, que pediu também 
o anonimato, confirmou a 
proibição das reuniões dos 
fins-de-semana e afirmou 
que o partido de Suu Kyi 
abusara da boa vontade do 
Governo ao permitir as 
reuniões públicas. 

As concentrações são 
tecnicamente ilegais, mas 
a junta, conhecida for
malmente como Conselho 
de Estado de Restauração 
da Lei e da Ordem, per
mitiu-as até ao passado 
fim-de-semana. As leis bir
manesas proíbem reuniõ
es políticas de mais de 50 
pessoas 

EN- SAIOS NUCLEARES 

Depois de muitas detonações 
China pronta a acabar 

• A China diz 
que pode 
acabar com os 
ensaios 
nucleares. 
depois de 
muitas 
detonações. 

A China está pronta a 
aceitar uma interdi
ção, durante dez 

anos, das explosões nuclea
res "pacíficas", declarou 
ontem o embaixador chinês 
à Conferência do Desarma
mento, em Genebra. 

O embaixador Sha Zu
kang, falando na sessão ple
nária da Conferência, apre
sentou esta proposta como 
uma "importante" concessão 
para chegar rapidamente a 
um tratado de interdição 
completa dos ensaios nu
cleares. 

A China era, até agora, a 
única das cinco potências 
nucleares declaradas (Esta
dos Unidos, Rússia, Grã- Bre
tanha, França e China) a 
pretender continuar explo-
sões "pacíficas", mesmo 
após a interdição total dos 
ensaios nucleares militares, 
prevista até final de Junho. 

Esta posição chinesa blo
queava o consenso sobre o 

China parece disposta a deixar de chamar à atenção do mundo. 

está, no actual projecto de 
tratado, prevista para se rea
lizar dez anos após a sua 
entrada em vigor. 

A proposta chinesa é uma 
'''importante'' demonstração 
de flexibilidade, que significa 
aceitar em substância a 

P A R A 
• 
ZHUHAI 

"opção zero", defendida 
pelas quatro outras potênci
as nucleares, assegurou o 
embaixador. 

19O essenciardõ tratadõ - --~ 

Bancos emprestam 
18,8 milhões de contos 

CTBT sobre o seu "alcance". 
- Apesar de reafirmar o inte

resse científico e económico 
de explosões "pacíficas", o 
representante chinês anun
ciou que o seu país estava 
pronto a "participar numa 
interdição temporária das 
explosões nucleares pacífi
cas". 

Contudo, o futuro tratado 
deveria, então, precisou, con
ter uma cláusula permitindo 
que a Conferência de Exanle 
das partes do tratado sus
penda eventualmente esta 
interdição. 

A Conferência de Exame 

Um consórcio de 11 bancos vai financiar 
um empréstimo de 125,5 milhões de dóla

res (18,8 milhões de contos) para a constru
ção de :uma central eléctrica na zona econó
mica especial de Zhuhai, adjacente a Macau, 
escrevia ontem a imprensa de Hong Kong. 
O consórcio bancário, liderado pelo Hong 
Kong and Shanghai Banking Corpo Inves
tment Bank Ásia e pelo China Development 
Finance Coo (Hong Kong) integra bancos 
japoneses e as filiais do Luxemburgo, Nova 
Iorque e Sidney do Banco da China. 

A construção da central eléctrica a carvão, 
com uma potência geradora de 700 Mega
watts, está orçada em 1,2 mil milhões de dólar 
res e uma "joint-venture" entre as empre
sas estatais chinesas Guangdong Electric 

Power Holding e Electric Development Co., e 
as do magnata de Hong Kong, Li Ka-Shing, 
Cheung Kong Holdings e Hutchison Wham
poa. Para além do empréstimo comercial de 
125,5 milhões de dólares, a construção da 
central será financiada também através de 
um outro empréstimo de 65 milhões de dóla
res, de 360 milhões de dólares provenientes 
dos parceiros na "joint-venture" e de 670 
milhões de dólares em créditos sobre expor
tações de Zhuhai. 

O empréstimo do consórcio bancário tem a 
particularidade de prever o seu pagamento a ' 
partir dos lucros obtidos pelo empreendi
mento, uma modalidade que até ao momento 
nunca produziu resultatlot> positivos em pro
jectos do sector da energia na China. 
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Cruz Vermelha 
pede explicações 

noBurundi 
O Comité Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV) 
pediu ontem às autoridades 
do Burundi que seja reali
zado um "inquérito apro
fundado" sobre o assassí
nio de três dos seus delega
dos, na terça-feira. 

Numa cerimónia organi
zada em Bujumbura, em 
honra dos desaparecidos, o 
director-geral adjunto do 
CICV, encarregado das ope
rações para Africa, Paul 
Grossrider, sublinhou que 
"deve ser feita luz" sobre 
esta tragédia. 

Só depois do resultado 
das investigações e de diver
sas avaliações o CICV deci
dirá se prosseguirá ou não 
a sua acção, acrescentou. 

O CICV suspendeu na 
quarta-feira todas as suas 
actividades no Burundi 
por um prazo indetermi
nado. 

"Este massacre destrói o 
esforço humanitário do 
CICV no Burundi. O inacei
tável, o insustentável acon
teceu. Quem poderá ainda 
vir em auxílio das popula
ções?", interrogou. 

"Estamos profundamen
te chocados perante este 
acto profundamente injus
to", acrescentou, subli
nhando que todas as dele
gações do CICV na região 
observaram ontem um dia 
de luto. 

Os três delegados, dois 
suíços e um italiano, de 
entre 32 e 39 anos, caíram 
terça-feira numa embosca
da montada por desconhe
cidos numa estrada da 
região de Cibitoke, no noro
este do país, uma das 
zonas mais perigosas do 
Burundi. 

O país é assolado há dois 
anos e meio por uma guer
ra civil que opõe rebeldes 
hutus ao Exército, domi
nado pela minoria tutsi. 

O Ministério da Defesa 
do Burundi acusou terça
feira os rebeldes de serem 
os autores do massacre, o 
mais grave a afectar uma 
organização humanitária 
desde há oito meses. 

Madrid: Não, não se trata de nenhum baile de máscaras. Trata.,se sim do cum
primento do rei Juan Carlos de Espanha aJrês militares, equipados contra produtos 
químicos, no intervalo dos exercícios militares que decorreram na base aérea de 
Getafe, para treinar as tropas contra uma eventual gueITa nuclear ou química. 

Cidade do Cabo: Duas torres de uma central sul-africana emitem tan
to fumo que quase cobrem a área que vemos na imagem. A Cidade do Cabo é 
uma das mais ricas em reservas de flora, mas tem vindo a sofrer com o desen
volvimento. 



DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

TECNOLOGIA ESPANHOLA NA FABRICA DA E . C .M. 

"Auximet SA" instalou , 
24.500 ID. de tubagens 

• A empresa espanhola II Auximet, S. A. ", que na Madeira é representada pela 
"Polimáquina", procedeu à instalação de todas as tubagens, bombas e 
instrumentos de produção na nova Fábrica da Empresa de Cervejas da 
Madeira (ECM), inaugurada há poucos dias na Ribeira dos Socorridos. 

F oi um trabalho que 
exigiu uma alta qua
lidade, sobretudo 

quanto à sua complexa exe
cução e rigorosa conformi
dade com o projecto, tendo 
para o efeito a empresa des
locado para a Madeirauma 
equipa de técnicos, que nu
ma média de 30 e durante 
os oito meses em que de
correram os trabalhos, 
montaram sob a orientação 
do eng. Bernardo Lopez 
Arijon, um total de 24.500 
metros de tubagens, a gran
de maioria em aço inox e 
em aço carbono, e de outros 
acessórios, indispensáveis 
à plena laboração da nova 
unidade fabriL 

Para o responsável es
panhol os trabalhos decor
reram bem, destacando a 
colabração e o desempenho 
técnico de alguns operá
rios madeirenses que cola
boraram com a sua equipa. 
Uma experiência bastante 
interessante, a primeira em 
Portugal, que leva já a "Au
ximet, SA" a pensar em 
concorrer a novos projec
tos no nosso Pais, onde diz 
existir algumas obras inte
ressantes. Bernardo Lopez 
destaca ainda a boa cola
boração, disponibilidade e 
confiança da parte dos res
ponsáveis pela ECM, que 
muito o sensibilizaram, e 
que contribuíram, de forma 
determinante para o êxito 
deste macro-projecto. 

A "Auximet, S. A." é uma 
empresa espanhola com se
de na cidade de La Corufia, 
Galiza, com uma dimensão 
de considerável importân
cia no contexto das congé
neres no seu pais. É espe
cialista no projecto e mon
tagem de instalações in
dustriais, actuando em sec- . 
tores de maior relevância, 
nomeadamente: petroquí
mica, construção naval, 
agro-alimentar, farmacêu
tico, cervejeiro e de servi
ços. 

A "Auximet, S. A." cons
tituiu um Grupo, nele in
corporando empresas de 
actividades complementa
res e tendo por objectivo 
ampliar o seu campo de ac
tuação. Das empresas in
corporadas podemos des
tacar as seguintes: 

"Auximet Medio-Am
biente, S. L." que se dedi
ca exclusivamente a activi
dades relacionadas com o 
Meio Ambiente, mais con
cretamente ao tratamento 
de águas de captação e re
siduais, utilizando as novas 
tecnologias, como a ultra
filtragem através de ':Cera-, 
men" , produto do qual é 

concessionária para toda a 
Peninsula Ibérica, assim c0-

mo o tratamento do ozono 
utilizando em ambos os pro
cessos sistemas totalmente 
automáticos. 

A "Cor-Control, S. A." 
é uma empresa que se de
dica à engenharia e con
trolo de qualidade nas 
áreas da construção civil, 
electromecânica e instru
mentação. Dedica uma 
atenção especial à elabo
ração de manuais de qua
lidade, implantação sobre 
a norma comunitária ISO-
9.000 e instalações de coge
ração, sem prejuízo de ou
tros sectores, como análises 
de materiais e ensaios des
trutivos e não destrutivos. 

A "Solsinsa, S. A." é 
uma empresa que se dedi
Ca ao fornecimento de equi
pamentos e materiais con
sumíveis de soldadura, 
bem como materiais afins 
de electromecânica. Desde 
há algum tempo incorpora 
na sua actividade todos os 
fornecimentos de materi
ais e equipamentos relaci
onados com o transporte e 
distribuição do gás de ci
dade, dada a relevância 
que este sector está a re
gistar. 

A "Auximet", através do 
director-geral do Grupo, D. 
António Sanchez Lopez, e 
do seu director técnico, D. 
César Escuredo Couso, 
presentes no acto da inau
guração das novas instala
ções, agradecem ao Con
selho de Administração da 
ECM a confiança deposita
da na empresa. 

Como nota final refira
se que na prossecução da 
sua política de desenvolvi
mento a "Auximet" tomou 
recentemente a decisão de 
abalançar-se ao mercado 
exterior, tendo esta deci
são coincidido com a opor
tunidade de participação 
no projecto da nova fábri
ca da ECM nos Socorridos, 
obra importante que foi le
vada a cabo em temp'ô re
corde sob a direcção do 
eng. Bernardo Lopez, jo
vem mas experiente qua
dro técnico superior da em
presa espanhola. 

Nesta obra revelou-se im
portante para o Grupo por 
diferentes motivos. O factor 
localização foi importante 
na medida em que a admi
nistração do grupo nutre 
um especial carinho pelo 
nosso pais, além dos natu
rais laços que unem Portu
gal à Comunidade Autóno
ma de Galiza. 

Outro facto foi o da re
cente criação da "AUXI-

POR, Lda.", empresa cons
tituída em Lisboa em asso
ciação com entidades por
tuguesas de reconhecido 
prestígio e que se destina, 
no âmbito do Grupo Auxi-

met, a promover e desen
volver a implantação em Por
tugal e países de língua por
tuguesa, de todas as áreas de 
negócios em que o grupo é 
especialista. 

AUXI 

SALA CIP 

v 
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Eng. Bernardo Lopez, responsável pelos trabalhos da 
"Auximet" na nova fábrica da ECM nos Socorridos. 

ET,S.A. 

Fornecemos e Montámos 
nas novas instalações 

de produção da Fábrica 
da 

EMPRESA DE CERVEJAS 
DA MADEIRA 

Tubagens Bombas, 
Instrumentações, etc. 

SALA UNI-TRANKE 

CENTRAL: Polig. de Bergondo c/ Lubre, Pare. G-13 
(() 79 50 44 - Fax 79 50 67 

15166 - BERGONDO (La Corufía) 

• 
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CRUZ DE CARVALHO 
TELEFONE 741111/742111 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1.0 ANDAR 

• Cirurgia 3 e Oftalmologia 
- 15.00 às 16 horas 
2. ° ANDAR 
• Cirurgia e Otorrinolaringologia 
- 15.00 às 16 horas 
3,0 ANDAR 
• Cardiologia e Ginecologia 
- 14.00 às 15 horas 
4. ° ANDAR 
• Obstetrícia - 14.00 às 15 horas 
5. ° ANDAR 
• Pediatria - 15.00 às 16 horas 
QUARTOS PARTICULARES 
- 14.00 às 20 horas 
6. ° ANDAR 
• Ortopedia 
- 14.00 às 15 horas 
J.O ANDAR 
• Gastroenterologia e Ortopedia 
- 14.00 às 15 horas 
8. ° ANDAR 
• Cirurgia 2 e Urologia 
- 15.00 às 16 horas 
ANDAR TÉCNICO (A/T) 
• Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U. c.I.P.) 
- 16.00 às 17 horas. 
À 2."-FEIRA NÃO HÁ VISITAS 
NOTA: Não é permitida, 
na qualidade de visitantes, 
entrada de crianças 
com idade inferior a 10 anos. 

Serviço de Protecção Civil 
Número Nacional de Socorro 

MARMELEIROS 
TELEFONE 782933 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1. 0 ANDAR 
• Dermatologia, Pneumologia 
e Infecto-contagiosas 
- 13.30 às 14.30 horas. 
2. ° ANDAR 
• Medicina 1 e Endocrinologia 
- 3. 0 ANDAR 
• Medicina 2 e Reumatologia 
4. ° ANDAR 
• Medicina 3, Neurologia 
e Nefrologia 
- 15.00 às 16.00 horas. 

S. JOÃO DE DEUS 
TELEFONES 741036/7 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias, 
das 15 às 16 horas. 
• Quintas e ~omingos 
- 10 às 12hOO e das 15 às 17hOO. 

DR. JOÃO DE ALMADA 
TELEFONE 743222 

HORÁRIO DAS VISITAS 
- 13.30 às 14.30 horas. 
À segunda-feira não há visitas 
NOTA: Nãoépermitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças com idade 
inferior a 10 anos. 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DE CARDIOLOGIA 

Avenida Manuel Arriaga, n.OSO-1.O 
andar (sala 1) ; junto à Praça do Infante. 
Horário: Todos osdias, excepto aos 
domingos, das 10.00 às 19.00 horas 

763115/764715 . 

Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Camacha ' 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de c. a de Lobos 
Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 
Bombeiros Voluntários Madeirenses 
Bombeiros Voluntários de Santana 
Bombeiros Voluntários da Calheta 
Medicina Dentária - Serviço de Urgência 
(Só domingos e feriados) 

115 
222122 
922417 
965183 

524163/524114 
942100 
952288 
229115 

573444/572211 
827204 

998998731 
(telebip) 

I 

Fazem hoje anos as 
senhoras: 
D. Maria Augusta de Jesus, D. 
Clara Mendes Rodrigues, D. 
Maria Gabriela A. Spranger 
Fernandes, D. Julieta Olga 
Correia, D. Maria Estela 
Matutina Baptista Fernandes, D. 
Maria de Lurdes Vasconcelos 
Lomelino Rodrigues Águas, D. 
Maria Nely Sousa Franco. 
As meninas: Anabela Paula 

MUSEU BARBEITO COLECÇÃO 
CRISTÓVÃO COLOMBO 
Gravuras, livros raros, moedas, 
história da Madeira. Av. Arriaga, 
48- Funchal. Sego a sexta- 9.30-
13.00 e das 15.00 às 19.00 horas, 
sáb. 9.30-13.00. Encerrado aos 
domingos e feriados. 

BIBLIOTECA E ARQUIVO 
SiLVIO LAMIM VIEGAS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DE ESTUDOS SOCIAIS 
(Acervo bibliográfico e 
documental especializado em 
temática social e outra 
bibliografia diversificada) . Rua 
Dr. Fernão Ornelas, 41- 4. ° andar. 
Funcionamento: 2." a 6." feira 
das 10 às 12 horas e das 15 às 
17.30 horas. Sábados das 10 às 
12 horas. Encerra: domingos e 
feriados. 

MUSEU DE ARTE SACRA 
Rua do Bíspo, 21 
PINTURA FLAMENGA 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURIVESARIA SACRA 
- PARAMENTOS 
Patente ao público de 3." feira a 
sábado das 10.00 às 12.30 e das 
14.30 às 18.00 horas. Domingo: 
das 10 às 13.00 horas. Encerrado 
às segundas-feiras e dias 
feriados. 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
Calçada do Pico, 1. Aberto de 3." 
feira a domingo, 10 às 12h30 e 
das 14 às 18 horas. Encerrado à 
segunda-feira. 

CASA-MUSEU FREDERICO 
DE FREITAS 
Calçada de Santa Clara. Casa
Museu: Aberto de terça-feira a 
sábado das 1 OhOO às 12h30 e das 
14hOO às 18hOO. Exposições 
temporárias: de 3." feira a 
domingo às mesmas horas. 

o SEU SIGNO PELO TELEFONE 
24 HORAS POR DIA 

Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo terá 
informações sobre o seu destino astral pela MA YA 

• DN MADEIRAITELEBANCO. 12$50/3,7 sego Custo Mínimo 404$00. 

CARNEIRO - 21/3 A 20/4 

~i i lli I 
~ Tenha um pouco mais de confiança em SI 

mesmo e verá como os outros também irão 
confiar em si. Algo que você desejava 
poderá vir a acontecer. Seja razoável. 

TOURO - 21/4 A 21/S 

I ~~ 

Mostre um pouco mais de boa vontade 
perante os outros. Não deixe que a emoção 
possa tomar conta das suas decisões. 
Dedique mais tempo à sua família. 

GÉMEOS - 22/5 A 21/6 

~ T~nte dO:inar !fiu ~:l!ilpl§o~uiAc~o%Jmmal§~!8s os seus 

impulsos. Não acredite em tudo aquilo que 
ouve. Tenha cuidado com a sua dieta 
alimentar. Seja esperançbso. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22/7 

Você irá fazer algo que lhe dará muito 
prazer, no entanto não ponha de lado o 
seu trabalho. Não confie demasiado na 
sorte. Seja franco. 

LEÃO - 23/7 A 23/8 

~ Você terá mu@.it*a;&s&~&oifuis!fia!i!sMp~ailtra>if;;affizer ao 

mesmo tempo. Mantenha a calma e crie 
prioridades. Faça os possíveis para não se 
envolver num assunto que não lhe diz 
respeito. Seja pontual. 

VIRGEM - 24/8 A 23/9 
~II ~~~~~ 

~ Você poderá fazer grandes progressos no 
que diz respeito à realização de um antigo 
projecto. Certifique-se que não comete 
qualquer tipo de injustiça. Seja moderado. 

BALANÇA - 24/9 A 23/10 

II Você terá muito que fazer por isso crie 
prioridades e faça primeiro aquilo que é 
mais importante. Dedique um pouco de 
tempo a si próprio e verá como se sentirá 
melhor. Seja justo. 

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/11 

U .. I .~ . 
~ Um assunto que se encontrava por resolver 

poderá ser resolvido_ Pondere muito bem 
antes de tomar uma decisão definitiva. Não 
faça nada que possa prejudicar a sua 
saúde. Seja pertinente. 

SAGITÁRIO - 23/11 A 21/12 

., ífi iIi 

~ Você encontrará a forma mais correcta 
para lidar com um assunto delicado. Tente 
concentrar-se um pouco mais no seu 
trabalho. Aja com tacto. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1 

Evite envolver-se num assunto que não lhe 
diz respeito. Os seus nÚmeros da sorte são 
o 18 e 31. Tenha cuidado com a sua 
alimentação especialmente com os doces. 
Seja sensível. 

AQUÁRIO - 21/1 A 19/2 

(I 
Você encontrará a solução certa para algo 
errado. Preocupe-se um pouco mais com a 
sua aparência. Dedique mais tempo aos 
que lhe estão próximos_ Seja educado. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

Pense muito bem antes de tomar uma 
decisão definitiva e que diz respeito a uma 
proposta de trabalho. Tenha cuidado com 
as suas despesas. Seja sincero. 

Gouveia Abreu, Maria Paula da 
Silva Ferreira. 
Os senhores: António Diogo 
Henriques de Freitas, José 
Augusto Cunha, Francisco Vasco 
de Nóbrega, Fernando José de 
Melim Pita, Manuel Florentino 
R. Nascimento, José Gilberto 
Faria Gomes, João Paulo 
Gonçalves de Oliveira. 
E o menino: 
Marco Rodrigues Vieira . 

Entrada gratuita. 
Encerrada à 2." feira e dias 
feriados. 

MUSEU DO VINHO 
Rua 5 de Outubro,78 
Integrado no Instituto do Vinho 
Madeira, está aberto das 9.30h 
às 12.30 horas e das 14 às 17.00 
horas, todos os dias úteis. 

JARDIM BOTÂNICO 
DA MADEIRA 
Caminho do Meio - Qta. do Bom 
Sucesso - telef. 26035. 
Aberto das 9 às 18 horas, 
de segunda a domingo 
e feriados. . 

JARDIM ORQulDEA 
Rua Pita da Silva, 37 
- Bom Sucesso - telef. 238444. 
Exposição de Orquídeas 
Aberto todos os dias (incluindo 
sábados, domingos e feriados) 
das 9 às 18 horas. 

MUSEU DA CIDADE PAÇOS 
DO CONCELHO FUNCHAL 
Está aberto das 9 h às 12.30 
horas e das 14 às 17.30 horas, 
de segunda a sexta. 

MUSEU DA BALEIA 
VILA DO CANIÇAL- TELEF.: 
961407. Está aberto das 10 às 
17.00 horas, de terça a sexta. 
Sábados e domingos das 10 às 18 
horas. 

MUSEU PHOTOGRAPHIA 
VICENTES 
Rua da Carreira, 43 . 
Encontra-se patente ao público 
com o seguinte horário: 
Segunda a sexta-feira, das 14 às 
18 horas. 
Encerrado sábado e domingo. 

MUSEU MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 
(HISTÓRIA NATURAL) 
Rua da Mouraria, 31-2.° 
Aberto de terça a sexta-feira, das 
10 às 20 horas. Aos sábados, 
domingos e feriados, 
aberto das 12 às 18 horas. 
Encontra-se instalado no Palácio 
de São Pedro, a par do Aquário e 
da Biblioteca Municipal. 

PALAVRAS CRUZADAS 

HORIZONTAIS: 1 - Banal; canal. 
2 - Anel; roto. 3 - Num; rás; zen. 
4 - Er; rúmen; Ag. 5 - Mor; mar; 
cró . 6 - Ou; mó. 7 - Par; céu; 
MCD. 8 - Ás; coima; ré. 9 - Iso; 
ara; Cid. 10 - Rede; coma. 11 -
Aselo; burel. 

VERTICAIS: 1 - Banem; paira_ 
2 - Anuro; asses. 3 - Nem; ror; 
ode_ 4 - AI; el. 5 - Rum; Coa. 6-
Camareira. 7 - Ser; uma. 8 - Ar; 
Cu. 9 - Noz; com; côr. 10 - Atear; 
crime. 11 - Longo; dedal. 

DIFERENÇAS 

1 - Orelha. 2 - Cauda. 
3 - Cabelo. 4 - Calças. 5 - Janela. 
6 - PostEt. 7 - Cerca. 8 - Arbusto. 

Praça de viaturas até 7.000 
kg -- Telef.: 762777 ou 762778. 

Praça de viaturas a partir de 
7.000 kg - Telef.: 62522. 
Localizadas na Rua da Levada 
dos Barreiros (freguesia de São 
Martinho). 

Praça de viaturas de Santa 
Cruz - 524156. 

Praça de viaturas Av. das 
Comunidades Madeirenses 
-telefone n.O 233698. 

2 - Mini -Bus de 6 lugares 7821 58 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

CHEGADAS 

TP161 09.05 Lisboa 
TP863 09.10 Porto Santo 
SP9431 09.1 5 Lisboa 
TP165 12.10 Lisboa 
TP867 12.30 Porto Santo 
TP869 14.10 Porto Santo 
TP167 14.40 Lisboa 
TP871 15.50 Porto Santo 
TP169 17.10 Lisboa 
TP875 18.05 Porto Santo 
TP171 20.20 Lisboa 
SP9601 20.3 5 Viena 
TP877 21.00 Porto Santo 
TP597 21.00 Frankfurt/Lisboa 
TP173 21.25 Lisboa 
TP175 21.40 Lisboa 
TP177 22.10 Lisboa 
TP879 22.40 Porto Santo 
TP159 2À~A~~Ã 
TP149 00.10 
TP179 00.35 
TP115 02.40 

FUNCHAL 

Partida 

07,152~S 

07,30 
08,00 DF 
8,302-S 
09,00 
9,302-S 
10,102-S 
11,152-S 
12,15 
12.40 
13,002-6 
13.155 
14,302-5 
15,002-5 DF 
15,302-5 
16,00 2-6 
16,152-6 
16,30 
17, 152-5 
17,202-5 
18,1 5 
19,002-6 DF 
19,152-6 
19,302-6 
19,455 
20,002-6 
20.452-6 
21,00 DF 
22,30 

Lisboa 
Lisboa 
Porto 

AEROPORTO 

Passagem 

07,55 
08,10 
08,40 
09,10 
09,40 
10,10 
10,40 
11,55 
12,55 
13,20 
13,40 
13,55 
15,10 
15,40 
16,10 
16,40 
16,55 
17, 10 
17,55 
18,00 
18,55 
19,40 
19,55 
20,10 
20,25 
20,40 
21,54 
21,40 
23,10 

HOJE 
SERViÇO PERMANENTE 

PORTUGUESA - Rua de João Ta
vira, 3-7 - Telef.: 220028. 

_ ATÉ ÀS 21 HORAS 
CARMO - Largo do Phelps, 8-
Telef.: 223788_ 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
R. da Mouraria - Palácio S. Pedro 
Funcionamento: 2." a 6_" feiras, 
das 10 às 20 horas. 
Encerra: sábados e domingos. 

ARQUIVO 
REGIONAL 
Rua da Mouraria, 35 
Funcionamento: 2." a 6." feiras, 
das 10 às 20 horas. Encerra: 
sábados, domingos e feriados. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
CALOUSTE GULBENKIAN 
RUA ELIAS GARCIA 
Funcionamento: 2." a 6." feiras, 
das 9 às 20 horas. Sábados: 
das 9 às 15 horas. 
Encerra aos domingos. 

PARTIDAS 

TP160 06.00 Lisboa 
TP862 08.00 Porto Santo 
TP162 08.00 Lisboa 
TP596 09.00 Lisboa/Frankfurt 
TP166 09.55 Lisboa 
SP9600 10.15 Viena 
TP866 11.20 Porto Santo 
TP168 13.00 Lisboa 
TP868 13.00 Porto Santo 
TP870 14.40 Porto Santo 
TP170 15.30 Lisboa 
TP874 16.55 Porto Santo 
TP172 18.00 Lisboa 
TP876 19.50 Porto Santo 
TP174 21.05 Lisboa 
SP9231 21.30 Lisboa 
TP878 21.30 Porto Santo 
TP114 22.00 Porto 
TP178 22.15 Lisboa 
TP180 23 .10 Lisboa 
TP159 23.55 P. Santo/Lisboa 

AMANHÃ 
TP130 00.55 

AEROPORTO 

Passagem 

06,052-5 
06,352-6 
06,402-6 
07,05 
07,152-5 
07,502-5 F 
08,352-5 
08,452-5 
08,502-6 
09,352-5 
09,50 
10,302-5 . 
10,502-5 
11,00 
11,502-5 
12,05 
13,052-6 
13,202-6 
13,30 2-5 
14,302-6 
15,302-6 
16,302-5 
17,00 D 
17,30 
18,052-5 
18,302-5 
18,35 DF 
19,202-6 
19,30 DF 
20,052-5 
21,20 
22,50 

Lisboa 

FUNCHAL 

Chegada 

06,4S 
07,15 
07.20 
07,45 
07,55 
08,30 
09,05 
09,25 
09,30 
10,05 
10,30 
11,10 
11,30 
11,40 
12,30 
12,45 
13,45 
14,00 
14,10 
15.10 
16,10 
17,15 
17,40 
18,10 
18,45 
19,10 
19,15 
20,00 
20,10 
20,45 
22,00 
23.35 

De segunda a sexta-feira 

- DF só aos domingos e feriados 

- S só aos sábados. 
- 2-S de 2.' a sábado 

No dia 25 de Dezembro não se efectua 
nenhum destes horários 

CENTRO REGIONAL 
DE INFORMAÇÃO JUVENIL 

RUA 31 DE JANEIRO, 79 
DIRECÇÃO REGIONAL 
DA JUVENTUDE - TELEF.: 232969 
Funcionamento: 2.' feira a 6." 
feira : das 09.00 às 
20.00 horas. 

BIBLIOTECA SIMON BOLlvAR 
E AMERICAN CULTURE 
CORNER 

RlC do edifício da Secretaria 
Regional de Turismo, Cultura e 
Emigração 
Aberta das 9 às 12.30 e das 
14 às 17.30 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

~ome ____________________________ __ 

Momda ____________________________ __ 

Localidade __________ ,Código Postal ______ _ 

Idade __ Profissão __________________ _ 

CONCURSO Freguesia ____ Concelho· ______ _ ... Telefone _________ __ 

Recorte pelo tracejado. Preencha em letras maiúsculas, cole num postal dos CD e envie para: 
Casa Cheia - Apartado 151 - 2766 ESTORIL CODEX 

Este boletim serve somente para concorrentes presentes no programa. O boletim para o 

"Jogo de Casa" é publicado exclusivamente na revista "Telejogos". 

Largo da Fonte (Monte) 962390 Matur (Machico) 972375 Madalena do Mar 
9991363·9991234- Hotel Girassol 765620 Igreja (S. Martinho) 962220 Machico (Vila) 822423 Arco da Calheta 

822423 Arco da Calheta 2209 11 Av. Arriaga (P. n.' 4) 766620 Madeira Palácio 56 24 11 Porto da Cruz 
222500 Av. Arriaga (Sé) 934640 Vargem - Caniço 572416 Faial 

822423 Calheta 
953601 Campanário 222000 Largo do Município 934606 Inter-Atlas (Caniço) 961989 Caniçal 945229 Igreja-Est. de C' de Lobos 

224588 Avenida do Mar (Baião) 934522 Galo Mar (Caniço) 572540 Santana 942700 E. S. e Calçada (C Lobos) 
22 64 00 Mercado 

92 21 85 Camacha 84 2238 São Vicente 9421 44 Câmara de Lobos (Vila) 
22 79 00 Campo da Barca 

526643 Gaula 952012 Serra de Água 942407 CLobos (Mercado) 
228300 Rua do Favila 945555 Damasqueiro (E. C Lobos) 
61610 Gorgulho 524888 Santa Cruz (Mercado) 952606 Ribeira Brava (Vila) 576222 São Jorge 

743770 C. de Carvalho (Hospital) 524430 Santa Cruz (Vila) 952349 Ribeira Brava (Largo) 982334 Porto Santo 
743110 Santo António (Igreja) 5521 00 Santo da Serra 972110 Ponta do Sol 852243 Porto Moniz 
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CONHEÇA O SEU PAR IDEAL! 

MARQUE 064 1 TODO O PAís 

'1 00 B~~ '1 E)e B39 

1 oe B~4 1 E) E) 640 

'100 6SS 

'1 E) E) 637 

'1 E) E) 638 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

CONCURSO 

"Pormenores" 
REGULAMENTO 

1 - "Pormenores" é um concurso semanal que se destino aos leitores(as) do 111, 
2 - Terão acesso o este concurso todos os leitores(as) que enviarem fotografias coloridos 

devidamente identificados, relativos o pormenores e flagrantes pouco usuais. 

3 - Todos os semanas será publicado no m uma ou mais fotografias legendadas, 

bem como o nome do premiado(a), Por semana apenas uma fotografia terá direito o prémio, 

4 - Apenas serão publicados os fotografias que vierem acompanhados pelo 

nome do(a) autoria), p'elo que o 1)1 não se responsabilizo por eventuais 

situações de plágio, Com o suo identificação, o concorrente compromete-se o 

responder perante o Lei em eventuais situações de litígio. 

5 - Ao vencedor(a) de cada semana será atribuído um prémio o anunciar pelo 

iii, que se reservo 00 direito- de promover outros prémios com outro regularidade 

(mensol, anual, etc,), 

6 - O prazo de entrego dos fotografias termino às 18 horas de cada domingo, de modo o serem 

seleccionados fXlro o edição do m do domingo seguinte. 

7 - A lista de prémios o ~ue se candidatam os concorrentes vem devidomente publicitado 00 domingo 

no _ 

Apoio: Q QUAL/FOTO 

.~. ~. 

VII 
• 

TELEBANCO' APARTADO 12 196' 1058 LISBOA CODEX 
o preço deste se rv iço em todo o pa ís custa 12$50/3, 7 seg ., preço m ínimo de 505$00 sendo incluído na sua 

factura te lefó nic a . 

(Envie fotografias originais para o DIÁRIO de Notícias, Rua da Alfândega n,º 8 - 9000 Funchal, 
para Concurso "Pormenores" - Departamento de Marketing) 
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~~íOUA V/~AR UMA NOVA 
P.A'(7INA : ~/~ O M6U HO~IO 
PARA AMAN~Ã. 

o 

1 •• -. 

4-10 

S ,~ 
",.,'/ S A. T E M J j ~ P 

HORIZONTAIS: 1 - Vulgar; passagem para líquidos_ 2 -
Aro; rompido. 3 - Contr. de prep. e art. ind.; chefe etíope; ramo 
do budismo. 4 - Érbio (s.q.); bandulho; prata (s.q.). 5 - Maior; 
oceano; jogo de cartas. 6 - Conj. disjuntiva; pedra de moinho, 
7 - Divisível por dois; Paraíso; 1.400 em num, romana, 8 -
Carta de jogar; multa; acusada. 9 - Elemento de composição 
de palavras que exprime a ideia de igual; pedra de altar; tragé
dia de Comeille. 10 - Tecido de malha para apanhar peixes; 
tome como alimento. I I - Crustáceo isópode; hábito de frade. 

VERTICAIS: 1 - Expulsam; adeja. 2 - Que não tem cau
da; tostes. 3 - Também não; grande quantidade; composição 
poética.4 - Alumínio (s.q.); forma arcaica do artigo 0.5 -
Aguardente feita da destilação do melaço; afluente da margem 
esquerda do Douro. 6 - Aia. 7 - Ente; única. 8 - Atmosfera; 
cobre (s.q,), 9 - Fruto seco; preposição; coloração. 10 - mcen
diar; delito. 11 - Comprido; utensílio que se enfia no dedo para 
coser. 

(Soluções na Agellda) 

PRECI6Pl 
000 

PUNA,~e9. 

O: 
~./ S ~/ 

C) 

aO -
Descubra as oito diferenças. 

(Soluções na Agenda) 
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BP LI ;iJijtJ?Jifa 
,P 

09.00 Abertura 08.00 Televendas 
09.02 O Show de 09.00 Abertura 

John Larroquete 09.02 Notícias 1 
09.25 Um Rapaz e o Mundo 09.10 O Caminho 
09.50 · Notícias das Estrelas 
09.55 Cortina de Vidro 09.35 Vizinhos 
10.40 Praça da Alegria 10.05 Cinzas 
13.00 Jornal da Tarde 10.40 Praça da Alegria 
13.30 País Real Inclui: 
14.00 Corpo Santo * 11.2S - Cuinária 15.00 Telenovela : 

Malha de Intrigas 12.55 O Tempo 

15.30 Série: Ellen Grande Almoço 

16.00 Notícias 13.00 Jornal da Tarde 
16.05 A Lei das Ruas 13.30 País Real 
16.55 Viagem ao Coração 14.00 «Clássicos RTP» 

do Mundo Os Andrades 
17.20 O Leão Leo 14.30 Uma Promessa 
17.45 Canal Aberto de Amor 
19.00 Notícias 16.10 Infantil/Juvenil 
19.1 5 Vizinhos * Tico e Teco 
20.00 Telejornal + Tempo * Praia Paraíso 

+ Contra Informação 17.05 Notícias 
20.45 Idade da Loba 17.10 Malha de Intrigas 
21.30 Jornal das 9 17.45 Canal Aberto 
22.00 A Mulher do 19.00 Pedra Sobre Pedra 

Sr. Ministro 20.00 Telejornal 
20.40 O Tempo 
20.42 Contra-Informação 
20.45 Roseira Brava 
21.35 Primeiro Amor 
22.05 A Mulher do Sr. 

Minsitro 
22.40 Lotação Esgotada: 

«Dias do Paraíso» 
00.10 24 Horas 
00.40 O Tempo 
00.45 RTP/Financial Times 

22.35 Os Malucos do Ar 00.55 Euro/96 (Antevi são) ... 23.00 Última Sessão: O Último a Rir 
Cotton Club 01.30 Os Malucos do Circo 

01.00 24 Horas + Tempo 02.05 RTP Fantástica: 
+ Financial Times «Poderes Ocultos: A 

01.45 Roland Garros Passagem do Mal» 
02.00 Fecho 03.40 Encerramento 

14.00 Televendas 
15.00 Abertura 
15.01 Desporto 2: 

Téms - Torneio 
Roland Garros 

17.00 Notícias 2 
17.05 O Temco 
17.10 Hucke erry Finn 
17.40 Um, Dó, Li, Tá: 

* Galinha à La 
Minuta 

* Gosto da Minha 
Cidade 

18.30 Caderno Diário 
18.40 Máquinas 
19.05 Divul~ação 
19.10 Notícias 2 
19.15 Remate 
19.35 TV Nostalgia: 

"s.a Dimensão» 
20.30 Divulgação / 

/ Boletim Agrário 
20.35 A Par e Passo 
21 .00 O Tempo 
21.05 História do 

Rock'N'RolI 

22.05 Acontece 
22.20 RTP/Financial Times 
22.30 Jornal 2 
23.10 5 Noites. 5 Filmes: 

«Júlio César» 
01.10 O Tempo 
01 .15 Planeta Música: 

«Night Music» 
02.00 Encerramento 

06.00 Romper do Dia 
08.00 Noticiário da RR 
08.30 Rádio Turista 
11 .00 Connosco ao Telefone 
12.05 Noticiário da RR 
13.00 Nós e Você 
18.00 Rádio Turista 
19.30 Bola no Ar 
20.00 Encontros Secretos 
23.00 Flash 77 

Informação Regional às 
08h 1 O, 12hOO, 19hOO 

Notícias de Hora a Hora 
com a RR 

Bola Branca às 07h 15, 
08h20, 12hOO e 19h30. 

M&~Radio 
",." "~f!H 

INSIST~NCIA 
Naked And Famous 
PRESIDENTS OF U.5.A. 

INFORMAÇÃO REGIONAL 
08.00/13.00/19.00/23.00 

96 DEDOS DE CONVERSA 
Com DARIN PAPPAS 
dos ITHAKA 

SURGARDEN 
De Segunda a Sábado 
das 21.00 às 22.00 
Passatempos, Música e Surf . .. 

AOSSÃBADOS 
ÁGUIA DE FERRO 
Riffes, guitarra e rock 
das 22.00 às 24.00 
com Nélio Fabrício 

MRADIO 
BOA NAS HORAS e ... nos minutos 

e . .. nos segundos ... 

t 
10.00 Abertura 
10.10 Clube da Manhã 

* Vicky, the 
Vicking 

11.00 Sinais e Leis 
11.30 Série: ALF 
11 .55 Telenovela: Ambição 
12.45 Encontro 
12.50 Dez prá Uma 
13.30 Jornal da Uma 
14.05 Tempo Informação 
14.10 Primeira Mão 
14.25 Telenovela : 

A Fúria do Destino 
14.55 Um Anjo na Terra 
15.50 Intercalar de 

Informação 
16.00 Porky Pig 

e Lucky Luke 
17.40 Intercalar de 

Informação 
17.50 Tempo Informação 
17.55 Trânsito 
18.00 Série: Parker Lewis 
18.25 Intercalar de 

Informação 
18.35 Série: Marés Vivas 
19.30 Novo Jornal 
20.30 Negócios em Dia 
20.45 Tempo Informação 
20.50 Série: O Céu como 

Horizonte 
21.45 Desporto: 

Fora de Jogo 
22.00 Cinema à Sexta: 

«Vamos a Isto 
Rapazes» 

23.55 Informação: 
Grande Plano 

00.30 TVI Jornal 
01.15 Série: Rua Jump, 21 
02.05 Tempo Informação 
02.15 Encontro 

RDP " 
06.00 Programa da Manhã 
13.20 Jornal da Tarde 
14.00 Programa da Tarde 
18.00 Estúdio 3 
20.50 5 minutos de Jazz 
21 .00 Livre e Directo 
23.30 Desporto 
23.45 Musical 
00.00 Jornal 
01 .00 Cantos da Casa 
02.00 Da Noite se Faz Dia 
06.00 O Arado 
Inform. Regional: 07.30 

08.30/ 13.00 / 19.30/23.00 
Notícias Hora a Hora 
(em cadeia d ANTENA 1) 

MOTORES -12.45 /19.00 
À SEXTA O GRANDE ESPAÇO 

DE INFORMAÇAO 

CINEMA 
HOllYWOOD BABilÓNIA - 22.00 
AS TRICAS E OS BASTIDORES DA 
SÉTIMA ARTE COM TIMÓTEO GOMES 

APOIOS 
RALI STA. CRUZ 
RAID MADEIRA TI 

INFORII/IACÃO REGIONAL 
07.30/ 08.3'b /12.30/13.00 
18.00/19.30/23.00 
00.00 / 07.00 - MADRUGADA 

Sábado 
das 11 

às 12 horas 

.. . ,'.' .. 

09.25 Televendas 
10.28 Abertura 
10.30 Os Imortais 
11.30 As Receitas do Dia 
11.55 A Guerra dos Sexos 
13.00 Primeiro Jornal 
13.30 O Juiz Decide 
14.00 Verdes Anos 
15.00 Donos do Jogo 
15.30 Notícias 
15.45 Buéréré 
17.40 Renascer 
18.50 Quem é Você? 
20.00 Jornal da Noite 
20.45 Donos da Bola 

- Diário do Europeu 
20.50 Telenovela: 

Explode Coração 
+ História de Amor 

22.00 Malucos do Riso 
22.30 Sim ou Não 

23.30 A Noite da Má 
Língua 

00.30 Donos da Bola 
- Diário do Europeu 

01.15 Meteorologia 
01.20 Último Jornal 
01.35 Playboy 
02.35 Vibrações 
03.00 Fecho 

O.M. 1530 e 1017 KHZ 
06.00 
07.55 
08.30 

09.30 
13.30 
19.05 
19.30 

20.30 
22 .00 

22.55 
24.00 

07.00 
08.30 

17.00 
18.00 
22.00 
24.00 

01.00 
03.00 

Ao Cantar do Galo 
Momento de Reflexão 
Benvindo a Bordo - Prog. 
dos Horários do Funchal 
Café da Manhã 
Corações Alegres 
Hora do Desporto 
Recitação do Terço 
do Santo Rosário 
Emissor Desportivo 
Programa em Português 
de Deutsche Welle 
Oração da Noite 
Encerramento da 
Estação 

92FM 
Manhãs em 92 
Benvindo a Bordo - Prog. 
dos Horários do Fiunchal 
Labirinto 
Jogo das Quatro Rodas 
No Ar da Noite 
Programa em Português 
de Deutsche Welle 
Reflexos 
Canto dos Encantos 
Madeira em Notícia 
08.15; 12.45; 20.00 
Intercal. de Hora a Hora 
Regionalíssimo aos 30 
minutos sobre a hora 
Notícias com R.R. - 8.00; 
12.30; 17.00; 23 .00 

CINEMA 
CINEJARDIM 

15.00, 17.30 e 21.30 horas 

«Heat - Cidade Sob Pressão» 

CINE D. JOÃO 

14.05, 16.35, 19.05 e 21.35 horas 

«Cópia Mortal- Copy Cab> 

CINE SANTA MARIA 

14.30,17.00 e 21.30 horas 

«Dose Dupla» 

CINEMAX 

14.00, 16.30,19.00 e 21.30 horas 

«Nas Ruas de Nova Vorlo> 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 

00.00 Artes e Letras 
01.00 Cabaret 
02.00 24 Horas 
02.30 País Real 
02.45 Roseira Brava 
03.30 Desporto da 2 
03.40 Notícias dos Açores 
03.45 Financial Times 

. 03.55 Notícias da 
Madeira 

04.00 Canal Aberto 
05.00 Europeu Futebol 
06.30 24 Horas 
07.00 Financial Times 
07.10 Desporto da 2 
07.20 Notícias dos Açores 
07.25 Notícias da Madeira 
07.30 Acontece 
07.45 História de Cidades 
08.15 Júnior 
09.15 A Banqueira do Povo 
10.00 Olho Clínico 
10.30 Notícias 
10.45 Praça da Alegria 
12.30 Bairros Pop. de Lisboa 
13.00 Jornal da Tarde 
13.30 País Real 
13.45 Na Paz dos Anjos 
14.15 Clássicos RTP 
15.00 RTPi Sport 
16.00 Júnior 
17.00 Ver Artes 
17.30 Notícias 1 
17.45 Canal Aberto 
19.00 Notícias 2 
19.15 Roseira Brava 
20.00 Telejornal 
20.30 Contra-Informação 
20.40 Moedas de Troca 
20.45 Macau com Vivências 
21 .00 Viva a Música 
21.45 Desporto 2 
22.00 Financial Times 
22.1 5 Maria Elisa 
23.15 Acontece 
23.30 Jornal 2 

AA 98.8 61810 
07.00 Despertar 
09.00 Estrelas da Manhã 
13.10 Regresso ao Passado 
14.00 Sons Livres (Segunda, 

Quarta e Sexta-feira) 
Dance M usic (Terça e 
Quinta-feira) 

16.00 Dance Power 
17.00 Hora de Ponta 
19.00 Encontro Marcado 
21 .00 Fases da Lua 
00.00 Nocturno 
Notícias Regionais: 07.45; 

08.30; 13.00 e 22.00 
Notícias nacionais e 
internacionais de hora 
em hora. 

FREQUÊNCIAS 
RÁDIO GIRÃO - F.M. - 98.8; 
RJM - F.M. - 88.8; 
RÁDIO CLUBE - F.M. - 106.8; 
RÁDIO PALMEIRA - F.Ma. 96.1; 
RÁDIO ZARCO - F. M. - 89.6; 
RÁDIO SOL - F.M. - 103.7; 
RÁDIO BRAVA - F.M. - 98.4; 
RDP - Madeira 
- Dois canais FM em toda a Região 
SUPER FM, 89.8 - Funchal 
e 94.1; 94.8; 96.5 
CANAL 1 - FM, 95.5 -Funchal e 104.6; 
96.7; 100.5; 
ONDA MÉDIA - 1332; 603 - Sul e 531 ; 
1125 - Costa Norte. 
POSTO EMISSOR - OM 1.530; 1.017 F.M. ·92; 
RÁDIO MADEIRA - OM - 1485 -
F.M. - 96.0 

o DIÁRIO niio se rcsponsabili7..a por eventuais alterações COOlUIÚcudas após o fecho desta página 
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Engenheiros 
nafrente 
r·· al como se .... ... a 1ª etapa determi

. nou a selecção natural dos valores. 
Isto porql!e a competição foi mais 

dura, selectiva, com os concorrentes obrigados 
a um esforço físico superior, e a um planemen
to mais cuidado. 

Escolhendo o Porto 
etapa, a orglmizflQll:) pol:encializou 
~econoo~~unme~Im 
e a B'IT fossem 

dia 

, 

: ", . .. \ .... 
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J O G O S F O R A M AO P O R T O SAN T O 

Da areia à serra 
o atraso (justificado 

por ser a estreia 
oficiosa) do "Lobo 

Marinho" na chegada ao 
Porto Santo não arrefeceu 
os ânimos dos concorren
tes nos Jogos da Aventura, 
que aportaram na "Ilha 
Dourada" era já tarde. 
Apenas a lamentar foi a 
anulação da 2.ª secção, 
mas, mesmo assim, os in
teressados puderam usu
fruir do .LU"'"",' .... "'."'..,.!:'''' 
va: um "slide" de ~rI(l--;;;:E:--I_ 

tros junto ao porto 
, abrigo. 

Mas, antes disso, e du
rante muitas horas, os nos
sos aventureiros foram de
safiados a cumprir um per
curso de orientação pura 
de, sensivelmente, 8 quiló
metros. Com partida des
de o Cabeço da Ponta, jun
to ao hotel "Lua Mar", e 
chegada na Calheta, as 
equipas tinham a oportu
nidade de correr e pedalar 
num percurso em estradas 
florestais com subidas li
geiras e acentuadas, e 
ainda de remar ou nadar 
no mar. 

À hora ideal, os tr ês 
concorrentes iniciaram a 
etapa, cujo objectivo era o 
de contornar os 10 contro
los 'de passagem facultati
vos. A cada um eram atri
buídos pontos, sendo que 
após serem totalizados 100 
pontos, os concorrentes 
podiam controlar na meta. 

' No controlo em que 
perfizessem 50 pontos (em 
que era obrigatória a pre
sença dos três elementos 
em simultâneo), a equipa 
dava início ao contra-reló
gio até à chegada, tendo 
de totalizar, a partir daí, 
mais 50 pontos. Para a pri
meira parte do percurso, 
as equipas utilizavam uma 
carta de controlo branca, 
enquanto na parte restan
te, uma amarela. 

Desorientação 

Enquanto três faziam 
a prova, geralmente sepa
rados, o assistente só po
dia utilizar a estrada para 
ajudar a carregar a bici
cleta ou a canoa. A utiliza
ção destes materiais era 
facultativa, mas é óbvio 
que nos três controlos ma
rítimos existentes (dois 
dos quais na área do Bo
queirão de Baixo) era ne
cessária a canoa. Quanto 
à bicicleta, era útil em al
guns pontos de serra. O 
que já não acontecia nas 
subidas inclinadas, como 
era o caso do Pico de Ana 
Ferreira. 

Nota final para a con
fraternização mantida no 
final da etapa, com os con
correntes a contarem al
gumas das suas desventu
ras . Dessas, e de outras, 
fazemos eco nas restantes 
páginas. 

e_ Foi uma aventura inédita na "lIha Dourada". Os Jogos 
invadiram o Porto Santo e trouxeram uma animação nada usual 
naquelas paragens. Desde a areia às serras mais próximas, 
foram muitas as zonas escaladas pelos nOS505 "heróis". 
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A V E N T U R A S & o E S V E N T U R A S 

Boquerrãotrruçoerro 
O estado do mar im

punha respeito, 
mas não o suficien

te para demover os nossos 
aventureiros. Estávamos 
junto ao Boqueirão de Bai
xo, zona em que estavam 
colocados dois controlos de 
passagem. A aliciante dos 
pontos falava mais alto e 
aliciava os concorrentes a 
meterem-se ao mar. Lá é 
que foram elas, já que os 
nossos "marinheiros de 
água doce" sentiram ex
tremas dificuldades em 
controlar as canoas, ailte a 
intensidade da ondulação. 
Os rapazes do RG3, por 
exemplo, só à terceira é 
que conseguiram meter-se 
na canoa. Tudo enquanto 
um jovem da "Encima" per
guntava a um nadador-sal
vador quanto é que queria 
para ir no lugar de um seu 
colega. 

Ainda neste fatídico bo
queirão, a equipa da "Auto 
Atlântico" terminou a pro
va com a canoa pratica
mente cheia de água. Não 
fora a proximidade da 
praia e muitos teriam vira
do. Nas proximidades da 
Calheta, registou-se um vai
vém de canoas. Um con
corrente atrás e outro à 
frente apressavam-se ao 
máximo. A excepção vai 
para um concorrente dos 
Prof's, que carregou a ca
noa sozinho. «Grande equi
pa», exclamavam uns. 

Subir de canoa 

Em terra, as desventu
ras não eram menores. Na 
estrada, muitos se admira
vam ao verem a equipa do 
RG3 a subir ao Pico de Ana 
Ferreira levando a bicicle
ta. Uma atitude que moti
vou comentários, desde «es
tão loucos» e «é para des
cer mais deperessa». 

No cabeço do Zimbrali
nho, Gil Canha, do Ludi 
Gym, controlou aí, e para 
chegar mais rápido à Ca
lheta, optou por descer 
aquele íngreme cabeço. Al
guns minutos atrás chegou 
"Santinho", dos Otorrinos. 
Ao saber o percurso de Gil 
Canha, exclamou: «Se ele 
conseguiu, também eu con-

• O Boqueirão de Baixo, "canal" que separa o Porto Santo do 
Ilhéu da Cal, foi fatal para a maioria dos concorrentes. O mar 
alteroso que se fazia sentir originou muitos "naufrágios". 
Tudo enquanto, em terra, as cenas humorísticas também 
eram uma constante. 

Oh prof's! Não se enganaram? Uma canoa por entre as rochas!!? 

sigo». E lá foram. 
Muitos outros casos en

graçados se sucederam. 
Um deles aconteceu com 
Carlos Rodrigues, dos Cor
reios, que contornou o Pi
co de Ana Ferreira pela di
reita, quando deveria ter 
contornado pela esquerda. 
Resultado: demorou a en
contrar um controlo de pas
sagem. Neste mesmo local, 
enganaram-se os Otorrinos: 
tiveram de trepar o pico to
do para descobrir um pon
to que estava muitos me
tros abaixo. Enfim, ques
tões de interpretação. 

Patrões na serra 

Bem, mas se ontem a 
aventura proporcionou um 
dia agradável, com mo
mentos entusiasmantes, 
embora o dia tivesse sido 
desgastante, para hoje es
tão previstas mais duas eta
pas. Um dia decisivo, com 
os "patrões" convidados a 
passar um dia de aventura. 
A noite, a "nocturna" pro
mete ser aquele arraial ... 

FUNCHAL, 7 DE JUNHO DE 1996 III 
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Eu a afogar-me e este 
tipo a dormir 

tranquilamente. 
Vou ter que falar com 
o Albuquerque, pois 
a Região precisa de 

sempre alerta .. 

Ironia do destino, o mais azarado, na nossa 
opinião, foi uma concorrente da SRE, Fátima Me
nezes de seu nome. Na estratégia, de que ela 
fez questão de omitir o seu autor, ficou estabe- _ 
lecido que a concorrente subiria até aó CPl e es
perava pelos companheiros que foram fazer a 
prova de mar, estes sim, munidos do cartão res
pectivo. Só que Fátima esperou e quase deses
perou . Bem olhava para a praia desde o cabeço 
da Ponta, mas nem sinal. Ela não sabia era o mo
tivo do atraso : desconhecia que, a essa hora, o 
seu colega Francisco Santos travava um con
fronto com as ondas do Boqueirão. Azar, Fáti
ma Menezes. 

o herói do dia foi Francisco Santos. O secre
tário de Educação provou a todos que passou ao 
lado de uma grande carreira na . .. canoagem . 
Perante um mar alteroso no Boqueirão de Bai
xo, e confrontado com a inoperacionalidade do 
seu companheiro de canoa, Santos remou sozi
nho entre a Calheta e o Ilhéu da Cal, controlando 
no CP respectivo e arrecadando mais pontos pa
ra a sua equipa . Chegou a terra completamente 
exausto mas com a sensação de dever cumpri
do. Quem sabe se, depois do Governo, o secre
tário já tem ocupação profissional garantida? 

INTERVlSA 

~ 
~ ... 

INSTIIUTO DO DESPORTO 

DA REGIÃo AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Pois, o Rui Pedro não teve 
coragem e ficou em casa. 

Se isto correr bem, e como os 
tipos da SRPC estão aqui, pode 

ser que venha aí uma 
promoçãozinha ... 

Esta equipa de médicas é um espectáculo. 
Por força do primeiro lugar obtido no prólogo, 
as senhoras eram o centro das atenções. Não se 
fazendo rogadas, respondiam com sorrisos. Na 
etapa de ontem, é que andaram um pouco ata
rantadas, parando a viatura por várias vezes ao 
longo da estrada, na tentativa de melhor desco
Qrirem os trajectos. Mas quando descobriam, era 
um regalo vê-Ias a trepar paredes e rochas. Uma 
prova de que o trabalho técnico entre quatro pa
redes esconde, mas não acaba com as apetên
cias físicas . 

Têm a "desculpa" de serem novatas, mas isso 
não é motivo para não registarmos. A estratégia 
dà DRT/l foi mal conseguida, a tal ponto que 
uma das suas constitu intes, A lexandra Mendon
ça de seu nome, descobriu vários controlos em 
terra, designadamente em locais de difícil acesso. 
Só que isso de nada valeu, porque era possuido
ra de um cartão de contra-relógio, quando a sua 
equipa ainda n~o tinha totalizado os primeiros 
50 pontos. O cartão indicado andava no mar, sa
be lá ela onde. Não desanimem, é assim que se 
aprende. 

QUAL/FOTO 
~\J1!f: 
~/J\f: 

SUPERMERCADOS UT 
LIDOSOL 

• NOVAPISTA 

ÁGUA SERRA DA ESTRELA 
""""IlENASCENTE 
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CLASSIFICAÇÃO 

1° ENGENHEIROS 1.25.42 

2° LUDI GYM 1.43 .21 

3° OTORRINOS 1.49.14 

4° ENFERMEIROS 1.52.27 

5° BES 1.54.44 

6° PROMOSOFT 1.57.10 

7° RG3 2.00.34 

8° CIMENTOS MADEIRA 2.13.56 

9° PROFEF 2.19.47 

10° ORION 2.21.44 

11° PROF'S/PIZZA SERVICE 2.23.28 

12° ENCIMA 2.29.01 

13° ETP 2.48.49 

14° CORREIOS 2.48.53 

15° TURISMO-2 2.51.46 

16° BCP 2.55.33 

17° FLORESTAS 3.01.20 

18° BVM 3.02.23 

19° RICMADE 3.04.22 

20° PROTECÇÃO CIVIL 3.06.02 

21° BMF 3.06.20 

22° AUTO ATLÃNTICO 3.08.14 

23° CMF 3.08.26 

24° SRE 3.09.39 

25° ISAL 3. 12.09 

26° DIÁRIO 3.17.47 

27° OPM 3.20.10 

28° MÉDICAS 6.26.28 

29° NOVA PISTA 7.12 .28 

30° MCC 7.44.04 

31 ° TURISMO-1 
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