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México 
L~ValleeGuilheTIlleSil

va são os madeirenses que 
integram a comitiva oficial do 
Presidente da República na 
visita ao México,que hoje se 
iniciaequeoDUUUOvrnc~ 
brir integralmente. 
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MARíTIMO ALEGA "JUSTA CAUSA" 

Asselman despedido 

• DESPORTO • 

Lisboa 
I"'J nao 

preocupa 
Jaime Ramos diz-se indi

ferente à instabilidade no 
seio do PSD ao nível naci~ 
nal, sobretudo com o "rea
parecimento" de Santana 
Lopes. «Hoje, somos um par
tido dentro do partido e só 
não somos um partido à par
te porque a Constituição não 
nos dá essa po~sibilidade», 
assegura ao DIARIo. 
. «Se o PSD ao nívelrtacional 

está com instabilidade direc
tiva, esse é um problema que 
diz respeito às respectivas ba
ses nacionais. Nós, naMadei
ra, trabalhamos bem e não de
pendemos em nada, mesmo 
nada, do continente», consi
deraJrnme Ramos. 

ÚLTIMA 
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CERIMÓNIA R E Ú N E ENTIDADES 

Pereira de Gouveia 
em Helsínquia Liga celebra Jardim contacta 

bases do PSD-M 

o secretário regional da 
Economia e Cooperação 
Externa, Pereira de Gouveia, 
está em Helsínquia onde 
participa numa conferência 
sobre a dimensão nórdica. 
Integração económica, coope
ração transfronteiriça, coope
ração inter-regional e ques
tões referentes às regiões 
ultraperiféricas são os pontos 
em agenda. 

Dia do · stício 
Jardim não pára. Para hoje, 
integrado na rede de contac
tos e encontros a manter com 
os militantes do partido 
social-democrata, o chefe do 
Executivo insular desloca-se 
aos concelhos de São Vicente 
e de Santana. 

Armando Santos 
na Inquisição 

A galeria de arte Inquisição 
inaugura esta tarde uma nova 
exposição, da autoria de 
Armando Santos. A mostra 
em questão ficará patente ao 
público até ao próximo dia 8 
de Dezembro, podendo ser 
visitada das 11h às 20h (terça 
a sexta) e das14h às 19h 
(sábados e domingos). 

Dia de São Martinho 
celebrado no Funchal 

Hoje é dia de São Martinho. 
No Funchal, como forma de 
comemorar a data, a paróquia 
de São Martinho celebra o seu 
padroeiro com uma eucaristia 
solene. O local da cerimónia é 
a igreja paroquial, após o que 
se seguirá uma procissão. 

Jornadas médicas 
no Centro hospitalar 

Jardim inaugura 
exposição A Liga dos Combatentes comemora hoje mais um aniversário do Armistício da 1 a Guerra Mundial. 

Começam hoje, terminando 
amanhã, as IV jornadas de 
medicina interna do centro 
hospitalar do Funchal. O 
presidente do Governo Regio
nal, Alberto João Jardim, 
preside à cerimónia de abertu
ra do"s trabalhos, que se 
iniciam às 12.15 horas. 

Uma outra exposição, intitula
da "Memórias do tempo", é 
hoje inaugurada no Funchal 
por Alberto João Jardim. 
A mostra, instalada no centro 
cultural Edmundo Betten
court, faz parte do programa 
do ano internacional dos 
idosos e é uma iniciativa da 
Santa Casa da Misericórdia 
do Funchal. 

M ais um ano, mais um ' 
aniversário. Este é o ri
tual que a agência do 

Funchal da Liga dos Combaten
tes executa incansavelmente de 
há décadas a esta parte. 

Este ano, como é hábito, a li
ga não foge à regra, assinalan
do a passagem de mais um ani
versário comemorativo do ar
mistício da 1 a Grande Guerra 

(1914-1918). Para não fugir à 
regra, dando expressão e signi
ficado à frase "a tradição ainda 
é o que era", a comissão directi
va da Liga dos Combatentes 
propõe-se celebrar a data com 
uma cerimónia junto ao monu
mento dos mortos da grande 
guerra, localizado na Avenida 
das Comunidades Madeiren
ses. 

Esta evento, recorde-se, desti
na-se a homenagear todos os 
combatentes tombados em defe
sa de Portugal. À referida ceri
mónia assistirão em princípio 
as mais altas entidades civis, mi
litares e religiosas da Região 
Autónoma da Madeira. A Liga 
dos Combatentes convida ainda 
a população e os antigos milita
res a se associarem ao evento. 

Sérgio Pombo 
expõe 

Um conjunto de pinturas de 
Sérgio Pombo é hoje inaugura
do na Edicarte. A cerimónia 
está marcada para as 21.30 
horas. 

Naci nal DESPORTO 

Jardim fala de 
fantasmas do 
Coliseu no 
seio do PSD 
nacional ......... . 

Machico e S. Vicente 
à espera de dinheiro ........... . 

Madeirense na federação 
de estudantes do particular.. 

por correio 
gera polémica 
entre 
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Jorge Sampaio está até sexta-feira 
no México. A visita oficial do Presi
dente da República visa fortalecer 
a presença cultural portuguesa na-
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quele país, dar novo alento à econo
mia que recupera da crise e pedir 
solidariedade para com Timor-Les
te. 

VISITA OFICIAL ' AO M ÉX I C O 

Cultura e'comércio • I,~ 

O Presidente da República 
Portuguesa inicia hoje 
uma visita oficial de dois 

dias ao México na qual, como em 
muitas outras, vai tentar incre
mentar e fortalecer as relações 
económicas, comerciais e cultu
rais entre os dois países e, de mo
do especial, sensibilizar as autori
dades mexicanas para a necessi
dade de apoio na reconstrução 
de Timor Loro Sae. 

Economia em recuperação 

o papel de Portugal nas nego
ciações relativas ao acordo de li
vre comércio entre o México e a 
Europa, iniciadas com sucesso 
em Novembro do ano passado, se
rá outro dos pontos-chave nas 
conversações entre os chefes de 
Estado dos dois países. Neste par
ticular, o nosso país tem feito es
forços no sentido de eliminar as 
barreiras comerciais, com o Go
verno, através do. ministro da 
Economia, Pina Moura, a compro
meter-se, já em Abril deste ano, 
em acelerar o processo que possi
bilita ao México benefÍciar da 
abertura e liberalização económi
cas iniciadas internamente. 

É óbvio que este suporte luso 
visa favorecer as empresas nacio
nais que admitem investir no Mé
xico, nomeadamente em sectores 
como a energia eléctrica, teleco
municações, turismo, calçado, 
pescas e têxteis. Aliás, esse tem 
sido o sentimento partilhado nos 
encontros entre empresários dos 
dois países. Muito por culpa da 
recuperação económica empreen
dida pelo México. 

Estatísticas recentes confir
mam mesmo que o programa de 
reformas económicas e a rigoro
sa disciplina fiscal e monetária 
têm permitido que o país supere 
a crise e construa bases sólidas 
para o crescimento económico a 
longo prazo. Por exemplo, o PIB 
mexicano, em 1996, subiu 5,1% 
em relação ao anó anterior. 

As exportações mexicanas de
notam grande vitalidade. Em 
1996, atingiam mais 24,6% do 
que no ano anterior, embora a ta
xa de importação também seja 
considerável. 

A taxa de desemprego está em 
baixa, registando em 96 o valor 
mais baixo dos últimos dois anos 
(4,1%). A inflação também regis
tou uma queda, embora se situas
se nos 26,44% em 97, contudo, 
bem distante dos 51,7% do ano 
anterior. 

Retribuição a Zedillo 

A visita de Estado de Jorge 
Sampaio também representa 
mais um passo na consolidação 
das relações bilaterais, fortemen-

. . 

ShInpaio 

Jorge Sampaio inicia hoje uma visita de dois dias ao México. Uma comitiva composta por cerca 
de 80 convidados acompanha o Presidente da República. 

te dinamizadas desde Outubro 
do ano transacto quando o presi
dente dos Estados Unidos Mexi
canos, Ernesto Zedillo, se deslo
cou a Portugal. 

Na ocasião, o chefe de Estado 
mexicano, que termina o seu 
mandato no próximo ano, não he
sitou em considerar que a: influên-

cia do nosso país na civilização 
mundial poderia resumir-se na 
sua maneira "sui generis" de sen
tir o belo e de amar o que é bom. 
É por isso que, agora, Sampaio 
fez questão de honrar tais atribu
tos, a memória do nosso povo e a 
sua obra, levando até ao México 
o fad(), -que será interpretado por 

João Braga, e uma exposição so- . 
bre a obra de Fernando Pessoa. 

Sampaio também vai estar 
com a comunidade portuguesa ra
dicada neste país da América 
Central, reservando a noite do úl
timo dia de visita para esse en
contro. 

RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 

• 
L U I G I V A L L E E GUILHERME S I L V A 

Madeirenses 
integram comitiva 

A delegação oficial da visita de Jorge Sampaio ao 
México é composta por cerca de 80 pessoas, a 

maior parte das quais convidadas pelo Presidente da 
República, destacando-se a presença do vice-Presi
dente do Grupo Pestana, Luigi VaIle. Empresários, ar
quitectos, poetas, cantores e guitarristas completam 
no lote dos 25 convidados. 

O "staft" presidencial é composto por 15 elemen
tos, a maior parte dos quais Assessores de Sampaio 
nas áreas de Assuntos Políticos, Parlamentares, Cul
turais e Diplomáticos, sem esquecer a "polémica" se
gurança e o conhecidíssimo médico pessoal do Presi
dente da República, Eduardo Barnoso 

A comitiva é ainda composta por 4 deputados: Ma
nuel dos santos (PS), Guilherme Silva (PSD), Honório 
Novo (PCP) e Narana Coissoró (PP), Armando Vara, 
ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro, José LeIlo, se
cretário de estado das Comunidades Portuguesas e 
Vítor Ramalho, secretário de Estado-Adjunto do mi
nistro da Economia são os representantes do Gover
no. Dez individualidades indicadas pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e vinte e dois jornalistas 
completam a comitiva. 

Em relação à comunicação social presente nesta 
deslocação, refira-se a ausência dos semanários, que 

só farão a sua aparição na IXCimeira Ibero-America
na que ocorrerá dias 15 e 16, em Havana. Como já 
vem sendo hábito, o DIÁRIO é o único jornal regional 
do país que acompanha a visita presidencial. 

Homenagens e discursos 

A comitiva que partiu de Lisboa na tarde de ontem 
deverá ter chegado ao México na madrugada de hoje. 
Nesta quinta-feira, Sampaio deposita um coroa de 
Flores no Altar da Pátria, monumento erguido em 
honra dos Meninos Heróis, deslocando-se de seguida 
para o Palácio Nacional, onde se realiza a cerimónia 
oficial de boas-vindas, na qual Sampaio e Zedilho usa
rão da palavra. 

Está prevista uma série de conversações privadas 
entre as delegações oficias após a cerimónia, que an
tecederá uma outra, no Senado da República. A esta 
sessão solene, segue-se um almoço com os senadores 
mexicanos, estando a parte da tarde destinada a 
uma série de eventos culturais. A jornada presiden
cial encerra com o jantar de Estado oferecido pelo 
Presidente dos Estados Unidos Mexicanos~ no Palá
cio Nacional. 
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CONSULTA A S B A SES N O p . M O N I Z E 

Jardim. no poder 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

CALHETA Este e os restantes ce
nários são expostos aos 
militantes que depois, um 
a um são questionados por 
Jardim no sentido de dize
rem de sua justiça com 
qual é que concordam. 

é o cenário D1ais votado 
Além dos já referido, no 

cenário "A" «Alberto João 
Jardim retira-se no final 
do actual mandato de Go
verno e há congresso regio
nal do PSD em Junho para 
eleger os novos órgãos par
tidários e, consequente
mente, o novo presidente 
da Comissão Política Re
gional e candidato a presi
dente do Governo. 

o s militantes es-

{< tão ~ais auto-
nomIstas do 

que eu», disse Alberto 
João Jardim, ontem à saí
da da reunião que teve 
com militantes de base na 
Calheta, onde os questio
nou, um a um, sobre o que 
pensam relativamente à 
sua continuidade ou não à 
frente do partido e do Go
verno Regional até 2003. 

Aquela foi praticamente 
a única frase do líder do 
PSD para com a comunica
ção social, uma vez que 
tem adoptado uma postura 
de não falar aos jornalis
tas sobre o conteúdo das 
reuniões. 

No entanto o DIÁRIO 
apurou que na primeira re
união de ontem, no Porto 
Moniz, os militantes foram 
unânimes em pedir que 
Jardim fique por mais qua
tro anos, independente
mente dos cenários. 

Na Calheta, a generali
dade dos social-democrata 
apontou o cenário "D" co
mo o ideal, ou seja, aquele 
em que Jardim se propõe 
continuar até 2003 e de
pois o PSD ' «avança para 
uma nova plataforma de lu
ta, pacífica e democrática, 
que leve a uma maior 
emancipação constitucio
nal do arquipélago, no res
peito pelo Direito Interna
cional». 

De acordo com este ce-

• Alberto João Jardim não revela pormenores daquilo 
que os militantes pensam dos quatro cenários futuros 
que tem vindo a expor às bases sobre o seu futuro 
no PSD-Mo Mas ontem levantou a ponta do véu. 

CENÁRIO S 

Jardim questiona os militantes um a um sobre o que querem para o futuro do PSD-Mo 

• 
PANORAMA NACIONAL 

PSD vive de fantasmas 
Convidado pelo DIÁRIO a comentar a po

sição de Santana Lopes de que será 
candidato à liderança do PSD, Alberto João 
Jardim começou por dizer que não fazia co
mentários sobre o seu partido. No entanto, 

. acrescentou que o PSD faz-lhe lembrar a pe-
ça "O Fantasma da Ópera". «Nós (PSD) ain
da estamos com os fantasmas do Coliseu e 

enquanto não acabar a "ópera" "Os Fantas
mas do Coliseu", isto nunca mais endireita. 

No que Alberto João Jardim concorda 
com Santana Lopes, é com· a alteração aos 
estatutos do partido. «Pois com este apare

. lho que o PSD tem, nunca mais vamos a par
te nenhuma. Sou pela eleição directa do lí
der do partido», disse. 

MILITANTES v Ã O RESPONDER A JARDIM 

«Nem vale a pena perguntar 
pode contar connosco» 

Nada de novo no "reino 
laranja". Ou seja, tam

bém em Santana e em São 
Vicente, concelhos que hoje 
receberão Jardim, para 
mais uma ronda com as ba
ses social-democratas, a 
vontade é única. Jardim de- ' 
ve continuar até quando as
sinI o considerar. 

E há, de novo, militantes 
a dizerem que, desde que 
tenha saúde, Jardim é o lí
der e assim deve continuar. 
Ao mesmo tempo, na gene
ralidade, recusam sucesso
res. Porque, conforme refe
riu um militante em São Vi
cente, «em equipa que ga
nha não se mexe». E se per
der? «É um caso a ver, mas 
não acredito que isso vá su
ceder». 

Duarte Mendes, presi
dente da Câmara de São Vi
cente e presidente da co
missão política de fregue
sia local, alinha pela mes
ma posição-dos -militantes 

"laranjas": «Reconheço que 
o senhor presidente tam
bém tem direito à sua vida 
privada, mas seria contra
producente ele sair agora». 

O autarca defende ainda 
que Jardim não deverá 
apontar datas de saída. Por
que «à medida que se apro
xinIam as datas referidas, 
vai crescendo uma agita
ção pouco saudável». «Bo
cas? Não, apenas uma cons
tatação da actuação de al
gumas pessoas!» - con
cluiu. 

Vítor Garcês é ainda 
mais sintomático: «Nem se
quer sei porque é que ele -
vem consultar as bases 
acerca da sua continuidade 
se ele já sabe a nossa res
posta». 

O militante "laranja", 
desde 1975, diz que Jardim 
será recebido com agrado 
e em festa. Mas acha que 
nem é preciso perguntar: 

. «En'tã:&, 'depQl& de ~lê- wal)a'" 

Jardim volta hoje aos contactos com os militantes. 

lhar tanto, de ter colocado 
a Madeira e o partido à 
frente da sua própria vida 
privada ainda seria preciso 
vir pedir o nosso apoio?! Po
de contar connosco senhor 
presidente». E frisa que 
«não vale a pena a oposi
ção ou Lisboa estarem com 

I pressÕês, .por'lu-e'os mad~. 

renses votam em quem que
rem». Por isso, Jardim deve 
continuar até quando qui
ser «e enquanto tiver saú
de». 

João Santos, deputado e 
presidente da comissão po
lítica da Ponta Delgada, 
também quer que Jardim 

. continue.\Farll' bem da esta-

nano, «Alberto João Jar
dim recandidata-se a presi
dente da Comissão Política 
Regional e a presidente do 
Governo Regional com in
formação à população que 
não concluirá o mandato 
se for reeleito, e de como 
propõe o processo de subs
tituição. Não exercerá, por
tanto, mais nenhum man
dato de legislatura, confor
me já assumira». E o próxi
mo congress'o regional se
rá em Março de 2000. 

Caso Jardim seja reelei
to presidente do Governo 
Regional, «há congresso re
gional em Fevereiro de 
2003, para reeleição do no
vo presidente da Comissão 
Política Regional, o qual 
assume a presidência do 
Governo Regional com 
apoio dado por maioria 
parlamentar, e vai a votos 
em 2004»-. 

Todavia, aqui Jardim co
loca um "mas": «O congres
so regional assume uma 
ruptura com a anterior es
tratégia e o PSD/Madeira 
avança para uma nova pla
taforma de luta, pacífica e 
democrática, que leve a 
uma maior emancipação 
constitucional do arquipé
lago, no respeito pelo Direi
to Internacional», comO já 

. se referiu; 
Alberto João JardinI fi

ca assim, «liberto para, 
mais à vontade, participar 
neste novo combate históri
co». 

bilidade madeirense e do 
próprio partido. 

Este nosso interlocutor 
afirma ainda que, actual
mente, é pouco lógico estar
-se a falar de sucessores, já 
que é «entendimento geral 
que Jardim deve suceder a 
Jardim». 

Contudo, deixa um aler
ta: «Há é que ter cuidado 
para que não se repita o 
que se passou nos Açores e 
no Continente, com as saí
das de Mota Amaral e Cava
co e Silva. Mas, estou certo 
que o dr. Alberto João Jar
dim está a ter a estratégia 
correcta também nesta si
tuação». 

Em Santana, Rui Moi
sés, deputado e secretário
-geral da JSD-Madeira, sub
linhou o acto de Jardim em 
contactar os militantes, fri
sando que uma das razões 
do sucesso "laranja" é preci
samente essa cumplicidade 
entre todos os militantes, 
independentemente das 
funções que desempenham. 

O jovem político acha 
muito benéfico que Jardim 
continue «o tempo que qui
ser». «Ele já nos habituou a 
fixar os melhores timings 
em diversas situações e as
sim também vai acontecer 
nesta». 

Quanto li> ,'Su€@ssores, 

O Cenário "B" também 
aponta para a retirada no 
fim do mandato e congres
so em Junho, mas fala nu
ma candidatura a presi
dente da Assembleia Legis
lativa Regional, «caso tal 
mereça o acordo do novo 
presidente da Comissão 
Política e candidato a pre
sidente do Governo». 

De acordo com o cená
rio "C", «Jardim recandida
ta-se a presidente da _ Co
missão Política Regional e 
a presidente do Governo 
Regional com informação 
à população que não con
cluirá o mandato se for ree
leito, e de como propõe o 
processo de substituição. 
Não exercerá, portanto, 
mais nenhum mandato de 
legislatura, conforme já as
sumira». e há Congresso 
Regional a 24, 25 e 26 de 
Março. 

Caso Jardim seja reelei
to presidente do Governo 
Regional, «há Congresso 
Regional em Fevereiro de 
2003 para eleição do novo 
presidente da Comissão 
Política Regional, o que as
sume a presidência do Go
verno Regional com apoio 
dado por maioria parla
mentar, e vai a votos em 
2004». 

LOURENÇO FREITAS 

acha que não é o momento 
- ideal, mas diz que também 

não pode ser um tabu: «O 
PSD tem bons quadros». 

Abel Almada, vereador 
em Santana, também defen
de a continuidade de Jar
dim, para bem da Madeira 
e do PSD. Quanto aos ti
mings, Almada acha que 
Jardim não deve avançar 
com datas para a sua saí
da, embora reconheça que, 
«pelo muito que ele tem fei
to, deve ser ele a decidir is
so». 

Finalmente, Rui Abreu, 
presidente da comissão po
lítica de freguesia do Faial, 
também quer continuar a 
ver Jardim na liderança do 
PSD. Por entender que é o 
melhor para a Madeira e 
para o PSD. E lembra a es
tabilidade conseguida, o 
progresso e desenvolvimen
tos alcançados. 

Considera também que 
não se deve falar em suces
sores, mas lembra que há 
que acautelar o futuro do 
partido, para evitar o que 
se passou nos Açores e no 
Continente. Mas, também 
acha que «pelo muito que 
tem feito, o dr. Alberto João 
Jardim merece decidir o 
seu futuro, sem pressões 
dos militantes». 

MI.,jjH ÂNGHD j 
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R E C U' R S O A L I N H A D E CRÉDITO E M C A USA 

Machico e S. Vicente 
positivo. Falta, segundo 
Duarte Mendes, ~dil de 
São Vicente, apenas o pa
recer da Direcção-Geral 
do Tesouro. 

Bernardo Martins, em 
conversa com o DIÁRIO, 
confirmou que faltava ape
nas e~se parecer, mas dis
se ter informações que 
apontavam para uma reso
lução rápida do problema. 

• Machico 
e S. Vicente 
aguardam 
apenas 
o parecer 
da Direcção
-Geral 
do Tesouro. 

MIGUEL ÂNGELO 

A s Câmaras Munici
pais de São Vicen
te e de Machico 

aguardam há dois meses 
um parecer da Direcção
-Geral do Tesouro, para 
poderem recorrer ao siste
ma de crédito bonificado 
colocado ao dispor das au
tarquias madeirenses pe
lo Governo Regional. 

Reequilíbrio Financeiro. 
Ou seja, as outras Câ

maras tinham acesso ao 
crédito, destinado a supor
tar obras de natureza mu
nicipal, o mesmo não acon
tecendo em relação a Ma
chico e a São Vicente. 

Os dois edis protesta
ram. Paulo Fontes, secre
tário regional das Finan
ças, foi solidário com os 
dois autarcas. E prometeu 
fazer .tudo para que fosse 
corrigida a situação. 

Aliás, segundo o autar
ca, o secretário regional 
da Coordenação e do Pla
no, Paulo Fontes, disse-lhe 
já que o protocolo de endi
vidamento poderia ser aSe 
sinado já no decorrer da 
próxima semana. 

Frise-se que em causa 
estão valores na ordem 
dos 427- mil contos, no ca
so de Machico, e de 290 
mil contos, no caso de São 
Vicente. 

Duarte Mendes diz que 
o dinheiro será utilizado 
em obras municipais, com 
destaque para o denomi
nado Parque Urbano da 
Vila, para além de diver
sos investimentos ao nível 
viário. O autarca diz que 
quer fazer o Orçamento e 
Plano para o próximo ano 
e que esta indefinição es
tá a atrasar a execução 
do documento. 

Mas, conforme nos dis
se Bernardo Martins, edil 
de Machico, o parecer de
verá chegar em breve à 
Madeira. O presidente da 
Câmara de Machico disse 
ter sido informado por um 
alto responsável que o pa
recer será positivo, ou se
ja, que a Direcção-Geral 
de Tesouro dirá sim ao em-

A Câmara de São Vicente, tal como a de Machico, foi inibida de recorrer à linha 
de crédito do Governo Regional. Por ter excedido o limite de endividamento. 

Assim, manteve contac
tos com as outras autori
dades que tinham que dar 
parecer positivo para que 
um novo empréstil)lo fos
se concedido aos dois mu
nicípios: o sindicato ban
cário formado pela Caixa 
Geral de Depósitos e pelo 
BANIF, o ministro da Re
pública e a Direcção-Ge
ral do Tesouro. 

Até agora, já deram pa
recer positivo o sindicato 
bancário e o Governo Re
gional. O ministro da Re
pública pediu os parece
res às duas entidades aci
ma referidas, mas;segun
do se sabe, também será 

Por seu lado, Bernardo 
Martins frisa que os 497 
mil contos permitirão exe
cutar obras de importân
cia fundamental, como é o 
caso dos cemitérios de Ma
chico e Porto da Cruz, do 
novo campo de futebol mu
nicipal e de melhoramen
tos no Solar do Ribeiri
nho. 

préstimo aos dois conce
lhos. 

O Executivo madeiren
se, lembre-se, disponibili
zou uma linha de crédito 
bonificado a todas as Câ-

maras, mas, recorde-se, 
as edilidades de Machico 
e de São Vicente não po
diam, à partida, concorrer 
a esse mesmo emprésti~ 
mo, por já terem excedido 

CONSELHEIRA EM VISITA A MADEIRA 

Luta contra o crime 
/ . 

é prioridade na Africa do Sul 
O líder regional do PS 

recebeu, ontem às 12 
horas, na sede do partido, 
Carol Rath, Conselheira 
da Embaixada da África 
do Sul em Lisboa. 

A Conselheira esteve, 
também, com Brazão de 
Castro, secretário regio
nal dos Recursos Huma
nos. 

Mota Torres explicou 
que o PS/M tem vindo a de
senvolver, «ao longo de 
quase uma década, uma· 
relação privilegiada com 
a República da África do 
Sul», com os seus repre
sentantes em Portugal e 
com todos aqueles que re
presentam um país que 
«tem umas centenas de 
milhares» de portugueses. 

É precisamente a vida 
destes «compatriotas», 
em termos de evolução, de 
desenvolvimento económi
co e de segurança, que in
teressa ao presidente do 
partido. 

Esta audiência permi
tiu ao PS/M, segundo o lí
der regional, manter, «en
quanto organização políti
ca que pretende ser res
ponsável», uma ideia so
bre o modo como vai evo
luindo a comunidade por
tuguesa no país. 

Com Brazãode Castro 
foram mencionadas a im
portância da visita de Al
berto João Jardim·a Áfri
ca do Sul, onde as autori
dades sul africanas têm 
grande consideração pela 
comunidade madeirense e 
o empenho das autorida
des africanas na melhoria 
das condições sociais. 

A questão 
da criminalidade 

Relativamente às con
clusões das' audiências, 
Mota Torres e Brazão de 
Castro tiveram oportuni
dade para se aperceber 
de algumas mudanças in
troduzidas na África do 
Sul, relacionadas com a 
política, com a segurança 
e com o controle da crimi
nalidade. 

Estas medidas já come
çaram a ser postas em 
prática, dando já os seus 
frutos, o que faz com que 
o optimismo em relação 
ao futuro seja crescente. 

A Conselheira da Em
baixada da África do Sul 
em Lisboa esclareceu que 
o propósito da sua vinda à 
Madeira se dividiu em vá
ria$lá.FOOSude a.ctuaçãQ.,! 

São elas o apoio ao côn
sul honorário da África do 
Sul, na Madeira, o estabe
lecimento de contactos 
com o Governo da Madei
ra, e com outras personali
dades, e a divulgação na 
Região dos desenvolvimen
tos verificados no país 
que representa. 

«Como se sabe, grande 
parte da nossa população 
portuguesa vem da Madei
ra, o que faz com que te
nhamos fortes ligações, 
ao nível cultural e históri
co, com a ilha», comentou. 

Reconhecendo que o 
crime é visto, pelos madei
renses, como um proble
ma, Carol Rath mostrou
-se satisfeita por poder ga
~antir que o presidente da 
Africa do Sul, Thabo Mbe
ki, fez da luta contra a cri
minalidade uma das suas 
prioridades. 

Adiantou que Thabo 
Mbeki está a desenvolver 
esforços para melhorar a 
ideia que se tem do país 
que governa e para melho
rar a situação. 

Segundo a Conselheira, 
enquanto nãq se percep
cionar que a Africa do Sul 
é um país calmo e pacífi
co, «as pessoas não vão in
vestir». 
-."'d 1 l.,1, .1;L,\~ PJ\}J-t..A"ç:.Q'Si1;~· 

os seus limites de endivi
damento. 

Dívidas, em ambos os 
casos, herdadas de verea
ções anteriores e pagas 
ao abrigo do Protocolo de 

BAZENGA INFORMA PESCADORES 

Técnicos vão ao Caniçal 
explicar 'apoios legais 

Na próxima semana, 
técnicos da ' Secreta

ria dos Recursos Huma
nos vão ao Caniçal para 
informar aos pescadores 
afectados pela crise da 
pesca do atum quais os 
apoios legais possíveis pa
ra saírem da crise em que 
se encontram. Esta medi
da foi decidida após uma 
reunião que o secretário 
regional , da Agricultura, 
Florestas e Pescas, Bazen
ga Marques, manteve com 
o presidente da Junta de 
Freguesia do Caniçal, 
João Maciel e o deputado 
social-democrata, eleito 
por Machico, Jorge Morei
ra. 

Esta acção, para João 
Maciel, é importante, pois, 
apesar de haver um núme
ro razoável de pescadores 
que trabalham na constru
ção civil para ganharem 
"o pão", os mais velhos, de
vido à idade, não se dedi
cam a outra profissão. 

Outra novidade para a 
freguesia do Caniçal é que 
as lojas do porto de pesca 
estão prontas para serem 
entregues ~os pescado
res. 

Também parece estar 
resolvido o problema da ri
beirJl,Jrdo_(N1,Ú{)1/Jlj:~tll{,Qlni~1 

de apoio à zona balnear 
regista um atraso. Há qua
tro anos que a população 
espera que a obra fique 
pronta. As expectativas 
de João Maciel apontam 
para que esteja pronta a 
funcionar com as condi
ções mínimas no ano 
2000. 

Em relação à crise dos 
pescadores, Bazenga Mar
ques afirmou que «para já 
há isenção de taxas, face 
as düiculdades do sector 
e, principalmente, do sec
tor empresarial das pes
cas». 

Outro ponto esclareci
do pelo secretário foi a im
possibilidade do Governo 
Regional abrir excepções 
em subsídios, uma vez 
que há dificuldades nos 
mais diversos sectores. 
Além disso, «existem 
apoios, designadamente o 
subsídio de desemprego», 
esclareceu Bazenga Mar
ques. 

Quanto ao fundo criado 
pelo Governo da Repúbli
ca (Decreto-Lei 311/99) 
«vem sobrecarregar mais 
os armadores e os pesca
dores. E sÓ beneficia por 
um mês de inactividade 
ou quando se proíbe deter
minada pesca, o que não 

, seo'P9diIlJ'!J.pliclUl~~l?it'lgªJ.' 

so». Além do mais, Bazen
ga Marques deixou claro 
que o «Governo não se po
de. substituir ao sector em
presarial». 

Em Janeiro, vai haver 
uma formação de pescado
res, o Curso de Aptidão de 
Pesca. Há armadores que 
não conseguem arranjar 
homens suficientes para a 
faina. Esta opinião tam
bém é partilhada pelo pre
sidente da Junta de Frec 
guesia do Caniçal que dis
se «há jovens que querem 
trabalhar na pesca e não 
podem, por não terem a 
qualificação necessária». 

Questionado sobre a 
possibilidade de os pesca
dores do Caniçal se recon
verterem à pesca da espa
da, o secretário retorquiu 
que o problema «é as pes
soas não estarem motiva
das para esta actividade». 

A Zona Franca tam
bém esteve em agenda. So
bretudo, as empresas con
serveiras. As duas empre
sas do sector estão a labo
raI'. Mesmo que para tal te
nham recebido apoios do 
Governo devido à falta de 
atum e cavala. Os apoios 
serviram para atenuar os 
custos de importação das 
matérias-primas. 
~'J'll,f), ','I EM.ANl)I;J,' .BJ.l'lTJj)j 
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D A T A É MARCADA H O J E 

Serrão propõe eleições 
na Concelhia do Funchal 

J acinto Serrão vai 
propor hoje, em reu
nião da Concelhia 

do Funchal do Partido So
cialista, a antecipação 
das eleições para aquele 
órgão partidário. 

Jacinto SerTão man
tém a determinação, avan
çada recentemente pelo 
DIÁRIO, de não continuar 
à frente dos destinos da 
Concelhia socialista, ten
do acrescentado que tal 
deve-se particull;lrmente 
ao facto de sentir que o 
seu trabalho, enquanto 
presidente da Concelhia, 
tem sido condicionado e 
limitado. 

Anteontem, o Secreta
riado reuniu e aprovou o 
relatório de actividades 
que hoje será apresenta
do ao plenário da conce
lhia a par da proposta de 
antecipação das eleições. 
E neste mesmo relatório 
consta uma crítica à pos
tura limitativa do partido 
para com o trabalho da 
equipa concelhia. 

As eleições deverão 
igualmente ser marcadas 
na reunião de hoje. Mas o 
escrutínio deverá ter lu
gar apenas em Janeiro do 
próximo ano. Tudo por
que a data das eleições 
tem de ser marcada com 
um mês de antecedência, 
pelo menos, e ainda por-

• Jacinto Serrão mantém indisponibilidade para -
continuar a presidir à Concelhia do Funchal do ps. 
Reclama condições de trabalho e ambição 
mi conquista da Câmara Municipal do Funchal já em 
2001. Hoje há reunião da Concelhia para antecipar 
~ marcar a data das próximas eleições. 

Jacinto Serrão deixa a concelhia do PS,_ que deverá ter eleições em Janeiro. 

que a quadra natalícia 
faz com que Dezembro 
não seja considerado co
mo um mês propício à rea
lização de eleições parti
dárias. 

Jacinto Serrão revelou 

ainda que mantém dispo
nibilidade para tomar par
te de um novo projecto, 
mas avança algumas con
dições. 

E primeiro lugar, para 
tomar parte numa nova 

equipa concelhia esta 
tem de ter. um projecto 
ambicioso' e determinado 
na conquista da Câmara 
Municipal do Funchal já 
em 2001. Depois, têm de 
contar com uma equipa 

COMISSÕES PARLAMENTARES D A A R 

Correia de Jesus 
garantido na Defesa 

As direcções dos 
grupos parlamen
tares com assento 

na Assembleia da Repú
blica ultimam o "encaixe" 
dos deputados nas 14 co
missões especializadas. 
Dos parlamentares elei
tos pela Madeira contac
tados pelo DIÁRIO, só um 
conhece o seu destino. É 
ele Correia de Jesus 
(PSD), que volta a estar 
na Defesa. 

O social-democrata 
Correia de Jesus já tem 
lugar garantido na Comis
são de Defesa Nacional. 
Apesar de a direcção da 
bancada ainda estar a 
"distribuir" os deputados 
pelas 14 comissões per
manentes, o parlamentar 
eleito pela Madeira con
firmou o lugar antecipa
damente, conforme reve- Y 

lou ontem ao DIÁRIO, 
uma vez que estava pres
tes a ausentar-se do País. 

Correia -de Jesus não 

deverá é manter a vice
-presidência da comis
são, a exemplo do que su
cedeu nos últimos quatro 
anos. Isto porque a mes
ma deverá passar a ser 
presidida por um social
-democrata - à partida 
por Marques Mendes. 
Ora, e em virtude do que 
é uma regra estabelecida 
entre o PS e PSD, se um 
partido detém a presidên
cia de uma comissão, o 
outro fica com a vice-pre
sidência. 

Assim sendo, o deputa
do madeirense não deve
rá voltar a ser vice da Co- . 
missão de Defesa Nacio
nal. 

Correia de Jesus pode
rá ainda acumular uma 
presença noutra comis
são. Ou na de Assuntos 
Constitucionais, a segun
da por ele preferida, ou 
na de Negócios Estrangei
ros. 

Quanto a Guilherme 

Silva, que integra neste 
momento a comitiva do 
Presidente da República 
na visita ao México e Cu
ba, tudo indica que terá 
manifestado o seu inte
resse em voltar à primei
ra comissão, a dos Assun
tos Constitucionais, Direi
tos, Liberdades e Garan
tias. No mandato ante
rior, recorde-se, o deputa
do madeirense era vice
-presidente desta comis
são. Um cargo que deve
rá estar novamente ao 
seu alcance. 

Hugo Velosa 
inscrito em quatro 

No que diz respeito a 
Hugo Velosa, o outro dos 
três deputados do PSD 
eleitos pela Madeira, ins
creveu-se para quatro co
missões. São elas as dos 
Assuntos Constitucio
nais, como primeira prio-

ridade, a de Economia -
onde esteve na última le
gislatura -, a da Juventu
de e Desporto - aqui invo
ca a sua "ligação" ao mun
do desportivo - e a do Tra
balho e Segurança So
cial. Hugo Velosa ainda 
não sabe o que lhe reser
va o destino. 

Socialistas 
à espera 

Do lado dos deputa
dos do PS eleitosepela Ma
deira também ainda não 
há certezas; apenas as 
suas preferências. 

No regresso, oito anos 
depois, ao Parlamento na
cional, Mota Torres quer 
voltar à Comissão de Ne
gócios Estrangeiros, que 
integrou durante duas le
gislaturas consecutivas. 
Como segunda priorida
de, o deputado do PS vira
-se para a Comissão de 

de pessoas capazes, com
petentes e empenhadas. 

Mais, disse o ainda pre
sidente da Concelhia do 
Funchal do PS, «não es
tou interessado em traba
lhar pará fazer número 
nas eleições regionais. O 
objectivo de uma Conce
lhia é o de trabalhar ten
do em vista as eleições au
tárquicas». 

Jacinto Serrão, reafir
mou a sua disponibilida
de para continuar a cola
borar com o PS no Fun
chal, independentemente 
do lugar que eventual
mente possa vir a ocupar 
na referida equipa capaz, 
empenhada e responsá
vel, mas esta teria pre
ponderantemente de 
orientar atenções para as 
próximas eleições autár
quicas e particularmente 
para a conquista da Câ
mara Municipal do Fun
chal. 

Quanto ao trabalho da 
actual direcção da Conce
lhia do Funchal, esta em
penhou-se em arrumar a 
casa. «As secções de fre
guesia estão quase todas 
a trabalhar bem e a má
quina está oleada». Ago
ra, num próximo manda
to, a Concelhia terá de se 
projectar para o exterior, 
frisou o actual presiden
te. 

LOURENÇO FREITAS 

Assuntos Constitucio
nais, Direitos, Liberda
des e Garantias. Como 
terceira hipótese, Mota 
Torres aponta para os As
suntos Europeus. 

No caso de Isabel Sena 
Lino, a sua primeira prio
ridade vai para a Comis
são de Educação, onde es
teve na anterior legislatu
ra e onde, diz, poderá 
"contribuir" com a sua 
formação de base. A par
lamentar socialista ins
creveu-se ainda para as 
comissões de Assuntos 
Europeus e de Agricultu
ra e Pescas, invocando 
que as mesmas têm "inte
resse para a Madeira". 
Em relação ao mandato 
anterior, e em nome des
se interesse, Isabel Sena 
Lino não inclui a Comis
são de Paridade, Igualda
de de Oportunidades e fa
mília nas suas preferên
cias. 

Até ao final da sema
na, quer a direcção da 
bancada do PS quer a do 
PSD deverão dar por con
cluído o processo que "ar
ruma" os 230 deputados 
nas comissões especiali
zadas. 

StRGIO GOUVEIA, 

em Lisboa 

Orçamento 
de 2000 

discutido 
em Janeiro 
o Orçamento Regional 

para o ano 2000 deverá en
trar na Assembleia Regio
nal na primeira quinzena 
do mês de Dezembro, mas 
só subirá a plenário já no 
mês de Janeiro. 

De acordo com o secretá
rio do Plano e Coordenação, 
Paulo Fontes, a rapidez na 
discussão do Orçamento da 
Região dependerá também 
da aprovação do Orçamento 
Geral de Estado, na Assem
bleia da República. 

Paulo Fontes, garantiu, 
ontem, que, tendo em conta 
a autonomia alcançada com 
a Lei das Finanças Regio
nais, a Região tudo fará pa
ra aprovar depressa o Orça
mento. 

Actualmente e durante 
todo o mês de Novembro, de
correm as reuniões entre o 
secretário do Plano e os res
tantes secretários. 

Moradores 
na Câmara 
com a CDU 
Uma comissão de mora

dores do Caminho das Pe
dras, na freguesia de São 
Gonçalo, dirigiu-se durante 
a manhã de ontem à Câma
ra Municipal do Funchal, 
tendo por objectivo entre
gar um abaixo assinado a 
Miguel Albuquerque. No 
mesmo exigia-se o início 
das 2a e 3a fases das obras 
do caminho de São João La
trão - já orçamentadas -
bem como a ligação entre si 
das duas vias em questão. 
Os moradores foram acom- · 
panhados pela CDU. 

O dirigente dos comunis
tas madeirenses, Énio Mar
tins, foi o porta-voz da ini
ciativa. 

Segundo este, o presiden
te da autarquia funchalense 
visitou, durante a semana 
transacta, os sítios acima 
referidos, tendo prometido 
o início das obras da estra
da para a segunda-feira pas
sada, o que não veio a acon
tecer. 

Dado o incumprimento 
das promessas do autarca, 
os populares resolveram 
«eleger uma comissão de 
seis moradores que viessem 
à CMF entregar o abaixo-as
sinado, e reunissem» com 
Albuquerque, o que não foi 
possíveL 

Os habitantes de São 
João Latrão chegaram a 
«cruzar-se com o presiden
te nas escadarias do edifí
cio da edilidade», sendo que 
este não se mostrou particu
larmente disponível a pres
tar muitas explicações, «de
vido a outros afazeres», con
cluiu o comunista. 

A recolha de assinaturas 
foi entregue aos serviços ad
ministrativos da autarquia. 
Os moradores e a CDU «es
peram agora uma respos
ta». 

G.S. 
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N O PARQUE D E DIVERSÕES D A C A N C E' L A 

Montanh~ russa gigante 
é a grande atracção 

Uma montanha rus
sa gigante com do
ze metros de altu

ra, quarenta de compri
mento e dezoito de largu
ra será a grande atracção 
de este ano do parque de 
diversões da Cancela. 

A novidade foi ontem 
de manhã avançada ao 
DIÁRIO pelo próprio presi
dente da autarquia funcha
lense durante uma visita 
efectuada às obras que es
tão a decorrer na Cancela. 

Segundo fomos informa
dos esta é a primeira vez 
que vem à Madeira uma 
montanha russa desta di
mensão. 

A única montanha rus
sa que veio à Madeira foi 
há já quinze anos e não ti
nha qualquer comparação 
com a que foi convidada 
pela edilidade funchalense 
para vir animar a época 
natalícia deste ano. 

Carros eléctricos 
para crianças 

A montanha russa que 
estará entre nós a partir 
do dia 12 de Dezembro, se
gundo garante o seu pro
prietário, Marco Vaz, é a 

. maior existente em Portu
gal e considerada a mais 
moderna e mais segura. 

Outras das grandes no
vidades deste ano são 
uma pista de carrinhos' 

• Além da montanha russa o parque de diversões da Cancela contará com uma 
pista de carros eléctricos para crianças e uma outra para adultos com mais de 40 
metros de comprimento. Miguel Albuquerque diz que tudo se conjuga para que 
aquele parque seja um êxito. A abertura está prevista para 12 de Dezembro. 

A área do parque de diversões é três vezes maior que o Alm. Reis. Na foto podemos ver a localização das diversões. 

eléctricos para crianças e 
um~ pequeno pavilhão de 
realidade virtual. 

Refira-se que pista de 
carros eléctricos para 
crianças, que também . se 
desloca à Madeira a convi
te da autarquia, é a única 
do género existente em 

Portugal e só se encontra 
no nosso país há pouco 
mais de seis meses. 

Destaque-se, também, a 
pista de carros eléctricos 
para adultos, a qual terá 
um comprimento superior 
a quarenta metros e é, 
muito provavelmente, a 

maior que alguma vez já 
foi montada na nossa Re
gião. 

Para além destas atrac
ções, o parque de diver
sões da Cancela possuirá, 
ainda, várias barracas de 
comes e bebes, uma barca 
galeon, um rodeo, um car-

rossel infantil, os barqui
nhos, diversos pavilhões 
de jogos e rifas e um pavi
lhão surpresa. 

Para o local está igual
mente prevista a instala
ção de um restau,rante e 
de uma ampla esplanada. 

A abertura do recinto 

• 
ao público está prevista 
par.a o dia 12' de Dezem
bro, no entanto, é muito 
provável que nem todas as 
diversões estejam já em 
funcionamento nessa data 
na medida em que algu
mas delas demoram vá
rios dias a serem monta
das. 

Miguel Albuquerque 
está optimista 

Para o presidente da au
tarquia, Miguel Albuquer
que, encontram-se reuni-

, das todas as condições pa
ra que o parque de diver
sões da Cancela seja um 
grande êxito. 

As várias infra-estrutu
ras de apoio que ali estão 
a ser construídas e a am
plitude daquele espaço, 
"três vezes superior ao 
campo Almirante Reis", 
são as razões que levam 
Miguel Albuquerque a es
tar bastante optimista em 
relação à receptividade 
das pessoas. 

Quanto ao facto do par
que de diversões ficar um 
pouco desviado do centro 
da cidade Miguel Albu
querque explica que tal 
não constituirli qualquer 
problema. Isto porque o 
parque será dotado de um 
amplo parque de estacio
namento com capacidade 
para cento e oitenta veícu
los. 

Além do mais a autar
quia "já contactou a em
presa Horários do Fun
chal no sentido de facilitar 
o transporte" dos interes
sados até ao recinto do 
parque. 

Refira-se, ainda, que o 
parque será completamen
te vedado, contará com 
um pequeno posto médico 
e com vigilância privada e 
policial. 

ÓSCAR BRANCO 

TERMINA AMANHÃ M E S M O SEM M U R O D E BERLIM 

Arranje dois assinantes 
e ganhe um faqueiro 

O DIÁRIO promove até 
amanhã uma campa

nha de "member get mem
ber" que permitirá aos 
seus assinantes levarem 
para casa um magnífico 
faqueiro de 132 peças com 
estojo incluído. 

Se já é assinante, basta 
preencher o cupão, com 
os dados dos seus dois 
amigos, que lhe enviámos 
dentro do seu DIÁRIO. O 
envio é grátis, pois trata
-se de um envelope RSF. 

O faqueiro é-lhe entre
gue-em casa, inteiramente 
grátis. Ou, se for mais fá
cil, pode entregar o cu
pão, acompanhado do res
pectivo montante, nele in
dicado, na loja do DIÁRIO, 
Rua da Alfândega n.O 19. 

A campanha está estru
turada de um modo bas
tante simples. Para ga
nhar o faqueiro, basta 
preencher os dados de 
duas pessoas suas conhe-

cidas e que obviamente es
tejam interessadas em tor
nar-se assinantes do DIÁ
RIO. As condições são bas
tante vantajosas, pois es
ta subscrição tem um des
conto de 20%. Quem ade
rir a esta campanha rece
berá diariamente o DIÁ
RIO em sua casá e benefi
ciará de todas as campa
nhas que efectump.os ao 
longo do ano exclusivas 
para assinantes. Depois, 

sempre pode "exigir" um 
jantar servido com o fa
queiro que a sua assinatu
ra proporcionou ao seu 
amigo ... 

Não deixe para ama
nhã o que pode fazer hoje! 
Preencha o boletim e en
vie-o pelo correio, sem cus
tos acrescidos, ou entre
gue pessoalmente; pois 
tem apenas até 12 de No- · 
vembro para aderir a esta 
promoção do DIÁRIO. 

Alemães de Leste 
só conhecem Saramago 
Dez , anos depois da 

queda do muro de 
Berlim, os alemães de les
te pouco sabem de Portu~ , 
gal. E o que sabem parece
-lhes negativo. A não ser o 
Prémio Nobel José Sara
mago. Esta afirmação foi 
do responsável alemão pe
lo projecto Comenius. A 
delegação alemã, acompa
nhada pelo presidente do 
Conselho Directivo da Jai
me Moniz, Jorge Moreira, 
foi recebida, ontem, pelo 
secretário regional da Edu
cação, Francisco Santos. 

Este projecto, que é tri
partido entre uma escola 
alemã, outra italiana e a 
madeirense Jaime Moniz, 
tem o objectivo de desen
volver as relações entre 
alunos de diferentes paí
ses europeus. 

Como tal, .alguns alunos 
e professores da Jaime Mo
niz já foram à Itália. Em 
Junho próximo" os alunos 

madeirenses visitam a Ale
manha. 

Para conhecer a realida
de portuguesa, os alunos 
alemães analisaram e ar
quivaram artigos de jor
nais alemães que falas
sem de Portugal. 

Mas os dados são escas
sos. O responsável alemão 
pelo projecto afirmou ao 
DIÁRIO que «depois da re
volução dos cravos, nós 
não temos conhecimento 
do desenvolvimento econó
mico português. Faltam
-nos informações». 

Apesar de tudo, reco
nheceu que os números do 
desemprego, são, em Por
tugal, inferiores aos ale
mães. 

Em relação à Itália, es
se problema não existe, 
pois a informação abunda. 

Neste momento, na es
cola da ex-Alemanha de 
Leste onde trabalha o res
ponsável pelo projecto Co-

menius, os alunos podem 
optar por uma hora sema
nal de português. 

Tendo em conta que se 
celebrou anteontem a que
da do Muro de Berlim, o 
DIÁRIO perguntou à direc
tora da Inspecção do Ensi
no Básico de Brandenbur
go, também presente na 
comitiva, como interpreta
va a nostalgia pela RDA 
que parece afectar muitos 
"wessies" (alemães de les
te). A resposta foi clara. 
.«Parece que muitos ale
mães prefeririam a segu
rança social e a solidarie
dade que tinham antes, 
mas aliada à liberdade e 
ao poder económico da 
Alemanha OcidentaJ,>. 

Esta posição foi logo re
tocada por um seu colega. 
« Neste sistema, uma pes
soa aprende a pensar. Não 
fica à espera que alguém ,a 
ajude». ' 

EMANUEL BENTO 
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Rodoviários 
chegam 
a acordo 

Um aumento de 3% na 
tabela salarial e demais 
cláusulas de expressão 
pecuniária, e um acrésci
mo de 60$00 no subsídio 
de alimentação, foi o re
sultado da terceira reu
nião realizada entre o se
cretário regional dos Re
cursos Humanos, Brazão 
de Castro, o Sindicato 
dos Trabalhadores Rodo
viários da Madeira e a As
sociação Comercial e In
dustrial do Funchal. 

Nesta: reunião proce
deu-se à revisão do con
trato colectivo de traba
lho para os sectores de 
garagens, estações de ser
viço, parques de estacio
namento e postos de abas
tecimento de combustí
veis. 

A Secretaria Regional 
dos Recursos Humanos, 
em comunica,do, salien
tou o facto de a actualiza
ção salarial alcançada ex
ceder a taxa de inflação 
registada em Setembro 
passado, que ronda a ca
sa dos 2.4%. 

No entanto, não de!xou 
de referir que esta actua
lização não prejudica a 
«necessária estabilidade 
das unidades empresa
riais». 

Realçou, ' também, a 
concretização, «mais 
uma vez, com a interven
ção empenhada do Gover
no Regional e a participa
ção responsável dos par
ceiros sociais, da política 
de aumento real de salá
rios que tem vindo a ser 
prosseguida na Região». 

Trânsito 
suspenso 

no Rochão 
A Câmara Municipal 

de Santa Cruz informou 
que a partir de hoje, devi
do ao lançamento de uma 
conduta de água potável, 
o trânsito no Caminho 
Municipal do Rochão fica 
interrompido. 

Uma paralisação que 
dura sessenta dias. 

A alternativa ao per
curso efectuado entre a 
Venda de Manuel Júnior e 
a Igreja, ou seja, a desci
da para o José Barreto, 
far-se-á pelo caminho en
tre o Manuel Júnior, o Jo

/ sé Barreto e a Igreja do 
Rochão. 

ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

Madeirense será eleito 
vice de federação nacional 

Gonçalo Pimenta (segundo à direita) quando, juntamente com a Direcção 
da Associação de Estudantes do ISAL, foi recebido por António Guterres. 

• Gonçalo Pimenta, 
da Associação de Estudantes 
do ISAl, deverá ser eleito 
vice-presidente da Federação 
Nacional dos Estudantes . 
do Ensino Superior Particular. 

A Federação Nacio
nal dos Estudantes 
do Ensino Supe

rior Particular e Coopera
tivo terá, pela primeira 

vez, um madeirense na vi
ce-presidência. Trata-se 
de Gonçalo Pimenta, presi
dente da Associação de 
Estudantes do Instituto 

Superior de Administra
ção e Línguas da Madeira 
(ISAL). 

Gonçalo Pimenta é can
didato na lista única enca
beçada por Samuel Cruz, 
que se recandidata a mais 
um mandato à frente dos 
destinos de uma federa
ção que envolve cerca de 
60 instituições do ensino 
superior. A eleição decor
re a 25 e 26 de Novembro, 

5 . O 9 7 V A G A S E M T O D O O P A r S 

~Ensino superior abriu 
última fase de acesso 

Começou ontem, para 
todo o território na

cional, a 3a fase do con
curso de acesso ao ensino 
superior. 

Esta fase derradeira, 
que oferece em todo o país 
5.097 vagas, distribuídas 
por um vasto leque de es
tabelecimentos de ensino, 
processa-se em moldes dis
tintos das anteriores. 

Para os estudantes 
mais desprevenidos, ou 
porventura menos bem 
informados, é de referir 
que esta 3a fase de aces
so impõe regras distin
tas no que toca ao pro-

cesso de candidatura. 
Assim, e ao contrário 

do que sucedeu nas fases 
antecedentes, onde os es
tudantes preenchiam os 
processos mediante as 
suas preferências acadé
micas, restando-lhes pos
teriormente aguardar 
uma resposta das univer
sidades, agora o processo 
inverte-se, cabendo ao 
candidato a responsabili
dade de se deslocar às ins
tituições de ensino com o 
fim de requerer acesso às 
vagas existentes. 

Fonte do gabinete de 
acesso ao ensino superior, 

contactada pelo DIÁRIO, 
adiantou que «compete 
agora ao candidato ir às fa
culdades da sua preferên
çia e aí tentar encontrar 
uma vaga que de alguma 
forma corresponda aos 
seus anseios em termos de . 
formação académica. Esta 
é uma alteração completa 
no que toca ao modelo de 
funcionamento do proces
so de candidatura», revela 
o nosso interlocutor. 

UMa com 145 vagas 

A Universidade da Ma
deira, por seu turno, tem 

e Gonçalo Pimenta deverá 
ser eleito vice-presidente 
para o Sul e Ilhas. 

Segundo o DIÁRIO apu
rou, já com a nova direc
ção empossada, o que de
verá ocorrer a 12 de De
zembro, a Federação Na
cional dos Estudantes do 
Ensino Superior Particu
lar e Cooperativo deverá 
reunir na Madeira em 
meados de Janeiro de 
2000. 

Neste encontro, que 
vem no sentido de promo
ver uma maior descentrali
zação política e adminis
trativa daquele organismo 
estudantil, deverão ser de
batidos dois assuntos em 
particular: as verbas do 
Orçamento de Estado de 
2000 para o sector da Edu
cação e as relações entre 
o ensino superior e o mer
cado de trabalho. 

Ainda em relação ao 
candidato madeirense à 
direcção daquela Federa
ção, actualmente Gonçalo 
Pimenta coordena um pro
jecto no âmbito da Federa
ção, que versa sobre 
apoios comunitários para 
as Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores rela
tivos às infra-estruturas 
de ensino ali existentes. 

Em declarações ao DIÁ
RIO, Gonçalo Pimenta es-

ainda disponíveis quase 
centena e meia de vagas. 
145, para sermos mais 
precisos. 

Os cursos que apre
sentam maior número 
de aberturas são os de 
Línguas e Literaturas 
Anglo-germanísticas, 
com 32 lugares; Línguas 
e Literaturas Români
cas, com 31 vagas; Lín
guas e Literaturas Clás
sicas e Portuguesa e sis
temas informáticos, am" 
bas com 29. Os cursos, 
de Letras estão pois com 
maior abertura. 

Para além destas, ou
tras aberturas possíveis 
existem ainda nos cur
sos de Química (11), Ma
temática (4), Biologia 
(4), Engenharia de Siste
mas e Computadores (3), 
Educação Física e Des
porto (3) e Artes Plásti
cas, Design e Projecta
ção (1). 

clareceu que o pretendido 
é fazer com que «exista 
uma nova articulação en
tre a União Europeia, o 
Governo da República e o 
Governo Regional ao nível 
dos apoios para as infra
-estruturas de ensino su
perior na Madeira, a exem
plo do extinto PRODEP». 

No desempenho das 
funções de vice-presiden
te para o Sul e Ilhas, Gon
çalo Pimenta fará parte 
de um grupo de trabalho 
que irá acompanhar a Ac
ção Social Escolar nas Es
colas do Ensino Superior 
Privado e Cooperativo. 

Uma das atribuições do 
grupo é a de fazer um le
vantamento das necessi
dades e dos objectivos 
que os alunos pretendem 
ao nível da Acção Social. 
E neste capítulo, segundo 
o candidato a "vice", tudo 
será feito «para sermos 
auscultados pelo Governo 
da República, através do 
novo ministro da Educa
ção, dr. Guilherme de Oli
veira Martins». 

Uma outra determina
ção deste dirigente estu
dantil é a de vir a propor 
a criação de um serviço 
nacional de estágios que 
inclua as Regiões Autóno
mas da Madeira e dos Aço
res. 

Para efeitos de candi
datura, os interessados 
terão necessariamente 
que se informar na secre-' 
taria dos serviços acadé
micos da Universidade, 
onde poderão preencher 
um iinpresso próprio pa
ra o efeito. 

Nesta mesma Universi
dade é de reter ainda 
que o prazo para a entre
ga de candidaturas en
cerra já no próximo dia 
17 de Novembro. Os resul
tados, em princípio, deve
rão ser afixados até ao 
dia 26 do corrente mês, 
com as matrículas a se 
realizarem entre 30 de 
Novembro e 2 de Dezem
bro. 

Sublinhe-se que o nú
mero de vagas existentes 
na UMa para esta derra
deira fase de acesso é 
apenas uma ínfima parte 
daquelas existentes a ní
vel nacional. 
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ENTRADA D E B A N A N A NA U E DIZ SECRETÁRIO-GERAL 

Comissão Europeia 
aprova liberalização 

Decisão da CE 
não prejudica Região 

A Comissão Europeia 
(CE) garantiu que os 

produtores de bananas da 
Ilha da Madeira não serão 
afectados pela alteração 
proposta ao Regime de Ba
nanas comunitário. 

As antigas colónias. dos 
países europeus têm, no 
quadro da Convenção de 
Lomé - um acordo de coo
peração entre as duas par
tes - um acesso preferen
cial ao mercado europeu 
que lhes permite não pa
gar direitos aduaneiros 
na venda de bananas. 

• A Comissão 
Europeia 
aprovou uma 
proposta para 
liberalizar 
a entrada 
de banana 
na UE. 

Acomissão Euro
peia aprovou, on
tem, uma proposta 

no sentido de permitir 
que, a partir de 2005, os 
países de fora da UE pos
sam vender banana para 
o espaço europeu sem li
mitações de quantidade. 

O secretário-geral ad
junto da CE, Bernhard 
Zepter, disse ontem em 
Bruxelas que «o novo sis
tema não vai afectar os 
produtores comunitá
rios». 

Zepter divulgou, em 
conferência de imprensa, 
a nova proposta sobre as 
alterações ao Regime da 
Banana que agora terá de 
ser discutido pelo Parla
mento Europeu e aprova
do pelos Quinze. 

O projecto da CE prevê 
a implementação de um 
sistema provisório até 1 
de Janeiro de 2006, dia a 
partir do qual entraria em 
vigor o novo sistema de ta
rifa única para todos os 
países terceiros. 

Durante o período de 
transição seria mantido o 
actual sistema de paga
mento de 75 euros por to
nelada para duas quotas: 
uma (quota GATT') de 2,2 
milhões de toneladas e ou
tra (quota autónoma) de 
353 mil toneladas. Seria 
ainda criada uma quota 
de 850 toneladas. 

Se este projecto for 
adiante, a exportação da 
banana da Madeira pode
rá enfrentar dificuldades 
de escoamento. Ou seja, é 
previsível que o mercado 
europeu "absorva" a pro
dução de países de fora 
da UE, vendida a preços 
mais baixos, 

o Regime Europeu de bananas poderá ser alterado a partir de 2005, 

Uma fonte comunitária 
contactada pela Agência 
Lusa assegurou, por ou
tro lado, que «os produto
res da Ilha da Madeira 
vão continuar a beneficiar 
do actual sistema de com
pensação automática ca
so haja uma baixa dos pre
ços de venda da banana». 

Os grandes perdedores 
com o novo regime serão, 
segundo a mesma fonte, 
o§ países da zona ACP 
(Africa, Caraíbas e Pacífi
co) que poderão conti- · 
nuar a beneficiar apenas 
até ao final de 2005 de um 
regime que lhes permite 
não pagar direitos adua
neiros. 

Os países ACP conti
nuam a beneficiar da en
trada da sua produção de 
bananas na União Euro
peia sem pagamento de di
reitos aduaneiros apenas 
até ao fim de 2005. 

Para já, não há nada a 
temer. Os lentos mean
dros e a burocracia da UE 
"prometem" atrasar a deci
são final sobre esta pro-

posta para daqui a alguns 
meses. 

Depois da aprovação 
do projecto na Comissão 
Europeia, este "desce" até 
aos Concelhos da Agricul
tura e dos Assuntos Ge
rais, formados respectiva
mente pelos ministros da 

Agricultura e dos Negó
cios Estrangeiros de to
dos os estados membros, 
onde será apreciado nas 
comissões especializadas. 

Finalmente será votado 
nestes órgãos, o que só 
ocorrerá durante a presi
dência portuguesa da UE, 

em Junho de 2000. 
Desta votação depende

rá a decisão final. No en
tanto, mesmo que o projec
to seja aprovado, só terá 
efeitos a partir de 2005, 
pois prevê um período de 
transição de 5 anos. 

GS 

Segundo a proposta de 
Bruxelas, a partir de 1 de 
Janeiro de 2006 seria cria
da uma tarifa aduaneira 
única (específica ou "ad 
valorem") ainda a definir. 

Comerciais 
Peugeot 

~ Sáb3Ó~ 
Lda. 

Peugeot Partner, 
3 m3 de espaço útil 

Peugeot Expert, 
funcionalidade e robustez 

Peugeot Boxer, 
investimento seguro 

LEUIMPORT DA MADEIRA, LDA. 
CONCESSIONÁRIO PEUGEOT 

PEUGEOT Sábado 13 de Novembro das 9HOO às 19HOO 
no stand Peugeot comerciais à Rua do Til, 1 - Telef.: 291741200 

.. 
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DEPUTADOS E CONSELHEIROS QUEREM ALTERAR A L E 

Voto por correspondência 
divide emigrantes 

Deputados da emigra
ção e conselheiros 
das comunidades 

portuguesas querem alte
rar a Lei Eleitoral, apon
tam algumas vantagens do 
voto por correspoIidência, 
mas defendem que só o vo
to presencial poderá com
bater a inimiga das elei
ções: a abstenção. 

O Conselho Permanente 
das Comunidades Portugue
sas - órgão consultivo do 
Governo para a área da 
emigração - é praticamen
te unânime ao afirmar que 
o voto via postal é uma 
«grave injustiça», «margina
liza» e «desmotiva» os por
tugueses radicados no es
trangeiro. 

Mas os quatro deputa
dos da emigração - dois pe
lo Círculo da Europa (do 
PS) e outros dois Fora da 
Europa (um PSD e outro 
PS) - manifestam opiniões 
diferentes e quase todos de
fendem a aplicação simultâ
nea das duas fórmulas: vo
to por correspondência e 
presencial. 

O voto por correspondên
cia é, no entender destes 
responsáveis, o principal 
causador do já frequente Ín
dice de abstenção nos ac
tos eleitorais permitidos 
aos portugueses residentes 
no estrangeiro, actualmen
te as legislativas e as euro
peias. 

A actual Lei Eleitoral da 
Assembleia da República 
obriga os emigrantes a 
exercerem o seu voto por 
via postal, e para isso rece
bem nos respectivos países 
de acolhimento um boletim 
de voto acompanhado de 
dois envelopes. 

Um, de cor verde, desti
na-se a receber o boletim 
de voto e não contém quais
quer indicações, o outro en
velope, branco e de tama
nho maior, serve para con
ter o envelope do boletim 
de voto e uma fotocópia, 
frente e verso, do cartão de 
eleitor. 

O envelope branco deve
rá ter na face uma das se
guintes inscrições "Assem
bleia de recolha e conta
gem de votos dos residen
tes no estrangeiro Círculo 
Eleitoral Europa" ou "As
sembleia de recolha e con
tagem de votos dos residen
tes no estrangeiro Círculo 
Eleitoral Fora da Europa", 
enquanto no verso deverá 
estar aposto o nome e mo
rada do eleitor. 

Os envelopes dos emi
grantes recenseados de
vem então ser enviados pa
ra o Secretariado Técnico 
dos Assuntos para o Pro
cesso Eleitoral e, tendo em 
conta que se trata de voto 

o voto presencial pode ser uma das formas de evitar os actuais níveis de abstenção 
entre os emigrantes. 

por via postal, são aceites 
os boletins até dez dias de
pois do acto eleitoral, des
de que o carimbo do cor
reio do país expeditor te
nha a data-limite do dia 
das eleições em Portugal. 

Mas alterar esta lei e ir 
ao encontro do desejo dos 

José Lello 
criticado no Brasil 

Isso mesmo é apontado 
pelo presidente do Conse
lho Permanente das Comu
nidades Portuguesas no 
Brasil, Eduardo Moreira. 

de igualdade no Brasil», fri
sou. 

Criticou o secretário de 
Estado das Comunidades, 
referindo que durante as 
suas deslocações ao estran
geiro apela às comunida
des portuguesas para ad
quirirem a dupla nacionali-

do 
:'para área da é praticament 

unânime ao afirmar que o voto via postal é uma 
({(grave injusti~), «marginaliza» e «desmotiva» 
os portugueses radicad~s no estrangeiro. 

portugueses não residen
tes é tarefa difícil, até por
que vários países de acolhi
mento não permitem o voto 
presencial, enquanto ou
tros proíbem o direito ao vo
to para quem tem a dupla 
nacionalidade. 

Por outro lado, conside
ra uma «grave injustiça» a 
proibição da participação 
nos actos eleitorais portu
gueses aos emigrantes que 
tenham a dupla nacionali
dade. 

«Acho uma grave injusti-

dade, salientando que 
«com essa postura José Lel
lo está a contribuir para 
que esses portugueses não 
participem na vida cívica 
portuguesa». 

Posição semelhante tem 
Manuela Aguiar, deputada 

• É considerado factor inibidor ao voto 
a fraca representatividade de deputados 

igtação na ia da República, , 
dos apenas 

É ainda considerado fac
tor inibidor ao voto a fraca 
representatividade de depu
tados da emigração no par
lamento, pois dos 230 depu
tados apenas quatro repre
sentam as comunidades 
portuguesas. 

ça ser privado dos meus di
reitos eleitorais porque a 
minha nacionalidade é por
tuguesa, isso está escrito 
no meu bilhete de identida
de e não posso votar nas 
eleições portuguesas, ape
nas porque pedi o estatuto 

dades 

do PSD pelo Círculo Fora 
da Europa, ao referir, em 
declarações à agência Lu
sa, que a forma como os 
portugúeses residentes no 
estrangeiro votam é a pior 
possível, comentando ser 
mesmo «degradante». 

PSD sugere 
solução mista 

Manuela Aguiar defende 
o voto "in loco" nas urnas, 
nos consulados, abrindo, 
no entanto, algumas excep
ções de voto por correspon
dência para cidadãos portu
gueses que residam longe 
do local de voto. 

Segundo aquela deputa
da, trata-se de um proces
so complicado, mas deve 
haver um esforço de recen
seamento e a mudança da 
forma de votação. 

«Com o voto presencial 
acaba-se com a possibilida
de de fraudes, permitindo a 
muitos mais portugueses 
votarem porque em muitos 
casos eles estão dependen
tes dos correios, que na 
maioria dos casos não fun
cionam e atrasam a corres
pondência», frisou. 

Alterar a Lei Eleitoral é, 
para Manuela Aguiar, «ab
solutamente fundamental» 
para redefinir o acto eleito
ral para os emigrantes, in
dicando que, aliás, se trata 
de uma «proposta do PSD 
apresentada no início da úl
tima lesgislatura». 

Atrasos 
na Venezuela 

Ferdinando Esteves Soa
res, conselheiro da Vene
zuela, manifesta opinião di
ferente, não critica o voto 
por correspondência, mas 
sim todo o processo que o 
envolve. 

Considera que o proces
so «não é eficiente», expli
cando que o atraso dos bo
letins de voto nas últimas 
eleições legislativas negou 
qualquer possibilidade à 
maioria dos portugueses re
sidentes na Venezuela de 
exercerem o seu direito de 
voto. 

Admitindo o voto por cor
respondência, desde que os 
boletins cheguem atempa
damente, Ferdinando Este
ves Soares mostrou algu
mas reservas quanto ao vo
to presencial, porque na Ve
nezuela existem apenas 
dois consulados, pelo que 
iria provocar problemas de 
deslocação a muitos portu
gueses radicados naquele 
país. 

Para Ferdinando Este
ves Soares, o voto directa
mente nas urnas, no caso 
concreto da Venezuela, só 
seria viável se se alargas
sem os centros de votação, 
defendendo que para isso 
se deveria habilitar os con
sulados honorários e asso
ciações portuguesas. 

Alberto Costa, conselhei
ro dos EUA, é acérrimo de-

fensor do voto presencial e 
critica fortemente o voto 
por correspondência. 

Defende o voto directo 
nas urnas que, no seu en
tender, deveriam ser coloca
das nos consulados e asso
ciações portuguesas, à se
melhança do que aconte
ceu aquando das eleições 
realizadas em Abril de 
1997 para eleger o Conse
lho das Comunidades Portu
guesas. 

Manifesta-se a favor da 
alteração da Lei Eleitoral e 
argumenta que' «se o voto 
fosse presencial a afluên
cia às urnas seria muito 
maior». 

PS quer 
mudar a lei 

Vítor Caio Roque, primei
ro deputado socialista elei
to pelo Círculo Fora da Eu
ropa, partilha da opinião 
do conselheiro dos EUA e, 
ao defender o voto presen
cial, considera que o Gover
no português «deve fazer 
tudo para encontrar uma 
solução e alterar a Lei Elei
toral, o que aliás está pre
visto nesta legislatura». 

«Verifiquei ao longo dos 
anos e mesmo durante as 
últimas eleições que é pre
ciso alterar a legislação 
por uma questão de afirma
ção de cidadania», afirmou 
à Lusa. 

«Muitos dos cidadãos 
portugueses não recensea
dos, com quem dialoguei 
durante a última campa
nha eleitoral, apresenta
ram o mesmo argumento, 
ou seja, não se sentiam 
bem a votar através do vo
to por correspondência», 
disse. 

«Também tenho a sensi
bilidade e o conhecimento 
das dificuldades que vários 
portugueses iriam enfren
tar se votassem nos consu
lados, devido à deslocação, 
mas sei que o Governo, 
através da sua forma dialo
gante, conseguirá ultrapas
saI' essa questão», afirmou 
à Lusa. 

Divisão 
na África do Sul 

António Sampaio, conse
lheiro da Austrália, tam
bém não concorda com o 
formulário actual do voto 
por correspondência, ale
gando que recebeu imen
sas queixas de portugue
ses residentes na Austrália 
que afirmaram não ter rece
bido o boletim de voto. 

«O formato do voto tem 
de ser mudado. Defendo o 
voto presencial porque só 
assim os portugueses têm 
a garantia de que podem 
exercer o seu direito de vo
to», disse em declarações à 
Lusa. 

Por outro lado, sublinha, 
o voto presencial mobiliza 
e sensibiliza os portugue
ses para as eleições, tor
nando-os mais activos no 
processo eleitoral. 

Na África do Sul as opi
niões dividem-se, com Tony 
Saramago, conselheiro da
quele país, a defender o vo
to presencial, enquanto o 
outro cGlls(j)lheiro sul-afl'i-
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cano, Rodolfo Miranda, re
fere que o voto por corres
pondência é a melhor for
ma encontrada. 

Apesar de Rodolfo Mi
randa admitir nunca ter 
pensado muito na Lei Elei
toral e na forma como os 
emigrantes votam, manifes
ta-se reticente quanto ao 
voto presencial nos consu
lados. 

Considera ainda que o 
voto por correspondência 
«é talvez a melhor forma 
encontrada, apesar de exis
tirem várias irregularida
des na África do Sul, no
meadamente, o mau funcio
namento dos correios». ' 

Tony Saramago, o outro 
conselheiro daquele país 
afriCano, manifesta repú
dio pela actual lei eleitoral, 
considerando que desmoti
va os emigrantes para o vo
to e para o recenseamento. 

Revelou que a esmagado
ra maioria não recebeu o 
boletim de voto atempada
mente, explicando que na 
África do Sul as pessoas 
mudam permanentemente 
de residência, por vezes 
não têm tempo de proceder 
à actualização do recensea
mento eleitoral e os avisos 
para levantamento dos bo
letins nos correios são en
viados'para as moradas an
tigas. 

Explicou ainda que os 
portugueses têm um regi
me especial na África do 
Sul, ou seja, «têm apenas 

, três dias para levantar o 
boletim de voto nos cor
reios, findo esse tempo as 
cartas voltam para trás», 
frisou à Lusa. 

Para aquele conselheiro, 
o voto deveria ser presen-' 
cial nos consulados e asso
ciações portugueses, num 
período de pelo menos dois 
dias, e assim, defende, «tu
do seria mais eficiente, a 
não ser que o Governo não 
confie nos seus consula
dos». 

Falam também do desin
teresse pelo acto eleitoral e 
da abstenção, «mas a per
cen(agem dessa abstenção 
na Africa do Sul pode ser, 
posta em causa porque , a 
esmagadora maioria dos 
boletins de voto não chega 
aos portugueses», disse. 

Reclamações 
no Canadá 

Queixas semelhantes 
surgem do Canadá, com o 
conselheiro António Silva a 
salientar que o voto por cor
respondência naquele país 
também não resulta, co
mentando tratar-se de um 
processo moroso e na gran
de maioria dos casos os 
portugueses não recebe
ram o seu boletim de voto, 
e como consequência não 
puderam votar. 

Denunciou a existência 
de um «grande problema» 
que passa pela actualiza
ção dos cadernos eleito
rais, classificando como 
uma «negligência do Gover
no português no tocante às 
comunidades portugue
sas». 

Aquele conselheiro de
fende o voto presencial, 
mas considera ser primor

. dia1 o des;d(j)bpamento ,dos 

COM 

cadernos eleitorais jJmto 
de instituições, organismos 
e associações portuguesas, 
facilitando o recenseamen
to. 

Dois sistemas 
complementam-se 

Carlos Luís, deputado 
socialista da emigração pe
lo Círculo da Europa, adian
tou tratar-se de uma ques
tão muito complicada, ex
plicando que em certos ca
sos o voto por correspon
dência poderá não resultar 
devido à morosidade dos 
corI'!~ios, que acaba por im
pedir que o cidadão portu
guês vote. 

No que se refere ao 'voto 
presencial, também em cer
tos casos torna-se pratica
mente impossív~l, e exem
plifica: «Não se pode exigir 
a um português que resida , 
a 100 km do consulado que 
percorra todo esse cami
nho, com encargos, para ir 
votar». 

Explicou, por outro la
do, que em vários países, 
nomeadamente no conti
nente africano, não é permi
tido o voto presencial aos 
emigrantes. 

Por isso, defende a exis
tência dos dois sistemas de 
voto, via postal e presen
cial, porque «se comple
mentam». 

Jus,tino Costa, conselhei
ro pelo Círculo da França, 
manifesta posição idêntica 
ao defender a prioridade 
do voto presencial, mas 
guardando o sistema de vo
to por correspondência pa
ra os que o pretendam ou 
só o possam fazer dessa 
forma. 

Apesar de defender o vo
to directo nas embaixadas 
e consulados, aquele conse
lheiro considera que isso 
poderia criar dificuldades 
de deslocação em determi
nados países onde existam 
poucas representações di
plomáticas. 

Referiu ainda que se o 
voto fosse presencial o índi
ce de abstenção iria baixar, 
à semelhança do que acon
teceu nas eleições de Abril 
de 1997 para eleger o Con
selho das Comunidades 
Portuguesas. 

Paulo Pisco, deputado 
do PS recém-eleito pelo Cír
culo da Europa, não concor
da com o sistema em vigor, 
admitindo que o ideal seria 
o voto presencial nos consu
lados porque «comportaria 
uma maior participação 
dos portugues'es nas elei
ções». 

«O voto por correspon
dência implica uma série 
de procedimentos para o 
eleitor, como tirar fotocó
pia do cartão de eleitor e 
deslocar-se aos correios pa
ra enviar o boletim do voto, 
procedimentos que acabam 
por tirar a vontade de vo
tar. Não é prático», expli
cou. 

«Também não faz senti
do que sejam conhecidos 
os resultados das eleições 
a nível nacional e se aguar
de cerca de dez dias para 
se fazer o escrutínio da 
emigração», disse à Lusa. 

ANA FOLHAS DE OLIVEIRA, 

J lusa 
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c. S. Madeirense 
homen~eia Emigrante 
Aescultura é da au

toria do artista va
lenciano Vladmir 

Zavaleta, um reputado es
cultor venezuelano que 
por uma quantia conside
rada baixa (oito milhões 
de bolívares, cerca de 
2.500 contos em dinheiro 
português) se prontüicou 
a executar a obra. Zavale
ta é também sócio do clu
be madeirense e amigo 
de muitos dos actuais di
rectores. 

O Centro Social Madei
rense tem cerca de 2.500 
sócios. Fundado há 21 
anos, que se comemoram 
precisamente a 20 deste 
mês, o Centro é o local de 
encontro de muitas pes
soas, não só de madeiren
ses, como de outros habi
tantes daquela cidade do 
Estado Carabobo, já que 
nela se podem filiar pes
soas de outras nacionali
dades, inclusive venezue
lanos. «O CSM não é um 
clube de elite», como fez 
questão de realçar um 
dos seus responsáveis. 

Presentemente conti
nuam as obras de benefi
ciação e extensão das zo
nas públicas do Centro, 
nomeadamente as vias de 
acesso e de circulação 
dentro do CSM e ainda a 
construção de um novo 
restaurante e piano-bar, 
que certamente dignifica
rão o Centro e constitui
rão uma mais-valia, para 
a organização de festas e 
outras iniciativas de ca
rácter social. A área total 
do Centro é de cerca de 
90 mil metros quadrados, 
tendo diversos parques 
,de estacionamento com 
uma capacidade total pa
ra 980 carros. 

As principais activida
des do Centro são actual
mente as desportivas e 
de cariz sociocultural. O 
grupo folclórico e as au
las de Português, com 
três professores pagos pe
lo Centro que são oriun
dos de Portugal e que tam
bém dão aulas em Mara
cay, destacam-se entre es
sas actividades perma
nentes e com maior parti
cipação de associados. 

João Vieira de Mar
ques, um madeirense que 
se dedica. ao comércio de 
ferragens, é natural dos 
Canhas e vive em Valên
cia há 40 anos. É o vice
-presidente do Centro. Fa
lou-nos das obras, as que 
estão concluídas e aque
las que serão inaugura
das em breve. Destaca a 
Praça do Emigrante, com 
a sua lagoa artificial, no 
meio da qual ficou implan
tada a estátua de homena
gem I;tO Emjg-\,ante" IDi~se-

A estátua que homenageará o Emigrante. Por detrás os mastros 
que estão destinados a receber as bandeiras dos concelhos da Madeira. 

-nos que tudo tem sido fei
to com muito trabalho, 
roubando horas à família, 
mas ao fim e ao cabo pa
ra prazer e conforto de to
dos. 

À espera 
das bandeiras 

No dia em que com ele 
falámos, tinham sido colo- ' 
cados onze mastros por 
detrás da lagoa, que se 
engalanarain com as co
res venezuelanas, mas 
que pretendem ser os 
mastros das bandeiras de 
todos os concelhos da Ma
deira. Mas o pior, referiu
-nos, vai ser receber as 
bandeiras, pois além dos 
orçamentos serem reduzi- . 
dos, há o facto de não ob
terem respostas das au
tarquias, quando apelam 
ou solicítam qualquer co
laboração, salvo alguns 
poucos e honrosos ca
sos ... Da nossa parte aqui 
deixamos o apelo à AM
RAM - Associação de Mu
nicípios da Região Autó
noma da Madeira para 
que diligencie no sentido 
dos rnossos conterrãneos 
receberem as bandeiras, 
e se possível antes do dia 
20, em que se fará a inau
guração da praça. O vice
-presidente da Câmara 
Municipal do Funchal es
teve lá na passada sema
na, como nós, e é homem 
para dar um empurrãozi
nho neste pedido ... 

',() ', atlpf)9to ',Çl\lHuraJ , é 

uma preocupação da ac
tual Junta Directiva da 
Casa Social Madeirense. 
Desde há muitos anos 
que lhe foram prometidos 
livros, inclusive uma bi
blioteca. João Marques, 
que tem como habilita
ções literárias apenas o 
ensino primário, tem feito 
sentir essa necessidade 
junto das autoridades por
tugueses. Inclusive o res
ponsável pela Cultura jun
to do Consulado de Portu
gal em Valência já lhe per
guntou que tipo de livros 
pretendem ... Claro que ao 
nosso conterrâneo restou 
responder que melhor 
que ele o inquiridor era a 
pessoa indicada para es
colher. Pois até agora (e 
já decorreram alguns 
anos ... ) ainda não chega
ram livros. Trata-se de 
uma lacuna importante 
dado que ali vivem mui
tos milhares de portugue
ses. Depois de Caracas, 
Valência deve ser a cida
de onde existem mais por
tugueses e, consequente
mente, madeirenses. O vi
ce-presidente.do·CSM res
salva, contudo, que al
guns municípios madei
renses que publicam 
obras de forma esporádi
ca, sempre se lembram 
de enviar as suas obras, 
mas ainda é muito pouco 
para poderem abrir uma 
biblioteca. 

Quanto à Internet, já 
está ligada no Centro e es
ta é uma das esperanças 
da actual JU:t;ltl! -Riftlctiva, , 

pois pretendem, em bre
ve, interessar os seus só
cios e descendentes pela 
consulta de páginas rela
cionadas com a Cultura e 
a História Portuguesas e 
com a vida da Madeira. 

Se os livros interessam 
a todos, inclusive aos 
mais velhos para se culti
varem um pouco mais, já 
que a sua formação aca
démica, de uma maneira 
geral é deficiente, o certo 
é que se dispusesse de VÍ
deos sobre a Madeira o 
CSM poderia mostrar o 
arquipélago a muitos con
terrâneos nossos que há 
dezenas de anos não visi
tam a sua terra natal. Por 
outro lado, serviria para 
mostrar aos filhos que 
nunca vieram a Portugal 
as paisagens e as infra-es
truturas desenvolvidas 
nos últimos anos na Re
gião Autónoma da Madei
ra. 

João Marques é opti-' 
mista. Diz-nos que tudo 
resultará bem, que as 
obras chegarão rápido ao 
fim, pois há muito eínpe
llho e dedicação da ac
tual Junta Directiva, que 
gere um dos maiores clu
bes madeirenses em Vene
zuela, onde, acima de tu
do, se pretende conservar 
os laços que os ligam à 
Pátria e à sua terra natal. 
Um trabalho que implica 
muitas boas-vontades e a 
colaboração das entida
des regionais e nacionais 
deste lado do Atlântico. 

(ATANHO FERNANDES 
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SAN T A C R U Z 

Grupo Coral 
assinala aniversário 

• o Grupo Coral da Casa do Povo 
de Santa Cruz comemorou 
a passagem do 10° aniversário 
com um espectáculo diversificado. 

Ao' espectáculo promovido pelo Grupo Coral associaram-se outros 
grupos de Santa Cruz. 

Um espectáculo 
musical muito 
concorrido mar

cou ,a passagem do 10° 
aniversário do Grupo Co
ral da Casa do Povo de 
Santa Cruz, comemora
da no passado domingo. 

Fundado a 5 de No
vembro de 1989, o Gru-

po completou 10 anos 
na passada sexta-feira, 
mas o facto de este ser 
um . dia de semana, o 
que motivava uma me
nor disponibilidade da 
parte das pessoas, levou 
a que a direcção optas
se por fazer as comemo
rações oficiais no domin-

P O N T A 

go, tendo reservado o 
dia 5 para um jantar 
convívio entre os cerca 
de 45 elementos do Gru
po. 

Quanto às comemora
ções oficiais, o progra
ma iniciou-se logo pela 
manhã com a celebra
ção de uma missa soleni-

o O S O L 

zada pelo grupo e em 
sua intenção, sendo esta 
a "oferta de aniversário" 
do pároco da fregUesia. 

Espectáculo 
em "família" 

À tarde, com illlClO 

por volta das 17 horas, 
realizou-se um grande 
espectáculo musical no 
auditório da Casa do Po
vo <ie Santa Cruz, espec
táculo esse que teve ca
racterísticas muito espe
ciais. Porque Santa 
Cruz e particularmente 
a Casa do Povo têm gru
pos de grande qualida
de, a direcção do Grupo 
Coral optou por fazer 
um espectáculo em "fa
mília", tendo para o efei
to convidado os outros 
dois grupos daquela ins
tituição. O Grupo de Fol
clore e o Grupo Musical 
Sol Nascente, que junta
ram assim as suas ac
tuações às do agrupa-' 
mento aniversariante. 

O espectáculo foi 
aberto à pópulação em 
geral, que compareceu 
em número apreciável, 
ficando no final o regis
to da satisfação de to
dos pelo sucesso da ini
ciativa que marcou as
sim mais uma brilhante 
página no já rico histo
rial do Grupo. 

SATURNINO SOUSA 

Correspondente 

o sindicato protesta contra a falta de sanitários 
para os trabalhadores da Nova Pista. 

GARE DO AEROPORTO 

Sindicato critica 
falta de sanitários 

A falta de casas de ba
nho para os trabalha

dores que laboram na no
va gare do Aeroporto de 
Funchal motivou uma to
mada de posição da Comis
são Sindical da Nova Pis
ta, que classüicou esta si
tuação como vergonhosa. 

Segundo Fernando Gau
dêncio, delegado e dirigen
te siÍldical, neste momento 
trabalham cerca de 300 ho
mens naquela zona, entre 
os trabalhadores da nova 
gare, da placa e do aterro 
que está a ser feito debai
xo do viaduto. Trabalhado
res esses que desde a pas
sada segunda-feira se vêm 
obrigados a recorrer aos 
sanitários públicos da ae
rogare do aeroporto para 
satisfazer as suas necessi
dades fisiológicas. "Como 
não estava em condições 
de funcionar, na sexta-fei
ra passada retiraram o 
contentor/casa de banho 
que estava por baixo do no
vo viaduto. Na segunda-fei
ra de manhã abriram um 
outro, que estava em cima, 
junto ao viaduto, mas tam-

bém não tinha condições 
para funcionar, pelo que o 
fecharam já à tarde" conta 
Fernando Gaudêncio. 

Perante este cenário, 
aos trabalhadores resta re
correr aos sanitários públi
cos do Aeroporto, uma si
tuação que como o próprio 
sindicalista reconhece "é 
incómoda para todos e até 
dá má imagem perante os 
turistas que durante tedo 
o dia passam por ali". 

Lamentando o facto de 
até agora não ter recebido 
qualquer esclarecimento 
da parte dos empreiteiros, 
Fernando Gaudêncio 
adianta que a inspecção 
de trabalho foi já informa
da deste problema, cuja 
responsabilidade imputa 
ao dono da obra, pois em 
seu entender "é vergonho
so que a ANAM deixe a si
tuação chegar a este pon-
to". ' 

Segundo apurou o DIÁ
RIO este problema deverá 
ficar resolvido até ao final 
desta semana. 

SATURNINO SOUSA 

Correspondente 

<MACHICO 

Maioria altera 
Orçamento da Câmara 

Associação de Pais 
fez Assembleia Geral 

Uma assembleia geral 
realizada no passa

do domingo marcou o ar
ranque do novo ano esco
lar para a Associação de 
Pais das escolas de Machi-

rios não serem compatí
veis e também as refei
ções que se servem na 
cantina" explica o presi
dente da Associação de 
Pais. 

votado contra o teor da 
Acta da reunião anterior, 
que ainda assim foi apro-' 
vada pela maioria. 

Apesar desta retira
da, a ,sessão prosseguiu 
com o obrigatório quo
rum, desta feita assegu
rado somente pelo trio 

O Orçamento da Câ
mara Municipal de 

Ponta do Sol foi de novo 
alterado, agora por una
nimidade... da bancada 
social-democrata, já que 
aconteceu na última reu
nião de Câmara, numa al
tura em que a oposição 
socialista já havia aban- que compõe a maioria so-
donado os trabalhos. cial democrata neste ór-

Tal como o DIÁRIO gão executivo. Por isso 
deu conta na sua edição mesmo todos os pontos 
de segunda-feira, dia 8, agendados para a ordem 
os dois autarcas do PS de trabalhos que prece-

deram esta atitude, me-
na autarquia da Ponta receram a aprovação 
do Sol, "bateram com a unânime dos autarcas 
porta" logo no início do "laranja", casos da alte-
período da ordem do dia, ração ao Orçamento e a 
como forma de protesto atribuição de um subsí-
pelo não agendamento dio. 
de uma proposta acerca No rescaldo desta ses-
das ajudas 'camarárias são, e enquanto a oposi-
em materiais de constru- ção esteve pre.sente, ela 
ção civil, que havia sido ficou de novo marcada 
previamente solic!tado. pelas já habituais picar-

InstanL~s,,,, ~,~l'~. ~~~an,;;~)1 i~~~ .. ~!l;!f.~\~ ~~~t~l, f?IJ?~-

cratas e socialistas, num 
duelo que ao longo do 
presente mandato, tem 
gerado inúmeras situa
ções polémicas. 

O abandono, a meio 
da sessão, do PS, é mais 
um "caso" consumado 
nesta autarquia. 

Seja: como for a ses
são prosseguiu e os ve
readores do Partido So
cial Democrata aprova
ram assim por consenso, 
a proposta da V Altera
ção ao Orçamento da 
Despesa para o corrente 
ano económico, o mesmo 
acontecendo em relação 
a um apoio financeiro, 
no valor de 500 contos, 
desta feita a conceder à 
Animadeira, em virtude 
da realização dos Jogos 
Inter-Municípios. 

Entretanto as hostili
dades essas já haviam 
começado ~I?'t..ge,r.í?~~~ «;l,~ 

antes da ordem do dia. O 
PS, solicitou esclareci
mentos acerca da publi- ' 
cação de uma colecção 
de postais da autoria de 
João Adriano · Ribeiro, 
até porque uma outra es
tava já programada, ó 
que fez com que a autar
quia tenha publicado 
duas colecções de pos
tais neste Verão, o que 
para a oposição só de
monstrou "a duplicação 
de despesas". ". 

António Lobo infor
mou contudo que essa co-

COo 

Segundo António Vítor, 
presidente desta associa
ção "o objectivo da reu
nião foi fazer o ponto da 
situação à Associação e 
também à situação esco
lar do concelho de Machi-
co". 

30 pais 
presentes 

lecção estava já progra- Presentes estiveram 
mada há dois anos. Es- cerca de 30 pais, cujas 
clareceu ainda que a ou- queixas, opiniões e suges-
tra colecção posterior- tões mereceram cuidada 
mente editada nasequên- atenção responsáveis da 
cia de um concurso de Associação. 
Fotografia, "foi feita com Os principais reparos 
o intuit9 de ser distribuí- foram relativas à Escola 
da comercialmente". Básica e Secundária da ci-

ORLANDO DRUMOND dade, nomeadamente "a 
:;:: •• J ~o/{ ~1S'tn.~rnt~ , .AI~~~t~o q~ ~lgyys ,horá-

Queixas que a direc
ção da Associação de 
Pais das escolas de Machi
co vai fazer chegar ao 
conselho directivo daque
le estabelecimento de en
sino, procurando fazer 
com que se encontre uma 
solução para os solucio
nar problemas aponta
dos. 

A questão na nova se
de da Associação foi tam
bém abordada nesta As
sembleia Geral realizada 
na cantina da escola Bási
ca e Secundária de Machi
co, tendo os pais presen
tes sido informados que 
está a ser aguardada 
uma decisão final por par
te da Secretário Regional 
da Educação. 

SATURNINO SO USA 



DIÁRIO DE NOTICIAS-MADEIRA 
13 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 • 
NUMA OFICINA AUTO 

Acometido de doença 
chega morto ao CHF 

Um homem de 56 
anos, acometido de 

doença súbita, deu entra
da já sem vida no Banco 
de Urgências do Hospital 
da Cruz de Carvalho. 

Manuel Mata Nunes, 
foi o inditoso chefe de fa
mília, supostamente víti
ma de um colapso cardía
co quando se encontrava 

Na Fernão de Ornelas, mais uma "ratoeira". No passeio da Rua do Aljube, a traicoeira tampa de adufa. numa oficina de mecânica 

Funchal. A EMIR - Equipa 
Médica de Intervenção Rá
pida, chegou a prestar os 
primeiros socorros no lo
cal, mas Manuel Nunes, 
residente ao sítio do Sa
lão, freguesia de Gaula, 
não resistiu, embora te
nha sido, de imediato, 
transportado ao Hospital 
do Funchal numa ambu
lância dos "Voluntários 
Madeirenses" . 

" RATOEIRAS " NOS P A S S ElOS 

Mais mnavítiIna 
• Pequenas 

coisas 
provocam 
grandes 
males. Isto, 
a propósito 
de mais 
uma queda. 

Pequenas deficiências 
nos passeios, têm 
provocado quedas 

com consequências que são 
sempre imprevisíveis. O 
DulRIO já alertou para o pe
rigo constante e que já fez 
algumas vitimas, junto à en
trada do cais da cidade on
de há um tubo, supostamen
te para saída de água potá
vel, muito acima do passeio 
e uma vala sem qualquer 
protecção. A propósito, foto
grafámos uma estrangeira 
a ser assistida no local pe-

o tubo e a levada que já deram que falar. Mas tudo continua na mesma. 

U M 

los bombeiros. A final, tudo 
continua na mesma. 

Na Rua do Aljube, uma 
tampa de adufa tem igual-

FERIDO G R A V E E 

mente provocado trope
ções, estando um dos lesa
dos com o dedo de um dos 
pés bastante maltratado. 

OUTROS 

Ontem foi na Fernão Orne
las, saindo ferida Bela 
Abreu, de 25 anos. 

J.R. 

LIGEIR.OS 

Um choque, um despiste 
e um atropelamento 

DOS -vários acidentes 
de trânsito ocorridos 

ontem, apenas houve a re
gistar um ferido grave e 
um ligeiro. Isto, em confor
midade coma as informa
ções que colhemos de fon
te não oficial. 

O primeiro dos sinis
tros verificou-se logo pela 
manhã, no Caminho de 
Santo António, próximo 
das instalações da RTP 

Uma moto de grande po
tência, em circunstâncias 
que não apurámos, envol
veu-se num choque com 
um automóvel, resultando 
um ferido grave e muitos 
danos materiais em am
bos os veículos. 

O sinistrado foi o condu:' 
tor e único ocupante do 
veículo de duas rodas, Car
los Correia, de 30 anos, re
sidente à Avenida Luís de 
Camões, y.esta cidade. 

O ferido foi transporta
do eI)1 ámbulância para o 
Hospital da Cruz de Carva
lho, onde ficou internado 
depois de receber trata- o carro capotado, na Ribeira de João Gomes. 

mento no Banco de Urgên
cias do mesmo estabéleci
mento de saúde. 

Nada apurámos quanto 
à gravidade do sinistrado. 

Já na parte da tarde, 
um automóvel despistou
-se e capotou na Rua Nova 
da Ribeira de João Gomes, 
acima do quartel dos Bom
beiros Voluntários Madei
renses. 

O condutor da viatura 
acidentada, saiu pratica
mente ileso do acidente, 
embora a viatura tenha 
derrubado, pelo menos, 
um poste de iluminação 
pública. 

Atropelamento 

Uma mulher de 70 
anos, foi ontem colhida 
por um automóvel junto 
ao novo Comando da PSP 

Trata-se de Cecília Fer
nandes, residente na Pon
ta Delgada, ,que foi trans
portada às urgências do 
CHF pelos "Voluntários 
Madeirenses" , 

_ de automóveis sediada no 

FREGUESIA DO SEIXAL 

Presidente de Junta 
já saiu do coma 

O presidente da Junta 
de Freguesia do Seixal 

já nãO' se encontra em esta
do de coma e está livre de 
perigo. 

Ségundo o DulRIO apu
rou Valter Correia já não es-

. tá ligado ao. ventilador e es
tá a recuperar bastante 
bem se tivermos em conta 
os ferimentos sofridos na se-

quência do acidente ocorri
do na sexta-feira passada. 

Face às melhorias verifi
cadas o presidente da Junta 
de Freguesia, que sofreu 
múltiplas fracturas, deverá 
ser transferido em breve da 
Unidade de Cuidados Inten
sivos para outro sector do 
Hospital da Cruz de Carva-
lho. -

CRIANÇA SOFRE QUEDA 

Pequenos incêndios 
accionaram bombeiros 
P equenos fogos acciona

ram ontem os bombei
ros do Funchal, Santa Cruz 
e Câmara de Lobos. 

Ainda ao princípio da 
madrugada, os BVM foram 
chamados à Calçada do Pi
co, junto do Museu das Cru
zes, onde deflagrou um in
cêndio num contentor de li
xo. 

Os "Municipais de Santa 
Cruz, foram solicitados pa
ra debelar um incêndio em 
mato, no sítio da Nogueira, 
freguesia da Camacha. en
quanto os Bombeiros de Câ
mara de Lobos foram aler
ta$ios para um incêndio 
que deflagrou num automó
vel. 

Também os ''Voluntários 
Madeirenses", durante a 
noite, foram debelar um in
cêndio que se registou em 
cera, junto ao nicho existen
te na Estrada do Livramen
to. Curiosamente, a escas
sos metros do local onde, 
há algum tempo, se incen
diaram alguns "carros de 
cestos". 

Menor vítima de queda 

Aos Bombeiros da Ribei
ra Brava, coube o socorro a 
uma criança de dois anos, 
o Fábio Miguel, vítima de 
queda do primeiro piso de 
uma residência. O peque
no, residente em Campaná
rio, ficou hospitalizado. 

Na Travessa Manuel Alexandre, a Sul da 
Escola Salesiana, "adormeceram" duas camionetas 
que estiveram ao serviço do turismo. A erva a crescer 
e os automobilistas sem lugar para estacionar. 
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AÇORES PARA S U 8 ' S TI TUI R SAN TOS S I L V A 

Professbres enviam 
. queixa ao Provedor 

O Sindicato Democráti
co dos Professores I 

dos Açores vai apresen
tar uma queixa ao Prov~
dor de Justiça para que 
os docentes contratados 
na região mantenham em 
1999/2000 os vencimen
tos do ano lectivo ante
rior. 

seus contratos celebra:: ' 
dos pelo índice remunera
tório correspondente ao 
tempo de serviço que pos
suem. "A eventual aplica
ção dessa lei é Íesiva e 
,põe em causa os interes
ses dos docentes", acres
centa o sindicato. 

Capital. da Cultura 
ainda seInlíder 

A queixa do sindicato 
surge na sequência da 
aplicação nas ilhas de le
gislação nacional preven
do que os contratados, in
dependentemente do tem
po de serviço, passem to
dos a ganhar pelo primei
ro índice (cerca de 130 ,
contos). 

Num comunicado, 
aquela estrutura conside
ra ''insustentável e inacei
tável" que os professores 
em causa não tenham os 

PSD tentá 
resolver 
problema 

o PSD entregou lerça
-feira no Parlamento aço
riano uma proposta de re
solução para que o Exe
cutivo regional assuma 
os encargos de manuten
ção do vencimento dos 
professores contratados 
no ano lectivo de 
1999/2000. 

A CAMINHO DE LISBOA 

• A demissão 
de Santos 
'Silva da 
liderança do 
projecto está 
relacionada 
com 
divergências. 

O.: min. istro da Cultu
ra garantiu ontem, 
em Pombal, que a 

demissão de Artur Santos 
Silva da sociedade Porto 
2001, não põe «de modo al
gum» em causa as iniciati
vas previstas para a Capi
tal Europeia da Cultura. 

Comboio descarrila 
mas não faZ feridos 

«Garanto aos portugue
ses e à cidade do Porto 
que teremos em 2001 um 
grande acontecimento» 
na cidade, disse Manuel 
Maria Carrilho, em Pom
bal, acrescentando que es
ta garantia era dada co
mo a que dera no sentido 
de dotar o Porto «de um 
teatro nacional de primei
ra qualidade, de um mu
seu de arte contemporâ
nea de nível internacio
nal, de um centro de foto
grafia». «Lembremos o 
que era a vida cultural do 
Porto em 1995 e o que é 
agora», desafiou o minis
tro, sublinhando que o Por
to 2001, para si, «sempre 
foi uma causa». «Fui eu ' 
que lancei (a ideia), fui eu ' 
que procure L cçmcretizar, 
acho que' criei âs melho
rescondições, condições • 
únicas em termos euro
peus, nomeadamenté do 
ponto de vista financeiro», 
para a 'concretização dD 
projecto, disse o ministro. 

A saída de Artur Santos Silva ameaça a concretização do Porto 2001 - Capital da Cultura. 

A
s causas do descarri
lamento do comboio 

Lusitânia, ocorrido ontem 
em Torre das Vargens, 
Ponte de Sor, estão já a 
ser averiguadas por uma 
comissão de inquérito que 
apresentará um relatório 
preliminar dentro de 48 
horas, anunciou fonte ofi
cial. 

Segundo fonte do gabi
nete do secretário de Esta
do dos Transportes, Gui
lhermino Rodrigues, o re
latório final será apresen
tado no prazo de 10 dias. 

O descarrilamento re
gistado às 05:56 não pro
vocou nem vítimas nem da
nos materiais significati
vos, adiantou a mesma 
fonte. Em nota ontem di
fundida, a Secretaria de 
Estado dos Transportes 

anunciou que, de acordo 
com a legislação em vigor, 
o Instituto Nacional de 
Transporte Ferroviário 
(INTF), organismo respon
sável pela regulação e fis
calização do sector, no
meara já uma comissão 
de inquérito ao descarrila
mento. 

Fonte da CP disse on
tem à agência Lusa que o 
comboio «foi indevidamen
te canalizado pelo gestor 
da infra-estrutura da li
nha 3 para a linha 4, com 
limite de saída fechado», 
facto que terá provocado ,. 
o descarrilamento comple
to da locomotiva e do pri
meiro rodado da primeira 
carruagem do comboio. 

O Lusitânia, que faz a 
'ligação Lisboa-Madrid, di
rigía-se para a capital por
tuguesa. 

N A C A P ,I T A L 

Marquês de Pombal 
em congresso 

«A
nalisar o que foi o Um dos presentes na 
Pombalismo, en- sessão de abertura foi o mi-

quadrá-lo no contexto euro- nistro Manuel Maria Carri-

Escusando-sé a comen-

tar as acusaç,ões que lhe 
foram dirigidas terça-fei
ra por Artur Santos Silva, 
o ministro reconheceu 
apenas não ser «agradá
vel ouvir certas coisas». 
«Mas estamos aqui para 
trabalhar pelo país e não 
para nos entretermos uns 
aos outros com os nossos 
sentimentos», disse, ga
rantindo ainda não ter um 
nome para substituir San
tos Silva à frente da Porto 
2001. 

A saída de Artur San
tos Silva causou muitas 
declarações de apreensão 
face à viabilidade do pro
jecto. Segundo justificou,o 
próprio, a sua opção deve
-se a «erros grosseiros» 
cometidos por Manuel Ma
ria Carrilho. «Quem é res
ponsável pela minha saí-

da do Porto Capital Euro
peia da Cultura, pelo seu 
comportamento, é o minis
tro Manuel Maria Carri
lho», afirmou Artur San
tos Silva na conferência 
de imprensa em que anun
ciou a sua demissão do 
cargo. 

Acompanhado pelos 
restantes quatro mem
bros da Comissão Executi
va da Porto 2001, Nuno 
Cardoso, Manuela de Me
lo, Carlos Moreira da Sil
va e. Manuel Correia fer
nandes, o presidente de
missionário criticou os 
«atropelos às regras do jo
go» feitos pelo ministro. 
«Não me afastei por ra
zões emocionais. A minha 
decisão é baseada na ra
cionalidade e no pragma
tismo. A situação eXisten-

CÂMARA D E .G A I A 

'Menezes ataca burocratas 
do Terreiro do-Paço 

peu e peninsular, sem tor- lho. Na ocasião, e além de ACâmara de Gaia de- ferência de imprensa que zem para impedir que se 
near ou pôr de lado as con- destacar a importância da clarou ontem "guer- «quando as pessoas perce-. concretizem os acordos fei-
tradições e a complexida- figura de Sebastião José ra" aos "poderes subterrâ- berem que a Câmara e as tos ao nível do poder políti-
de do processo de moderni- de Carvalho e Melo para a neos na administração pú- Juntas de Freguesia esgo- co». 
zação da sociedade portu- História de Portugal, o mi- blica" , culpando os "buro- taram as suas possibilida- A "gota de água", como 
guesa na segunda metade nistro fez um breve üiscur- cratas instalados nas alca- des vão reagir», acrescen- Menezes afirmou, foi a si-
da centúria de Setecen- so, subll'nhando a necessl'- t'f d T . d P " t d ., . f 1 t - . d 1 as o errmro o aço an o que Ja OUVIU a ar uaçao cna a com a cons-
tos», é um dos objectivos dade do aprofundamento pela 'não resolução dos em «cortes de estrada». trução dos acessos provi-
do congresso internacional da "cumplicidade" entre as problemas viários do con- «Por muito menos do sórios ao IC2 junto à Vila 
sobre "O Marquês de Pom- autarquias e o Ministério celho. t' d'E t . bal e a sua época". A inicia- que o que se es a a passar s e, acessos que perml-
tiva decorre em Lisboa des- da Cultura, com vista à di- «Temo que, sem uma in- em Gaia fez-se um buzi- tirão evitar o trânsito de 
de ontem (quarta-feira) namização cultural do tervenção rápida,do gover- não na Ponte 25 de Abril», pesados na "caótica" Ro-
até amanhã (sexta-feira), País. «Durante muito tem- no, as populações se pos- ' frisou Menezes, ' para , tunda de Santo Ovídio. 
numa organização conjun- po a cultura foi a última sam rebelar deforma vio- quem os habitantes de A Câmara obteve do Go-
ta da Câmara Municipal de das ' prioridades, embora lenta e ninguém terá o di- Gaia «são uns santos már- vemo, através do então mi-
Pombal e do Instituto de sempre a primeira em pres- reito de as criticar», afir- tires, com muita paciên- nistro João Cravinho; 'auto-
História e Teoria das tígio», frisou o ministro, re- mou Luís Filipe Menezes, cia». rização para construir os 
Ideias da Faculdade de Le- conhecendo que «inverter admitindo que esta frase é Na origem desta posi- acessos provisórios, mas, 
traiS da Universidade de este estado de coisas não é «um aviso a navegação». ção da autarquia estão quando começou a obra, 
Cl\ilirtii:ã: ·;;·:.--=.~-=":.":.-~-== -=-si:lfi.n.eS)1~::-;:-o:'=:-'-- _-:-:-:-=7~~ :-..:= B:-ãn~rp;-;.a;sst> em-cbri';:: - «õi: bü;rõcratã<:TnrP-;"~fa::= - .:foHriíne..lidaneia--BRlS-k:---

Y .• , ~ _ I " ,,\9" , I ) .. r\'1 .... J'1 '(l-'j lo'Y _&1:"' 1 I ' ~, I . I. j L \.""T'-', ~"Ct' 'r'~~V I '\ ,. - T lJ1) '1 < -f'. ' 

te era totalmente insusten
tável. Não tenho dúvidas 
nenhumas de -que quem 
cometeu erros vai ter que 
os corrigir», frisou. 

Artur Santos Silva ex
plicou que as "divergên
cias" com Manuel Maria 
Carrilho tiveram como 
pontos altos a composição 
da Comissão Executiva e 
os sucessivos pedidos de 
alteração do orçamento 
apresentados pelo accio
nista Estado, representa
do pelo Ministério da Cul
tura. Sobre ' a Comissão 
. Executiva, sublinhou que 
apenas aceitou o copvite 
do primeiro-ministro: An
tónio Guterres, para presi
dir à Porto 2001 na condi
ção de ter total autonDmia 
na escolha da sua equipa, 
o que fez, apesar de vá
rias "pressões". 

«Esta situação é insus
tentável, a Câmara procu
ra substituir-se. ao Estado 
para resolver os proble
mas das populações eé im
pedida por homens sem 
rosto e sem sensibilidade 
para o sofrimento diário 
de milhares de pessoas», 
afirmou Menezes. 

O problema, no entanto, 
não se fica por este aces
so, estende-se também à 
reestruturação da circula
ção rodoviária no Nó da 
Arrábida, a construção de 
passagens desniveladas 
sob a Linha do Norte entre 
S. Félix da Marinha e Ma
dalena e a abertura do 
acesso provisório à A1 em 
Grijó/Sermonde. 

Menezes está disposto 
a, caso o governo não ac
tue de imediato, «começar 
as obras e ficar à espera 
que nos venham prender» 
e conta com o apoio decla
rado dos presidentes das , 
ju'ntaS-ª~, i~egUési~: • - :;. - . ;; l 
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12 Prémio· 1 Viagem à escolha no valor de 1.500.000$00: 

Olívia Maria C. Sereno Fonseca - Elvas - 7350 ELVAS 

2 2 Prémio· 1 Viagem à escolha no valor de 750.000$00: 

João Domingos Cardoso Gaspar - Pinhal de Frades - 2840 SEIXAL 

3 2 Prémio· 1 Viagem à escolha no valor de 500.000$00: 

António Manuel Pereira Dinis - Moledo - 491 O CAMINHA 

4 2 ao 102 Prémio· 100.000$00 a creditar na conta Cartão de Crédito: 

António Gabriel Teixeira - Linda-a-velha - 2795 L1NDA-A-VELHA 

João Paulo Fialho Neves - S.A. Cavaleiros - 2670 LOURES 

Ora. Maria Helena Mota Rodrigues - Nogueiro - 471 O BRAGA 

João Carlos Costa Q~intino Lopes - Elvas -7350 ELVAS 

Alcina Neves H. Marques Fernandes - Vilar Formoso - 6355 VILAR FORMOSO 

Alfredo José C; Andrade Alves - Leiria - 2400 LEIRIA 

Ora. Filipa Maria Frias Macedo Branco - Lisboa - 1000 LISBOA 

1 1 2 ao 71 2 Prémio • 1 relógio de prata exclusivo: 

Ana Isabel Maltez Sousa Montez Luiz - Lisbo~ - 1700 LISBOA 

Antónia Fátima R. Furtado Martins - Bias Sul - 8700 OLHÃO . 

Júlia Botas Costa - Cascais - 2750 CASCAIS 

Afonso Manuel Lopes Le.itão - Areosa - 4900 VIANA DO CASTELO 

Cristina Maria Neves L. Diniz Cassam - Queluz Ocidental - 2745 QUELUZ 

Belta ,Maria M. Moutinho Gonçalo- Alfragide - 2720 AMADORA ' 

Dra. Maria Man~ela F. Vilão Balseiro - ilhavo - 3830 iLHAVO 

José António Martinho Piçarra - Almada - 2810 ALMADA 

Gibril SI - Lisboa - 1 800 LISBOA 

Dominique Leonie .Olga Barth - Barranco Velho - 8100 LOULÉ 

Maria Teresa Ambrósio Barreira - Nelas - 3520 NELAS 

Manuela Conceição M. F. P. Afonso - Reboleira - 2720 AMADORA 

Manuel Almeida Pereira - Lourosa - 4535 LOUROSA 

Angela Luz Quintal António Sousa - Ancos - 2715 PERO PINHEIRO 

Dr. Amável Silvio Costa - Lisboa - 1500 LISBOA 

Elvira Maria Tavares Lázaro Santos - Baixa da Banheira - 2835 BAIXA DA BANHEIRA 

Pedro Filipe Figueiredo Ramalheira - Mealhada - 3050.MEALHADA 

Nuno Martins Oliveira Lourenço - Almada - 2800 ALMADA 

Aurea Olinda Teixeira Leite Lobo - Seixezelo- 4415 CARVALHOS 
./ 

Maria Guadalupe Teixeira Garcez - Gulpilhares - 4405 VALADARES 

Dr. António Paulo Daniel - Lisboa - 1700 LISBOA 

Maria Dulce Ribeiro Carvalho - Salvador Monte - 4600 AMARANTE 

Jorge Manuel Almeida Granjo Matos - Costa da Caparica - 2825 MONTE DA CAPARICA 

Luis Manuel Santana Madeira Cunha - Campolide - 1070 LISBOA 

Raul Duarte Nunes - Alto Murtal - 2775 PAREDE 

Etelvina Sousa Reis - São Brás de Alportel - 8150 SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Maria Tomásia Silveira Lima Lopes - Beja - 7800 BEJA 

Maria Noémia Fernandes - Lisboa - 1200 LISBOA 

Maria Alice Coutinho Nunes Almeida - Porto - 4050 PORTO 

Dra. Maria Alexandra R.C. Rodrigues Lopes - Foz do Douro - 4100 PORTO 

.Teresa Maria Gouveia Patrício - Funchal - 905Q FUNCHAL 

Ana Lucília Fernandes Caeiro Arcanjo - Enxerim - 8300 SILVES 

Maria Virgínia Alves Torres Alves - Monção - 4950 MONÇÃO 

Eng. António José M. Landeiro Ferreira - Lisboa - 1600 LISBOA 

José Manuel Alegria Martins Sá Couto - Oliveira de Azeméis - 3720 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Fernando Nina Coelho - Nogueira ·Cravo - 3400 OLIVEIRA DO HOSPITAL 

Eng. Maria Alice Leite Mendes Abreu - Sobral Ceira - 3000 COIMBRA 

Maria Fátima Carvalho Nogueira·- Portela - 2685 SACAVÉM 

Amélia Maria Pereira Lopes - Linda-a-Velha - 2795 L1NDA-A-VELHA 

José Arlindo Fonseca Silva - Parceiros S. João - 2350 TORRES NOVAS 

Fernando António P. Pinto Ferreira - Gandra - 49'30 VALENÇA 

Artur Bertolo Silva Peixe - Vila Franca de Xira - 2600 VILA FRANCA DE XIRA 

Maria Luisa Claudino Soares Pinto - Lisboa - 1750 LISBOA 

Ema Paula Guedes Goudinho - Lisboa - 1600 LISBOA 

Rui Manuel Gonçalves Santos - Lourel- 2710 SINTRA 

Dr. Daniel Filipe Lima Moura - Porto - 4200 PORTO 

Marcelino Guiomar Rim - Linhó - 27·10 SINTRA 

Eng. Albano Tomás Fonseca Duarte - Pred. Cor-de-Rosa 4D - 3450 MORTÁGUA 

António José Ràto Pinto - Beja - 7800 BEJA 

Dra. Ana Paula B. Costa Patrão Miraldo - Coimbra - 3030 COIMBRA 

Carlos Oliveira Nora - Matosinhos - 4450 MATOSINHOS 

Eng. Eduardo Sanz Pinto - Alcabideche - 2765 ESTORIL 

Dr. Pedro Manuel Prata Viegas Santos - Cascais - 2750 CASCAIS 

Alípio Augusto S. Barbosa Miraldo - Marinha Grande - 2430 MARINHA GRANDE 

Jorge Fernandes Almeida - Arrancada do Vouga - 3750 ÁGUEDA 

Maria Odília Rosário Costa - Portela - 2685 SACAVÉM 

Maria Lucina Freitas Sobral - Lisboa - 1500 LISBOA 

Dr. Rui Jorge Santos Cavaquinha - Alcochete - 2890 ALCOCHETE 

Carlos Alberto Gameiro Lopes - Montijo - 2870 MONTUO 

António Manuel Nunes Martinho - Santarém - 2000 SANTARÉM 

Dr. Custódio Oliveira Lopes - Cova da Piedade - 2800 ALMADA 

Lista de premiados do sorteio realizado no dia 28 de Outubro de 1999. Os premiados serão notificados pela CGD. O prazo de reclamação dos prémios é de 90 
dias após o sorteio. Os próximos sorteios realizar-se-ão a 29 de Fevereiro de 2000. . 

Parabéns 90S premi9dos. Ainda há mais dois sorteios com fabulosos prémios. Leve o seu Cartão de Crédito CGD às cómpras e lembre-se: 
NO USAR E QUE ESTA O GANHO. 

Concurso publicitário nº 309/99 autorizado pelo Governo Civil de Lisboa. 
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PCP rejeita 
pacto 

para a RTP 
o PCP rejeitou ontem 

a sugestão da ex-directo
ra de programas da RTp, 
Maria Elisa, para a con
sagração de um "pacto 
de regime" que permita 
viabilizar o serviço públi
co de televisão. 

Numa intervenção no 
período de antes da or
dem do dia da Assem
bleia da República, o de
putado comunista Antó
nio .filipe considerou 
«fundamental assegurar 
a todos os cidadãos por
tugueses um serviço pú
blico digno desse nome». 

«Isso não passa por 
meras palavras inscritas 
no Programa do Governo 
nem por chavões indefini
dos do tipo pacto de regi
me ou amplo consenso 
nacional», acentuou. 

Maria Elisa defendeu 
numa entrevista recente 
ao Diário de Notícias um 
pacto de regime para evi
tar atritos políticos em 
torno da RTP 

António Filipe defen
deu que a viabilização do 
serviço público de televi
são <<implica uma firme 
vontade política e uma 
prática que, de uma vez 
por todas, acabe com as 
indefinições quanto ao fu
turo da RTP e inverta o 
caminho para o abismo 
que a empresa tem vindo 
deploravelmente a per
correr». 

O deputado do PCP 
considerou ' ainda que a 
condução do serviço pú
blico de televisão tem-se 
traduzido num «fiasco 
monumental» que «põe 
em evidência a total inca
pácidàde do Governo PS 
para superar a sih,Iação 
de grave erise da RTP 
que herdou dos executi
vos do' PSD». 

Antes da ordem do 
dia, o deputado do CDS
-Pp, Rosado Fernandes, 
'enalteceu o 10° aniversá
rio da queda do Muro de 
Berlim. 

Assalto 
a bomba 

de gasolina 
Dois homens armados 

assaltaram na penúltima 
noite uma bomba de ga
solina em Albergaria-a
-Velha, roubando cerca 
de 300 contos, disse uma 
fonte da GNR de Coim
bra. 

O assalto ocorreu às 
23:35 e os assaltantes pu
seram-se de imediato em 
fuga, em direcção M Por
to. 

São desconhecidos a 
marca e o calibre das pis
tolas dos assaltantes, um 
dos ·quais era alto, magro 
e de cabelo grisalho, e 
aparentava ter entre 25 
e-30 ano~. _ .. 

E M M A C A U A PARTIR DE · D E ZE M B R O . Incentivo 
" . 

Guarnição e·tar as carreIras 
militares 

O ministro da Defesa, 
Castro Caldas, admitiu \ 
ontem que o modelo de in
centivos e de progressão 
nas carreiras militares 
tem de ser reexaminado. já está escolhida 

No orçamento rectifica
tivo, o novo ministro vai 
tentar obter um reforço 
de algumas rubricas" e 
quanto ao próximo Orça
mento de Estado diz que 
«não pode deixar de ser 
sensível e de estar aten
to» às observações que 
lhe são feitas pelas che
fias militares. 

• A futura 
guarnição 
militar <mão 
interferirá 
nos assu ntos 
internos» 
da Região 
de Macau. 

A futura guarilição 
militar chinesa de 
Macau terá menos 

de mil efectivos, a maioria 
dos quais do exército, re
velou ontem a agência no
ticiosa oficial chinesa. 

Na primeira descrição 
das tropas que vai estacio
nar em Macau, a China re
velou também que a guar
nição «terá sobretudo ar
mamento ligeiro» e inclui
rá «um pequeno número 
de efectivos da marinha e 
da força aérea». «A dimen
são da guarnição foi deter
minada em função das ne
cessidades de defesa» de 
Macau, disse também a 
agência noticiosa oficial 

o contingente militar chinês assumirá a defesa do território logo no dia 20 
de Dezembro, altura da transferência da soberania de Portugal para a China. 

«Portugal fica coloca
do perante uma situação 
nova que obriga a uma 
adaptação muito grande 
e à elaboração de mode
los de)nm;ntivos que se
jam apelativos, para a 
prestação de serviço mili
tar nas Forças Arma
das», frisou o ministro, 
em alusão à «complexida
de» do processo de fim 
do serviço militar obriga
tório e aos novos mode
los de voluntariado e re
crutamento. 

«Ora isto tem compo
nentes humanas, de for
mação profissional e so
bretudo componentes fi
nanceiras . muito compli
cadas para os meios fi
nanceiros postos à dispo
sição das Forças Arma
das», observou, 

chinesa. . 
A China pretende «as

sumir a defesa» da futura 
Região Administrativa Es
pecial de Macau logo após 
a transferência de pode
res no território. 

A futura guarnição mili
tar chinesa em Macau já 
«está formada» e «assumi
rá a defesa» do território 
logo no dia 20 de Dezem
bro, anunciou ontem a 
agência noticiosa oficial 
chinesa. 

A agência indicou que 
a guarnição dependerá di
rectamente da Comissão 
Militar Central, a direcção 
das forças armadas chine
sas, chefiada pelo secretá
rio-geral do Partido Comu-. 
nista e presidente da Re
pública, Jiang · Zemin. «A 
missão das tropas é salva
guardar a soberania, uni-

. " dade e integridade territo
.' rial do Estado e a éstabili

dade e desenvolvimento 
da (futura) Região Admi
nistrativa Especial de Ma
cau», disse a agência. 

A guarnição «não inter
ferirá nos assuntos inter-

nos» do território, mas 
«quando necessário, o go
verno da Região Adminis
trativa Especial poderá pe
dir ao governo central a 
ajuda das tropas para 
manter a ordem social ou 
realizar acções de salva- ' 
mento em caso de catás
trofes», escreve a agência. 

De acordo com uma lei 
já aprovada pela Assem
bleia Nacional Popular chi
nesa, os custos da guarni
ção «serão suportados pe
lo governo central» e os 
militares terão de «obede
cer às leis» de Macau. 

Macau será integrado 

INTENÇÃO D E CARLOS C É S A R 

Desgovernamentalizar 
PS-Açores é prioridade 

O líder do PS-Açores, 
_ Carlos César, assegu-
rou ontem estar empenha
do na "desgovernamentali
zação" do partido, apos
tando, no Congresso Re
gional de Dezembro; na es
colha de novos vice-presi
dentes «não absorvidos» 
por tarefas no Executivo. 

Na apresentação, em 
Ponta Delgada, da única· 
moção de estratégia a de
bater pelos congressistas 
do PS, Carlos César subli
nhou a importância dessa 
aposta para uma melhor 
implantação e funciona
mento do partido, que não 
deve ser a fonte exclusiva 
da orientação do Governo. 

Carlos César escusou
-se a comentar se aquela 
opção implicará a s\lb~ti
tuição dos actuais dois vi-

ce-presidentes com fun
ções governativas - José 
Contente e Fernando Lo
pes. 

Questionado sobre as 
desvantagens de se alte
rar uma direcção que ven
ceu as mais recentes elei
ções nas ilhas, adiantou: 
importa !<mudar a equipa 
para ganhar melhor». 

o líder do PS-Açores as
segurou, igualmente, mu
danças nas listas com as 
quais o partido vai concor
rer às eleições regionais 
de 2000, comprometendo
-se na «correcção de situa
ções, nomeadamente as 
que evidenciaram falta de 
zelo». 

Apesar das mudanças 
que pretende introduzir 
ao nível dos órgãos de di
recção do PS, manifestou
-se confiante em que os so
cialistas açorianos vão 
sair «coesos e unidos» do 
próximo congresso, até 
porque, alegou, enfrenta
ram recentemente situa
ções bem mais difíceis, co
mo á tentativa por parte 
do PSD e PP de derrube 
do primeiro Governo Re
gional do partido. 

na República Popular da 
China no dia 20 de Dezem
bro, com o mesmo estatu
to de Hong Kong (Região 
Administrativa Especial) 
e também segundo a fór
mula «um país, ' dois siste
mas». 

Segundo a fórmula, as 
«políticas sopialistas» em 
vigor no resto da Repúbli
ca Popular da China não 
se aplicarão em Macau e 
excepto nas áreas da defe
sa e relações externas, 
que são da competência 
do governo central chinês, 
o território gozará de um 
«alto grau de autonomia». 

Castro Caldas conside
rou que «não haverá ade
são da juventude ao siste
ma de voluntariado sem 
um sistema de incentivos 
suficientemente apelati
vo, que permita que a for
mação recebida durante 
a prestação do serviço mi
litar possa ser depois um 
instrumento útil também 
na vida civil». 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

AVISO N.o 443/99 

Faz-se público que se encontra aberto, até ao próximo dia 26 de 
Novembro, concurso externo de ingresso para provimento de 3 luga
res de Técnico Profissional de 2." classe (m/~, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal do Funchal. 

Local de trabalho: Tesouraria da Câmara Municipal do Funchal. 
Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos gerais 

constantes no n.o 2 do art.o 29.° do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de 
Junho e que, de acordo com a alínea d) do n.o 1 do artigo 6.° do' 
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, estejam habilitados 
com curso tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das 
escolas especializadas de ensino artístico, curso que confira certifi
cado de qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão n.o 
85/368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de 
Julho de 1985, nas áreas da contabilidade, gestão e ou administra
ção, ou curso equiparado. 

Do aviso n.o 423/99 desta Câmara Municipal, publicado na 3." 
série do Diário da República, n.O 259, de 6 de Novembro de 1999, ' 
constam todos os pormenores e requisitos indispensáveis à candi
datura a este concurso. 

Para mais informações, os interessados poderão contactar os 
Serviços Administrativos do Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal do Funchal, pessoalmente, ou através do telefone 
n.o 291220064, extensões n." 267,268 ou 288. 

Câmara Municipal do Funchal, aos 9 de Novembro de 1999. 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE 

Rui Rodrigues Olim Marote ' I 43282 
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Dois pontos "quentes" 
em Timor-Leste 

Ramos
-Horta 

regressa em 
Dezembro 
O vice-presidente do 

Conselho Nacional da Re
sistência Timorense José 
Ramos-Horta regressa a 
Timor-Leste a 01 de De
zembro, após 24 anos de 
ausência devido à invasão 
indonésia. 

• Ainaro é o distrito ao qual 
menos refugiados regressaram 
e no enclave de Oe'Cusse o 
problema é a acção das milícias. 

Ainaro e o enclave 
de Oe'Cusse conti
nuam a ser as 

duas piores zonas de Ti
mor-Leste em termos de 
regresso de refugiados às 
suas casas, indicam docu
mentos oficiais e fontes 
contactadas pela Agência 
Lusa. 

do-se essa ajuda através 
de helicópteros. 

No enclave de Oe'Cusse 
o problema continuam a 
ser as milícias, com rela
tos de roubos e intimida
ções. Um oficial militar de 
ligação que esteve no en
clave regressou ontem a 
Dili, tendo afirmado que 
foi conseguido um acordo 
com as TNl - Forças Arma
das da Indonésia, no senti
do de ser facilitado o re
gresso dos refugiados a 
Oe'Cusse. 

Ramos-Horta, que deve
rá participar em breve 
num encontro entre ó no
vo governo indonésio -
que será representado pe
lo presidente, Gus Dur, e 
pela vice-presidente, Me
gawati Sukarnoputri, - e 
Xanana Gusmão, anun
ciou a realização de uma 

.reunião do CNRT em Bau
cau, no próximo mês, pa
ra continuar· a reestrutu
ração do Conselho. 

Dentro do território, é 
Ainaro o distrito ao qual 
menos refugiados regres
saram. Com cerca de 
19.000 residentes antes 
da consulta de Agosto, Ai
naro não tem agora mais 
do que 1.500 a 2.000 pes
s~>as. Relatórios indicam 
que apenas 10 por cento 
das casas estão habitá
veis, sendo a ajuda huma
nitária urgente. Com a 
chegada da época das chu
vas as comunicações por 
terra tornaram-se pratica
mente impossíveis, fazen-

Segundo o relatório do 
oficial, hoje mesmo entra
ram no enclave 900 pes
soas, ajudadas pelas TNl, 
que disseram entretanto 
não ter elementos suficien
tes para proteger os refu
giados. Ainda segundo a 
mesma fonte estão na zo
na de Timor Ocidental, 
junto do enclave, 44 mil 

Ainda há localidades no território onde é difícil o regresso dos refugiados. 

Afirmou ainda que um 
dos primeiros postos diplo
máticos de Timor-Leste se
rá aberto em Jacarta. Tra
tar-se-á de uma represen
tação do CNRT que futura
mente evoluirá para uma 
embaixada. 

pessoas, espalhadas por 
quatro campos. 

Estes números foram 
no entanto desmentidos 
pelo ACNUR - Alto Comis
sariado das Nações Uni
das para os Refugiados, 
que, embora não tenha 

ADMINISTRADOR CONFIANTE 

Vozes críticas timorenses 
são sinónimo de democracia 
Com? le!lla ~e qu~ "~is

sonanCia e smommo 
de democracia", o adminis
trador da UNTAET parte pa
ra Timor-Leste com o com
promisso de que o diálogo 

. será a base de trabalho na 
administração do território. 

Isso mesmo disse Sérgio 
Vieira de Mello, chefe da Ad
ministração Transitória 
das Nações Unidas em Ti
mor-Leste (UNTAET), nu
ma entrevista conjunta à 
agência Lusa e à Antena 1, 
que aceitou dar antes de 
partir de Lisboa rumo a Ti
mor-Leste, com uma breve 
passagem por Genebra. 

«Não me preocupam as 
vozes dissonantes. Ouvire
mos todos, desde a cúpula 
da pirâmide até às estrutu
ras locais e a colaboração 
será estreita e constante», 
não se cansou de repetir o 
brasileiro que nos próximos 
15 meses terá a responsabi
lidade de conduzir o territó
rio à independência. Uma 
parceria, aliás, que conside
ra "essencial" para o êxito 
da missão. 

O equilíbrio das opiniões 
internas do Conselho Nacio
nal da Resistência Timoren
se (C~T) - onde alguns 
membros têm criticado du
ramente a actuação da 
ONU no terreno - não será 

responsabilidade sua, pelo 
que as diferentes opiniões 
não o preocupam «nem um 
pouco», algo que se alarga a 
todos os timorenses. 

O importante - realça - é 
chegar a um consenso nos 
diversos sectores de inter
venção . . E disso, Vieira de 
Mello tem a certeza. 

O contacto com os timo
renses para auscultar as 
opiniões - o que poderá apli
car-se, por exemplo, no ca
so da escolha da língua e 
moeda oficiais - ainda não 
está definido, mas poderá 
passar pelo conselho de 
transição do CNRT. O inter
locutor número um está à 
partida definido: Xanana 
Gusmão. 

Escusando-se a especu
lar sobre a eventual necessi
dade da UNTAET ter de pro
longar o seu mandato para 
além dos quinze meses, re
metendo a questão para o 
Conselho de Segurança, o 
administrador de Timor
-Leste vai avançando, no en
tanto, algumas datas, como 
a transformação da INTER
FET na força de manuten
ção de paz, possível para 15 
de Janeiro do próximo ano. 
A "herança" de efectivos de 
uma para a outra rondará 
os 70 a 80 por cento dos ele
mentos. 

A primeira acção priori
tária no território, que defi
ne como fase de emergên
cia, será a questão humani
tária, que passa pelo regres
so dos refugiados timoren
ses às suas casas, e depois 
o estabelecimento da polí
cial civil para a fase de tran
sição - na qual Portugal de
verá ocupar o cargo de che
fia -, tendo em vista a segu
ran9a do território. 

E nas forças policiais 
que as Nações Unidas pla
neiam integrar as FALIN
TIL, o braço armado da re
sistência timorense, com a 
certeza de que tudo correrá 
dentro do consenso. «As FA
LINTIL .já deram provas 
abundantes da sua discipli
na», sustentou. 

Manifestando-se confian
te de que não sentirá qual
quer pressão, Vieira de Mel
lo fez questão de acentuar 
aos dois órgãos de comuni
cação social portugueses 
que desenvolverá uma estra
tégia de aproximação com 
os países vizinhos. «Farei 
os possíveis por apoiar Xa
nana Gusmão e Timor no es
tabelecimento de boas rela
ções de vizinhança com os 
outros países, incluindo a 
Indonésia», acentuou. 

TERESA COUTINHO, 
da agência Lusa 
IIH, 

ainda conseguido 'explicar 
se tem ou não acesso aos 
campos de Timor Ociden
tal e em que condições, 
disse que os refugiados se
riam 12.000, espalhados e 
escondidos por 20 peque
nas concentrações. 

Também segundo o ofi
cial de ligação, os refugia
dos que entram no encla
ve dirigem-se na totalida
de para a principal cida
de, criando problemas às 
organizações humanitá
rias. 

Um elemento "de peso" 
da resistência será o re
presentante diplomático 
em Jacarta, tendo Ramos
-Horta referido que o 
ideal seria um veterano 
da resistência que tenha 
credibilidade no seio das 
autoridades indonésias. 

PA AGEM DE MODEl 
Amanhã 

Sexta-feira n 

LOl'r FAlL 99 

.. 

.J 



18 
• DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

.... "''lnr''-'", em 
desde os 

da Ilha da 
de exploração 

PQ.l1JITIIGl\'am extensas. plantações 
a-cle",3turcal que chegaram até ao 

presente . ' substituídas pela cul
tura da bananeJfa, Irrigada por várias leva
das, entre asqüãis merece especial destaque 
a Levada dos Piornals, traçada ainda no'Sé~ 
culo XV e quê fertilizava os inúmeros cana-

. viais então'existêntes, podemos afirmar .que,. 
a freguesia de São Martinho assumiu, des
de.esses anos remotos, particular relevância 
na produção açucareira do Concelho do 
Funchal. De resto, era precisamente no seu 
território que, nos fins do século XVIII, ainda 
se achava em pleno funcionamento o último . 

São 
de prataA 

represe'ntado 
de Tours, orago 
ganso, uma vez 
figurada num 

livro da Confrar~a Martinho, erecta 
na igreja destàf.régt,tesia, datado de 1579, 

Por outro laoo,agpé do escudo ondado 
de prata e verde, pretende evocar o mac Na 

. realldade, a freguesia d~Sao Martinho,dispõe 
de um,a 10ngaoj"lamflrítíma, banhada pelas 
águas tépidas ,do f.\tlântíco, que .constitui 
uma magnífica ZOf1il, batnear utilizada pela 
população do Funchal, sendo, de resto, a 
única com condições adequadas para essas 
actividades lúdicas na área citadina. Ali si
tua-se a mais extensa praia de toda a Ilha da 
Madeira denominada Praia Formosa, Trata-se, 

•• 
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do referido pé 
ncontra-se figurado 

reo,onclo de ouro, Estes montes na·r·CII,.~.rac 

de' curio5a forma arredondada, py,<:t<lrrt",< 

em São Martinho, podem ser conslde.rado$, 
copsobstância, um ex libris dafregúesia, 
Designados na Madeira por «picos»;;em
prestam parti<;,ular beleza à banda poente 
dOâ8!iteatro do Funchal. Um deles,qPico 
doFúncho, topónimo quatrocentista, deve 
o seu'nome à existência da Planta «Foeni
culum Vulgare Gartn,», cujo corectivo.bap
tizaria o'chão onde se ergueu à vetusta vila 
do Funchal- elevada a cidade em 1508 -
a mais antiga levantada por portugueses 
fora do Continente Europeu, 

SiM B O L O S H E .R A L O I C O S 

- Ordenação heráldica do brasão, bandeira ,e selo da Fre
guesia de São Martinho, de acordo com b parecer emitido 
pela Comissão de Heráldica da Associação de Arqueó
logos Portugueses, datado de 21 de Junho de,1999, 

BANDEIRA. Branca, Cordão e borlas de 
prata e púrpura. Haste e lança de ouro. 

- Aprovação, sob proposta da Junta de Freguesia, em 
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 30 de Se
tembro de 1999: 

SELO. Nos termos da Lei, com a legen
da: «JUNTA DE FREGUESIA DE 5. MAR
TINHO - FUNCHAl» . 

BRAZÃO OE ARMAS 

- Publicação dos símbolos heráldicos, estabelecidos pe· 
la Assembleia dê Freguesia, através de Edital, publicado na 
III Série, do Diário da República, de 28 de Outubro de 
1999, 

BRASÃO. Escudo de púrpura, monte de ouro, 
entre dois pés de cana-de-açúcar de prata, arran
cados do mesmo e movente de um pé andado 
de prata e verde; em chefe, ganso de prata, ani
mado, bicado e saneado de vermelho. Coroa 
mural de prata de três torres. listei branco, com 
a legenda a negro: «5, Martinho - Funchal». 

O E S C R IÇ Ã O · H E R A -L O I C A 
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PPR/E BES OBJEC~TIVOS •. 

3 PLANOS DE REFORMA E EDUCAÇÃO PARA QUEM TEM 

DIFERENTES OBJECTIVOS A'ATINGIR. 

, I( 

.' 

OBJECTIVO 2010. Um plano para quem tem um horizonte de investimento a 10 anos, com garantia de capital 
nos primeiros 5. É adequado a pessoas a partir dos 50 anos que desejam constituir um complemento de 
reforma e, também, para quem deseja preparara educação· dos filhos com idades entre os 5 e os 15 anos. 

OBJECTIVO 2020. Um plano destinado a pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, 
que pretendam garantir o seu bem-estar na reforma e/ou assegurar a educação· dos seus filhos 
com idades entre os O e os 5 anos. 

030. Um plano pensado para pessoas entre os 30 e os 40 anos que desejam garantir 
o seu complemento de reforma. Este investimento poderá também ser utilizado na educação·. 

'Enslno superior ou profissional do próprio ou do seu agregado familiar. 

Mas o PPR/E BES OBJECTIVOS é mais do que isso. Dispondo de uma gestão financeira dinâmica, evolui de acordo 

com o horizonte de investimento de cada pessoa, por forma a garantir a maior rentabilidade possível. 

A oferta PPR/E BES inclui ainda o PPR/E BES Garantido, um plano adequado para quem pretenda constituir um 

complemento de reforma ou preparar a educação· dos filhos com base num rendimento certo. Visite um balcão do 

BES, ligue BES Directo 080824 7 365, ou consulte a Internet em www.bes.pt e peça uma simulação para o seu caso. 

~ BANCO ESPIRITO SANTO 
I 7 / · I 

o SEU BANCO DE SEMPflE 

PPR E II Objectivos 
Um deles é para si. 

E s t e p r o d u t o i e m b e n e fi ci o s' f is c a'i $ • 

o 

o 

o 
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c E DÊNCIA D O L í D E R R E B E L D E 

Tchetchénia 
com plano de paz 
• Maskhadov 

aceita realizar 
processos 
judiciais 
contra os 
extremistas 
culpados 
de delitos. 

A Tchetchénia pro
pôs ontem a Mosco
vo um plano de paz 

de quatro pontos, enquan
to o exército federal bom
bardeava duramente a re
pública rebelde e um gene
ral russo prometia vencer 
a guerra numa semana. 

Os três acontecimentos 
ocorreram durante a che
gada de uma missão da Or
ganização para a Seguran
ça e Cooperação na Euro
pa (OSCE) à zona onde se 
encontram mais de 
200.000 refugiados tchet
chenos, em condições sub
-humanas, sem um tecto, 
alimentos ou roupa. 

As tropas russas vêm intensificando os seus ataques nas últimas semanas, tendo 
mesmo um general manifestado a sua vontade de "esmagar a república com bombas". 

A missão é encabeçada 
pelo norueguês Kim Tro
vik, e tem por objectivo 
avaliar a situação humani
tária dos refugiados do 
conflito tchetcheno. 

Entretanto, o porta-voz 
do Ministério dos Negó
cios Estrangeiros russo, 
Vladimir Rakhmanine, 
afirmou ontem que Mosco
vo recusa que a questão 
da Tchetchénia se trans
forme no tema central da 
cimeira da OSCE, que se 
realiza na próxima sema
na em Istambul. Rakhma
nine indicou; contudo, que 
a Rússia está «disposta a 
infomar os (seus) parcei
ros sobre a operação em 
curso», mas que está «con
tra o facto de que o proble
ma tchetcheno se torne no 
tema central da cimeira». 

Na capital tchetchena, 
o presidente, Alan Mas
khadov, divulgou uma nota 
oficial intitulada "Iniciati
vas de paz para terminal' 
com as acções bélicas em 
Ichkeria (nome oficial da 
república islâmica)". O do
cumento avança qu~tro 

pontos: - União de esfor
ços das repúblicas do Cáu
caso Norte e Tchetchénia 
para evitar provocações 
nas fronteiras através da 
criação de uma força de 
paz sob um comando únj
co; - Criação de estrutu
ras penais para enfrentar 
os "bandidos" e os terroris
tas; - Assinatura de um 
acordo entre as repúbli
cas caucasianas para a 
proibição das unidades mi
litares ilegais; - Criação 
de grupos conjuntos de pe
ritos para controlar a exis
tência de tais unidades ou 
grupos. 

Ao difundir esta propos
ta, Maskhadov fez um ape" 
lo «a toda a comunIdade 
internacional, às organiza
ções internacionais e aos 
governos de todos os paí
ses civilizados a unirem 
esforços para acabar com 
o massacre do povo da Ich
keria». «Não deixemos ex
terminar todo um povo, cu
ja única culpa consiste em 
não estar de acordo com 
as barbáries da Rússia e 
que pede garantias inter
nacionais para a sua segu
rança», sublinhou. 

O comunicado da presi
dência sublinha que Mas
khadov condenou o terro-

rismo e aceitou a realiza
ção de processos judiciais 
contra os (extremistas) 
culpados de delitos, como 
exigia o governo federal. 

Esta proposta parece 
no entanto destinada ao 
fracasso, já que a sua di
vulgação coincidiu com 
uma reunião de "avalia
ção" dos altos comandos 
militares russos responsá
veis pela "operação anti
terrorista" em curso na 
Tchetchénia e com as de
clarações explosivas de 
um general. 

O comandante supremo 
das tropas unificadas, Vik
tor Kazantsev, afirmou ao 
diário "Trud" que se o pre
sidente russo, Boris Ielt
sin, declarasse o "estado 
de guerra", teminaria «a 
campanha ' numa sema
na». «Esmagaria completa
mente a república com 
bombas, tenho forças e 
meios suficientes para is
so», declarou. 

Com uma linguagem se
gura e agressiva, o gene
ral afirmou que nesse ca
so «todos quantos ficas
sem vivos (na Tchetché
nia) correriam para mim 
com uma bandeira bran
ca». «Mas isso só acontece
rá se ' começar uma guer-

ÁFRICA D O SUL 

Manilestação afrikaner 
incomoda Isabel II 

Um grupo de manifes
tantes afrikaners, na 

maioria membros do peque
no partido étnico HNP, 
criou ontem embaraços à 
rainha Isabel II de Ingiater-

ra quando a monarca che
gou à sede do governo sul
-africano, em Pretória, pa
ra a cerimónia oficial de 
boas-vindas. As dezenas 
de manif~stantes empunha-

vam cartazes onde se lia 
"27.927 mulheres e crian
ças foram mortos nos cam
pos britânicos 1899-1902", 
ou "Peça perdão pela bar
bárie· britânica contra ' os 

ra, porque o que estou a fa
zer agora é uma operação 
antiterrorista», sublinhou. 

Em Mozdok e Machka
la, sedes dos quartéis-ge
nerais oeste e leste das 
tropas russas, fontes mili
tares anunciaram uma re
dução dos bombardeamen
tos aéreos devido às condi
ções meteorológicas e a 
ocorrência de quatro ten
tativas falhadas dos rebel
des para romper o cerco 
de Gudermés, nas quais 
morreram dez rebeldes. 

Um comunicado oficial 
russo indica ainda que os 
bombardeamentos estão a 
decorrer «sob condições 
climatéricas muito difí
ceis», com nuvens baixas, 
neblina e neve, que obriga
ram a uma redução em 
perto de dois terços nas 
saídas dos aparelhos rus
sos ao longo das últimas 
24 horas. 

Todavia, neste período 
de tempo, as tropas fede
rais bombardearam posi
ções dos guerrilheiros pró
ximas de Duba-Yurt, Chish
key e Bamut, e realizaram 
18 ataques nos arredores 
de Grozni, destruindo oito 
postos da guerrilha, sete 
veículos, uma ponte e 20 
quilómetros de estrada. 

boers", referindo-se ao tra
tamento que os ingleses im
puseram aos colonos des
cendentes dos holandeses 
na guerra anglo-boer do 
fim do século passado. Os 
"boers" são descendentes 
de holandeses que ficaram 
na África do Sul após a co
lonização holandesa do sé
culo XVII, e que se conside
ram "africanos brancos", 
em oposição aos britâni
cos, que acusam de terem 
tido uma atitude colonialis
ta. 

CÂMARA MUNICIPAL 
~ DE! SANTANA 

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO 
DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CAMINHO 

MUNICIPAL DAS COVAS ATÉ À IGREJA· FAIAL" 
1 - Câmara Municipal de Santana, Sítio do Serrado, 9230 Santana -

R.A,Madeira, telefax: 291570201 e telefone 291570200 ou 291570203. 
2 - O presente concurso será público nos termos do artigo 80 do 

Decreto-Lei n.O 59/99 de 2 de Março. 
3 a) - Local de Execução: Sítio das Covas - Faial - Santana. 
b) - Designação da empreitada: Construção do Caminho Municipal 

das Covas até à Igreja - Faial. 
Natureza dos trabalhos: Os trabalhos consistem na execução de uma 

estrada. Os principais trabalhos a realizar são escavações, muros em 
betão ciclópico, rede de água potável e pavimentação. 

Descrição: 
Os trabalhos a que se referem a presente empreitada estão classifi

cados no vocabulário comum para contatos públicos, publicado no JOCE 
n.o 169/5, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes referências: 

45112410-5: Escavação de fundações e outras obras de éscavação, 
n.e.; 

45231200-7: Pavimentação de estradas, ruas e outras vias para vei
culos e peões. 

c) - O preço base do concurso é de 57.000.000$00 (cinquenta e sete 
milhões de escudos). 

4 - O prazo de execução da obra é de 180 (cento e oitenta) 
dias seguidos, após a consignação da obra. 

5 - a) O proceso de concurso e documentos complementares pode
rão ser examinados ou pedidos durante o horário normal de expediente 
(das 9hOO - 12h30 e 14hOO - 16hOO), no Gabinete de Apoio à Presidência 
da Câmara Municipal de Santana; 

Desde que solicitadas até um terço do prazo de entrega das propos
tas, os interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo 
dono da obra das peças escritas e desenhadas do processo do concur
so, nas condições indicadas na alínea seguinte deste: anúncio, no prazo 
de 6 dias, a contar da data de recepção de respectivo pedido escrito da 
entidade que preside ao concurso. A falta de cumprimento deste último 
prazo poderá justificar o adiamento do concurso, desde que imediata
mente requerido pelo interessado. 

5 - b) - O custo da totalidade dos elementos referidos é de 20.000$00 
(vinte mil escudos), acrescidos de 12% de IVA, a pagar em dinheiro ou 
cheque visado a favor da.Tesoureira da Câmara Municipal de Santana. 

6 - a) As propostas serão entregues, até às 17.00 horas do 30.0 

dia consecutivo, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do dia 
seguinte da publicação do anúncio no Diário da República (ponto 2 do 
art.o 274 do Decreto-lei n.O 59/99 de 2 de Março. 

6 - b) As propostas deverão ser dirigidas e entregues no Gabinete de 
Apoio à Presidência, Câmara Municipal de Santana, 1.0 andar, contra reci
bo, ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de récepção. 

6 - c) A proposta de preço, a nota justificativa do preço proposto, lista 
dos preços unitários e o ordenamento dos mapas resumo de quantidades 
de trabalhos, programa de trabalhos incluindo plano de mão-de-obra, 
plano de equipamento, plano de pagamentos e memória justificativa e 
descritiva do modo de execução da obra, serão em duplicado. Os outros 
documentos devem ser redigidos nos termos do n.o 2 do artigo 67.0 do 
Decreto-lei n.O 59/99, de 2 de Março). 

7 - a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas 
interessadas e intervir as pessoas que para o efeito estiverem devida
mente credenciadas . . 

7 - b) A abertura das propostas terá lugar pelas 15.00 horas, após o 
primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das pro
postas na sala de reuniões da Câmara Municipal de Santana. 

8 - ) A caução será de valor correspondente a 5% do preço total da 
adjudicação. 

9 - A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.0 do 
Decreto-lei n.o 59/99 de 2 de Março. 

10 - Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla
rem a intenção de se associar em A.C.E. ou consórcio externo em regime 
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato. 

11 - Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de classifi
cação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos 
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (ou em alter
nativa, os titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo 
CAEOPP com as autorizações correspondentes nos termos da Portaria 
n. o 412 - 1/99 de 4 de Junho, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.o 660/99 de 17 de Agosto), que contenha a seguinte autorização: 

1." subcategoria da 3." categoria o da 2." subcategoria da 6." cate
goria e da classe correspondente ao valor da sua proposta. 

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de 
empreteiros de obras-públicas,. a que se referem as alíneas b), c) e d) do 
art.o 54.0 do D.L. 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a concur
so nos termos dos art.'" 67.0 e 68.0 do mesmo diploma legal. 

12 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, nas condições 
estipuladas no artigo 1 04.0 do Decreto-lei n.o 59/99 de 2 de Março. 

13 - Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação da 
empreitada, são o da proposta economicamente mais vantajosa, aten
dendo aos seguintes factores de ponderações: 

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica: 60% 
b) Análise do preço: 40% 
14 - Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alte

rações no texto das cláusulas gerais e especiais do caderno de encargos. 
15 - Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes 

ao projecto. 
16 - Esta obra é financiada através de Contrato-Programa e Linha de 

Crédito Bonificado (Dec. Lego Regional n. o 17/99 M de 15 de Junho). 
17 - Data de envio para o Diário da República: 8 de Novembro de 

1999. 
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Santana e Paços do Concelho, aos 8 de Novembro de 1999 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
I Carlos de Sousa Pereira 
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o deputado Mucheg Movsissian, 44 anos, foi levado, algemado e sob fortes medidas de . 
segurança, ao Parlamento, onde os deputados aprovaram o levantamento da imunidade. 

MASSACRE N A ARMÉNIA 

Deputado 
cúmplice 

• Os 
investigado
res acreditam 
queo 
massacre foi 
organizado 
pelo 
deputado. 

Um deputado armé
nio independente 
foi detido e acusa

do ontem de cumplicidade 
no ataque de 27 de Outubro 
contra o Parlamento de que 
resultou a morte do primei
ro-ministro e mais sete des- ' 
tacados políticos do país. 

O deputadO, Mucheg 
Movsissian, 44 anos, foi de
tido na sexta-feira e levado 
ontem, algemadO e sob for
tes medidas de segurança, 
ao Parlamento, onde os de
putados aprovaram por es
magadora maioria o levan
tamento da sua imunidade 
parlamentàr. 

o procurador-geral, Ag
van Ovsepian, afirmou na 
sessão parlamentar que 
Movsissian tinha planeado 
o ataque, durante o qual 
cinco homens armados ..as
saltaram o parlamento ma
tando a tiro o primeiro-mi
nistro Vazguen Sarkissian, 

. o presidente do parlamen
to, Ka:ren Demirchian, e 
seis outros políticos. Nove 
pessoas ficaram ainda feri
das. 

Os atacantes fizeram 
ainda cerca de 40 reféns 
que libertaram no dia se
guinte depois de terem 'sido 
autorizados a falar na tele
visão e a troco da promes
sa de um julgamento justo. 

Segundo o procurador
-geral, os investigadores 
têm "provas suficientes in
dicando que aquele acto 
terrorista foi organizado 
por aquele deputado". 

Movsissian, que não per
tence a nenhum partido, es
tava convencido que Sarkis
sian era o responsável pe-

N O MÉXICO 

los males que afligem a Ar
ménia, nomeadamente a 
grave situação económica 
e social, e teria afirmado 
antes do ataque que "só a 
eliminação do primeiro-mi
nistro poderia resolver a si
tuação", segundo declara
ções feitas à polícia pelos 
cinco assaltantes e citadas 
pelo procurador-geral. 

O comando armado era 
dirigido por Nauri Una
nian, um antigo jornalista e 
ex-membro do partido na
cionalista Dachna}dsutiun. 

Unanian afirmou à polí
cia pouco depois da sua de
tenção que o deputado Mov
sissian lhe tinha ajudado a 
obter as armas e munições 
para o ataque. 

Mosissian negou as acu
sações e pediu que uma co
missão parlamentar seja 
especialmente criada para 
investigar o seu caso. Admi
tiu, no entanto, que conhe
cia UIfânian e que a última 
vez que se encontrou com 
ele foi em Agosto passado. 

Queda de avião 
faz 18 mortos 

U m avião da transpor- O acidente ocorreu às 
tadora regional me- 19:05 horas locais de ter-

xicana "Taesa" despe- ça-feira (01:05 de ontem 
nhou-se na terça-feira no na Madeira), aproxima-
estado de Michoacán, damente cinco minutos 
provocando a morte de depois de o avião ter des-
pelo menos dezoito pes- colado de Uruapan (Mi-
soas, informaram fontes choacán). 
oficiais. 

O aparelho tinha des- Desconhece-se para já 
colado do aeroporto da ci- a causa do acidente, 
dade de Uruapan e diri- mas, segundo uma fonte 
gia-se para a capital me- da agência de protecção 
xicana quando tentou civil, testemunhas viram 
efectuar uma aterragem o avião a explodir em ple-
de emergência numa es- no ar e destroços a caí-
trada local, despenhando- rem nas montanhas. 

,<~s~e2 J!l~1~~E!!!l as font~~~-".;=-=9;~PllJ~.!l!«:?,_!.l~- ;!?Q-~:' : 

com capacidade para 
160 pessoas, efectuava a 
ligação entre Tijuana, 
Uruapan e a Cidade do 
México. Na escala em 
Uruapan, saíram 85 pas
sageiros. 

Um porta-voz da Câ
mara Municipal de Urua
can indicou que a zona 
do acidente foi cercada 
pelo exército mexicano. 

Segundo testemunhas, 
os destroços do avião es
tão espalhados por um 
raio de vários quilóme
tros e parece difícil a lo
calização dos corpos . . lt}\ 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 21 
• 

P O R MOTIVOS D E S A Ú D E 

Reino Unido estuda 
repatriação de Pinochet 
os advogados de Au

gusto Pinocheí de
vem chegar esta semana a 
acordo sobre os exames 
médicos a que o antigo di
tador chileno se submete
rá a pedido do ministro do 
Interior do Reino Unido, 
na perspectiva de o repa
triar por motivos humani
tários. 

O general Pinochet, 84 
anos, foi detido em Lon
dres há mais de um ano, 
encontrando-se em prisão 
domiciliária, em Went
worth, Oeste de Londres. 

Nos últimos meses, Pi
nochet sofreu três ligeiros 
derrames cerebrais e a 
sua saúde tem-se deterio
rado consideravelmente, 
.factor . que precopupa os 
governos do Reino Unido 
e da Espanha. 

Diplomatas, empresá
rios e industriais do Chile 
afirmam qüe se Pinochet 
falecer na Grã-Bretanha 
ou em Espanha, a sua mor
te destruirá as relações já 
frágeis entre o Chile e o 
Reino Unido e a Espanha. 

O governo chileno ape
lou oficialmente, o mês 
passado, ao Reino Unido 
para que permita o regres
so de Pinochet ao Chile 
por motivos humanitários, 

depois de um magistrado 
do Tribunal de Londres 
ter decidido que o antigo 
ditador chileno pode ser 
extraditado para Espa
nha. 

O Ministério dos Negó
cios Estrangeiros do Chile 
confirmou que o ministro 
do Interior, Jack Straw, es
taria a considerar o pedi
do do governo chileno. 

O embaixador do Chile 
em Londres, Pablo .Cabre
ra, visitou Pinochet para o 
informar destes aconteci
mentos. No entanto, não é 
claro como JackStraw rea
giria se o .relatório dos mé
dicos do seu Ministério fos
se favorável a Pinochet, 
visto que, legalmente, o mi
nistro não pode intervir 
nos procedimentos de ex
tradição até eles terem ter
minado. 

Jack Straw teria então 
de ' decidir se o caso deve 
ou não continuar, e se os 
apelos devem seguIr o seu 
rumo normal, sendo que o 
primeiro só deverá ocor
rer a meados do ano que 
vem. 

Pinochet não pode de
sistir dos apelos à decisão 
do Tribunal de Londres, a 
não ser que receba garan
tias de que o Reino Unido 

bloquearia tentativas espa
nholas, ou de outra nação, 
de o levar· a tribunal ou 
exigir a sua extradição. 

O juiz espanhol, Balta
sar GarzÓ4, insiste em re
correr ao Supremo Tribu
nal britâni~o para conse
guir a realização de uma 
revisão judicial e um exa
me médico, éaso Jack 
Straw decida libertar Pino
chet por motivos humani
tários e falta de saúde. 

Os advogados de ambos 
os lados consideram que o 
caso está a chegar a uma 
rápida e inesperada con
clusão. 

A defesa de Pinochet es
tá preocupada com a possi
bilidade de os médicos do 
Ministério do Interior con
tradizerem os diagnósti
cos dos médicos do antigo 
ditador chileno, enquanto 
os advogados espanhóis 
receiam que o governo bri
tânicÜ' tenha chegado a 
uma acordo secreto com o 
Chile para a libertação de 
Pinochet. 

A sua libertação causa
ria, porém, grande emba
raço ao juiz Garzón, e po
dia ter grande impacto 
nas eleições presidenciais 
do Chile, de 12 de Dezem
bro próximo. 

/ 
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CARTAS DO LEITOR 

A indiferença do governo 
para com os idosos ... 

Os cavalheh'os do Governo pa
rece que andam a brincar com 
uma classe de cidadãos que até 
agora tem manifestado a sua so
lidariedade para com eles facili
tando-lhes a vida. Refiro-me à si
tuação de alguns reformados 
que, para o Sr. Presidente do Go
verno não passam de mendigos 
à espera de uma esmola. Mas 
lembre-se Sr. Presidente, o Sr. 
também vai chegar a velho. 

Os idosos da terra que os viu 
nascer têm sim senhor direito a 
um PASSE GRATUITO, para 
que a sua política de subsídios 
não tire dos naturais da terra, 
para favorecer os estrangeiros 
do desporto. Mas quanto à soli
dariedade, que o seu partido 
tem recebido ao longo de tantos 
anos desta classe de cidadãos, 
não esteja muito convencido da 
sua continuidade, porque a si
tuação pode mudar. 

Terá de rever as contas que o 
seu Governo fez para justificar 
a atitude de n~o ceder aos refor
mados os passes sociais GRA
TUITOS. Isso é uma vergonha 
quando é do conhecimento geral 
das despesas supérfluas que o 
Executivo faz anualmente na or
dem de milhares de contos saí
dos do seu orçamento. Onde es
tá o seu bairrismo que coloca 
em primeiro lugar os interesses 
do povo da sua terra? Será só a 
juventude que tem direitos? E 
os idosos para que os seus últi
mos dias sejam menos sufocan
tes não os tem? O secretário da 
tutela diz que o melhor lugar pa
ra os idosos permanecerem é no 
seio das famílias, o que e verda
de. Mas quanto julga o Sr. secre
tário que é preciso para manter 

um idoso no convívio dos familia
res? É com as pensões que rece
be? Que não chegam para os cui
dados de saúde? O Sr. secretá
rio acha correcto que um pensio
nista que recebe de reforma 35 
contos deva pagar por um bilhe
te de transporte, o mesmo preço 
que um reformado que recebe 
400 contos de reforma? O que 
faz o seu Governo para cobrir a 
diferença de algumas pensões 
de miséria para as igualar ao Sa
lário Mínimo. Devia dar o exem
plo ao Governo Central, já que a 
s~a democracia é um exemplo 
para outros sistemas, o que tem 
Jeito o Governo Regional para 
evitar que os idosos doentes, os 
que o Sr. secretário quer junto 
das famílias, sejam obrigados a 
cuidar dos netos nos meses de 
Verão, quando fecham as cre
ches, para os pais poderem ir 
trabalhar? Porque não define 
um prazo limite aos CTT para 
os pensionistas receberem as 
suas reformas, em vez de fica
rem à mercê dos fins de semana 
e dos feriados com tolerância de 
ponto, que aparecem no início 
de cada mês? Porque tanta preo
cupação com vacinas para a gri
pe por um lado, e por outro pro
cedem com indiferença e má 
vontade política noutras áreas 
sociais? O que os reformados 
precisam é de reformas dignas 
de sobrevivência... Para o ano 
há eleições regionais. O Gover
no está habituado a contar os vo
tos antes do sufrágio eleitoral. 
Faz a festa, deita os foguetes e 
apanha as canas. Mas esta situa
ção pode mudar. Pode ter algu
ma decepção, ao ver os seus vo
tos mudarem de partido. Os re
formados estão -fartos de espe
rar! 
UM REFORMADO INCONFORMADO 
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HISTÓRIA 

o Muro 
FERNÃO REBELO DE FREITAS* 

O famigerado muro de Berlim ou 
muro da "vergonha" como era 
conhecido no mundo ocidental 

ruiu. Fez no passado dia 9 do mês corren
te dez anos. 

Construído em 1961, teve uma vida 
demasiado longa; vinte e oito anos. 

Era um símbolo, um ícone odiado, 
perverso, para além de horrendo e esteti-
camente feio, dividia a cidade alemã, a Alemanha, a 
Europa e o próprio Mundo Ocidental e livre. Uma 
barreira anti-natura que pretendia acantonar um 
povo, impondo-lhe, à força, uma ideologia, uma políti
ca, uma filosofia, um partido. Famílias à época foram 
obrigadas a se separar dentro da sua própria pátria. 

Muitos foram os que, tentando buscar a sua liberda
de morreram, abatidos na tentativa de "saltá-lo", 
procurando o Mundo Ocidental. 

A "guerra fria", dois mundos separados por ideolo
gias e concepções políticas e filosóficas opostas, 
projectava universalmente, através daquele longo e 
aberrante muro de betão, 

Dez anos passaram sobre o muro 
"desconstruído". A sua influência na "des
construção" de certos mitos, arquétipos e 
modelos, políticos, económicos e filosóficos, 
foi (e é) muito importante. 

Este facto de dimensão holística, foi o 
epicentro dum verdadeiro terramoto que 
abanou as consciências adormecidas, as 
mentes atordoadas, um psiquismo intoxica
do, ao qual o "sismógrafo" da história, 
inexoravehnente registou e continuará a 

registar na sua movimentação, dinâmica e efeitos. 
Seria bom que "réplicas" benignas deste sismo de 

9.11.89 de Berlim fossem sendo sentidas deixando por 
todo o Mundo carecido de avisos, alarmes, detonado
res, que não deixem desactivar a memória. Mantenha 
as consciências despertas e não anestesiadas. 

Há, contudo, "muitos outros muros", disseminados 
pelo Mundo. Muros que obscurecem a vontade. To
lhem a inteligência, limitam a racionalidade, instalam 
o medo e limitam as capacidades do homem, que se 
quer livre. Sempre! 

São estes "muros fantasmas" ou ''virtuais'' - mas 
simultaneamente efectivos-, 

uma situação intolerável. 
A Europa Ocidental, os 

Estados Unidos da América 
sempre entenderam aquela 
estrutura castrádora, 
concretizadora dum inacei-
tável e quase obsceno 
"apartheiçl" político-social e 
cultural. E famosa a frase 
do Presidente dos EUA 

• Há, contudo, "muitos 
outros muros", 
disseminados pelo 
Mundo. Muros que 
obscurecem a vontade. 
Tolhem a inteligência ... 

que contribuem para que os 
candidatos a ditadores 
germinem, os exploradores 
do trabalho ou da acção 
doutros tenham um campo 
fértil, os fomentadores das 
desigualdades iníquas 
proliferem, as injustiças 
sociais graves perdurem, os 
predadores da natureza e 

John Kennedy em visita a 
"Berlim Oeste" que ecoou pelo Mundo como grito de 
protesto, de denúncia, mas outrossim de esperança, 
de solidariedade e de ânimo aos amantes da liberda
de. "Ich bin ein Berliner"! (Eu sou um berlinense!). Foi 
uma importante afirmação de humanismo, de ecume
nismo sócio-político que jamais seria abandonada, 
qual chama que iluminava a alma, despertava o 
pensamento e a vontade dos alemães (políticos, 
sacerdotes, religiosos, sindicalistas, intelectuais e 
símples cidadãos). 

Anos mais tarde Mikhail Gorbachov - personalida
de a quem a história não terá feito ainda a devida 
justiça do reconhecimento da sua relevantíssímfl. 
acção, não só para o derrube do muro de Berlim, mas 
para o derrube dos sistemas totalitários (na Europa, 
sobretudo) - teve uma intervenção quase decisiva na 
reunificação da Alemanha e na sua reconciliação. 

do ambiente actuem impune
mente, que o fosso entre os cada vez mais ricos e os 
cadft vez mais pobres se amplie. 

E necessário derrubar os "muros" mentais que 
impulsionem o combate aos déspotas, aos corruptos, 
aos oportunistas, aos hipócritas, aos fariseus, aos 
instalados, estejam eles na política, na economia, na 
culÍ)ll'a, etc. 

E imperioso que estes muros omnímodos nem se 
cheguem sequer a erguer, para que a cobardia, o 
egoísmo feroz e o materialismo fundamentalista, ceda 
o lugar a unia sociedade esclarecida, informada, 
tolerante, solidária. 

* Escreve para "Opinião & Debate!', de quinze em quinze dias . 

• O que acha do facto de Jardim estar a consultar as bases do partjdo? 

Rui Brazão 
Inválido do exército 

«Acho bom porque pelo me
nos ele fica com a certeza que 
realmente as outras pessoas 
querem que ele fique e que es
tão a seu lado. 

Eu pessoalmente acho inclusi
vamente que o dr. Alberto João 
Jardim deveria ficar por mais 
um mandato. Apoio-o inteira
mente». 

João Aires 
Estudante 

«Acho muito bem que ele este
ja a ouvir os militantes do parti
do e aqueles que têm mais peso 
porque são pessoas com expe
riência e que acham o que é me
lhor para eles. Acho que o dr. Al
berto João Jardim é um bom pre
sidente e pelo que tem feito pela 
Madeira nos últimos anos deve 
continuar». 

Ricardo Santos 
Padeiro 

«Penso que é uma boa atitude 
porque vê-se que assim o dr. Al
berto João não toma decisões so
zinho. É bom ele ouvir todos os 
membros do partido para depois 
decidir». 

José Ferreira 
Abastecedor da HF 

«Acho que é bom. O que eu 
acho mal é que os outros parti
dos falem mal do dr. Alberto 
João». 

Élia Jardim 
Paquete de àgência viagens 

«É bom ele ouvir a opinião de 
todas as pessoas. É. sempre bom 
fazer uma avaliação do seu tra
balho para ver se esta é ou não 
a altura para ele mudar de ru
mo. 

Pessoalmente acho que o dr. 
Alberto João Jardim já está há 
tempo demais no poder, mesmo 
assim, é muito difícil arranjar 
um substituto à altura» . 

•• f 
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MANUEL VELOSO DE BRITO* 

.A;gures, em dia incerto, a Senhora 
Ministra da Saúde, recentemente 
hegada ao Governo, terá feito este 

discurso! Não resisti a transcrevê-Io na ínte
gra, até porque me revejo no seu conteúdo. 

" ... os Doentes desejam mudanças para que 
os Cuidados de Saúde sejam mais acessíveis, 
humanizados e sem longas esperas! 

Os Profissionais de Saúde pedem reformas 
que tragam uma nova dinâmica às . 
Instituições Públicas. 

Os Políticos, de todas as cores, 
defendem a necessidade dessas 
mudanças e reformas. Há mesmo 
políticos, que se apaixonaram! 

Todos estão de acordo, .mas 
nem todos estão empénhados em 
que essas mudanças aconteçam. 

Não estão empenhados alguns Doentes, que 
. com uma resignação judaico-cristã, guardam 

por vezes, em silêncio profundo, respeitoso, as 
razões de uma indignação legítima. 

Não estão alguns Médicos, que vão enredan
do no novelo dos seus interesses corporativos, 
qualquer processo de mudança, instalados 
ainda num passado com alguns privilégios, 
que hoje são cada vez mais frágeis ou já 
apenas, virtuais. 

Não estão empenhados alguns Políticos cuja 
convicção, lucidez e coragem crescem heroica-
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S A Ú D E 

o Discurso 
mente nos periodos eleitorais, mas que depois, 
uma vez no poder, receiam a turbulência 
sócio-profissional ou temem que o eventual 
sucesso das reformas, ultrapasse o horizonte 
dos quatro anos de uma legislatura. 

40.540.00 escudos, quando esse mesmo exame, 
no sector privado, não ultrapassa os 25.725.00 
escudos. 

Mais de 70 mil Doentes em lista de espera 
para uma cirurgia demonstra que há falta de 

Umpouco .por tudo isto, a Saúde permane- recursos hospitalares ou que a sua produtivida-
ce como um enorme pântano onde se afundam de é francamente baixa. Censurada a política 
as boas intenções e milhões de contos desapa- para o medicamento "esqueceram-se" os 
recem sem deixar vestígios. Pântano que " genéricos e a comparticipação feita por subs-
consome e enterra sucessivos Ministros, sem tância activa e não por marca. 
fama nem giória, e onde apenas, a crise perma- Mas hoje, quero acreditar que para além 

• Mais de 70 mil doentes em 
lista de espera para uma 
cirurgia demonstra que há 
falta de recursos hospitalares 
ou que a s,ua produtividade 

das areias movediças há um espaço, 
um novo modelo capaz de conciliar Os 
interesses dos Doentes e a ancestral 
vocação dos Médicos, cuja enorme 
dignidade da sua profissão, não pode 
admitir jamais, que a sua autonomia 
técnica seja espartilhada ou ignorada. 

é francamente baixa. 

nente consegue flutuar. Pântano que escondeu, 

durante décadas o absurdo supremo que nos 

obriga a exportar alunos com média de 19 e 

importar médicos, estrangeiros, no desempre

go. 

Um pouco por tudo isto, temos uma gestão 

das Instituições Públicas pesada, pouco flexí

vel, desresponsabilizada, que não estimula 

nem premeia a produtividade, nem reconhece 

ou distingue a competência que define a 

qualidade. Gestão que permite o desperdicio 

organizado e onde um TAC abdominal custa 

Um novo modelo capaz de reduzir 
o desperdicio organizado, premiar o 

trabalho e acreditar na separação do sector 
público e do privado. 

Mas o grande e decisivo desafio estará 
sempre na capacidade em alterar comporta
mentos e gerar novas atitudes, cada vez mais 
responsáveis e profissionais." 

NOTA: É evidente que este discurso é ficção 
científica. Os Ministros nunca falam assim! 

• • 
PONTO DE ORDUv1 

Antecipação 

A consulta de 
Jardim às 
bases mais 
parece o 
arranque da 
pré-campa
nha. Vai o 
líder, de 
concelho a 

concelho, explicar aos militan
tes anónimos o pr'ojecto do 
PSD para os próximos anos. 
A iniciativa, que pode ser 
apresentada com outra inten
ção, acaba por garantir às 
cúpulas a dinamização das 
bases. E é curioso que esta 
atitude tenha surgido no 
partido onde há, de longe, a 
maior mobilização. A consulta 
às bases, a que Jardim junta 
um congresso tipo estados-ge
rais e a abertura a i.l).depen
dentes são, afinal, parte da 
estratégia para novas vitórias 
eleitorais. 
Do outro lado, a oposição, de 
quem se deveria esperar 
estratégias ambiciosas como 
a que o PSD pôs no terreno, 
assiste, nas calmas, a esta 
antecipação. Afinal, ainda 
falta um ano para as eleições. 

MIGUEL SILVA 
* Escreve para "Opinião & Debate", uma vez por mês. 

GAUDtNCIO FIGUEIRA 

Confesso que me sinto, psicologica

mente, perturbado. Não admira 

que assim seja. Quem, como eu, 

teve como formadores Cavaco Silva e 

Eduardo Catroga (aquele Ministro das 

Fi(n)anças 'que, quando instado' sobre 

questões financeiras da RAM, disse aos 

jornalistas:" estamos aqui a 

tratar de coisas sérias não me 

venham com essas") tem de 

sentir-se confundido com o 

"pugresso" que temos. Esta 

minha dificuldade não é recen

te. Já lá vão 19 anos que assu

mi, depois de 4 anos de "estu-

do", esta "deficiência". Sentindo que em 

determinadas "runiões" se estabeleciam os 

"pugramas" rumo a este "pugresso", afas

tei-me. Foi de acordo com estes pressupos

tos que tentei, no passado dia 2, expres

sar o meu sentir relativamente a algumas 

afirmações públicas. Fui, penso eu, incom

preendido. Hoje, explicito melhor a minha 

ideia. 

No século passado, liberais e absolutis

tas discutiram anos a fio, juridicamente, 

CRÓNICA 

o Iceberg 
quem era o sucessor do D. João VI. Não 

admira que, hoje, tenhamos discussões 

intermináveis sobre o Estado Federado ou 

o Estado Regional, felizmente sem o recur

so a armas. É possível, a um licenciado 

em direito, confundir (aos olhos do juiz, 

que neste caso é o eleitor) a coerência de 

um projecto político com 'consistência 

jurídica do mesmo. Um projecto político 

entender que uma pequena região, com os 

magros recursos que temos possa apre

goar-se vítima de colónização. Admit( o)i 

que o erro seja meu. 

O Sr. Secretário das Finanças, em 

artigo publicado neste espaço, poderia 

levantar um pouco da ponta do véu, relati

vamente a esta questão das "relações de 

troca coloniais" que tanto nos prejudicam. 

Expectativa gorada. Falou dos três 

• Está chegando O momento 
de autonomia ser sinónimo 
de responsabilidade. pois 
até hoje ela· tem sido. 
economicamente. 
irresp<;>nsável. 

"Fs". Muitos mais poderia acrescen

tar, mesmo sem Fontes ou Figuei-

ra. 

Assim sendo não tenho 

dúvidas, face à informação disponí

vel, de que vai sendo tempo de 

sermos, inequivocamente, portu-
não se esgota nas questões constitucio

nais. Elas são necessárias e, eventualmen

te, rendosas para o causídico, mas um 

projecto político carece ter coerência 

económica. Penso assim há muitos anos! 

Fui aluno universitário no fim do período 

colonial. Nesse tempo, os jovens Países do 

3° mundo insurgiam-se contra li dilapida

ção dos recursos existentes, nos seus 

espaços geográficos, por parte dos coloni

zadores. A rapa~idade colonial era uma 

triste realidade. Tenho dificuldade em 

gueses iguais (nem melhores nem piores) 

aos outros. Está chegando o momento de 

autonomia ser sinónimo de responsabilida

de, pois até hoje ela tem sido, economica

mente, irresponsável. Só assim recuperare

mos a imagem de credibilidade que tive-

mos. 
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CONSELHO D E A D M I N 1ST R AÇ Ã O ANALISA PROPOSTA Passagens 

Privados · na Vialitoral 
ainda por decidir 

/ aereas 
em saldo 

nos Açores 
A transportadora aé

. rea açoriana, Sata Inter
nacional, anunciou, on
tem, uma tarifa promocio
nal de 49 mil escudos 
(245 euros) para duas 
pessoas entre Ponta Del
gada e Lisboa. 

• A proposta 
do consórcio, 
liderado pela 
Somague, 
está ainda a 
ser avaliada. 

A atribuição de 80 
por cento do capi
tal da empresa pú

blica Vialitoral a privados 
ainda não está decidida, 
apesar de existir um con
sórcio candidato ao negó
cio de exploração e manu
tenção da via-rápida Ma
chico-Ribeira Brava para 
os próximos 25 anos. 

Segundo Paulo Fontes, 
secretário regional do Pla
no e Coordenação, neste 
momento, o actual conse
lho de administração da 
Vialitoral está a analisar 
a proposta apresentada 
pelo consórcio, liderado 
pela Somague, que é o úni
co candidato ao aumento 
de capital da empresa. 
«Só depois de avaliado o 
estudo económico apre
sentado pelo candidato ao 
aumento de capital é que 
se irá decidir a atribuição 
de 80 por cento aos priva
dos», explicou. 

A Vialitoral pode continuar a ser empresa pública como a Junta Autónoma de Estradas. 

construtoras e uma socie
dade financeira, não sirva 
os interesses da. Região e 
seja recusada, Paulo Fon
tes referiu que a conces
sionária para a explora
ção e manutenção da via
-rápida Machico-Ribeira 
Brava continuará a ser 
uma soCiedade de capitais 
públicos à semelhança do 
que existe no continente 
com a Junta Autónoma de Caso a proposta do con

sórcio, que inclui seis . Estradas. 

SEM I N Á R I O' D A U .M a 

Ainda assim, o secretá
rio regional do Plano e 
Coordenação lembrou que 
a concessão da via-rápida 
implicará lucros ' para 
quem quer que seja o con
cessionário, pois, depois 
de receber os 50 milhões 
pela obra que realizou, o 
Gõverno Regional irá pa- , 
gar uma portagem virtual 
por cada carro que circule 
. neste eixo rodoviário. «Es
se cálculo será feito de 

acordo com estudos de trá
fego que já existem e os 
que serão feitos, mas de 
momento ainda não temos 
números concretos. O que 
posso dizer é que este é 
um negócio de risco». 

Neste negócio, salien
tou, o que é garantido é a 
entrega dos 50 milhões de 
contos à Região, 23 mi
lhões até 31 de Janeiro do 
ano 2000. «Nesse cenário, 
em vez de ser a Vialitoral, 

DEBATEU TRIBUTAÇÃO 

Harmonização fiscal 
decisiva para os "quinze" 

A fiscalidade ou, me
lhor dizendo, a harmo

nização fiscal dentro da 
Europa dos quinze, foi a 
matéria explorada ontem 
no seminário promovido 
pela secção de gestão e 
economia da UMa. 

O encontro, subordina
do ao tema geral "fiscalida
de: os novos desafios para 
o século XXI", abordou na 
sua edição de ontem as I'U-

gosidades e as imperfei
ções existentes entre os di
ferentes sistemas fiscais 
comunitários. 

Partindo dum pressu
posto fundamental, o de 
que os sistemas fiscais são 
um produto sócio-cultural 
específico das nações, o 
conferenéista e ex-secretá
rio de Estado dos assuntos 
fiscais Carlos Santos, dis
se que a harmonização fis-

cal visa essencialmente 
«aplainar as imperfeições 
e as distorções existentes 
nos sistemas fiscais dos 
países da União Euro
peia». 

Na opinião do antigo go
vernante, as idiossincra
sias fiscais dos países que 
compõem a UE, quando 
confrontadas entre si, 
criam distorções que só 
uma harmonização inte-

gral poderá combater de 
forma eficaz. 

As vantagens e as mais
-valias advindas para Por
tugal com a harmonização 
do fisco prendem-se, ga
rante Carlos Santos, com o 
facto de algumas matérias 
actualmente em discussão 
nas instâncias comunitá
rias poderem vir a "espevi
tar" o mercado interno. 

Salientando de permeio 

sociedade mista, a entre
gaI' os 50 milhões de con
tos ao Governo Regional, 
seria a Vialitoral, socieda
de pública. Ou seja, esse 
dinheiro entra, de qual
quer modo». 

Apesar de, oficialmen
te, não estar decidido, tu- . 
do indica que será este 
consórcio, candidato úni
co ao anúncio nacional de 
abertura de capital, a fi
car com a maioria do capi
tal da Vialitoral. 

De acordo com a pro
posta apresentada, neste 
consórcio as percenta
gens estão distribuídas da 
seguinte forma: Somague, 
com 12 por cento entre So
mague Engenharia e So
mague Concessões, Zago
te, com 7,2 por cento, Tâ
mega, 12,7 por cento, Tec
norocha e Tecnovia, cada 
uma com 7,2 por cento, 
Avelino Farinha e Agrela 
com 9,7 por cento, ficando 
a Finpro, a sociedade fi
nanceira liderada _ pela 
Caixa Geral de Depósitos, 
com 24 por cento. 

O que continua por se 
saber é se fará o cálculo 
entre o tráfego nã-via-rápi
da do litoral sul e o valor 
da portagem virtual que o 
Governo Regional irá pa
gaI' à concessionária. 

MARTA (AIRES 

a ideia de que a harmoni
zação fiscal «é -um proces
so em constante evolução/ 
mutação», Carlos Santos 
referiu que uma das ten
dências emergentes neste 
sector dentro do espaço co
munitário diz respeito à 
uniformização da colecta 
sobre o Imposto do Valor 
Acrescentado (IVA). 

IVA em fase 
de mudança 

A alteração dos esque
mas que regulam a colecta 
do IVA é, no entender de 
Carlos Santos, um desafio 
a reter por parte dos gover
nos nacionais. 

Este antigo secretário 

Carreira 
defiro 

Segundo fonte da com
panhia aérea açoriana, a 
promoção, que inclui ain
da viagens entre a cida
de açoriana, capital da 
Região Autónoma, e o 
Porto, é apenas aplicável 
a residentes nas ilhas 
em voos em que seja pre
visível a menor ocupação 
durante o horário de In
verno. 

Para os passageiros 
do Continente, a Sata vai 
aplicar, em condições se
melhantes, a tarifa turís
tica por cerca de 30 con
tos (150 euros), disse a 
mcsma fonte à Agência 
Lusa. 

Desde o início do ano, 
a companhia de aviação 
regional, SATA, é respon
sável pelas ligações en
tre Ponta Delgada e o res
tante território nacional, 
em consequência do con
curso público para atri
buição das rotas açoria
nas. 

Anteriormente, estas 
ligações estavam a cargo 
da TAP-Air Portugal, ten
do a transportadora aé
rea nacional tarifas um 
pouco mais altas. 

de Estado explicou que a 
fiscalidade europeia move
-se no sentido duma unifor
mização dos sistemas de 
tributação. Uma das altera
ções seria o propósito de 
fazer com que os impostos 
fossem pagos no país pro
dutor dos bens e não na
queles em que é exercido o 
consumo. 

Outras matérias, como 
é o caso da coordenação 
fiscal, estão também na or
dem do dia. A tributação 
sobre a poupança e a dis
cussão em torno da elabo
ração de um código de con
duta sobre a fiscalidade 
das empresas são outros 
pontos "qúentes" em maté
ria de harmonização fis
cal. 

PAULO SILVA 

Padaria 
M!LPAN 
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N O V O PAQUETE o A FESTIVAL 

"Mistral" estreou-se 
no porto do chal 
O mais recente navio 

de cruzeiros da 
Festival Cruise, o 

"Mistral" escalou ontem, 
pela primeira vez, o porto 
do Funchal seguindo a ca
minho da Europa. 

Proveniente das Caraí
bas, o "Mistral" chegou ao 
porto logo pela manhã, 
tendo sido palco de uma 
cerimónia de boas-vindas, 
na qual foi entregue, . pelo 
Clube de Entusiastas de 
Navios, uma placa alusiva 
à data. . . 

Presentes nesta cerimó
nia estiveram o secretário 
regional do Turismo e Cul
tura, João Carlos Abreu e 
Miguel Santa Clara Go
mes, . da Blandy, agência 
que presta assistência à 
Festival Cruises na Re
gião e que também fez 
questão de oferecer uma 
placa para assinalar a pri
meira escala deste paque
te na Madeira 

Possuidor de avançada 
tecnologia e de umas li
nhas modernas e agradá
veis o "Mistral" é conside
rado pelo seu armador co
mo um dos navios mais 
modernos da actualidade 
e tem uma lotação de mil 

• . O mais recente navio da Festival Cruises. o "Mistral" 
tem capacidade para _mil e setecentos passageiros. 
O CEN e a agência Blandy deram as boas-vindas 
a este novo barco e ofereceram placas alusivas à data. 

o "Mistral" tem previstas várias escalas no porto do Funchal durante o ano de 2000. 

e setecentos passageiros.· 
O seu interior está de

corado. de forma simples 
mas bastante agradável. 
Possui vários restauran
tes, uma ampla sala de ci-

nema e teatro e diversos 
pólos de entretenimento. 

Refira-se que embora es
te navio tenha várias esca
las previstas para o porto 
do Funchal durante o ano 

de 2000 o "Mistral" é um na
vio que está direccionado 
para cruzeiros de longo 
curso, designadamente pa
ra as Caraíbas e Americas. 

0 .8. 

T RÊS CORPOS J Á ENCONTRADOS sun. As autoridades per
deram o contacto com o 
navio pouco antes de se 
ter afundado. Naufrágio provocou 

7 mortos na Turquia 
A Marinha turca en

controu, ontem, os 
corpos de três dos sete 
marinheiros desapareci
dos no naufrágio dé um 
cargueiro no mar Negro, 
ao largo da Turquia, ter
ça-feira à noite, anun
ciou ontem a agência tur-

ca Anatólia. O "Alican 
Deval", um cargueiro tur
co de 982 toneladas car
regado com 750 tonela
das de cobre, afundou-se 
no mar alteroso a cerca 
de duas milhas náuticas 
(3,7 quilómetros) da cos
ta da cidade de Pazar. 

Recorde-se que o car
gueiro havia enviado um 
sinal de socorro pouco 
depois de ter zarpado do 
porto de Hopa, na provín
cia de Artvin (Noroeste 
da Turquia). 

A viagem tinha como 
destino a cidade de Sam-

Cinco dos 12 membros 
da tripulação consegui
ram abandonar o navio 
em botes de borracha, 
sendo depois recolhidos 
por pescadores. 

As buscas prosse
guem para encontrar os 
quatro restantes desapa
recidos. 

As esperanças de en
contrá-los com vida são 
praticamente nulas, mas 
a Marinha turca não vai 
desistir das buscas. 

• 

CARGA 

11 - Diamante, alemão. 
Chega às 11:00 horas. De 
Lisboa para Leixões. Con
tentores e automóveis. 
(Blandy) 
12 - Port Douro, portu
guês. Chega às 07:00 ho
ras e saí à noite. De Lis
boa para Leixões. Conten
tores e automóveis. (Port
mar) 

PASSAGEIROS 

11 e 13 - Lobo Marinho, 
português. O navio sai às 
08:00 horas para o Porto 
Santo de onde regressa às 
18:00 horas com chegada 
ao Funchal prevista para 
as 20:30 horas. (PSL) 
12 - Lobo Marinho,portu
guês. O navio sai às 18:00 
horas para o Porto Santo 
de onde deverá regressar 
às 21:30 horas com chega
da ao Funchal prevista pa
ra as 24:00 horas. (PSL) 

CRUZEIROS 

11 - Albatros, bahamen
se. Chega às 11:00 horas. 
De Génova para Pointe-à
-Pitre. Chega às 13:00 ho
ras e sai às 20:00 horas. 
(Blandy) 
11 - Islandbreeze, baha
mense. De Casablanca pa
ra Tenerife. Chega às 7h e 
sai às 15h. (Blandy) 
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MISSA DO 30° DIA 

Luísa Ascensão Faria Temtem 
A família da extinta participa que será celebrada missa 

sufragando a sua alma hoje, pelas 18.30 na igreja paroquial da 
Graça (Santo António) agradecendo, antecipadamente, às pes
soas que se dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

5° ANIVERSÁRIO 

Dr. Jaime Rodrigues Teixeira 
A sua família participa que será celebrada hoje, missa por 

sua intenção, às 19.30 horas, na Capela do Bom Jesus, agrade
cendo antecipadamente a quem se digne participar neste acto. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

PARTICIPAÇÃO 

João,Manuel dos Santos Sousa 
FALECEU 

Sua esposa Maria da Glória Baptista de Nóbrega, seus fil
hos, mãe, sogros, futuro genro, irmãos, cunhados, sobrinhos e 
demais família, cumprem o doloroso dever de comunicar a todas 
as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu sau
doso pai, filho, genro, futuro sogro, irmão, cunhado, tio e pa
rente, residente que foi ao sítio da Pontinha, freguesia de Ma
chico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do 
Hospital da Cruz de Carvalho, pelas 12.30 horas, para a igreja ma
triz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pe
las 14.00 horas, prosseguindo para o cemitério da dita freguesia. 

,Machico, II de Novembro de 1999 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA OLIVAL 
SíTIO DO PÉ DA LADEIRA TELEF. 291963148 

MACHICO 

Maria Magd~ Velosa Abreu Sousa 
A família da extinta participa que será celebrada missa 

por sua intenção hoje, pelas 19.30 horas, na igreja da paróquia 
da Sagrada Família - Cruz de Carvalho. 

Agradece, antecipadamente a todas as pessoas que se 
dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

AGRADECIMENTO E MISSADO 30° DIA 

Cláudia Sofia Fernandes lima Rufhas 
A família da extinta, mui reconhecidamente ag'radece a 

todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral da 
sua saudosa parente ou que, de qualquer outra forma, mani-
festaram o seu pesar. -

Participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua 
alma, hoje, pelas 18.00 horas, na igreja paroquial das Quebradas, 
freguesia de São Martinho, agradecendo, antecipadamente às 
pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

PARTICIPAÇÃO 

João Araújo Júnior 
FALECEU 

Sua esposa, filhos, genros, netos, bisnetos, ir mãos, cun
hados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de 
participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento 
do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, 
tio e parente e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da casa 
que foi sua residência, ao sítio do Janeiro, Santa Cruz, pelas 
15.30 horas, para a capela do cemitério municipal de Santa 
Cruz onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 16.00 
horas, prosseguindo para o mesmo. 

No sítio do Janeiro estará pelas 15.20 horas, uma camioc 

neta para transportar as pessoas que queiram acompanhar o 
funeral, regressando ao mesmo local. 

Santa Cruz, 11 de Novembro del999 

Funeral a cargo da Agência Funerária (AIRES ® 
JOSÉ VITORINO DE CAIRES 

Rua Conselheiro Luís Freitas Branco, 18 
Santa Cruz - Telef.: 291524440/291524659/291524352 -

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

PARTICIPAÇÃO 

José Manuel Alves 
FALECEU 

Maria Isabel Pestana Moniz Alves, seus filhos, mãe, genros, 
cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever 
de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o fa
lecimento do seu saudoso marido, pai, filho, sogro, cunhado, tio e 
parente que foi residente na rua N° 1, Pico das Romeiras, Bloco C-
4, r/chão d~, Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, 
pelas 14.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senho
ra das Angústias, em São Martinho para o mesmo. Será precedido 
de missa de, corpo presente pelas 14hOO na referida capela. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

DIRIGE A AG'ÊNCIA FUNERÁRIA 

ANDRADE (ALMA GRANDE) 
RUA 31 DE JANEIRO, 42 - TELEFS, 291223428/291226848 

FAX 291226848 

AGRADECIMENTO E MISSA DO 7° DIA 

Inês da Conceição Sousa Gonçalves 
A família da extinta mui reconhecidamente agradece às 

pessoas que se dignaram acompanhar o funeral da sua saudo
sa parente ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pe
sar. Participa que será celebrada uma missa, em sufrágio da sua 
alma, hoje, pelas 19.00, na igreja paroquial do Socorro, no Fun
chal, agradecendo, antecipadamente, às pessoas que se dig
narem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

PARTICIPAÇÃO 

Maria Isabel Vieira 
FALECEU 

Seus filhos Maria Teresa Vieira de Freitas Sousa marido, 
filhos e netos, Maria Fernanda Freitas Jesus marido e filho, au
sentes, Carmelita Vieira de Freitas Vasconcelos marido, filhos 
e neto, José Vieira de Freitas mulher, filhos e neta, ausentes na 
África do Sul, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais fa
mília, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pes
soas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa 
mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, morado-o 
ra que foi na Travessa do Pilar à Madalena, freguesia de Santo 
António, e que o seu funeral se realiza amanhã, pelas 11.30 ho
ras, saindo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja velha 
de São Martinho, para jazigo do cemitério de Nossa Senhora 
das Angústias. Será celebrada missa de corpo presente, pelas 
11.00 na referida igreja. 

A família agradece, antecipadamente, a todas as pessoas 
que se dignarem acompanhar o funeral. 

Funchal, 11 de Novembro de 1999 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA 

CÂMARA DE LOBOS 
de Francisco Orlando Gonçalves de Sousa 
Caminho da Saraiva, N.o 7 - Câmara de lobos 

Telef.291942371/291942882 
e na Rua de São Francisco N.o 33 

Ribeira Brava - Telefone 291952936 
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NOS MOTINS D E 1 989 N A V E N E Z U E L A 

Governo reconhece 
culpa eDl 44 Dlortes 

• o governo 
está disposto 
a 
indeminizar 
as famílias 
das vítimas 
dos motins 
de 1989. 

O governo da Vene
zuela reconheceu 
ontem, perante o 

Tribunal interamericano 
dos Direitos Humanos 
(CIDH) em San Jose (Cos
ta Rica), a sua responsabi
lidade na morte de 44 pes
soas alvejadas pelo exérci
to em Caracas nos motins 
de Fevereiro de 1989. 

O representante do go
verno venezuelano, Raul 
Arrieta, anunciou que o 
Estado estava igualmente 
disposto a indemnizar as 
famílias das vítimas e a 
perseguir os responsáveis 
por estes crimes. 

o Governo de Hugo Chávez reconheceu a responsabilidade na morte de 44 pessoas. 

Um acto 

de justiça 

"Trata-se de um acto 
de justiça que o presiden
te Hugo Chavez quer con
cluir rapidamente e com 
dignidade para as famí-

DEPOIS 

lias", explicou Raul Arrie
ta perante a CIDH, cuja se
de é em San Jose. 

Estes assassinios ocor
reram no momento das 
grandes manifestações de 
Fevereiro de 1989 na capi
tal venezuelana, que de
nunciavam a política eco
nómica do antigo presi
dente Carlos Andres Pe
rez. 

D E SAN TOS 

Para pôr fim a cenas de 
pilhagem na cidade, o go
verno tinha pedido ao 
exército para Intervir con
tra os manifestantes. Em 
alguns dias, pelo menos 
2000 pessoas foram mor
tas, segundo 'os relatórios 
publicados por várias or
ganizações humanitárias. 

Desde há 10 anos, ape
sar das numerosas quei-

S I L V A 

Manuela de Melo sai. 
do «Porto 2001» 

Manuela de Melo dis
se, ontem, que vai 

colocar à disposição o 
seu lugar na Comissão 
Executiva da Porto 2001, 
SA e que a sua continua
ção "depende das condi
ções que forem criadas". 

"Vou pôr o meu lugar 
à disposição porque fui 

P O R 

convídada por uma pes
soa que se foi embora. É 
de um mínimo de ética fa
zer isso. A situação pos
terior depende das condi
ções que forem criadas", 
afirmou. 

Manuela de Melo refe
riu que partilha de "to
das" as críticas feitas ter-

ça-feira pelo presidente 
demissionário da socie
dade, Artur Santos Sil
va, ao ministro da Cultu
ra, Manuel Maria Carri
lho. 

Sobre a opinião mani
festada pelo ex-presiden
te da Cãmara do Porto e 
actual ministro Adjunto 

EXPROPRIAÇÃO 

Ex-rei da Grécia apela 
ao Tribunal Europeu 

O ex-rei Constantino, 
da Grécia, a sua ir

mã, a princesa Irene, e a 
tia, a princesa Catarina, 
apresentaram queixa no 
Tribunal Europeu dos Di
reitos Humanos em Es
trasburgo por violação 
do direito de proprieda
de, anunciou, ontem, a 
instituição. 

O ex-rei, que deixara 
a Grécia em Dezembro 
de 1967 depois do golpe 
de Estado militar, fora 
expropriado em proveito 
do Estado grego em Ou
tubro de 1973, tal como a 
irmã e a tia, segundo o 
relatório da Comissão 
dos Direitos Humanos, 
que fez transitar a quei-

xa, depois de um primei
ro exame, para o Tribu
nal. 

Esta expropriação foi 
depois confirmada ' por 
uma lei grega de 1994, 
que prevê uma limitação 
do direito à propriedade 
quando esta é contrária 
a um interesse público, 
segundo a mesma fonte. 

xas apresentadas pelas fa
mílias das vítimas, que a 
justiça_ venezuelana não 
anunciara qualquer pro
cesso para encontrar os 
culpados destes crimes. 
Segundo Raul Arrieta, o 
Supremo Tribunal de Jus
tiça na Venezuela irá pro
cessar os juízes e magis
trados que tinham esses 
dossiers a seu cargo. 

e da Administração Inter
na, Fernando Gomes, so
bre a necessidade de se
paração das áreas de re
qualificação urbana e 
programação cultural, 
Manuela de Melo referiu 
que desconhecia as de
clarações. 

"Não conheço essa opi
nião, não ouvi. É uma 
opinião de Fernando Go
mes, já teve a contrária 
quando iniciou este pro
cesso. Provavelmente fa
rá hoje 4ma avaliação di
ferente, está num lugar 
diferente, vê as coisas 
provavelmente de outra 
maneira", realçou. 

O ex-soberano, a irmã 
e a tia, que residem res
pectivamente em Lon
dres, Madrid e no Buc
kinghamshire (Reino
-Unido) possuíam nomea
damente propriedades 
em Attica e em Corfu. 

Segundo eles, a lei en
trada em vigor em 1994 
"priva-os da qualidade 
de proprietário e confis
ca-lhes os bens ou autori
za o seu confisco, em des
prezo do seu direito de 
propriedade garantido 
pelo artigo 1 do protoco
lo número 1 à Convenção 
Europeia dos Direitos 
Humanos", precisa o co
municado. 
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SEGUNDO A UNITA 

Filho de Savimbi 
raptado em Luanda 

O Comité Permanente 
da UNITA denunciou 

ontem o rapto de Araújo 
Sakaita, um alegado filho 
de Jonas Savimbi, e do re
presentante do movimento 
na Costa do Marfim, David 
Kokelo, num comunicado 
enviado à Agência Lusa. 

Araújo Sakaita, 22 anos, 
chegou há dias a Luanda 
ido de Lomé e declarou-se 
um dos cinco filhos do líder 
da União Nacional para a 
Independência Total de An
gola (UNITA). 

Segundo o documento 
da UNITA datado de "Ter
ras livres de Angola, aos 
10 de Novembro de 1999" a 
Direcção da UNITA "nunca 
aceitará que . o regime de 
Luanda se permita :raptar 
ou assassinar os seus mili
tantes no exterior do país 
( ... ) a coberto de impunida
de da parte da comunidade 
internacional". 

"Tais actos merecerão o 
devido tratamento e res- ' 
postas a seu tempo", subli
nha o texto recebido em 
Lisboa. 

Para além dos alegados 
raptos do filho de Jonas Sa
vimbi, e do representante 
da UNITA na Costa do Mar
fim, o texto acusa Luanda 
de ter em curso operações 
de captura e tentativas de 
assassínio de diplomatas 
da UNITA na Europa, no
meadamente em Paris, Ro
ma, Bruxelas e Lisboa. 

Isaías Samakuva, Mar
ques Kakumba, Carlos Mor
gado, Carlos de Oliveira 
Fontoura, Rui Marinheiro, 

José Pedro Kachiungo, Jo
sé Manuel Corte Real e 
Azevedo Kangange são ele
mentos da UNITA que, se
gundo o comunicado do 
"Galo Negro", fazem parte 
de uma "lista negra" de 
Luanda. 

A direcção da UNITA 
também frisa que nunca 
aceitará que a ONU "mante
nha um silêncio cúmplice 
sobre as acções de terroris
mo perpetradas por José 
Eduardo dos Santos no ex
terior do país", acrescen
tando que espera da orga
nização uma urgente e efi
caz tomada de posição que 
ponha fim à impunidade de 
que o "MPLA se julga inves
tido". 

"Países como a Rússia, 
Portugal e Brasil terão tar
de ou cedo de assurrilr as 
suas responsabilidades pe
lo seu envolvimento direc
to na actual campanha que 
tenta pOI' todos os meios, 
destruir o maior partido da 
oposição", sublinha o tex
to. 

No último ponto do co
municado, a UNITA garan
te aos seus militantes, 
membros, simpatizantes e 
amigos, dentro e fora do 
país, que nada abalará a 
sua vontade e determina
ção de dirigir a luta arma
da. 

Acrescenta que "dispõe 
dos meios adequados e as
sumirá todas as suas res
ponsabilidades até que An
gola seja enfim a mãe de to
dos os seus filhos e a nos
sa casa comum". 

NO BRASIL 

Milhares em greve 
por melhores salários 
M ilhares de trabalha

dores brasileiros 
manifestaram-se, ontem, 
em várias cidades do 
Brasil em protesto con
tra o desemprego e bai
xos salários no país, nu
ma jornada de luta con
vocada pela Central Úni
ca de Trabalhadores 
(CUT). 

O "Dia Nacional de Pa
ralisação e Protesto", 
qué foi apoiado pelo mo
vimento dos Sem Terra e 
por outras organizações 
sociais, afectou especial
mente os transportes pú
blicos urbanos e servi
ços bancários. 

A jornada de luta co
meçou com uma greve 
dos condutores dos auto
carros públicos e dos fun
cionários do metropolita
no de São Paulo, que dei
xou 1,6 milhões de pes
soas sem transportes du
rante várias horas. A 
meio da manhã, os gre
vistas regressaram ao 
trabalho. 

Grupos de manifestan
tes do Sindicato dos Tra
balhadores Bancários 
também atrasaram du-

rante várias horas a 
abertura das agências 
bancárias do Estado de 
São Paulo, tendo ocorri
do situação semelhante 
em agências do Banco 
do Brasil e Caixa Econó
mica Federal no Rio de 
Janeiro. 

O protesto contou ain
da com manifestações de 
trabalhadores de várias 
fábrica:s em frente às em
presas onde trabalham. 

Alguns manifestantes 
tentaram impedir o aces
so ao aeroporto interna
cional de São Paulo, en
quanto no Rio de Janeiro 
os inspectores aduanei
ros bloquearam a entre
ga de cargas, excepto 
medicamentos. 

Entre outras coisas, 
os manifestantes recla
mavam a ruptura das re
lações do Brasil com o 
Fundo Monetário Inter
nacional (FMI), lima 
maior rapidez e agilida
de no processo de refor
ma agrária, a adopção 
de políticas efectivas con
tra o desemprego e a me
lhoria dos serviços de 
saúde e educação. 
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E M CONCERTO N O SÁBADO 

Maestro brasileiro 

O violoncelista László ' 
Szepesi será solista 
num concerto pro

movido pela Orquestra Clás
sica da Madeira e que se 
realiza no dia 13 do corren
te, pelas 21h30, no Teatro 
Municipal Baltazar Dias, 
sob a direcção do maestro 
brasileiro Emilio De Cesar. 
O programa é variado, e in
clui o primeiro andamento 
da Sinfonietta nO 1 (Revi
são de Roberto Duarte, "À 
memória de Mozart") do 
compositor brasileiro Hec
tor Villa-Lobos. 

Os espectadores terão, 
também, a oportunidade de 
ouvir o Concerto nO 1 em Lá 
menor, Op. 33, para violon
celo e orquestra, de Camille 
Saint-Saens. É nesta peça 
que será solista László Sze
pesi. Finalmente, será tam
bém tocada a Sinfonia nO 5 
em Ré maior, Op. 107, ("A 
Reforma"). 

O maestro Emilio De Ce
sal', natural do Rio de Janei
ro e que vai dirigir este con
certo, é formado em regên
cia, composição e canto pe
la Universidade de Brasilia 
e concluiu o curso de aper
feiçoamento, em nível de 
pós-graduação, no Robert 
Schumman Institut, em Dus
seldorf, Alemanha. Com 
uma intensa agenda de acti
vidades na área do canto co
ral, tem regido várias or
questras e co~ais no Brasil 

egeaOCM 

lar e director artístico do 
Madrigal de Brasilia, da Ca
merata de Brasilia, do Coro 
Lírico e da Orquestra Sinfó
nica da Escola de Música 
de Brasília. É professor da 
Faculdade de Artes Dulcina 
de Moraes, da Fundação 
Brasília, e também profes
sor e director do Departa
mento 'Coral do Festival de 
Artes de Itu, da Fundação 
Eleazar de Carvalho. 

Por seu turno, László 
Szepesi nasceu em 1969, na 
Hungria, onde iniciou os 
seus estudos musicais aos 
7 anos. Ganhou, em 1981, o 
2° Prémio do Concurso Na
cional para Jovens Violon
celistas. Entre 1984 e 1988, 
estudou na Escola Secundá
ria de Música Zoltán Ko
dály, na cidade de Debré
cen. Concluiu em 1992 os 
seus estudos na Escola Su~ 
perior "Ferenc Liszt" como 
aluno do prof. Adam Karoly. 
Foi membro do Ensemble 
Honved, da Camara 
Transylvanica e da Ópera 
de Câmara de Budapeste. 
Actualmente é violoncelista 
da OCM e da "Madeira Ca
merata" e professor no 
GCEA. 

e no exterior. E regente titu- LáSzlo Szepesi: solista no concerto da OCM, no sábado. Lufs ROCHA 

J O V E M A R TIS T.A M A D E I R E N S E 

Magna Morna expõe no "Fora d'Oras" 
mostra de pintura "Mo Nu Cromismos" 
E stá patente no Café Fo

ra d'Oras, um estabele
cimento comercial da nossa 
cidade que "empresta" as 
suas paredes a jovens artis
tas com o intuito de os divul
gar, uma exposição de pintu
·ra de Magna Morna intitula
da "Mo Nu Cromismos". Tra
balhando a partir de fotogra
fias, Magna Morna procede a 
um estudo do corpo feminino 
visto a uma luz particular
mente sensual, explorando-

• -o, essencialmente, através 
de duas diferentes formas: 
ou com o recurso a cores 
quentes e, portanto, favorá
veis à transmissão de uma 
sensualidade óbvia, ou então 
através do oposto, ou seja, re- , 
correndo a cores frias, ao ne
gro e ao azul, aproveitando 
efeitos de prateado que se 
prestam também a uma im- _ 
pressão de sensualidade -
mas desta vez' mais suave, 
misturada com uma certa so
lidão. Em qualquer dos ca
sos, é evidente o jogo que a. 

Magna Morna explora a sensualidade nesta mostra. 

artista faz com os efeitos de 
luz e de sombra, projectando
-se os mesmos sobre o territó
rie desnudado do corpo femi- I 

nino, veículo de uma essên
cia simultaneamente carnal 
e espiritual. 

Esta exposiçã:€l apresenta 

um conjunto de obras que di
ferem significativamente de 
outras de Magna Morna que 
nos tem sido dado ver. No
meadamente, a exploração 
do corpo feminino represen
ta uma variação relativamen
te à temática privilegiada da 
artista, os cavalos, aiiimal cu
ja nobreza se presta particu
larmente bem ao gosto pela 
exploração da beleza do cor
po, objecto do qual emanam 
muitas mensagens, que é ca-

. racterística desta jovem artis
ta. 

Magna Morna nasceu em 
1969 no Funchal, e é licencia
da em Artes Plásticas/Pintu
ra pelo Instituto Superior de 
Artes Plásticas ' do Funchal. 
Ao longo do curso, participou 
em diversas mostras colecti
vas no ISAD, e, em Junho de 
1995, participou na exposi
ção "10 Prémio de Pintura Fo
ra d'Oras", promovido preci
samentepelo estabelecimen
to· em que agora expõe. 

Em Novembro de 1996 par
ticipoThlla exposiçãol'1nstala~ 

PUNCHAL, n-DE NOVEMBRO DE 19'99 

D E 6 A 19 DESTE MtS 

"Mercado negro" 
do livro no Porto 

O Mercado Negro do Li
vro, uma feira alterna

tiva de literatura. margi
nal, vai decorrer no Porto 
entre os dias 16 e 19 de No
vembro para divulgar 
obras e escritores difíceis 
de encontrar no habitual 
circuito livreiro. 

"A ideia é realizar uma 
feira alternativà com li
vros de editoras pequenas 
e reduzidas tiragens, que 
normalmente passam um 
pouco à margem do circui
to das livrarias", disse à 
Agência Lusa Raul Pinto, 
um dos promotores do 
evento. 

O Mercado Negro do Li
vro vai estar patente na Es
cola Profissional Árvore, 
no Porto. 

A feira, promovida por 
editoras como a Pé de.Ca
bra, a Edições Mortas, 
Black Sun ou Última Gera
ção, contará com cerca de 
três centenas de títulos, 
com preços entre os 300 e 
os 4.000 escudos. 

O programa da feira, 
que se realiza pela segun
da vez no Porto - a primei
ra decorreu em 1997 - in
clui a realização de deba
tes diários com escritores 
representados no certame. 

A conhecida escritora Agustina Bessa-LuÍs 
lançou ontem à tarde no Porto o seu mais recente 
e tão aguardado romance, "A Quinta Essência". 

ção -Desenho" na Quinta do 
Revoredo, na Casa da Cultu
ra de Santa Cruz. 

Já em 1997, participou na 
exposição de pintura e seri
grafia "+ ou ~ Real". Também 
nesse mesmo ano, participou 
numa colectiva na Casa da 
Cultura da Calheta (Casa 
das Mudas) e, em Abril de 
1998, entrou no I Salão de Pri
mavera" da galeria "inquisi
ção", no Casino Park Hotel". 
Em Junho do mesmo ano par
ticipou numa colectiva pro
movida pela Casa da Cultura 
do Estreito de Câmara de Lo
bos, intitulada "Junho e Ar
te". 

Finalmente, em Agosto de 
1998, participou na exposi
ção "30 Artistas Madeiren
ses" no Castelo de Setúbal. 

Esta mostra, todavia, reve
la o carácter ainda incipiente 
da pesquisa corporal da artis
ta, que tem ainda -que aprimo
rar a sua técnica. Anterior
mente, numa exploração dos 
rostos em alguns dos seus 
trabalhos, demonstrou muito 
mais domínio técnico. Claro 
que pintar o corpo humano 
não é tarefa fácil, exigindo in
clusive conhecimentos de 
anatomia que o ISAD não mi
nistra. Ficamos a aguarda
mos mais desta artista, que 
sabemos empenhada. 

" ', . J .,." .'-'d,,'WfS.ROCI::IJt. , 

Sérgio 
Pombo 

inaugura . ,.., 
expOSlçaO 
O artista plástico Sérgio 

Pombo inaugura hoje, na 
galeria "Edicarte", pelas 
21h30, uma sua exposição 
intitulada "Pinturas". Sér
gio Pombo nasceu em Lis
boa em 1947 e tem o curso 
de Pintura da Escola Supe
rior de Belas Artes de Lis
boa. Foi por duas vezes bol~ 
seiro da Fundação Calous
te Gulbenkian, a primeira 
de 1976 a 1979 e a segunda 
de 1992 a 1993. Entre 1992 
e 1993, trabalhou na Ale
manha. 

Recebert o Prémio Nacio
nal de Gravura em 1981, o 
Prémio de Gravura do Ban
co de Fomento Nacional, 
em 1983, e o Prémio de 
Aquisição de Lagos em 
1984. Esteve representado, 
em 1980, no Festival de Pin
tura de Cagnes-sur-Mer, e 
em 1984/85 na 18a Bienal 
de São Paulo (Brasil). Em 
1992 esteve representado 
na Bienal de Paris. 



29 
DIÁRIO DE NOTfcIAS-MADEIRA FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

, . 
JOÃO VICTOR COSTA, 'T E N O R E COMPOSITOR 

30 anos de carreira 
assinalados com. CD '0 

J oão Victor Costa, o co
nhecido tenor madei
rense e um grande im

pulsionador da actividade 
dos coros da Região, vai ser 
homenageado no próximo 
sábado na Casa da Cultm'a 
da Calheta (Casa das Mu
das) pelo Coro do Arco da 
Calheta. A homenagem coin
cide com o lançamento de 
um CD que marca os trinta 
anos de carreira daquele 
que é, também, o composi
tor do Hino da Madeira. 

Intitulado, com gosto al
go duvidoso, "Portrait de 
Uma Voz", o CD, cuja promo
ção e divulgação estão a car
go da editora madeirense 
"Almasud" Records, é contu
do uma edição do próprio ar
tista, e de interesse incontes
tável. Vem juntar-se este re
gisto ao património musical 
da Região, do qual faz ine
quivocamente parte, caben
do-lhe o destaque que mere
ce. Isto porque João Victor 
Costa, que reuniu neste dis
co a sua interpretação de te
mas variados, notabilizou
-se como tenor no estrangei
ro, salientando-se Como um 
dos mais importantes teno
res portugueses das déca
das de 60 e 70, embora rara-

o CD é um olhar retrospectivo sobre a carreira do tenor madeirense. 

mente actuasse em Portu
gal, nessa época. 

"Portrait de Uma Voz" 
constitui-se como uma com
pilação de várias obras in
terpretadas por João Victor 
Costa. As mesmas incluem 
"Marechiare", de Tosti, "Mu-

sica Proibita", de Gastaldon, 
"Cuore Ingrato", de S. Cardil
lo, "Chanson d:Adieli", de 
Tosti, "Ave Maria", de Bach
,.Gounod, ·"Ave Verum", de 
Mozart, ."Largo", de Haen
deL "Panis.Angelicus", de Cé
sar. Franck, "Cubus Ani-

mam", de Rossini, "Regres
soao Luar",de João Victor 
Costa, com letra de Guerra 
Junqueiro, "Sinfonia da Chu
va", do. mesmo autor, com le
tra de, Rogério Correia,.· 
"Amor Ti Vieta", da ópera 

. "Fedora" de U. Giordano, 

A T É 1 9 D E N O V E M B. R O N A G A L E R I A D O C A R M O 

Angela Rodrigues 
9u a memória impressa nas telas 

Conforme o DIÁRIO 
já noticiou, de for

ma algo abreviada con
tudo, encontra-se paten
te na "Galeria do Car
mo" à Rua do Bispo nO 
40, no Funchal, uma ex
posição de Angela Rodri
gues, intitulada "O Lu
gar da História". 

o percurso 
de uma artista 

Numa pequena peça 
intitulada "Arqueologia 
do espírito" e publicada 
nesta mesma página de 
Cultura no passado dia 
6, referíamo-nos a esta 
mostra de pinturas e co
lagens como um reen- · 
contro com a recupera
ção de um passado po
voado de memOl'las, 
através dQ recurso a 
uma arte baseada numa 
simbologia próxima das 
pinturas rupestres, afi-

Angela Rodrigues: vestígios de um passado. 

nal vestígios de um pas
sado distante impressos 
na memória das pare
des. Hoje aproveitamos 
para desvendar mais 
um pouco do percurso 
da própria autora. 

Nascida na Madeira 
em 1961, Angela Rodri
gues é :licenciada em Ar-

tes Plásticas/Pintura pe
la Faculdade de Belas
-Artes da Universidade 
de J"isboa. Foi bolseira 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian em 1991 e 
1992 e começou a parti
cipar em exposições co
lectivas em 1983, no en
tão , Iostitutoo S.u.panioJ\ , 

de Artes Plásticas, no 
Fuochal. 

Entre 1983 e 1986, 
participou também nu
ma mostra de pintura e 
desenho no Museu de 
Arte Sacra do Funchal, 
numa exposição itine
rante de pintura e escul
tura e numa mostra de 
gravura e fotografia (En
contros Coimbra). 

Em 1991 expunha na 
ESBAL, na Câmara Mu
nicipal de Lisboa, na Fa
culdade de Psicologia e 
no edifício C 1 da Facul
dade de Ciências da Uni
versidade de Lisboa. No 
ano seguinte participa
va na III Bienal de Gra
vura na Fábrica da Cul
tura, na Amadora. 

Em 1993 expôs ainda 
gravura e escultura na 
Galeria Municipal de Al
mada, na Faculdade de 

. Belas Artes da UL e no 
Centro Cultúral da Mala
posta. Participou tam
bém na animação da zo
nado Chia40. , \-" t.'. II 

"De Miei Bolenti Spiriti", de 
"La Traviata" de Verdi, "E 
Lucevan Lestelle", da ópera 
"Tosca" de Puccini, ''Recondi
ta Armonia", da mesma ópe
ra, "M'Appari", da ópera 
"Marta" de FI'. Flotow, "O Pa
radiso", da ópera "A Africa
na" de Meyerbeer, "Cielo e 
Mar", da ópera "La Giocon
da" de A. Ponchielli, e "Che 
Gelida Matina", da ópera 
"La Bohéme", de Puccini. 

Como se vê, trata-se de 
um conjunto de peças erudi
tas e populares, habitual
mente interpretadas pelos 
tenores. As mesmas consti
tuem um olhar retrospecti
vo sobre .a voz e a carreira 
artística de um dos nossos 
valores musicais, e uma 
oportunidade de o conhecer 
melhor. 

A qualidade sonora do 
CD deixa algo a desejar em 
alguns dos temas. Foram in
cluídas algumas interpreta
ções constantes de grava
ções feitas há mais de 30 
anos, das quais foi impossí
vel eliminar certos ruídos. 
Além disso, e conforme reco-

. nhece o próprio tenor na m- . 
formação escrita contida no 
CD, verifica-se também 
«com alguma frequência um 
certo desfasamento entre a . 
voz e a .orquestra», que, em 
alguns dos. temas -e deve-

.' ras curiosamente, refira-se 
- te~sido gr~vada ·separa

. daniente da voz do icantor. 
«Por esses factores me-

Dois anos depois 
apresentou as suas 
obras na Sociedade Na
cional de Belas Artes e . 
na Biblioteca Nacional e 
do Livro de Lisboa, e 
ainda realizou a mostra 
"Obr~ Gráfica - Arte Pe
riférica" em Massamá
-Queluz. Em 1996 parti- . 

_ cipou em colectivas em 
Vendas Novas, na Ama
dora e na Casa da: Im
prensa (Lisboa), entre 
outras. Em 1997 partici
pou em "Alter ln Loco", 
Cinco Artistas no Pa
drão dos Descobrimen
tos, em Lisboa. Em 
1998, expôs na "Inquisi
ção" da Madeira e parti
cipou numa exposição 
organizada pela DRAC, 
que levou alguns artis
tas madeirenses a Ro
ma. 

Individualmente ex
pôs em 1995 "Memórias 
do Tempo", mostra orga
nizada pela galeria "Ar
te Periférica" no Centro 
Cultural de Belém. Em 
1998 foi a vez de "Cir
cunscrever o Presente", 
exposição apresentada 
no Centro Edmundo Bet
tencourt no Funchal. 
". , t, V\.' .. l. I .... Ll,If~ , RQ,Ç;fdA 

nos agradáveis» - refere 
João Victor Costa - pede-se 
aos possíveis ouvintes com
preensão e boa vontade. Ou
tros CD que estão a ser pre
parados serão, por certo, 
isentos desses defeitos». . 

De qualquer modo, este 
CD de título tão desagradá
vel, "Portrait de Uma Voz", 
constitui, sem dúvida, um 
documento de valor. Ao mes-

. mo, promete"o tenor madei
rense, hoje professor do nos
so Conservatório de Música, 
virão juntar-se outros, «que 
incluirão não só temas do re
pertório internaciom;Il», co
mo, também, parte da sua 
extensa obra para Canto e 
Piano. 

Victor Costa é, de facto, 
autor de duas oratórias em 
português, de mais de 100 
canções eruditas para Can
to e Piano, e ainda de trios, 
quartetos, etc. Escreveu 
também dezenas de peças 
para piano, e está a elabo
rar presentemente dois Con
certos para este instrumen-

. to. 
Recorde-se que Victor 

Costa foi bolsista da Gulben
kian na Musikhochschule 
de Munique, onde estudou 
ópera, lieder, oratória e com
posição, Actuou em festivais 
em Munique, fez uma "tour
née" por Israel e 23 viagens 
de concerto em navios de 
cruzeiro alemães. Desempe
nhou papéis principais em 
várias óperas apresentadas 
na Ópera Estadual de Augs
burgo, e apresentou-se ain
da no "La Scala" de Milão in
tegrado no elenco de uma 
ópera de SchQenberg, e em 
várias cidades da Austria, 
da Alemanha e da Checoslo

. váquia (Viena, Linz, Graz, 
Wiesbaden, Colónia, Ham
burgo, Munique). 

Em Portugal, cantou em 
várias óperas, no S. Carlos e 
'no Teatro da Trindade, e. 
ainda em concertos; 

Lufs ROCHA 

Galeria 
Diferença 
assinala 
20 'anos 

A Galeria Diferença, 
fundada em 1979, assina
la sábado 20 anos de expo
sições com uma colectiva 
de 42 artistas que ao lon
go deste período mostra
ram a sua arte naquele es
paço cultural de Lisboa. 

Obras de Malangatana, 
Pedro Calapez, António 
Cerveira Pinto, André Go
mes, Ana Hatherly; Eduar
do Nery; Rui Chafes, entre 
outros, vão estar lado a la
do na exposição "A Memó
ria e a Diferença - Olhar 
uma Galeria", que fica pa
tente até 8 de Janeiro. 

«Vai ser uma coisa mui
to heterogénea», disse on
tem à agência Lusa Nacy 
Dantas, uma das directo
ras da galeria. 

A mostra abarca traba
lhos de pintura, desenho, 
serigrafia, fotografia, gra
vura, técnica mista e li
vros editados pela gale-
ria. , '(:J lI.. J vJ'LJI 
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• 
Festival 
"Danças 

nii~XDída;aét' 
movimenta 

Lisboa 
A vontade de apagar 

fronteiras entre a dança e 
outras artes inspirou a 
programação da sexta edi
ção do Festival Internacio
nal Danças na Cidade, 
que tem início dia 18, em 
Lisboa, com 52 espectácu
los. 

O evento, organizado 
pela associação com o 
mesmo nome, desde 1993 
tem vindo a crescer, tor
nando-se maior em núme
ro de apresentações, parti
cipação de artistas e espa
ços envolvidos, contando 
este ano com nove salas 
de espectáculos. 

Mónica Lapa, directora 
artística do festival, disse 
à agência Lusa que o cres
cimento se deve ao aumen
to de público nas edições 
anteriores: cerca de seis 
mil pessoas assistiram em 
~998, com uma média de 
80 por cento de lugares 
ocupados em cada sessão. 

«Pode parecer pouco se 
pensarmos que um concer
to de rock pode ter 10 mil 
espectadores, mas para 
este tipo de espectáculos, 
e em salas com cem luga
res, é um número muito 
importante», apontou. 

A organização tem vin
do a tentar dar oportuni
dades aos jovens artistas 
em início de carreira. Mó
nica Lapa de~creve um 
"panorama negro" vivido 
pelos principiantes, que, 
no entanto, «tem melhora
do nos últimos cinco 
anos». 

«É difícil para os novos 
artistas encontrar um es
paço de trabalho e apre
sentar os seus espectácu
los. Os teatros e outras sa
las têm geralmente as 
suas companhias, e, por 
outro lado, as grandes ins
tituições procuram os ve
teranos que já deram pro
vas de sucesso», justifi
cou. 

Perante este panora
ma, o festival «sente que 
tem a responsabilidade de 
dar apoio, não SÓ monetá
rio, mas também a nível 
de espaço para ensaios e 
acompanhamento». 

Para o evento, a asso
ciação conta com um 
apoio financeiro do Minis
tério da Cultura (21 mil 
contos), que cobre quase 
metade dos custos (cerca 
de 50 mil contos) e o res
tante é obtido por patrocí
nios eco-produções. 

ORGANIZAÇÃO: 

Uma mansão muito especial e que irá provocar calafrios aos "desgraçados" 
que nela irão dormir ... 

ANTE-ESTREIA A 1 8 

Há casas que 
nascem mal ... 

__ '~"'"'""P''''''''W''@''''''''''''---~'''''''@'''~' • 
• A pr6xilt'la ante-estreia do OIARIO, que : 

se realizará no dia 18 de Novembro, 
traz-nos o filme" A Mansão" de Jan 
de Bont. Trata-se de uma história 
de terror. Para todos aqueles 

ue gostam de emo ões fortes ... 
==~6 __ ~~ ____ ~ __ ~ __ r-= __ ~~_ 

J á se tornou num 
saudável hábito ci
néfilo. As ante-es

treias que o DIÁRIO e a 
Lusomundo e rádio DIÁ
RIOtrSF promovem,têm
-se revelado como mo
mentos de agradável con
vívio, entre os convida
dos que, como sempre, 
são obsequiados por 
atenções especiais das 
empresas apoiantes des
te evento. Uma rosa para 
as presenças femininas 
no evento, oferta da Estu
fa e uma taça de champa
nhe para todos, oferta da 
Sosousas. 

A organização do even
to, realça que a presença 
nestas ante-estreias é fei
ta através da apresenta
ção de um convite pes
soal e numerado. 

O filme que fará a sua 
ante-estreia, na sala do 
ex-cine casino, na próxi
ma quinta-feira é uma 
realização de J an de 
Bont, responsável, entre 
outros, pelo êxito chama
do Twister. 

O filme explora o me-

IS 

do, baseando-se na nove
la clássica de Shirley 
Jackson "The Hauting of 
Hill House". Esta mesma 
história já havia sido al
vo de adaptação cinema
tográfica no ano de 63, 
numa produção de Ro
bert Wise. A moda dos re
makes parece indiciar 
uma confrangedora falta 
de imaginação, para os 
lado e Hollywood ... 

Escura e proibida, a 
Mansão ergue-se solitá
ria no monte. Construída 
há 130 anos atrás pelo in
dustrial têxtil Hugh 
Crain, para a sua esposa 

, e filhos que nunca teve. 
Em vez disso, a história 
da casa encheu-se de his
tórias de tragédia, que 
acabaram por deixar a 
casa vazia. Aparentemen
te ... 

Um século mais tarde, 
o Dr. David Marrow , 
(Liam Neeson), intrigado 
pelo sombrio e misterio
so passado desta man
são, arranja três pacien
tes para aquilo que clas
sifica como uni estudo 

científico de desordens 
do sono. 

Theo (Catherine Zeta 
Jones) é uma mulher do 
mundo, cuja atitude prag
mática de enfrentar as si
tuações esconde fragili
dades. Luke (Owen Wil
son), o cínico do grupo, 
que desde a primeira ho
ra, desconfia das reais in
tenções deste pretenso 
estudo e NelI (Lili Tay
lor), a mais sensível des
te trio. Desde a chegada 
à casa que NelI se sente 
atraída por ela, uma 
atracção que é estranha
mente mútua. 

Não demora muito pa
ra que os fantasmas pes
soais de cada um dos per
sonagens, os assaltem de 
forma brutal. É que é 
muito perigoso adorme
cer nesta mansão. 

Os muros da mansão 
são firmes, os soalhos 
também... Mas os locais 
sabem, e nós saberemos 
igualmente, que há al
guém que se passeia por 
ali. Sozinho ... 

Um filme para quem 
gosta de emoções fortes! 

APOIOS: 
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JAZZ FICA MAIS POBRE 

Morreu o trompetista 
Lester Bowie 

O trompetista de "jazz" 
norte-americano Les

ter Bowie, membro funda
dor do grupo "Art Ensem
ble of Chicago", inorrêu aos 
58 anos, vítima de um can
cro no fígado. 

Lester Bowie, conhecido 
por utilizar humor, técni
cas de teatro e todos os ti
pos de música nas suas ac
tuações, faleceu anteontem 
à noite na sua residência 
em Nova Iorque. 

O músico estava em di
gressão em Londres com o 
grupo "Brass Fantasy" 
quando se sentiu mal e foi 

hospitalizado, tendo regres
sado a Nova Iorque. Ali, vol
tou a ser internado num 
hospital e foi depois envia
do para casa, onde morreu. 

Natural 'de Maryland, 
Lester Bowie começou a to
car trompete aos cinco 
anos e formou a sua primei
ra banda aos 16. Em 1969, 
ele ajudou a fundar o "Art 
Ensemble of Chicago", que 
durante trinta anos tem ac
tuado nos Estados Unidos 
e na Europa. Em Outubro, 
foi publicado o seu último 
álbum, "The Odyssey of 
Funk and Popular Music". 

MÚSICA DO BRASIL 

Sepultura,ParruaInas 
e Skank: os melhores 
os grupos "Sepultu

ra", "Paralamas do 
Sucesso" e "Skank" estão 
entre os que publicaram 
os melhores discos brasi
leiros da última década, 
segundo uma lista elabo
rada por vários críticos e 
publicada pela revista 
musical "Showbiz", a prin
cipál do género no Brasil. 

A lista, formada por 
vinte álbuns, é encabeça
da pela produção "Rai
mundos" de 1994, que 
marcou a estreia disco
gráfica daquele grupo de 
"rock". 

O disco "Calango", que 
apresentou os "Skank" 
em 1994, ocupa o segun
do lugar da lista, enquan
to o último trabalho dos 

"Sepultura" com o vocalis
ta Max Cavalera, "Roots", 
de 1996, está na quarta 
posição. 

A cantora Marisa Mon
te encontra-se no quinto 
lugar com o disco "Cor de 
Rosa e Carvão", de 1994. 

O álbum "Hey -Na Na", 
publicado em 1998 pelos 
"Paralamas do Sucesso", 
foi indicado como o déci
mo melhor da música bra
sileira nesta década. 

A produção "Da Lama 
ao Caos", de 1994, assegu
rou a sétima posição ao 
músico Chico Science, 
que morreu em 1997 num 
acidente de trânsito e 
que hoje é um dos nomes 
de moda no som "alterna
tivo" do Brasil e dos Esta
dos Unidos. 

INICIATIVA EXTRAVAGANTE 

Música dos Beatles 
traduzida para latim 

E rat abhínc viginti annis 
hodie, Centurio Piper ca

tervam canere docebat. Con
fuso? Tradução para portu
guês: "Fbi há 20 anos que o 
sargento Pimenta ensinou a 
banda a tocar". 

Trata-se da versão em la
tim do primeiro verso do ál
bum "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band", dos Bea
tles, de 1967, eleito o melhor 
do milénio. 

A autoria da tradução é de 
Benjamin Joffe, 23 anos, natu
ral de Cleveland, e estudante 
na Universidade Yeshiva, em 
Nova Iorque, que assim jun
tou duas paixões suas, o la-

tim e os Beatles, traduzindo 
as 12 canções do álbum. 

O objectivo de Benjamin 
foi o de ser entronizado na 
National Classics Fraternity, 
que exige que seja traduzida 
para latim qualquer forma de 
cultura contemporânea. 

«Sou um grande fã dos 
Beatles. Se pudesse tirava 
um mestrado em Beatles», 
justificou, adiantando que 
gastou «apenas umas sema
nas» a traduzir o álbum. 

«A canção mais difícil foi 
"Lucy ln The Sky With Dia
monds", porque há muitas pa
lavras que não existem em la
tim. 

PUBLICIDADE 

PEUGEOT 
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ANÚNCIO 

3.° Juízo CíVEL DO FUNCHAL 

2. a Publicação no Diário de Notícias em 11/11/99 

o DOUTOR PAULO H. PEREIRA GOUVEIA, JUIZ DE DIREI
TO DO 3.0 Juízo cíVEL: 

FAZ SABER que corre termos neste 3.0 Juízo CíVEL do Tribunal 
Judicial da Comarca do Funchal uma Acção Especial de Falência n.O 
432/99, em que é requerente Banco BPI, S.A. e requerido 
Elizabauto - Comércio de Automóveis e Acessórios, lda., com 
sede na Rua da Carreira, n.O 223, nesta cidade do Funçhal, na qual 
correm éditos de 10 (dez) dias citando os credores desconhecidos 
para, no prazo de 10 (dez) dias posteriores aos dos éditos, deduzirem 
oposição ou justificarem os seus créditos ou ainda proporem qualquer 
providência diferente da requerida. 

Para efeitos do n.O 2 do Art.O 19.0 do CPEREF faz-se consig
nar que a data de entrada da petição em Juízo foi 09/07/99. 

Para constar se lavrou o presente edital. 

Funchal, 3 de Novembro de 1999 

o Oficial de Justiça o Juiz de Direito 
Paulo H. Pereira Gouveia Una Maria Andrade Marques 

ANÚNCIO 

2.° Juízo CíVEL DO FUNCHAL 
1." publicação no Diário de Notícias em 11/11/99 

Processo de Execução Execução Sumária n.O 1026/97 - 2.° Juízo Cível 
Exequente(s): Ministério Público 
Executado(s): João Herculano da Silva Marques e mulher Maria do 
Rosário de Freitas 

o Dr. Fernando Manuel Dias Pereira, Juiz de Direito deste Tribunal: 
Faz saber que por este Triounal correm éditos de vinte dias, 

contados da segunda e última publicação do anúncio, citando 
os credores desconhecidos do(s) executado(s), com 
morada/sede, Sítio do Laranjal Grande, Caminho do Curral 
Velho, 4, 9000 Funchal, Funchal, para, no prazo de quinze dias, 
posterior ao dos éditos, reclamarem os seus créditos pelo pro
duto da venda dos oens - Móveis - , penhora efectuada a 
20.05.99, em Funchal , sobre que tenham garantia real , na exe
cução acima identificada. 

Funchal, 25/ 10/99 

O Juiz de Direito 
• f:$r~anêJà 'Ma'nt~i'lJils"'Pe~e"ir1' 

A Escrivã Adjunta 
• Luraés Matos' 

T E M:,-, i 
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PRECIPITACÃO 

Ontem ' 

Santana 0.0 
A~ieiro 
Santo da Serra 0.0 

. ne~ta secção baáta: ' 
"""to"tI'rl" no quadro' Cada letrádeve ser inscrita num dos espaços' Dêlxa( um 

(com impostos InCluídos},'podendo ocupar ou não as 3 primeiras jinhas 
linha a mais, completa 0(1 não, acrescem 200$00 • No caso de pretender 

o total das publicações desejadas' Assinale as respecti'{as datas' 
ser recortado e, após devidamente preenchido, enviado por correio juntamente 

em ou vale de' correio. O envelope deverá ser endereçado a 

.• , 

• 
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BE ataca 
"offshore" 

da Madeira 
o Bloco de Esquerda in

terveio no debate da refor
ma fiscal, que decorreu, 
ontem,: na Assembleia da 
República, com Francisco 
Louçã a atacar uma vez 
mais o "offshore" da Ma
deira e a lei do sigilo ban
cário. 

Francisco Louça fez-se 
eco de um relatório da Ins
pecção Geral de Finanças, 
que dá conta de uma pro
vável fuga fiscal de algu
mas instituições bancá
rias. 

Segundo o relatório, ci
tado por Louçã, das 22 ins
tituições bancárias estu
das só sete pagam IRC, 
sendo que a Caixa Geral 
de Depósitos é responsá
vel por 59 por cento do 
montante arrecadado pe
lo fisco, apesar de só con
seguir 21 por cento dos 
proveitos gerados pelo sis
tema. 

Refira-se que o debate, 
agendado pelo Pp, decor
reu na ausência do minis
tro das Finanças e Econo
mia, Pina Moura. 

Preço do 
leite será 
mantido 

A Fenalac (Federação 
Nacional das Uniões e 
Cooperativas de Leite e 
Lacticínios) garantiu, on
tem, que o preço médio do 
leite ao produtor será 
mantido até final do ano, 
podendo mesmo prolon
gar-se até Março de 2000. 

«Os preços pagos à pro
dução não vão descer até 
ao fim do ano e provavel
mente até ao final da pre
sente campanha, isto é, 
até Março do próximo 
ano, mas neste último ca
so não posso assegurar», 
adiantou à agência Lusa o 
secretário-geral da Fede
ração. 

Actualmente o preço 
médio do leite ao produtor 
é de 60 escudos por litro, 
existindo contudo produto
res que recebem 70 escu
dos e outros que não rece
bem sequer o preço mé
dio. 

A Fenalac reagiu ontem 
em comunicado às acusa
ções feitas a semana pas
sada pela Confederação 
dos Agricultores de Portu
gal [CAP), que apontavam 
para a existência de um 
monopólio no sector, deti
do pela Lactogal, e repu
diavam a intenção das coo
perativas de reduzir o pre
ço pago ao produtor, já no 
mês de Novembro. 

• • 

FU 

J A I M E R A MOS E A DIRECÇÃO NACIONAL 

PSD-Méum 
partido diferente 
Se o PSD a nível < < nacional está 

com instabilida
de directiva, esse é um pro
blema que diz respeito às 
respectivas bases nacio
nais. Nós, na Madeira, traba
lhamos bem e não depende
mos em nada, mesmo nada, 
do continente. Até porque te
mos estatutos próprios e in
dependência económica. Ho
je, somos um partido dentro 
do partido e só não somos 
um partido à parte porque a 
Constituição não nos dá es
sa possibilidade». 

É assim que Jaime Ra
mos, secretário-geral do 
PSD-Madeira, vê os confli
tos entre Durão Barroso e 
Santana Lopes. As lutas in
ternas nacionais não dizem 
respeito à estrutura regio
nal do partido que, segundo 
refere, só não é oficialmente 
um partido regional porque 
a Constituição da República 
proíbe a formação de parti
dos regionais em Portugal., 

Em declarações ao DIA
RIO, o homem da máquina 
partidária social-democrata 
lembra que a sua posição 
em relação a Lisboa não é 
inédita. «Já o disse dezenas 
e centenas de vezes que os 
militantes do PSD da Madei
ra estão mais preocupados 
com os madeirenses e os 
porto-santenses do que com 
os problemas do partido a 
nível nacional». 

A lógica, na Madeira, re
corda, sempre foi: os interes
ses da Região, primeiro; os 
interesses do partido, de
pois. «Já quando o PSD es
tava no poder tínhamos es-

• Jaime Ramos está pouco preocupado com a 
instabilidade directiva do PSD nacional, pois, como 
lembra, o PSD da Madeira só não é um partido à 
parte porque a Constituição da República não deixa. 

MARTA (AIRES 

o secretário-geral do PSD-Madeira mostra total desinteresse perante a 
instabilidade directiva na estrutura nacional do partido. 

se sentimento e basta ler 
os meus discursos e os do 
Dr. Alberto João Jardim». 

. Apesar do desinteresse 
em relação ao PSD nacio
nal, o secretário-geral do 
partido que governa a Re
gião há 25 anos responsa
biliza Cavaco Silva pela ac
tual situação de fragilida
de que se vive nas hostes 

laranjas a nível nacional, 
tal como aponta Mota Amae 

ral como culpado da perda 
de poder nos Açores. A saí
da dos dois líderes caris
máticos é para Jaime Ra
mos uma atitude de «egoís
mo». 

Por isso, «o que preten
do é que o Dr. Alberto João 
Jardim continue para que 

não se dê na Madeira aqui
lo que se deu nos Açores e 
no continente, que foi a 
consequência do egoísmo 
pessoal de Mota Amaral e 
de Cavaco Silva. Os dois lí
deres, ao abandonarem o 
partido, não levaram em 
consideração o projecto so
cial-democrata avançado 
por Sá Carneiro». 

S D M REFUTA INSPECÇÃO ram por se estabelecer na 
Madeira». 

Praça contribui 
para o desenvolvimento 
O Centro Internacional 

de Negócios da Madei
ra (CINM) contribui, de di
versas formas, para o de
senvolvimento regional, de
signadamente através do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) e da diversificação da 
actividade económica. A ga
rantia foi dada ontem pelo 
presidente da Sociedade de 
Desenvolvimento da Madei
ra (SDM), empresa conces
sionária do CINM. 

Francisco Costa refuta 
por completo as críticas 
que um relatório da Inspec
ção-Geral de Finanças tece 
às actividades dos bancos 
portugueses no "offshore", 
questionando o contributo 
que esta praça possa dar 
para o desenvolvimento re
gional. 

O responsável da SDM 
chama a atenção que, no fi
nal de 1998, três das quatro 
actividades do CINM .( ex-

cluído o Registo de Navios) 
representavam cerca de 
2.500 postos de trabalbo, «o 
que é um valor significati
vo, se compararmos com a 
população activa da Madei
}'a». Por outro lado, o CINM 
provocou o nascimento de 
«um conjunto de activida
des económicas que não 
existiam na Madeira e que 
passaram a existir. Há mi
lhares e milhares de entida
des estrangeiras que opta-

Francisco Costa lembra 
ainda que o CINM contribui 
já para cerca de 5 por cento 
do PIB. «Portanto, há resul
tados, verificáveis e quanti
ficáveis, que demonstram 
que este mecanismo de de
senvolvimento regional é 
adequado, está bem direc
cionado e é eficaz em fun
ção dos objectivos que fo
ram definidos à partida». 
Quanto à preocupação pela 
transferência de operações 
bancárias do regime geral 
para o regime especial, sa
lienta: «Se a praça da Ma
deira não existisse, os ban
cos fariam essas mesmas 
operações em qualquer ou
tra praça internacional». 

M. F. L. 

• 
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NO FECHO 

Champálimaud: 
acordo eomCGD 

permitirá 
tto 
é 

António ali-
maud, relativo ao 
negócio com. o ]3anco 
Santander Central 
Hispano (aSCm, está 
está esboçadQ, disse à 
Lusa font~ ggv{tl'nameU-
tal. De aco a 
mesmat 
passa~ 
t()tali 
:fináD. 
maud en aI;lm.. '" 
Geral de DéIfóSitos ê o 
BSCH, 

A União 
, deve dot 
"meiosp 
millt 
as oir 
exigirem, 
represent da 
Política Exterior e de 
Segurança Comnm 
Europeia (PESC), 
Javier Sólana. A medi
da que o processo de 

. f;l.IDp~" 
cada v 
limites 
de lnst , ~sta 
"não pode m&LS adiar a 
decisão de dotar-se 
dos instrumentos 
necessários para fazer 
frente a uma maior 
necessidade de segu
rança", afirma Solana 
em artigo ontem publi
cado no vespertino 
francês "LeM6nde". O 
político espà'nbol 
adianta que .a mudan
ça de contexto estraté
gico na Europa depois 
do fim da guerra fria e 
o surgimento de uma 
"massa crítica de 
interesses comuns dos 
próprios" permitem 
que esse projecto 
"esteja agora .Jlladutó". 

LeUo emtrotont() 
a 25 de Novembro 

o secretário de Estado 
das Comunidades, José 
Lello, estará em Toron
to, Canadá, na tarde 
do dia 25 de Novembro, 
deslooando-se. desde 
Otava. onde estará em ' 
visita de alho. 
disseram ntem fontes 
comunitárias à agência 
Lusa. Na primeira 
cerimónia em Toronto, 
José Lello assistirá à 
inaugura~ão do mastro 
e hasteamento da 
Bandeira Nacional no 
edifício onde funciona 
agora o Consulado-Ge
ral de Portugal. 
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ALEGA IIJUSTA CAUSA II 

Marítimo rescinde 
com Asselman 

o belga Asselman deixou 
de ser, a partir de ontem, 
jogador do C.S. Marítimo. 
O jogador recebeu a carta 

que indica despedimento 
"com justa causa". O atleta, 
parajá, não comenta, 
mas promete reagir. 

• PÁGINA 10 • 

A P o I o A 1/ P R E S I D E N T E F. S ,A N TOS 1/ 

Alberto. João Jardim contra 
"lei das incompatibilidades" 

• PÁGINA 10 • 

REUNIÃO FOI ONTEM 

Segurança aprova 
"Ribeira Brava" 

• PÁGINA 3 • 

REFORÇOS 

Joilton e dois novos 
treinam no União 

• PÁGINA 5 • 

SERRÃO CONVIDADO 

-Voleibol do Nacional 
sem dirigentes 

• PÁGINA 8 • 

BASQUETEBOL 

CAB a uma vitória 
do sonho europeu 

• PÁGiNA 9 • 
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Zahovic 
na saída 

de Bajevic 
o jugoslavo Dusan Baje

vic apresentou ontem o pe
dido de demissão do car
go de técnic'o do Olympia
kos, depois de ter conduzi
do os gregos a três títulos 
nacionais consecutivos. 

A fraca prestação na Li
ga dos Campeões - falhou 
o apuramento para a se
gunda fase depois de ter fi
cado atrás do Real Ma
drid e do FC Porto no Gru
po E - e o conflito com o 
jogador esloveno Zlatko 
Zahovic deverão ter sido 
os principais motivos des
te pedido de Bajevic. 

Zahovic, que no defeso 
deixou o FC Porto para ru
mar até Atenas, falhou 
por algumas vezes a titula
ridade na equipa, apesar 
de ter sido, a par do brasi
leiro Giovanni, uma das 
contratações mediáticas 
do Olympiakos durante o 
defeso. 

As opções do técnico 
despoletaram a iIisatisfa
ção do esloveno, que nun
ca manteve relações mui
to cordiais com Bajevic, 
que por sua vez não sen
tiu o devido apoio dos diri
gentes do clube. 

Curiosamente, Bajevic 
apresentou a demissão 
dias depois do Olympia
kos ter conseguido, frente 
ao PAOK de Salónica (4-1) 
a sE)xta vitória consecvti
va para o campeonato. 

Carvalhal 
deixa 

Espinho 
o técnico Carlos Carva

lhal deixou ontem o Spor
ting de Espinho, da Segun
da Liga do futebol portu
guês, devido aos maus re
sultados acumulados pela 
formação dos "tigres". ' 

A direcção do Sporting 
de Espinho entregou a pre
paração da equipa sénior 
de futebol aos adjuntos Ri
fa e Pedro Bezerra e reser
va para hoje ou amanhã o 
anúncio do futuro treina
dor. 

A derrota por 4-1 fren
te ao U. Lamas terá esta
do na origem da tomada 
de posição anunciada pe
la direcção do Sp. Espi
nho, descontente com a 
10a posição que a sua 
equipa ocupa na tabela 
classificativa. .1 

N O MARíTIMO 

Assebnan despedido 
com "justa causa" 

A sselman foi despe
dido do Marítimo. 
Uma decisão on

tem confirmada, quando o 
atleta foi confrontado com 
a respec,tiva informação 
escrita. E o culminar de 
um processo que se arras
tava há já algum tempo. 

Foi o próprio jogadçr 
que o confirmou ao DIA-

, RIO, sem pretender, no en
tanto, adiantar mais por
menores. Algo desanima
do, o belga abandonou o 
campo de Santo António 
após uma reunião com o 
presidente do Marítimo, 
Carlos Pereira. 

Instado a comentar o 
despedimento, Asselman 
recusou-se a fazê-lo, pro
metendo apenas que no 
decorrer desta semána da
rá uma conferência de im
prensa, onde procurará 
transmitir a sua versão. 

Carlos Pereira 
confirma dispensa 

Carlos Pereira, por seu 
turno, confirmou, tam
bém, o despedimento de 
Asselman. «É o resultado 
do processo disciplinar, 
que culminou com o despe
dimento por justa causa. 
Foi uma decisão do depar
tamento jurídico do clube, 
uma situação perfeitamen
te normal no futebol». 

Questionado se, da reu
nião mantida com Assel
man, tinha ficado tudo 
acordado, Carlos Pereira 
adiantou que deverá ha
ver ainqa «conversações e 
acertos finais. Tudo de
penderá do próprio joga
dor, ou seja, caso ele acei
te, ou não, o resultado do 
processo instaurado». 

• Asselman foi despedido. O jogador belga deixou 
de fazer parte dos "quadros" do Marítimo. 
Foi o culminar de um processo que se arrastava 
há longo tempo. O clube alega "justa causa". 

FILIPE SOUSA 

Sem querer historiar o 
porquê de ter sido movido 
um processo disciplinar a 
Asselman, Carlos Pereira 
referiu, no entanto, que 
nada teve a ver com o pos
sívelempréstimo do joga-

Asselman: "adeus" Marítimo. 

dor ao clube belga do 
GeeI, o qual não acabou 
por se efectivar. «Era ape
nas uma saída para o pro
cesso que estava a decor
rer», acentuou. 

Relembre-se que o con-

trato com o Asselman ter
minava no final desta tem
porada. Contudo, o mes
mo ficou sem efeito desde 
ontem, por decisão do de
partamento jurídico do 
clube. 

N O TREINO DOS "VERDE-RUBROS" 

Não convocados e suplentes 
em "peladinha" com equipa B 

'-

A margem do despedi
mento de Asselman, o 

plantel do Marítimo regres
sou ontem ao trabalho no 
campo de Santo António. 
Mas apenas o fizeram os 
jogadores não convocados, 
bem como os suplentes do 
encontro com o FC. Porto. 

Uma sessão que contou, 
portanto, com apenas doze 
jogadores da equipa princi
pal. O treino que decorreu 
em parceria com o traba
lho da equipa B "verde-ru
bra" teve por base uma "pe
ladinha" em três quartos 
do campo. 

De um lado,l.!il.stiverram, I I' i ' 1, '. 'L f t-Lino : pooS:ÍV(l]. eSÍol'ciâ. Ilúr1'1.tituJau. 'i'! 

os "B" e do outro os ele
mentos da equipa princi
pal. Um animado confron
to que "rendeu" alguns go
los. 

A equipa principal do 
Marítimo continua hoje a 
preparação da deslocação 
à "cidade dos arcebispos", 
com um treino da parte da 
tarde. 

Os maritimistas defron
tarão n..ovamente o Spor
ting Braga no próximo fim
-de-semana, desta feita a 
contar para a Taça de Por
tugal. Continuar na senda 
das vitórias é o objectivo. 

, • J ~ I ~ l r\ I • ~' t I I' ); [ ~) , ,~J'~ ~.~; f' 

Bruno 
não foi 

reavaliado 
o médio madeirense 

Bruno sofreu, no encon
tro com o FC do Porto, 
um forte traumatismo ao 
nível do tornozelo esquer
do. Ontem, estava previs
to ser reavaliado pelos 
médicos do clube. Contu
do, o atleta não se fez 
deslocar ao Campo da 
Imaculada Conceição, 
uma vez que foi concedi
da folga aos titulares do 
referido encontro. 

Mesmo assim, não 
existem motivos para 
grandes alarmes, já que 
a lesão não deverá ser 
impeditiva de dar o seu 
contributo à equipa, caso 
assim o entenda Nelo Vin
gada. Bruno necessita 
apenas de algum descan
so. Hoje o médio "verde
-rubro" deverá regressar 
ao trabalho, embora de 
forma condicionada. 

De resto, o departa
mento clínico dos "verde
-rubros" mantém o mes
mo panorama. Sburlea e 
Zeca continuam a ser as 
únicas ausências. 

O defesa romeno está 
a contas com uma virose, 
enquanto o médio madei
rense, recentemente ope
rado ao joelho manter-se
-á afastado dos relvados 
por mais algumas sema
nas. 

Três ausências 
devido a castigo 

Para além dos jogado
res referidos, o Marítimo 
em Braga não poderá 
contar, também, com os 
contributos de mais três 
jogadores. Recorde-se 
que Jokanovic, Rui Ós
car e Albertino viram, no 
encontro com os "dra
gões", a quinta cartolina 
amarela, pelo que cum
prirão um jogo de casti
go. 

Lino 
deverá 

ser titular 
Fruto dos castigos de 

Albertino e de Rui Ós
car, o Marítimo estará ' 
muito desfalcado no seu 
lado direito em Braga. 

Em virtude destes im-
. pedimentos, Nelo Vinga

da terá de fazel' obrigato
riamente alterações no 
seu "xadrez". 

Para o lugar de defesa 
direito a opção deverá 
recair em Lino. O gui
neense, que vem treinan
do nessa posição há al
gum tempo, deverá ter 
uma oportunidade em 
Braga. 

No lugar de Albertino 
a opção deverá recair 
em João Oliveira Pinto, 

I ou então em Dani.Dial3.'.', ', . 
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"Sintético" 
à disposição 
do FC Porto 

No. espaço. de uma se
mana, o. F.C. Po.rto. visita a 
região. pela segunda vez. 
Desta feita o. jo.go. é o.utro., 
quer para "dragões", quer 
muito. especialmente, para 
o.S "visco.ndes". Daí que 
não. seja demais um po.u
Co. de vaidade no. seio. do.s 
ribeira-bravenses pela vi
sita de tão. ilustre senho.r 
do. futebo.l nacio.nal e in
ternacio.nal. Um feito. his
tórico. que se quer seja as
sinalado. co.m po.mpa e cir
cunstância. 

Po.r isso. mesmo., o. elen
co. directivo. do. Clube Des
po.rtivo. Ribeira Brava, 
prepara co.m to.do. o. afinco. 
um almo.ço. co.nvívio. co.m o. 
"staff' do. Futebo.l Clube 
do. Po.rto.. O repasto., para 
o. qual o.S dirigentes que 
aco.mpanham a co.mitiva 
azul e branca já fo.ram 
co.nvidado.s, deverá ter lu
gar numa unidade ho.telei
ra situada num do.s lo.cais 
mais paradisíaco.s do. Co.n
celho.. 

Para muito.s po.derá ser 
uma o.po.rtunidade única 
de ver o.S craques da bo.
la... à bo.rla. Falamo.s o.b
viamente do.s jo.gado.res 
pentacampeões nacio.
nais. E tudo. po.rque a di
recção. do. C.D. Ribeira 
Brava endereço.u um fax 
ao. F.C. Po.rto., dispo.nibili
zando. as instalações do. 
Campo. Municipal da Ri
beira Brava, para um trei
no. de ádaptação. o.S piso. 
sintético., muito. pro.vavel
mente a aco.ntecer no. sá
bado. à tarde. Ao. que o. 
DIÁRIO apuro.u, até ao. 
princípio. da no.ite de o.n
tem, ainda não. havia sido. 
dada respo.sta, mas esta
mo.s em crer que se tal 
aco.ntecer, po.de muito. 
bem ser já um ensaio. pa
ra to.da a co.mpo.nente de 
segurança que sempre re
quer um jo.go. deste cariz! 

Balneário 
novo 

cedido 
Outro. aspecto. curio.so. 

que envo.lve o. jo.go. entre o. 
Ribeira Brava e o. Po.rto., é 
o. facto. de a equipa anfi
triã, deslumbrada co.m ta
manha so.rte no. so.rteio. 
da Taça, ceder à equipa 
po.rtista, o. "seu" no.vo. e 
mo.derno. balneário. inau
gurado. no. passado. do.min
go.. 

Uma atitude que só fi
ca bem na arte de bem re
ceber, e que aqui se regis
ta co.m inteiro. agrado., ra
zão. pela qual a equipa ri
beira-bravense, vo.ltará 
ao. velhinho. e o.bso.leto. bal
neário. situado. debaixo. da 
bancada Central. 

Os po.rtistas fazem, 
po.is, valer o. seu estatuto.. 
Lógico. L , 
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RIBE I RA B RAVA- F C P O R T O N O DOMINGO 

. Segurança estudada 
para tudo correr beDl 

• Aspectos relacionados com a segurança dentro e fora de campo, 
e outros referentes à estrutura organizativa do jogo da Taça de Portugal, 
no próximo domingo, Ribeira Brava-Porto, foram ontem tratados 
ao 'pormenor por dirigentes do clube, da AFM e da PSP. 

"Municipal" da Ribeira Brava fo.i, o.ntem, alvo. de aturada análise ao. nível da segurança. 

Cerca de duas dezenas 
e meia de agentes 
vão garantir a segu

rança nas áreas circundan
tes ao campo. e dentro. do. 
próprio. recinto. despo.rtivo.. 
Na estrada, o. trânsito. far-se
-á dentro. do.s mo.ldes que 
o.co.rrem po.r o.casião do.s fes
tejo.s do. São. Pedro., o. que 
co.mpreende um único. senti
do. de circulação em to.do. o. 
"triângulo." envo.lvente ao. 
Campo. Municipal. No. lo.cal 
do. jo.go., a po.lícia estará um 
po.UCo. po.r to.do.s o.S recanto.s 
do. recinto. despo.rtivo.. De res
to., só o. próprio. cenário. co.m 
que se deparar no. próprio. 
dia do. jo.go., po.derá fazer al
terar o.S plano.s, ao nível do. 
esco.amento. do. tráfego.. 
Apo.nta mesmo. na po.ssibili
dade eventual do. trânsito. 
ser desviado. para a Serra 
de Água, desde a saída da 
via rápida, caso. haja uma 
afluência desmedida. Daí 
que a alternativa para quem 
quiser seguir viagem, para a 
''baixa'' da Vila o.U para o.S la
do.s da Po.nta do. So.l, será 
sair no. nó de Campanário. e 
fazer o. resto. do. percurso. na 
antigaE.R. 

Já no. que co.ncerne ao 
campo., haverá apenas duas 
entradas para o. público.. Pa
ra a bancada Central o. aces
so. é feito. apenas pela habi
tual po.rta Sul, do. lado. da 
marginal da ribeira, enquan
to. que para o. público que se 

dirija para o. peão, a entrada 
é pela po.rta da cabeceira 
Sul do. campo, situada junto. 
à bilheteira. Dentro. do. recin
to., o. jo.go será vigiado. de per
to. pelo.s agentes, que serão 
"refo.rçado.s" co.m o.utro.s en
tretanto. vindo.s da estrada. 

te "haverá agentes a co.ntro- presidente da direcção, Is
mael Fernandes. Apenas um 
limitado. número. de co.nvites 
dirigido. a o.rganismo.s e enti
dades o.ficiais, que o.cuparão 
po.r co.mpleto. to.da a área o.n
de se situa a tribuna, en
quanto. que para a co.munica
ção. so.cial, excepcio.nalmen
te, o. terraço. do. no.vo. balneá
rio., será apetrechado. para 
aCo.lher o.S pro.fissio.nais da 
imprensa. Co.ntudo., estes só 
terão acesso. devidamente 

, lar o. trânsito. em to.das as zo
nas críticas", enquanto. que 
dentro. de campo., o.S seus ho
mens pro.metem estar aten
to.s a eventuais situações me
no.s próprias. 

Apesar de toda esta "gi
nástica", o. respo.nsável pela 
esquadra da Ribeira Brava, 
mo.stra-se confiante que tu
do. deco.rrerá dentro. da no.r
malidade, até po.rque, garan-

Quanto. à co.mpo.nente 0.1'

ganizativa, esta será alVo. de 
um maio.r rigo.r, em relação 
aos jo.go.s que habitualmente 

. o.co.rrem neste estádio.. 
"Bo.rlas não há para nin

guém", garante o. próprio. 

------------------------------. ------------------------------

A PAL~VRA D A PSP 

Preocupação maior 
é a lotação d~ . pampo 

A PSP é a principal parte respo.nsável pela 
segurança. Co.mo. tal; o. esquema está 

mo.ntado., e tem tudo. para sair a contento.. Pelo. 
menos assim espera o. chefe da subunidade da 
Ribeira Brava, Jo.sé Rodrigues, ' que terá sob 
suas o.rdens um efectivo. de 25 ho.mens. 

Declina que seja uma o.casião de risco, para 
sustentar que é, acima de tudo, uma ocasião a 
merecer redo.brada atenção.. No. seu entender, 
a grande interrogação. vai para a real capaci
dade do campo., até po.rque «é de esperar úma 
afluência superio.r à o.ferta que o. campo com
po.rta». E tudo. «po.rque é na lo.tação que resi
dem as maio.res preocupações ao nível da segu
rança», explica 

Sobre a estratégia a adoptar, «o. trânsito 
mantém-se no.s moldes do,São. li'edI'ü», co.rneÇ31 '. 

po.r esclarecer. }<Desde a Ponte Vermelha até à 
sede do. Clube, 'apenas far-se-á no sentido des
cendente». Orna medida que possibilitará ao. 
lo.ngo. deste trajecto «o. parqueamento automó
vel em duas ou três filas». O sentido. ascenden
te, o.U seja, entre a Vila e o nó da via rápida, 
será feito pela antiga E.R. que passa pelo lado. 
interio.r do. Campo Municipal, razão pela qual 
será interdito. o estacionamento ne~te troço. 1'0-

do.viário.. Todo. o. parque anexo ao pavilhão. gim
nodesportivo., paredes meias co.m o. campo. de 
futebol, «fica reservado às viaturas que trans-

,po.rtam as equipas, comunicação. social, e ou
tro.s auto.móveis devidamente credenciados». 

O parque da DRE e o. próprio estaleiro. da 
Câmara, debaixo. do. viaduto. da via-rápida, se- ' 

'yão. alternativas nó estacionamento.. 

credenciado. pela entidade 
o.rganizado.ra. 

Quanto. aos ingresso.s pa
ra a partida do próximo. do
mingo, apenas po.uco. mais 
de mil é que estão já à ven
da. Os restantes estarão dis
po.níveis so.mente no. dia do.. 
jo.go.. 

Para tratar de to.do.s estes 
assunto.s, estiveram na tar
de de o.ntem reunido.s no. pró
prio. Campo. Municipal da Ri
beira Brava, respo.nsáveis 
pelo.s três o.rganismo.s envo.l
vido.s em to.da esta estrutura 
o.rganizativa. Clube, Associa
ção de Futebo.l e Po.lícia. 

Ao. DIÁRIO, Ismael Fer
nandes, presidente do. Ribei
ra Brava, fez o. balanço do. 
enco.ntro. "Estivemos reuni
do.s co.m a AFM e co.m a PSp, 
no. sentido. de to.marmo.s po.si
ção e avaliar das medidas 
co.ncretas para que tudo. de-: 
co.rra bem", começou po.r di
zer este respo.nsável, que, de 
pro.nto., deixo.u a advertência 
de que "só será admitida a 
entrada a quem tiver o. res-

I pectivo. bilhete, o.U a quem es
tiver devidamente credencia
do.", tudo. po.r uma questão 
de segurança, "para que não 
se exceda a capacidade do. 
recinto.", acrescento.u. 

Bilhetes e ... festa 

Os bilhetes para o. jo.go já 
estão. à venda, mas apenas 
um número. limitado.. "Em 
princípio. nós pedimo.s à 
AFM cerca de mil e cem bi
lhetes, do.s quatro. mil previs
to.s. Os restantes serão ven
dido.s no. próprio. dia do. jo.go" 
esclarece, apo.ntando. que es
ta medida tem a ver co.m ra
zões de segurança. "É tudo. 
para garantir a segurança 
no. campo., po.is caso. se verifi
que que a lo.tação. do. recinto. 
esteja co.mpleta, mesmo. an
tes de estarem esgo.tado.s o.S 
bilhetes, cancelaremo.s de 
pro.nto. a sua venda". 

Também to.do.s o.S o.bjec
to.s de pôr em causa a segu
rança no. campo. ficaram reti
do.s à entrada. "As pessoas 
têm que co.mpreender e aca
tar as o.rdens, caso. co.ntrá
rio. não entram", garante. 

Nas bancadas, não have
rá qualquer separação. de 
eventuais claques, até po.r
que Ismael Fernandes está 
convicto. que acima de tudo. 
"será um dia de festa. Não 
vamo.s entrar em divisões o.U 
em clubismo.s do.entio.s. Va- , 
mo.s encarar o. jogo tal como. 
ele é. Uma festa do. despo.r
to." sustenta. 

Outro. aspeçto. a ter em 
co.nta, é o. facto. das po.rtas 
não. reabrirem ao intervalo, 
co.mo. até aqui tem aconteci
do. A '1ei seca" poderá ser 
co.hnatada pelo.s vendedo.res 
ambulantes. Caso. co.ntrário., 
quem sair já não. po.derá 
reentrar. .. sem bilhete. 

ORLANDO DRUMOND 
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• 
DIVISÃO REGIONAL 

Porto Moniz quer 
lugares da frente 

Tentar fa
zer o me

lhor e, acima 
de tudo, lutar 
desde o início 
para andar 
nos lugares ci
meiros da tabe
la classificati
va, são as prin
cipais metas 
da equipa sé
nior masculi
na de futebol 
do Clube Desportivo e Cul
tural do Porto Moniz, pa
ra esta temporada, treina
da por Dejair (na foto). 

Reforçada com cinco 
elementos (dois defesas, 
dois médios e um guarda
-redes), a formação do 
Porto Moniz aposta,pois, 
numa época tranquila. 

À reportagem do DIÁ
RIO, o presidente do Clu
be Desportivo e Cultural 
do Porto Moniz, José Se
queira, referiu: "Nós, de 
facto, este ano apostámos 
muito em formar um plan
tel melhor do que no ano 
transacto, pois estamos 
apostados em efectuar 
uma boa temporada. Re
forçámo-nos com cinco 
elementos, que vieram 
dar uma maior seguran
ça à nossa equipa". 

No entanto, José Se
queira salienta ser natu
ral "que ao longo de todo 
o campeonato venhamos 
a ter alguns adversários 
de peso", mas acredita 

que a nossa 
equipa "vai 
conseguir an
dar nos luga
res cimeiros 
da tabela clas
sÍficativa" . 

Quando 
questionado 
sobre as futu
ras infra-es-
truturas, o ' 
presidente do 
Porto Moniz 

mostrou-se agradado, 
dando conta de que "feliz
mente conseguimos cons
truir no nosso campo um 
ginásio que permite a que 
todos os atletas possam 
fazer, diariamente, a sua 
manutenção física e, natu
ralmente, uma melhor 
preparação". Dentro da 
mesma análise, o dirigen
te refere que a equipa 
"tem vindo a treinar sem
pre muito, o trabalho tem 
sido muito sério, e acredi
to, sinceramente, que es
te ano vamos conseguir 
obter excelentes resulta
dos". 

A terminar, o presiden
te da colectividade norte
nha, confirmou ao DIÁ
RIO uma notícia já dada 
nestas colunas, ou seja, 
que no final da presente 
época será dado início 
"às obras no nosso campo 
de futebol e vamos, a 
exemplo dos campos da 
Ribeira Brava e da Cama
cha, colocar um piso sin
tético". 

D I T O E . . . F E I T O 

Vítor Manuel começou 
trabalho no Salgueiros 
Vítor Manuel iniciou 

ontem funções como 
técnico do Salgueiros, 
substituindo no cargo 
Eduardo Mendez "Dito", 
que foi despedido pela di
recção em função dos re
sultados negativos averba
dos na Primeira Liga de 
futebol. 

O treinador Vítor Ma
nuel, que ontem já orien
tou o treino em Vidal Pi
nheiro, referiu que se iden
tifica plenamente com o 
Salgueiros, que é "um clu
be simples, humilde, mas 
grande na sua forma de 
ser". 

Vítor Manuel, que será 
adjuvado por Jorginho e 
que aguarda ainda pela 
vinda de dois adjuntos e 
um preparador-físico, ru
bricou com o Salgueiros 
um contrato até ao final 
da presente temporada. 

Silvino possível 
no FC Porto 

"Tr.abalho" e "rentabili
zar a capacidade dos joga
dores" que constituem o 
plantel salgueirista consti-

tuem as principais medi
das a adoptar pelo novo 
técnico, que se sente em 
sintonia com a "alma" do 
clube de Paranhos. 

O guarda-redes Silvino, 
que integrava a equipa 
técnica dirigida por Dito, 
cessou também funções 
em Vidal Pinheiro, embo
ra esteja ainda inscrito na 
Liga até final de Dezem
bro como fazendo parte 
do plantel. O futuro de Sil
vino pode passar pelo FC 
Porto, clube que já repre
sentou como guarda-re
des, substituindo nas fun
ções de treinador de guar
da-redes o polaco Josef 
Mlynarczyk, que deixou 
as Antas há cerca de três 
semanas. 

Juntamente com Dito, 
que considera que o seu 
afastamento se ficou a de
ver à contestação verifica
,da após a derrota com o 
Alverca, deixam o clube o 
adjunto Artur Correia e o 
preparador físico João Mi
randa. 

O Salgueiros ocupa a 
13a posição da tabela clas
sificativa da Primeira Li
ga, somando 10 pontos 
nos 10 jogos disputados. 
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Responsável antevê tempos difíceis para o futebol português. 

MANUEL B RITO ALERTA 

Tempos difíceis 
para o desporto 

• Manuel Brito foi empossado, ontem, como novo 
responsável pelo IND. Na ocasião, o substituto 
de Vasco Lynce alertou para "os tempos difíceis" 
que aí vêm para o desporto português. 

Um grande desafio 
para tempos que 
se prevêem muito 

difíceis foi como Manuel 
Brito caracterizou as fun
ções de presidente do Ins
tituto Nacional do Despor
to, cargo em que foi ontem 
empossado pelo ministro 
adjunto e da Administra
ção Interna. 

No discurso de tomada 
de posse, que decorreu no 
Auditório do Estádio Uni
versitário de Lisboa, Ma
nuel Brito, antigo respon
sável pelo Gabinete do 
Desporto Escolar, prome
teu <dealdade, disciplina e 
rígidos princípios éticos 
tendo por, base métodos 
científicos». 

Não se assumindo co
mo um coordenador de 
um grupo de trabalho, 
mas como o líder de uma 
equipa, o novo presidente 
do IND apontou como prio
ridades o desenvolvimen
to desportivo, isto é, o au
mento do número de prati
cantes em Portugal, que 
actualmente é o mais bai
xo da Europa. 

Movimento associativo 
vive momento grave 

Sem nunca apresentar 
propostas concretas, o no
vo presidente ' do IND foi 
tecendo algumas conside
rações sobre o desporto 
em geral, tocàndo em al
guns pontos que conside
ra que necessitam de ajus
tamento. 

Manuel Brito admitiu 
que o movimento associa
tivo federado atravessa 
"momentos graves", no
meadamente em relação 
ao número de praticantes 
e ao facto de muitos clu
bes acabarem com algu
mas modalidades. «O IND 
é o guardião da prática 
desportiva e o desporto é 
um facto importante da 
formação de cidadãos, pe
lo que é necessário desen- ' 
volver parcerias com di
versas entidades», afir
mou. 

Outra das "críticas" fei
tas por Manuel Brito -
que no entanto elogiou o 
seu antecessor Vasco Lyn
ce, actual secretário de Es
tado do Desporto - foi o 
facto de as relações entre 
subsistemas serem irregu
lares, necessitando, por is
so, de existir «uma articu
lação perfeita entre servi
ços centrais e periféricos, 
mediante uma nova cultu
ra organizativa». 

o "braço armado" 
da política desportiva 

Para Manuel Brito,o 
Instituto «não é um orga~ 
nismo fundamental de de
cisão, pois isso compete 
ao ministério tutelar e à 
secretaria de Estado, mas 
tem uma função regulado
ra do Estado com respon
sabilidade públicas». 

Fernando Gomes, por 
'sua vez, referiu mais uma 
vez que «o IND é o braço 

armado da política despor
tiva e que ,as pessoas e os 
meios são as munições», 
alertando para o facto de 
ser necessário definir prio
ridades e fazer restrições 
financeiras já que «os 
meios são escassos», em 
todos os sectores. Contu
do, para o governante o 
desporto deve ser uma 
área onde as restrições 
económicas devem ser me
nos restritivas. 

«É necessário rentabili
zar meios e aumentar a 
eficácia dos dinheiros pú
blicos, sendo urgente fa
zer alguns ajUstamentos», 
frisou. 

Considerando que Ma
nuel Brito irá continuar o 
«excelente trabalho reali
zado por Vasco Lynce», o 
responsável máximo pelo 
desporto preconizou as
sim «a interacção de to
dos os subsistemas que 
compõem o tecido despor
tivo». 

Na cerimónia de toma
da de posse estiveram o 
presidei1te da Liga Portu
guesa de Futebol Profis
sional, Valentim Loureiro, 
o presidente do Comité 
Olímpico Português, Vicen
te Moura, um representan
te da Confederação do 
Desporto de Portugal, os 
directores do Centro de 
Estudo e Formação Profis
sional, José Manuel Cha
bert, e do Complexo de 
Apoio às Actividade Des
portiva, Manuel Miranda, 
além de dirigentes de vá
rias federações e associa
ções. 

Real Madrid 
multa 

Toshack 
O treinador do Real Ma

drid, o galês John Toshack, 
foi multado com um milhão 
de pesetas (cerca de 1.200 
contos) pela direcção do 
Real Madrid, por ter criti
cado os guarda-redes da 
equipa, revelou ontem o jor
nal diário "AS". 

Após o jogo em que os 
"merengues" venceram o 
Rayo Vallecano, por 3-2, To
shack afirmou que o Real 
tinha "problemas na bali
za", e, de acordo com a ím
prensa espanhola, chegou 
mesmo a tecer duras críti
cas ao argentino Albano Bi
zarri, substituindo o ale
mão BodoIllgner. 

Calendário 
da Liga 

criticado 
O presidente do Bayern 

Munique, Franz Becken
bauer, criticou duramente 
o calendário da Liga dos 
Campeões e sugeriu, mes
mo sem redução no núme
ro de equipas, que se re
gresse a uma fórmula de jo
gos de duas em duas sema
nas. «Não é possível redu
zir a competição de 32 pa
ra 24 equipas, mas entre 
uma ou outra jornada deve
rá existir duas semanas de 
descanso», defendeu o "Kai
ser", um dos dirigentes que 
mais lutou por um alarga
mento da prova. 

Beckenbauer reconhe
ceu que o actual "volume" 
de jogos é muito difícil pa
ra o Bayern Munique, e 
acrescentou acreditar que 
apenas as equipas da Lá
zio e Barcelona estão a con
seguir manter um "ritmo" 
face a estas novas exigên
cias. 

São Paulo 
perde ponto 
no -tribunal 
O tribunal de Justiça 

Desportiva (TJD) no Bra
sil, decidiu retirar um pon
to ao São Paulo e atribui-lo 
ao Porto Alegre, na sequên
cia de um diferendo entre 
as duas equipas, no qual 
os "paulistas" são acusa
dos de terem utilizado ile-. 
galmente Sandro Hiroshi. 

Com esta sanção, o cam
peonato corre o risco-de pa
ralisar, já que os outros clu
bes "paulistas" haviam 
ameaçado entrar em greve 
caso o São Paulo voltasse a 
ser penalizado. O clube, 
apesar de ter vencido o Bo
tafogo por 6-1, também per
deu o jogo na "secretaria". 

No final de Outubro a 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) suspen
deu três jogadores, entre 
os quais Sandro Hiroshi, 
por os considerar suspei
tos de fraude na idade e de 
terem participado em jo
gos de sub-17. 
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Joilton já treina 
no União SAD 

Numa aposta decla
rada de subida à II 
Liga, os responsá

veis unionistas contrata
ram o brasileiro Joilton, 
confirmando uma informa
ção vinda a público terça
-feira, nas colunas do DIÁ
RIO.. 

Este lateral esquerdo 
que já representou os 
"azuis amarelos", assinou 
um vinculo contratual com 
a SAD unionista válido até 
ao final da temporada. On
tem, na Camacha, antes 
do início de mais um trei
no, o mais recente reforço 
da equipa madeirense deu 
conta do significado espe
cial que tem) para si, este 
regresso: «E muito bom 
ter vindo, de novo, para a 
Madeira e para o União. 
Conheço bem o clube e 
também alguns jogadores. 
O plantel está recheado de 
excelente valores e espero 
que a aposta da direcção e 
de todo o grupo de traba
lho, dê certo». «Dada a 
aposta que está a ser feita 
pelos responsáveis do clu
be, é, para mim, uma hon
ra estar de volta», acres
centou de imediato. 

Mostrando-se confian
te, Jonton deu conta de 
que está «cheio de espe
rança e convicto de que va
mos conseguir alcançar o 
nosso objectivo. Vou traba-

• O União SAD tem confirmada a aquisição de mais 
um reforço para a sua equipa de futebol: Joilton. 
Para além de outros dois elementos estarem a treinar 
à experiência e a hipótese de Jovo ser contratado. 

lhar com afinco e dar todo 
o meu melhor em prol do 
clube que voltou a acredi
tar em mim». 

Para além de Joilton, e 
como já haviamos anuncia
do, encontram-se a treinar 
a título experimental. dois 
jogadores. Um deles é ju-

Plantel unionista está reforçado. 

goslavo, Stefanovic de seu 
nome, 31 anos, médio ofen
sivo, que actuava na equi
pa holandesa do Volen
dam, antigo colega do ma
ritimista Smeets; outro é 
holandês, chama-se 
Shuard, tem 28 anos, e ac
tua na posição de médio 

defensivo, sendo prove
niente da II Divisão da Ho
landa. 

Mas as novidades unio
nistas podem não ficar 
por aqui, perspectivando
-se a possibilidade de Jovo 
regressar aos "azuis-ama
relos". 

A VIDA DO ÚLTIMO DA L I G A 

Braga contrata Luís Filipe 
e contesta arbitragens 

O futebolista Luís Fili
pe foi ontem apresen

tado como novo reforço 
do plantel do Sporting de 
Braga, na condição de em
prestado, até ao final da 
época em curso, pelo Atlé
tico de Madrid. 

Com 20 anos de idade, 
este médio ofensivo trans
feriu-se no final da época 
passada da Académica de 
Coimbra para o Atlético 
de Madrid, clube ao qual 
está vinculado por mais 
duas temporadas. 

João Oliveira, presiden
te do Sporting de Braga, 
confirmou que «Luís Fili
pe foi cedido pelo Atlético 
de Madrid até final da épo
ca e depois ver-se-á. Não 
está nada definido quanto 
'ao futuro». 

De qualquer das for
mas, o líder arsenalista 

Bracarenses contestam arbitragem no jogo da Luz. 

diz que esta «é uma apos
ta num jovem português e 
a sua continuidade no clu
be pode acontecer se hou
ver condições para isso». 

João Oliveira confir
mou também que «o clube 

está a observar jogadores 
fora de portas, mas para 
já só confirma este». Lem
brou ainda que esta e ou
tras possíveis contrata
ções não ficam a dever-se 
«à situação da equipa na 

classificação (último na I 
Liga), mas já estavam em 
vista», salientando: «Não 
vamos precipitar-nos nem 
acomodar-nos». 

Queixas em 5 jogos 

Entretanto, a adminis
tração do Sporting de Bra
ga-SAD tornou pública a 
sua contestação em rela
ção aos últimos desempe
nhos das equipas de arbi
tragem, que terão prejudi
cado a equipa de futebol. 

Numa conferência de 
imprensa em que foram 

. mostradas imagens dos jo
gos com o Rio Ave, Cam
pomaiorense, FC Porto, 
Guimarães e Benfica, os 
responsáveis arsenalistas 
apontaram em todos eles 
"erros" dos árbitros, em 
que se sentem «claramen
te prejudicados». 

t-
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FIFA E UEFA DE ACORDO 

Livre formação, sim 
mas com restrições 

A FIFA e a UEFA pedi
ram ontem à Comis

são Europeia que reconhe
ça a especificidade do des
porto e permita que aque
les organismos que supe
rintendem no futebol to
mem medidas para redu
zir os efeitos da chamada 
"sentença Bosman". 

Esta decisão do tribu
nal europeu reconhece aos 
jogadores a liberdade· de 
circulação igual à dos res
tantes trabalhadores da 
União Europeia. 

O presidente da FIFA, 
Joseph Blatter, defendeu a 
fórmula "seis mais cinco", 
segundo a qual os clubes 
europeus deveriam ali
nhar sempre com um míni
mo de seis jogadores nacio
nais. Blatter considerou es
pecialmente ilustrativo o 
caso do futebol espanhol: 
"A Espanha foi campeã do 
Mundo na categoria de 
sub-20 e os jogadores, 
quando regressaram a ca
sa, não podiam alinhar 
nas equipas principais, à 
excepção de um ou dois". 
"Ora isso não é normal", 
considerou, acrescentando 
que espera, "no futuro, con
vencer os presidentes e 
proprietários dos clubes 
de que devem pensar tam
bém na identificação nacio
nal e local". 

Blatter e o presidente 

CRIADA 

da UEFA, Lennart Johans
son, mantiveram em Bru
xelas um primeiro encon
tro com a comissária euro
peia responsável pelo des
porto, a luxemburguesa Vi
viane Reding, que aceitou 
actuar como sua "embaixa
dora" junto dos restantes 
comissários europeus. 

Os dirigentes do futebol 
europeu e mundial conside
ram necessário encontrar
-se uma fórmula que ate
nue os efeitos da jurispru
dência criada pela senten
ça do caso Bosman para 
proteger os talentos, aju
dar as equipas que for
mam jovens futebolistas e 
apoiar a estrutura de fede
rações nacionais. Johans
son sublinhou que "os gran
des clubes já não gastam 
dinheiro em formar jogado
res: compram-nos". "Anti
gamente as equipas cons
truíam-se; agora compram
-se já feitas", secundou 
Blatter. 

Por seu lado, Reding 
contestou a ideia de que "o 
tratado (da UE) é o trata
do e a Comissão a sua 
guardiã", mas concedeu 
que a Comissão "pode ter 
em conta os efeitos" do ca
so Bosman. "Livre circula
ção sim, mas também um 
compromisso com a forma
ção dos jovens futebolistas 
e o trabalho dos clubes". 

O N TEM 

Já há agência mundial 
anti dopagem 

A agência mundial anti
dopagem foi ontem ofi

cialmente criada em Lausa~ 
na, sendo dirigida pelo cana
diano Richard Pound, anun
ciou o Comité Olímpico In
ternacional (COI). A criação 
da agência foi decidida pela 
conferência mundial sobre 
o doping, que se reuniu em 
Fevereiro em Lausana, Suí
ça. Segundo Richard Pound, 
a agência não deverá come
çar a funcionar em termos 
reais antes da reunião do 
COI de 10/11 de Dezembro. 

O COI propôs a diferen
tes organizações intergover
namentais que participas
sem na criação da agência, 
entre os quais a Organiza-

ção Mundial de Saúde 
(OMS), o Programa das Na
ções Unidas para o Contro
lo das Drogas (P~CID) a 
polícia criminal internacio
nal (Interpol), o Conselho 
da Europa, a Comissão Eu
ropeia e o Conselho Supe
rior do Desporto em África. 

O estatuto jurídico da 
agência, que deverá chamar
-se inicialmente Agência In
ternacional Antidopagem 
(AIA), é o de fundação, com 
sede em Lausana, na primei
ra fase. A sede definitiva se
rá fixada depois pelo Conse
lho da Fundação, depois de 
analisadas várias candida
turas, entre as quais Lis
boa. 
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CAMPEONATO NACIONAL 
Futebol é na SportTV 

Dia 20 de Novembro em directo e exclusivo 

PORTO-BENFICA 
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L U T A M c O M A CROÁCIA 

Esperanças 
rumo a Sydney 

• A selecção portuguesa de esperanças cumpre, frente 
à Croácia, a 13 e 17 deste mês, mais uma etapa 
na corrida à segunda presença consecutiva 
nos Jogos Olímpicos, após o 4° lugar em Atlanta'96. 

O "projecto Syd-
ney'2000", criado 
em Novembro de 

1996, continua de pé, de
pois de um suado apura
mento na primeira fase, 
conseguido à custa de uma 
notável · ponta final, com 
três triunfos consecutivos, 
dois fora (Azerbeijão e Ro
ménia) e um em casa (Hun
gria) . 

Foi o primeiro "passo", e 
levar a melhor sobre a Croá
cia será apenas mais um, 
pois significa "apenas" es
tar presente na ·fase final 
do europeu, pois aos Jogos 
Olímpicos só vão qs semi-fi
nalistas da prova, que se 
realiza de 27 de Maio a 3 de 
Junho de 2000, em local a 
definir, depois de conheci
dos os oito apurados. 

A primeira parte do lon
go caminho que pode condu
zir aos Jogos Olímpicos de 
Sydney'2000 foi, no entan
to, percorrida, apesar dos 
muitos "acidentes" de per
curs~l, face sobretudo a 

PUBLICIDADE 

uma grande irregularidade 
nos jogos em casa, onde 
Portugal perdeu mais pon
tos (quatro) do que fora 
(três). 

Depois de um início pro
metedor (3-0 na Hungria), a 
qualificação chegou a pare
cer uma "miragem", quando 
Portugal cedeu o segundo 
empate caseiro (1-1 com a . 
Eslováquia), depois de já 
ter empatado com a Romé
nia (1-1, em Braga) e perdi
do em Bratislava (1-0), isto 
com uma goleada ao Azer
beiião (5-0) pelo meio. 

A entrada para os últi
mos três jogos, a formação 
comandada por Jesualdo 
Ferreira acreditou, no en
tanto, que ainda era possí
vel chegar ao apuramento e 
'começou essa fase da me
lhor forma, ao vencer no. 
Azerbeijão por 2-0, com ten
tos de Simão e Moreira. 

Apenas quatro dias de
pois, novo teste decisivo, es
te mais complicado, face a 
uma adversário directo. Por-

'" 

tugal começou a perder 
(1-0), deu a volta ao resulta
do ainda na primeira parte 
(2-1), permitiu depois a 
igualdade (2-2), mas Del
fim, que já tinha marcado 
um "golão" de livre directo, 
"escreveu" o 3-2 final. Falta
va, então, um triunfo sobre 
a Hungria que foi complica
do mas ... aconteceu. 

Portugal garantiu o apu
ramento como um dos sete 
melhores segundos coloca
dos, pois foi a Eslováquia 
que venceu o grupo sete, 
com os mesmos 17 pontos 
da equipa lusa, mas com 
vantagem no confronto di
recto (1-0 em casa e 1-1 fo
ra). 

Face ao facto de ter fica
do em segundo, Portugal 
vai enfrentar o vencedor de 
um agrupamento, a Croá
cia, que ganhou invicta o 
grupo oito, ao somar seis 
triunfos e ceder apenas 
dois empates (2-2 na Repú
blica da Irlanda e o mesmo 
resultado na recepção à Ju
goslávia). 

ESTUCOFRADES . APLlCAÇAO E ACABAMENTOS EM GESSO, LDA. 
Trabalhos em Estuque e Monomassa Projectados, Pintura, Tectos Falsos Metálicos, Tectos em Pladur 

e Aluguer de Míni-Retroescavadoras 

Executa trabalhos em Portugal Continental, Ilha da Madeira e Porto Santo 

SEDE: CABEÇO - SOUTO DE LAFÓES • 3680 OLIVEIRA DE FRADES 
TELEFONE / FAX (232) 762705' TELEMÓVEL 91 551188/7825751 

FILIAL: ILHA DA,f0ADEIRI\ -. t;AMINHO VELHO ~O JARDIM DO SOL' 9125 - 118 CANiÇO - TELEF./FAX 291 936963 

Matthaeus 
na Liga 
dos EUA 

O veterano futebolista 
alemão Lothar Matthaeus, 
de 38 anos, foi apresenta
do como novo jogador do 
MetroStars de Nova Ior
que/Nova Jersey, clube da 
Liga Profissional dos Esta
dos Unidos (MLS) . 

Em contacto com a im
prensa norte-americana, 
Matthaeus afirmou que en
cara como «um novo desa
fio» esta sua incursão no 
futebol norte-americano. 
«Não foi nada fácil deixar 
o Bayern de Munique, ao 
serviço do qual passei a 
maior parte da minha vi
da · desportiva, mas foi 
uma decisão largamente 
meditada. O meu princi
pal objectivo é consagrar
-me totalmente à minha 
nova equipa e ao serviço 
dela triunfar, como suce
deu até agora no meu 
país», acrescentou. 

Lothar Matthaeus, 142 
vezes internacional, tenta 
agora uma experiência no 
futebol norte-americano, 
tal como sucedeu ao seu 
ilustre compatriota Franz 
Beckenbauer, que no fim 
dos anos 70 alinhou no 
Cosmos de Nova Iorque. 

Bebeto 
despedido 
no México 
o internacional brasilei

rode futebol Bebeto reve
lou, na Cidade do México, 
que foi despedido na sema
na passada pelo presiden
te do Toros Neza, um clu
be mexicano da I Divisão. 

Chegado em Julho últi
mo com um contrato com 
a duração de dois anos no 
valor de 7 milhões de dóla
res (1,4 milhões de con
tos), o avançado, de 35 
anos, Roberto Gama de 
Oliveira de seu nome ver
dadeiro, explicou à im
prensa que os seus proble
mas começaram quando 
pediu para não ser pago, 
por solidariedade com al
guns dos seus companhei
ros de equipa, que não es
tavam a receber os respec
tivos salários. 

«Agora se me pagarem 
vou-me embora» afirmou 
Bebeto, 82 vezes interna
cional pelo Brasil e que já 
marcou mais de 500 golos 
ao longo da sua carreira. 

Bebeto, campeão do 
Mundo em 1994, anunciou 
também que vai apresen
tar o seu caso à Federa
ção Mexicana de Futebol 
e, se nenhuma solução for 
encontrada, recorrerá pa
ra a Federação Internacio
nal (FIFA) . 

Os dirigentes do Toros 
Neza, que só venceu três 
dos quinze jogos do cam
peonato, decidiram blo
quear os salários de al
guns jogadores a partir de 
Agosto passado, provocan
do então a reacção de Be-
beto. . 
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Antecipar objectivo 
porurnnaternporad~ 
Terminada a primei

ra volta do campeo
nato da Madeira de 

jtlvenis, é o União que co
manda a classificação, 
com mais um ponto que a 
AD Camacha e mais dois 
que o NacionaL 

Pedro Araújo é o técnico ' 
dos azul-amarelos. Satisfei
to, claro: «Sabendo que os 
resultados são a face mais 
visível do trabalho, é natu
ral que o balanço à primei
ra volta de uma equipa que 
comanda isolada a classifi
cação terá que ser conside
rado excelente. Airída, pa
ra mais, quando este cená
rio surge com alguma sur
presa». Pedro Araújo, con
tudo, realça que «o mais 
importante é a qualidade 
do trabalho que temos vin
do a desenvolvere que é 
notório não apenas na nos
sa pontuação mas na evolu
ção dos jogadores, em ter- . 
mos individuais, e da equi
pa, em termo§ colectivos». 

Difícil manter 

Já numa perspectiva de 
futuro, o técnico unionista 
dá conta de que «é mais di
fícil manter-se no topo do 
que lá chegar e é esse desa
fio que se vai colocar, ago
ra, à minha equipa». «Fal
tam ainda disputar onze 
jornadas e, num campeona
to tão competitivo como es
te, tudo está ainda em aber
to, havendo quatro equipas 
em çondições de discutir o 
título regionab>, realça, es
pecificando: «Há que con
tar ainda com o Marítimo, 
que tem os jogadores que, 
nas últimas duas tempora
das, sob a minha orienta
ção, sagraram-se cam
peões em iniciados; o Na
cional fez uma aposta for
tíssima neste escalão, e a 
Camacha conta com uma 
equipa que já está junta há 
quatro anos e que, há duas 
temporadas, venceu a Ta
ça da Madeira de Inicia
dos». Perante este cenário, 
Pedro Araújo refere que «o 
União será a equipa com 
menos referências mas é 
aquela que parte com mais 
hipóteses em termos pon
tuais». «Temos jogadores 
de muita qualidade,_ que es
tão a lutar contra o tempo, 
recuperando anos de atra
so no seu processo de for
mação, fruto de um traba
lho sério e de uma mudan
ça das suas mentalidades. 
Chegar ao final da primei
ra volta em primeiro lugar 
é fundamental para que 
eles t3intam que têm quali
dade e que vale a pena tra
balhar com seriedade e 
com rigor», acrescenta. 

Com evidente satisfa-

• Os futebolistas juvenis do C. F. União lideram o actual 
campeonato da Madeira, no final da primeira volta. 
Pedro Araújo, o treinador, dá conta da importância 
de um eventual título. num projecto de dois anos. 

DUARTE AZEVEDO 

ção, Pedro Araújo lembra 
que «o União está a viver 
momentos que já não vivia 
há vários anos no futebol 
jovem e que constituem im
portantes factores de moti
vação para todos aqueles 
que fazem parte deste gru
po de trabalho». «Face a es
-ta onda de motivação, em 
relação aos meus jogado
res, o que eu mais espero é 
que mantenham a mesma 
humildade, a mesma ambi
ção em melhorarem as 
suas capacidades e que 
continuem a fazer tudo pa
ra estarem nos seus limi
tes em cada jogo. Perante 
uma prova com um nível 
de exigências tão elevado, 

só mantendo estes atribu
tos poderemos continuar a 
alimentar este sonho de 
conseguir algo que é inédi
to», faz questão de frisar. 

Importância do título 

Numa perspectiva mais 
global, Pedro Araújo acen
tua que «seria importante 
que o crescimento que o fu
tebol jovem do União vive, 
culminasse na conquista 
de um título», até porque 
«as condições são melho
res, o trabalho é mais rigo
roso, mas nada se desen
volve sem a motivação das 
vitórias». No entanto, o téc
nico recorda que «este é o 

primeiro ano de um traba
lho planeado para duas 
temporadas», apontando 
que o plantel do União «é 
formado por mais de meta
de de atletas que, em 
2000/2001, são novamente 
juvenis» pelo que, acredita, 
«estão a ser criadas bases 
muito fortes para a próxi
ma época». Isso não impe
de que, «pela resposta bri
lhante que tem sido dada 
por este grupo», o União se 
assume já esta temporada 
«como um forte candidato 
à conquista do título, po
dendo até antecipar a con
quista de um objectivo que 
apontávamos só para a se
gunda época». 

----------------------------. ----------------------------

o INGRESSO N O UNI Ã O 

«Estou muito Isatisfeito 
com este novo~ desafio» -

P edro Araújo está satisfeito com a expe
riência que está a ter no União, clube 

ao qual regressou depois de ter estado ao 
serviço do Juventude e do Marítimo: «O in
gresso no União constituiu um novo desafio 
na minha carreira. Depois de, em cinco 
anos, ter conquistado de tudo no futebol jo
vem do Marítimo, desde Campeonatos Regio
nais, Taças da Madeira, melhores classifica
ções de sempre a nível nacional, senti que 
era necessário criar novas motivações na 
minha carreira. E a possibilidade de fazer 
parte de um projecto . sério num clube que 
pretende dar um salto qualitativo no futebol 
jovem seduziu-me bastante. Quer pela ido
neidade das pessoas que lideram o projecto 
quer pela dificuldade que este encerra». 

Na mesma linha de pensamento, o técni
co confessa que «tem sido gratificante o rela
cionamento mantido com os responsáveis 
do futebol jovem do clube, os senhores Ilídio 
Freitas e Miguel Justino» confidenciando «o 
óptimo relacionamento com funcionários e 
directores, que me têm dispensado um cari
nho que me sensibiliza». «Estou igualmente 
satisfeito com as condições de trabalho que 
têm sido proporcionadas e, para além disso, 
gostaria de salientar que tem sido muito en
riquecedor trabalhar com os jogadores que 
tenho.o privilégio de liderar. Portanto, estou 
satisfeitíssimo com a opção qúe tomei e só 
espero poder continuar a contribuir de algu
ma forma para esta visível melhoria do fute
bol juvenil do clube», conclui. 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 
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EEMvence 
Taça 

A Associação de Pesca 
da Madeira levou a efeito 
as duas últimas jornadas 
da Taça da Cidade, pro- ' 
vas que tiveram lugar na 
freguesia do Caniçal e que 
envolveram quatro clubes. 
" Na primeira prova fo
ram capturados 16,422 
,kg, tendo a ,equipa dó 
C.C.D~ da Empresa de , 
Electricidade da ' Madeirl:t.1> " 
consegúido a vitória, corre 
5 pontos, seguido <:lo Marí; 
timo, Estreito e São Ro
quelFritel. .' 

No segundo dia á prova 
foi bem mais produtiva, já 
que os pescadores captu
raram 24,249 kg de pesca~ 
do, com os representantes 
da Empresa de Electrici
dade a conseguirem, uma 
vez mais, o primeiro lu- , 
gar, seguidos desta feita 
pelas equipas do Estreito, 
Marítimo e São RoquelFri
tel. 

Assim, após as duas 
provas, o Centro Cultural 
e Desportivo da Empresa 
de Electricidade da Madei
ra conquistou a Taça da 
Cidade, com um total de 
11 pontos, seguido do Es
treito (17 pontos), Maríti
,mo e São RoquelFritel. 

Campeãs 
apuradas 

A outro nível da activi
dade, a Praia Formosa foi 
palco da última prova do 
Campeonato Regional de 
Pesca Desportiva das cate
gorias de Senhoras, Junio
res e Juvenis. 

Entre as Senhoras, sa
grou-se campeã Rita Orne
las (São RoquelFritel), 
que superou Júlia Ferrei
ra (Estreito) e Laura Orne
las (São RoquelFritel). 

No escalão de juniores, 
o título foi conquistado pe
lo internacional Mauro 
Gouveia (Bom Sucesso/ 
Maxicom), que fez melhor 
que Fábio Freitas (São Ro
quelFritel) e Nuno Barra
das (Estreito). 

No que respeita aos ju
venis, Nuno Florenço 
(Bom Sucesso/Maxicom) 
sagrou-se campeão regio
nal, superando Décio Al
ves, do Grupo de Amado
res de Pesca Desportiva 
da Madeira, e de Cristina 
Freitas, do Marítimo. 

Promoção 
em marcha 

No dia 14 de Novembro 
a Associação de Pesca da 
Madeira pretende promo
ver, uma prova de capta
ção destinada a jovens 
com idades compreendi
das mitre os 8 e os 17 
anos anos. 

Os interessados deve
rão efectuar a sua inscri
ção na sede da Associa
ção .de Pesca da Madeira, 
até as 16 horas do dia 12 
de Novembro. 

f , ,) ~jlV1l(H9H )fORRES CUNHA 

L O P E S SERRÃO É A SOLUÇÃO 

Volei do Nacional 
seDl dirigentes 

O: ' !reinador da equi-
" o pa de voleibol do 

, " Nacional, o checo 
JanVojick, já tinha ,.vind9 , 
a p1Íbliço queixar-se ,que' 3(; , 
secção de voleibOl do Na-'
ciQoál estava ao abanao"':'~ < 

no. Isto porque para além 
dos técnicos" não há ne
nhum dirigente responsá-

' vel pela modalidade. Que 
resolva os problemas 10-

, gísticos, administrativos e 
financeiros que estão as
sociados, naturalmente, a 
uma equipa com as res-
,ponsabiliqades do Nacio
nal. 

. Depois da polémica saí- '"' 
da de Simplício Pestana, ' 
que se incompatibilizou 
com o presidente da direc
ção, Rui Alves, a secção 
de Voleibol foi entregue a 
Ricardo Costa, ex-jogador , 
e técnico que no pouco 
tempo que esteve à frente 
do voleibol "alvi-negro" 
mostrou não ter a disponi
bilidade necessária. Face 
aos seus afazeres profis
sionais. Daí ao abandono 
foi um pequeno passo. 

Com João José Sousa 
responsável pela coorde
nação do voleibol mais jo
vem do clube e Jan Vojick 
sozinho na equipa sénior, 
a gestão da equipa princi
pal passou a ser complica
da. Primeiro porque o téc
nico checo é simultanea
mente médico, depois por- ' 
que não havia nenhum di
rigente que estabelecesse 
a ligação com o clube. 

O êxodo de jogadores 
verüicado no "defeso", a 
construção de uma nova 
equipa e os maus resulta
dos entretanto averbados 
- o Nacional é penúltimo, 
com apenas uma vitória 
em oito jogos - ' criaram 
um ambiente nunca vivido 
no clube, razão pela qual 
Jan Vojick veio a público 
queixar-se de falta de , 
apoio: 

Segundo elementos que 
a reportagem do DIÁRIO 
apurou, Rui Alves está a 

• Jan Vojick já tinha vindo a público queixar-se: 
a secção de voleibol do Nacional está ao, abandono, 
pois não tem dirigente responsável. Mas a direcção 
do clube tem um "trunfo" na mànga: Lopes Serrão. 

5implício diz-se disponível se Rui Alves se demitir ... 

• 
REGRESSO DESEJADO 

Simplício disponível 
Sem Rui Alves 

F' ace ao vazio directivo entretanto criado, o DIÁRIO 
sabe que existe um movimento no sentido de Simplí

cio Pestanarégressar ào comando do voleibol nacionalis
ta. Uma vontade que colhe alguma abertura por parte do 
ex-dirigente, que deixa, contudo, claro, que o seu regres
so passaria pela saída do presidente Rui Alves. 

VOLEIBOL 

preparar uma solução, 
avançando com o nome de 
Lopes Serrão, um sócio e 
dirigente com uma longa e 
intensa dedicação ao clu
be, ainda mais ligado ao 
futebol. Uma solução de 
recurso, ao que apura
mos, de modo a evitar ma
les maiores, até porque a 
modalidade passa, dentro 
do clube, por momentos 
muito complicados.Curio
samente ao nível directi
vo, já que financeiramen
te os jogadores têm ape
nas um mês em atraso, a 
pagar, segundo nos disse
ram, até ao dia 20 deste 
mês. 

Quem ainda não se pro
nunciou foi Lopes Serrão, 
dirigente que não se mos
trava, ' inicialmente, muito 
receptivo, embora o seú 
amor chÍbístlco () possa le
var a reconsiderar a sua 
posição e a aceitar o desa
fio feito. Uma decisão a 
ser tomada ainda n~sta se
mana, segv.ndo a nossa re
portagem apurou. 

Torneio de Abertura 
ninos, a competição foi con
centrada. No grupo A, o Ma
deira venceu Machico, por 411, 
Câmara de Lobos. derrotou 
Machico e o Madeira, por 3/0, 
liderando por isso a competi-

).., I 

põe tudo a mexer ção. 
No grupo B, a Calheta ven

ceu o, Nacional, por 3/0, o Vá
lei Clube do Funchal derrotou 
o São João e o Nacional, por 
3/0, enquanto o São João B 
vencia , o Estrela, por 411, e o 

AAsSOciação de Voleibol ; 
da Madeira já deu início 

ao seu Torneio de Abertura, 
fazendo disputar no último 
fim-de-semana mais uma jor
nada. 

Assim, no escalão de senio
res masculinos, o Vólei Clube 
do FtIDcBaJlderrotüU;lo 1.obo ' 

Gym, por 3/0, enquanto o Marí
timo lograva vantagem sobre 
o Nacional, por 3/1. Após esta 
jornada o Vólei Clube lidera 
com 4 pontos, mais um que o 
Nacional. 

Nos seniores femininos, dis
putaram-se dois jogos que per
~niÜtÍ1'atn ao V@ft3i Clube' e à M-

soclação Desportiva de Mack~ , 
co mais uma vitória. O primei- , 
ro derrotou o Estrela da Calhe
ta, por 3/0, enquanto a forma
ção de Machico venceu facil
mente a Portugal Telecom, 
por 3/0. Neste escalão o Vólei 
Clube do Funchal é líder. 

Nacional, por 410. Fácil foi a vi
tória do Vólei Clube sobre o 

.Estrela, por 3/0. 
Após esta jornada o Vólei 

Clube lidera o grupo. 
i ',. J tNo éMalã.6 de)jnvenill'femi- r ", '" (, , i MIGUEL lORRESTUNHA ' 

Final 
ibérica 

Portugal e a EspaÍlha 
qualificaram-se ontem pa
ra a final do V Campeona
to Europeu feminino de 
Hóquei em Patins, a de
correr em Springe, na 
Alemanha. 

Na sua meia-final a se
lecção portuguesa, ac
tual detentora do título, 

,rYenceu a Itália por 1-0, 
'G,ênquanto a Espanha se 

impunha à anfitriã Ale
manha por 4-0;' 

O tento do- triunfo de 
Portugal foi obtido no se
gundo tempo, por Ana Go
mes, 

Para o jogo com a Itá
lia, a equipa nacionallusi
tana utilizou a~ seguin
tes jogadoras: CarIas Al
ves, Paula Castro, Ana 
Coelho, Ana Patrícia Emi
lio, Ana Gomes (1 golo), 
Salomé Gonçalves, Maria 
Teresa Leite, Ana Cara
puça, Liliana Gomes e 
Diana Sousa. 

Inscrições 
para o BPI 
Encerram hoje, pelas 

12 horas na recepção do 
Clube de Golfe do Santo 
da Serra; as inscrições 
para o Torneio BPI, com
petição que está a desper
tar grande entusiasmo 
junto dos habituais fre
quentadores do campo 
do Santo da Serra, 

Destinando-se a equi
pas de dois elémentos, es-

, te joga-se ao longo do fim
-de-semana, com um exi
gente programa desporti
vo, bem complementado 

' por um atraente progra-
ma social. 

Seles 
abdica 

Uma fractura de esfor
ço obrigou a tenista nor
te-americana Monica Se
les, quinta jogadora mun
dial, a abdicar da presen
ça no Masters feminino, 
que se disputa na próxi
ma semana em Nova Ior
que. 

A ausência de Seles 
permite à francesa Julie 
Halard-Decugís encerrar 
a lista de oito favoritas 
da prova, desconhecendo 
ainda a adversária na eli
minatória inaugural. 

O sorteio para o Mas
ters foi já efectuado, em
bora permaneçam ainda 
duas vagas no quadro, de
pendentes das peripécias 
do torneio de Filadélfia, 
que decorre esta sema
na. 

Têm hipóteses de 
preencher as duas vagas 
a alemã Anke Huber, aes
panhola Arantxa San
chez e as norte-america
nas Chanda Rubin, Amy 
Frazier e Jennifer Capria-

,.' t.i.dl 1 I } I J..' 1 ~ I ~{1. '1 
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Dois momentos do ataque do CAB/Madeira. 

T A ç A K O R A C 

CAB vence Le Mans 
e continua a "sonhar" 

F oi mais uma vitória 
(100-92) "suada", 
aquela que o CAB 

Madeira alcançou, ontem, 
frente aos _ "milionários" 
franceses do Le Mans. Um 
triunfo muito importante 
que permite aos "Amigos" 
continuarem com hipóteses 
em se qualificarem para a 
próxima fase da Taça Ko
rac 2000. Bastará, para tal, 
vencerem a última partida 
deste grupo P, na casa dos 
belgas do Sunair que, nesta 
ronda, perderam em Ma
drid, com os Estudiantes, 
por 79-75. 

Com o equilíbrio a ser a 
nota dominante durante 
quase toda a partida, foi, 
sem espantar ninguém, que 
as equipas chegaram ao fi
nal da segunda parte empa
tadas a 82 pontos. No pro
longamento, os madeiren
ses foram mais fortes e aca
baram por arrecadar um 
merecido triunfo, frente a 
um conjunto de uma basque
tebol mais evoluído do que 
o português e que se apre
sentou recheado de "estre
las". 

Na primeira parte, e de
pois do equilíbrio dos minu
tos iniciais, a maior estatu
ra dos visitantes criou algu-

• O CAB Madeira venceu ontem à noite os franceses do 
Le Mans por 100-92, mantendo-se assim na "corrida" 
pelo apuramento à próxima fase da Taç~ Korac. 
A vitória insular só foi alcançada no prolongamento. 

MÁRCIO BERENGUER 

o técnico francês falando aos seus pupilos. 

mas dificuldades na defesa 
dos "Amigos", que não con
seguiram evitar que, aos 
dez minutos, o marcador 
"acusasse" 16-24 para o Le 
Mans. No entanto, até ao in-

tervalo, o CAB, muito por 
"culpa" de Rodriguez (21 
pontos e 7 ressaltos), redu
ziu a desvantagem e foi pa
ra o descanso a perder por 
apenas dois pontos (41-43). 

No recomeço, os "Ami
gos" continuaram em gran
de, e passarl1m para a fren
te do marcador, embora 
sem nunca conseguirem 
uma vantagem superior a 

seis pontos. Os instantes fi
nais foram novamente dra
máticos, a perder por 81-82, 
e mesmo sobre o "apito", 
Kenneth sofre falta que o le
va para a linha de lance li
vre mas o norte-americano 
apenas converteu um lança
mento, adiando a decisão 
para o prolongamento. Nos 
cinco minutos extra só exis
tiu uma equipa. Muito bem 
defensivamente e no ataque 
a converterem triplos nos 
três primeiros ataques, os 
madeirenses resolveram ra
pidamente a questão. 

Sob a arbitragem da du
pla Alzuria (Espanha) e 
Huybreghs (Bélgica), as 
equipas alinharam e marca
ram: 

CAB Madeira (100)
Nelson Abreu, Kenneth Ró
berts (21), Pedro Freitas, Jo
sep Perich (19), Juan Bar
ros (6), Alberto Rodriguez 
(21), Bruno Trinchante, Pau
lo Simão (12), Diego Sancho 
(19) e Francisco Fernandes 
(2). 

Le Mans (92)- Andre 
Woolridge (12), Pierre Ri
chard, Franck Meriguet 
(10), Makan Dioumassi 
(12), Alex Atinkpahoun, Oli
vier Lamothe, John Jackson 
(19), Dwayne Scholten (15) 
e Walter Palmer (24). 
• 

«Jogadores 
acreditaram 
até ao fim» 

No final da partida, o 
treinador adjunto do CAB 
Madeira, Álvaro Amiel, 
não conseguia esconder a 
sua satisfação pelo resul
tado obtido, afirmando: 
«Os jogadores mais uma 
vez conseguiram dentro 
de campo superiorizar-se 
nos momentos finais, acre
ditando até ao fim que a 
vitória era possível». 

Já a pensar na próxima 
partida desta competição, 
o adjunto de Nelson Serra 
considerou «a partida 
com o Sunair muito com
plicada mas, se continuar
mos a trabalhar desta for
ma, com a humildade que 
temos demonstrado, estou 
confiante num resultado 
que nos permita seguir 
em frente na Taça Korac». 

«Triunfo justo» 

Do lado francês, Alain 
Weisz, treinador da equi
pa, considerou o «triunfo 
do CAB justo» acrescen
tando «este era um jogo 
muito difícil para ambas 
as equipas, já que o con
junto derrotado ficava 
afastado da próxima fa-
se». , 

O timoneiro do Le 
Mans afirmou ainda «ape
sar de não poder apontar 
nada à vitória do CAB, fi
quei com algumas dúvidas 
na falta marcada no final 
do jogo». 

MÁRCIO BERENGUER 

1 
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• 
BADMINTON 

Portugal na Guatemala 
a pensar em Sydney 

Portugal é uma das 13 
selecções que já con

firmaram a presença no 
Torneio da Guatemala em 
Badminton, que se dispu
ta entre 24 e 28 de Novem
bro e figura no circuito de 
provas de apuramento 
aos Jogos Olímpicos de 
Sydney'2000. 

Da selecção nacional fa
zem parte os dois mais 
consagrados jogadores 
madeirenses da actualida
de, casos de Ricardo Fer
nandes e Marco Vasconce
los, jogadores do Grupo 
Desportivo do Estreito 

que têm como meta conse
guir o apuramento para 
as Olimpíadas. 

Juntam-se a Portugal 
as selecções da Austrália, 
Canadá, El Salvador, Espa
nha, Estados Unidos, Fin
lândia, Jamaica, Japão, Ni
géria, Noruega, Peru e Suí
ça, revelou a federação 
guatemalteca de badmin
ton. 

Concluída a prova da 
Guatemala, segue-se o tor
neio do México, também 
de classificação para os 
Jogos Olímpicos do próxi
mo ano. 

COM CARLOS PER EI R A 

RTP-Madeira arranca 
com "Fora de Campo" 

A RTP-Madeira emite a 
partir de amanhã, 

em horário nobre 
(22/23.20 horas) um novo 
programa desportivo - Fo
ra de Campo - que preten
de ser um espaço de deba
te de temáticas ligadas ao 
Desporto. 

Rui Mâncio, António 
Fontes, João Mateus - co
mentadores-residentes -

e o jornalista responsável 
pelo programa, Nélio Gou
veia, tiveram na terça-fei
ra uma reunião para acer
tar os pormenores do pri
meiro programa, que terá 
Carlos Pereira, presidente 
do Marítimo, como primei
ro convidado de honra. 

Um programa, pois, a 
não perder. 

MIGUEL TORRES CUN HA 

TÉNIS DE M E SA 

São Roque B lidera 
"regional" 

A equipa B do São Ro
quelRecheio conse

guiu ontem uma excelente 
vitória, por 4-0, sobre o 
Clube de Ténis de Mesa 
da Ponta do Sol, êxito que 
lhe permitiu ascender ao 
primeiro lugar do Campeo
nato Regional da I Divisão 
masculina. 

Com seis jogos disputa': ' 
dos, os sanroquinos vence
ram todos os seus compro
missos, totalizando 18 
pontos, os mesmos que o 

Estreito B, que também 
ainda não perdeu. Na ter
ceira posição está o 10 de 
Maio B, que soma 16 pon
tos. 

Sporting da Madeira 
(12), Ponta do Sol (12), 
São Roque do Faial (11), 
Clube de Ténis de Mesa 
do Funchal (8), Sporting 
do Porto Santo (7), Santo 
António (6) e Ponta Delga
da (4) ocupam as restan
tes posições. 

MIGUEL TORRES CUNHA 

G O L F E 

Três madeirenses 
no Open da TAP 

O 220 Open da Tap em 
golfe vai decorrer a 

partir de domingo em qua
tro campos do Algarve, 
com a participação de 400 
jogadores de 16 países, 
um novo recorde absoluto 
de concorrentes, anun
ciou a organização. 

O Open, um dos maio
res torneios amadores na 
Europa, vai disputar-se 
até dia 20 nos campos do 
Laguna (Vilamoura), Sal
gados (Albufeira), Vila Sol 
e Vale do Lobo. 

Além dos 400 concor
rentes, deslocam-se ao Al
garve mais 70 pessoas co-

mo acompanhantes, pre
vendo-se que este torneio 
proporcione uma receita 
total, em divisas, de mais 
de 200 mil contos, desde 
despesas com viagens, ho
téis, etc. 

A maior delegação é 
oriunda da África do Sul, 
com 130 jogadores, seguin
do-se a Alemanha com 95, 
Suíça 42 e Estados Uni
dos com 35 jogadores. 

Destaque ainda para a 
participação de três joga
dores do Clube de Golfe 
do Santo da Serra, casos 
de Luís Costa, João Lucas 
e AndIlew Oliveira. 
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I NA UGUR A Ç ÃO D A S E D E S O CIAL 

Clube Naval cresce 
seDl dependências 

F rancisco Santos fez 
ontem o seu último 
discurso como pre

sidente da direcção do 
Clube Naval do Funchal 
por ocasião da cerimónia 
de inauguração das novas 
instalações sociais do Clu
be Naval do Funchal, sito 
à Estrada Monumental, 
na Quinta Calaça. 

Para além da recupera
ção e ampliação da antiga 
"casa mãe", foi construído 
um restaurante com capa
cidade para 170 pessoas. 
A esplanada também so
freu obras de rrielhoramen
to, bem como os acessos 
ao mar. 

Ao todo as obras foram 
avaliadas em cerca de 160 
mil contos, tendo sido su
portadas, em grande par
te, pelos seis mil sócios da 
colectividade. Um facto sa
lientado pelo ' presidente 
do Naval do Funchal, 
Francisco Santos, bem co
mo pelo presidente do Go
verno Regional da Madei
ra, Alberto João Jardim. 
Ambos frisaram que é um 
clube que não vive, em ex
clusivo da subsídio-depen
dência, destacando que é 
um exemplo a seguir. , 

Após a conclusão desta 
fase de beneficiação do 
complexo do Naval do Fun
chal, a próxima meta é o 
acabamento das obras, já 
iniciadas, da terceira fa
se. Uma construção que 
quando tiver pronta, den
tro de sensivelmente um 
ano, será contemplada 
por uma sala de diversão, 
dois campos de squash, 
um polivalente, balneá
rios e zonas de apoio. 

Sócios do Naval são 
os melhores do mundo 

Francisco Santos, presi
dente demissionário do 
Clube Naval do Funchal -
devido à lei das incompati
bilidades -, na sua inter
venção pública começou 
por falar nos sócios do 
Clube Naval que para o go
vernante são «os melho
res do mundo, pois ajuda
ram a engrandecer esta 
colectividade. Pagaram 
uma quota suplementar 
para que o terreno fosse 
adquirido. Pagaram outra 
quota suplementar para ' 
que as obras fossem fei
tas. Para que se tenha 
uma ideia, os sócios do 
CluQe, Naval, .. no~ últimos 
anos contribúiram com 
250 mil contos para que tu
do isto fosse possível de 
ser concretizado. Sinto
-me orgulhoso de ser só
cio deste clube por aquilo 

• Na inauguração da Sede Social do Clube Naval 
do Funchal, Francisco Santos e Alberto João Jardim 
salientaram que a colectividade é um exemplo para 
todos. Não vive, em exclusivo, da subsídio-dependência. 

FILIPE SO USA 

que fomos capazes de fa
zer». 

Alberto João Jardim criticou alei das incompatibilidades. 

Realçando o trabalho 
desenvolvido ao longo de 
oito anos, pela actual di
recção, Francisco Santos 
destacou o facto do clube 
não viver em exclusivo 
«da subsídio-dependên
cia». A grande parte das 
verbas para levar a cabo 
os projectos elaborados 
«é proveniente dos patro
cinadores e dos sócios, 
que felizmente acreditam 
em que este é um produto 
em que vale a pena apos
tar». 

----------------------------. --------------------------
P A R A ALBERTO JOÃO JARDIM 

«Incompatíveis · são só 
os incompetentes» 

O presidente do Governo Regional da 
Madeira, Alberto João Jardim, esteve 

presente na cerimónia da inauguração da 
Sede Social do Clube Naval do Funchal. 

No seu discurso, o governante começou 
por endereçar os parabéns à direcção da 
colectividade pelá trabalho· que tem vindo 
a desenvolver. Ainda para mais baseado 
<<numa filosofia da não subsídio-dependên-

. cia». 
A saída de Francisco Santos da presi-

. dência do Naval do Funchal devido à lei 
das incompatibilidades, por seu turno, me
receu quras críticas por parte de Alberto 
João Jardim, pois para o presidente do Go
verno o que deve contar é a competência. 

«Tenho pena que o secretário da Educa-

ção abandone as funções de presidente do 
Naval do Funchal. Portugal é um país qúe 
está mais preocupado em criticar, invejar e 
a se meter na vida dos outros, em vez de se 
preocupar com a eficiência. Sou contra to
das as leis da incompatibilidade, pois in
compatível é ver uma pessoa incompetente 
num lugar onde é preciso trabalhar». 

Reforçando o seu raciocínio, Alberto 
João Jardim frisou não ter percebido ainda 
o porquê de «pessoas com provas dadas e 
capacidade de trabalho não poderem ocu
par determinados cargos. Estas leis não de
veriam existir, porque em democracia o po
vo é sabedor, e reconhece quem é compe
tente e quem é incompetente».< 

FILI PE SOUSA 
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Open 
Incógnita 

em Squash 
Termina hoje, às 19 ho

ras, o prazo de inscrição 
para o torneio de Squash, 
organizado pelo novo Ma
deira Squash Clube, que 
terá lugar nos campos da 
Quinta Magnólia, a partir 
do próximo sábado, dia 
13 de Novembro. 

Recorde-se que este 
torneio, que tem a deno
minação de "Open Incóg
nita", está aberto a am
bos os sexos, estando pro
gramada a realização de 
jogos entre homens e se
nhoras e um torneio para
lelo só para senhoras. Es
ta é a prova de abertura 
da época regional de 
squash para o biénio 
1999/2000. 

Machados 
Desporto 
teve jogos 
Realizou-se, no passa

do fim-de-semana, mais 
uma jornada do torneio 
de futebol de sete, deno
minado Machados Des
porto. O evento, que de
corre no campo polivalen
te da Escola Secundária 
Francisco Franco, voltou 
a não registar surpresas, 
com as equipas que se 
têm vindo a revelar mais 
fortes, a_garantirem a vi
tória nos seus encontros. 

Nesta sexta ronda, o 
"Summertime" impôs-se 
ao "Barça" por 5-0, o DIÁ
RIO voltou às derrotas, 
perdendo, desta feita, 
com os "Amigos das La
jes", por 4-1, enquanto 
que as formações do "Au
to São Bento" e do "Ernes
to Matos", proporciona
ram o duelo mais equili
brado, com a vitória a sor
rir aos segundos, por 5-3. 
A fechar a jornada, o "7 
Espadas" foi derrotado 
pelo "Sporf Curral", por 
2-6. 

A próxima jornada, 
que será a sétima, terá os 
seguintes jogos: Sport 
Curral - DIARIO, Ernesto 
Matos - Timor Lorosae, 
Barça - Bar Andorinha e 
Auto São Bento - Amigos 
das Lajes. 

Veteranos 
vão ter 
torneio 

Entretanto, lembramos 
que estão abertas as ins
crições, que prolongar-se
-ão até ao dia 5 de Janei
ro, para o torneio de fute
bol de sete,..na categoria 
de veteranos. Esta compe
tição terá lugar a partir 
da segunda semana do 
primeiro mês de 2000 e é 
destinada a atletas maio
res de 36 anos, que não 
sejam federados. 
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ESCOLA D E QUALIFICAÇÃO D E G O L F E 

Monia Snapper subiu 
de ren· ento 

M onia Snapper, jo
gadora do Clube 
de Golfe do Santo 

da Serra, conseguiu on
tem, no segundo dia de 
competição da Escola de 
Qualificação ao Circuito 
Europeu de Golfe uma me
lhor prestação, deixando 
em aberto algumas ilusões 
quanto à passagem do 
"cut" e posterior apura
mento. 

Num torneio que troux\;l 
a Portugal, ao Campo da 
Aroeira, 107 jogadoras de 
diferentes nacionalidades 
e que visa apurar as qua
renta melhores, que em 
2000 poderão competir no 
Circuito Europeu, a madei
rense conseguiu ontem 77 
pancadas, um resultado 
bem melhor do que na vés
pera, onde tinha feito 82 
pancadas. 

Para isso contribuiu um 
jogo mais seguro, com me
nos erros, embora aqui e 
ali a madeirense tenha fà
lhado no jogo interior, no 
"putt", que tal como confes
sa ao DIÁRIO Monia Snap
per «não está a entrar 
bem». 

Iniciando a sua partici
pação logo pela manhã -
«estava um frio terrível», 
desabafa a jogadora - no 
buraco nO 1, a jogadora do 
Santo da Serra fez nos 
dois primeiros buracos 
"Par", falhando no terceiro 
buraco um "putt" de meio 
metro que a penalizou tre
mendamente, pois logo aí 
fez "bogey". Talvez enerva
da pelo que se passou, Mo
nia Snapper voltou a fazer 

• Foi bem melhor o segundo dia de competição da 
madeirense Monia Snapper na Escola de Qualificação 
ao Circuito Europeu de Golfe. É que a jogadora do 
Clube de Golfe do Santo da Serra subiu na classificação. 

MIGUEL TORRE S CUN HA 

Monia Snapper jogou ontem francamente melhor, mantendo as suas esperanças ... 

"bogey", antes de iniciar 
uma série de quatro bura
cos em que conseguiu fa
zer, de novo, "par". 

No buraco 9 o "drive" de 
Monia Snapper saiu muito 
para a direita, o "shot" se
guinte levou a bola aI} 
"bunker", erros que leva-

ram a jogadora do Santo 
da Serra a um duplo-bo
gey que voltou a instabili
zá-Ia, a julgar pelo facto 
de nos dois buracos se
guintes ter feito "bogey". 

No buraco 12 Monia 
Snapper consegue o seu 
único "birdie", iniciando 

depois uma série excelen
te de seis buracos em que 
fez "par" mas onde desfru
tou de excelentes ensejos 
para conseguir "birdie", 
que falharam a escassos 
metros do buraco, para de
sânimo da madeirense. 

Contactada pelo DIÁ-

TROFÉU NFANTA C R S T I N A 

Madeirenses preparam regata 
com grande entusiasmo 

Com a restante tripu
lação a ser esperada 

hoje em Tenerife, a parti
cipação do "Radical" no 
Troféu Infanta Cristina 
começa a ganhar forma, . 
até porque apenas hoje 
se inicia . os trâmites ad
ministrativos qu~ antece
dem a competição. 

Com uma viagem tran
quila, de 32 horas, entre 
o Funchal e Tenerife, fei
ta a motor, já que o vento 
foi sempre muito fraco, o 
"Radical" de Alexandre 
Rebelo já está amarrado 

. à Marina do Real Clube 
Náutico de Tenerife, em 
Santa Cruz de Tenerife. 

Contactado pelo DIÁ
RIO, Alexandre Rebelo 

o momento em que o "Radical" deixava o Funchal. 

mostrou-se satisfeito 
com a forma como a via
gem entre os ,dois arqui-

pélagos decorreu, eviden
ciando um grande entu

. siasmo por esta estreia 

internacional. Isto ape
sar de um contratempo 
de última da hora, que le
vou à substituição de Mi
guel Ângelo Pestana (Ti
gela) por Ricardo Sá na 
sua tripulação. Deste mo
do, o X119 será capita
neado por Vítor Nóbrega, 
tendo a bordo Alexandre 
Rebelo (pai e filho), J. Re
belo, Paulo Silva, Isabel 
Nunes, Luz Nóbrega e Ri
cardo Sá. 

Sem grandes ilusões, o 
proprietário do "Radical", 
Alexandre Rebelo (filho) 
disse ao DIÁRIO que «as 
expectativas são as de fa
zer o melhor possível, até 
porque estamos conscien
tes que os espanhóisltêm 

RIO, Monia Snapper mos
trava-se satisfeita com o 
seu rendimento, «até por
que joguei francamente 
melhor que na véspera, on
de fiz um resultado inacei
tável». 

Monia moralizada ... 

Joguei bem, as minhas 
saídas e mesmo o jogo de 
aproximação estiveram 
bem, só que os "putts" não 
me saíram nada bem. É 
verdade que os "greens" 
são difíceis, mas eram pa
ra todas. Sinto que joguei 
bem, só· que o resultado 
não expressa isso, isto 
apesar de ter estado bem 
melhor». 

Sobre as suas expectati
vas para o dia de hoje, Mo
nia Snapper reconhece 
que terá de jogar bem me
lhor, ainda que sinta que 
esteja a apenas duas, três 
pancadas da passagem do 
"cut", um objectivo que a 
jogadora do Santo da Ser
ra diz ser importante, em
bora não seja o essencial 
«pois vim cá para ficar en
tre as quarenta melhores, 
que é o mais importante». 

Não se mostrando ner
vosa, ou pressionada, a 
madeirense acredita que 
se jogar ao seu melhor ní
vel, «melhorando o "putt", 
será possível o apuramen
to, pois o "cut" poderá es
tar a dez pancadas acima 
do par. Depois, na sexta
-feira, logo se vê se consi
go um resultado que me 
aproxime das quarenta 
melhores». 

uma das melhores frotas 
de cruzeiro que existem. 
Tentaremos, naturalmen
te, a melhor classificação 
possível, tentando um 
bom resultado. Para já os 
espanhóis ficaram sur
preendidos com o nosso 
"ratingJl

, até porque pare
ce que o nosso X119 será 
o único deste modelo a 
competir». 

Reconhecendo que o 
"Radical" «está bem ape- . 
trechado, pois dispomos 
de velas novas e um mas
tro em carbono. A esse ní
vel penso que estamos ao 
mesmo nível, pois dispo
mos de bom mat~ial», 
Alexandre Rebelo . diz 
que a tripulação vai apro
veitar o dia de hoje para 
treinar, pois na 6a feira 
inicia-se a competição, 
COJIl uma regata de 25 mi
lhas. Sáb&.,do e domingo 
teremos regatas técni
cas, a disputar aqui em 
Santa Cruz de Tenerife», 
conclui o velejador. 

MIGUEL> TORRES CUNHA 

I 

I, 
II 
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---
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Kournikova 
eliminada 
A tenista russa Anna 

Kournikova, oitava cabeça 
de série, foi eliminada na 
primeira ronda do torneio 
de Filadélfia, ao ' perder 
por 7-6 (8-6) e {:)-4 com a 
belga Justine Henin. 

Kournikova, de 18 anos, 
voltou a debater-se com · 
problemas no serviço, per
mitindo que Henin, de 17, 
conseguisse quatro 
"breaks" na segunda parti
da do encontro, disputado 
terça-feira. 

Também para os quar
tos-de-final se qualificou a 
belga Dominique van 
Roost com uma fácil vitó
ria, por 6-1 e 6-2, sobre a 
russa Elena Likhovtseva. 

Jornada 
adiada 

A quarta jornada do 
"Round Robin II" da Taça 
Louis Vuitton foi adiada, o 
que permite ao sindicato 
nova-iorquino Young Ame- . 
rica um dia suplementar 
para superar o problema 
criado com o casco partido 
do primeiro dos seus bar
cos, "USA 53". 

As más condições meteo
rológicas previstas, nomea
damente o vento que podia 
atingir os 43 nós (83 km/h) 
e, vagas de três metros, le
varam os organizadores a 
adiar as regatas previstas 
para ontem no golfo de 
Hauraki. 

O regulamento da prova 
estipula a anulação da par
tida quando os ventos exce
dam os 18 nós. De manhã, 
a velocidade média do ven
to era já de 25 nós. 

O Young America e o 
seu skipper Eric Baird de
verão agora ultimar os por
menores com o segundo 
barco, o "USA 58", parecen- . 
do improvável a reparação 
do "USA 53", praticamente 
partido em dois ao nível do 
ml\stro. Young America é 
um dos cinco desafiantes, 
em 11, a possuir dois bar
cos. 

Onze desafiantes, de se
te países, disputam actual
mente o direito de defron
tar, no início do ano, o 
Team New Zealand, deten
tor da Taça América. A pro
va é de momento liderada 
pelos italianos do prada. 

Enqvist 
imparável 
O tenista sueco Thomas 

Enqvist, primeiro cabeça 
de série, teve uma estreia 
arrasadora no torneio de 
-Estocolmo, ficando muito 
perto de aplicar uma "bici
cleta" ao espanhol Fernan
do Vicente. 

Não fosse o jogo ganho 
por Vicente no segundo 
parcial, Enqvist tinha con

. seguido um resultado que 
i começa a rarear no circui
to profissional masculino, 
com o homem da casa a ci
lindrar o infeliz espanhol, 
por concludentes 6-0 e 6-1. 

N A 

Utah Jazz derrotam 
Blazers invictos 

AequiPa de utah t. e
ve em Karl Malone 
a grande estrela do 

dia, jogador que terminou 
o encontro com 24 pontos 
e oito ressaltos, sendo 
bem secundado por Bryan 
Russell, que contribuiu 
com 19 pontos e nove res
saltos. . 

Com este triunfo, os 
Jazz ascenderam ao se
gundo posto da divisão Mé
dio-Oeste e acabaram com 
a invencibilidade dos Bla
zers, que eram a única for
mação da presente edição 
da NBA que ainda não ti
nha conhecido a derrota. 

Esta foi a quarta derro
ta dos Blazers nos últimos 
cinco confrontos com os 
Jazz, tendo a equipa de 
utah visto o seu caminho 
rumo à final da última edi
ção da prova interrompida 
precisamente frente à 
equipa de Portland. 

Nos Blazers evidencia
ram-se Steve Smith, com 
26 pontos, Damon Stouda
mire, com 19, e Arvydas 
Sabonis, com 11. 

Lakers aproveitam 
deslize dos Portland 

Os Los Angeles Lakers 
aproveitaram da melhor 
maneira o deslize da equi
pa de Portland e iguala
ram-na no comando da di
visão Pacífico, ao vence
rem em Dallas os Mave
ricks, por expressiVos 
123-101. 

Shaquille O'Neal foi o 
elemento mais em foco da 

• Os Utah Jazz acabaram com a invencibilidade 
dos Portland Trail Blazers na presente edição da Liga 
Norte-americana de Basquetebol Profissional (NBA), 
ao vencerem por 92-87. 

sua equipa, ao anotar 27 
pontos e ao conquistar 10 
ressaltos, enquanto nos 
Mavericks, que somaram 
a sua 18a derrota consecu
tiva frente aos Lakers, a 

Um espectáculo! 

evidência vai para Mi
chael Finly e Erick Strick
land, cada um com 19. 

Os campeões em título, 
os San Antonio Spurs, não 
tiveram problemas para 

se impor em Ockland aos 
Gold8n State Warriors, 
por 118-89, mantendo-se 
no comando da divisão Mé
dio-Oeste. 

Gary Payton, dos Seat-

MONARQUIA REAFIRMADA 
< 

Primeiro-ministro australiano 
não "abre" Jogos Olímpicos 

O primeiro-ministro 
australiano, John 

Howard, decidiu ontem 
"renunciar" à inaugura
ção dos Jogos Olímpicos 
de Sydney'2000, abrindo 
caminho no acto oficial 
para o representante da 

. rainha de Inglaterra, Wil
liam Deane. 

Howard declarou em 
comunicado que assim co
locará a Jlnidade nacio
nal à frente da sua "satis
fação pessoal". A decisão 
surge após alguns "ape
los" a uma · inauguração 
"real", depois do povo aus
traliano ter referendado 
a rainha de Inglaterra co
mo chefe de Estado. 

o centro onde acontecerão as provas de atletismo, em Sydney. 

O primeiro-ministro 
australiano revelou ain
da que irá agora infor-

mar ó Comité de Organi
zação dos Jogos de Syd
ney (SOCOG) que este de-

ve "aconselhar" o Comité 
Olímpico Internacional 
(COI) a convidar o gover-

tle SuperSonics, e Natalie 
Williams, dos utah Starzz, 
vão receber o prémio de jo
gadores do ano instituído 
pelo USA Basketball. 

Payton e Williams 
jogadores do ano . 

A nomeação foi anun
ciada em Colorado 
Springs pelo comité execu
tivo do USA Basketball e 
permite aos atletas entrar 
na lista dos possíveis esco
lhidos para desportista do 
ano do Comité Olímpico 
dos Estados Unidos 
(USOC), a anunciar a 8 de 
Janeiro. 

A distinção do jogador 
do ano no basquetebol é 
atribuída desde 1980 e já 
premiou nomes como 
Isiah Thomas (1980), Mi
chael Jordan (1983 e 
1984), David Robinson 
(1986), Alonzo Mourning 
(1990), Shaquille O'Neal 
(1994), Scottie Pipen 
(1996) e Elton Brand 
(1996). 

Entre as mulheres há 
nomes como Lynette Wood
ward (1983), Cheryl Miller 
(1984 e 1986), Katrina Mc
Clain (1988 e 1992), Tere
sa Edwards (1989, 1990 e 
1996), Lisa Leslie (1993, 
1996), Dawn Staley e Cha
mique Holdsclaw (1997). 

Tanto Payton como Na
talie Williams são pedras 
fundamentais das respecti
vas equipas profissionais 
e das selecções dos EUA e 
são esperados nos tor
neios olímpicos de Syd
ney'2000. 

nador-geral e represen
tante da rainha Isabel II. 

John Howard, da linha 
política conservadora, 
manifestou o seu apoio à 
manutenção da "orienta
ção" monárquica, embo
ra, inicialmente, tenha 
mostrado vontade em 
inaugurar os Jogos. 

Segundo a tradição, es
sa honra cabe ao chefe 
de Estado australiano, 
contudo não parece pro
vável que a rainha se des
loque a Sydney nessa oca
sião, delegando essa mis
são no seu representan
te, no caso William Dea
ne. 

Entretanto, e no âmbi
to dos Jogos, a justiça 
australiana decidiu criar 
"mecanismos particula
res" para acelerar proces- . 
sos judiciais nos quais ve
nham a estar envolvidos 
visitantes estrangeiros 
durante os Jogos Olímpi
cos, que decorrerão en
tre 15 de Setembro e 1 de 
Outubro de 2000. 



DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DA 
RIBEIRA BRAVA 

N.o DA MATRíCULA:00213/990517 
N.o DE INSCRiÇÃO: 1 
N.O E DATA DA APRESENTAÇÃO: 01/990517 

SOCIEDADE: "O ALPENDRE - DECORAÇÕES E OURIVESARIA, 
LDA." 

António Rodrigues do Fôro, 1.° Ajudante 
Certifica que entre Jacinta Maurícia de Freitas Noite Basílio, Carlos 

Manuel Rodrigues dos Ramos e Maria Fernanda Rodrigues dos Ramos 
Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato 
em apêndice: 

1." 
1 - A Sociedade adopta a denominação "0 ALPENDRE - DECORAÇÕES 

E·OURIVESARIA, LDA.", e terá sede à Rua 1° de Dezembro, freguesia e 
concelho da Ribeira Brava. 

2 - A gerência da sociedade, porém, poderá deslocar a sede da 
sociedade para outro local dentro do mesmo Concelho ou para concelho 
limítrofe. 

2" 
1 - O seu objecto consiste na indústria e comércio de artigos decorativos, 

de relojoaria e ourivesaria e prestação de serviços conexos. 
2 - A sociedade poderá participar em sociedades com objecto diferente 

do acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais e em 
agrupamentos complementares de empresas. 

3" _ 
O capital social integralmente realiZado em numerário é do montante de 

UM MILHÃO E CINQUENTA MIL ESCUDOS, e está representado em três 
quotas iguais, do valor nominal de trezentos e cinquenta mil escudos, 
pertencentes uma a cada sócio. 

4" 
1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou 

não, conforme for deliberado em Assembleia Geral, compete às sócias Jacinta 
Maurícia Freitas Noite Basílio e Maria Fernanda Rodrígues dos Ramos Ribeiro, 
desde já nomeadas gerentes. 

2 - A sociedade fica validamente óbrigada com a assinatura de uma 
das gerentes. 

3 - É expressamente vedado à gerência comprometer a sociedade em 
actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente fianças, letras de 
favor, avales e abonações. 

5" 
- A cessão de quotas é livre entre sócios, mas depende do 

consentimento da sociedade a prestar pela Assembleia Getal, se para 
estranhos. 

6" 
- A sociedade gozará do direito de amortizar qualquer quota pelo valor 

resultante do último balanço aprovado, sempre que a quota em causa seja 
objecto de penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão forçada. 

7" 
Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, 

até ao valor global de vinte milhões de escudos, na proporção das respectivas 
quotas, desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos 
representativos da totalidade do capital social e qualquer dos sócios poderá 
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a estipular em 
Assembleia Geral. 

8" 
Fica proibido o uso da firma social em fianças, abonações, letras de 

favor e em todos os actos e contratos estranhos aos negócios da sociedade. 

Ribeira Brava, 28 de Outubro de 1999 

o Ajudante em exercício 
António Rodrigues do Fôro 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL 
DA RIBEIRA BRAVA 

N.o DA MATRíCULA: 00212/990517 
N.o DE INSCRiÇÃO: 1 
N.o E DATA DA APRESENTAÇÃO: 01/990517 

43194 

SOCIEDADE: "SERVBRAVA, GESTÃO DE CONDOMíNIOS, LDA." 

António Rodrigues do Fõro, 1.° Ajudante 
Certifica que entre António Miguel Nunes de Freitas e José Artur de 

Freitas Aguiar foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo 
contrato em apêndice: 

PRIMEIRO - A sociedade adopta a firma "SERVBRAVA, GESTÃO DE 
CONDOMíNIOS, LDA.", e terá a sua sede à Rua Comandante Camacho de 
Freitas, Edifício Bravamar, Loja número 253, freguesia e concelho da Ribeira 
Brava. 

Parágrafo único - A gerência poderá deslocar a sede da sociedade 
dentro do concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, abrir sucursais, 
agências, delegações ou outras formas de representação. 

SEGUNDO - A sociedade tem por objecto a gestão e manutenção de 
condomínios. 

TERCEIRO - O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado 
em dinheiro e está representado em duas quotas iguais no valor nominal de 
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios. 

QUARTO - A representação e administração da sociedade, remunerada 
ou não, conforme a Assembleia deliberar, pertence a ambos os sócios, desde 
já nomeados gerentes, sendo necessário a assinatura conjunta de ambos 
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos. 

QUINTO - A sociedade poderá adquirir participações em sociedades 
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais 
e em agrupamentos complementares de empresas. 

SEXTO - No caso de morte de qualquer dos sócios a sociedade 
continuará com os herdeiros do falecido, os quais, no prazo de sessenta 
dias, nomearão um de entre si que a todos represente no exercício dos direitos 
sociais, enquanto a quota se mantiver indivisa. 

SÉTIMO - 1 - A sociedade poderá amortizar a quota nas seguintes 
situações: 

a) Por acordo com o seu titular. 
b) Quando em virtude de sentença ou ac"ordo em processo de 'divórcio, 

ou de separação judicial de pessoas e bens a quota seja adjudicada, total 
ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios. 

c) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento ou de qualquer 
outra providência de que possa resultar a sua alienação ou adjudicação por 
via judicial, ou seja dada de garantia a terceiro sem o consentimento 'da 
sociedade. . 

d) Interdição ou falência do seu titular. 
e) Quando em violação do disposto nas normas legais seja' cedida a 

qualquer terceiro. '. . 
2 - Na asserrible"ia-geral que delibêrara amortização da quotahão'será 

admitido a votar o titular da quota a amortizar. 
3 - O preço da amortização será o que resultar do último balanço 

aprovado. 
NONO - Por deliberação da assembleia-geral poderão ser derrogadas 

as normas legais dispositivas. 

Ribeira Brava 28 de Outubro de 1999 

o Ajudante em exerc;ício 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DA 
RIBEIRA BRAVA 

N.o DA MATRíCULA: 00211/990511 
N.o DE INSCRiÇÃO: 1 
N.O E DATA DA APRFSENTAÇÃO: 01/990511 

SOCIEDADE: "PNEUS FONTE PINHEIRO - COMÉRCIO DE PNEUS E 
MECÂNICA AUTO, LDA." 

António Rodrigues do Fôro, 1.° Ajudante 
Certifica que entre Renato da Silva Gonçalves Pedro e Leonel de Jesus 

Gonçalves foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato 
em apêndice: 

ARTIGO 1° 
A Sociedade adopta a denominação. "PNEUS FONTE PINHEIRO -

COMÉRCIO DE PNEUS E MECÃNICA AUTO, LDA." e tem a sua sede no 
Sítio da Fonte Pinheiro, freguesia e concelho da Ribeira Brava, na Região 
Autónoma da Madeira. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada 

dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes. 
ARTIGO 2° 

O objecto da sociedade consiste em comércio de pneus, calibragem de 
rodas, alinhamento de direcção, electricidade e mecânica auto. 

ARTIGO 3° 
O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é no 

montante de UM MILHÃO ECEM MIL ESCUDOS, o que corresponde a mais 
de cínco mil euros e está representado por duãs quotas, uma do valor.nominal 
de oitocentos mil escudo~, pertencente ao sócio' Renato da Silva Gonçalves 
Pedro e outra do,valornominal de trezentos mi l escudos, pertencente ao 
sócio Leonel de Jesus Gonçalves. 

. ARTIGÔ4° 
A gerência da sociedade, dispensada de caução 'e remuneração ou 

não, conforme for'deliberada em Assembleia Geral, compete a ambos sócios, 
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessárià .a assinatura 
conjunta dos dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os actos e . 
contratos que digam respeito à sociedade. 

ARTIGO 5° 
São exigíveis prestações suplementares de capital até ao montante de 

cinco milhões de escudos por deliberação da Assembleia Geral. 
ARTIGO 6° 

A cessão de quotas ' entre sócios é livre, mas para estranhos a sua 
eficácia depende de consentimento prévio da sociedade. 

ARTIGO 7° 
No caso da sociedade não consentir na cessão e esta ou sócios não 

exercerem o direito de preferência, no prazo fixado, o sócio cedente gozará 
do direito de exonerar-se da sociedade, sendo o valor da quota o do balanço 
então apurado, pago em duas prestações iguais e semestrais e acrescidas de 
juros à taxa legal, vencendo-se a primeira prestação seis meses após a 
aprovação do balanço, que não poderá exceder trinta dias desde o pedido de 
exoneração. 

ARTIGO 8° 
No caso de arresto, penhora, qualquer outra apreensão judicial de 

quotas, exclusão ou interdição de qualquer sócio, a sociedade, reserva-se no 
direito de amortizá-Ia à sua opção, pelo valor nominal acrescido dos fundos 
de reserva ou por aquele que resultar do balanço para o efeito, a realizar no 
prazo de trinta dias, após o conhecimento do facto. 

ARTIGO 9° 
No caso de falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros do falecido 

nomearão entre si, no prazo de trinta dias, um que a todos represente 
enquanto a quota permanecer em comum ou indivisa. 

ARTIGO 10° 
É vedado aos sócios o exercício por conta própria ou alheia de actividade 

concorrente com a sociedade. 
ARTIGO 11° 

As Assembleias Gerais serão convocados mediante carta registada, 
com aviso de recepção dirigida à morada dos sócios que constar da 

. sociedade, e com a antecedência mínima de trinta dias, se outro prazo ou 
formalidades não forem legalmente exigidas. 

Ribeira Brava, 28 de Outubro de 1999 

O Ajudante em exercício 
António Rodrigues do Fôro 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SANTANA 
MADEIRA 

43192 

Certifico para efeitos de publicação, que neste Cartório de fls 44 fls. 
45 do livro de notas número 288 a cargo da Segunda Ajudante Maria Virgínia 
Bazenga Andrade, em substituição legal da Notária, por vacatura do lugar, se 
encontra lavrada em vinte,e nove corrente, uma justificação, na qual 
outorgaram: 

Albertino Catanho Mendonça, NIF 155249525 e mulher Adelaide 
Catanho da Silva Mendonça, casados no regime da comunhão geral, naturais 
da freguesia do Faial, concelho de Santana, onde residem ao sítio dos 
Moinhos. 

Os quais se afirmam donos o legítimds possuidores dos seguintes 
prédios: 

1 ° Prédio rústico, no sítio da Igreja, fregüesia do faial, concelho de 
Santana, composto de vinha, com a área de duzentos metros quadrados, a 
confrontar pelo Norte Albertino Catanho Mendonça, Sul e Leste com herdeiros 
de João Catanho Menezes, e Oeste com José Pereira Esteves, inscrito na 
matriz em nome do justificante marido, sob o artigo 206 da Secção "12", 
com o valor patrimonial de 10.980$00 e atribuído de quinhentos mil escudos, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Santana. 

2° Prédio rústico, no sitio da Igreja, freguesia do Faial, concelho de 
Santana, composto de vinha, com a arca de dois mil cento e dez metros 
quadrados, inscrito na matriz em nome do justificaste marido, sob o artigo 197 
da Secção 12, a confrontar pelo Norte com a Ribeira do Faial , Sul com 
herdeiros de João Catanho de Menezes, Leste com João Gomes e Oeste 
com Manuel-Pedro Batista, com o valor patrimonial de 46.950$00, a qual 
atribuem o valor de quinhentos mil escudos, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santana. 

Que eles justificantes adquiriram os referidos, por volta do ano de mil 
novecentos e setenta e nove, por compra verbal não titulada a Albino Pedro 
Batista e mulher, já falecidos, residentes que foram .ao sítio da Igreja e a 
Manuel João Pereira Esteves e mulher, já falecidos, residentes que foram ao 
sítio do Guindaste, fregue~ia do Faial, concelho de Santana: 

Que,. desdellqueh:ldata, têm possuído o identificado prédio em nome 
próprio e de boa-fé, há m'ais de vinte anos, à vista de toda a gente e sem 
oposição de ninguém, de modo pacifico, contínuo e público, posse que tem 
consistido no cultivo e colheita dos seus frutos naturais, no pagamento das 
respectivas contribuições e na fruição das suas utilidades, pelo que na falta 
de um título com que pudessem comprovar os direitos de que se arrogam, o 
certo é que já os adquiriram por usucapião. 

Santana, 29 de Outubro de 1999 

A Ajudante 
iiI. i. JI. J>Ant6nio Rotlrigues Pôr'd· 1 , i I J. l'lJ)43193 'j I ",,) \. .) Maria Virgínia Bazenga Andrade J , -[, • 43188 
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FUNCHAL,-11 DE NOVEMBRO DE 1999 • 

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E PREDIAL 
DE SANTA CRUZ - MADEIRA 

N.o DA MATRíCULA: 00499/960105 
N. ° E DATA DA APRESENTAÇÃO: 02 e 03/1208!l9 
N.o DA INSCRiÇÃO: 01,03 e 04 
NIPC: 511077467 

SOCIEDADE: "Silva & Chicharo, Lda." 

Dinis do Rosário Conreia Basílio, 2° Ajudante da Conservatória do Registo 
Comercial de Santa Cruz: 

- Certifica que com referência à sociedade em epígrafe, 
- Que foi depositado o documento onde consta a autorização dada por 

José Luís Fernandes da Silva, em 30/6/99, para que o apelido "Silva", continue 
a figurar na firma social. 

- Que foi depositado o documento onde consta a cessação das funções 
do gerente José Luís Fernandes da Silva, em 30/6/99; 

Que foram alterados os artigos 3° e 6° do pacto social, que passam a ter 
a seguinte redacção: 

Artigo Terceiro: O capital social, integralmente realizado e subscrito em 
dinheiro continua a ser no montante de um milhão de escudos e está dividido 
em duas quotas de quinhentos mil escudos cada, pertencentes à única sócia 
Maria Teresa Fernandes Silva Chícharo. 

Artigo sexto: A gerência da sociedade, dispensada de caução, 
remunerada ou não, conforme for deliberado em Assembleia Geral, pertence 
à já nomeada sócia Maria Teresa Fernandes da Silva Chícharo, bastando a sua 
assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos. 

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica 
depositado na pasta respectiva. 

O Ajudante 
Dinis do Rosário Correia Bast1io 43164 

JUSTIFICAÇÃO 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SÃO VICENTE 
Maria Celeste Vieira, Ajudante, certifica para efeitos de publicação, que 

no dia 20 de Outubro de 1999, a folhas 12 do livro de notas para escrituras 
diversas n.o 176, foi lavrada uma escritura de justificação notarial na qual 
Mário Mendes Mondim e mulher Maria de Jesus Mendes Mondim, residentes 
no sítio da Achada dos Judeus, freguesia e concelho de São Vicente, se 
declaram donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem dos 
seguintes imóveis: 

a) Prédio rústico ao sítio da Fajã dos Vinháticos, freguesia e concelho de 
São Vicente, com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, composto 
de terra de cultivo: a confrontar de Norte com Manuel José, Sul com Estrada 
Municipal, Leste com Her-deiros de Manuel Freitas Tremoço, Oeste com 
João Mendes de Andrade, inscrito na matriz predial rústica em nome de 
Manuel Mendes Mondim, sob o artigo 12.400, patrimonial de 1.160$00 e o 
atribuído de trezentos mil escudos, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de São Vicente. 

b) Prédio rústico ao sitio da Fajã dos Vinháticos, freguesia e concelho de 
São Vicente , com área de seiscentos metros quadrados, composto de terra 
de cultivo, a confrontar de Norte com Estrada Municipal, Sul com João 
Mendes Mondim, Leste com José Joaquim e Oeste com Vereda, inscrito na 
matriz predial rústica em nome de Manuel Mendes Mondim, titular inscrito na 
matriz sob parte do artigo 12.401 (1/2), com o valor patrimonial conrespondente 
à fracção de 567$00 e' o atribuído de trezentos mil escudos, não descrito na 
Conservatória do Regista Predial de São Vicente. 

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o direito 
sobre os referidos prédios. Estes vieram à sua posse e propriedade por 
doação verbal feita por Manuel Mendes Mondim e mulher Maria Mendes de 
Freitas, residentes que foram no sítio da Fajã dos Vinháticos, freguesia e 
conce.lho de São Vicente, falecidos por volta do ano de mil novecentos e 
sessenta. 

Que, não obstante isso, têm usufruído os prédios, colhendo os seus 
frutos, gozando todas as utilidades por eles proporcionadas, pagando os 
respectivos impostos e ocorrendo a todos os outros seus encargos, com 
ânimo de quem e.xercita direito próprio, sendo reconhecidos como legítimos 
donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé por ignorarem lesar direito 
alheio, pacificamente, por que sem violência, contínua e publicamente, à 
vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém e 
tudo isto por um lapso de tempo superior a vinte' anos. Que dadas as 
enunciadas características de tal posse, ela justificante adquiriu o direito de 
propriedade sobre os ditos prédios por usucapião, título este que por sua 
natureza não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais. 

Está conforme o original. 

São Vicente, 20 de Outubro de 1999 

A Ajudante 
Maria Celeste Vieira 42613 

NOTARIADO PORTUGUÊS 

CARTÓRIO NOTARIAL DE RIBEIRA BRAVA 
Certifico para efeitos de publicação que no dia 25 de Outubro de 1999, 

a fls 35 do L.0 n.o 13-D de notas para escrituras diversas deste Cartório, foi 
outorgada uma escritura de justificação notarial na qual José Manuel Ferreira 
da Silva e mulher Augusta Teles dos Ramos Silva, residentes no sítio da Meia 
Légua, freguesia e concelho de Ribeira Brava, declararam ser donos e 
legítimos possuidores com exclusão de outrem dos seguintes imóveis: 

a) - prédio rústico no sítio da Meia Légua, freguesia da Ribeira Brava, 
com a área de quinhentos noventa e três metros quadrados, confinante a 
Norte corri Manuel Fernandes Cató, Sul Ribeiro de Água d'Alto, Leste Manuel 
Sérgio Faria e outro e Oeste Manuel Aguiar, inscrito na matriz sob artigo 
2.319°, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Ribeira Brava. 

b) - Outro prédio rústico no mesmo sítio da Meia Légua, com a área de 
sessenta e cinco metros quadrados, confinante a Norte com Manuel Pestana 
França, Sul com Manuel José Balbina, Leste com João Fernandes Júnior e 
Oeste com Manuel Pestana França, inscrito na matriz sob o artigo 2.542°, 
não descrito na dita Conservatória. 

c) - Outro prédio rústico no mesmo sítio da Meia Légua, com a área de 
oitenta metros quadrados, confinante a Norte com Manuel José Teles, Sul 
com o mesmo, Leste com Francisco Pestana França e Oeste com a Ribeira, 
inscrito na matriz sob o artigo 2.569.° não descrito na mesma Conservatória; 

d) - Outro prédio rústico no mesmo sítio da Meia Légua, com a área de 
duzentos e oito metros quadrados, confinante a Norte com a Vereda, Sul 
com Francisco Pestana França, Leste Ribeira e Oeste Manuel Pestana França, 
inscrito na matriz sob o artigo 2.905°, não descrito na mesma Conservatória. 

Que os referidos imóveis vi""am à sua posse por compra verbal que 
ajustaram há mais de vinte anos com Manuel Teles dos Ramos, solteiro, 
maior, residente no sítio da Meia Légua, freguesia e concelho de Ribeira 
Brava. 

E que dadas as características da respectiva posse adquiriram os ditos 
imóveis por usucapião. 

Está conforme. 

Ribeira Brava, 25 de Outubro de 1999 

J • 
. O Ajudante do Cartório 

António Rodrigues do Fôro 43111 
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f) DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

CARTÓRIO NOTARIAL DE PORTO SANTO 
NOTÁRIO UC.RITA GOUVEIA CALDEIRA DE BRITO 

Certifico narrativamente para efeito de publicação que neste Cartório e 
no livro de escrituras diversas, número cento e três, de folhas trinta e cinco 
verso a folhas trinta e nove verso, se encontra lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, com data de trinta de Setembro de mil novecentos 
noventa e nove, na Manuel pestana de Velosa e consorte Teresa Irene da 
Silva que também usa o nome de Teresa Irene da Silva Velosa, casados no 
regime da comunhão geral, naturais da freguesia e concelho de Porto Santo, 
onde residem acidentalmente ao sitio da Vila e habitualmente em Caraballeda, 
Estado de Vargas, República da Venezuela, se declaram, com exclusão de 
outrem donos e legítimos possuidores de um prédio urbano com a área total 
de cento e nove metros quadrados, dos. quais oitenta e oito metros quadrados 
de superfície coberta, ao sítio da Vila, Entrada do Barlavento, freguesia e 
concelho de Porto Santo,.a confrontar pelo Norte com herdeiros de Francisco 
Reinolds, pelo Sul, Leste e o.este com Entrada do Barlavento; inscrito na 
matriz predial em nome do justificante varão sob o artigo n.õ 898, não descrito 
na Conservatóría do Registo Predial de Porto Santo. 

Disseram que o direito de propriedade lhes pertence, por usucapião, 
já que estão na posse daquele prédio há mais de vinte anos, por ter ajustado 
a sua compra, não titulada por volta do ano mil novecentos e cinquenta e 
quatro, com José Pestana Velosa, natural da dita freguesia de Porto Santo e 
consorte Augusta Velosa Ganança, natural da freguesia de S. Pedro, concelho 
do Funchal, casados em comunnão geral, residentês que' foram na cidade de 
o.kland, Califórnia, Estados Unidos da América. 

Que não são detentores de qualquer título formal, que legitime o domínio 
do identificado prédio. 

Está conforme o original. 

Porto Santo, 30 de Setembro de 1999 

A Ajudante 
(assinatura ilegível) 43108 

NOTARIADO PORTUGUÊS 

CARTÓRIO NOTARIAL DE RIBEIRA BRAVA 
Certifico para efeitos de publicação que no dia 25 de o.utubro de 1999, 

a fls 31 do L.0 n.O 13-D de notas para escrituras·diversas deste Cartório, foí 
outorgada uma escritura de justificação notarial na qual António Rodrigues 
Leandro, e mulher Maria Leontina Paz de Andrade, casados no regime de 
comunhão geral, naturais da freguesia e concelho de Ribeira Brava e ausentes 
em Venezuela, declararam ser donos donos e legítimos possu idores com 
exclusão de outrem dum prédio rústico no sítio do Moreno, freguesia da 
Ribeira Brava, com a área de cento e dezoito metros quadrados, confinante 
a Norte José António de Andrade, Sul Ribeiro, Leste João António de Andrade 
e o.este Francisco de Sousa Andrade, inscrito na matriz sob o artigo 4.032.°, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Ribeira Brava. 

Que o referido imóvel veio à sua posse por compra verbal que ajustaram 
há mais de vinte anos com Agostinha Rosa Teixeira, viúva, residente no sítio 
do Moreno, freguesia e concelho de Ribeira Brava. 

E que dadas as características da respectiva posse adquiriram o dito 
imóvel por usucapião. . 

Está conforme. 

Ribeira Brava 25 de o.utubro de 1999 

o. ajudante do Cartório..... 
(assinatura ilegível) 43110 

NOTARIADO PORTUGUÊS 

CARTÓRIO NOTARIAL DE RIBEIRA BRAVA 
Certifico para efeitos de publicação que no dia 25 de Outubro de 1999, 

a fls 33 do L.0 n.o 13-D de notas para escrituras diversas deste Cartório, foi 
outorgada uma escritura de justificação notarial na qual José Correia da Silva, 
e mulher Conceição de Jesus Andrade, residentes no sítio do Lugar da Serra, 
freguesia de Campanário, concelho de Ribeira Brava donde são naturais, 

. declararam ser donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem do 
seguinte imóvel: 

Prédio rústico no sítio do Lugar da Serra, freguesia de Campanário, 
com a área de mil e quinhentos metros quadrados, confinante a Norte com 
Manuel Gonçalves Remédios, Sul com António Colecta, Leste com o Caminho 
e o.este com o Ribeiro, inscrito na matriz sob o artigo 11 .001.°, não descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Ribeira Brava. 

Que o referido imóvel veio à sua posse por compra verbal que fizeram há 
• mais de vinte anos a António Gonçalves de Sousa Júnior e mulher Maria da 

Conceição de Sousa, residentes no sítio do Lugar da Ribeira, freguesia de 
Campanário, concelho de Ribeira Brava. 

E que dadas as características da respectiva posse adquiriram o dito 
imóvel por usucapião. 

Está conforme. 

Ribeira Brava 25 de o.utubro de 1999 

o. ajudante do Cartório 
(assinatura ilegível) 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SANTANA 
MADEIRA 

43109 

Certifico para efeitos de publicação, que neste Cartório de fls 42 a tis. 43, 
do livro de notas número 288 a cargo da 2a Ajudante Maria Virgínia Bazenga 
Andrade em substituição legal do Notário por vacatura de lugar, lavrada em 29 
de o.utubro de 1999, uma justificação na qual outorgaram: 

Agostinho Adelino de Freitas NIF 147113725 e mulher Maria Dolores 
Camacho Drumond Freitas, NIF 178940461, casados no regime da comunhão 
geral, naturais da freguesia e concelho de Santana, onde residem ao sítio 
do Serrado. 

o.s quais se afirmam donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
ouirem, do seguinte prédio: 

Prédio rústico, sítio ao Barreiro, freguesia o concelho de Santana, 
composto de cultura arvense de regadio, aconfrontar a Norte com a Estrada 
Regional, Sul com o Ribeiro Nascente com Maria Mendonça, e o Poente com 
herdeiros de Manuel de Freitas, com a área de trezentos e sessenta metros 
quadrados, inscrito na matriz, cadastral em nome do Justificante marido, 
sob o artigo 03 da Secção 24, com o valor patrimonial de 20.280$00 e 
atribuem de um milhão de escudos não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santana. 

Que adquiriram o referido prédio, por compra verbal não titulada a João 
de Freitas Gomes e mulher Ana Gomes de Freitas, já falecidos, residentes 
que foram ao sítio do Barreiro, freguesia e concelho de Santana por volta do 
ano de mil novecentos e setenta e cinco. 

Que, desde aquela data, têm possuído o identificado prédio em nome 
próprio e de boa-fé, há mais de vinte anos, à vista de toda a gente e sem 
oposição de ninguém, de modo pacífico, continuo, público, pelo que 
adquiriram por usucapião a propriedade sobre os aludidos prédios. 

Santana, 29 de o.utubro de 1999 

A Ajudante 
Maria Virgínia Bazenga Andrade 43095 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL 
DA RIBEIRA BRAVA 

N.o DA MATRiCULA: 00210/990505 
N.o DE INSCRiÇÃO.: 1 
N.o E DATA DA APRESENTAÇÃO.: 01/990505 

SOCIEDADE: "CNTM - CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA 
MADEIRA, LDA." 

António Rodrigues da Fôro, 1 ° ajudante 
Certifica que entre Cristóvão dos Santos André, Nélia Maria Gouveia de 

o.lival André e João Miguel Gouvei,! Quintal foi constituída a sociedade em 
epígrafe que se rege pelo contrato em apêndice: 

CAP. I - FIRMA E SEDE 
ART01° 

1. A sociedade adopta a firma "CNTM - Centro de N~vas Tecnologias da 
Madeira, Lda." e tem a sua sede na Rua Padre Manuel Alvares, n.O 3,1° A, 
freguesia e concelho de Ribeira Brava ' 

2. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada 
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode a 
sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de representação social. 

CAP. II - o.BJECTo. 
ARTo 2.° 

1. A sociedade tem por objecto: "prestação de serviços, importação e 
comercialização de equjpamentos e produtos relacionado? com as novas 
tecnologias, nomeadamente equipamentos informáticos (hardware e software)". 

2. A sociedade poderá adquirir participações como sócia de 
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em 
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos 
complementares çle empresas. 

CAP. III - CAPITAL 
ARP 3° 

1 . o. capital social é de um milhão e cinquenta mil escudos e está dividido 
em três quotas, çlo valor nominal de trezentos e cinquenta mil escudos cada, 
pertencentes uma a cada um dos sócios. . 

2. Por deliberação unânime de todos poderâo ser exigidas aos sócios 
prestações suplementares até ao _montante global çle dez_ milhões de éscudos. 

CAP. IV - ÓRGAo.S E REPRESENTAÇAo. . 
ART.04° 

1. A açlministração e representação çla sociedaçle, remunerada ou não 
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a Cristóvão dos Santos 
Ançlré, Nélia Maria Gouveia de o.lival Ançlré e João Miguel Gouveia Quintal, 
desde já designados gerentes. 

2. A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta do gerente João 
Miguel Gouveia Quintal e de qualquer um outro gerente. 

3. Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos 
alheios ao objecto social, nomeaçlamente em letras de favor, fianças, abonações 
e actos análogos. 

ARTo 5° 
As assembleias gerais serão convocadas por carta registaçla dirigida aos 

sócios com a antecedência mínima de vinte dias, salvo os casos em que a lei exija 
outras formalidades e sem prejuízo de outras formas de deliberação dos sócios 
legalmente previstas. 

CAP. V - SÓClo.S E DIREITo.S Do.S SÓClo.S 
ART.06° 

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os herdeiros 
çlo falecido, çlevençlo estes nomear um çle entre si que a toçlos represente, 
enquanto a respectiva quota permanecer em contitularidade 

ART.07° 
o.s lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as reservas 

legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar çlar-Ihes, podendo ser 
usados, no todo ou em parte, para a constituição ou reforço de quaisquer fundos 
julgados convenientes. 

·CAP. VI - QUo.TAS 
ART.08° 

1 . A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém as cessões, 
totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios dependem do 
consentimento prévio da sociedaçle, ficando reservado o direito çle preferência 
em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não cedentes em segundo. 

2. A divisão de quotas é sempre permitiçl<;l entre herdeiros de sócios 
falecidos ou contitulares de quotas. 

ART.09° 
1 . A sociedaçle poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos: 
a) Por acordo com o seu titular; 
b) Se esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou outra 

providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada em caução de 
obrigações que os seus titulares assumam sem que a prestação çle tal garantia 
seja autorizada pela sociedade. 

c) Interdição ou falência do seu titular. 
d) Morte çlo seu titular. 
e) Quando em virtude de partilha a quota não fique a pertencer 

integralmente ao seu titular. 
• f) Se a quota for ceçlida em infracção do disposto no artigo oitavo deste 

contrato çle sociedade. 
g) Se o sócio não comparecer nas assembleias gerais regularmente 

convocadas durante um período consecutivo superior a dois anos. 
h) Se o sócio exercer, por conta própria ou alheia, activiçlade concorrencial 

com a da sociedade. 
2. -A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem como 

poderão ser posteriormente criadas, por deliberação dos sócios, uma ou mais 
quotas em vez da quota amortizaçla, çlestinaçlas a ser alienadas a um ou a 
alguns dos sócios ou a terceiros. 

3. A contrapartida da amortização, no caso da alínea f) çlo número um 
deste artigo, será igual ao valor nominal da quota. 

4. Nas Assembleias Gerais que deliberem sobre amortização çle quota 
nos casos previstos no número um deste artigo não serão admitiçlos a votar os 
respectivos titulares, herdeiros ou representa_ntes. 

CAP. VII - DISpo.SIÇAo..FINAL 
ARP 10° 

Por deliberação dos sócios podem ser çlerrogadas as normas legais 
çlispositivas. 

Ribeira Brava, 28 de o.utubro de 1999 

o. Ajudante em exerCício 
António Rodrigues do Foro 43195 

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E PREDIAL 
DE SANTA CRUZ - MADEIRA 

N.o DA MATRiCULA: 00721/990929 
N.O E DATA DA APRESENTAÇÃO.: 01/990929 
N.O DA INSCRiÇÃO.: 01 

SOCIEDADE: "LÚCIA & RAUL - COMÉRCIO DE ARRANJOS FLORAIS 
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA." 

Daniela Assunção da Silva Fernandes, 2.a Ajudante da Conservatória do 
Registo Comercial de Santa Cruz: . 

Certifica que entre Lúcia Abreu Pereira de o.liveira da Mota c.c . o.scar de 
Freitas Mota e Raul António dos Santos Pestana, foi constituída a sociedade 
em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte: 

PRIMEIRO. - A sociedade adopta a firma "Lúcia & Raul - Comércio de 
Arranjos Florais e Artigos de Decoração, Lda," e durará gor tempo indeterminado. 

SEGUNDO. - 1. A sede da sociedade é no sítio da Abegoaria, Conjunto 
hlabitacional das Figueirinhas, Bloco F, loja 9 (zona comercial), freguesia do 
Caniço, concelho de Santa Cruz. 

2. A gerência pode transferir a sede da sociedade para qualquer outro 
IQcal que julgujl GQnv~niente, Pl'r uma ou mais vezes, nos limites da lei. 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

3. É ainda da competência da gerência a criação de sucursais, agências, 
delegações e outras formas locais de representação. 

TERCEIRO. - 1. A sociedade tem por objecto o comércio de arranjos florais, 
artigos de decoração e acessórios, plantas e execução de trabalhos de 
decoração. 

2. o. início do desenvolvimento da actividade objecto da sociedade não 
carece de prévia deliberação dos sócios. 

3. A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto igualou 
diferente do seu, fi ainda em agrupamentos complementares de empresas. 

QUARTO. - o. capital social é de cinco mil euros (um milhão dois mil 
quatrocentos e dez escudos), dividido em duas quotas iguais do valor nominal 
de dois mil e quinhentos euros (quinhentos e um mil duzentos e cinco escudos), 
pertencentes uma a cada um dos sócios, Lúcia Abreu Pereira de o.liveira da 
Mota e Raul António dos Santos Pestana. 

QUINTO. - Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares na 
proporção das respectivas quotas, até ao montante de cem mil euros (vinte 
milhões quarenta e oito mil e duzentos escudos), desde que deliberado por 
unanimidade, e em conformidade com tudo o mais que a Assembleia Geral 
deliberar. 

SEXTO. - 1. A cessão de quotas entre sócios ou de sócios aos seus 
cônjuges, ascendentes ou descendentes é livre. 

2. A cessão de quotas a pessoas diversas das mencionadas no número 
anterior carece de prévio consentimento da sociedade, que terá direito de 
preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar. 

SÉTIMO. - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com 
os .seus herdeiros, que nomearão entre si um que a todos represente, enquanto 
se mantiver a contitularidàde. 

o.lTAVo. - 1. A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento 
dos respectivos titulares no caso de as quotas serem judicialmente apreendidas 
ou penhoradas no âmbito de processos de execução, falência ou insolvência. 

, 2. A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da quota, 
nos termos do artigo 235. ° do Código das Sociedades Comerciais e será paga 
nos termos do mesmo artigo. 

No.No. - 1. Ficam, desde já, nomeados gerentes com despensa de caução, 
ambos os sócios. 

2. A sociedade obriga-se: . 
a) Pela assinatura conjunta dos gerentes nomeados, podendo, em actos 

de mero expediente, obrigar-se com a assinatura de qualquer um deles. 
b) Pela assinatura de procurador, sócio ou não sócio, no âmbito dos 

poderes que lhe forem atribuídos. 
c) Pela assinatura de um só gerente a quem tenham sido conferidos 

poderes em Assembleia Geral para a prática de certo e determinado acto, ou 
certa e determinada categoria de negócios. 

3. Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade em actos 
ou contratos estranhos aos negócios sociais. 

DÉCIMO. - A remuneração dos gerentes, a existir pode consistir numa 
participação nos lucros da sociedade, se e nos termos em que tal for deliberado 
pelos sócios. 

DÉCIMO. PRIMEIRO. - 1. As reuniões da Assembleia Geral são convocadas 
por qualquer dos gerentes, mediante carta registada expedida com a 
antecedência mínima de quinze dias. 

2. o.s sócios podem fazer-se representar em Assembleia Geral por 
delegação em qualquer outro sócio. 

DÉCIMO. SEGUNDO. - o. lucro de cada exercício terá a aplicação que os 
sócios livremente deliberarem, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.°, 
número 1, do Código das Sociedades Comerciais. 

DÉCIMO. TERCEIRO. - A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos 
previstos na lei. 

DÉCIMO. QUARTO. - Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou 
entre estes e a sociedade relacionados com a actividade societária ou com a 
execução e interpretação do presente contrato fica estipulado o foro da Comaréa 
onde se situe a sede social. 

DISPo.SIÇÕES TRANSITÓRIAS 
A) A sociedade assume todas as despesas inerentes à sua constituição. 
B) o.s gerentes ficam, desde já, autorizados a movimentar o depósito das 

entradas em dinheiro constituído de acordo com a lei, previamente ao registo 
deste contrato, com vista a acorrerem as despesas com trabalhadores, bancos 
e fornecedores, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos próprios do 
objecto social ou com ele relacionados. 

Santa Cruz, 2 de Novembro de 1999 

A Ajudante 
Daniela Assunção da Silva Fernandes 43163 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SANTA CRUZ 
CERTIFICADO 

Certifico para eféitos de publicação, que por escritura lavrada no dia 18 de 
o.utubro de 1999, exarada a folhas 145, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 162-A, deste Cartório Notarial, Agostinho da Corte Rodrigues, 
NIF 147.134.846, e mulher, Ana Mercês Vasconcelos de Jesus Rodrigues, NIF 
199.73.465, naturais de Machico, onde residem, no Sítio dos Maroços, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, titulares dos B.I., respectivamente 
números 8790079, de 19/3/1996 e 985071 O, de 19/3/1996, emitidos pelos S.I.C. 
de Lisboa, afirmam: 

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos 
seguintes bens imóveis: 

I) Prédio rústico, localizado no Sítio dos Maroços, freguesia e concelho 
de Machico, a confrontar, do Norte com José Maria de Jesus, do Sul com 
António dos Reis, do Nascente com a Ribeira e do Poente com a Estrada, com 
a área de trezentos e setenta metros quadrados, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Machico, inscrito na matriz cadastral, em nome do 
justificante marido, sob o número 43, Secção "AC", com o valor patrimonial de 
216$00, a que atribuem o valor de duzentos mil escudos. 

II) Prédio rústico, localizado no Sítio dos Maroços, freguesia e concelho de 
Machico, a confrontar, do Norte com João Franco Falido Júnior, do Sul com 
José Moniz Berenguer Vicente, do Nascente com a Ribeira e do Poente com a 
Estrada, com a área de cento e setenta metros quadrados, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Machico, inscrito na matriz cadastral, em 
nome do justificante marido, sob o número 103, Secção "AC", com o valor 
patrimonial de 238$00, a que atribuem o valor de cento e cinquenta mil escudos. 

Que este prédio veio à posse do justificante marido, ainda menor, através 
dos seus representantes legais, Agostinho Gouveia Rodrigues, e mulher, Maria 
Inês da Corte, por compra meramente verbal, feita por volta de mil novecentos 
e setenta e oito a José Maria de Jesus, e mulher, Maria Isabel Vasconcelos, já 
falecidos, que foram residentes no aludido Sítio dos Maroços. 

Porém, desde aquele ano e sem interrupção, o justificante entrou na posse 
dos prédios, cultivando-os, usufruindo todas as suas utilidades e suportando os 
respectivos impostos e encargos, tendo adquirido e mantido a sua posse sem a 
menor oposição de quem quer que fosse e com conhecimento de toda a gente, 
agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
tendo por isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa-fé, que dura há 
mais de vinte anos, pelo que o adquiriram por usucapião, não tendo, todavia, 
dado o modo de aquisição, documento algum que lhes permita fazer prova do 
seu direito de propriedade. 

Que, desta forma, justificam a aquisição dos aludidos imóveis por 
usucapião. 

É certidão de teor parcial que fiz extrair e vai conforme o original a que 
reporto, declarando que na parte omitida nada há t3m contrário que modifique, 
condicione, altere ou prejudique a parte transcrita. 

Santa Cruz, 19 de o.utubro de mil novecentos noventa nove. 

o. Ajudante 
Cipriano Carlos Coelho Câmara 53475 

• 



DIARIO DE NOTICIAS - MADEIRA 

PRECISAM-SE 
ALUGAR 

Casas, apartamentos, escritó
rios, armazéns ou lojas comer
ciais, entre o Funchal e o Cani
ço . Damos garantias. Tratar: 
291224520 - 962981911. 53449 

ALUGAM-SE 
Quartos a 40 e 50 c; TO, São Jo
ão, 55 c; T1, na 31 de Janeiro, 
80 c; T2, Lugar de Baixo; 60 c; 
T2, Caniço, 80 c; T2, Ponta do 
Sol, 80 c; casa, Câmara Lobos, 
60 c; casa, São Roque, 150 c; 
casa, em Machico, 80 c; T1, em 
Gaula, 80 c; T2, no Covão, 70 c; 
T2,. em São Vicente, 70 c; T1 , no 
Lido, 100 c; T1 , Virtudes, 80 c; 
casa, Madalena do Mar, 7Q c. 
Tel.: 291230759 ou 966012492. 

53339 

ALUGAM-SE 
2 salas na Rua Câmara 
Pestana, com área 
aprox. de 40 m2. Tratar 
pessoalmente no nosso 
escritório: 

NOÉMI FERNANDES 

íI R.GâmaraPestana, 18·2.', sala 1 
Telef.: 291229661· 291229538 
Licença n.' 85· AMl 53506 

ALUGA-SE 

APART. T1 
Mobilado, Boa Nova. 
Telem.: 919910942. 53500 

PROCURA-SE 
CASA 

Para alugar, entre Câmara de 
Lobos e Ponta do Sol, urgente. 
Telef.: 291753033. 53526 

ALUGA-SE 
TO ET3 

De luxo, zona privilegia
da. Te!.: 291228768 ou 
919182093. 53545 

liI.d.,,.. p,.edl.1 2000, Lda. 

~\
MedladOfOncrarlepf1prledldes 

v- REAL ESTATE ....... 
ALUGAM-SE 

o Casa em St.° António. Preço: 
45.000 cts. 

o Apartamentos T1 , na Ajuda, por 
estrear, mobilados. 

o Apartamento T1 , nos Piornais, 
mobilado. 

o Apartamento T1 , no Anadia, 
mobilado. ~ 

Tratar: ~ 

Rua João Tavira, 37 -2.' Esq. 
Telel.: 291230354/5· Fax: 291230380 

Uc. AMl n.' 615 -Funchal 

ARRENDAM-SE 
11, T2eT3 

Ajuda, Av. Luís de Camões 
e centro.-

ESCRITÓRIOS e SALAS 
No centro; 

ESTACIONAMENTOS 
Rua S. Francisco. ~ 

Telel.: 291237373/291241677'. 

ALUGAM-SE 
Armazém 

Em S. Rita, cl 230 m; Monte, cl 
100 m, C. Lobos, cl 160 m; Por
to Cruz, cl 300 m; apartamen
tos TO e T1 , à beira mar, Cani
çal; T1, no centro, 60 cts; casa 
T4, em Machico; escritórios, no 
centro a 40, 60 e 80 cts. Tel.: 
291228180 ou 966663386. 53335 

ARRENDA-SE 
TO 

Mobilado; com 2 varandas e di
reito a piscina, zona turística. 
Tratartelel.: 291221200. 43294 

ESTACIONAMENTO 
ALUGA-SE 

Rua S. Francisco. 

Te!.: 291230971. 53470 

ALUGA-SE 
ESTACIONAMENTO 
NO ELIAS GARCIA 

Telef.:291794577. 53539 

o Alugo quarto mob., no Funchal 
(grande), pode partilhar. 
Telem.: 966084554. 
• Alugo casa, pronta para habi
tar. Bom preço. Sr. Jorge. 
291940280. 
o Alugo quarto a estudante ou 
trabalhadora. 
Telem.: 962413296. 

CAMPANHA DE NATAL 
PREÇOS ESPECIAIS 

Fiat 127 190 cts. 
Mini Metro 320 cts. 
Ford Fiesta 380 cts. 
Marbella 440 cts. 
Fiat Uno Cabriolet 2.100 cts. 
Mercedes 300 O 850 cts: 
Mercedes 190 E 2.350 cts. 
Inspeccionados e bom estado. 
Tel.: 967004591. 53536 

VENDE-SE 
MERCEDES 190 D 2.5 
Para legalizar, bom para táxi, em 
bom estado. Tel.: 291822163 ou 
965440614. 53496 

AUTO LIVRAMENTO 
FACILIDADES DE PAGAMENTO 
SEM ENTRADA ATÉ 60 MESES 

INSPECCIONADOS 
C/ GARANTIA DE 1 ANO 

o AlIa Romeo 33 1.3 90 
o Citroen AX 11 TRE 90 
o Fiat Tipo 1.4cc - 5 p. 93 
o Fiat Punto 75 ELX - 5 p. 96 
o Fiat Punto Star - 5 p. 97 
o Fiat Uno 45 S 86/91 
o FiatUno 70 SX i.e - 5 p. 92 
o Ford Courier 93 
o Ford Escort XR3i 89 
o Ford Fiesta 87/94 
o Ford Fiesta 1.3 95 
o Ford Fiesta XR2i 91 
o Ford XR3i Cabrio 90 
o Honda Civic Lsi 95 
o Lancia 1.8 CC 95 
o Mitsubishi CoI! 91 
o Mazda 2.200 - 9 lugares 93 
o Nissan Primera 1.6cc I 16V92 
o Nissan Patrol 90 
o Nissan Micra 1.3 SLX - 5 p. 94 
o Nissan Micra 16 v - 5 p. 95/96 
o Opel Combo 1.7 D 95 
o Opel Astra 94 
o Opel Corsa GT 87 
~ Opel Corsa sport 97 
o Opel Corsa Swing -5 p. 88/95/98 
o Opel Corsa GSI 94 
o Peugeot 106 94/97 
o Peugeot 205 SR 89 
o Peugeot 309 GL 89 
o Peugeot 309 GTi 88 
o Porsche 924 (impecável) 80 
o Renault Clio 91/92/97 
o Renault Clio 1.4 92 
o Renault Expresso 91 
o Seat Ibiza 1.3 GLXi - 5 p. 93 
o Seat Ibiza - 5 p. 92 
o Suzuki Vitara 91 
o Toyota Corolla XL 12 v. 90 
o Toyota Corolla Xli 1.4 - 5 p. 95 
o Volkswagen Goll 89/93 
o Volkswagen Polo 96 

Telel. 742627 ou 782475. 
Rua da Torrinha, n.' 162. 

Estrada do Livramento, n.' 170. 

Comércio de Automóveis 
Rua dos Louros, 25 - 9050 Funchal 
Telel.: 291 238052 - 969 038 420 

"CARRO DA SEMANA" 
oPEUGEOT1061.6GTI16V ...... 97 

SEMI·NOVOS 
·FordFocusl.416V-5p.clAG ........ .. 2/99 
• WI Polo 1.0·5 p. cid. assist. ....... .... . 2/99 
• Toyota Yaris 1.0WT.1 .................... 3/99 
• RenauWio 1.2 RN ·5p ................ . 11/98 
• Gitroen Saxo 1.1 "Oceanic" . 5 p. .... .. ... 3/98 
• Ford Fiesta 1.251 Techno c/AG · 3/5 p. .... 2/98 
'OpeIAstral.416VCaravanclAC ........ 7/97 
• Opel Corsa 1.0 12V· 5 p..... . ... . 11/97 
• WI Polo 1.43vol............ . .11/97 

USADOS 
• Renault Clio 1.2 Bebop . . . . . . . . . . . . . . . 95 
• ToyotaStarlet 1.3 XLI ..... ........... 94 
• BMW 3161-4 portas ... ............. 90 
ABERTO AOS SÁBADOS 

2'5 FACILIDADES DE PAGAMENTO 
~ S/ ENTRADA ATÉ 60 MESES. 
INSPECCIONADOS Cll ANO DE GARANTIA. 

MADEIRA-IMPEX, LDA. 
Rua Dr. Pestana Jr. 

Telefs.: 228602 ou 229218 - 9050 Funchal 

VIATURAS USADAS 
Marca 

Mer. Benz 
Mer. Benz 
Opel 
Renault 

Modelo Ano 
A 140 (SERViÇO) 1999 
A 160 (SERViÇO) 1998 
.Monterey 1994 
elio 1997 

DAMOS FACILIDADES DE PAGAMENTO 

VISITE-NOS .•. 

~ 

BOM LEILAO 
RUA DOS FERREIROS. N_o 113 

SÁBADO PRÓXIMO, 13 DO CORRENTE, PELAS 15 HORAS, NA SEDE DA NOSSA AGtNCIA, 
TERÁ LUGAR ESTA IMPORTANTE LIQUIDAÇÃO, QUE CONSTA EM ESPECIAL DE BONS 
MÓVEIS, PRATAS, QUADROS COM PINTURAS, PORCELANAS, OBJ ECTOS DE ARTE E 
TUDO O MAIS QUE ESTARÁ PATENTE AO PÚBLICO, HOJE E AMANHÃ, CONFORME 
ANÚNCIOS DISCRIMINATIVOS QUE SERÃO PUBLICADOS NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA. 

~ AGÊNCIA DE LEILÕES CHAGAS, LDA. - TELEF.: 291221200 
." 

Nelson Mofares, Lda. 
AGORA COM NOVAS INSTALAÇÕES 

NO CENTRO COMERCIAL NAVIO AZUL 

.BMWK1200RSc/nova ..... : •..... ....... 99 
• Honda CB 600 F (Hornet)· azul c/ nova. . . . . 98 
• Honda CB 600 F (Hornet) • c/n ............ 98 
• Honda Transalp600 ....... .•............. 92 
• Honda CBR 600 F ........................ 94 
• Honda CRM 50 RR ....................... 98 
• Honda Monkey· vennelha ou azul. . . . . . . . . 99 
• Yamaha XJR 1200· preta................. 98 
• Yamàha Thunderace 1000 ................ 97 
• Yamaha SZR 660 ......................... 97 
• Yamaha Virago 250 .. . ... . . .. . . . . . ... . . .. . 97 
• Derby Bultaco R • cross .. ................ 99 
• Derby Sendar R • nova.. . . . . . . . . . . .•. . .. . . 99 
• Derby Sendar Fun Bike ................... 99 
• Derby Predator .......................... 99 
• Derby Atlantis ..... ............. ....... .. 99 
• Gilera Typhoon 125 ...•.......•.... •...... 97 
• Piaggio NRG· preta...................... 97 
• Piaggio NIT .•...............•........... 96 
• Kiwco em bom estado........... 150.000$00 

CrosseT.T. 

Capacete Suomy 40.000$00 
Capacete Shark 35.000$00 

• Tony KartC.M. Vortex + extras · 98·450.000$00 
• Bicicletas BIT • aluminio 
• BMX Especial· 47.800$00· novas 
C/lacilidades de pagamento até 60 meses 

Telefones: Stand - 291761947 
~ Oficina - 291744985 
~; Telecel - 919992083 

AUTOMÓVEIS 
VENDEM-SE 

o Ford Fiesta 1.25 96 
o Ford Fiesta 1.1 96/92 
o Toyota Startet 
o Toyota Coro lia Station 94 
o Rover 213 SE 
o Renault Clio 11/98 
o Opel Corsa - 5 portas 99 
o BMW3161 
o Volvo 404 GLT 92/94 
o Fiat Punto 75 ELX TO 
o Opel Vectra 
o Nissan Micra - 5 p. 99 
o Jeep Land Rover 90 
o Rover 214 - 5 p. 

COMERCIAIS 
o Toyota Hilux C/O 97 
o Mazda E 220 
o Toyota Hiace - 9 lugares 

FACILIDADES PAGAMENTO 
ATÉ 60 MESES I 

:ii 
1;1 Telef: 291934811 

A GASÓLEO 
RENAULT EXPRESS 
1.900 de 96, 1.420 cts. 

RENAULT EXPRESS 
1.600 de 92, 940 cts. 

Em cor branca, impecáveis. 

~ Contactar: 965011900. 

JEEP 
RIGOROSAMENTE NOVO 

FORD / MAVERICK. 
25.000 KM / FULL EXTRAS . 

ANO 1997 

43311 Tel.: 965010470 

(de prelerência sexo masculino) 
Requisitos: 9.° ano, maior de 25 
anos, para full-time ou part-ti
me. Disponibilidade imediata. 
Contactartelef.: 291241439, de 
2.' a 6.', horário de escritório. 
Boas remunerações na época 
de Natal. 53384 

PRECISA-SE 
COZINHEIRO/A 
E AJUDANTE 
DE COZINHA 

Telel.: 291776688. -53538 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

SECRETÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

PRECISA-SE 
Habilitações: 12 .° ano, expe-
riência secretariado. Contactar 
telef.: 291744275. 53514 

VENDEDOR 

PRECISA-SE 
Experiência em vendas, conhe-
cimentos de informática. Con-
tactar telef. : 291744275. 53515 

RESTAURANTE 

PRECISA 
Empregados(as) para 

bare mesas. 
Telef.: 291742294. 43255 

AJUDANTE 
DE MOTORISTA 

ADMITE-SE 
Damos preferência a pessoas 
com idade compreendida entre 
os 22 e os 30 anos. Contactar 
telel.: 291207440. 53551 

COZINHEIRA/O 
PRECISA-SE 

Com experiência de menu à la 
carte, para entrada imediada. 
Trata-se: Rua dos Murças, 66 -
1.°. 53405 

ADMITE-SE 
TRABALHADOR 
DE ARMAZÉM 

Com carta de condução de li-
geiros. Idade: 23/30 anos. Tra-
tar: Rua 31 de Janeiro, n.O 15-
B-2.0-Funchal. 53517 

AJUDANTE 
DE COZINHA 

Precisa-se, de prelerência 
de C. Lobos ou arredores. 
Telel.: 291942354, depois 
das 13 horas. 43289 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 

PARA LOJA 
De artigos regionais, com algu-
ma experiência, falando inglês 
e francês. 
Tratar R. João Tavira, n.O 9. 53486 

ADMITEM-SE 
MESTRESEAPRENDIZES 

DE ALUMíNIO 
E EMPREGADA 

DE LIMPEZA 
Informa telef.: 291741573. 

53442 

EMPREGADA 
DOMÉSTICA 

Precisa-se para 
apart.a no Funchal. 

~ Telef.: 291 220 880 
~ 

PRECISA-SE 
EMPREGADA/O 
Para pizzaria, com experiência 
de mesas. Saída às 24.00 ho
ras. Rua da Carreira, 67. Telel.: 
291229101 . 43226 

RESTAURANTE 
TíPICO 

PRECISA 
Empregadalo de limpeza, cl 
conhecimentos de cozinha, que 
saiba ler e escrever. Tratar: Rua 
João de Deus, 14 -A - 9050-027 
Funchal, das 10 às 12 hora~516 

PRECISA-SE 
RAPARIGA 

A DIAS 
Telef.: 291756998. 53524 

EMPREGADA 
Para balcão e mesas e aju
dante de cozinha, serviço 
nocturno. Paga-se bem. Tra
tar telem.: 919911593, de-
pois das 13 horas. 43288 

o Oferece-se empregada para 
cuidar de senhora idosa, para 
pernoitar. Tel.: 291 942219. 

o Precisa-se empregada do
méstica, segunda a sábado. Te
le!.: 291744650. 

o Compro casas ou terrenos, 
Machico, S. Cruz. AMl 2727. Tel.: 
291241556. 

• Compro Tl pronto a habitar, 
no Funchal. AMl 2727. Tel.: 
291241556. 

P CLUBE NAVAL DO FUNCHAL 
CURSO DE MARINHEIRO , 

Início dia 11/11/99 
Término a 24/11/99 

(Horários pós-laborais) 

Informações e inscrições na Secretaria do Clube. 'tele!.: 291231 402 

P CLUBE NAVAL DO FUNCHAL 
AULAS DE GINÁSTICA 

'"' 
e MANUTENÇAO 

i!: TERÇAS E QUINTAS FEIRAS 
~ Horários - 17.30 - 18.15 (Fem.) e 19 horas (Masc.) 

Informações e inscrições na Secretaria do Clube. Telef.: 291 231 402 
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PENA 
TO-T1 

Investimento inicial: 500 cts. 
TO desde 39 cts./mês 
T1 desde 60 cts./mês 

.....tdii ~ ~~~, ~ 
- .I~~ ~ 

Edit. Oudinot -Sala 313 -3.° andar 
Sociedade de Mediação Imobiliária 
LICENÇA DA CMOPP -1690-AMI
Tel.: 291201170 - 962980304 
Horário de funcionamento: 

Das 8.30 às 19 horas. 

CONHEÇA O NOVO EDIFICIO 
NO CANiÇO -MÃE DE DEUS 

EDIFíCIO CÂNDIDA 
T1 - 13.500 cts. 
T2 - 16.500 cts. 

Investimento inicial - 500 cts. 
Investimento mensal: 
16.500 cts - 54 cts. 

~! 
EDIF. OUDINOT, SALA 313-3.° ANDAR 

Sociedade de Mediação Imobiliária 
LICENÇA DA CMOPP-1690-AMI 

Telef.: 291201170 
Fax: 291201179 -962980304. 

VENDEM-SE 
Casa, na Boa Nova, 35 mil cts; 
casa com 6 quartos, cozinha 

e banho, quintal, ficando 
perto do Mercado 

da Penteada, 27 mil cts; 
snack-bar, no centro 

da cidade, com muitas 
vendas, 11 mil cts; restaurante 
de luxo, dedicado ao turismo, 
espaçoso, c/ 200 m2, renda 

600$00 p/mês, vendas 
de 150 a 200 cts. p/dia, 

preço: 38.500 cts. 
Tel.: 966663386 ou 291228180. 

53338 

Prontos a habitar 
T2 -Piornais, cl garagem, 5.° andar 

-20.000. 
T2 -Barreiros -18.000c 

T2 -R. Dr. Pita, cozinha nova 
-23.000. 

T2 Duplex -Ajuda -23.000. 
T3 -Ajuda, bem decorado -

25.000. 
T3 -Álamos, novo - 30.000, 

T3 - Centromar -31.500. 
T4.- Virtudes, 7.° andar -39.000. 

Lojas I Escritórios 
Escritório c/ 30 m2, wc, garagem. 

12.000 ou permuta. 
Loja - Liceu, cl stock, 

pronto-a-vestir -42.000. 

Temos outras opções para si, 
em construção e prontos a habitar. 

Consulte-nos: 
A. T. & T. -Soe. Med.lmobiliária, Lda. 

de Aníbal Talhadas 
Licença AMl n.o 2072 

Telef. 291 220880 I 291 206380 

PARA VENDA 
CAMACHA 

2 apart.os T2 e T3, cl despensa, 
jardim e estacionamentos. SI 
condomínio. Telef.: 291230965-
966378681 . 53356 

TRESPASSA-SE 
Área de 30 m2, para 
qualquer ramo. R. do 
Sabão, 2. 0 andar. Te-
lem.: 91919337. 53540 

Vende-se 
Apartamento T3, pronto a habitar, 
com cozinha toda equipada, com 
placa de fogão, forno, frigorífico, 

máquina de lavar roupa, esquenta
dor, exaustor e garagem. 

Preço: 21 mil cts. 
Tratamos de toda a documentação 

necessária para a aquisição do 
seu apartamento com financia

mento bancário garantido. '" 
Tratar. Madeiravende ~ 

Telels.: 291238506·965012242. 

12.000 crs. 
Vende-se TO no centro do 
Funchal, bastante amplo, 
com cozinha, lavandaria 
e garagem. 

Tratar com: 

~ 
NOÉMIFERNANDES 
R. Câmara Pestana, 18·2.', sala 1 
Telel.: 291229661· 291229538 
Licença n.' 85· AMl 53504 

Casas vendem·se 
Gaula 

Preços a partir de: 
T3· 250 m2 -27.500.000$00 

Tratamos de toda a documentação 
. necessária para a aquisição da 

sua casa. 
Empréstimo bancário garantido. 

Tratar: Madeiravende 
R. Queimada de Cima. 49·2.' esq.' 

Telels.: 291238506 • 291224520 o 

AMl 1633 ~ 

SINAL -100 CTS. 
T2 -CANiÇO 

• Área bruta: 100 m2 
• Cozo mob c/ exaustor, es

quent. e placa de fogão. 
• Varanda c/7m2 
• Estac. e arrec. na cave 

T 4 - PIORNAIS 
Vende-se como novo 
(1998), c/2 varandas, 

2 estaco e arrecadação. 
VALOR: 34.500 cts. 

T2 - 86 m2 
Novo (1 ano) 

Excelente vista s/ baía do 
Funchal c/ estaco coberto, 
arrecadação e varanda. 

VALOR: 19.800 cts. 

VENDE-SE 
CASA 

Nova, pronta a habitar, com três 
quartos de dormir, três casas de 
banho, lavandaria, sala comum, 
arredores, grande garagem pa-
ra três carros. ' c 

Telem.: 965443527. 

VENDO 
CASA 

53549 

De 3 andares, com 1.500 m2, 
no sítio da Achada, C. das Frei
ras. Telef.: 291712558. 53563 

OPORTUNIDADE 
Vende-se T3 em Santo António, 
muito bem conservado, c/ boa 
vista, garagem e arrecadação. 
Bom preço. 
Tratar com: 

NOÉMI FERNANDES 

~ R. Câmara Pestana, 18·2.', sala 1 
Telel.: 291229661· 291229538 
Licença n.' 85· AMl 53503 

18.500 crs. 
Vende-se T2, c/ 2 wc, 
garagem e arrecadação. 
Excelentes acabamen
tos e boa vista. 

Tratar com: 

~ 
NOÉMIFERNANDES 
R. Câmara Pestana, 18·2.', sala 1 
Telel.: 291229661 ·291229538. 
Licença n.'85·AMI 53505 

VENDEM-SE 
APART,O 11 • CANiÇO 

PRONTO: DEZ./99. 
APART.oT1- PERTO ' 

DO CENTRO FUNCHAL. 
PRONTO: DEZ./99. 

APART.o T3 - L. CAVALO. 
ESCRITURA IMEDIATA. 

APARI T2 - 51° ANTÓNIO. 
2: MÃO . 

APARloT3 - LIDO. 
NOVO, ÚLTIMO ANDAR. 

ÁREA: 160 m2. 

CASA EM BANDA T3. 
REIS MAGOS. 

Tratar: 

Largo do Phelps, n.o 14 _1.0 andar 
Licença AMl 2595. 

Tel.: 291 232477-8·965010568 

/,;\ IMOBILIÁRIA 
.U,;:;;. REGIONAL 

LICENÇA AMl 1011 

PARA VENDA 

ê 

Apartamento de luxo, construção 
de 1998, tipo T2, em S. Gonçalo, 
vista espectacular para o Funchal e 
baía. Preço de ocasião. 

Outro T3, em muito bom estado, 
zona turística, próximo Savoy Ho
tel, com estacionamento pi 2 ca
rros + despensa. Muito bom preço. 

Outros novos a estrear, zona do 
Caniço de Baixo, frente mar, tipo 
Tl e T2, muito boa qualidade de 
construção. Muito bom preço. 

Casinha pequena, totalmente re
modelada, 2 q. d., 1 C. b., cozinha, 
sala, terraço com vista p/ Funchal, 
frente estrada, não tem garagem, 
zona Alto da Pena, St. a Luzia. Pre
ço: 14.500 cts. 

TRESPASSA-SE 
Snack-bar, próximo do Liceu, muito 
bom estado de conservação e bom 
espaço. Motivo de venda: não po
der estar à frente. Pequeno negócio e 
de boa rentabilidade. 

Tratar: 
Telef. : 291233711 

Telemóveis: 
965Q10429-965010430 

Made',.. p,.edlal 2000, Ld". 

~\
Medrador OIIc!a lde proprledad81 

RE A L E ST A TE ...,"'" 

VENDEM-SE 
I Casas geminadas no Caniço e 

Funchal, tipologia T2 e T3. 
I Terreno c/ 830 m2 no Palheiro 

Golf. 
I Terreno c/ 560 m2, no Garajau 

c/ projecto p/ 2 casas gemina
das. 

I Apartamentos nos Barreiros, 
T2 e T3 - Bons preços. 

Tratar: . 
Rua João Tavira, 37·2.' Esq. 

Telel.: 291230354/5· Fax: 291230380 ~ 
Lic.AMln.'615-Funchal ~ 

VENDE-SE 
Apartamento T2, novo, gara
gem, churrascaria, varandas, 
esplanada, tipo casa, no último 
andar com acesso privado ao 
terraço, podendo fazer festas e 
banquetes sem incomodar nin
guém, ficando a 2 passos do 
mar, com vista maravilhosa so
bre o mar e paisagens - 20.500 
cts. c/ Lídia - 966013028. 53209 

T3 MORADIAS EM BANDA 
Paredes e vidros duplos; 
Sancas decorativas em gesso, 
moldadas em obra, entre 
outros bons acabamentos. 

T3 CASA ANTIGA 
Térrea, completamente 
restaurada, bons arredores e 
garagem fechada, com portão 
eléctrico, perto do centro. 

T3 MORADIA TÉRREA 
Em Santa Cruz, cl óptima vista 
mar, em urbanização recente. 

T6aUINTA 
Em excelente estado de 
conservação, cl 3.500 m2 muito 
cuidados. Bom preço. 

AV: ARRIAGA, 45 • 47 
r:IlIi1IiJClI!I~ OOERIASS.lOiJREJ'lYO, L~l1 
~.!O: III ~ TELEF.:291237373 /291241677 _ •• ""M ...... "" FAX. 291241663 

VENDEM-SE 
• Santana, casa T4, c/ 1 ano, 

35.000 C.-
I Campanário, casa T3, remo

delada, piscina, 47.000 C. 
• Casas novas, nos Canhas, 

bons preços. 
• Casas novas, na Calheta, tipo 

T2 e T3, desde 23.500 C. 
• Casa, Ajuda, tipo T3, 75.000 C. 
• Casa, Achada, remodelada, 

38.500 C. 
• Casa, Barreiros, nova, T5, c/ 

400 m2 + quintal, 49.500 C. 
Mostra: TI 291241455·291241250 

53541 966324725 ou 968084443 

CANiÇO 
APARTAMENTOS 

Vendem-se novos e em cons
trução, no Garajau, Azenha, li
vramento, Figueirinhas, Centro 
do Caniço e Reis Magos. Tipo 
Tl, T2 e T3, desde 13.500 C. 
Mostra: TI 291241250·291241455 

53542 966324725 (AMl 3398) 

QUINTAS 
I São Roque, c/ 3.000 m2, 2 ca

sas e piscina. 
• Santa Rita, c/ 5.000 m2 e casa 

grande. 
• Santo António, c/ 1.900 m2 e 

piscina. 
• Conde Carvalhal, c/ 850 m2 de 

construção + quintal e jardim. 
Excelente vista. 

Mostra: T/291241455 -291241250 
53543 968084<143 (AMl 3398) 

VENDE-SE CASA 
PRONTA A HABITAR 
Composta por r/c, sala comum 
com 45 m2 + cozinha grande, la
vandaria, arrecadação, escritó
rio com 16 m2, 1 casa de ban
ho, garagem fechada p/2 carros, 
com jardim e quintal à volta, no 
1.° andar com suite + 2 quartos e 
casa de banho grande e jardim 
de inverno, construção de pri
meira, área total de 560 m2, lo
cai plano e sossegado, a 5 mi
nutos do Funchal, bonita arqui
tectura. Preço: 45.000.000$00. 
Telef.: 291220240. 53548 

VENDEM-SE 
APARTAMENTOS 

[TI] 
• Junto Lido, direito estaciona

mento e piscina. Sinal 200 C. e 
desde 42 C. 

[fg] 
• Garajau, usado, garagem du

pla, sinal 250 C. e desde 60 C. 
• Garajau, c/ novo, estaciona

mento e arrecadação. Sinal 
300 c. e desde 70 C. 

I Assomada, recente, estacio
namento, sinal 200 C. e desde 
56c. 

~ [N] 
I St.° António, c/ novo, garagem 

individual, sinal 500 C. e desde 
106 c. 

• S. Gonçalo, recente, 18.550 c., 
sinal 500 c.+ banco. 

I Garajau, recente, c/ garagem 
e arrecadação. Sinal 500 C. e 
desde 80 C. 

• Caniço-Cima, c/ novo,esta
cionamento e jardins comuns. 
Sinal 500 C. e desde 71 C. 

Mostra: T/291200260· 291935872 
ou 962503163· Pedilunchal (AMI914) 

CENTRO 
DO CANiÇO 

T1 desde 46 c. 
T2 desde 60 c. 

Vendem-se em construção, 
com bons acabamentos à es
colha, garagem, gás canaliza
do, etc. Sinal 250 C. + banco. 

Mostra no local até 18h 
TI 291935872 aou TI 291228206 

8 962503163 até 19 h (AMl 9141 
~ 

CANiÇO 
DE BAIXO 

Vendem-se apartamentos tipo 
Tl - T2 - T3 e casas T4 novas a 
100 metros da praia. Bons aca
bamentos c/ opção de escolha. 
Facilita-se desde 300 C. + banco 
ou com sinal. 43304 

TI 291935872 ou TI 291228206 

I BARREIROS I 
T1 - T2 - T3 - T 4 

Vendem-se para entregar em 
Fevereiro, com bons acaba
mentos ainda à escolha do 
chão, azulejos e cozinhas. Lo
cai sossegado, garagem, arre
cadação e vista Funchal. Sinal 
500 C.+ banco desde 60 C. 

'" Mostra: TI 291200260 -291228206 
~ ou 962503163 (AMl 914) 

VENDO 
Snack-bar com esplanada, ser
viço de take-away, com local 
próprio, área 100 m2, no centro 
do Funchal, 36.500 cts; loja c/ 
120 m2, no centro do Funchal, 
para sapataria ou outro ramo 
qualquer, 13 mil cts. Tel. : 
965010289 ou 291228180. 53555 

ÚLTIMOS PILAR 
T2 - 18.500 cts. 

LEVADA CAVALO 
T2 - 18.950 cts. 
Sinal 500 cts. 

ln 

':i Trata: ILHOCASA 
Núcleo R.llhéus, Loja n.o 3 

Telef.: 291743647 

FUNCHAL. 11 DE NOVEMBRO DE 1999. 

ATENÇÃO 
Magníficos apart. 

a 2 passos do Funchal 
C/ preços de lançamento, 

só até 30 Dez./99. 
Sinal 500 cts. 

TO, c/ 68,40 m2, aleiçoado 
a T1 - desde 11 .500 cts. 

T1 , c/ 80 m2 - 14.500 cts. 
T2, c/ 130 m2 - 20.980 cts. 
T3, c/ 195 m2 - 26.900 cts. 
T3,. c/ quintal, 138 m2, c/2 
estac., desp. + arrec. e c/ 

:ll vista para Funchal. 
':i 

Consulte: ILHOCASA 
Núcleo R.llhéus, Loja n.o 3 
Te~:2917415781291743612 

À ESla MONUMENTAL 
c/ 1, 2, 3 e 4 quartos 

e outras opções se neces
sitar. Já em início de cons
trução, c/ varandas muito 

amplas. Vista mar e a 2 
passos da promenade. 
Um edif. de prestígio 

e onde o seu dinheiro vale 
mais. Desde 16.900 cts., 
26.900 cts., 27.500 cts. 

e 39.900 cts. 

Consulte: ILtiOCASA 
Núcleo R. Ilhéus, Loja n.o 3 

ou Posto de Vendas 
jt.0 Madeira Palácio. 

Telefs.:291743647 
2917415781291743612 

S. MARTINHO 
c/ sinal 500 cts. 

T1 desde 13.000 cts. 
T2 desde 17.950 cts. 

~ T3 desde 21 .000 cts. 
Preços de lançamento. 

Consulte: ILHOCASA 
Núcleo R. Ilhéus, Loja n.o 3 
Telefs.: 291743647/291743694 

RUA C. CARVALHAL 
T1 - T2 - T3 

c/ sinal 500 cts. 
Últimos apart.o, c/ vista 

porto Fx. e já concluídos. 

BARREIROS 
T1 - T2 - T3 

c/ áreas amplas, vista 
magnífica e óptimis aca
bamentos. Concluídos 

§ Dez./99. 

Comercializa: ILHOCASA 
Núcleo R.llhéus, Loja n.o. 3 
Telefs.: 2917415781291743612 

VENDE-SE 
PASTELARIA 

E LOJA 
DE ARTESANATO 

A funcionar, bem localizadas e 
decoradas. Pela urgência, bom 
preço. Telef. 291220240. 53547 

VENDO 
Quinta como nova, com peque
na casa à parte, para hóspedes, 
com adega de armazém de vin
hos, área de 2 mil m2. Faço tro
ca por apart. ou terreno. Tel. : 
966359176 ou 291752834. 53559 

VENDE-SE 
Apartamento como novo, T3, c/ 
vista mar e serra, do tipo casa, 
bastante amplo, c/ 169 m2. 
Também sé permuta por apart. 
T1, T2 ou lote de terreno. Sou o 
próprio proprietário, só trato 
com o próprio comprador. Tel.: 
291752834 ou 966359176. 53558 
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VENDEM-SE 
Prédio com casa e terreno, com 
área de 1.800 m2, perto do Cen
tro Comercial Belo Sol, zona da 
Casa Branca; prédio cl negó
cio, com grande casa vazia, do 
tipo T5, com garagem para 4 
carros, cl área de mil m2, com 
snack-bar-restaurante, com 
grande salão de bilhares e gran
de esplanada; lote de terreno, 
todo chão, 12 mil cts. Tel.: 
291229816 ou 966013028. 53554 

PARA VENDA 
ARRIFES 

Casa tipo T3, excelente vista, 
si estaco PreçÇl: 18.500 cantos. 

Telel.: 291230965 -
966378681. 53354 

VENDE-SE 

T4 NA PENA 
24.000 CTS. 

291237316 - 96303890963453 

VENDEM-SE 
CASAS NOVAS 
GEMINADAS 

3 qts. d., 3 b., cozinha, lavanda
ria, garagem pi 3 carros. Preço: 
25.000 cts. Tratar cl Lídia.Tel.: 
291229816 ou 96601 ~028. 53561 

VENDEM-SE 
Casa em fase de acabamento, 
com 3.800 m2 de terreno. Va
Iar: 17.500 cts; apartamentos: 
TO, 12.800 cts, T1 grande, cl ga
ragem, varandas e um parque 
de estac., 13.900 cts. , T3, co
mo novo, 18.900 cts; lote de te
rreno cl 1.600 m2, aprovado pi 
2 casas e lojas para comércio, 
numa estrada principal,16.800 
cts. Tel. : 966663386. R. Bispo, 
50. 53557 

CASQUINHA 
VENDEM-SE 
MADEIRAS 

TMN: 962982070. 
Telef.: 291231353. 53544 

TRESPASSA-SE 
BAR 

No centro 
do Funchal. 

Contacte: 962736475. 

8.000 eTS. 

43284 

SNACK-BAR 
TRESPASSA-SE 

965012442 - 291233834. 

VENDE-SE 
' CASAT3 

53530 

Telef.: 291228786. 

Telem.: 919182093. 53546 

VENDE-SE 
CASA 

Na Penteada, com quintal pi 2 
carros. Rua'dos Murças, n.o 59-
3A. Tel.: 291222440, 
966911881 ou 965315716. 53487 

r 

VENDEM-SE 
APARTAMENTOS NOVOS 

T3 - T2 
Zona St. a Luzia. 

Contactar com Correia. 
Telem.: 962497253. 53537 

T1 
RUADOTIL · 

~ 11.750 cts. 
Telef.: 291743612 

• Vendo no Funchal , espaço de 
concertos de sapatos, equipa
do, a funcionar. Tel .: 291238732 
ou 965011546 - AM11421. 

• Vendo quintinha cl área de ter-o 
rena 4.000 m2 , cl piscina de 
água do mar, zona privada do 
Caniçal , jardins relvados, pal
meiras e outras árvores. Te!.: 
965011546. 

• Vendo casas: Santo António, 
T3, São Gonçalo , T3; Santo 
Amaro, T4; Camacha, T4; Gara
jau, T3 e T4, alto luxo; Caniço, 
T3;Porto Santo, T3. Te!. : 
291238732 ou 965011546. 

• Vendo snack-bar restaurante, 
no Funchal. Tel.: Tel.: 965011546 
-AMI1421 . 

• Vendo lotes: Garajau, 750 m2; 
Camacha, 405m2; Santo da 
Serra, 17.500 m2, 2.000 m2, 
5.000 m2, 30.000 m2, quinta cl 
27.000 m2; Porto Santo, 624 m2 
e 900 m2. Te!.: 291238732 ou 
965011546 - 1421 . 

• Vendo apartamentos: Barrei
ros, T3, vale a pena ver; Quinta 
do Faial, T2; Piornais, T4; Fun
chal, T3; Caniço, T1 ,T2 e T3. Tel.: 
291238732 ou 965011546 -
1421 . 

• Garajau, TO, T1, T2 e T3, ga
ragens, arrecadações, cond. fe
chado, conclusão Outubro 2000, 
preços desde 13.250 cts. Tel.: 
291763789. 

• Caniço baixo, T1, T2 e 
T3,prontos a habitar, excelente 
vista mar,preços desde 16.500 
cts. Tel.: 291763789 - 965083205 
- 965012746. 

• Caniço, T1, T2 e T3, em cons
trução, garagens, arrecadações, 
salas cl lareira, qualidade extre
ma, preços desde 15.000 cts 

• Vendo casa de 3 andares, com 
1.500 m2, no sítio da Achada, 
Curral das Freiras. Telef. : 
291712558. 

• Vende-se snack-bar. Tratar 
com próprio. Tel. : 291754826. 
Telemóvel : 966426373. 

• Vende-se quota de socieda
de. Tratar com o próprio, telefo
ne: 291754826. Telemóvel: 
966426373. 

DR. CElSO ALMEIDA 
E SILVA 

8 CIRURGIA GERAL 
~ 

NOVO CONSULTÓRIO 
Rua dos Aranhas, 53 - 4.° andar 

Telef.: 291203190. 

SUN-LlGHT 

( T!~~~5!! J ~ 
Toldos e Estores 

Telef.: 221024 
Telem.: 09366341218 

MESTRESAUMO 
Grande mestre cl reputação in
ternacional. Resolve todos os 
seus problemas difíceis ou gran
des. Para todos os seus proble
mas que queira conhecer na sua 
vida, resolve com rapidez. 

Facilidades de pagamento. 
Pessoalmente ou por carta, 

todos os dias das 8 às 21 horas. 

Telef.: 291233054 m 
~ 

R. do Til, Bloco A - 4 A. . ~ 

PROF. 
JAQUITE 

ESPECIALISTA EM 

ASTR. MARABÚ 
- Alcance a paz que tanto anseia 
- Exponha os seus problemas 

e seja feliZ. 

CASO URGENTE LIGUE: 

291238499 ou 963099597 

Fax: 291230755. 53367 

ASTRÓLOGO ESPIRITUALISTA 
M PROFESSOR 
~ MESTRE SAMBOU LAMINI 

Pagamento após o resultado. 
Não há vida sem problemas. 

(Não há problemas sem solução) 
Curandeiro c/ 20 anos de experiência 
que aconselha na resolução de todos 
os problemas difíceis e graves o mais 
rápido possível tais como: amor, união 
familiar, insucesso, negócios: Consul
tas todos os dias das 9 às 21 horas. 

Contacto: 291 241 920 
Rua do Ribeirinho Baixo, 29 

9000 Funchal, frente ao Anadia 

MESTRE SALOMÃO 
ACONSELHA A RESOLVER AS
SUNTO DE PESSOAS DURANTE 

15 DIAS. GARANTIA. 
Teki: 291229286· RS. Luzia, 29· 3. o C 

T~ern,: 9662CW2, 53322 

ASTRÓLOGO 
MESIRECISSÉ 
Resolve problemas em 15 dias. 

Não há vida sem problemas 
Não há problemas sem solução 

Aconselho na resolução de qualquer 
problema, mesmo que seja grande 
ou dificil. Consultas das 9 às 21 ho
ras, de 2: a domingo. 
~ Te/em.:93331749ô 
~ R. do Til, 41 - Te/er.: 291 231 799 

TEL.: 
291 741011 
962780648 

· t~ 
ASTRÓLOGO 

MESTRE SIDYA 
PAGAMENTO APÓS RESULTADO 
Espiritualista na resolução de 
qualquer problema mesmo 
que seja grande ou difícil. 
Considerado um dos melho
res profissionais em Portugal. 
Consulta das 9 às 21 horas, 
todos os dias, de vida e de 
futuro. 53519 

Rua 31 de Janeiro, 146 - C - 2.' D 
9050 Funchal 

ASTRÓLOGO 
ESPIRITUALISTA 

Resultados rápidos 
com garantia. 

Telef.: 291234047 • 967020483 
~Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.· 47 
~ 4.· Esq.·· Sala 5. 

,FADOS 
NA VOZ DE 

GUIDA PEREIRA, 
TODAS AS 5AS FEIRAS 

A PARTIR DAS 20.30 Horas 

H OJE NOITE DE S'I MARTINHO 
,---MENU ------y 
• Bacalhau Assado c/ Batatas Salteadas 
• Caldo Verde 

~ • Chouriço Assado no "Porco" 
Aceitamos Reservas tff 291-966697 

MEV 
Realiza-se no proxlmo sábado, dia 

13 no Colégio da Apresentação de 
Maria a reunião e conVIVIO do Movi
mento Esperança e Vida. 

T~rá início às 15 horas, pára o que 
se pede a maior pontualidade. 
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Tel.: 291228715 

917010562 
Lê a sorte, dá previsão de vida 

e aconselha na resolução 
de qualquer problema, mesmo 

que seja grande ou difíéil. 
Forte talismã de vida e de futuro. 

(Não há problemas sem solução). 

:q CONSULTAS TODOS OS DIAS, 
~ DAS8ÀS21 HORAS. 

Rua 5 de Outubro n' 4 -2' andar, n' 1 
PAGAMENTO APÓS RESULTADOS 

IVIESTRE 
~LAJE 
TeLe Fax: 2912307 55 

ou 965350528 
Reputação internacional 
Espiritualista com grandes pode
res que ajuda a solucionar qual
quer problema o mais rápido pos
sível. Tais como: Amor, insuces
so, negócios e união de pessoas. 
Facilidades de pagamento. 

~ Contacto: 
~ Rua Cidade do Cabo 
Bloco A -4. o A -Til- 9050 Funchal. 

ASTRÓLOGO AFRICANO 

ABUBAKARR 
Tel.: 291236 786 

CONSULTAS DE 2.' A SÁBADO 
Ajuda a resolver com rapidez. 

Lê a sorte, dá a previsão de vida 
e de qualquer problema familiar 

mesmo que seja grande ~ 
ou dificil de amor e negócios. Cl 

Forte talismã de vida e de futuro. 
, Consulta pessoalmente ou par oorrespoodência. 

Pagamento após resultado. 
Rua da Carreira, 214 - 2.· - pt.' 9 

9000 -Funchal 

MESTRE DABO 
Grande mestre cl reputação interna
cional. Aconselha todos os seus pro
blemas de: amor, trabalho, protecção, 
comércio, famma. Para todos os seus 
problernas que queira conhecer na sua 
vida. Facilidades de pagamento. ~ 

Contacto telef.: 291238724 ~ 

• Explicações: física, química e 
matemática, 10.0

, 11.0 e 12 .0 

anos. Telem.: 962312700/8 . 
• Astrólogo espiritualista, resul
tados rápidos, com garantia. Tel. : 
967020483 ou 291234047. 
• Explicações Matemática, 5.0 

ao 9.0 ano. Peq. grupos, no cen
tro. Telem.: 967017130. 
• Procura-se senhora pi com
panhia que possa pernoitar. T.: 
291751774. 

. ADMITE-SE 
N 

PESSOAL DE P ANIFICAÇAO 
COM ALGUMA EXPERIÊNCIA. 

Tratar no: TOMACAFÉ 
Telef.: 291935140 

PRETENDEMOS SELECCIONAR 

ASSISTENTE DE DIRECÇÃO 
(M/F) 

Pretendemos ser contactados por candidatos com. o seguinte perfil: 

• Formação em secretariado preferencialmente com Bacharelato. 
• Experiência profissional superior a 1 ano em funções similares. 
• Boa capacidade de organização. 
• Disponibilidade para deslocações. 
• Bons conhecimentos de folha de cálculo (Excel) e 

processadores de texto. 
• Domínio da língua inglesa e preferencialmente com bons 

conhecimentos das línguas espanhola, francesa ou italiana. 
• Idade inferior a 31 anos. 

Oferecemos remuneração de acordo com os padrões em vigor na 
empresa, compatível com a função e com a experiência 
profissional dos candidatos. 

Enviar carta manuscrita acompanhada de fotografia e C. V. para o 
número 281 deste Jornal. Todas as respostas serão tratadas com a 
máxima confidencialidade. 

PUBLICIDADE 

ARMADILHAS E ELECTROCUTORES 
DE MOSCAS, 

COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA! 

TEl.: 291 930 500 - FAX: 291 930 509 
PARQUE INDUSTRIAL DA CANCELA 
M.I. 4.6 - 9125 CANiÇO - MADEIRA 

53564 



18 
DIARIO DE NOTIcIAS-MADEIRA • 

CRUZ DE CARVALHO 
Telefone Geral: 291705600 
Serviço Social: 291705674 

Serviço de Urgências - Inf: 291705688 
Consulta Externa: 291705678 

HORARIO DAS VISITAS 

1° ANDAR 
Cirurgia-III, Cirurgia Vascular, Oftalmologia 
e Patologia Mamária - das 15 às 16 horas 
2° ANDAR 
Cirurgia I e Cirurgia II - das 15 às 16 horas 
3° ANDAR 
Cardiologia e Ginecologia - das 14 às 15 
horas 
4° ANDAR ' 
Obstetricia - das 14 às 15 horas 
5° ANDAR 
Pediatria - das 15 às 16 horas 
QUARTOS PARTICULARES - das 14 às 20 
horas 
6' ANDAR 
Ortopedia e Tr,lUmatologia - das 14 às 15 
horas 
7' ANDAR 
Ortopedia e Traumatologia, Gastrenterolo
gia e Neurocirurgia ~ das 14 às 15 horas 
8' ANDAR 
Otorrino, Hematologia, Cirurgia Plástica e 
Urologia - das 15 às 16 horas 
ANDAR TÉCNICO (AfT) 
Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U. C. I. P.) - das 16 às 17 horas 
A 2' FEIRA NÃO HÃ VISITAS 
NOTA: Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças com idade
inferior a 10 anos. 
Período das 8.00 às 23.00 h 

/ MARMELEIROS 
Telefone 291705730 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1° ANDAR 
Dermatologia, Pneumologia e Infecto-conta
giosas - das 13.30 às 14.30 horas 

Serviço de Protecção Civil 
Número Nacional de Socorro 
SANAS - Socorro no mar 

2' ANDAR 
Medicina 1 e Endocrinologia 
3' ANDAR 
Medicina 2 e Reumatologia 
4' ANDAR ' . 
Medicina 3, Neurologia e Nefrologia -das 
15 às 16 horas 
NOTA: Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças com idade 
inferior a 10 anos .. 

S. JOÃO DE DEUS 
Telefones 291741036n 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias das' 1 5 às 
16 horas 
Quintas e domingos' 
- das 10 às 12 e das 15 às 17 horas 

DR. JOÃO DE ALMADA 
Telefone 291705700 

HORÁRIO DAS VISITAS 

- das 13.30 às 14.30 horas 
A segunda-feira não há visitas 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE 
CARDIOLOGIA 

Avenida Manuel Arriaga, n' 50-1' 
andar (sala 1), junto à Praça do Infante. 
Horário: Todos os dias, excepto aos 
domingos, das 10 às 19 horas. 

. NÚCLEO REGIONAL DO PROJECTO VIDA 
GABINETE DE INFC?,RMAÇÃO E 

PREVENÇAO 

Rua das Pretas, 57 - l' andar 
9000-049 Funchal 
Tel.: 291241377/291241378 
Fax: 291241379 
Horário de funcionamento: 
Das 9.30 às 12.30 das 14 às 17 horas. 
(2', 3', 5' e 6' feira) 

Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Camacha 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de C· de Lobos 
Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 
Bombeiros Voluntários Madeirenses 
Bombeiros Voluntários de Santana 
Bombeiros Voluntários da Calheta 
Bombeiros Voluntários de S. Vicente / P. Moniz 
Bombeiros Voluntários do Porto Santo 
Medicina Dentária - Serviço de Urgência 
(Só domingos e feriados) 

291700 11 2 
112 

291230112 
_ 291222122 
291922417 
291965183 

291520112/291520127 
291942100 

291957112/291952288 
291229115 

291573444/291572211 
291827204 
291842115 
291982115 
998998731 

(telebip) 
291204480 
966779896 

Urgências Médicas Domicílio 24 Horas 

• 

, . Fazem hoje anos as senhoras: 
D. Maria Xavier da Conceição 

" Franco; D. Maria Camila Soares; D. 
Maria Isabel H. de Araújo Faria e 
Castro; D. Maria Zulmira M. Correia; 
D. Teresa Maria da Paz Rego dos 
Santos Pestana; D. Antonieta 
Martinha Pestana; D. Bela Martinho 
Leça Perestrelo; D. Olinda Catanho 
da Silva; D. Maria Deolinda Pestana 
Alves; D. Mafalda C. C. Vieira dos 
Reis Correia; D. Maria Gabriela 
Sousa Fernandes Camacho Sousa; 
D. Maria Graça da Silva; D. Ângela 
Maria Rodrigues Freitas Ornelas; D. 
Regina Maria Oliveira Ferreira Dias; 
D. Nídia Maria Silva Vicente. 

JARDIM TROPICAL MONTE PALACE 
Caminho do Monte, 174 . 
Caminho das Babosas, 4 
Telefs.: 291782339/291742650 
Aberto de segunda a sábado, das 9.00 às 
18.00 horas. Encerrado ao domingo. 

FORTE DE S. JOÃO BAPTISTA 
(FORTALEZA DO PICO) 
Rua do Castelo (transversal à Calçada do 
Pico) Período das visitas: Todos os dias das 9 
às 18.00 horas. 

BIBLIOTECA DE CULTURAS 
ESTRANGEIRAS 
Salas Zwanayo, Simon. Bolívar, American , 
Culture Comer e Winston Churchill. Quinta 
Magnólia, à Rua Dr. Pita, 15, de segunda a 
sexta das 9 às 17.30 horas. Sábados e 
domingos, encerrada: 

MUSEU DE ELECTRICIDADE 
Rua Casa da Luz, 2 
Horário: 10.00-12.30 e 14.00-18.00 horas. 
Encerra à segúnda-feira. 

MUSEU BARBEITO: COLECÇÃO 
CRISTÓVÃO COLOMBO 
Gravuras, livros raros, moedas, história da 
Madeira. Av. Arriaga, 48 -Funchal. S~. a 
sexta - das 9.30 às 13.00 e das 15.00 as 
19.00 horas, sábados - das 9.30 -13.00. 
Encerrado aos domingos e feriados. 

MUSEU ETNOGRÁFICO 
DA MADEIRA 
(RIBEIRA BRAVA) Aberto todos os dias das 
10 às 12.30 e das 14 às 18 horas. 
Segunda e feriados (encerrado). 

o SEU SIGNO PELO TELEFONE 
24 HORAS POR DIA 

Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo terá informações 
sobre tendências do seu signo pela MAYA 

DN MADEIRAffELEVOZ: Custo minuto: 307$50. - Custo mínimo: 610$00 

CARNEIRO - 21/3 A 20/4 

Se pensa que tem as respostas para tudo pode muito 
bem estar a iludir-se. Mantenha certos limites de seguran
ça e não tome atitudes exageradas. Não deixe que os ou
tros fiquem muito tem~o à espera de uma resposta. 
Saiba considerar. 

TOURO - 20/4 A 21/5 

Sentir-se-á um pouco cansado e verá que a sua produtivi
dade será um pouco mais baixa do que o habitual. Isso 
não será uma desculpa para sucumbir totalmente à pre
guiça e não fazer nada. Mostre um pouco mais de respei
to por aqueles que são mais velhos. Seja benevolente. 

GEMEOS - 22/5 A 21/6 

~_tl.ltl~ 
LIJ Evite que o preconceito interfira num justo Julgamento. 

Preste um pouco mais de atenção ao que os outros têm 
para lhe dizer. Terá oportunidade de aprender não só 
com os erros que cometer mas também por aqueles come
tidos por outros. Tenha tacto. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22/7 

g 
Terá menos azar, mas não tente abusar da sua sorte. Faça 
primeiro o trabalho mais pesado e deixe para o fim do dia 
as tarefas que o cansarão menos. Evite um comportamen
to brusco se quiser ser tratado correctamente. 
Seja paciente. 

LEÃO - 23/7 A 23/8 

~ Não corra o 
ma-se clara e directamente. O último a rir é quem ri me
lhor, por isso tenha um pouco mais de calma e per,seve
rança nas suas atitudes. 
Seja razoável. 

VIRGEM - 24/8 A 23/9 

~ a na pensar que 
está garantido. Não gaste como se possuísse todo o di
nheiro do mundo. O que lhe pareceu à primeira vista uma 
boa ideia, provar-se-á exactamente o contrá rio. 
Seja frugal. 

BALANÇA - 24/9 A 23/10 

• . Se tem algum compromisso marcado e se sabe que vai 
chegar atrasado será melhor avisar o seu atraso. Evite en
volver-se em novas actividades, não estando resolvidas e 
acabadas todas aquelas em que está envolvido. Cuidado 
quando andar na estrada. Seja digno de confiança. 

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/11 

II A prática de exercício deverá ser regular e efi caz mas 
não demasiado exigente a ponto de ficar exausto. A 
sorte estará por perto mas o seu sucesso dever-se-á 
principalmente às decisões acertadas que tomou. 
Seja educado. 

SAGITARIO - 23/11 A 21/12 

• Fará mal se desistir à mínima dificuldade que encontrar 
no seu caminho. Em vez disso faça um esforço e verá que 
obterá melhores resultados. Os seus números da sorte 
são o 18 e o 33. Tente manter uma dieta equilibrada. Seja 
um pouco mais perseverante 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/1-

~ Se tentar explorar somente o que os outros têm de bom, 
brevemente verá surgir o seu lado negativo. Não pense 
que está demasiado velho para aprender. Aliás, o tempo 
melhora a capacidade de compreensão e de entendimen
to. Seja menos violento. 

AQUARIO - 21 /I A 19/2 

ii Terá muitas ideias, mas nem todas serão boas para aquilo 
que deseja. Tenha o bom senso para admitir os seus erros 
quando se engana. Ser-se curioso é saudável, mas interfe
rir na vida privada de alguém é já um grande defeito. 
Seja directo. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

Será um dia em que estará no seu melhor, por isso procu
re não perder tempo com assuntos secundários. Tente' 
proporcionar momentos em que o seu parceiro se sinta 
amado e não rejeitado~ . 
Seja modesto. . 

'-.J I' ", 

As meninas: 
Ana Maria da Silva Ribens; Marta 
Oriana Pereira Silva; Jane Franco 
Spínola. 
E os senhores: 
José Martinho Pinto Correia; 
António da Cruz Barreto; Martinho 
Camacho Brandão; Raul Raimundo 
dos Santos e Silva; Alcides Sinfrónio 
Ferreira; João Martinho de Oliveira; 
Martinho Rodrigues de Freitas, João 
Martinho da Silva Dinis; Júlio 
Bettencourt da Câmara Esmeraldo 
de Gouveia; Eduardo Martinho de 
Oliveira Camacho; José Carlos 
Gouveia Barbosa; José Teixeira 
Mendonça. 

BIBLIOTECA DJ DOCUMENTAÇÃO 
CONTEMPORANEA 
D.R.A.C. - Rua dos Ferreiros, 165 
Horário: 2', 3', 5' e 6' feiras 
Das 9 às 20. Quarta-feira, das 14 às 20.00 
horas. . 

MUSEU DE ARTE SACRA 
Rua do Bispo, 21 
~NTURA FlAMENGA 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURMSARIA 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-fei
ras e dias feriados. 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
Calçada do Rco, 1. Aberto de 3' feira a domingo, 
10.00 às 12.30edas 14às 18 horas. Encerrado à 
segunda-feira. 

CASA-MUSEU'FREDERICO DE FREITAS 
Calçada S1" Clara, 7 
Aberto de 3' feira a sábado, das 10.00 às 
12.30e das 14.00 às 17.30- Domingos 
(grátis), das 10.00 às 12.30 e d,as 14.00 às 
18.00. Fechado às 2' feiras e feriados. 

FORTE DE SÃO TIAGO 
Sala de ExpOOção de Material Militar. Aberto das 
10.00 às 12.30 e das 14.00 às 17.45 horas, de 
segunda a sábado. Telef.: 291226456. 

QUINTA BOA VISTA 
EXPOSiÇÃO DE ORQuIDEAS, TODO O ANO, E 
JARDIM SUBTROPICAL 
Rua Luís Rgueiroa de Albuquerque. 
De segunda a sábado das 9.00 às 18.00 horas. 
Telel. 291220468 . 

MUSEU DO VINHO 
Rua 5 de Outubro,78 
Integrado no Instituto do Vinho Madeira, está 
aberto das 9.30 às 12.30 e das 14.00 às 17.00 
horas, todos os dias úteis. 

PALAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTAIS: 

1 - Capas; somar. 2 - As, vê. 3 -
Fina; asse, 4 - Rã; ara; el. 5 - Redu
tor. 6 - Lima; Irão. 7 - Páginas. 8-
Or; ala; ar. 9 - Tela; ralo. 10 - IV; 
in. 11 - Ousem; amora. 

VERTICAIS: 
1 - Cofre; sótão. 2 - la; ré. 3 -
Pan; RIP; lis. 4 - Asa; ema; ave. 5 -
Adaga. 6 - Peru; ilha. 7 - Atina. 8 
- Ova; ora; rim. 9 - Mês; rás; ano. 
10 - Se; AI. 11 - Ruela; aroma. 

DIFERENÇAS 
1 - Cauda. 2 - capa. 3 - Riscos. 4 
- Braço. 5 - Pluma. 6 - Pingos. 7 -
Chaminé. 8 - Casa. 

Praça de viaturas atê 7.000 kg 
Telef.: 291762777 ou 291762778 

Praça de viaturas a partir de 
7.000 kg 
Telef.: 291772522 
Localizada na Rua da Levada dos 
Barreiros (freguesia de São Marti
nho). 

Praça de viaturas de Santa Cruz 
Telef.: 291524156 ou 291523897 

Praça de viaturas Av. das 
Comunidades Madeirenses 
Telel.: 291233698 

'FUNCHAL. 11 DE NOVEMBRO DE 1'999 

C H E GADAS , PA,R)"I DAs 
-'. :.; . ~.,., ' 

~,' \ 

TP1603 07.55 . Lisboa TP1610 07 .50 t isboa 
LT1208 08 .0S Frankfurt TP4762 08.00 Porto Santo . 
LT0102 . 08.55 Dusseldorf TP5526 08.45 lisboaNielid 
TP1615 09.10 Lisbóa . LT1209 09.15 Frankfurt 
TP4763 09.10 Porto Santo TP1730 09.S5 Porto 
DE4600 · 09 .20 ' Dusseldorf LT0103 10.10 Dusseldorf 
LT0104 09.45 Munique DE4601 10.3S Dusseldorf 
DE4666 10.00 Munique TP4766 10.3S Porto SantO 
LT0806 10.15 Hamburgo LT0105 10.45 MUl)ique 
AB4166 10.25 Tegel . DE4667 11.00 -P. Santo/Munique 
TP1627 - 10.5S Lisboa LT0807 '11.25' Hamburgo 
HV0655 11 .15 Amesterdi'to AB4167 11.35 Tegel 
DE4984· 11.15 Hannover . TP5194 . _ 11.45 Londres 
TP4767 11.45 Porto Santo 
HF4943 11.50 Munique 

HV0656 12.05 Amesterdão 
DE4985 12.25 Hannover TP163S 11.SS Lisboa HF4944 12.45 Munique AB4366 12.1 5 Nuremberga 

AB4376 12.30 Nuremberga 
TP1732 13.00 Porto 

DE49S4 12.30 Hamburgo A84367 -13.20 Nuremberga 

AB4J74 12.55 Nuremberga AB4377 13.3S Nuremberga 

OE4524 13.40 Estugarda DE49SS 13.45 P. Santo/Hamburgo 

TP1651 ' 14.00 Usboa AB4375 13.55 Nuremberga 

HF4333 14.10 Hani10ver TP4774 14.30 Porto Santo 

TPl725 14.30 Porto DE4525 ' 14.45 Estu'garda 
DE4536 14.50 Frankfurt TP5726 15.00 Lisboa/Madrid 

LT1702 lS .0S Estugarda HF4334 lS.10 Hannover 

GRR0130 15.35 Lisboa TP1658 15.15 Lisbop 

TP4775 15.40 Porto Santo OE4537 16.10 Frankfurt 
TP16SS 17.20 Lisboa LT1703 16.20 Estugarda 
TP4777 18.40 Porto Santo GRR131 16.35 Lisboa 
TPS195 20.10 Londres TP4776 17.30 Porto Santo 
TP1675 22.15 Lisboa ,P1692 ·18,05 Lisboa 
TP4787 22.50 Porto Santo TP1688 21.0S lisbop 
TP5527 22.S0 VienalLisboa TP4786 21.40 Porto Santo 
TP5729 , . 23.00 MadridlLisboa TP1690 - 23.05 ·'Lisboa 
TPl729 23.40 Porto TP1698 23.45' Lisboa 

FUNCHAL AEROPORTO CARREIRA AEROPORTO FUNCHAL CARREIRA 
Partida Passa~em Passagem Chegada 

7.152-S 7. 5 20 7.10 7.55 113 
7.30 8.10 113 8.05 2-S 8.45 78 
830 '2-S 9.10 113 8AO DF 9.30 156 
9.0q 9AO 113 8.502-S 9AO 20 

10.002-S 10AO 53 9.052-6 10.00 113 
11.15.2-S 11.55 113 10.00 10.50 113 
12.15 12.55 113 10.302-S 11.15 20 
12.40 13.20 20 11.002-S 12.00 113 
12AOF 13.20 78 12 .10 13.00 113 
13.00 2-6 13AO 53 13.002-6 13A5 20 
13.15S 13.55 53 13.25 DF 14.15 156 
15.00 2-6 15AO 113viaRS 13.35 S 14.30 113 
15.00 DF 15.40 113 13302-6 14.30 113 via RS 
15.302-S 16.10 113 14.30 SDF 15.15 113 
16.152-6 16.55 53 15.25 2-6 16.15 20 
1630 DF 17.10 113 15.55 S 16A5 156 
16.30 S 17.1 0 78 16.10 DF 17.00 156 
17.152-S 17.55 113 16.352-S 17.30 53 
18.15 DF 18.55 53 1730 18.20 113 
18.152-S 18.55 113 18.352-S 19.15 113 
19.00 S 19AO 156 18.35 DF 19.30 78 
19.002-6 19.40 113 via RS .19.252-6 20.15 156 
19.00 DF 19AO 113 19.35 DF 20.15 11 3 
19.152-6 19.55 113 21.20 SDF 22.10 113 -
19.45 S 20.25 20 21.202-6 22.10 113 via RS 
20.002-6 20AO 113 via RS 22.55 DF 23.45 156 
20.00 DF 20AO 113 22.55 2-S 23A5 23 
20.30 S 21.10 156 
20A5 2-6 21.25 156 
21.00 DF 21AO 113 

~.i4g~tJiti!. 2-6 - De segunda a sexta-feira 

DF - Só aos domingos e feriados 

SERViÇO PERMANENTE S - Só aos sábados 
CENTRAL - Rua do Betlencourt 
TELEF .. 291220439 2-S - De segunda a sábado. 

ATÉ ÀS 21 HORAS No dia 25 de Dezembro não se 
SANTA MARIA - Rua da Boa Viagem, 20 
TELEF.: 291206910 efedua nenhum destes horários 

TAXAS BILATERAIS TAXAS DE CONVERSÃO L'.· l!iI~iiij .I%·"'~f!.!-!~~ 
Franco belga 4.96984 Portugal 200.482 escudos 
Marco alemão 102.505 Bélgica 40.3399 francos Peseta espanhola 1.20492 
Franco francês 30.5634 Alemanha 1.95583 marcos 
Franco luxemburguês 30.5634 Espanha 166.386 pesetas 
Ubra irlandesa 254.56 França 655957 francos 
Florim holandês 90.9753 
Xelim austríaco 145697 Luxemburgo 655957 francos 
Markka finlandesa 33.7188 Irlanda 0.787564 libras 
Ura italiana 0.103541 Holanda 2.20371 florins 
Nota: Taxas de referência, já que. a passagem Austria 13.7603 xelins 
para qualquer destas moedas eXige a préVia 

Finlândia 5.94573 marl<kas passagem para Euro. Taxas irrevogavelmente 
fixas entre o escl.jdo e as denominaçoes 

Itália 1936.27 liras nacionais do Euro 

EURO ESCUDOS 
Dólar australiano ........... AUD.... . ........ 1.6249 ...................... 123.381 
Dólar canadiano... . .. CAD .. . , .. 1.5289. . . 131.128 
Franco suíço.. . .... CHF.... . .. 1.6079 ....... .................. 124.686 
Libra cipriota. . ............... CYP... ..0.57797 .......... .. .. ... ......... 346.873 
Coroa checa ........ ..... .... .CZK... . . ..... .36.443 ....... ..... ...... .. ........ 5.5012 
Coroa dinamarquesa ................... DKK.. . ...... . 7.4347 ........ 26.966 
Coroa estoniana ...... ....... .. .. .. ..... .. .. EEK ............................. 15.6466... . ......... .. .. 12.813 
Libra esterlina........ ...... . .................. 8P ................................. 0.64160..... . ........ 312.472 
Dracma grego ............ ...... . ....... GRD ...... ..... ........... ...... . .328.50 ............. .... .... ..... 0.61030 
Forint húngaro HUF .. , .. 255.20...... .... 0.78559 
Iene japonês ............... . .......... Jpy .... . . ..... ...... 109.33 ...... _ ..... ............... 1.8337 
Coroa norueguesa ._ .......... .......... NOK... . ..... 8.1825 .... 24.501 
Dólar neo-zelandês ...... . ........ ....... ... . NZD ............................... 2.0310 .................... .. .... 98.711 
Zloty polaco ... PLN... ......... 4.4598 ...................... .44.953 
Coroa Sueca ...... ... ... ........................ SEK ................................ 8 .6575 ......................... 23.157 
Talar esloveno.. . . .5IT.. .. . .. 196.9424 ... 1.0180 
Dólar america no. . . ... USO ............ ...... 1.0402........ . .... . 192.734 
Real brasileiro............ BRL. 2.0107 ...... 99.708 
Escudo cõbo-verdiano ....... .... .... ....... CVE ........................... . 110.264... 1.8182 
Pataca macaense .......... ... .... ...... . .. MOP . 8.3262.. . . .... ... 24.078 
Rand sul-africano ................. ..... ...... ZAR ........ ... .. 6.3675........... . ...... 31.485 

Sistema Europeu de Bancos Centrais· Fonte; Banco Central Europeu e e<lnco de 

1 Mini-Bus de 6 lugares 
96-2505926 - Hotel Belo Sol 
29122 09 11 - Av. Arriaga (P. n' 4) 
29122 25 00 - Av. Arriaga 

29178 21 58 - L. da Fonte (Monte) 
29176 56 20 -Igreja (S. Martinho) 
291766620 - Madeira Palácio 
2917627 80 - Nazaré 

291962480 - Machico (Cidade) 
291962189 - Machico (Cidade) 
291962220 - Machico (CTT) 
2915221 00 - Santo da Serra 
29196 1989 - Caniçal 
2915624 11 - Porto da Cruz 
29157 25 40 - Santana (VIla) 
2915724 16 - Faial 

291822423 - Arco da Calheta 
2919721 la - Ponta do 501 

- 29197 24 70 - Recta dos Canhas 
291951800 - Ribeira Brava (Vila) 
291952606- R. Brava (Lg l' Maio) 
2919523 49 - Rib.' Brava (Herédia) 
291953601 - Campanário 

29122 20 00 - largo do Município 
291224588 - Av. do Mar (Baião) 
29122 64 00 - ~ercado 

29122 7900 - Campo da Barca 
29122 83 00 - Rua do Favila 
29177 16 10 - Gorgulho 
291743770 - C. Carvalho (Hosprtal) 
291743110-S.António(lgreJa) 

29123 la 70- R. Cónego Dias Leite 
291934640 - Vargem (Caniço) 
291934606 -Inter-Atlas (Caniço) 
291934522 - Onda Mar (Caniço) 
291922185 - Camacha 
29152 66 43 - Gaula 
29152 48 88 - S Cruz (Mercado) 
29152 44 30 - Santa Cruz (Cidade) 

29184 2238 - São Vicente (Vila) 
29185 22 43 - Porto Moníz 
2918221 29 - Calheta (Estrela) 
291822588 - Arco da Calheta 

29194 52 29 - E. c.' Lobos (Igreja) 
291942700- Esp. Santo e Calçada 
291942144 -C. deLobos(Cidade) 
291942407 - C· Lobos (Mercado) 
2919823 34- Porto 5an~Cidade) 
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P A S S A T E 

(E CAMFOR 
Empresa de Formação Profissional, L.da 

Rua Aspirante Mota Freitas, N.' 8 - rle Tel. 291203090 
WWW.madinfo.ptleamfor e-mail camfor@mail.pt 

CURSOS: 

TOPOGRAFIA GERAL 

TÉCNICO DE QUALIDADE 
E AMBIENTE 

MEDIDOR ORÇAMENTISTA 

TÉCNICO DE FRIO 
E CLIMATIZAÇÃO 

Funchal 

Funchal; Santana 
R. Brava; P. Santo 

Funchal 

Machico 

Estas acções 
contam com 
o provável 
apoio do FSE DirecçIoRegional SeaetariaR,giooal 

deFamJçio deEducaçlo 

e da DRFP Profissiooal 

Prepara-te para um futuro melhor!!! 
42976 

M , P O " ., ) S 

HORIZONTAIS: 
1 - Peça de vestuário ampla e sem mangas; adicionar. 

2 - Carta de jogar; observa. 3 - Delgada; cozinhe no forno. 
4 - Batráquio anuro; pedra de altar; forma arcaica do 
artigo o. 5 - Substância que se apropria do oxigénio de 
outra. 6 - Capital do Peru; estado da Ásia Ocidental. 
7 - Faces de uma folha de papel. 8 - Sufixo de agente; fila; 
parecença. 9 - Quadro; pouco espesso. 10 - 4 em num. 
romana; prefixo de negação. 11 - Atrevam-se; fruto 
silvestre. 

VERTICAIS: 
1 - Móvel onde se guardam valores; águas-furtadas. 

2 - Caminhava; acusada. 3 - Elemento de composição de 
palavras que exprime a ideia de tudo; inscrição tumular; 
lírio. 4 - Membro superior das aves; avé corredora; rio do 
Norte de Portugal. 5 - Arma branca, de lâmina curta e 
larga, 'Com dois gumes. 6 - Estado da América do Sul; 
porção de terra cercada de mar. 7 - Acerta. 8 - Ovário dos 
peixes; agora; órgão duplo. 9 - 30 dias; chefe etíope; 365 
dias. 10 - Conjunção condicional; alumínio (s.q.). 11 - Rua 
pequena; perfume. (Soluções na Agenda) 

Descubra as oito diferenças. (Soluções na Agenda) 

FUNCHAL, 11 DE NOVEMBRO DE 1999 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL 
DO FUNCHAL 

N.O MATRICULA: 07360/991015 
N.I.P.C.: P 511139284 
N.o INSCRiÇÃO: 01 
N.o E DATA DA APRESENTAÇÃO: AP. 18/991015 

SOCIEDADE: "FLORINDA & CARLOS, LIMITADA" 

Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.' Ajudante: 

19 
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Certifica que entre Florinda Isabel Moreira Gomes e Carlos José Moreira 
Gomes, foi constituída a SOCIEDADE em epígrafe, que se rege pelo contrato 
em apêndice: 

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO - "Florinda & Carlos, Lda." . 
. SEGUNDA - SEDE - Rua de Santa Maria, números setenta e um e 

setenta e um-A, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal. 
TERCEIRA - DURAÇÃO - Por tempo indeterminado e tem o seu início a 

partir de hoje. 
QUARTA - OBJECTO - Comércio a retalho de bebidas e artigos 

regionais; comércio a retalho de outros artigos promocionais, 
nomeadamente vestuário e seus acessórios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - PARTICIPAÇÕES SOCIAIS - A sociedade 
poderá associar-se ou adquirir participações sociais em oútras sociedades, 
mesmo que o objecto a prosseguir seja diferente do seu, ainda que essas 
sociedades sejam reguladas por lei especial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - EXCLUSÃO DE SÓCIO - É vedado aos 
sócios e constitui causa de exclusão o exercício por conta própria ou alheia 
de actividade concorrente com a da sociedade. 

QUINTA - CAPITAL SOCIAL - É no montante de cinco mil euros, 
integralmente realizado em dinheiro e representado por duas quotas iguais, 
cada no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a 
cada dos sócios Florinda Isabel Moreira Gomes e Carlos José Moreira 
Gomes. 

SEXTA - GERÊNCIA - Fica a cargo de ambos os sócios, desde já 
nomeados gerentes, bem como do não sócio Robert Nelson Freitas Teixeira, 
casado, residente nesta cidade na Estrada do Livramento , número cento e 
três, também nomeado gerente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - FORMA DE OBRIGAR - Em todos os actos 
e contratos que digam respeito à soc iedade, é bastante e suficiente a 
intervenção de qualquer um dos gerentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - CAUÇÃO - Dispensada. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - REMUNERAÇÃO - A de liberar em 

Assembleia Geral. 
SÉTIMA - CESSÃO DE QUOTAS - É condicionada se para estranhos ao 

consentimento prévio da sociedade, que poderá em primeiro lugar e os 
sócios em segundei , optar pelo exercício do direito de preferência a exercer 
no prazo de sessenta dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO - RECUSA DO CONSENTIMENTO - No caso 
da sociedade não consentir na cessão e esta ou os sóc ios não exercerem 
o direito de preferência, no prazo fixado, o sócio cedente gozará do direito 
de exonerar-se da sociedade, sendo o valor da quota pago pelo balanço 
então apurado, em duas prestações iguais e semestrais acrescidas de 
juro à taxa legal , vencendo-se a primeira prestação seis meses após a 
aprovação do balanço, que não poderá exceder trinta dias, desde o pedido 
de exoneração . 

OITAVA - AMORTIZAÇÃO DE QUOTA - No caso de arresto, penhora, 
qualquer outra apreensão judicial de quota, exclusão ou interdição de qualquer 
sócio a sociedade reserva-se ao direito de amortizá-Ia à sua opção, pelo 
valor nominal acrescido da sua quota nos fundos de reserva ou por aquele que 
resultar de balanço para o efeito, realizar no prazo de trinta dias, após o 
conhecimento do facto. 

NONA - ASSEMBLEIAS GERAIS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - CONVOCAÇÃO - Serão convocadas 

mediante carta registada com aviso de recepção dirigida à morada dos 
-sócios que constar da sociedade e com a antecedência mínima de trinta 
dias, se outro prazo ou formalidades não forem legalmente exigidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - EXCLUSÃO DE SÓCIO - Fica cometido a 
este órgão social o poder de exclusão de sócio nos te'rmos estatutários e 
com justa causa. . 

DÉCIMA - DISPOSiÇÃO TRANSITÓRIA - Que os gerentes ficam desde 
já autorizados a procederem ao levantamento"tla quantia depositada como 
capital social para ocorrer a despesas com a constituição e instalação da 
sociedade e a celebrar, de imediato quaisquer contratos. 

Funchal, 28 de Outubro de 1999 

O 1. a Ajudante 
Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves 43042 

.. 
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08.00 

·09.00 

10.00 

07.00 Televendas 
08.00 Abertura 
08.02 Jardim da Celeste 
08.30 O patinho feio 
08.59 Visiunarium 
09.00 Noticias 
09.15 História interminável 
09.35 os gnomos 
10.00 Praça da Alegria 

O Tempo 
Culinária 

11.00 '11.05 Aventuras espaciais 
1.30 Pôr do Sól 

12.00 

13.00 3.00JomafdaTarde 
113AS E$tádio RTP-M 

14.00 14.05 Malha de intrigas 

15.00 4.45 Questão social 

12.55 Tempo 

13.00 Jornal da Tarda 
3.45 Cortsultório 

14.40 A usurpadora 

15.45 Tempo/Divulgação 
15.55 Amigo público 

16.00 16.30 Ladrão que rouba ladrão 

17.00 1.30 Os lobos 

18.00 18.00 Estádio RTP-M 
18.30 Pôr do 501 

19.00 19.57 Informação RTP-M 

20.00 20.00 TeTejornal 
20.50 Contra informação 
20.55 O tempo 

21.00 '21.00 Jornal RTP-M 
21.30 A lenda da garça 

22.00 22.05 Contra ponto 

11.00 Múmias do bem 
17.30Sllvfo 

18.00 Princesa do Nilo 
18.30 Hugo 
18.55 Tempo 

19.00 Regiões 

.,,'. 20.00 Teleior~al 

:21.00 Cohtra informação 
21.10 Tempo 
'21.15 Vamos dormir 
'21.20 A lenda da garça 
22.00 As lições do Tonecas 
22.35 Reportagem 

23.00 23.05 R11' Economia 23.45 Vídeo clube: 
23.15 DeP'lrtamento de homic/dios 

24.00 00.05 Dharma e Greg 
00.25 Notícias RTP-M 
00.30 Tempo 

00.35 Fecho 

CINE D.JOÃO 
14.05,16.35,19.05 e 21.35 horas 
"Candidato em perigo" 

5ANTAMARIA 
14.30,17.00 e 21.30 horas 
"Noiva em fuga" 

01.30 24 horas 
02.05 RTP Economia 
01.15 Tempo 
02.10 5carlett 
04.00 Televendas 

05.00 fecho 

ANADIA 1 
14.15, 18.00 e às 21.45 horas 
"De olhos bem fechados" 

ANADIA 2 
14.00,16.30,19.00 e 21.30 horas 
"5tar Wars - Episódio 1" 

07.00 Abertura 
07.02 Euronews 

15.00 Informação gestual 
Jornal da Tarde/Acontece 

16.00 Derrick 

17.00 Animais e suas crias 
17.55 Divulg./Fora de Casa 

18.00 A fé dos homens 
18.30 Tempo 
18.35 O sonho de voar 

19.00 Jardim da Celeste 
19.30 Cadllrno diário 
19A5 Petcilfe Galo Inácio 

""<}! 
,>i!: 

20.00 Mr. Men 5how 
20.20 Recordar 
20.25 O tempo/Div./B. Agrário 
20.30 Animais em grande plano 
21.00 Cidade louca 
21.30 Remate 
21.45 RTP Economia 

22.00 Jornal 2 
22.45 Tempo 
22.50 Acontece 

23.05 Juizo flnal 
23.35 No r.to do mal 

00.30 1914/11918 A grande guerra 
e o nosso século 

01.30Tempo 

0·1.35 Encerramento 

CINE MAX , 
14.00, 16.30, 19,00 e 21.30 horas 
"Caçador de sonhos" 

RÁD I O 

" TVI 
08,55 Abertura 

9.05 Blocodê'"ânimação: 
ACinderelá 
O Zorro 
O regresso de Dartacão 
Samurai X 

11.50 Telenovela: 
Estrela de fogo 

14.00 Telenovela 
Sangue do meu sangue 

15.05 Telenovela 
Colégio Brasil 

16.00 BATATOON 
Samurai X 
Homens de negro 
Sonic 

18.30 Asas nos pés 

19.30 Informação 
Directo)OO 

_ @x> 

20.00 Telenovela: 
Tiro e queda 

21.00 Informação 
Directo XXI 

121.10 República & bananas 
21.45 Concurso: 

"Um por todos· 

f 3.10 • A bola é nossa" 

01 ,00 Infoim~o - Diário económico 

'01.05 Filme: • Project Genesis' 

.02.40 O rei do bairro 

03.10 Terra: Conflito final 

04. 1 O O mundo do futebol 

04.40 A balada de Hill Street 
05.40 Mulher perigosa 

CABO" i 
~SAlr 
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07.45 Portugal Radical 
08.00 Buereré 

Dodo 
T' 

Hapaz do futuro 
X-Men 
A nova família Addams 

10.00 51C 10 horas 

12.00 Telenovela 
Zazá 

12.30 Malucos do riso 

13.00 Primeiro Jornal 

14.00 O juiz dec;ide 

15.00 Você decide 
15.40 Fátima lopes 

18.10 Telenovela 
Andando nas nuvens 

19.00 Força de um desejo 

.20.00 Jornal da noite 

RTP~" 
07.45 Atlântida 

; 9.45 Notfcias 

10.00 Praça da alegria 

13.00 Jomal da Tarde 
13.45 Café Usboa 

15.15 RTP Júnior 

16.00 O amigo público 

17.00 Jornal da tarde 
17.45 O campeão 

18.15 Caderno Diário 
18.30 Repórter RTP 

19.00 Noticias de Portugal 
19.30 A lenda da garça 

20.00 Telejornal 
20.45 Contra informação 
20.50 Vamos dormir 

21.00 A loja do Camilo 21.00 Terreiro do Paco 
"A máquina de lavar roupa" 

21.30 Suave veneno 

22.45 Esta Semana 

00.00 Noite de estreia 
"Fogo rápido· 

02.00 Último jornal 

0230 Meteorologia 

02.35 Dr.' Quinn 

03.35 Portugal radical 

04.05 Vibrações 

0435 T elevendas 

22.30 Remate 
22.45 RTP economia 

23.00 Acontece 
23.15 Jornal 2 

00.00 Horizontes da memória 
00.30 Companhia do riso 

01.00 Made in Portugal; 02.00 24 Horas; 

02.30 Contra informação; 02.35 Vamos dormir 
02.45 A lenda da garça 03.15 Remate; 

03.30 Acontece; 03.45 RTP economia 

04.00 Regiões; 04.45 O campeão 

05.30 Repórter RTP 
__________ ~~~~.OO~2_4_ho~r~as __ ~ __ ~ ________ __" 

DO DIA 

RTP 2 
23.35 horas 

Rasto 
doMai 

12.25 Titulos Noticiário Regional 
12.30 Jornal de Desporto I 
12.50 Jornal das Escolas 

SITES DO DIA FREQUENCIAS 

06.30 Noticiário Nacional 
06.40 Títulos Actualidade 

Regional 
06.50 Bola no Ar 
07.00 Noticiário Nacional 
07.30 Noticiário Regional 
07.45 As Bilhardeiras 
07.55 Economia Dia a Dia 
08.00 Noticiário Nacional 
08.25 A Bolsa do Dia 
0830 Noticiário Regional 
08.45 Revista Imprensa Regional, 
09.00 Noticiário Nacional 
09.30 Síntese Informativa 

Nacional 
09.3 5 Bola no Ar 
09.40 Rev. Imprensa da Madeira e 

dos Açores 
09.50 Sinais, de Fernando Alves 
10.00 Noticiário Nacional 
10.15 Abertura das Bolsas 
10.30 Fórum Rádio DiáriofrSF 
11 .30 Site do dia 
11.50 A Mesa 
12.00 Noticiário Nacional 

13.00 Noticiário Regional 
13.40 Jornal Financeiro I 
14.00 Noticiário Nacional 
14.30 Síntese Informativa Nacional 
15.00 Noticiário Nacional 
15.30 Síntese Informativa Nadonal 
16.00 Noticiário Nacional 
16.15 Economia Dia a Dia 
16.30 Síntese Informativa Nacional 
16.35 Jornal Financeiro II 
17.00 Noticiário Nacional 
17.15 Rádio DiáriofrSF: Empresas 
18.00 Hora informativa regional 
18.25 As Bilhardeiras 
18.45 A Mesa 
19.00 Noticiário Nacional 
19.20 Fecho das Bolsas 
19.25 Noticiário Regional (síntese) 
19.30 Jornal de Desporto II 
20.00 Noticiário Nacional 
20.30 Síntese Informativa Nacional 
20.35 TSF Motores 
20.50 Site do Dia 
21.00 Noticiário Nacional 
21.1 5 Bancada Central 
22.00 Noticiário Regional 
22.15 Sinais, de Fernando Alves 
22.30 Emissão a partir da TSF 

Lisboa 

06.00 Ao Cantar do Galo 
07.25 Momentos de Reflexão 
09.05 Café da ma~hã 
09.30 O saber ocupa lugar 
10.00 Espaço BIOFORMA 
13. 00 Música~. pelo Ouvinte 
19.30 Recitação do Terço do Santo 

Rosário 
22.00 Programa em Português 

da Deutshe WeUe 
23.5S Oração da Noite 
24.00 Encerramento 

05.55 Abertura da Emissão 
06.00 lIngua Portuguesa 
07.00 Das 7 às 10 
10.00 Bom Dia Madeira 
12.00 Grande Jornal . 
13.00 Connosco ao Telefone 
14.00 Nós e Você 
20.00 Batalha de Prémios 
22.00 Ligação à Rádio 

Renascença 
Tltulos de Informação Regional: 

7.45,12.00 e 18.00 horas 
Informação Regional: 

08.30,13.00 e 19.00 horas 
Bola Branca às 7.30, 8.15, 12.50, 

18.20 e 22.30 horas 

(Edição alargaçl~)/ '.;.' t .' "'. '. 

11 :30h . 20:40h 

www.bankrate.com 

www.kodak.com 

www.terravista.pt/ilhadomel/163 

RÁDIO DIÁRIOITSF 101 FM 
A rádio de infonnação "on-line" 

RADIO DIARIO TSF - FM 101 
RJM - FM 88.8 
RADIO CLUBE - FM 106.8 
RADIO PALMEIRA - FM 96.1 
RADIO ZARCO - FM 89.6 
RADIO SOL - FM 103.7 
RADIO BRAVA - FM 98.4 
RDP - Madeira: 

Dois canais FM em toda a Região 
ANTENA 3 - FM 89.8 - Funchal e 

94.1 - 94.8 e 96.5 
ANTENA 1 - FM 95.5 - Funchal e 

104.6 - 96.7 - 100.5 
ANTENA 1 - OM 1332: 603-Sul e 

531; 1125 Costa Norte 
POSTOEMISSOR-OM 1530: 1017 
FM 92 EMISSOR - FM 96.0 
RADIO MADEIRA - OM 1485 FM 96.0 

DESTAQUE DO DIA 

R6dIo DlARIOITSF - 101 FM 

Sinais, de Femando Alves, 

às 

O DlARIO não s~ responsabiliza por event\laís alterações 
comunicadas após <> fecho desta pagina. 

ADMITE -

EM PART-TIME 
E TEMPO INTEIRO 

TRABALHADORES DE LIMPEZA EM HOTÉIS 
TRABALHADORES DE LIMPEZA 

LA V ADORES DE VIDROS 

Inscrições no Departamento de Recursos Humanos 
das 9h às 12h e das I4h às 18h 

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 70 I ª Telef.: 291740520 
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