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DIÁRI O MATUTIN O INDE PENDENTE 

PROTOCOLO A 15 DE SETEMBRO 

Nova ponte aérea 
assegurada 

Esta é a base de enten
dimento que consta do 
protocolo a assinar no 
dia da inauguração do 
aeroporto, a 15 de Se
tembro. 

~ A
TAP vai assegu

.M rar uma nova 
~ ponte aérea Fun~~ cha1lLisboa com ga
~ rantias de acerto às lir- gações internacionais. 

• ÚLTIMA· 

ELEi Ç ÕES A 15 DE OUTUBRO 

GR obrigado "já" 
à neutralidade 

• ÚLTIMA • 

É A QUESTÃO DO MOMENTO 

(ln) Segurança 
abala Lisboa 

• ACTUAL • 

DESTACÁVEL 

Brasileiro 
Herivelto 
reforça 

Nacional 
DESPORTO 

JARDIM CONFIRMA AO DIÁRIO A SUA NOVA APOSTA 

Madeira quer 
,canal temático 

• A Região Autónoma da Madeira vai investir num canal temático de TV, idêntico 
ao que as ilhas Canárias já dispõem, e que é utilizado como meio de promoção 
do destino turístico. O projecto, ainda em fase de estudo, foi confirmado, 

. ao DIÁRIO, pelo presidente do GR, que ontem visitou Berlim, na Alemanha. 

• PÁGINA 7 • 

É UMA DAS MEDIDAS DO PR -OGRAMA ELEITORAL 

PS-M propõe combate 
ao abandone)' escolar 

• PÁGINA 6 • 
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N O TAS AFIXADAS H O J E 

Centro de Educação 
4-mbiental em Machico Pautas do 120 ano Jornadas Parlamentares 

do PSD-Madeira 

A inauguração deste centro, 
que irá funcionar no quios
que do Largo dos Milagres, 
terá lugar pelas 11.00 hQras. 
No mesmo acto,será assina
do um pr9toc,olo entre a 
Câmara: Municipal de Machi
co e o Núcleo Regional da 
Quercus-Madeira, no âmbito 
do projecto de recuperaçâo 
da floresta Laurissil;va nas 
Funduras. Francisco Ferréi
rã, presidente da direcção 
nacional da Quercús, est'ará . 
presente na cerimónia. 

Orquestra: de Palheta 
promove concerto 

A Orquestra de Palheta do 
Recreio Musical União da 
Mocidade actua, pelas 21.30 
horas, ,no Museu Quinta das 
Cruzes. 

Fazer o balanço da legislatu
ra, que termina a 31 de Julho, 
e preparar o grupo parlamen
tar social-democrata para os . 
debates da próxima semana é 
o objectivo desta iniciativa 

. 'que terá lugar na Estalagem 
Quintado Estreito, em Câma
ra de Lobos, pelas 17:00 
horas. Estas Jornadas vão até 
às 12.00 horas de amanhã, 
Por volta das 12.30 horas, 
esta agendada uma conferên
ciade imprensa para apresen
tar as conclusões do encon
tro. 

CDü reúne com . 
açtiv'istas sindicais · 

IV Aniversário do Centro 
Cultural de St. o António Os resultados dos. exames do 12° ano são afixados hoje. 

Analisar a situação' social e 
laboral . da Região Autórioma 
dll l\IIadeiraé o que pretende, 
a CDU-M, COm este encontro ., 
agendaqo Pllra as 19.00 horas 
na "Sala Cidade", na sua 
sede, à Rua da Carreira. 

A comemoração do aniversá
rio terá lugar no restl:!-uran
te "a Parreira", pelas .20.30 
horas. 

Grande festa de Verão 
"ao ar livre" 

Com a participação de 
vários grupos, a festa come
ça, pelas 20.00 horas, nos 
jardins do Casino da Madei
ra. 

MUitOS são os estudantes 
. . que esperaram ansiosa- ' 

mente eS,te dia. 
Depois de muitos nervos na 

realização dos exames nacio
nais, agora é a vez de serem di
vulgados os resultados referen
tes à1 a fase da ia chamada. 

Embora nem todos concor
dem com estas provas, alegando 
que elas funcionam nos moldes 
dos antigos exames, há quem as 
considere uma forma justa e viá-

vel de avaliar cÜ'lnpetências. , 
Apesar de comportarem um 

certo grau de dificuldade, eXis
tem provas-modelo, antecipada- ' 
mente çlivuigadas, que podem 
sempre acompanhar os alunos e 
servir de guias no estudo, 

Cerca de 120 mil alunos irão 
candidatar-se ao Ensino Supe
rior. Em alguns casos, estas pro
vas contam 40% da nota de can
didatura, o que exige um bom re: 
sultado. 1\ prova com maior nú-

mero de inscritos foi Português 
B,. com 73 mil alunos: Todavia, a 

. mais temida foi. a Matemátlca. 
Apesar de tudo, ,a :percerita

gem dê alunos que se inscreveu 
nos exames 'nacionais· e que pre- , 
tende cani:lidatar~se ao ensino 
superior diminuiu, relativamen~ 
te ao ano passado, Um dado que 
contraria o' aumento de vagas 
aprovado pelo Ministério da 

. Educação, nomeadamente para 
os cursos da área da Saúde. 

UDP denúncia 
atentados ambientais 

Representantes da UDP 
estarão presentes,pelas 16.0.0 
horas no sítio da Lombada, 
. em S. Martinho, para denun-
. ciar~ni o estado da Ribeira 
dos Socorridos e o perigo que 
ele pode causar aos residen-, 
tes na. zona. AS declarações ' 
serão prestadas junto à . 
brItadeira, em S. Martinho. 

Naci nal DESPORTO. 

'-

PS dedica 
sala 
de, i"!prensq 
a Carlos ' 
Vareta ............ . 

. JSD "chumba" 
, . 

política educativa nacion~/ .. 

Juízes da CPLP organizam 
encontro na Madeira .......... . 

Ribeira Brava 
em 
. dificuldades 

6, 

6 

devido '1 O 
aO trânsito...... ' 

PJ do Porto apanha 
elevada quantidade de droga 

Mu 
Impasse nas ,negociações 

. de C~mp David ............ ~ ...... : .. .. 

Japoneses 
pedem 
encerramento 
de base 
amencana ...... . 
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União 
à espera 
de três ' 
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brasi lei ros ... , ... 4 

late Atlântico vai participar 
"S d' "' C " na ar /nlq up ............... . 
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Um "gang", supostamente composto por afri
canos, efectuou diversos assaltos a bombas 
de gasolina' e automóveis. A actriz Lídia 
Franco foi vitima de assalto e tentativa de 

3 
FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 • 

violação, As forças policiais realizam uma 
verdadeira "caça ao homem", Guilherme Sil

, vci pede a demissão do ministro Fernando 
Gomes. 

" G A N G " E 'S P A L, H A o T E R R O ,~R 

Assaltos em· sériê elIl Lisboa ',,-;;;:., 

As forças policiais instalaram um forte dispositivo na tentativa de capturar os elementos do "gang" armado. , 

A actriz Lídia Franco 
foi assaltada, ontem 
de madrugada, por 

um "gang' armado numa 
via rápida dos arredores de 
Lisboa, quando regressava 
sozinha a casa, e numa ce
na que descreveu como «de 
terror». 

O assalto, com tentativa 
de violação, foi perpetrado 
por um grupo de africanos, 
armados com duas aqnas 
caçadeiras de canos serra
dos, integrado numa série 
de outros assaltos violentos 
em áreas de serviço, apa
'rentemente pelo mesmo 
grupo, dois na auto-estrada 
Lisboa-Cascais e o terceiro 
na CREL. 

Os quatro assaltos regis- ' 
taram-se entre a 1:20 e as 

. 3:00 horas, num raio de al
guns quilómetros e em vias 
rápidas de acesso à capital, 
perpetI'ados alegadamente 
pelo mesmo grupo: cinco a 
sete africanos, armados 
com duas caçadeiras de ca
nos serrados, que se faziam 
transportar num automóvel 
Toyota Celica, de cor verme
lha, e num Hondá Civic. 

As áreas de serviço da 
Galp em Oeiras, nos dois 
sentidos da auto-estrada 
Lisboa-Cascais, foram as
saltadas num curto espaço 
de tempo, seguindo-se o as
salto à actriz Lídia Franco, 
na CREL, e a terceira área 
de serviço, também na 
CREL. 

'. Pouco . d.ep.ois a PolfG.ill 

de Segurança Pública 
(PSP) destacou vários efec
tivos para a zona dos assal
tos, controlando os acessos 
a Lisboa na tentativa de de
tectar o grupo de assaltan
tes. 

O assalto mais especta
cular envolveu a actriz Lí
dia Franco, que está a gra
var a série televisiva "Jar
dins Proibidos", e regressa
va a casa às 2:30 da manhã. 

«Quando vinha na CREL 
para virar para Odivelas, 
estava um carro à minha 
frente e pensl.'li que era um 
desastre e não poderia pas
sar. 

Quando o carro que vi
nha atrás tentou avisar-me 
para eu fugir, já era tarde», ' 
disse a actriz, à TSF. 

«O carro da frente, era 
um Toyota Celica verinelho, 
com cinco africanos lá den
tro. Eles vieram ao meu en
contro, dois deles com es
pingardas de canos -serra
dos, entraram no meu car
ro e tentaram violar-me», 
acrescentou Lídia Franco, 
nas declarações que fez à 
TSF pouco depois de ter si
do assaltada. 

«Eu vinha do estúdio, e 
roubaram-me o carro e tu
do o que eu trazia, livro de 
cheques, cartões de crédito, 
e hoje (ontem) até trazia 
jóias. 

Mas fiquei viva. Sozinha, 
parecia uma história de ter
ror, parecia que ia morrer. 
A CQI'l'~ v.e.I1l CREL,pa.s.sa-

ram vários carros mas ne
nhum parou, porque se 
aperceberam do que se es
tava a passar», referiu'a ac
triz, ainda nervosa e com a 
voz embargada. 

«Penso terem sido aque
les que também foram as
saltados (de outros veícu
los) que vieram ter comigo, 
e fomos até à portagem. Só 
passado muito tempo che
gou a brigada da GNR,. e 
quando eles chegaram dis
seram-nos que se sentiam 
impotentes, devido às ar
mas que 'traziam», acres
centou Lídia Franco, refe
rindo que «amanha é outro . 
dia. Agora não tenho nada 
(documentos e valores) . Lá 
vamos apresentar queixa, 
sabe Deus para quê». 

«Caça ao homem» 

Perante os acontecimen
tos da I]ladrugada de on
tem, o ministro da Adminis
tração Interna, Fernando 
Gomes, afirma que <<lamen
ta o sucedido, pois esta não 
é uma situação norll).al», re
[orçando que por isso mes
mo «estão a ser tomadas ' 
medidas excepcionais» nes
te caso. 

Uma operação de «caça 
ao homem» foi montada e 
«há informações que po
dem ajudar a chegar aos 
criminosos», como revela o 
MAI. 

Relativamente aos fenó
menos violentos que estão 

a aparecer em algumas zo
nas da periferia de Lisboa, 
como «gangs» que assaltam 
comboios, hipermercados, 
bombas de gasolina e parti. 
culares, o mihistro confir
ma a sua existência classifi
cando-os 'como «fenómenos 
novos em termos de crimi
nalidade» . 

Esta nova realidade fez ' 
com que «o Governo, em co
laboração com a Guarda Na
cional Republicana (GNR) e 
a PSp, esteja a montar um 
dispositivo especial de segu
rança», referiu Fernando 
Gomes. Para tentar tranquic 
lizar a população anunciou 
«um reforço de 400 efecti
vos para a PSp, a partir des
te fim-de-semana, para dis
suadir e atalhar , este tipo 
de situações». 

A polémica da <<legisla
ção da imigração», que irá 
ser discutida na próxima 
quarta-feira, é; para o mi
nistro, uma forma de «aper
tar o cerco e manter uma re
de fina de controlo. sobre 'a 
imigração que, de alguma 
forma, vai ajudar a ter mais 
controlo sobre esta situa
ção», afirmou convicto Fer
nando Gomes. 

Confrontado com as posi
ções da oposição, Fernando 
Gomes acusa-a ' de «não 
apresentar soluções» e de 
apenas lançar «alarmismos 
exacerbados que só fazem 
aumentar o clima deinsegu
rança», numa área que 
«não é confortáveh>. .. 
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M A RATON .A PAR L AMEN T A R 

ALRrecomenda · 
Justiça "regionalizada" 
A AssembleiaRegio

nal aprovou, on
tem, no último ple

nário da Legislatura para 
discussão de diplomas, vá
rias recomendações ao Go
verno da República. AS re
soluções em causa - a re
dução nos custos do trans
portes marítimos; a dispo
nibilização imediata da li
nha de crédito para a Ve
nezuela e o início do pro
cesso de regionalização 
dos serviços de Justiça na 
Madeira - implicaram ne
gociações entre os parti-
dos, mas não evitaram o 
debate. Nem mesmo quan
do se aprovou por unani
midade. 

O abaixamento do cus
to 'dos transportes maríti
mos na Madeira, da auto
ria do PS, foi a primeira 
das recomendações a ser 
aprovada. No texto inicial, 
o projecto de resolução 
era dirigido ao Governo 
Regional, sugerindo que 
este pressionasse o Gover
no da República para que 
se desse a redução de cus
tos. 

No entanto, apesar das 
eXplicações do deputado 
sócialista, Gregório Gou
veia, o PSD só viabilizou a 
resolução depois de ser in
troduzida uma alteração 
ao texto. Assim, em vez de 
ser dirigida ao executivo 
regional, o documento pas
sou a ser uma recomenda- ' 
ção a Lisboa para que 
cumpra o programa eleito
ral e de governo do actual 
executivo no que se refere 
aos transportes maríti
mos. 

. Com esta condição im
posta pela bancada da 
maioria, PS viu-se, desta 
forma, obrigado a votar fa-' 
voravelmente esta altera
ção. A CDU e o PP fizeram 
.0 mesmo (a UDP não esta
va presente), apesar de Jo
sé Manuel Rodrigues, do 
pp, ter lembrado que o Go
verno Regional tem res
ponsabilidades na maté
ria. Afinal, quem cobra as 
taxas nos portos regio
nais é o Governo Regio
nal. 

Linha de crédito 
é urgente 

A disponibilização da li
nha de crédito para os por
tugueses vítimas das 
cheias na Venezuela, da 

,-autoria do PSD, foi a se
gunda das recomenda
ções que a Assembleia Re
gional aprovou e por una
nimidade. Apesar do resul
tado da votação, o debate 
do assunto foi polémico, 
segundo Cunha e Silva, de
putado do PSD, porque o 

• A Assembleia Regional apfOvou, ontem, uma resolução que recom~nda ao 
Governo da República O início dQ .processo de regionalização dos serviços 
de Justiça; e uma outra qÚé recomenda urgência na abertura.'da linha de 
crédito para os portugueses vítimas das ·cheias. na Venezuela. 'j 

MARTA (AIRES 

Apenas a CDU votou contra a resolução que recomenda a regionalização dos serviços de Justiça. 

PS insistiu em não melin
drar o Governo da Repú
blica. 

Cunha e Silva, que visi
tou recentemente a comu
nidade madeirense na Ve
nezuela, defendeú, de for
ma emocionada, a disponi
bilização imediata, por 
parte do Governo Central, 
da linha d~ crédito para , 

as vítimas dás cheias de 
Dezembro de 1999., Contu
do, nem a emoção, nem o 
apelo à não partidariza
ção do debate, evitou a po
lémica. 

É que José Manuel Ro
drigues e Gil França fize
ramquestão de lembrar 
que o Governo Regional 
não foi t.ão célere para 

com as vítimas da catás
trofe da Venezuela como 
agora exige do Governo 
da República. A propósito, 
Gil França referiu a posi
ção do presidente do Go
verno acerca de Timor. 

continuam sem nada e 
que ponderam a hipótese 
de regressar a Portugal. 
Essas pessoas, salientou, 
são portuguesEls que o Es
tado ainda não ajudou, 
embora tenha enviado mi
lhões de contos para as ex
-colónias onde se vivem 
guerras fratricidas. 

Em resposta, 'o social
-democrata recordou que, 
sete meses depois das 
cheias, há famílias que A compreensão e solida-

• 
ULTRAPER IFER IAS N A A G E N D A 

São Bento ouve 
Assembleia Regional 

A s assembleias regionais da Mà
deira e dos Açores serão ouvidas 

pela Comissão de Assuntos Europeus 
da Assembleia da República à propósi
to 'do estatuto das regiões ultraperifé
ricas no seio dos Quinze e irão pro
nunciar-se sobre a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

A primeira das audições já estava 
prevista há algum tempo, mas os de
putados só avançaram com o proces
so esta semana - a Comissão de As
suntos Europeus reuniu-se ontem e 
anteontem apesar das férias parla
mentares. Isto depois de Correia de 
J~sus ~PSD-~) ter pedido ~mpenp.a-

"S" lo:. lil "llo 4~ 4> '01' '" • ::..., ~ \.-.:~ W' 

mento, quer da Comissão quer do Go
verno, na concretização daquilo que é 
o conceito de ultraperiferia. Represen
tantes dos parlamentos insulares de
verão deslocar-se então a São Bento 
no próximo mês de Setembro. O "dos
sier" em questão, recorde-se, transi
tou da presidência portuguesa para a 
francesa. 

partiu '9.0 PSD, com Correia de Jesus 
a ter a iniciativa. 

Conforme lembra o deputado; a Ma
deira pretende que o documento em 

, debate consagre o direito das regiões 
à autonomia, a protecção jurídica do 
princípio da subsidiariedade- «para 
que seja realmente aplicado» - e legiti
me o recurso das regiões ao Tribunal 
Europeu para a defesa dos, seus direi
tos. Refira-se que nada obrigava a Co
missão, de Assuntos Europeus da AR 
a auscultar a opinião das assembleias 
regionais. 

SÉRGIO GOU VEI A, em Li sb oa 
sg ouve i a @dnoticias.pt' 

Os hemiciclos madeirense e açoria
no terão também a oportunidade de 
dar o seu parecer sobre a Cm'ta dos 
Direitos Fundamentais da UE, actual
mente em discussão e com a Assem
bleia da República a preparar uma re
soluçã~\ sOQre o assunto. 4 proposta 

"- '(;;", " •. ~ \'" ". V-.>i!! Ó§:'&,:'4":,c; :~ ~,.;i~«:> . 
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riedade recebeu Cunha e 
Silva da UDP e da CDU. 
Leonel Nunes, líder dos de
putados comunistas, apre
sentou mesmo uma pro
posta de-alteração ao tex
, to . inicial, que foi aceite, 
pois tornou-o referente a 
toda a comunidade portu
guesa na Venezuela. 

': Regionalizar os 
serviços de J ustiça 

Outra das recomenda
,ções a Lisboa aprovadas 
neste último plenário pre
vê o início do processo de 
regionalização dos servi
ços de Jústiça na Madei
ra. O texto, proposto pelo 
PSD, PS e pp, apenas teve 
os votos contra da CDU. 
Uma posição que vai con-

, tra o voto favorável que os 
- comunistas deram ao pa

recer da Comissão Even
tual sobre este assunto. 

Leonel Nunes disse, no 
hemiciclo, que a força par
tidária a que pertence não 
tem medo de mudar quan
do sente dúvidas. As dúvi
das surgiram a propósito 
das garantias laborais 
aos funcionários judiciais 
que passarão, em caso de 
regionalização, a integrar 
o quadro regional da admi
nistração pública. O depu-o . 
tado da CDU salientou 
que, caso ' estas estejam 
em causa, a autonomia re
gional vale pouco, Além 
disso, a CDU não com
preendeu esta pressa em 
aprovar uma resolução 
em fim de Legislatura. 

Esta foi, porém, uma 
voz solitária no Parlamen
to. Os restantes partidos 
votaram este documento 
por entenderem que, dado 
o actual estado dos servi
ços administrativos da 
Justiça na Madeira, a úni- ' 
ca solução é a regionaliza
ção. 

A propósito, José Ma
nuel Rodrigues lembrou 
que a CDU foi consultada, 
como Os outros partidos, 
pelo PSD, para elaborar, 
em conjunto, esta resolu- ' 
ção, mas que recusou. Já 
Fernão Freitas, do PS, ten
tou sossegar Leonel Nu
nes, referindo que o even
tual controlo que o Gover
no poderia exercer sobre 
os funcionários judiciais 
até seria· bom. Talvez fos
sem mais rápidos. Quant<;> 
ao PSD, Coito Pita consi
derou a posição da CDU 
contraditória, pois, duran
te todo o processo, esteve 
pela regionalização. 

Ontem, foi também 
aprovado o quadro norma
tivo para o pessoal não do
cente do pré-escolar e en
sino superior. Só que, ape
sar de ser a última ses
são, também houve chum
bos a diplomas. O primei
ro diploma a ser reprova
do era da autoria do PS e 
já nãO era inédito na As
sembleia. Os socialistas 
queriam alterações às es
truturas do congresso e 
conselho permanente das 
comunidades madeiren- · 
ses. O outro chumbo foi 
para a proposta da CDU 
que pretendia a criação 
de um Conselho Regional 
de Saúde Mental. 

mcai,res@dnoticias .pt 
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r o DOS 
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SOB E M N A L 1ST A 'D o FuNcHA L 
: ,' 

. . r ,"",~' JtliIneei~-mljpê-'· . 
eIn3°e5°"- lugare's· 

" 

• Na lista do Funchal a promoção,é geral. Não só Jc;>ão Cunha e SiI~a sot>ep,P,ra o segundQ lugar, 
" cori),oacontece o mesmo C()I:n os restant~s :eleme'1tos. Jaime~arpos", 9..çup,i!rá ,o ~o lu,gar, F.ilipe 

M alheiro o 4°, e Jaime Fi'lipeRamos a 5 9; correspond.~ndo este (l ltimo ~an:!b~111 ,a ~umª ~.a!orização 
geral da JSD nas listas para as eleições de Outubro::.iJ·~· 

RAQU EL GON ÇA LV ES e RUI M A ROTE em Ber lim 

A lberto João Jar,
dim confirmou, on
'tem, a notícia 

avançada pelo DIÁRIO, 
de que João Cunha e Sil
va é o número dois da lis
ta pelo Funchal. Uma cir
cunstância que diz ser 
decorrente da hierar
quia interna do partido. 

Assim, saindo da lista 
os nomes de Virgílio Pe
reira e do anterior núme
ro dois, Castanheira da 
Costa, todos os outros 
elementos do grupo par
lamentar social-democra
ta, que se mantém quase 
inalterado, vão subir de 
posição na lista. Esta já 
está totalmente concluí
da e foi entregu e a João 
Cunha e Silva, que tem a 
seu cargo o contacto 
com as pessoas, no senti
do de apurar se estas 
aceitam ou não o lugar 
que lhes foi atribuído. 
Uma tarefa que Jardim 
antevê não ser difícil, já 

que ~entende que deverá 
haver um sentimento de 
satisfação geral, pois, co
mo atrás foi referido, 
existe uma geral promo
çãô no seio· do grupo par
lamentar do PSD. 

De resto, João CJlnha 
e Silva também tem a 
seu cargo a coordenação 
da elaboração da lista pe
la Calheta. 

Aliás, e segundo 
adiantou Alberto João . ' 

J ardim, quase todas as 
listas estão ou concluí
das ou em fase de conclu
são, sendo conhecidos a 
maior parte dos cabeças 
de lista. 

Por Santana mantém
-se Miguel Mendonça e 
Rui Moisés, por Machico 
será cabi1ça de lista Ema
nuel Gomes, ' por Santa ' 
Cruz, Miguel de Sousa, e 
pela Ponta do Sol, Paulo 
Fontes. Já relativamente 
a C(lmara de Lobo.s, o pri
meiro lugar caberá à 
JSD, através de R-ui Fer-

Alista está concluída e Cunha e Silva está a manter 
contactos com os nomes escolhidos. 

P O N T O DAS I TUA ç Ã O . ' C O , N C E L H O A C O N C E L H O 

PSD "afina" listas 
A elaboração das listas 

de candidatos à As
sembleiaLegislativa da Ma
deirá domina a actividade 
partidária na Madeira., En
tre os social-democratas, 
pelas maiorias que têm al-

• cançado ao longo das seis 
legislaturas, o número de 
éan,didatáveis é bástante su
perior ao das restantes for
mações políticas na Região 
Autónoma, pelo que a azáfa
ma também é maior. 

No PSD, depois do "tiro 
de partida" dado na reu
nião da .. Comissão Pérma
nente, a semana passada, ' 
começaram a ser ultimados 
os poucos acertos çonce~o 
a concelho, Tal como o OIA
RIO noticiou ontem e com
plementa hoje (ver pe.ça 

que abre esta página), co
meçam a dissipar-se algu
mas dúvidas relativamente 
à lista de candidatos pelo 
Funchal, inquestionavel~ 
mente a lista 'mais impor
tante em toda a Região Au-, 
tónoma, 

Nos restantes concelhos, 
tal como o DIÁRIO vem notÍ
ciando semanalmente no 
destacável "Regionais 
2000", a elaboração das lis
tas decorre sob o signo da 
continujdade, com peque
nas alterações de nomes 

. ,que só provocam ligeiros so
, bressaltos entre as estrutu
'ras locais envolvidas. 

É o caso de Santa Cruz. 
,Que tal como o DIÁRIO já 
, noticiou já tem a lista elabo
rada, se bem que ainda não 

con!)iderada definitiva. Prin
cipalmente pela opção para 
o quarto lugar, após os no
mes de Miguel de Sousa, 
Francisco Santos e José Al
berto Gonçalves. É que o no
me de Sidónio Fernande!), 
indicado por força da sua 
condição de presidente da 
Comissão PolItica . da Fre
guesia de Santa ,Cruz, não 
está a 'ser bem aceite por al
guns militantes locais. 

De .resto, ainda em rela-' 
ção a Santa Cruz, outros ' 
dois aspectos fazem já par
te do passado e que facil
mente serão reiegados 'pac 

,ra <> capítulo da especula
ção: a ev.entual pretensão 
de Miguel de Sousa em figu
rar na lista pelo Funchal, e 
a dificuldade por que pas- , 

sou Savino Correia quando 
soube que nenhum presi
dente 'de Câmara seria can
didato à Assembleia Regio
nal. 

Ali ao lado, em Machico, 
já é do conhecimento piíbli~ 
co o descontentamento da 
JSD local por não figurar 
entre as principiüs opções 
já tomadas: Emanuel . Go
mes, cabeça de lista; secun
dado por J0rge Moreira. No 
Por,to ,da Cruz" a slJbstitui
ção de João Lemós, por Él~ 
vio Fernandes também não 
vái ser de. fápil gestão,. . 

EníSaritana, as cand,ida-' 
"turas de José'"MigUel ' Me'no 

donça e de Rui Moisés dei
xam tudo na mesma num 
concelho que' elege dois de
putados. Mesmo assim, não 

nandes, enquanto no Por
to Moniz encabeça a lis
ta Jardim Ramos. Em 
São Vicente concorre Ga
briel ,Drumond, e pelo 
Porto Santo está indica~ , 
do Mário Silva. 

JSD valorizada 

Ainda relativamente à 
lista pelo Funchal, o lí
der do PSD adiantou on
tem os cinco primeiros 
nomes, qu e obedecem a 
um critério de hierar
quia do partido. ' Assim, 
Jaime Ramos, como se~ ' 
cretário-geral, ocupará o 
3° lugar, Filipe Malheiro, 
como secretário-geral
-adjunto, surge em 4° lu
gar, e Jaime Filipe Ra
mos, como líder da JSD, 
surge em 5°. . 

Alberto João Jardim 
concorda que esta é uma 
lista eminentemente polí- ' 
tica, e quanto às poucas 
mudanças, 'refere que 
não gosta de alterar mui-

deixa de ser curioso o facto 
de o primeiro suplente ser 
Rui Abreu, o chefe de gabi
nete do presiaente da Câ
mara do FunchaL 

Ainda a Norte, a substi
tuição de João Santos por , 
Horácio Bento Gouveia (tal
vez um dos mais recentes 
novos residentes na fregue
sia de Ponta Delgada, .. ) e a 
manutenção de Gabriel Dru
mond como cabeça de lista, 
garaI;ltem a estabilidade na 
lista por São Vicente. 

Sem nenhuma alteração 
en.tre os elegíveis, as listas 
pelos concelhos de Porto 
MOniz e da Ponta do Sol 
não deixam margem para 
os eventuais descontentes. 
Jardim Ramos e José Se
queira voltam a liderar no 

: Porto Moniz (onde, pela pri
. 'meira vez, serão eleitos 

diiis 'deputados), enquanto 
Paulo Fontes encabeça a lis
tfl ponta-solense, logo segui
~o de Coito Pita, Seguem-se 
Sancho Santos, David Ma-

• 
to quando a equipa fun
ciona. 

Nestas eleições a alte
ràção mais notória é o 

:.facto de a lista não inc 
: Cluir nenhum autarca, 
um facto que Jardim ex
plica com a circunstân
cia de não querer acu.mu-
lações. _ 

De resto, há :a referir 
que a JS.D 'sai, ~astãnte' 

. valorizada, já que além 
do quinto lugar para Jai
me Filipe, Ramos, a lista 
pelo ,' Funchal incluirá 
mais três' nomes da JSD" 
além d,e estlj,rem 'pl~p:ea- ' 
dos . outros . lugares, de . 
destaque nos , restantes 
concelhos. ' 

Instado a comentar es
ta valorização, nomeada
mente quando foram fre
quentes alguns desenten
dimentos com a "jota" ao 
longo dos últimos tem
pos, Alberto João Jardim 
fez questão de salientar 
que nunca esteve de mal 
com a JSD. 

Como referiu, até con
corda que os jovens so
cial-democratas tenham 
posições diferentes e de 
alguma irreverência, na 
medida em que esse com
portamento é necessário 
para cativar o eleitorado 
mais jovem. 

Além disso, o líder do 
PSD também entende' 
que foi necessária esta 
mudança de atitude por 
parte da "jota", pois ga
nhou um novo fôlego de
pois de algum tempo em 
que esteve apagada. 

A única coisa que la
menta mesmo é que a 
JSD não dedique mais do 
seu tempo a fazer oposi
ção para fora do partido. 

lho e Luísa Pita. Na Calheta ' 
e na Ribeira Brava alguns 
nomes estão por definir, no
meadamente em relação 
aos cabeças de lista. Mas 
há candidatoS' certos e segu-' 
ros como ' Alfredo Fernlj,n
des, Luís 'Drumond e Ber
nardina Pestana. ' 

Em Câmara de Lobos, 
tal como o DIÁRIO voltou a 
noticiar ontem, está de saí
da o veterano Crisóstomo 
Aguiar, para ser substituí
do não se sabe ainda por 
quem. Reconfirmados estão 
os nomes que trapsitam da 
lista anterior: António Ro
cha, Rui ' Fernandes, Mafal
da Pereira e Alperto Rosá
rio Pestana. Finalmente, no 

,'Porto . Santo, que' taml;>ém 
se estreia a eleger dois de
Imtados, o PSD j~ escolheu 
Mário Silva e Ricardo Jorge 
Pestana. A notícia saiu do
mingo passado no nosso jor
naL 

AGOSTINH O SILVA 

asilvaOdnoticias.pt 
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M E D I D ' A D O P .R O G R A M A ELEITORAL D O P S 

Abandono escolar 
cialista apontou como prin
cipais medidas «a criação 
de mecanismos de apoio às 
Associações de Artistas e 
Escritores da Madeira», 
através da constituição dé . 
um fórum responsável por 
uma.bienal de proporção in
ternacional, a institucionali
zação da semana "Herberto 
Hélder" 'de poesia e a reali
zação de concurso público 
para todas as intervenções 
de artes plásticas em equi
pamentos públicos. 

. . . 

eODlbatido . CODl ·subsídio 
Um subsídio de pro

tecçaodo jovem à 
frequência escolár, 

a criação de pólos de desen
volvimento subregional, a 
diminuição dos impostos, a 
révisão das leis Eleitoral e 
de Finanças e a promoção 
da cultura são algumas das 
medidas que constam do 
programa · eleitoral do PS
-Madeira para as diversas 
áreas de intervenção. 

As . iniciativas foram 
apresentadas ontem pelo lí
der socialista, Mota Torres, 
na mais recente sala de im
prensa da sede do PS. 

Inaugurado . momentos 
antes da conferência de im
prensa, o novo espaço foi 
baptizado com o nome de 
Carlos Varela. 

Três meses após a sua 
morte, o antigo militante do 
PS, que animava, recente
mente, as emissões da TSF
-Madeira - tarefa que conci
liava com a profissão de 
professor de . Filosofia na 
Escola Jaime Moniz e a pai
xão pelo teatro - , foi, as
sim, homenageado pelo Par
tido Socialista. 

Em linhas gerais, o pro
grama eleitoral do PS apre
senta algumas novidades, 
entre elas a ajuda financei-

.• Mota Tor..res apresentou, ontem, o programa eleitoral 
do ps. Entre as diversas medidas, consta um subsídio para 
as famílias que não têm recursos para manter os filhos 
na escola. Uma forma de evitar o abandono precoce. 

. o programa do PS foi apresentado num novo espaço dedicado a um antigo militante. 

ra às famílias que não te
nham possibilidade de. ga
rantir o ensino obrigatório 
aos filhos, com a criação de 
um subsídio de protecção 

do jovem à frequência da es
cola. Uma forma, segundo 
Mota Torres, de «evitar o 
abandono precoce por par
te de jovens oriundos de fa-

mílias com menos recur
sos». 

Já num outro ambito, 
mas também em relação à 
política de subsídio~, o pre-

CRITICA POLíTICA EDUCATI ·VA 

«O pOUCO que foi feito 
foi malfeito» 

E m termos de educação, 
. tudo o que foi feito a ní

vel nacional está mal, e tu
do o que foi feito a nível re
gional está bem. É pelo me
nos esta a perspectiva que 

. deixaram os Estudantes So
cial-Democratas numa con
ferência . de imprensa em 
que, ontem, analisaram o 
ano lectivo de 1999/2000. , 

Sara Serrado destacou 
especialmente o ensino su
perior, afirmando, em rela
ção a este, «que se assistiu 
este ano a uni . adiamento e 
transferência de certas 
questões», e que «se muito 
pouco se.fez, o que se fez foi 
malféito». 

Esta responsável referiu 
que ;<a nova lei-quadro é ex
tremamente vaga», dando 
plenos poderes ao Governo 
da República. SaI:a Serrado . 
considera que o Governo 
«premeia a má gestão», na 
medida em que quem me
nos ' gasta, menos recebe, e 

. que' <<nem sempre as apos
tas são as melhores». 

Concentrando as suas 
atenções na realidade regio
nal, Sara Serrado referiu 

Sara Serrado defendeu a dupla tutela em relação à UMa. 

que continuam a verificar
~se atrasos no pagamento 

. das bolsas, afirmando ain
da que «este atraso vai con
tinuar a verificar-se em Se~ 
tembro» , referindo ainda a 
existência de um "lobby" en
tre os administradores da 
Acção Sociàl, o que implica 
- considera - que «quem re
cebe pouco continha a recec 

ber pouco». Salientou igual
mente que, nalgumas Uni
versidades do continente, 
os serviços de Acção Social 

têm capacidade de gerir Ser
viços médicos e de apoiar o 
desporto. 

Ainda no que respeita à 
Universidade da Madeira, 
Sara Serrado referiu permi

. tir «a dupla tutela o desbu
rocratizar de'alguns proces-

. sos» , e que «ninguém me
lhor que o Governo Regio
nal pode dar indicações à 
Universidade quanto aos 
cursos que deverão ser mi
nistrados». 

No campo do ensino se-

cundário, considera Sara 
Serrado que o Governo da 
República «procedeu de for
ma irresponsável na manei
ra como fez a reforma curri
cular», não tendo consulta
do sindicatos nem associa
ções de estudantes. 

Quanto à educação se
xual, a responsável dos Es
tudantes Social-Democra
tas defende a sua integra
ção numa disciplina de for
mação mais informal, que 

, deveria dar um destaque es
pecial à formação de cida-
dãos . . 

Defende . esta instituição 
qUe «as provas globais de
vem ser abolidas» , já que 
não têm por objectivo nive
lar os alunos, sendo apenas 
«mais um momento de ava
liação pontual». 

Sara Serrado defende 
ainda que a càrreira docen- . 
te deve ser objecto de uma 
revisão, e delineado um pla
no nacional de formação 
que tenha por objectivo 
adaptar os docentes aos no
vos métodos de ensino. 

RO BERT O LOJA 

rloja@d no ti d as,pt 

sidente do PS-Madeira pre
tende que esta seja «sem
pre fundada em .contratos
-programa, a partir de de
terminados montantes, no 
sentido de evitar abusos le
sivos dos interesses regio
nais». 

Relativamente à política 
fiscal, os socialistas defen
dem, entre outras medidas, 
a eliminação do)mposto su-. 
cessório, a redução do IRS, 
o incentivo às empresas de 
exploração agrícola, atra
vés de medidas de isenção 
do IRC e o não pagamento 
de emolumentos notariais 
para os jovens, até aos 30 
anos, na aquisição da pri
meira' casa. 

No que diz respeito à Lei 
de Finanças, Mota Torres 
considera que a sua revisão 
deverá definir «com maior 
clareza o quadro da. capaci
dade de endivÍdamento re
gional, assegurando-se a so
lidariedade do Estado com 
a Região e a concretização 
dos princípios da coesão 
económica e social nacio
nal e da continuidade terri
torial». 

A Cultura e o Ambiente 
foram outras das áreas pri

. vilegiadas no programa elei
toral do PS-Madeira. Em rec 

lação à primeira, o líder so-

Na área do Ambiente, 
Mota Torres disse ser fun
damental a elaboração de 
um "Plano Estratégico Am
biental", a criação de conse
lhos regionais do ambiente 
e da água e de um "Observa
tório Regional da Qualida
de" . 

Para o sector da .Saúde, 
a estratégia deverá ser utili
zar ao máximo a autono
mia do Serviço Regional, 
permitindo «a reorganiza
ção dos serviços e a interpe
netração institucional do 
Centro Hospitalar do Fml
chal com os Centros de Saú
de de preferência». 

Trata-se, assim, de acor
do com o presidente do PS
-Madeira, de um «progral'na 
eleitoral homogéneo, sério 

.e ·para a Região e não um 
somatório de ideias impreci
sas sobre políticas avulso». 

Mota Torres afirmou ain
da que os 'socialistas não se 
resignarão «à tentacular 
máquina do poder absoluto 
que está montada há quase 
duas décadas e mela na Re
gião, sustentada na lógica 
dos compadres, dos padri
nhos e dos afilhados, dos 
protectores e dos protegi
dos». 

SILVIA ORNELAS 
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. A C E S S O À V I A R Á P I .D A 

Porto da Cruz protesta 
por falta de respostas 

« T emos os terrenos 
e as culturas es

trágadas e não recebemos 
nada em troca, nem se
quer uma resposta» - afir
ma Fátima Trindade, resi
dente na Maiata de Cima. 
Este era o sentimento par
tilhado ontem pela popula
ção do Porto da Cruz que . 
espera, há mais de dois 
meses, por uma resposta 
do secretário regional do 
Equipamento Social e Am
biente quanto ao abaixo
-assinado que reivindica o 
acesso à via rápida no sí
tio da Maiata de Cima. To
davia, . o prazo voltou a 
alargar-se e os moradores 
terão de. esperar, mais 
uma vez, até ao 'dia 3 de 
Agosto. 

Ontem, de manhã, a co
missão de moradores des
locou-se à Secretaria Re" 
gional do Equipamento So
cial, acompanhada por ele
mentos da CDU-Mo 

A polémica instalou-se 
logo no início, quando o 
povo impaciente aguarda
va r esposta. Depois de es
perarem cerca de uma ho
ra, quatro residentes con
tactaram o gabinete do se
cretário regional. 

Pedro ' Carvalho, um 
dos moradores que subiu 
ao gabinete, referiu que 
«o engenheiro ainda não 
tinha tido tempo para ana
lisar o documento, mas 
brevemente daria uma res
posta» . Todavia, não refe
riram quanto tempo ainda 
iria demorar a "análise". 
E1ll causa estão cerca de 

. 250 casais que, depois de 
verem os seus terrenos ex
propriados para a via rápi
da, têm de recuar cerca 
de 5 km par:a acederem à 
mesma. São cinco os sí
tIos em questão: Maiata 
de Cima, Maiata de Baixo, 
Larano, Folhadal e Cruz 
da Guarda, que são, tam
bém, os mais populosos 
da freguesia. O apesso à 

. via na Maiata de Cima se
ria a melhor solução para 
todos, visto que abrange
ria os sítios lesados. 

O abaixo-assirÍado foi 
entregue no dia 8 de Maio 
e nada se alterou. Agora, 
duas semanas é o tempo 
'limite que o povo do Porto 
da Cruz está disposto a es
perar, alegando: «Se até 
ao dia 1 de Agosto não ti
vermos nenhuma respos
ta, no dia 3 estaremos to
dos aqui». 
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Sampaio 
destacou 
exemplo' 
de união 

o Presidente da Repú
blicà, Jorge Sampaio, con
siderou ontem a Ex
po'2000 de Hannover co
mo um exemplo de união 
entre os povos num Mun
do que, em muitos casos, 
demonstra fortes divi
sões, 

«Do que vi, esta é uma 
grande demonstração do 
que é possível fazer global
mente a favor da paz com
binando ambiente e técni
ca», frisou Sampaio, 

Falando aos jornalistas 
durante a visita à Ex
po'2000, o Presidente das 
República escusou-se a fa
zer comparações com a 
Expo'98 que há dois anos 
decorreu em Lisboa, 

«Cada sítio tem a sua 
imaginação, aqui falta o 
Tejo», foi o único comentá
rio d~Sampaio, 

Após ter sido recebido 
pela Comissária Geral da 
Exposição, Birgit Breul, 
Jorge Sampaio visitou o 
pavilhão da Alemanha, 
país que organiza pela pri
meira vez uma exposição 
universaL 

«É uma afirmação da 
diversidade dos vários Es- . 
tados alemães depois da 
queda do muro de Ber
lim», opinou o presidente, 

Após uma breve passa
gem pelo pavilhão da Suí
ça, o Presidente da Repú
blica - que estava acompa
nhado pelo seu filho An
dré -, deslocou-se ao pavi
lhão da União Europeia, 

. «A UE· é um projecto co

. mum que .espero que se 
mantenha fiel aos princí
pios da sua fundação ou 

. seja, a igualdade entre os 
Estados independente-
mente de serem grandes 
ou pequenos», disse, 

O chefe de Estadá visi
tou ainda a Global House, 
um pavilhão onde se en
contram as exposições de 
projectos no estrangeiro 
apoiados de alguma for
ma pela Expo'2000, 
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N A C A B O T V 

Made.iraqu~r 
canal -tem.ático 

E stá em estudo a in
trodução de um ca

, nal temático sobre a 
. Madeira na Cabo TV A notí

cia foi ontem confirmada ao 
DIÁRI01 ontem, pelo presi
dente do, Governo Regional, 
que adiantou tratar-se de 
um sistema em todo seme
lhant~ ao que já existe em 
Canárias, O objectivo será 
criar mais um veículo de 
promoção da Região Autó
noma, . através da difusão 
de programas específicos 
sobre a Madeira, 

Um modelo que já é utili
zado pelas ilhas Canárias, 
também como meio de pro
inoção do destino turístico, 
Contudo, e relativamente à 
implementação do sistema 
na Região, Alberto João Jar
dim adiantou que nada ain
da está definido, 

O projecto encontra-se 
em fase de estudo, até por
que teriam de ser tidos em 
lfuha de conta alguns ajus
tes técnicos, nomeadamen
te a existência de um satéli
te que viabilizasse a difu
são do referido canal atra
vés da televisão por cabo, 

. Toda esta informação so
bre o canal temático foi on
tem adiantada pelo presi
dente do Governo, que deu 
continuidade à visita que es
tá a realizar à Alemanha, 
mais propriamente a Han
nover, onde decorre a Sema
nada Madeira, Um evento 
promocional, mas que des-

E N T R E 

• A Madeira está a estudar a introdução 
de um canal temáticó na TV Cabo. Um 
sistema semelhante ao que já existe 
em Canárias, e que serviria . de veículo 
de promoção da :RAM. 

o restaurante "O Madeirense" recebe amanhã o Presidente da República, 

ta feita já está no terreno, e 
que encerra amanhã com 
um jantar no restaurante 
"O Madeirense", contando 
com a presença do Pres~ 
dente da República, Presen~ 

. te no jantar também estará 
o presidente da Assembleia 
Legislativa Regional, qtle já 
se encontra em Hannover, 

De salientar que no âmbi
to da Semana da Madeira, 
na Expo de Hannover, teve 

ESTADO E 

ontem novamente lugar 
niais uma iniciativa de apre
sentação do destino turísti
co madeirense, Por outro la
do, e já hoje, o Presidente 
da República recebe, pela 
manhã, os empresários por
tugueses com investimen
tos na Feira de Hannover, e 
que estão preocupados com 
o nível de prejuízo, já que 
aquela exposição universal 
está aquém do que foi pro-

R E . G I Õ, E., S 

. metido pelos organizadores 
alemães, 

Só à noite é que Jo'rge 
Sampaio deverá encontrar
-se com Alberto João Jar
dim, já que durante o dia os 
dois vão cumprir progra
mas diferentes, sendo que o 
presidente do Governo Re
gional vai continuar a sua 
visita aos pavilhões, inician
do o percurso no pavilhão 
da União Europeia, 

, 

GR quer criar 
jurisprudência na UE 

mão do Estatuto Disciplinar 
que pretende para a Madei
ra, 

A luta será travada até 
ao final, sendo'que a queixa 
que poderá seguir para o Tri
bunalEuropeu de Justiça, 
contra o Estado português, 
tem, também como grande 
objectivo «criar jurisprudên
cia, capaz de resolver, no fu
turo, os conflitos entre os Es
tado e as suas regiões» . A tí~ 
tulo de conclusão, é ainda de 
salientar que os diplomas re
lativamente à educação têm 
suscitado ' grande polémica, 
não sendo este o primeiro di- . 
ploma a ser . devolvido pelo 
Ministro da República. Além 
de que também não será o 
primeiro a ser lev&do ao Tri
bunal Constitucional. 

Pela segunda vez, O Mi
nistro da República 

mandou para trás um diplo
. ma sobre educação, desta 
vez referente ao Estatuto 
Disciplinar das Escolas da 
'Região, 

Tendo conhecimento da 
questão, durante a viagem 
que está a realizar à Alema
nha, o presidente do Gover- . 
no Regional disse que o ca
minhá a seguir é enviar no
vamente para a AssE,lmbleia, 
para segunda aprovação, 

É que assim Monteiro Di-

niz poderá depois suscitar a 
inconstitucionalidade do di-' 
ploma, e se ássim for a Re
gião, irá recorrer para O Tri
bunal Europeu. Segundo Al
berto João Jarçlim, «a ques
tão da educação é essencial
mente política, daí que o Go- . 
verno Regional rejeite o mo
delo socialista e evoque o 
princípio da subsidariedade, 
consagrado no Tratado de 
Amesterdão, e que obriga 
Portugal a: respeitar essa 
prerrogativa» . 

Além disso, e tendo em 
. '-'<.--! 

conta a natureza do preseri- _ 
te diploma, Alberto João Jar
dim refere que a Madeira re
jeita o modelo disciplinar 
que está em vigor no conti
nente português. Entende, a 
propósito, que «a indiscipli
na é própria dos regimes po
líticos decadentes; e o.execu
tivo regional quer, por isso, a 
diséiplina». Até porque «não 
há democracia sem discipli~ 
n3.». • 

Tendo em linha de conta 
todos estês princípios, o Go
verno Regional não vai abrir 

I 

RAQUEL GONÇALVES 
em Berlim 

Aeroporto: 
Eanes 

e Cavaco 
convidados 
o presidente do Governo 

RegiOl131 convidou dois ex-go
vernantes para a inaugura
ção do Aeroporto, sendo eles . 
Cavaco Silva. e Ramalho Ea
nes, Cavaco ainda não deu 
qualquer resposta, mas Ra
malho Eanes já escreveu a Al
berto João Jardim dizendo 
que não pode estar presente, 
em virtude de outros afaze
res que tem já agendados pa
ra a altura, Contudo, na mis
siva não deixou de felicitar o' 
Governo Regional e o povo 
madeirense pela obra do Ae
roporto, 

SampaiO' 
preside 

à abertura 
do congresso 

Em .setembro, o Presiden
te da República não vai ape
nas estar presente na inau
guração do Aeroporto Inter
nacional do FunchaL Apro
veitando a sua passagem pe
la Madeira, Jorge Sampaio 
vai presidir ao Congresso 
das Comunidades Madeiren
ses, que se realiza logo a se
guir no Funchal, 

o achamento 
e as 

. linhas 
da Madeira 
Nesta sua viagem a Han

nover, Jardim tem tirado al- . 
guns ensinamentos do que 
vai vendo na cidade e que 
hoje, em tom irónico, anun
ciou que poderão ser aplica
dos à Madeira, Em Hanno
ver, o percurso pelo centro 
histórico está marcado no 
chão por uma linha verme- ' 
lha, que permite ao visitan
te percorrê-la sem se per
der e sem perder os pontos 
de interesse, O sistema 
agradou a Jardim, que diz 
que o mesmo pode ser apli
cado na Região, com algu
mas nuances, Ou seja, uma 
liI)ha vermelha para os per
cursos na "Madeira Velha", 
e uma linha verde para os 
percursos na "Madeira No
va", De resto, Jardim anun
ciou ontem outra inovação, 
já que diz que na inaugura
ção do Aeroporto vai súbsti
tuir a palavra descobrimen
to por "achamento" da Ma
deira, 

R.G. 

, 
, t",) 
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F E N 6 M, E N -O ASSOCIADO À D- R O GA maior número desses ca
sos». 

Hepatite C aUDlenta 
eIn· Câtnara de, 'Lobos 

- O DIÁRIO tentou cruzar 
a percepção dos técnicos 
no terreno com as estatísti-

· cas ,disponíveis no Centro 
,. :.. Regional de Saúde. Sendo 

estas doenças de declara
ção obrigatória, é de supor 
qu~ existam estatísticas. O 
DlARIO contactou a direc
tora deste Centro, mas Er
melinda Alves pediu à sua 

I·. 

A pesar dos--esforços 
que têm vindo a ser 
feitos~á -.. -algq.ns 

anos pe1as a~toriaades 
competentes, Câmara de 
Lobos continua' a ser ·um 
cóncelho 'problemático," 
mesmo ao nível. da saúde 

· pública. Os técnicos de 
· saúde que operam peste 
concelho estão a detectar ' 
um 'aumento de casos de 
indivíduos infectados com 
o vírus da Hepatite C. 

Em contrapartida, a He
patite B tende a regredir, 
prevendo-se o controlo da 
situação a médio prazo. 

Esta variante.daHepilti
te (C) propaga-se por via 
parentérica, ist.o é, através 
do sangue, e está aSSOcia-1 
da à toxicodependência, 

· sendo pois ' transmissível ' 
. na maior :parte.-das vezes ' 
pelo consumo .. de drogas, 
designadamente ponda in
travenosa. 

;1 . 

· TQxicod~peljdéntes 
. descuidados 

'Tudo leva a crer que os . 
'. toxicodependentes não es
tão a ter os cuidados ne
cessários ao·nível da desin
fecção· dos materiais utili
zados'quando consomem a 
droga. Estarão e'jentual
mente mais sensibilizados ' 
para osriscos 'de trocarem 
agulhas ou seringas inas, 
se calhar, não estão devida-

• 
. 'tI;.: 

Os casos de Hepatite C estão a aumentar em Câmara 
de Lobos. O fenómeno está relacionado com o 
consumo de droga, que a.presenta sinais de 
recrudE!scimento nesta zona problemática da ilha. 

o trabalho. de prevenção .contra a Hepatite B.estáa resultar ... 

mente . informados sobre 
os cuidados ater ao nível 
do processo de prepar'a-

.ção do produto e dosperi
gos de partilha dos mate

. riais usados. 
: Um problema que faz 
equacionar . a . discuss.ão 

_ académica em torno da po-

lítica de redução de riscos 
. da droga, ou seja, se al
guém insiste em drogar-se 
porque não consegue aban
donar o vício, então há que 
assegurar as .condições mÍ
nima& de saúde para que 
este consumo se processe 
sem riscos. 

. :.;:,., " 

2 .·6 . ',É ;2 '-7 DE O Ú T ;'U ' B RO 

. O DIÁRIO foi ainda aler
tado pal'ao facto de o ví
rus , da Hepatite C atingir 
fundamentalmente a .popu
lação jovem câmara-Ioben
se, nomeadamente jovens 

_ com idades compreendi
das entre os 20 e os 24 
anos. 

Juízes daCPLP ' 
reúnem na Madeira 

i· 

A Madeira será a anfi
. triã do "II Encontro, 

de Juízes de Língua Por
tuguesa", a ter lugar nos 
dias 25, 26 e 27 de Outu
bro. 

A iniciativa foi divulga
da, ontem, pelo secretá
rio regional da associa
ção Sindical de Magistra
dos, Portugueses, Horácio 
Correia Pinto, após ' uma 
audiência com o Millistro 
da República, Monteiro 
Diniz, no Palácio de São 
Lourenço. . -

Tendo como' tema "Po
der Político e Poder Judi
cial", irão participar nes
te Encontro cerca de 50 ' 

-Monteiro Diniz, marcará presença no Encontro. 

delegados de todos os paí- sentes presidentes do Tri- . consta o convite ao presi-
ses da CPLP (Comunida-. bunal Supremo dos. res- dente do GQverno Regio-
de de . Países de ' Língua ·pectivos países, bem C07 nal, cuja presença não ti-
PortugUesa}, entre eles re- mO algumas individu;ilida~ nha até ontemsido confir-
presentantes de Timor- des da Madeira. mada.Assegurada está a 

O ' local do Encontro 
não foi ainda decidido, as
sim como os intervenien
tes da sessão de abertu
ra. Tudo depende das r'es
postas que forem dadas. 
aos convites. 

Durante os três dias de 
reunião serão debatidas 
as particularidades dos 
difere;ntes países de ex
pressão portuguesa, prin
cipalmente daqueles on
de há uma grande inge-

, rência política na área do 
. poder judicial, referiu ,Ho
rácio Correia Pinto. 

Outro objectivo do en
.contro é promover o refor
ço da independência judi
cial e «assumir critica
mente alguns aspectos 

' . que funcionam mal na 
área da Justiça», adian
tou. 

Esta população está a 
ser acompanhada, quer no 
centro de saúde quer na 
unidade hospitalarâe. 
doenças infecciosas, bem 
como no Centro de' ffoxico, 
dependência da Madeira. 

As informações colhi
,das por este matutino indi" 
cam que a situação não é 
alarmante, nem é caso pa-

· ra se considerar que se es
, tá perante um inultrapas

. sável problema de saúde 
: pública. No entanto, a eVl- . 

dente tendência para o 
crescimento do fenómeno 

· é, todayia, motivo para le- . 
': vaI' as autoridades compe-
· tentes a intervir COm celerl

:., dadee cautela. AfirÍaI, 'as 
o;".estràtégias de prevep.ção .· 
i" qú:~ têm vindo a ser desen- .. 
" volvidas ainda nao atingi-

ram a eficácia desejáv~l. . 
Maurício Melim é um 

médico· especialista em 
, saúde pública e está à fren

te do Centro de Saúde de 
, Câmi'lra de Lobos. Por for
, ça do seu trabalho, ,tem vin
, do .a .acompanhar directa
mente e,sta. população e, 
confr.ontado com as infor-
mações apuradas por este 

· jornal, Maurício Melim 
,apresentou a sua «opinião 
.. pe&sóal» sobre o assunto: 
· ;«Tenho a percepção de 
que a Hepatite C-está a au

,mental' em Câmara de Lo
bos. Era uma realidade 
que não existia, mas tenho 
sido confrontado com um 

secretária que nos transmi
tisse a sua indisponibilida
de, uma vez que ontem se 
encontrava demasiado ocu
pada para prestar informa
ções aos leitores sobre a 
questão verteI).te. 

Hepatite B 
a diminuir 

O panorama relativa
mente à Hepatite B é exac-

· tamente o oposto, sendo 
· que esta tem vindo a de
crescer bastante nos últi
mos tempos. 

Embora Câmara de Lo
bos seja uma zona em que 
a Hepatite constitui unia si
tuação endémica, Maurí
cio Melim assegUra que .a 
variante B tem vindo ii. di-

· minuir é «prevê-se, a rrié
dio 'prazo, o seu controlo» . 

Esta tendência explica
-se pela circunstância de 
terem sido controladas as 
traIj.smissões de pais para 
filhos . Isto é, ' quando uma 
mulher está rnfectada com 
o vírus, é' administrada ao 
recém-nascido, logo após o 
parto,. a . :v.iJ,çina contra a 
Hepaüté ' B, 'o queo. livra 
de um~ .<!herÍlnça malig
na»: 

O decréscimo é também 
fruto de um aturado tràba
lho de prevenção des'en~ol
vido pelos técnico& de saú
de no concelho de Câmara 
de I"obos. " _ 

'ROSÁRIO MARTINS 
rm a rt i n s@dnoticias.pt 

P O L É' M I C A S· A N A DA , 

Duna será reposta 
nos próximos dias 

· T aI como o DIÁRIO noti
, ciou na sua edição de 
ontem, o Gabinete de Ges
tão do Litoral (GGL) notifi
(lOU o dono da obra do Hotel 
D. Pedro Porto Santo de que 
tinha de repor a duna e reti
rar a pas13adeira de madei
ra que instaJou, sob pena de ' 
serem accionados outros 
lllecanismos legais. E tal co- . 
mo estava previsto, ' o "ho
mem-forte" da Ferpinta, no 
Porto Santo, foi chamado à 
Câmara, para uma reunião, 
onde Roberto Silva deu con
ta do seu descontentamento 
pela situação criada. Ele
mentos recolhidos pela nos
sa reportagem dão conta de 
que a reunião decorreu 
num ambiente cordato, com 
o_lpromotor a garantir à Câ
mara Municipal do Porto 
Santo de que é sua inten
ção, nos próximos dias, pro
ceder às reparações exigi
das, mandando retirar a 
passadeira de madeira ins-

cias quanto ao trabalho de 
reposição a efectuar, o em
preiteiro solicitou ajuda ao 
GGL no sentido deste defi- . 
nir a que cota pretende que 
a duna fique, bem como de 
que tipo de intervenção a 
efectuar. 

Grupo de trabalho 

constituído 

Noutro âmbito, decorreu 
ontem a primeira reunião 
do grupo de trabalho nomea
do através da resolução nO 
628/2000 do Governo Regio
nai que visa avaliar e estu
dar a extracção de inertes 
na ilha do Porto Santo. Pre
sidida por um representan-

-Léste. Entre os contactos que comparência do Ministro s. (J talada. Dado que não exis-

. te da Direcção Regional do 
Comércio e Indústria, a co
missão é constituída por ele
mentos da Direcção Regio
nal do Ambiente, Câmara 
Municipal do Porto Santo e 
Sociedade de Desenvolvi
mento do Porto Santo. 

, Estarão também pre~", il,já "J;oramql}€stabelecidos i,1 b da Rapúbliça.1'" J \ tI.' 

',t ... :_,",--:.::.: _-_-~:.':~-.,:...:"' ....... ;;_ .::-....... ~.r.'.:: :_- _ .. .;.-..:".:: .... :..;.'"..::,:...:. • .:-_-_-:.:.:"..:"_~.:.;.:'.:.:'"_ .. .:; :..::-_-_-.:.-.:.:~ "':. •• .: .lo' - :",_~-:: .. - .. ':'I.~"'!." ':.. ... _- _ .... _-_~-_ ... _-'~_.,.! :...,_-_ ... -..:. ..:_-_-_ .. ~. j I ! 
so.'n.eta.s'Unot iGi a'Qjt·j;o1 t~tem, l; tdisp@1ilí~~~'fEefeEên~ ~- ~_"'P Iw.H~UEL TORRES CU}\!, A 

--. - = -, - "':\ ' ~ 
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N A R U A DOS TANOEIROS 

Roubos · obrigam 
a reforçar fechaduras 

A sapataria assaltada na madrugada de ontem. 

• Os 
'comerciantes 
da Rua dos 
Tanoeiros 

', estão em 
sobressalto 
com a acção 
dos larápios. 

'p elo menos dois esta-
, belecimentos foram 

assaltados nas últi
mas madrugadas. 

Num terceiro caso, que ' drugada dentro, é ' pou~o 
, envolveu uma ourivesaria, comum. 

não passou ,da tentativa~ 
TodaVia, pela forma em 
que foram encontrados os 
ferros que suportam a por
ta, tipo cortina, deixa a dú-

Apena,s dinheiro ' 
interessava 

Vida se se tratou de um as- Na' madrugada de' on-
salto frustrado ou do em-o tem:o alVO' foi a "Sapataria 

, bate 'nos mesmos de uma Elegante'!., ao' número 69 " 
carroçaria· de umafurgo- .. da referida artéria; onde 
neta, . embora 'saibamos '" os oportunistas entraram 
que o movimento desse ti- depois de partirem o vidro 
po de viaturas naquela ar- ,de uma das "meías-per
téria, sobretudo pela ma- tas". Ao que apurámos no 

locai, tudo aponta para 
que se trate de "trabalho" 

, de menores, tendo em con
ta o pequeno espaço por 
onde os mesmos, ou ape
nas tim, conseguiram pas
sar. Ali, os larápios apode
raram-se, em princípio, 
apenas do fundo de caixa, 
que deveria rondar os dez 
mil escudos. Na noite ante
rior, utilizando métodos 
idênticos, entraram na loja 

' número 55 da mesma rua, 
especializada em roupas 
de criança. As prateleiras 
foram encontradas intac
tas, tendo os delinquentes 
levado na bagagem apenas 
o dinheiro que se encontra- , 
va na caixa registadora. 

Comerciantes 
reforçam as portas 

, ' «Temos que tra:balhar 
,de noite e descansar de 

" dia;;, dizia ontem"o'proprie
tário de um estabelecimén~ , 
'to daquela rua, questionan

. do qual seria o estabeleci-
mento a seguir. Os furtos 
foram comunicados à Polí
cia de Segurança Pública, 
não se sabendo, ao fim da , 
~ar.de, se os suspeitos ha
viam sido referenciados. ' 

JOS~ M, RIBEIRO 

jmribeíroOdnoticias .pt 

NO. TÚNEL DE MACHICO. NO. , ESTREITO. 

Trabalhador ,cai 
de cerca de 6 metros ' 

Um trabalhador, nas 
, obras do túnel, ao sí

tio dos Maroços, ,em Ma
chico, foi ontem vítima de 
queda de cerca de seis me
tros. 

O acidente registou-se 
' no local de trabalho, resul
tando à vítima várias le
sões que a obrigariam a 

ser transportada às Ur- ' 
gências ',do Hospital do , 
Funchal. ' 

Trata-sé de João Rodri
go Aveiro Nóbrega, de 18 
anos e residente ao Piqui
nho, na mesma cidade, 
que foi socorrido e trans
portado pelos bombeiros 

,locais. ' 

Homem agredido 
com arma branca 

Um ajuste de contas é 
a causa provável de 

uma agressão registada 
anteontem à noite, na fre
guesia do Estreito de Câ
mara de Lobos, mais pre
cisamente ao sítio das Cor
ticeiras. 

A vítima, que identificá
mos como sendo Férnan-

do Gonçalves" com cerca 
de trinta anos,'encontrava
-se no carro a dormir 
quando foi abordado por 
dois ·indivídúos; que o te
rão 'agredido, segundo o 
próprio, com uma ' arma 
branca e um pau com pre
gos, do que lhe resultou di
versos ferimentos. 
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Quatro trabalhadores estão a limpar a falésia. 

NO. Po.RTo. SANTO 

"Rocheiros" limpam 
falésia do Kartódromo 

, Quatro ' trabalhadores 
da Direcção Regional 

de Estradas estão a traba
lhar 'na zona· das Pedras' Al- ' 
tas, junto ,ao ' Kartódrómo 
do Porto Santo; na limpeza 
da falésia, pois são ,muitos 
os desprendimento de terra 
e a queda de pedras, que co
locam em perigo a circula
ção na estrada quecircun
da o KartódroIno, bem co
mo o caminho de terra que 
liga ao calhau da Serra de 
Fora. , 

A reportagem do DIÁ
RIO esteve ontem no local e 
assistiu ' ao desempenho 
destes "rocheiros", dois de
les suspensos a mais de ses-

senta metros que, percor- ' 
rendo toda a falésia, fazem 
cair a terra e a pedra solta. 

Embora esta seja a zona 
mais crítica, para mais nu-

, ma altura em que o número 
de pessoas que .alí se deslo- . 
ca aumenta consideravel-_ 
mente, a nossa· reportagem 
apurou que. a própriaestra
da do Penedo, que liga o 
centro da cidade ao Porto 
de Abrigo, tem zonas peri-· 
gosas - após os depósitos 
da NATO -pelo qu,e não é' 
de excluir uma intervenção 

, semelhante, mas numa épo
ca do ano em que a Circula
ção automóvel seja menor. 

MIGUE L TORRES CUNHA 

Um automóvel sofreu danos avaliados em mais 
de 200 contos, ao cair numa adufa com a tampa avaria
da, entre a Rua Campo do Marítimo e a Qta do Leme. 

-------------"":',---------------------------------------------------.--------------:------. 
, --.., 

LEILAO, 
AMANHÃ, SÁBADO, 22 DO CORRENTE, PELAS 15 HORAS, NA SEDE DA NOSSA AGtNCIA, A RUA DOS FE RREIROS N° 113, 
TERÁ LUGAR ESTA TOTAL LIQUIDAÇÃO, ÚLTIMA DA tPOCA, QUE CONSTA EM ESPECIAL DO SEGUlfIlTE: TRtS MOBíLIAS DE 
QUARTO DE DORMIR PARA CASAL; UMA MOBíLIA DE SALA DE JANTAR; CINCO. MOBfLlAS DE , SALA DE VISITAS, 
ESTOFADAS, SENDO UMA DE CANTO; CAMAS DE PESSOA E DE CASAL; CAMA DE PESSOA E MEIA EM FERRO; GUARDA
FATOS; SOFÁSÚMAS E MAPLES DIVERSOS; ARCA EM MOGNO; APARADORES; DUAS ESTANTES COM DIVISÓRIAS; 
ESCRIVANINHAS; BAR DE BOA QUALIDADE COM 4 BANQUETES; SECRETÁRIA ESTILIZADA E OUTRAS; DUAS MESAS 
ESTILIZADAS PARA SALA DE JANTAR; CÓMODA; CREDtNCIAS; MESA PARA TELEFONE; GRAMÁFONE ANTIGO; SELOS; 
NOTAS; POSTAIS; MEDALHAS COMEMORATIVAS; QUAD ROS DECORATIVOS; LIVROS , DESTACANDO-SE: EDiÇÃO 
COMEMORATIVA DO 3° CENTENÁRIÓ DE Luís DE CAMÕES, 2 VOLUMES COM HISTÓRIA DO REGIME REPUBLICANO EM 
PORTUGAL, 1 EDiÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL DE OS LusíADAS EM FAScícULOS, A MUL~ER NQ MUNDO, DE MARIA 
LAMAS, ALMA NACIONAL DE 1910, ARQUIVO NACIONAL DE 1932 A 1942, 51 REVISTAS SOBRE ARTE COM TfTULO 
VtRTICE DE 1960 A 1969, HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO FRANCESA; COLECÇÃO DE FILMES DAS RAçAS HUMANAS COM 25 
(ASSETES TIPO VHS; MESAS DE METRO; APARELHAGEM DE SOM; MÓVEL RÁDIO; COMPUTADORES; TELEVISORES; VíDEOS; 
ESPELHO DE SALA COM MOLDURA DOURADA; ESTOJO COM FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS; COFRE; FRIGORfFICOS; 
FOGÕES; BIBLOTS DIVERSOS; VIDROS; ' MOBíLIA PARA JARDIM EM FERRO COM QUATRO PEÇAS; E TUDO O MAIS QUE 
ESTARÁ PATENTE AO PÚBLICO, HOJE E AMANHÃ, DURANTE AS HORAS DO EXPEDIENTE, 

AGÊNCIA DE LEILÕES CHAGAS, LDA. 
RUA DOS FERREIROS, N.o 111-113 - TELEF.: 291221200 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MACR01URI 
~I!!I!~ 

Promoção válida durante a EXPOMADEIRA, no balcão JFM Tous do Madeira Tecnopolo. 
Pode usar apenas um cheque por cada 100.000$00 de compras. 

--------~-..;-----------_..:_----------------_.:._..:_-----_..:----------_-:.. .. _-~------- .;.---
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EM , SÃO VICENTE 

«VamQ;s: ~pr.el1Àer '·'''' 
'·a -nadâr», , 

AAssociação Desporti- 'ticipa dois dias por sema-
va Recreativa de na. Durante a aprendíza- . 

Ponta Delgada, em cola- gemI as crianças usam 
boração com a Associa- material próprio para es-

. ção Desportos da Madér,. . tas idades: .plác'~:~1 Cintos 
ra, leva à efeito urtíâ acti~ .;, e coletes em'véz ·das tra
vidade durante: os ifre:§~r~~" di\ionais' .bQias ' ~:::Dr,a~!1- .. 
de Verão: "Vamos;-Apren- '. de}l'as. ,._ '" -. ,.:. ,:'" 
der a Nadlól,r". .::'-':'.:::,.,. ;'" ';Em-Agosto,-oCll,lbe e'Sf 

Esta actividade' realf-.. :>p~fa,'rêaUzli'f<;ltlQ;a: prova, : 
za-se nas pisci.liâs\cde. Sã~' .~. 'Ue:'nàtaçao- napidciIia da·;, 
Vicente, pois estas ofere- . Ponta Delgada onde, pa-
c.em melhores condições ra além das crianças que' 
à faixa etária a que se frequentam esta pequena 
destina: crianças dos . ~orrrlaçãQ, podem,pa:r,:tici- " ' .~ 
três aos nove anos. Nu-..:·par:oútia'sPéSSoás.: ;:~ ,:~ . 
ma fase posterior, esta ac- , A As~ociaºão ,esper~,.,: 
tivida~re será ministrada á exemplo dós àíÍps ánté- '; 
na piscina de Ponta Del- riores, uma boa adesão 
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rápida, e também daquele 
que pretende sair do cen
tro da vila, . razão pela qual 
é qlfase sempre no regres
so aos fins da.' tarde de do-

. Iniligo - qu~ acontecem os 
constantes engarrafamen
tos -que ultimamente têm 

! : eIriperrádo o trânsito até 
às prc,lximidades da fregue
sia da Madalena do Mar. 
. ":'As atractivas praias 
'eXistentes nos concelhos 

da Calhe
ta;. a, junta!. à· curiosidade 

-;despertada .pêlàriovas vias 
de âcessfr;; têm sido uma 
das ' causas "deste "boom" 
automóvéi'que se tem feito 
setiti,t sobretudo aos domin-

gada, '. por parte da população 
Para poderem partici~ do Município .. :E;sta prova o trânsito na Ribeira Brava continua a ser. um problema de 

.,' .. ,"'~ • . . ,: r·' , 

"gos.Nem a antiga Estrada 
Regiollal, pela Lombada da 
Ponta do Sol e Tabua,.con
. segue servir dé alternativa, 
pois acaba . por "esbarrar" 
no mesmo problema de ter 
que se cruzar na Ribeira 
Brava ' com o acesso à via 
rápida. Obviamente, o tráfe-

par, as crianças têm de realizar-s'e-á por eS.cal 

se inscrever na A.D.R. Iões e por sexo. N A .'· RI BE . " ,"" ," 
B R A V ;,A 

, go proveniente deste princi
pal acesso ao Funchal tam
bém é uma constante, pelo 

, que surge aqui a primeira 
:' .grande "dor·de cabeça". ' 

Ponta Delgada, como atle- A Associaçã9 Desporti-
tas para Qoderem benefi- . va Recrea:tiva, de Pon.ta ~ '. 
ciar do seguro desporti- Delgada foi fundada em 
voo is de. Abril de 1994 e des-

A adesão' a esta activi- de então tem-se dedicado 
dade tem sido boa, estan- ao Téni,s-de-mesa e ao 
do inscritas cerca de cin- Andebol. Durante o . Ve-
quenta crianças. Como o rão, e uma vez que a fre-. ; 
número é bastante eleva- '. guesia se loçaliza junto ." 
do, e só, 'êxiste uma'moni'" , . ~oJitoral, .as ·sua:factiVÍ· . 
tora, a a,prenpizagem>fun- dades, são .princip,almen> . 
ciona '~PQr .·~ furjl.(~S :~d'e. ... ~se; .. 1e~ relàCionadas corn ~a na-~~ 
gunda à ·sexta~feira . éntre :." tação~ ",.",,,~ -:-':'·:,~+.~.:·f:"· " -:"c~ ' 
as 10 eãs '·.12,vhQr~f;;'. No , .~\>: ;; , ~(jrDí6 MA~TiN~ _ ",,; 
mínimo cãd.â"cdáirça pa~~ ' .~":': '.' , ~~ci;:-r,'~sp'onciente . . ...... ',- . -r.: l ~~. " ,," 

"' , l' .' : 

C A M L N 'H 'O ' . '-0 A F O N TE 

EstraiIad~gI:a~::(:,. ~ 
mo~iva protestos ' 

.' -~. ilha@dllOticias.pt · 
:1:" , .•. - ,'" " 

. ' ," Filas .... ;'. 
s.',') . . 'de 'cárros . 
. ·/~" p?;~nlá 'hIJ 

a urgêrídá 
de serem 

O s muito~ moradores sagem d'e, caI)1iões .. Como ' . . d 
no Cammhod,a FoJl'- resulhúlo, as residências . ena as ., 

te do LivramentQ, Caniçp, sofrem um intenso des~ . alternativas 
estão descontentes cOÍli ;.,. g,aste~ pelá expÓsição l'j,O,. . i_ ••.• ào !râ Qsifo, '· : 
as contínuas dificuldades pó, m9rmente ao nível de 

que lhes são impostas ,à; ' '',e degr.a:daçãer das 're$pecti~ ., '-'T" ,. : · ·. ~e~~a:·:n· ~~ild.~O~; dUqemu~· ao:sun;e.~l"eOA~tne.tmIo: 
nível de circulàçãü "autü: vas pinturas. Outra'conse- . " . '. 
móvel. O pó que prolifera quência, relaciona-se 
na atmosfera e invade as com a impossibilidade feito sentir, particularmen-
residências existentes ao das ,donas de casa porem te aos domingos à tarde, na 
longo daquele caminho as roupas a secar à luz so- vila da Ribeira Brava. A fal-
municipal, é outra dor Q.é ·1ar: : .':::;.;.,.,> ta de alternativas no aces-
cabeça para os locais. ' Outra crItIca lan~ada, so à zona Oeste tem motiva-

No cerne de .toda esta pelas pessoas que VIvem do extremas . dificuldades 
« questão, informaram-nos, 

encontra-se a construção 
de ' um bloco de aparta
mentos no Caminho da " 
Fonte do Livramento, . 

Contudo, garantiram
-nos ' que as más condi
ções do pavimento dQ Ca
minho da Fonte,'outra pe
cha referenciada, devem
-se . também a outras 
obras efectuadas naquela 
zona, e cujos proprietá~ 
rios não repuseram as 
normais condições de cir
culação. Uma crítica à 
qual a Câmara Municipal 
de Santa Cruz não fica 
alheia ... 

Os moradores criticam 

no Caminho da Fonte, re- no escoamento do intenso 
laciona-se com as dificul- tráfego no' entroncamento 
dades sentidas no estacio- da marginal da Ribeira Bra-

'. namento das' suas viatu- , va, chegando mesmo a ori-
ras.Uma contrariedade' ginar filas de carros com 
res.uItante do facto dós ' 
trabalhadores do em

'preeridjment9, ' apoIÍtàdo 
pelos locais como ' gera-

. dor desta contestação, 
preencherem grande par
te dos l}lgares disponí
veis para estacionamen-

. to. '. 

CONCESSIONÁRIO PARA A R.A.M. 

AUTOMÓVEIS, S.A. 

Perante tal, e a agravar 
ainda mais toda esta "con
corrência" origfuária 'des
tes :dois principaü?,!iCessos 

. à vila da RibeiÍ'a ' Brava, 
"Ínuitôs dos ,áutomobilistas . 

;, .' tént~par'ariiã "acolhedo-
" 'ra". vila-da".. R:iheIT;Í·Brava, 

_<'''. "'"'' ','" • ,-I'~ ." " .. ,,". "condicionando ·não- só ain-

mais d~ , 6 ' q~ilóm~t;Ó~ ::de . taiit~ ci~~t;' O~~te~~~m agu- " ~: .in~~r~~ra~~!~ a~:~~ 
extensão, que !1al~IÍs ca- . dizado cada vez mais as já bém, "a posferiOJ;i", devido 
sos mais recentes se têm ' de si enormes dificuldades aos :poucos estacionamen-
estendido mesmo até bem em matéria de trânsito. tos; que num ápice 'são ocu-
próximo da Madalena do Aos_ d?m~gos e feriados, pados, obriga os automobi-
Mar. ,, ~nt,~O e o ~abo das tormen- : .. listas queentrain na "bai-

Ullla realidade dever!ls J~'s, com f~~s, .~e c~r~~ A~~, " ~a." .11 t~r q~e sair. Aqui nas
pi'óbléru:atica a cada dia .'~ se perd~r,de~st~ ao,Jongo : ce· mais um 'problema, ao 
que':pª~s~( é que só a tão~' . ,~!l ma:rglllaJ:. que.Uga a pon· . formar:sé mais uma "bi-

. desejada ·e. recentemente ta dó, S61, oAnu~ autêntico cha"'pàrà'sair da vila, qúan-
anunciada construção da teste a paCl~nCIa dos agen- do a esmagadora maioria 
variante à vila da Ribeira tes da autorIdade, que ten- destes automobilistas pode-
.Brava ~ poderá finalmente ... ta~ soluc~on&r, ~,n~pOSS!~ . r~a optar por subir~pela an- . 
vir a i'esolyér_ esta grave la- v~!" como tam?~m dos pro- ,hga . Estrada ' Re!p-~nal de 

,",cuna, ràzã~ p~la .qual ur~e (. , ~ l~S automobill~tas, .. aces~9 a C,amp>anarlO, _ 
ser concretlzada, · . ,,, }', '. , ..... " So.quecon;lO normalmen 

'. . . As dificuldades de trân-. Filas ate a Madalena te to~os . pr?c~~am ~t.ilizar 
~sito' nã:Vlla 'dà'RibeirâBrá- ' ~ " O~roblema' é a ràlta de . pO~~Pq~:Clfoa~~slt~:r:;10~ê~ 
va voltaín a estar em foco, . alternativas na Ribeira Bra- acessos principais à vila da 
sobretudo com o crescente va que possibilitem o devi- Ribeira Brava se crUzam 
tráfego que se faz sentir do escoamento do trânsito no dito entroncamento da 
em direcção à zona Oeste no acesso de e para a via ponte marginal- o que obri-
nesta época de Verão. Para rápida. O ponto crítico resi7 g'a a que, enquanto uns pas-
além da falta de espaços de de nó entroncamento junto san:ttodosQs 're,stantes são 
parqueamentC!.!la vila ribei-à ponte margmal em plena obrigados a esperar -, origi-
ra-bravense, o próprio es- yjla. Aqui, "~ 9.l.lcm vem da -" na'; deste::tnoQ-o', 3;t3 filas in
coamento do b~ânsitô; 'não '::R·onfa ,Q:o ~pl.~ :~e· dJilg~ .pa,~ " termÍlláveis deJtânsito au-
só aquele que se "prócessa ' ra a via rápida, perde a tomóvel. , '. 
na "baixa", mas sobretudo prioridade em relação ao ORLANDO DRUMOND 

o p\oveniente de toda a res- tráfego proveniente da via Correspondente 

A sua' éasa dentro do Funchal, ·a 800 m da Sé Catedral· 
Um empreendimento de grande qualidade ao seu alcance 

Reserve desde já, e n6s tratare?1os de toda a documentação 
Torne ° seu sonho realidade 

Visite o stand de vendas no local: 
Caminho da Achada, nQ 10· Telel.: 291745442 • Telem.: 962496849 

ABERT<» 

SEGUNDA A SÁBADO -09HOO ÀS lBH30 

DOMINGOS- 14HOO Às 19HOO 

a existência de areias e 
britas,nas bermas do ca
minho, provenientes do 
aludido empreendimento. 
Uma situação que cria sé
rios embaraços ao trânsi
to llaquela.zona, assim co
mo provoca autênticas nu
vens de pó, devido à pas- ' 

, Contactado p'ela ÍlOssa 
reportagem, o presidente 
da Junta de Freguesia do 
Caniço afirmou que, «no 
decorrer da próxima se
mana», os responsáveis 
pela edilidade santa-cru
zenseirão actuar. Dma si
tuação, que ainda não 
aconteceu devido aos res
ponsáveis pela área em 
questão ' «se encontrarem 
de férias», informou Aní
bal Alves. 

MARCELINO RODRIGUES 
EDIFíciO OUDINOT - Lojas 6, 7 e 8 

Mf:',!i'içtttllmobiliMia 
.. AMl: 2329 

Travessa do Forno, 14 A 
Telefs,: 291225885 - 291225889 

• Correspondente" 
RUA DA INFÂNCIA - Telef.: 291233506 - 9050,039 Funchal 
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• 
HOSPITAIS 

I 
PIONEIROS PJ do Porto 

apreende 
. droga MedicaIllentos 

A Polícia Judiciária 
(PJ) anunciou ontem a 
apreensão, na quarta-fei
ra, no Porto, de uma quan
tidade de cocaína e heroÍ
na suficiente para a prepa
ração de 8.200 e 1.092 do
ses individuais, respectiva
mente. 

Em comunicado ontem 
divulgado, a PJ informa 
que a operação "Mãos Lim
pas", desenvolvida através 
de várias buscas domiciliá
rias, culminou na deten
ção de três individuos do 
sexo masculino - dois ope
rários fabris e um empre
sário em nome individual
com idades compreendi-. 
das entre os 23 e os 25 
anos. 

Duas viaturas de gama 
média, um motociclo, uma 
balança de precisão e 
1.870 contos em dinheiro 
foram, também, apreendi
dos pela PJ. 

De acordo com a corpo
ração, «parece seguro que 
todos os detidos se dedica
vam, conjuntamente, à dis
tribuição de grandes quan
tidades de produtos estu
pefacientes por toda a ci
dade, com maior incidên
cia junto de alguns bairros 
sociais aqui existentes». 

. Os detidos foram já su
jeitos ao primeiro interro
gatório judicial, aguardan
do-se a respectiva decisão. 

A ' . nas urgenclas 
• Hospitais de . Cofmbra, Lisboa 

e Portimão yãÇ> ser pioneiros 
a fornecer medicamentos 
nas urgências. 

o s hospitais da Uni
versidade de Coim
bra, o do Barlaven

to Algarvio, em Portimão, 
e de São Francisco Xa
vier, em Lisboa, serão os 
primeiros a iniciar á dis
pensa de medicamentos 
nas urgências, o que deve
rá ocorrer até ao final des
te ano. 

O diploma que autoriza 
que as farmácias hospita
lares forneçam . medica
mentos aos doentes das 
urgências foi ontem apro
vado em Conselho de Mi
nistros, em conjunto com 
mais três documentos 
que mudam as regras 'do 
sistema de compárticipa
ção do Serviço Nacional 
de Saúde e o enquadra
mento legal dos medica
mentos genéricos. 

A ministra da Saúde, 
Manuela Arcanjo, subli
nhou ontem aos jornalis-

tas, após a reunião minis
terial, que a dispensa de 
medicamentos nas urgên
cias «não pode ter um efei
to perverso, ou seja, um 
aumento do afluxo às ur- · 
gênciaE/», pelo que esta ex
periência será su.ieita a 
«uma avaliação rigoro
sa». 

A escolha destas unida
des prende-se, segundo a 
ministra, com a intenção 
de abranger hospitais de 
diferentes tipos (centrais 
e distritais), bem como co
mo facto de as farmácias 
destes hospitais possuí
rem diferentes condições, . 
tanto ao nível de sistemas 
de gestão de medicamen
tos, como de infra-estrutu
ras que permitem já avan
çar com mais facilidade 
para a realização da dis
pensa de fármacos nas ur
gências. 

As mesmas farmácias 

Os doentes passam a dispor de medicamentos mais perto. 

hospitalares integram um 
conjunto de nove que se
rão submetidas até ao fi
nal do ano ao Plano Nacio-

nal de Reorganização da 
Farmácia Hospitalar, tam
bém aprovado ontem em 
Conselho de Ministros. 
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Incêndios 
< 

são tema 
de homilias 

A temática dos incên
dios florestais vai ser 
um dos assuntos de refle~ 
xão nas próximas homi~ 
lias das igrejas do Algar
ve, por sugestão do Go
vernador Civil de Faro re
centemente formulada 
ao Bispo da Diocese. 

Segundo o gabinete 
do Governador Cjvil, Fia
lho Anastácio foi recebi
do recen~emente pelo 
prelado, D. Manuel Madu
reira Dias, a quem solici
tou «a colaboração do 
presbitério da Diocese 
para esta acção de eleva
do sentido pedagógico e 
cívico». 

Na sequência da con
versa, por anuência do 
bispo, o Governador Ci
vil endereçou uma carta 
a todos os párocos do Al
garve solicitando que 
junto dos seus paroquia
nos «os alertassem para 
os perigos de um descui
do e dos cuidados a ha
ver em prol da preserva
ção florestal e das actua
ções a realizar». 

Na carta, Fialho Anas
tácio pede também aos 
párocos que distribuam 
aos paroquianos mate
rial informativo editado 
a propósito dos incên
dios. 
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Paraplégico 
• consegue ·ser paI 

• Paraplégico' 
é pai com 
método 
revolucioná
rio em 
Portugal. 

O primeiro bebé filho 
de um paraplégico 
gerado com recurso 

a um método de procriação 
assistida, pioneiro em Por
tugal, nasceu ontem de ma
nhã na Maternidade Dr. Da
niel de Matos, dos Hospi
tais da Universidade de 
Coimbra (RUC). 

O bebé foi gerado graças 
a uma colheita de esperma 
do pai - um jovem que fi
cou paraplégico devido a 
um acidente de moto - atra
vés de um equipamento de 
vibromassagem, um méto
do electromecânico utiliza
do pela primeira vez em 
Portugal e que representa 
um novo alento para os ho
mens portadores desta defi
ciência motora que se en
contram em idade de pro
criação. 

o bebé foi gerado por um método utilizado pela primeira vez em Portugal. 

António Azenha, o espe
cialista em Medicina Física 
e Reabilitação responsável 
pelo projecto, explicou à 
agência Lusa que, após a 
colheita do líquido esper
mático, este foi sujeito a 
um tratamento e depois 
aplicado no útero da mãe. 

O projecto desenvolvido 

no âmbito da Associação 
Cometa Portugal é fruto do 
trabalho de uma equipa in
formal de que faz parte An
tónio Azenha e também a 
ginecologista do Laborató
rio de Biologia da Reprodu
ção dos RUC, Teresa Almei
da Santos, e o obstetra e 
professor da Faculdade de 

Medicina de Coimbra, José 
Barros. 

Casado um ano antes de 
ter ocorrido o acidente, o jo
vem que ontem foi pai apre
senta uma fractura D6, que 
o deixou sem sensibilidade 
nem actividade motora e ve
getativa abaixo deste nível 
da coluna dorsal. 
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DEPOI S DA ORDE M 

Sindicato critica vagas 
para enfermeiros 

O Sindicato dos Enfer
meiros Portugueses 

criticou ontem o governo 
por ter viabilizado um re
duzido aumento do núme
ro de vagas para os cur
sos de enfermagem e vai 
exigir a abertura de um 
segundo curso neste ano 
iectivo. 

Em conferência de im
prensa, os dirigentes do 
sindicato explicaram que 
o plano formação de mais 
enfermeiros, que vai ser 
apresentado aos minis
·tros da Educação e da 
Saúde, visa combater a 
gmnde carência de profis
sionais nesta área. 

Segundo o sindicato, 
existem estudos do Minis
tério da Saúde que apon
tam para a falta de 10 mil 
enfermeiros em Portugal, 
um número que se deverá 
elevar para 12 mil em 
2003. 

No entanto, para a orga
nização sindical, a realida
de é diferente: actualmen
te faltam já 12 mil enfer
meiros nas unidades de 
saúde em Portugal e em 
2003 deverá haver urna ca
rência de 15 mil profissio
nais dessa área. 

"Criticamos o aumento 
de apenas 16 por cento 
nas vagas de acesso ao en
sino superior de enferma-

gem por ocorrer num qua
dro em que todas as enti
dades que se pronuncia
ram sobre saúde reconhe
cem a grave carência des
tes profissionais», disse 
José Carlos, dirigente sin
dical. 

O plano, que o sindica
to pretende apresentar 
aos dois ministérios numa 

. missiva enviada ontem, 
consiste na criação de 
urna segundo curso em to
das as escolas de enferma
gem do país com o mesmo 
número de vagas disponí
veis para aquele que se 
iniciará em Outubro: um 
total de 1.492. 

Defende ainda o Sindi
cato dos Enfermeiros Por
tugueses algumas modifi
cações no modelo dos cur
sos de complemento de 
formação para todos os 
enfermeiros bacharéis. 

Segundo o dirigente sin
dical, um novo modelo pas
saria pela realização des
sa formação nas unidades 
de saúde com o acompa
nhamento de enfermeiros 
qualificados e habilitados. 

Esta medida, explicou, 
permitiria disponibilizar 
docentes e espaços nos 
centros de enfermagem 
'para que fosse ministra
dos mais cursos de forma
ção inicial. 
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Longa espera' 
para a paz 

• . Ninguém quer sair de Camp 
. David sem uma solüção 
pacífica entre palestinianos 
e israelitas. . 

ApÓS um anúncio ofi
cial de fracasso , se
guido de um golpe 

de teatro, a cimeira israelo
-palestiniana vai prosse
guir em Camp David, na au
sência de Bill Clinton, que 
delegou os seus poderes 
em Madeleine Albright. 

A Casa Branca havia 
anunciado através de um 
comunicado lacónico, na 

·madI'Ugada de ontem, que 
a cimeira de Camp David 
terminara com um fracas
so. Menos de duas horas de
pois deu-se uma reviravol
ta: o presidente norte-ame
ricano, Bill Clinton, anun
ciou a continuação das ne
gociações em Camp David, 
na sua ausência. 

«Após uma sessão iÍlten-
. siva de consultas, as partes 

envolvidas concordaram 
em permanecer em Camp 
David, enquanto eu me des
locar a Okinawa para a ci
meira dos G-8», afirmou 
Clinton, em Thurmont, per
to de Camp David, após no
ve dias de negociações qua
se ininterruptas. 

«Na minha ausência, Ma-
. deleine Albright (secretá
ria de Estado norte-ameri
cana) trabalhará com as 
partes e tentará sanar as 
divergências», acrE:)scentou 
o presidente Clinton que de
ve participar até domingo, 
em Okinawa, na cimeira 
dos sete países mais indus
trializados, mais a Rússia. . 

O presidente Clinton afir
mou que quando regressar 
de Okinawa, domrngo à noi
te, fará o ponto da situação 

da evolução · das negocia
ções. 

'Fonte nOrte-americana 
afirmou que Madeleine Al
bright retomaria ontem as 
negociações com as duas 
partes, acrescentando que 
as conversações serão sem
pre envoltas em segredo ab
soluto. 

Antes da declaração de 
Clinton, a cimeira tinha si
do dada como um fracasso. 
Numa declaração escrita, o 
porta-voz da Casa Branca, 
Joe LockM.rt; informou, 
quarta-feira às 22:50 (3:50 
da Madeira), a imprensa de 
que a cimeira acabara 
«sem um acordo global». 

«O presidente regressa 
à Casa Branca e fará uma 
declaração à imprensa», 
disse, sem adiantar o míni
mo detalhe, fiel ao "black
-out" imposto pela Casa 
Branca à cimeira. 

O primeiro-ministro is
raelita, Ehud Barak, e o 
presidente da Autoridade 
Palestiniana, Yasser Ara
fat, já tinham anunciado 'a 
sua partida. 

Menos de uma hora de
pois, Bill Clinton tentou ex
plicar à imprensa as ra
zões do golpe de teatro. 

«Ninguém queria desis
tir ( ... ) e eu não penso que 
devamos desistir ( ... ) mas é 
muito difícil», disse, qualifi
cando as discussões como 
as «negociações mais com
pletas e aprofundadas ja· 
mais realizadas entre israe
litas e palestinianos sobre 
os principais problemas no 
centro do conflito». 

Escola Profissional 
Av. do Infante, nO 6 -
Telefone: 291 201 770 

FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 

12°· ano 
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Japoneses 
querem 
saída 

dos EUA 
Dezenas de milhares de 

jap.oneses pr.otestaram .on
tem junt.o da base n.orte
-americana ' em. , Okinawa, 
pedind.o a partida de milita

. res n.orte-american.os pre-
sentes na Uha desde .o fim 
da II Guerra Mundial. 

Os manife;;tantes f.orma
ram durante .o dia uma ca
deia humana de 17 quilóme
tr.os em red.or da base aé
rea de Kadena, ,n.o centr.o 
da ilha, .onde estã.o reagru
padas as mais imp.ortantes 
instalações militares ' n.orte
-americanas na z.ona leste 
da Ásia. Os .organizad.ores 
afirmam ter reunid.o cerca 
de 25.000 pess.oas. Apesar 
de nã.o existir um númer.o 
.oficial de pr.otestantes, a 
manifestaçã.o surge c.om.o 
uma das mai.ores c.ontra 
uma base militar n.os últi
m.os an.os. 

As mulheres pendura
ram nas árv.ores circundan
tes lenç.os de t.odas as C.o
res, vind.os de t.od.o .o Japã.o, 
e na qual se p.odia ler: «Li
bertem Okinawa da presen
ça n.orte-americana!» e «Li
bertem Okinawa da guer
ra!». Uma das bandeiras 
em frente da entrada da ba
se reclama «.o regress.o das 
terras t.omadas a.os jap.one
ses» e «.o fim da aliança 
american.o-jap.onesa». 

PUBLICIDADE 

A L É M DE CURTAS 

AlelDãesquerelD 
férias baratas · 

• Estudo no mercado alemão 
dá conta da intenção 
de osgermânicQs procurarem 
via,gens mais baratas e curtas. 

o s alemães c.onti
nuam à ser .os cam

' peões mundiais d.o 
turism.o, mas t.ornaram-se 
màis m.odest.os, e querem 
viajar men.os, p.or men.os 
temp.o e sem gastar 'tant.o 
dinheir.o. 

«Os alemães querem via
gens ~mais baratas», f.oi .o 
surpreendente resultad.o 
de uma s.ondagem efectua
da junt.o de cinc.o mil pes- ' 
s.oas c.om mais de 14 an.os 
pel.o Institut.o BAT, de Ham
burg.o. 

Enquant.o, em 1999, me
tade da p.opulaçã.o alemã 
fez, n.o mínim.o, uma via
gem de férias, este an.o, 29 
p.or cent.o d.os inquirid.os 
disseram não saber se vã.o 
passar férias para qual
quer síti.o. ° cas.o nã.o é para alar
me. N.o grup.o d.os que nã.o 
abdicam de umas b.oas fé
rias pred.ominam .os jovens , 

entre .os 14 e .os 24 an.os, .os 
habitantes das grandes ci
dades e .os que têm um ren
diment.o líquid.o mensal su
peri.or a cinc.o mil marc.os 
(mais de 500 c.ont.os), e ain
da sã.o muit.os. 

N.o entant.o, mantém-se 
a tendência para reduzIr .o 
perí.od.o de férias já verifica
da em an.os anteri.ores. Em 
1980, cada alemã.o f.oi de fé
rias, em média, 18,2 dias 
por ano, e em 1999 apenas ' 
14,8 dias. 

Só 35 p.or cent.o acham, 
que vale a pena passar fé
rias dentr.o d.o país, .onde a 
c.onc.orrência entre .os esta
belecimentos turístic.os das 
praias d.o Mar Báltic.o e d.o 
Mar d.o N.orte e .os das m.on
tanhas da Baviera .ou da 
Turíngia é cada vez mai.or, 
c.om a balança a 'inclinar-se 
a fav.or das praias. 

Mas quem c.onhece .o Bál
tic.o .ou .o Mar d.o N.orte sabe 

Mantém-se a tendência par.a reduzir .o perí.od.o de 

que as águas são gélida~, e 
a temperatura d.o ar rara- ' 

~ mente excede .os 25 graus 
centígrad.os, .o que explica , 

grandemente a fuga d.os 
alemães para muit.os desti
n.os de férias no estrangei-
1'.0. 

Aumentam 
multas por 
transporte 
clandestino 
, ~. A França vai triplicar 
,a ,'multa ' infligida aos 
tr.aIisportadores· de imi
grántes clandestinos, 
anunciou ontem o minis

, tI'O do Interior, ,Jean-Pier
re Chevenement, duran

. te um s.eminário interna
. cionaI. sobre a luta con

tra as redes de imigra
ção ilegal. 

Projecto de lei 

. 9 g.overno francês vai 
«eni ,breve apresentar 
um projecto de lei que 
aumenta de 10.000 para 
30.000 francos (entre 
300 ' a 1.000 contos) a 
multa imp,osta,por pes
soa transportada, às em
preSaS de transportes 
aéreos" marítimos e ter
restres»; precisou Cheve
nemént durãnte o coló
quio organizado em Pa
ris no quadro da pre.si
dência semestral france
sa da UE. 

Essa medida aumenta
rá «o efeito dissuasivo 
para incitar as empre
sas a efectuar controlos 
eficazes ao embarque 
dos seus passageiros», 
explicou o ministro fran
cês. 

Um projecto regional, totalm~nte novo, pretende seleccionar para a sua equipa de trabalho: 

Oferecemos integração num grupo com "know-how" na área da Comunicação Social e com bases económic~s sólidasi ,a' possibilidade de 
integração num projecto jornalístico de raiz, numa equipa jovem, e proporcionamos formaç~o profissionalini'dai e 'contínua. - , 

Uma vez que a formação começará logo após terminar 'o processo de selecç~o,.; 'é condição preferenciaf qÜ~, os ,'çandidato~ , ténh~m 
disponibilidade imediata. " < ' " " ,;", , ~,:~,:>:;, ' ~;~::'\ . .,: 'i ': . " 

As réspostas,ac,ompanhadàs de carta de apresentação, ,curriculum vitae, fotografia e indicação da função a qqese ,çandidata; deverão 
ser enviadas para ' os Serviços de Atendimento ao Público do DIÁRIO , de Notícias, à RUa da Alfândega;nº 8;:':)no ' Funchal, ou para o 
e-mail: t.correia@blandy.com.até .aodiq28qéJulhó ·de 2000. ' ,i~" ,~ ",' . <,,', ' " ' 

,. Os candidatos seleccionados,ser-ãó cóntactados no :prazo de 15' diàs>O'~:'~' "! 

, , l-;i,~J'!6,4'~;i~~ · ' .k ..... :J.' j ~!t.'':' ,i~" ,,,,,,,1" "!'~~t~;~:wAt(~iU" ,.ii\" , W,$c ,Z) \~~b~J '~" (J'·''l..4 .. ni3''}\ .·~A 
" " :'.\'!'.;.':'~" ú"'A'RA:N'r ,tM~'S: Rh::::i~~~~" c' ~1:SSeJ'LU·'Yq',wM .. Clt:~,:;Jy.".·~·' · :; 
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• POLfTICA 
CARTAS DO LEITOR 

«Ao Joãozinho do Santo» 

«Ao princípio da manhã do dia 
15 de Julho a má notícia alertou to
dos aqueles que, beni cedo, costu
mam vir-ao centro da fre@esia fa
zer as suas compras-üü tomar' 6' 
seu café. 

O Joãozinho morreu: 
Infelizmente a vida é assim, dei

xamos de ter . no nosso convívio o 
João que, sempre com um sorriso, 
vinha habitualmente cumprimen
tar-nos e saber se esüwà tudo bem, 
quando chegávamos ao café ou ao 
supermercado. O ritual dos cumpri
mentos era sempre extensivo a to
da as pessoas que o encontrassem. 

Suportava as nossas brincadei
ras amigas com a delicadeza que, 
sempre, mantinha para com todos. 

À sua mãe, irmãos e restante fa
mília queremos dizer quanto senti
mos a sua falta mas, muito espe
cialmente, ao ·Padre Patrocínio que 
sempre olhou pelo João com uma 
amizade e uma ternura que eram 
verdadeiramente impressionantes. 

Quero dizer-te João que todos 
os dias estarás connosco no "Jor
dão" pois serás sempre uma refe
rência para quem te estimava. 

Que Deus te guarde.» 
JOAQUIM PEREIRA.DE GOUVEIA 

Santo da Serra 

•• 
Autores e compositores 

«Como autor de uma das can
ções intervenientes no rn Encontro 
da Canção Infantil, no Porto Santo, 
f~quei surpreendido . pelo facto de 
ter sido veiculado que este é um 
evento em que os concorrentes 
apresentam canções originais. Tal 
não corresponde por'interro à ver
dade, . porque pese embora o fado 
de todos os temas apresentados se- ' 
rem de facto originais, é imprescin
dível sublinhar que todas canções 
concorrentes foram as que partici-

ca rtas d o I e ito rOd not i ci as. pt 

param no 19 o Festival da Canção In
fantil da Madeira, realizado no dia 
29 de Abril, deste ano de 2000. 

Não está em causa a utilização 
da minha canção, da qual sou o au
tor da música, visto que fui contac
tado'pel0 Gabirrete Coordenador de 
Educação Artística, no sentido de 
autorizar a utiUzação de "A canção 
c;lo meu crescer" neste "III Encontro 
da Canção Infantil", ao que acedi, 
mas o facto de, se não forem refe
renciados os autores e composito
res, os quais são, ao fim e ao cabo, 
para além dos interpretes iniciais 
quem tem de "criar" novas canções, 
para que estes eventos se reali- ' 
zem, e a ser assim, que compensa
ção têm, além da eventual classifi
cação mais ou menos bem conse
guida? ( ... )). 

JO ÃO Luis GOUVEIA MENDON ÇA 

• 

Droga de Lei! 
F~RNANDA CARDOSO * 

" .. . Quero provar que os buscadores 
de paraísos fazem o seu inferno, pre
param-se, cavam-no com um resulta
do cuja prev~são .talvez os horrorizas~ , 
se." 

C harles Baudelaire 

Os Paraísos Artificia is 

O Presidente da República, dr. Jorge Sampaio, 
encontra-se entre a espada e a parede. 

O seu dilema é ter de decidir se veta uma lei, 
com a qual está de acordo, ou se manda para publica
ção um diploma que, além de padecer de vícios de 
inconstitucionalidade formal, não é do agrado da 
maioria dos portugueses, que ele como Presidente da 
República deveria representar. 

De uma formá apressada e atabalhoada, a esquerda 
socialista e comunista aprovou na Assembleia da 
República a lei que descriminaliza o consumo de droga. 

Tanta foi a pressa de mandar cá para. fora semelhan-

Esperamos que prevaleça o respeito pela 
Constituição e pela vontade da maioria dos 
pqrtugueses. A responsabilidade do bom 
exercício do cargo que o dr. Jorge Sampaio 
ocupa assim o exige. 

A esquerda não interessa o referendo, 
. porqúe nãO quer que'o povo se pronuncie, e 

deite abaixo os falsos argumentos por eles 
utilizados. 

Há quem faça um esforço de retórica e 
diga que a lei é para proteger os infelizes consumidores 
de droga de serem considerados pratiCantes de um 
crime, porque afinal eles não passam de meros doentes. 
A esta lengalenga costumam acrescentar a parte 
sentimental e dizer: «Oxalá que não aconteça a llÍll
gué!ll ter um toxicodependente em casa!". 

E bom que se esclareça que a preocupação de quem 
está contra a entrada em vigor de$te diploma é exacta
mente que' não aumentem os casos de droga nas 
famílias portuguesas. 

Se não vejamos. A nova lei da droga define que a 
. aquisição e a detenção para consumo próprio, não 

te aborto legislativo, q~e , \ : 
nem sequer se deram a • «A esquerda não interessa 
maçada de consultar os _ 

Em nome da solidariedade poderá exceder a quantidadE:) 
necessária para o consumo 
médio individual durante o 
período de dez dias. O que 
quer dizer que ter uma 
quantidade para consumo . 
médio individual durante o 
periodo de nove dias não é 
crime. 

«Todos nós sabemos que os órgãos de governo próprio O referendo, porque nao 
bombeiros dedicam grande parte 
da sua vida na ajuda aos outros, das Regiões Autónomas. quer que o povo se 
trabalho esse reconhecido por to- Mais]lllla vez ignoraram as ,pronuncie, e deite. abaixo 

ilhas; como se de reles 
da a sociedade, mas esse trabalho, colónias se tratassem. . os falsos argumentos 
por vezes por falta de meios hum8;- I 'I' d 
nos, não é possível fazer melhor. E O dr. Jorge Sampaio sabe por e es utl Iza OS,)} 
por isso que há o serviço de volun- que sobre si recairá o odioso Já estamos a imaginarl 

tariado <Lue ocupa parte do seu da decisão que vier a tomar. . 
tempo de lazer na entreajuda, dan- Após a recusa, da realização de uma consulta 
dó a qúemprecisa o seu contribu-- . . ' popular, pelos deputados de esquerda do Parlamento 
to, em compensação ' "recebem" . nacional" o Presidente da República sabe que éem si .. 
uma remuneração mensal, o que que a maioria dos portugueses deposita a última 
se pássâ é que nos Bombeiros Mu~ . esperança de impedir que. a nova lei da droga entre em 
nicipais de Machico, o pessoal vo- vigor. 
luntariadosó recebe quando a en- Mas o seu problema é outro. São as próximas 
tídade pagadora entende de o' fa- eleições presidenciais que wndicionam a sua actuação. 
zer, que já conta com alguns me- Se optar por agradar à esquerda, ou seja, ao seu 
ses em atraso, renegando para se-, eleitorado.genuíno, atenta contra a vontade da maioria 
gundo plano a valorização deste do povo português que quer a realização do referendo, ' 

. serviço. como indicam todas as sondagens de opinião, e contra 
. Como podem outros jovens ade-a Constituição .da República Portuguesa e os legítimos 

rir aós bombeiros se as institui- direitos dos Parlamentos das Regiões Autónomas. 
ções responsáveis não cumprem ' Se o Presidente Sampaio optar pelo veto, ficará mal 
com o seu dever?» visto junto da sua tradicional base de apoio, vot&ntes 

UNO T, VIVEI RO S socialistas e votantes comunistas. 
A liberalização da droga constitui como bem sabe

mos uw.a das bandeiras da esquerda portuguesa. . , , 

. pequenos traficantes, à porta 
das escolas, detendo a quantidade legalmente permitida 
e alegando em caso de detenção, que se trata de droga 
para mero consumo próprio, ao abrigo· da lei. 

Estamos claramente face a uma medida legislativa 
que cria condições para o aumento do consumo de 
droga e consequentemente aumento do tráfico e da 
criminalidade. 

Tudo isto é muito estranho, sobretudo se nos lem
brarmos que o eng. António Guterres cheg'!m ao poder 
em noventa e cinco, prometendo ao povo português,. 
decretar guerra à droga, a quem chamou de "inimigo 
público número um". 

opiniao Odnot idas. pt 

.. Escreve para "Opinião & Debate", mensalmente . 

• Concorda com as consultas jurídicas gratuitas que vão existir a partir de Outubro? 

. Francisco de Oliveira . 
Reformado 

«ConcordQ. No .entanto, é um 
bocado estranho, pois hoje em 
dia se quisermos alguma coisa 
temos de pagar. Se for verdade, 
será algo de muito. bom.» 

Jardim Fernandes 
Cozinheiro 

«Concordo, pois é uma medi
da muito bem pensada r~lativa
mente às pessoas que não têm 
dinheiro para pagar.» 

Manuela Machado 
Dom:éstica 

«Eu concordo, porque há mui
tas pessoas que têm problemas. 
e não podem resolvê-los por fal
ta de dinheiro. Eu acho muito 
bem, pois nem todos têm as mes
mas possibilidades.» 

Dora Rocha 
Doméstica 

«Concordo, porque assim 
aqueles que têni e aqueles que 
não têm estão no mesmo pata
mar, têm os mesmos direitos.» 

José Silva 
Comerciante 

«Eu acho que é uma boa medi
da, 'no sentido em que há pes
soas com poucas possibilidades 
e se houver quem as defenda é 
muito bom, é muito positivo.» 
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Direito à indignação 
ANTÓNIO HENRIQUE SAMPAIO * 

'A' 25 de JunhO' p.p. quandO' MO'ta ' 
TO'rres decidiu prO'pO'r à CO'missãO'. 

'RegiO'nal dO' PS:-M O' saneaIilentQ 

pO'líticO' da quase tO'talidade dO' respectivO' ,'. 
grupo parlamentar alegO'u que O' fazia 

pO'rque O' mesmO' «nãO' cumpriu as regras 

mai!? elementares de cO'nvivência cívica e 

demO'crática» . 

A prO'var que assim nãO' fO'i, que a q\iies
tãO' determinante fO'i tãO' só a dO' "I'lju~'i~' de ' 

cO'ntas", a da "vendetta'" pessO'al e pO'lítica 

dele própriO' e daqueles que cO'm ele parti

lharam tal decisãO', úJ).ica e exclusivamente 

pO'rque desejavam a todO' O' custO' um lugar 

na Assembleia RegiO'nal, bastaria referir 

que, escl:\,SSO'S, 4 meses antes, M:T. em 

declarações a este DIÁRIO dizia, a pr9Pósi

tO' da cO'nstituiçãO' das listas de ,candidatO's 
a deputadO's, que a escO'lha 

seria decidida .«s~)lluIl!- ,insti~;t~ i . 
persecutóriO' erecúminatóriO' ' 

em relaçãó à vivênci~ e aO' 
- percursopO'líticO' de cada um». 

' A'verdade é que O' saneamen-
, tO' 'poÍítiçofoi meticulO'samente" 

pr·epara'do 'desd.eº , mO'ml'l~tO' em:," 

que, M.T.e seus pares regressa-
rama; liderança dO"PS~'M, apos as 'eleições 

regi~~aisde Úl96 e iia sêquêIlciada d~~is~ " 

sãO';de Emanue} 'Járd.im ,Fernandes., Basta" 

recO'rdar que, tO'gO' de imediatO', M:T: disse' 

public.áinente que«este~ãO' seria d meti 
(d~le) ' grupop~rlament~r». E, pO'sterior

mente, mesmO' depO'is da sua reeleiçãO' em 

FevereirO' de 1999, e após O' grupO' parla

mentar ter prO'cedidO' à inevitável mudança 

da sua .direççãO, pO'~q~e o entãO' líder ' , ' 

, cO'ntinuava a cO'mpO'rtar-se comO' se nãO' 

tivesse havidO' CO'ngressO' RegiO'nal, M.T.

que s~mpre prO'clamO'u ter cO'mO' prfucipal 

O'bjectivO' a unidade do PartidO' - nãO' só 

nãO' aprO'veitO'u essa alteraçãO' nO' relaciO'na-

.. ,mentO' entre a Dir:ecçãO' dO' grupO' parlam en

, tare O' PartidO', comO' nãO' prO'feriu qual

quer palavra de distanciamentO' quandO', 

numa reuniãO' da CO'missãO' RegiO'nal, O'S 

deputadO's tiO' seu conjunto foram insulta

dO's e achincálhadO's pO'r váriO's dO'sseus 

ap~niguadose algmis 'cristãO's nO'v~s. PelO' 
• ~ . ' ;, < 

cO'ntráriO', M.T., a justificar O' que escreve--' . . ~ . 

niosanteriormente, em"entrevista a este 

lIl~hJ.tino, publicada em Abril p.p. : foi 
'taxativo, ao afirmar que ,«opróximo griÍpo 

parlamentar terá de ser 'uuha com carn~' .' 
~ ...... , . . 

com o Partido;, e na festa dO' seu 50° aniver-

sário, em Maio último, fO'i clarO' quando 

disse: «Aqui estãO' apenas O'S meus ami
' .. ,' gO'S) ~ (u:tna festa, frise-se, para a qual' 

, nénhum dO's ,actuais deputadO's fO'i cO'nvida- " 

dO' e em que marcaram presença tO'dO's O'S 

'., principais nO'mes da lista candidata pelO' 
" FunchaI). , 

;E nãO- colhe dizer-se ou insinuar-se que 

há 4 anós também fO'i assim, pO'rque é · 

mentira. EntãO', a lista tinha, em lugares 

de destaque, membrO's da minO'ria,cO'mO' 
ArlindO' Oliveirij,"e André ,EscórciO' e üi'Iíder 
da JS foi 7°, .:,,: . 

De resto, trata-se de uma lista cuja 

composição é o oposto do que fizeram, 

quer Antónjo Guterres, no planÓ naciO'nal, 

quer Çados César, no~ Açores. Isto é, em 
vez da inclusão, apO'stou-se premeditada- ' 

mente na exclusão. Com a agrav~nte 'de se 

ter sido insultuoso com um grupO' parla-, 

,mental' e respectivos deputadO's. Tratando 

que ambiciO'naria ser ele O' estrategl'l do 
PS-Mo Estas linhas nãO' sãO', por isso, a 

reacçãO' de quem está "ressabiado". Mas de 

quem está indignadO', nãO' pO'rquenãO' . 

previsse o que acO'nteceu, mas powjue 
, entende que, em pO'lítica, também já era 

tempo de dar valor aO' mérito e nãO' aos 

"yes man" de quálquer líder, . aos bajulado~, 
res, aos acríticos, aos ,cinzentões de qual

quer espécie, Indignado ainda cO'm aqueles 

que, em Lisboa, dizem que as questões 

internas dO' PS-M têm de ser cá resolvidas, 

atendendo à autonomia da sua organiza
ção e que aqui chegap,os têm o desplante ' 

de dizer que as divergências estão "ultra

passadas",sem que tivessem dadO' um 

passO' para as superar. 
Daí que só por falta de dignidade é que 

poderia dar O' meu contributo 'à campanha 

" eleitoral que se avizinha, quanto mais não 
fosse porque 'pO'deriacO'rrer O' risco , 

«A verdade é que o; 
saneamento políticofoi" , ,', 
meticulosamente' prepa'radô ' 
desde o momento em que ' 
M.T. e seus, pares regressàrám 

de a prejudicar, atendendo à acusa

ção ~e , "v.edeta de pas~er~ll~: ' 
formulada pO'r M.T ... Aliás"sóum, 
descarado exercício de ' ciIiismO' e 

hipocri~ia pode estar n'ab~,se do 
"convite"q]leO' dito cujO' disse ir 

formular àos aiÍldadeputados. Mas 
a ele e aos ,seus cO'mpap.heiros da ', ' 

' àliderançado PS-M ( .. ,)>> 

a tO'dO's pO'r ,igUaL NãO" sabendo ' separar 0" 

trigO' dO' jO'iO'. ' NãO's'epreO'cupand~ minima-

, mente cO'm a competência e a capacidade 

pO'líticas. ~eIÍ1 coma Cr~dibilfdàde pessoal, 

prO'fissiO'nil1 ep~líticá do's ag~ra. candida

tO's. 

E se esCrevotudoistó é'porque me sintO' 

com a ?OIi~CiênciadO' 'devercumprido"coin ' ' 

o sentimento. de ,que procurei desempenhar' 

o melhor possível O serviço público que . . . , . 

deve estaB pres~ntenO' exercício «;ta função 

parlamentar. ' 

Sabendo que, ao longO' destes poucO' 

mais de 3 anos de actividade parlamentar, 

nãO' alimentei guerras públicas _com a , 

DirecçãO' do PartidO', nem cO'm companhei

ros de báncada'- embora não tivesse . 
_ '. ~ ' . f 

deixado de, internamente, expressar 

sempre' claramente o meu pO'sicionamento 

sobre tU(IQ eíodos ~, mas também n~o fiz 
como' alguém que, tendo apO'iado inicial~ 

. ..y 

, mente M.T., passoú ,posteriormente a 

dispara! ~mtodas as dÍ!'e~ções, inclusive 
, nos própriO's Pés', demoÍlstrandO' permaneri-

" -"',o. . '" • 

, temente que não 'teni a mínima nO'ção da 

importância da táctica e da' estrat~gia"na 
- ":' . '''- , . . ,.. ' '- ., ' .. : ' 

actividade políti,ca e que, d~ssa, forma, ' se";' 

auto-excluiu, ficando redp.iido aO' seu 

umbigo e de umescasso~Úg independente 
. . t ,-" C-, " 

. . -,' .' .... .', 

"comissão liquidatária" em que pretendem 
transfO'rmar o PS~M recO'rdária_ apenas o ,;, 

; cO'mportamento que adO'ptaram. há '4 iu:i.o-s 
. '. . ',',' 

e que a cO'municação social testemunhou 
vezes sem conta, -onde até nãO' faltO'u" em ' 
cO'ncelhO's limítrofesdO' Funchal; o apelo 

pela calada ao voto nO'utros P!1rtidos. 
, PÇldem estar certos que O' nãO' farei. 

, , Como também só conceberei umregr:esso" 

à actiyidade p!lrtidária se concluir que, ' 
' ni(jsmo começando do zero, o PS-M pO'de 

constituir, de.,factQ, ,untll alternl'l~ivaág: 
PSD. Uma alternativa que, pârl'l serCre<:Jl7,j , 
vél, terá de coibb~r' l?efu tibi~~as 'O~ int~rés- ', 
ses da Região e das suas populações em 
primeirO' lugar, independentemente de 
quem for Governo' na RepÚblica. 

Mas,. ~ara que tal possa ser aÍnda pO'ssí
vel, é preciso que os militantes dO' PS-M, 
em ,Outubro, n.ão se esqueçam do reiteradO' 

- ., .' ~.' . .~ + ~ . -" , 

O'bjectivO' a que M.T. se prO'põe com o 
, saneamento político opera~o: «Retirar á' 
maioria absoluta aó 'P$.D<~ ,e~ de,v.i~Q · 
tempO' peçam,:-llie contas: a -ele e à .s~a::","-

, Comissão. ,. 'q 

~. 

?~"<~?~r-~~~< 
. ,';~ ' .,..-, ........ 

* Escreve ~a ra "Opinião & "t)ebate" , mensalmente , 

Gu~ A~ DA ~e.NTe:. -
GUÉRQ4 eot-fT'R.d. A ,000000A ~ ,- AINDA Nlr'o E 

1""e:MHe> OPINa3:0, 
VAMO~ DISCUTI"- ' , ,~'O ;A. F~-re.. 
, DUMtls "CEI2.V'&--
Jou!..A?'·? " 
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Vão-se as jóias ... 

ficam os dedos-

Quase de uma 
, assentada, O' 
futébol 'portu-

, guês ficO'u 
sem dO'is dos 
seus melhores 
goleadores. 
Uma inevitabi

lidade, dircse-á, face às úulàs 
hipl?:teses de os nossO's clubes 
competirem 'nO' mesmO' patamar 
financeiro com Itália e até, 
imagine-se, com a Turquia. Se 
~ certo que FC PortO' e Benfica 
realizaram elevados "encaixes" 
financeirO's, o que, na perspecti
va ecO'nomicista que domina 0" 

futebO'l da actualidade, tem de 
ser cO'nsiderado um bom actO' 
de gestãO', nãO' deixa de ser 

, preO'cupante O' alargar dO' fO'sso 
que nO's distancia cada vez 
'mais do' fut(lbOl de, O'utrO's 
p~íses,~~o ~ível cOllÍp'etiÚvo ,e ' 
financeiro. PO'r·isso partiram 

'Jardel e NunO' GO'mes e,não 
tardará muitO', .outrO's lhes 
seguirão o caminhO'. Vão-se 
assim aS"jóiasmas' ficam O'S, 
dedO's, sem que, '~nquanto as 
cO'isas conti:imàrem cO'mO' estãO', 
qs clubes O' i>Q~S,8:~ inip:<.'l<iír: ,' ', ' 

EMANLJI~ " PESTi'\.NA 
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E N T R E JANE I RO M A I O Lisboa 
lidera 

subidas 
A B'Olsa de Lisb'Oa en

cerr'Ou 'Ontem em alta, re
gistand'O uma subida supe
ri'Or às principais praças 
eur'Opeias, tendo 'O BVL-30 
val'Orizad'O 1,47 p'Or cent'O 
para 5.561,96 p'Ontos e 'O 
PSI-20 ganli'O 1,53.p'Or cen
t'O para .12.340,50 p'Ont'Os . 

Vendas daCiInpor 
aUDlentaDl 30% 

O dia f'Oi marcad'O p'Or 
um iníci'O de sessã'O c'Om 
uma h'Ora de atras'O, devi
d'O a pr'Oblemas técnic'Os, 
e uma interrupçã'O de 10 
minut'Os a mei'O da sessã'O. 

A P'Ortugal Telec'Om f'Oi 
simultaneamente a líder 
em v'Olume denegóci'Os e 'O 
títul'O que mais val'Orjz'Ou, 
beneficiand'O d'O anúnci'O 
'Ontem de que f'Oi c'Oncluí
da a tr'Oca de participa
ções c'Om a Telefónica na 
Telesp, n'O âmbit'O da qual 
a 'Operad'Ora p'Ortuguesa 
,cedeu 4,7 p'Or cent'O da Te
lesp Fixa à 'Operad'Ora es
panh'Ola e recebeu 5,53 
p'Or cent'O da Telesp Celu
lar e ainda 12,8 milhões 
de c'Ont'Os . 

• A (impor 
registou 
um aumento 
nas vendas 
nos cinco. 
primeiros 
meses 
de 2000. 

A
Cimp'O~ .regisí?u 
n'Os prlffielr'OS Cill

. C'O meses d'O an'O 
um v'Olume de negóci'Os de 
507,3 milhões de Eur'O 
(101 milhões de c'Ont'Os), 
revel'Ou 'Ontem, à agência 

. Lusa, f'Onte da administra
çã'O da empresa. . 

ciment'O de 31 ,1. p'Or cent'O, 
'Os resultad'Os 'Operaci'O
nais da cimenteira passa
ram de 97,5 milhões de Eu
rO n'Os cinc'O primeir'Os me
ses de 1999 para 127,8 mi
lhões de Eur'O (25,5 mi
lhões de c'Ont'Os) em igual 
perí'Od'O deste an'O. 

Estado. abdicará 
da "golden-share" 

A 'Operad'Ora p'Ortugue
sa termin'Ou em alta de 
4,05 p'Or cent'O para i3,63 
eur'O (2.733 escud'Os), ten
d'O m'Ovimentad'O mais de 
13,039 milhões de c'Ont'Os . 

As vendas registadas re
presentam um crescimen
t'O h'Omól'Og'O (face a'O mes
m'O perí'Od'O d'O an'O passa
d'O) de 31 p'Or cent'O, adian
taram. A cimenteira presi
dida p'Or S'Ousa G'Omes, al
V'O de uma Oferta Pública 
de Aquisiçã'O (OPA) lança
da pela dupla Secil/H'Older
bank, adianta que este 
cresciment'O reflecte «uma 
f'Orte ev'Oluçã'O das vendas 
em t'Od'Os 'Os mercad'Os 'On
de 'O grup'O actua» e a inclu-

A (impor é alvo de uma OPA lançada pela Secil. 

O c'Onselh'O de adminis
traçã'O da Cimp'Or c'Onside
r'Ou 'Ontem que, depois da 
quarta -fase de privatiza
çã'O da cimenteira, 'O Esta
d'O nã'O terá razões para 
c'Ontinuar c'Om'O acci'Onis
ta da empresa e manter 
'Os direit'Os especiais (g'Ol
den-shares) . 

sã'O de d'Ois n'Ov'Os activ'Os, 
a brasileira Brennant e a 
egípcia Ameryah, adquiri
da já este an'O. 

P'Or sua vez, . 'O títul'O 
que mais desval'Oriz'Ou f'Oi 
a Lisnave, penalizada pe
la pr'Oximidade da sua reti
rada d'O mercad'O de capi
tais. 

N'O mercad'O p'Ortuguês, 
as vendas de ciment'O cres
ceram 6,8 p'Or cent'O n'O pe
rí'Od'O referid'O, enquant'O 
em Espanha aumentaram 
7,6 p'Or cent'O. 

, 115~1 

GRANDE CAMPANHA DE ABERTURA 
2 PNE.US = 4 

SEMPERIT íS) 

VAGENS DE ESTRADAS 

ALINHAMF;NTOS 

Rua da Torrinha n03-A (Antigas oficinas da Nissan-Junto á Clínisa de Santa Luzia) 
Com serviço de AutooLavagem,Lavagem de Estrada. e Lavagem de Estofos. 

Rua da Torrinha nO·3-A . 9050-232 Funchal (Antigas Oficinas Nissan) . 
Telef.:291 223260 - Fax.:291233791 

Estrada João Gonçalves Zarco, n0354 , 9300-102 Câmara de Lobos 
Telef.:291940050 - Fax.:291940984 

Rua António Prócoro de Macedo Júnior. n0443 
9325 - 018 Estreito de Câmara de Lobos 

Telf. e Fax,:291948262 

----_. ----'----_._-- --------:.---~~ 

Em Marr'Oc'Os, 'O v'Olume 
deyendas subiu 14,7 p'Or 
cent'O, na Tunísia 27 p'Or 
cent'Oe n'O Egipt'O 2,9 p'Or 
cent'O. 

N'O cas'O d'O Brasil, 'Onde 
'O preç'O de venda d'O ' ci-. 
ment'O aúment'Ou significa
tivamente este an'O, as ven
das d'O grup'O Cimp'Or, in-

cluind'O a Brennant, cres
ceram 119,3 p'Or cent'O. 

A Cimp'Or explica este 
cresciment'O c'Om 'O fact'O 
de «'O aument'O da capaci
dade de pr'Oduçã'O realiza
da em 1999» ter permitid'O 
«'Optimizar a estrutura de 
cust'Os». 

Apresentand'O um cres-

«Após a privatizaçã'O 
da Cimp'Or nã'O tem lógica, 
e 'O Estad'O nã'O terá ra
zões para manter 'Os direi
t'Os especiais», sublinh'Ou, 
em c'Onferência de impren
sa, 'O presidente da empre
sa, assegurand'O, n'O entan
t'O, que, «até lá, dificilmen
te 'O Estad'O prescindirá da 
"g'Olden-share"» . 

, COOP ER ,AÇÁO' COM CM F Lucros 
da Soporcel 
"disparam" 

Grupo Regency 
promove Ambiente 

A S'OpQrcel teve nó pri
meir'O semestre um lucr'O 
de 8,5 milhões de c'Ont'Os, 
3,7 vezes mais d'O que em 
idêntic'O perí'Od'O de 1999, 
ev'Oluçã'O que se déve es-, 
sencialmente a'O preç'O da 
pasta de papél, que · subiu 
66 p'Or cent'O. 

A equipa do Regency rec'Olheu lix'O na Praia F'Orm'Osa. 

O relatóri'O da activida
de semestral f'Oi 'Ontem di
vulgad'O , a'O mercad'O. Os 
gest'Ores destacam «a c'On
juntura fav'Orável d'O mer
cad'O», que se traduziu n'O 
aument'O d'Os preç'Os da 
pasta e d'Os papéis e d'O au-

O grup'O Regency dedi
c'Ou 'O passad'O dia 6 

de Junh'O a'O Ambiente, nu
ma iniciativa c'Onjunta 
c'Om a Câmara Municipal 
d'O Funchal. 

O Madeira Regency Pa
lace recebeu um c'Onjunt'O 
de três sessões de sensibi
lizaçã'O, em que participa
ram t'Od'Os 'Os c'Olab'Orad'O
res, e a que 'se seguiu uma 
acçã'O de limpeza da praia 
F'Orm'Osa e da estrada M'O
numental, l'Ocais em que 
f'Oi p'OssÍ\(el c'Onstatar a 
quantidade de lix'O que se 
acumula. 

O pr'Ograma pass'Ou, 
em term'Os teóric'Os, p'Or 
quatr'O princípi'Os: ' uma 
análise da pr'Oblemática 
d'Os resídu'Os sólid'Os urba
n'Os - uma chamada de 

atençã'O para a questã'O ment'O das quantidades 
d'O lix'O n'O c'Oncelh'O d'O facturadas, resultad'O de 
Funchal e para a educa- um índice de pr'Ocura ele-
çã'O ambiental - , uma ex- vad'O e , stQcks «em níveis 
plicaçã'O da "p'Olítica d'Os hist'Oricamente baix'Os». 
três RR" - reduzir, reutili- O v'Olume de vendas t'O-
zar e reciclar -, c'Omp'Ost'O taliz'Ou ,46,4 milhões de 
'Orgânic'O - 'O lix'O verde - e c'Ont'Os, 'O equivalente a. 
rec'Olhas selectivas - vi- um acréscim'O de 31,4 p'Or 
dr'O, papel e sucata. cent'O face a'O primeir'O se-

Esta é uma das iniciati- mestre d'O an'O anteri'Or. 
vas desenv'Olvidas pel'O Outr'O fact'Or ev'Ocad'O 
grup'O n'O sentid'O de pr'O- pel'Os gest'Ores para a b'Oa 
m'Over um melh'Or ambien- ev'Oluçã'O · financeira é a 
te, send'O que 'O grup'O «c'Ontençã'O n'Os cust'Os 
ap'Osta num p'Olítica de 'Operativ'Os», visível n'O re-
sensibilizaçã'O d'Os seus re- sultad'O 'Operaci'Onal que 
curs'Os human'Os. apresent'Ou uma melh'Oria 

Em term'Os d'O gmp'O f'O- de 10,0 milhões de c'Ont'Os, 
ram definid'Os 'Objectiv'Os a enquant'O 'O cash-fl'Ow 'Ope-
alcançar, rapidamente, a raci'Onal f'Oi de 43 p'Or cen-
curt'O e a médio praz'O. t'O das vendas (em Junh'O 

ROBERTO LOJA de 1999 tinha sid'O de 30 
rloja@dnoticias,pt p'Or cent'O). 

L--=~~~~-- ~-::.~'~_._..:~_-=:-.:.=..-=-_~- __ -;.::.';--'-:.~:..::';.::..~~~ 
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A P 6 S M I SSÃO A TIMOR-LES T E 

Fragata 
regressou a casa 

CARGA 

21. .,.. Port Douro, portu
gu~s. Sai à noite. De Lis
boa para Leixões. Conten
tores. (Portmar) 

·www.lntervisa.pt info@intervisa.pt 

• A fragata · 
:"Hermenegil
do Capelo" 
regressou de 
uma missão 
de seis ' 
meses em 
Timor-leste. 

E. ram 07:57 quando o 
NRP "Comandante 
Hermenegildo Ca

pelo" acostou ao terminal 
de passageiros de Santa 
Apolónia, em Lisboa, onde 
era aguardado por cerca 
de duas centenas de pes
soas, na maioria familia
res e amigos da guarni
ção. Alguns minutos de
pois, e ao som da "Canção 
do Mar" (a música popula
rizada pela cantora Dulce 
Pontes), interpretada pela 
Banda da Armada, os mili
tares portugueses ' pisa
ram terra firme. Os 15 mi
nutos que se seguiram fo
ram de emoçã9 incontida, 

. com familiares e marinhei
ros incapazes de esconder 
a felicidade do reencontro. 
«É um momento esperado 
há seis meses, é difícil des
crever», disse, entre lágri
mas, Ana Dulce, 58 anos, 
mãe de um dos tripulantes 
da "Hermenegildo Cape
lo". 

A poucos metros dali, 
uma família inteira espera
va. «Quero abraçar o meu 
filho e dizer-lhe que tenho 
muito orgulho nele. Eu· 
também já lá estive!», di
zia o progenitor, sem ten
tar evitar as lágrimas que 

. lhe escorriam pela cara. 
«Os homens também cho
ram, caramba!», desaba
fou à laia de justificação. 
E mais chorou quando, se
gundos mais tarde, conse
guiu abraçar o filho. 

Carrilho tem 22 anos e 
à sua espera tinha a famí-

PUBLICIDADE 

V · - ~O'OIJ-. i e'rao <!Ii' :,- ~ • ' 

FériEsna praia: 
Canárias, Cuba, Punia Cana, Brasil! Cancun, Cabo Verde ... 

Açore9: Programas organizados: 
Luas-de-mel, goHe, 
Circuito açoriano: çultura, natureza e.boa gastronomia. 

FériEs em Famflia: 
Montes Alentejanos e Solares de Portugal, 
Parques Temáticos (Astérix, Disneyland Paris, Legoland .. .) 
ClubMed (+ de 80 unidades hoteleiras à sua escolha, à volta do Mimdo) 
Circuitos Europeus. 

Cruzeiros: 
Caralhas, Alasca, Mediterrâneo .... 

.Para mais informações detalhadas, contacte-nos: 

Rua.31 Janeiro, 50.· Tel: 29120.6560. Largo do Phelps, 18 ·Tel:.2912Q8920 

21 - Diamante, alemão. 
Sai à noite. DeLisboa pa
ra Leixões. Contentores. 
(Blandy) 
21 - Dalia, panamense. 
Amarra às 07:00 no termi
nal do Caniçal Cimento . . 
(Portmar) 
21 - Galp Aveiro, portu
guês. Amarra às -12:00 no 
terminal da Praia Formo
sa. Combustíveis. (JFM) 
23 - Ilha da Madeira, 
português. De e para Lis
boa. Contentores e auto
móveis. (Transmadeira) 
23 - Funchalense, portu
guês. De e para Leixões. 
Contentores e automó-

. veis. (ENM) 

Uma cena de reencontro de namorados, ontem de manhã, no terminal de Santa Apolónia. 

23 - Monte da Guia, por
tuguês. De e para Lisboa. 
Contentores e automó
veis. 

lia inteira, a namorada e 
dois cartazes. «Carrilho, 
estamos contigo!» foi Q 
cartaz que, por razões ób
vias, mais chamou a aten
ção. Passado o espanto, 
foi satisfeita a curiosida
de: não se tratava de qual
quer acto de solidariedade 
governamental. Mas o car
taz que mais tocou o jo
vem militar foi um que di
zia «Mano, estou aqui», 
empunhado pelo pequeno 
irmão, que não deveria ter 
mais de cinco anos. O pri
meiro abraço apertado, os 
primeiros beIjos, o primei-
1'0 colo foram para ele .. «Ti
nha uma saudade imensa 
e ainda estou atordoado: é 
inexplicável, parece que 
vim de outro planeta», dis
se, ainda emocionado. 
«Foi excelente, correú tu-

. do muito bem, mas eu nem 
sequer tinha qualquer ex
pectativa», confessou, en
tre abraços e beijos. 

Um "abraço fraterno" le
vou à guarnição Júlio Cas- . 
tI'O Caldas, ministro da De- . 
fesa Nacional, que fez 
questão de agradecer aos 
militares e mostrar-lhes o 

«orgulho pela missão de
sempenhada» . 

A cerimónia, qu~ decor
reu a bordo da fragata, 
serviu ainda para condeco
rar o comandante do na
vio, capitão-de-fragata Pi
res da Cunha, com a Meda
lha de Prata de Serviços 
Distintos, entregue pelo 
Chefe de Estado Maior Ge
neral das Forças Arma
das, general Espírito San
to. Pires da Cunha, em de
clarações aos jornalistas, 
enalteceu o «comporta
mento de toda a guarnic 
ção», traçando um balan
ço positivo dos seis meses 
de missão. «A viagem cor
reu muito bem, apesar de 
termos apanhado algum 
mau tempo. Deixámos os 
timoreIÍses bem prepara
dos para o futuro, mas tris
tes com a nossa partida», . 
disse. 

Pires da Cunha desta
cou que os «timorenses 
têm uma grande força de 
vontade e, do ponto de vis
ta económico, estão a pro
gredir». «As plantações de 
café poder,ão, em breve, 
aliviar a grande tensão 

que se vive no território», 
afirmou . 

A frag'ata "Hermenegil
do Capelo" zarpou de Lis
boa a 20 de Janeiro, tendo 
iniciado a sua missão em 

. Timor a 4 de Março. No 
âmbito do apoio humanitá- . 

, rio à população, a guarni
ção do navio tomou a seu 
cargo a reconstrução do 
hospital de Liquiçá. Nesta 
localidade, foi prestada as
sistência medicamentosa 
a cerca de mil pessoas, 
tendo sido também minis
tradas 32 horas de forma
ção para 61 professores 
de Língua Portuguesa. 

Na viagem de regresso, 
o navio, que transportou 
uma guarnição de 180 mili
tares (entre as quais, 16 
mulheres), escalou os por
tos de Singapura, Mormu
gão (Goa), Djibuti e Herak
lion (Creta). No total da 
missão, efectuou 2.800 ho
ras de navegação e percor
reu 34.500 milhas ' (o que 
representa. 1,6 voltas ao 
Mundo), tendo visitado oi
to países em quatro conti
nentes e navegado em três 
oceanos. 

23 - Francisco Franco, 
português. De e para Lis
boa. Contentores e auto
móveis. 

PASSAGEIROS 

21 - Lobo Marinho. por
tuguês. Sai às 18:00 para 
o Porto Santo, com re
gresso às 22:00 e chega
da ao Fun~hal às 00:30. 
(PSL) 
22 - Lobo Marinho, por
tugu~s. Sai às 8:00 para o 
'Porto Santo, de onde re
gressaàs 19:00 com che
gada ao Funchal às 
21:30. (PSL) 

CRUZEIROS 

25 - Aurora, britânico. 
De Southampton para 
Barbados. Chega às 9:00 
e sai às 23:59. (Blandy) 
25 - Costa Allegra, libe
riano. De Tenerife para 
Málaga. Chega às 7:00 e 
sai às 18:00. (Ferraz) . 

Para mais informações, dirija-se ao balcão mais perto de sí: 
Av. do Mar, o'lHet 291200200 Galerias S.Lourenço.L).5·ToL 291200262 
Av. An'mga, n'23--Tet 291 200245 ' Madeira TecnopolO.Cam.da Penlooda--Tel. 291723435 
C.C.Anadia, L] 2 RlC- TeI.291200255 AY.Mel.Gregório Pasta"" Jr. ,n"lQ..PorllJ s ari1!>-Tal291982499 

e-mail: sedeout@jfmtours .. pt 
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PARTICIPAÇÃO 

João Marques Neto 
FALECEU 

R,I.P, 
A família do extinto cumpre o doloroso dever de participar 

às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu 
saudoso parente, residente que foi ao Lar Santa Isabel. Mon
te, e que o seu fun.eral se real,iza hoje, pelas 15 horas, saindo , 
da capela do ,cemitério de Nossa Senhora da~ Angústias, em 
São Martinho, para o mesmo. , .' 

' Será precedido de missa de corpo presente, peléis1430 _ ' 
horas, na referida capela. ' 

Funchal, 21 de Julho de 2000 

, A CARGO DA AGtNCIA FUNERÁRIA 

FUNCHALENSE 
DE ANDRADE & LEANDRO,LDA. 

R. DA PONTE NOVA. 13 - TELFS.: 291223771/291230180 - FAX: 291230180 

PARTICIPAÇÕES 

Ana Luísa Ribeiro Pereira 
FALEC EU 

R,I, p, 
Seus pais; Carlos Francisco Pereira, Maria Zélia Ribeiro Pe

reira, Carlos Duarte Ribeiro Pereira, sua mulher e filha, Rui Al
berto Ribeiro Pereira, seus tios, primos e demais família cum
prem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas 
relações e amizade o falecimento da sua saudosa filha, irmã, 
cunhada, tia, sobrinha, prima e parente, residente que foi à 
Quinta Falcão, n.O 29, freguesia de Santo António, e que o seu 
funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela do ce
mitério de Nossa Senhora d,as Angústias, em São Martinho, pa-
ra,o mesmo: ' " 

r Serápreced!do de missadé corpo presE}nte, pelàs ,14 horas, 
na referida capela. .' 

A gerência e funcionários da Firma Ferragens dos Ferreiros ' 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento dá Sr."O. 
Ana Luísa Ribeiro Pereira. filha do seu funcionário e colega Sr. 
Carlos Francisco Pereira, e que o seu funeral se r~éiliza hoje, pe
las' 14.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Sen
nora das Angústias, em são Martinho, para o mesmo . . 

.; ~- ~' 

. Se~~primQs,Fern~o Ribeiro, ~ua mulher efiiho.)~aulo Ribei- ' 
, ro"esua mulher e Miguel Ribeiro, cumprem o dolo-roso dever;de 

participar às pessoas de suas relações e amiiade o falecimento da 
sua saudosa primá, Ana Luísa,Ribeir.ó Pereira, e que o s~uf~neré;1I se 
realiza hoje, 'pelas 14.30 horas, saindo da capela çlo cem,itério de 
Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pa! a o mesmo . . 

.. ",,', -

A Gerência da Firma Casa Roldão cumpre'o dolórôso dever ' 
de'participar às pessoas de suas relações 'e amizade o fiÍleci- . 
mentoda sua saudosa funcionária Sr." D. Ana Luísa Ribéiro}Pe-, 
reira, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, sain
do da capela do cemitério de Nossa Senh.ora das Angústjfls" em 
São Martinho, para o mesmo. 

A Gerência do Supermercado Regional e seus colabora
dores cumprem o, doloroso dever de participar o falecime{lto 
da sua ex-funcionária e coJega Sr." D. Ana Luísa Ribeiro PerE}ira, 
e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo 
da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em 
São Martinho, para o m~smo. ' 

't' 
Funchal, 21 de Julho de 2000 ." 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA '; 

F U NC H A L E N S e 
, DE ANDRADE & LEANDRO, LDA. ' 

R. DA PONTE NOVA, 13 - TElFS.: 291223771 /291230180 - FAX: 291230180 

PARTICIPAÇÃO 

Vera FigUeira Ferraz Janes ' 
FALECEU 

. R,I. p, , " , . 
José Manuel Ferraz Gomes, José Leandro Ferraz Gomes, 

mulher e filhós, seus irmãos, cunhados, sobi"inhosedemais fa
mília cumprem o doloro'so dl!Íter de' parti.cipa.r. às p,essoas de 
suas relações e amizade, o faleCimento da'sua .. saudosa mãe, 
sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à 

, Travessa do Laranjal, n .~ 13; Lombo dos Aguiares; freguesia de 
Santo António, e que 'o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 
horas, saindo da capela do cemitério municipal de Santo Antó-
nio Pé!r'ajaiigo no mesm,o. " 

Será preéedido de missa de corpo presente, pelas 13 horas, 
na referida cãpela: ' 

Funchal, 2i de Julho de 2000 

A CARGO DAAGÊNCIA FUNERÁRIA 

F UN C H A L ,E N S E 
DE ANDRADE & LEANDRO, LDA. 

, R. DA PONTE NOVA; 13 - nus,: 291223771/291230180 - FAX: 291230180 

PARTICIPAÇÕES 

Maria Alexandra Câmara de Freitas 
FAL ECEU 

R ,I, p, 
Paulo Ricardo Freitas Nóbrega, Ana Maria Câmàra Freitas 

Matos, seu marido José Gonçalves de Matos, filho, nora e netos 
e demais família cumprem O doloroso dever de participar, às 
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua sau
dosa mãe, irmã, cunhada, tiae parente, rE}sidente que foi à Rua 
Conde Carvalhal, n.O 111-D, freguesia de Santa Maria Maior,' e 
que o seu fu'neral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, saindo da 
capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São 
Martinho, para jazigo de família no mesmo. 

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 11 horas, 
na referida capela. 

A Inspecção Regional do Trabalho manifesta profundo pe
sar pelo falecimento da sua chefe de secção, Sr." D. Maria Ale
xandra Câmara de Freitas, que ao longo de 35 anos desempe
nhou as suas funções de uma forma exemplar e altamente res-

, ponsável, com tot~1 de~icação e zelo. ' 

Os funcionários da Inspecção Regional do Trabalho pres
tam a sua última homenagem à sua muito estimada colega Ma
ria Alexandra Câmara de Freitas e informam que o seu funeral 

, se realiza hoje, pelas 11.30 horas, saindo da capela do ,ce.mi1ério 
de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pari'! jazigo 
de família no mesmo. ' 

A Direcção Regional do Trabalho e os s'eus funcionários 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
eX-.funcionária e colega" Sr." D. Maria .Alexandra. Câmara ~e 

, Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, 
saindo da capela dôcemiterio de Nossa Senhora das Angús-
tias, em ~ão Martin~o, para jaz!go de família no mesmo. . 

Camachos & Correia, Lda. cumpre o doloroso dever,de par
ticipar o falecimento da sua amiga, Sr." Maria Alexandra Câ- -
mará de Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 1,1.30 
horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das An
gústias, ~m ,São Martinho, para ja:il!igo de família no mesmo. 

Funchal, 21 de Julho d,e 2000 

A CARGO DA AGÊNC IA FUNERÁRIA 

F UNe H 'A L E N S E 
DE ANDRADE & LEANDRO, LDA. 

: ... 

R, DA PONTE NOVA, 13 - TElFS.: 291223771/291230180 - FAX: 291230180 
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FUNCHAL, 21 DE JU LHO DE 2000 

.> ..... 

AGRADEtIMENTO !E fv1lSSÁ DO 7° DIA'":, _ 

Jorge de. Castro 
Sua esposa, filho; nora"iietase, demaiS'família,m,ui ,re ~ 

conhecidamente, agradecem às pessoas que se dignaram 
acompanhar o, funeral do se.u saudoso marido, pai, sogro, 
avô e parente 06"CfLie de qualquer formamanifestá,ram o seu 
pesar. ,';,-,i,, ' '' ' ' " ',,, ': __ ' . 

, Parti'cipamque será é,.,elebrada umá missa, em sufrágio da 
sua alma, hoje, pelas 19 horas, na igreja da paróquia' de Fát,i
ma, agradecendo, antecipadamente, às pessoas que se dignarem 
assistir a este piedoso acto. ' 

Funchal, 21 de 1ulho de 2000 

PARTICIPAÇÃO 

José Gonçalves Rocha 
FALEC EU 

Sua mulher, Matilde Celeste de Abreu, e seus fi lhos, noras, 
genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família 
cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de 
suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, ' 
pai, sogro, avô, irmão; cunhado, tio e parente, morador que foi 
ao Sítio do Rancho de Baixo, freguesia de Câmara de Lobos, 
paróquia de N.ossa Senhora do Carmo, e que o seu funeral, com 
missa de corpo presen~e, se realiza hoje, pelas 18 horas, saindo 
da capela do cemitério municipal de Câmara de Lobos"para ja-
zigo no mesmo. . ' 

A família agradece, antecipadamente, a todas as pesso
as que se dignarem açompanhar o funeral. 

Câmara de Lobos, 21 de Julho de 2000 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA 

CÂMARA DE LOBOS 
de Francisco Orlando,Gonça lves de Sousa 
Caminho da Saraiva, N.o 7 - Câmara de Lobos 
Telef. 291942371/291942882 Fax: 291940419 

e na Rua ,dé São ,Francisco N.o 33 

Ribeira Brava - Telefone 291952936 

PARTICIPAÇÃO 

José Fernan'des Camacho 
" FALECE'U 

R ,I p, 
Seus filhos, genros, noras, netos e demais família cum

prem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas 
relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai', sogro, 
avô e parente, que foi residente no Bairro de Santa Maria, ~asa 
n.o 78, e que o seu funeral se realiza hoje. pelas 16.30 horas, 
saindo da capela do cemiterio de Nossa Senhora da Piedade, 
em São Gonçalo, para o mesmo. 

' Será precedido de missa de corpo presente, pelas 16 horas, 
na referida capela. ' 

Funchal, 21 de Julho de 2000 

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA 

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

,FAX 291226848 
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SECRETAAlAREGIONALDEECONOMIAECOCJF>ERAÇÃD 
EXJ1H\IA 

GABINETE DE GESTÃO DO LITORAL 

AVISO 
CONCURSO PÚBUCO INTERNACIONAL PARA 

A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE UMA FAJÃARTlRCIAL NO PORTO NOVO 

- AVISO PARA PUBUCAÇÃO. 

Informam-se os interessados que o acto público do 
"concurso público internacional para a cons.trução e 
exploração de uma fajã artificial no Porto Novo" foi adiado para 
as 10 horas do dia 8 de Agosto de 2000; . 

A entrega das propostas deverá ser feita até às 17 horás do 
dia 7 de Agosto de 2000. 

Data de envio do aviso para a Imprensa Nacional - Casa da 
Moe,da, SA, para a publicação no Diário da República, III 
Série, é de 20 de julho de 2000. 

Funchal, 19 de Julho de 2000 

o DIRECTOR REGIONAL 

JoséAlberto Reynolds MI'ihdes 

MISSA DO 30° DIA 

Martinha da Conceição de Sousa 
A família da extinta participa' que será celebrada missa 

em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 18.30 horas, na igreja pa
roquiai de São Pedro, agradecendo, antecipadamente, às pes: 
soas que se dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal , 21 de Julho de 2000 

MISSA DE 1° ANIVERSÁRIO DA SUA MORTE 

Jorge Luís de Gouveia 
A família.manda celebrar missa em sufrágio da sua alma, 

hoje, dia 21, sexta-feira, pelas 19.30 horas. 

Os 'festeiros celebram missa pela sua alma, sábado, dia 
22, pelas 19 horas. 

• Os amigos celebram missa pela sua alma, domingo, dia 23, 
pelas 1.1 horas, na igreja paroquial de Santo António da Serra. 

Querido chico, 

Partiste; mas ficaste ... 
Nos corações daqueles que te adoram. 
Deixaste o grito da tua liberdade 
O exemplo de alegria, felicidade e amizade. 
O· teu nome, a tua história, o teu grito viverá ... 
Faremos dele o nosso contentamento, 
Da tua lembrança a nossa união 
Da tua alegria a nossa felicidade. 
Do teu exemplo a força de continuar. 
Foste um filho querido, 
Irmão adorado, 
O mais belo dos amigos, 
O namorado mais desejado. 
A tua ausência é dolorosa, 
E o tempo passa sem 
Que a lembrança mate a saudade. 
Por tudo o que foste, 
Por aquilo que significas para nós, a nossa homenagem . 
Será nunca te esquecermos. 
O teu nome será ouvido, 
Faremos da tua felicidade a nossa. 
Nos nossos corações 
Serás sempre lembrado como 
O nosso querido Chico Serralha ... 
Santo António da Serra, 21 de Julho de 2000 
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C HARl)TOS 
.. 

Apreciadores . . . ,.., 
cnam: assoclaçao 

• Ontem, no 
hotelOcean 
Park, 
realizou-se o 
jantar 'de 
lançamento 
da nova ' 
associação. 

Associação de Puros . 
. . do Funchal será a 

design;ição legal 
de um grupo de apreciado
res de char~tos que esco
lheu ontem os seus corpos 
sociais. 

O jantar de lançamento 
desta associação te.ve lu
gar no Ocean Park Resort 
Hotel, unidade que tem 
um espaço próprio para 
aqueles que gostam de fu
mar os puros (designação 
espanhola para o charu
to). A Associação de Pu
ros do Funchal tem em vis
ta «a promoção, divulga
ção e degustação de chac 
rutos nacionais e interna
cionais, bem como o inter
câmbio entre os diversos 
agrupamentos nacionais e 

Alguns dos fundadores da Associação de Puros do Funchal. 

internacionais associados 
a este objecto». De referir 
que a direcçãó da organi
zação tem os seguintes 
elementos: Luís Sotero Go
mes (presidente), José Au-

P R O M O V I D O P .E \ L A A N B P 

Plenário de bombeiros 
num hotel do Funchal 
os bombeiros da ' re

gião estarão em ple
nário amanhã, sábado. 

O encontro, que será 
orientado pelo Presidente 
Nacional dos Bombeiros, 
Fernando Curto, terá lu
gar no Hotel da Ajuda, 
com iIiício às dez da ma
'nhã. 
. O plenário terá em vis

ta dar a conhecer, entre 
outros pontos exigidos pe
la classe dos '!Soldados 
da Paz", à reforma dos 
bombeiros já anunciada. 

Promete ser 
bastante participativo 

Ao que apurámos, es- , 
tas sessões, levadas a .ca-

bo pela direcção da Asso
ciação dos Bombeiros Por- . 
tugueses, têm sido _ efec
tuadas em todo o país. 

Uma sessão que, tudo 
aponta, será bastante par
ticipada, não faltando os 
principais dirigentes e 
responsáveis pelo sindica
to na Região Autónoma 
da Madeira. 

Refira-se que os pon
tos a apresentar são o re
sultado dos sucessivos en
contros com a Administra
ção Interna e a Liga dos 
Bo~beiros Portugueses. 

Fomos informados de 
que o plenário é extensi
vO não só a todas as cor
poração como também 
aOs profissionais e volun
tários. 

JMR 

II t)(l ('1l~ Cfltl I foi!': l, tI:t 

Trabalhamos consigo 
e para o seu sucesso!!! 

T'n .: 291 930 500 fAX: 291 930 509 
f'A'Rqllf INVUST1UAL 'DA CANCH.A M.I. 4,6 

9125 -042 CANICO • MAVfIRA 
... , • ,., t f" ~, ('" ,r 

).." • 11 ... .i " )"' {.lo.1 " 

gusto Araújo (vice) , Jorge 
Luís, Rui Alves e João' 
Luís Abreu (vogais). Ema
nuel ' Jardim Fernandes 
preside à Assembleia-Ge
ral e Machado Andrade ao 

conselho fiscal. 
O charuto-degustação 

seleccionado para o jan
tar ' foi o Vegueros (espe
cial n.o 2) , feito, claro es
tá, em Cuba. ' 

D A Q UINTA G R A N D E 

Santarém recebe 
grupo regional . 

O Grupo de Folclore da Casa do Povo da Quinta Grande: 

O G:rupo de Folclore da 
Casa do Povo, da Quin

ta Grande seguiu ontem ru
mo ao continente, onde irá 
repres~Jltar a Madeira no 
Festival:' que se irá realizar 
de hoje até 23 do corrente 
mês, em Santarém. 

:Fundado em 1986, actual
mente com cerca de 40 ele
mentos, o grupo partiu on
tem à tarde para mais uma 
das suas actuações "fora de 
portas", mas levando ape
nas 36 dos componentes e o 
presidente do grupo, João 
Carvalho, um dos fundado
res daquele conjunto de bai
lado tradicional desta Re
gião Autónoma da Madeira. 

: " l' ~ :1,1,1 fjM"'JL~ .,.\\:' ~ 

Dezasseis bailarinos e 
os restantes músicos e voca
listas vão ainda confraterni
zar com 'Os representantes 
das diversas regiões do 
país, pelo que se prevê um 
encontro salutar entre gen
tes daquelas lides, aprovei
tando para uma troca de co
nhecimentos e costumes de 
Norte a Sul e ilhas de Portu
gal. Recorde-se que o Ran
cho . de Folclore da Quinta 
Grande já actuou em Lis
~oa, no Porto, Açores é pelo 
menos duas vezes no Porto 
Santo, tendo ainda efectua
do inúmeras actuações em 
hotéis da Madeira. . 

JMR 
"I _ ".<1 J ,~ 
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N OS JARDINS D O c, A SI N O 

Festa Tropical 
em dose dupla 

Hoje e amanhã nos 
jardins situados en
tre ,o Casino da Ma

deira e a Sala de Bingo irá 
ter lugar, d_esde as 20.00 
até às 02hOO, uma megafes
ta tropical denominada "Ca
sino Summer Party" que 
promete ser deveras anima
da, quer -em termos gastro
nómicos quer no que respei
ta à animação. Neste cen,ário irá decorrer hoje e amanhã a Fes-ta de Verão 

que promete ser muito animada. 
Propostas tentadoras 

Para as duas noites as 
propostas gastronómicas 
reservadas serão respecti
vamente a feijoada brasilei
ra .egrelh,adós. As quais es
tarão à diSposição dos inte
ressados entre as 20.00 e 
'as 22h30. 

, Na'vertente musical, fan
farras, Bancta'Zinha e o DJ 

. FreddT.'iaquecerão" o am
biente, predispondo o públi
co para o espeétáculo deve
ras vivo que -os Los Mano

,los, vindos directamente de 
;Espanha, Irão realizar nes
ta sua 'estreia nà Região. 
. É que ' trat~-se de um 

. dos mais su"gestivos gruPQs 

de música latina, que atra
vés de "Ali My Loving" (cu
riosa revisitação do conhe
cido tema dos Beatles) e de 
"El Muerto Vivo" entre mui
tos outros trechos continua 
a animar as pistas de dan
ça das discotecas de todo o 
mundo. 

Em palco estará uma de
zena de elementos, ocupan
do-se metade das guitarras 
e vozes, enquanto os res
tantes estarão no baixo, te
clas e percussão' num con
certo que não deixará nin
guém indiferente. 

No decurso da "Oasino 
Summer Party" que se pro

·longará ao ar livre enl am-

bas as noites até às 02hOO 
está previstà a distribuição 
de diversos prémioS". 

Depois, até às 05.00, o 
Copacabana e o DJ Freddy 
assegqr.arão -a sequência 
da animação, 

PrograJUaintenso 

Desde o -iníció do ano e 
. até agora o, Copacabana 

tem' vindo a apresentar um 
intenso e div.ersificado pro
grama de aniInàção., ó qual, 
de resto;_ teIn-encQntrado a 
melhor receptividade não 
só dos madeirl;)nses mas 
também dos mu~tos turis
Jas que nos visitam . 

" '. 

Na realidade, desde pas
sagens de modelos a espec
táculos musicais, por onde 
passaram nomeadamente 
Wanda Stuart, AnjQS, Fer-, 

-nando Luís e os finalistas.' 
do "Chuva de Estrelas" pa
ra além de outras 'atrac
,ções, o referidQ espaço de -
,animação nocturna tem re-
gistado grandes enchentes. 
_ . Por último, acresceÍlte- ' 
2se , que: esta megafesta de , 
Verão surge ria sE;lquência 
de uma realizada há .um 
ano no,Port,o Santo, que te
v.e a afluência de dez mil, 
pessoas, 

~ "0 

JOSt SA LVADOR 
--jsalv~d .or@dnoticia5.pt 

R'E ~ R E 5- E N TA A EXPO'2000 ' 

BandaMllnjJ~~~d() Funchal ' 
encoritra':'se.êirf Hannover 

.. - - ~.,~:~ ;-'); ~'" ' , ." ':;. 

A· ' Bánda , MUI!iéip~ do 
'. Funchal (ArtIstas) 

': encontra-se-em ·Hànnover· 
: (Alemanha), onde de 18 
até 23 'de Julho~ represen-
ta a Região no Expo'2000 
que_decorre na cjdade ger
mânica. 

_ As' actuações do agrú
parnento, que decorrerão 
nó recinto do evento, são 
preenchidas na sua maior 
parte pela execuçãq de pe
ças da tradição musical 
madeirense. A Banda Municipal do Funchal est,á na Expo'2000 

Segundo José António represtmtando a Regi&,o. · . 
Faria, maestro de "Os Ár- -:' ' .. 
tistas", «a presença na Ex- ' alusivos aos 150 anos da l recção, considerou o con-
po'2000 representa um im- banda». _ ' vite «um prémio à longevi-

. portante estÚllulo,já que Por seu lado,. Armando dade e ao tr~bal):lO , desen-
. ' oincide',,'c~llb·!OOl'"lestéjó';'.l·'-&lIeivaq .~IÍi,.-m ~i ;,nMtilli ~dQ.sOOul@ 

e meio,de eXistênCia),. 
Nesse período, subli

nhe-se, a Banda Munici-
. pJ1í do Funchal deslocou

-Sé aos '-A.çores; 'Canárias 
e inúmeras vezes ao éontic 
nente, ·tendo, em"1998, par
ticipado c()m outrás' form'a
ções madeirenses nq Dia 
da Região, na Expo'98; , 
realizada em Lisboa. ' 

O agrupamento, éuja ~e
de son'e obras -de benefi
ciação, foi uma das pre- . 
senças na última , édição 
do festival de folclore "24 
Horas a Bailar" realizado 
em Santana, tendo repre
s~ntado o conceiho do 
FunchaL 

FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 

VISITA DE INTERCÂMBIO 
/ 

Agua de Pena 
acolhe grupo típico 
Na sequência do inter

câmbio que tem vindo 
a realizar desd() 1996, o Grú
po de Danças e Cantares da ' 
Casa do Povo de Água de Pe
na, recebe, no próximo dia 
25 de Julho, o Grupo Típico 
de Cadima, na região da 
Gâri.dara. Cantanhede, no 
distrito de Coimbra, 

A presença, ... entre nós, 
do agrupamenj;p,.,formado 
por cerca de 43 elementos 
irá estender-se até 30 do 
corrente, estando previs
tos, nesse período, espectá
culos no Hotel 'D. Pedro 
Baía, nas Festas de Santa 
Beatriz, Padroeira de Água 
de Pena e também na Sema-

-na Gastronómica de Machi
co, 

A primeira actuação es
tá agendada para as 21h45, 

no dia da chegada. As res
tantes irão processar-se a 
29 e 30 em Água de Pena. E 
a última também nesse dia 
terá lugar, como referido, 
na cidade de Machico, pe
las 20h30. 

Entretanto, o grupo anfi
trião, retribuindo a visita do 
seu homólogo de Cantanhe- ' 
de, irá deslocar-se de 4 a 10 
de .Agosto até essa região 
onde, na qualidade de convi
dado, participará num festi
val de folclore. A deslocação 
tem os apoios da CaSa do Po
vo de Água de Pelia e da au
tarquia local. 

Sublinhe-se que os ante
riores intercâmbios realiza
dos foram com os gr'upos 
de São Miguel e Santa Ma
ria (Açores). 

JOSÉ SALVADOR 

AMANHÃ E M PORTIMÃO 

Eva Santos actua 
-em festival infantil 
AmadeirenSe Eva San

tos, 7 anos, irá ama
nhã, sábado, 22 de Julho, 
actuar em Portimão no Fes
tival Infantil "Chaminé de 
Ouro", com o tema "A can
ção do meu crescer", da au
toria de António Castro e 

, João Luís Mendonça, cujo 
- in:j:cio encontra-se p~evisto 

para as 21hOO. -
Reéorde-se que a compo

. sição esteve presente no 
19° Festival da Canção 1n-
fantil da Made.ira, tendo 
conquistado nE;lstê certame 
o quarto lugar. 

A deslocação da peque
na cantora, natural do Ca
niço, até à cidade algarvia 

teve o apoio da Câmara Mu
nicipal de Santa Cruz. 

A estreia de Eva Santos, 
que é filha de um dos mem
bros do grupo Sá Banda, -
sucedeu na edição do ano 

. passado no Festival da Can
ção Infantil, ao interpretar 
"Anãozinho", tratando-se 
esta su~ pI'é~ença no e-ven
'to algarvio de -uin 'valioso 
estúnulo para próXimas 
participações , em ' outras 
iniCiativas do génel:o. 

Por seu lado, o Festival 
Infantil "Chaminé de Duro" 
tem vindo nas suas edições 
a tér participação mádei-
rense. 

JOSÉ SALVADOR 
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CMF 
escreve 

a ministro 
A Câmara Municipal do 

Funchal escreveu ao minis
tro da Justiça e ao presiden
te do Instituto de Medicina 
Legal. 

Em causa estão dois fun
cionários do cemitério de 
São Gonçalo, disponibiliza
dos há um ano, por um 
mês, e que continuam a 
prestar serviço de Medicina 
Legal no Hospital da Cruz 
de Carvalho. 

A história é simples: há 
um ano, os serviços de au
tópsia mudaram do cemité
rio de São Gonçalo para o 
hospital. Na altura, foram 
solicitados, por um mês, os 
serviços de dois funcioná
rios, que assistiam os médi
cos nas autópsias. 

Um ano depois, esses 
funcionários continuam a 
ser requisitados, com a Câ
mara a pagar os ordena
dos. A situação foi ontem 
analisada na reunião ordi
nária da CMF e foi decidido 
que essa requisição terá 
que acabar, até porque a 
edilidade necessita dos fun
cionários no cemitério de 
São Gonçalo. 

Cemitério que vai ver a 
sua capela ampliada. Após 
a implantação de mais ossá
rios, a edilidade vai agora 
fazer obras na capela local, 
por forma a que esta possa 
receber, no mesmo dia, 
mais de um caixão. Hoje 
em dia, basta haver dois fu
neI'ais no mesmo dia para 
que um dos caixões tenha 
que ficar fora da capela. 

Para acabar com «uma 
situação desag1'adável, foi 
feito um projecto de amplia
ção da capela, onde se u'ão 
criar espaços laterais para 
o velar dos mortos». Trata
-se de um investimento de 
17 mil contos. 

Enquanto as obras decor
rerem na capela, serão utili

. zadas as instalações onde 
se faziam as autópsias. 

Por outro lado, à sem~
lhança do que acontece to
dos os anos, a vereação fun
chalense adjudicou ontem, 
por 45 mil contos, as obras 
de reparação e construção 
de sarjetas e de reparação 
de ramais de esgotos e 
águas pluviais e de caixas 
de visita. . 

Obras que Raimundo 
Quintal considera muito im
portantes, embora não se
jam visíveis. «Tratam-se de 
investimentos fundamen
tais à segurança do Fun
chal, especialmente na épo
ca das primeiras chuvas», 
considerou. 

Raimundo Quintal anun
ciou ainda que a campanha 
"Limpar o Mundo" vai decor
reI' no terceu'o (im-de-sema
na de Setembr·o. 

MIGUEL ÂNGELO 

·~~~::::t:~::mangelo@dnoticias . pt 
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PROTOCOLO A 1 5 D E SETEMBRO 
< 

Nova ponte aérea 
defende ligações 

Atransportadora aé
rea nacional, TAP, 
vai assegurar uma 

nova ponte aérea FunchaV 
Lisboa com garantias de 
acerto às ligações interna
cionais. Esta é a base de 
entendimento que consta 
de um protocolo entre o 
Governo Regional e com
panhia portuguesa, a ser 
assinado em cerÍlnónia pú
blica no dia da inaugura
ção do aeroporto, 15 de Se
tembro. 

O secretário regional 
da Economia e Coopera
ção Externa confirmou, 
ao DIÁRIO, a existência 
do acordo e a data da res
pectiva formalização, mos
trando-se esperançado na 
{lolução de muitos proble
mas que se colocavam re
lativamente aos voos de li
gação, atingindo não só o 
caudal turístico para a Re
gião, mas também oS nú
cleos das comunidades 
madeirenses que nos visi
tam, com particular inci
dência para os períodos 
de Verão e Fim-de-Ano. 

Pereira de Gouveia ga
rante que este será um 
momento importante para 
o serviço de transporte aé
['eo que, como se sabe, é 
determinante numa re
gião insular. Promete que 
as dificuldades sentidas 
até ao momento estarão 
completamente afastadas, 
apontando, neste contex
to, a disponibilidade mani
festada pela TAP na con
cretização deste objecti
vo . 

Em síntese, o protocolo 

ELEiÇÕES 

• O Governo Regional e a TAP vão assinar, a 15 de 
Setembro, dia da inauguração do aeroporto, um 
protocolo que estabelece a ponte aérea Funchal/Lisboa 
em articulação com as ligações internacionais. 

As escalas em Lisboa não ultrapassarão os 60 minutos, o voo será considerado 
internacional à saída do Funchal e terá uma única numeração. 

vai ao encontro das pre
tensões dos agentes envol
vidos no sector do turis
mo, para além de corres
ponder aos anseios de to
dos os que sentiam enor
mes problemas com os 
voos de ligação. Assim, a 
partir desse acordo, a 
TAP fica em condições de 
garantir, não só maior nú
mero de viagens, mas tam-

A 1 5 o E 

bém acertar que as esca
las na capital não ultra
passarão os 60 minutos e 
que o voo será considera
do internacional à partida 
do Funchal, com a mesma 
numeração e sem mudan
ça de equipamento. 

O secretário releva um 
aspecto considerado es
sencial, que é o conforto 
dos passageiros, como 

OUTUBRO 

uma mais-valia resultante 
deste novo serviço. O fac
to de a assinatura ocorrer 
num dia de grande signifi
cado é igualmente referi
do por Pereira de Gouveia 
como complemento ao ac
to que «constitui um mo
mento de grande vivência 
regional». 

H.C. 
h correiaOnoticlas.pt 

Neutralidade 
mais cedo 

Sampaio não precisou de 
esgotar o prazo legal para 
marcar as próximas elei
ções regionais na Madeu'a 
e nos Açores. Poderia fazê
-lo até ao próximo mês de 
Agosto, mas já ontem 
anunciou que se realiza
riam em 15 de Outubro. 
Desta forma, foi ao encon
tro do que tinham sugeri
do a esmagadora maioria 
das forças políticas e os ti
tulares dos órgãos de go
verno madeirenses - a ex
cepção era o PS ao reco
mendar que o dia das elei
ções fosse a 1 de Outubro. 

A Madeu'a e os Açores 
vão a votos no próxi

mo dia 15 de Outubro, deci
diu ontem o Presidente da 
República. Para que o pro
cesso eleitoral nas regiões 
autónomas seja formal
mente encetado, falta que 
a data escolhIda por Jorge 
Sampaio seja publicada no 
Diário da República (DR). 
Mal isso aconteça, entrará 
também em vigor o princí
pio .da neutJ:alldadç e im
parclalidadíl das ·c.mtída-

des públicas. Será a pri
meira vez que tal princípio 
terá efeitos tão cedo nu
mas eleições regionais. 
Até aqui, tem sido entendi
mento de que a sua obriga
toriedade se circunscrevia 
ao período de campanha 
eleitoral. Uma situação 
que a Lei n.o 26/99, de 3 de 
Maio, veio alterar, obser
vou, ontem, ao DIÁRIO, Nu
no Santos e Silva, jW"ista 
da Comissão Nacional de 
El . - G'NE). r to !';ignifi-

ca que já as últimas legisla
tivas nacionais decorre
ram nestas circunstân
cias. 

Outra das Ílnplicações 
imediatas a partir da publi
cação da data das eleições 
no DR, esta sem qualquer 
novidade, será a proibição 
de os partidos recorrerem 
a meios de publicidade co
merciaI- a não ser que se
ja para pi'omover' eventos 
tipo festas e comícios. 

Como se previa, Jorge 

A decisão do Presidente 
da República é sustentada 
pelo facto de que em mea
dos de Outubro estará as
segurada a «imparcialida
de» necessária e a «maior 

40144 
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• NO FECHO 

PSD e PP contra 
"lei da droga" 

O PSD e o pp juntaram-se, 
ontem, na Assembleia 
Regional contra a nova lei 
da droga. Além dos votos 
favoráveis às propostas de 
resolução que condenam a 
nova legislação, os dois 
partidos, à direita do 
hemiciclo madeirense, 
firmaram um pacto contra 
a descriminalização da 
droga. O PSD comprome
teu-se a levar a plenário 
da Assembleia o parecer 
que será solicitado à 
Região para que a lei seja 
aprovada; enquanto o pp 
apelou à «desobediência» 
do Governo face a esta lei 
Ou seja, caso Jorge Sam
paio homologue a descrimi
nalização, o Governo 
Regional não deve disponi
ilizar os meios para que 

se aplique a lei na Madei
ra. PS, UDP e CDU vota
ram contra as propostas 
da direita 

Várias zonas da ilha do 
Porio Santo continuam a 
ser atingida.~ pelos cortes 
no abastechnento de água. 
Ontem, uma ruptura numa 
conduta, provocada pelas 
obras na Estrada Munici
pal 550, deixou a popula
ção da zona das Lombas 
sem água. A canalização 
danificada terá sido 
consertada logo pela 
manhã mas, pelas 23:00 
horas. o abastecimento 
ainda não tinha sido 
restabelecido. Também as 
zonas das Matas e Calheta 
têm sido afectadas. O 
funcionamento de um 
restaurante situado neste 
últhno local foi bastante 
afectado pelos constantelil 
cortes do abastecimento. 
Já o Restaurante Gazela 
teve que encerrar as suas 
portas à noite devido ao 
mesmo problema. 

participação possível dos 
eleitores», disse, ao DIÁ
RIO, Susana Zarco, asses
sora em Belém. 

Ou seja, por um lado, 
trata-se de uma data em 
que madeu'enses e açoria
nos já regressaram das fé
rias - o dia 1 estaria muito 
próximo desse período, 
bem como os dias 5 (feria
do) e 8, que ainda teriam a 
agravante de haver "pon
te", o que poderia contri
buir para uma menor 
alluência às urnas; e, por 
outro lado, oferece as mes
mas condições de competi
ção a todos os partidos. As 
últÍlIlas legislativas regio
nais, recorde-se, disputa
ram-se em 13 de Outubro. 

StRGIO GOUVEIA, em Lisboa 

sgouveiaOdnoticias.pt 
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o avançado 
Herivelto, . 
que já actuou 
no Marítimo, . 
va~ser 

jogador 
do Nacional. 

' Asduas 
pártesjá 

"'Chegaram 
a .um acordo, 
válido -
por um ano, 
e o jogador 
é esperado 

~ em breve 
na Madeira. 
A outro nível, 
o Nacional 
tem· hoje 
uma 
Assembleia-, 
-Geral. 

0
:'--
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• PÁGINA 5 • 

E X A M E S M ÉD I C OS N o P R I M E I R o D IA 

. ~ibeiraBravainicia época 
-com 16 caras novas 

SEXTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2000 

Descompressão 
. . . . 

naplscrna 
• PÁGINA 2 • 

ATÉ DOMINGO 

Estreito promove 
Feira do Desporto 

• PÁGINA 6 • 

UNIÃO EM ESTÁGIO 

Três brasileiros 
esperados hoje 
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Piscina 
substituiu 

"físico" 
o programa de trabalha

do agendado para ol(tem so
freu uma pequena altera
ção, com o treino de indole 
física, que estava marcado 
para o Parque Municipal, a 
ser cancelado. De tarde, o 
plantel acabou por realizar 
apenas trabalho de descom
pressão na piscina do com
plexo militar de Mafra. Uma 
sessão que serviu para os 
atletas recuperarem do es
forço despendido até agora. 

De manhã, apesar da ver
tente física não ter sido des
cmada, o treino incidiu em 
aspectos de ordem técnica e 
táctica. Depois do aqueci
mento e ' algum trabalho de 
flexibilidade, Nelo Vingada 
dividiu o plantel em duas 
equipas. Uma "pelada" em 
espaço reduzido foi o ponto 
de partida para uma série 
de exerCÍcios específicos de 
"pressing" e a saída para o 
contra-ataque. 

A sessão terminou com 
duas voltas ao campo, segui
da dos habituais exercícios 
de alongamentos. 

Para hoje, estão agenda
dos mais dois treinos: 10.00 
horas, no Complexo Militar 
de Mafra, e 17.00 horas, no 
Estádio do Parque Munici
pal. 

Bakero 
sofreu 
lesão 

o avançado Bakero so
freu uma lesão no treino de 
conjunto que o impediu de ' 
participar na sessão de on
tem. Assistido pelo médico 
do Marítimo que acompa
nha o estágio, José França, 
o jogador acusou uma lesão 
na tíbio-társica na perna es
querda, que o vai manter pa
rado por dois dias, após o 

. que será reavaliado. 
Por seu turno, Albertino 

regressou aos trabalhos de 
preparação sem quaisquér 
limitações. Recorde-se que 
o lateral sofria de um pro
blema nos gémeos da perna 
esquerda. Outro regresso 
aos trabalhos foi o de Fi
gueira, completamente recu
perado de uma gripe. 

Dani Diaz, recen~emente 
submetido 'a uma interven
ção cirúrgica, ressentiu-se 
e faz apenas trabalho de re
cuperação, enquanto Lino 
está completamente refeito 
das dores que o apoquenta
ram. Finalmente, Mariano e 
Eusébio estão em fase de 
franca recuperação e am
bos trabalharam sob as or
dens de David Gomes. 

O jovem da equipa B, Fer
nando, sofreu um forte trau
matismo no tórax e teve de 

. abandonar os trabalhos de 
imediato. 

ESTÁGIO EM MAFRA 

o treino na piscina serviu para descomprimir do esforço dos últimos dias. 

,( 

«Espero que seja . ~ a aepoC3» 
E poca nova, esperan

ças renovadas. Nél
son apresta-se para 

cumprir a sua terceira tem
porada ao serviço do Maríti
mo, onde tem sido a "som
bra" de Van der Straeten . 

Eterno suplente do guar
da-redes belga, que dman
te dois anos defendeu as ba
lizas "verde-rubras", Nélson 
vê finalmente chegada a ho
ra de ganhar a titularidade: 
«Estou na ' expeçtativa. O 
Van der Straeten foi embo
ra, com muita pena minha, 
por um lado, pois tratava
-se de um grande jogador e 
um óptimo colega. Aliás, es
tou convicto de que foi um 
dos maiores guarda-redes 
que passou por Portugal. E 
com ele a jogar e a rubricar: 
as exibições que todos vi
ram, para mim, era extre
mamente difícil ser titular. 
Só por azar ou lesão é que 
poderia acontecer». Por ou
tro lado, confessa que «sin
to satisfação pela vaga dei
xada, por pensar que terei 
mais hipóteses de ser titu
lar. O Marítimo contratou 
um outro elemento, que é o 
Gilma,r. É màis um guarda
-redes · na equipa. Estou 
aqui com a intenção de tra
balhar para ajudar a equi
pa: Se ·0 treinador entender 
que vá para o banco, só te
nho que respeitar a deci
são», refere. 

Sobre as suas metas pa
ra este ano, o guardião é 

• Com a sa'ída de Van der Straeten, Nélson, eterno 
suplente do belga, vê chegada a hora da sua afirmação. 
Tecendo rasgados elogios ao seu ex-colega, o guardião . 
espera que a época que se aproxima seja a sua. 

MARTINHO FERNANDES 

Nélson está apostado em garant ir a t itularidade na baliza do Marítimo. 

claro: «O meu grande objec
tivo é ser titular, É iSBO que 
eu quero e vou trabalhar 
com esse intuito. Espero 
que esta seja a minha épo
ca, digamos assim, que cor
ra bem, tanto para mim, co
mo pata à equipa. Penso 
que é chegada a hora da mi-

nha afirmação, Ao longo do 
trabalho que tenho vindo a 
realizar e nos jogos em que 
fui chamado, correspondi 
da melhor forma. No ano 
transacto joguei em três jo
gos, Porto, Guimm'ães e 
Benfica e acho que estivé 

. bem». 

Nélson recorda, ainda, 
que no ano que a equipa 
conseguiu um lugar emo
peu esteve como titular du
rante onze jogos e que cum
priu muito bem a sua mis
são, daí estar certo de que 
tem valor para ser titular 
do Marítimo . 

FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 

Pereira 
no sorteio 
Carlos Pereira, presiden

te do Marítimo, junta-se à 
comitiva amanhã de ma~ 
nhã, dia em que a equipa 
vai defrontar a Académica, 
naquele que será o primei
ro ensaio da temporada. 

O presidente da colecti
vidade do Almirante Reis 
viajou na noite de ontem 
para o Porto, onde vai par
ticipar na ASsembleia Ge
ral da Liga, onde vão ser 
discutidos assuntos de 
grande interesse para o fu
tebol profissional. 

Após a conclusão da re
ferida Assembleia Geral, o 
timoneiro maritimista as
sistirá em Gondomar ao 
sorteio do Campeonato da 
I Liga, época 2000-2001. 

Jogo 
às 17 horas 

O primeiro jogo da épo
ca dos "verde-rubros" vai 
realizar-se no Estádio do 
Parque Municipal de Ma
fra, uma excelente infra-es
trutma desportiva. 

O encontro com a Acadé
mica está agendado para 
as 17 horas de amanhã, 
após o que será concedida 
uma folga, a todos os ele
mentos do grupo de traba
lho que se encontram em 
estágio em Mafra até às 23 
horas de domingo. 

O início do segundo ci
clo de preparação da tur
ma "verde-rubra", que se 
prolonga até ao dia 31 de 
Julho, está marcado para 
as 10.00 horas da próxima 
segunda-feira. 

Hotel 
melhorado 
O Hotel Castelão, onde o 

Mai'ítimo se encontra a 
cumprir o estágio de pré
-temporada, regista algu
mas melhorias ao nível de 
infra-estruturas. Para 
além de alguns quartos já 
possuírem ar condiciona
do, os atletas passaram a 
dispor de uma sala de jo
gos, com mesa de bilhar, se
tas e matraquilhos. 

Calor faz . ,.. 
aparlçaO 

Depois de nos primeiros 
dias de estadia em 'Mafra 
terem-se registado tempe
raturas um pouco baixas 
para a época, o que tem fa
cilitado a tarefa do grupo 
de trabalho, o calor fez a 
sua aparição. Ontem, a 
temperatura rondou os 30 
graus, ao contrário dos 
dias anteriores, em que os 
termómetros' nunca ultra
passª,ram os 20 graus. 
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S' O R T E I O É H O J E 

FC Porto conhece 
adversário na Liga 

O FC Porto conhece 
hoje o seu oposi

. tor ou potenciais 
adversários na terceira 
pré-eliminatória' da Liga 
dos Campeões ' europeus 
de futebol, última que an
tecede a fase regular da 
milionária prova. 

O FC Porto beneficia 
no sorteio do estatuto de 
cabeça de série, devido . 
ao coeficiente competiti
vo das últimas cinco tem
poradas, em que marcou 
presença assídufl, na Li
ga .dos Campeões, facto 
que lhe permite escapar 
a alguns "indesejados". 

Fora do caminho dos 
portistas estão o Intel' de 
Milão e o AC Milan (Itá
lia), Valência (Espanha), 
Olympique de Lyon 
(França), Feyenoord (Ho
landa), Galatasary (Tur
quia), Dinamo Kiev 
(Ucrãnia), Lokomotiv de 
Moscovo (Rússia), Pana
thinaikos (Grécia), Leeds ' 
Unitéd (Inglaterra) e 
Sparta Praga (República 
Chéca). 

Para além destas equi
pas, também <> Slávia de 
Praga (República Che
ca), Rosenborg (Norue
ga), Brondby (Dinamar
ça) e Rangers FC (Escó
cia) - ainda obrigados a 
disputar a segunda pré
-eliminatória - serão ca
beças de série se vence
rem os seus opositores. 

Galatasaray 
fora do caminho 

Tal como os restantes, 
onde se destaca como cu
riosidade a nova equipa 
do brasileiro Mário Jar
deI, o Galatasaray; vence
dor da Taça UEFA., tam
bém estas formações fica-

• O sorteio da terceira pré-eliminatória da liga 
dos Campeões, em que participa o FC Porto que tem 

. o estatuto de cabeça de série, é hoje. Os jogos . 
estão marcados para 8 e 9 e 22 e 23 de Agosto. 

o FC Porto fica .a saber hoje o seu . destino na Liga dos Campeões. 

rão fora do caminho do 
FC Porto no .sorteio a rea
lizar hoje. 

Os possíveis 
adversários 

Entre o lote de poten
ciais adversários do FC 
Porto encontram-se já o 
Hamburgo SV e o 1860 
Munique, da Alemanha, 
o Dfuamo de Zagreb, da 
Croácia, o FC Tiroli da: 
Áustria, o Saint Gallen, 
da. Suíça" e · o . Herfolge 
BK, .da Dinamarca. 

A s~gunda pré-elimina
tóriade qualifiçação pa
ra a Liga - na qual ' o 

Sporting tem já lugar as
segurado na condição de 
campeão português - , a 
decorrer a 26 de Julho e 
2 de Agosto, determinará 
mais .2atorze equipas pa
ra a terceira, que entra
rão hoje à condição no 
sorteio a realizar na seJ 

de da UEFA. 

J ogos marcados 
para Agosto 

. Entre as equipas patti-
. cipahtes na segunda pré
-eliminatória . contam-se 
Estrela Vermelha (Jugos
lávia), Dínamo. Bucareste 
(Roménia) , Anderlecht 

(Bélgica), Hajduk Split 
(Croácia), Sturm Graz 
(Áustria) e Levski Sofia 
(Bulgária). 

O sorteio poderá já de
terminar o adversário do 
FC" Porto nesta sua es
treia na pré-eliminatória 
da Liga dos Campeões, 
mas também poderá 
apontar apenas como 
opositor o vencedor do jo
go entre duas das . equi-

. pas' envolvidas na'segun-
d[1, ronda. . 

Os encontros da tercei- . 
ra pré-eliminatória 'da Li
ga dos Campeões estão 

. ' agendados para 8 e 9 de 

. Agósto e 22 e 23 do mes-' 
mo mês. 

c O M o E S TA D O (Sporting e Benfica), Por
to (FC Porto e Boavista), 
Aveiro, Braga, Coimbra, 
Faro/Loulé, . Guimarães e 
Leiria. Dos clubes ou au
tarquias responsáveis pe
los estádios, o Benfica foi 

Benfica impedido 
de fazer córitratos 'o único a não compar~cer 

à cerimónia de assinatu
ra dos respectivos cOI1tra~ 

do Gomés: 'O Estádio . da .. ' toscprograma, realizada O ministro responsável 
pelo Desporto, Fer

nando Gomes, disse, on
tem, que uma hipoteca so
bre o Estádio da Luz tor
na impossível o previsto fi
nanciamento estatal ao 
Benfica para as obras de 
remodelação do recinto. 

«O governo não pode. 
assinar 'contratos . de fi
nanciamento se a proprie
dade estiver hipotecada», 
disse Fernando Gomes. 

O jornal "Público" not~-

ciou ontem que o Estádio 
da Luz foi hipotecaM pe
lo Benfiéa, como forma de 
garantir o pagamento de 
indemnizª,ções à empresa 
de construção civil Euroá- · 
rea, se não se concretizar 
o negócio relativo à venda 
de um lote, que inclui três 
campos de treino e o pavi
lhão Borges Coutinho. , 

«Estou confiante que o 
Benfica tem, meios para ul
trapassar este proble
ma», acrescentou Fernan-

, • .. _. \ 4, ~ 

Luz é um dós 10es.tádios 'em 5 de Junho. . 
indicados para reéeber'jo- No total serão investi-
gos do~ cãmpeona:to euro~ dos cercá de 50 milhões 
peu de 2004; mas o Benfi- de contos, dos quais 16 mi-
ca não assinou o contrato- lhões serão suportados . 
-programa relativo ao pelo Estado. O Benfica re-
apoio do Estado às obras cusou assinar o contrato- . 
de remodelação. O Estado -programa, reclamando ' 
comparticipa com 25% do uma maior comparticipa-
custo das obras de cons- ' ção estatal, por calcülar 
tl;'ução ou' de renovação actualmente em . 11 mi-
dos estádios destinados lhões de contos o custo 
ao Europeu de fu'tebolJo- das obras previstas para 
calizados em Lisboa o seu estádio. 

.' ,1.1 I . " 
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Pizzi chegou seÍnsér 
apresentado 

O hispano-argentino 
Juan Pizii, a mais re

cente contrataç.ão dQ FC 
PortQ, chegou .ao . início da 
tarde à Cidade Inyicta, mas 
a sua apresentação, que es
. tava prevista para uma con
ferência de imprens,a, não 
se chegou a realizar. 

À margem dessa situa
ção, o plantel do FC Porto 
prosseguiu a preparação, 
com dupla sessão de traba
llio onde ainda estiveram 
presentes André e Luís 
Cláudio, preteridos por Fer-
, nando Santos. O lote de ca
sos clínicos do plantel en

. globa cinco atletas: Deco, 

Clayton, Peixe, Hilário e Jo
sivan. 

Deco evolui normalmen
te da operação ao joelho di
reito, prosseguindo com tra
balhode ginásio, Peixe trei
nou limitado de manhã e à 
tarde não participou no . 
apronto devido a uma infla
mação no joelho esquerdo, 
enquanto Hilário trabalhou 
de forma condicionada mo
tivada por uma fissura no 
pulso direito. O brasileiro 
Clayton ' apresenta uma 
mialgia de esfqrçoe tam
bém trabalhou limitado, tal 
como o seu compatriota Jo
sivan. 

N Ã . O F I C A E M I T Á L I A 

Toedtli aguardado 
em Salamanca 

O avançado argentino 
Toedtli acabou .por 

não ficar no Perugia, da I 
Divisão italiana, como 
chegou a ser noticiado, 
sendo o Salamanca, da II 
Divisão espanhola, o desti
no .mais provável do me
lhor marcador do Maríti
mo na temporada passa
da. ' 

-O clube espera a inte-

gração de Mariano Toed
tu, já este fim-de-sema
na, após ultimar os por
menores da sua transfe
rência. 

O argentino, que de
tém passaporte comunl.- , 
tário, vai ficar ligado ao 
Salamanca por uma épo
ca, tendo o clube espa
nhol direito a mais uma 
teinpor·ada de opção. 

DE F ESA MA D E I RENSE 

Agrela assina 
pela Camacha 

O defesa central madei
rense Agrela, que re

presentou a equipa do Ri
beira Brava na época pas
sada, isto depois de uma 
longa passagem pelo 
União, onde "nasceu" pa
ra o futebol, vinculou-se à 
Associação Desportiva da 
Camacha, rubricando um 
contrato com a validade 
de um ano . 

O jogador, que conta 25 
anos, constitui assim 
mais uma importante op-

ção para o novo técnico 
dos camachenses, Juca, 
com a sua experiência 
competitiva a revelar-se 
. como uma mais-valia pa
ra o plantel dos "azuis e 
brancos". . 

O ingresso de Agrela 
na A.D. Camacha vem 
pôr um ponto final na in
definição que se parecia 
abater sobre o futuro da 
sua carreira de futebolis
ta. 

M.F. 

I N S P E C ç Õ E S M É DI C A S 

Ribeira Brava . .. / 

.llllCIOU epoca 
O Ribei~a ,B~av~ d~u on

tem llllClO a epoca. 
2000/2001 onde vai compe
tir na III Divisão Nacional. 

O primeiro dia de traba
lho ficou marcado pela rea
lização de inspecções médi- . 
cas que se prolongam por 
hoje e amanhã de manhã. 
Os treinos começam ama
nhã com duas sessões na 
Ribeira Brava. No domin
. go, será concedida folga ao 
plantel. Para a semana, a 
equipa treina todos os dias 
em regime bidiário, na Ri
beira Brava e nos Barrei
ros (2a e 5a). 

I' , • I I 

Neste arranque de épo
ca, Nuno Jardim conta com 
17 reforços: Sílvio, Roberto 
e Bruno (todos ex-Cama
cha), Adelino, Graça, Nuno 
MigueL e Lino (todos ex
-São Vicente), Cláudio (ex-
-Pontassolense), Vítor Pe-
reira e Igor (ambos ex-Vize
la), Marco Aurélio (regres
sa ao futebol); Duarte Nu
no '(ex-Canicense), Marco , 
(ex-Fornos de Algodres), 
Castellanos (ex-Carabo
bo), Toni e Valter (ex-junio
res do União) e Ricardo 
(ex~júnior do Marítimo). 

E. P. 

( 
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Portugal-Espanha 
nas meias-finais 

P ortugal, Espanha, Bra
sil e França são os qua

tro semifinalistas que ama
nhã discutem o acesso à fi
nal do V Mundialito de Fute~ 
boI de Praia, a decorrer na 
Figueira da Foz. 

A selecção portuguesa, 
que ontem "cilindrou" o Ja
pão por 9-1, defronta' a Es- , 
panha, actual campeã, da 
Europà {la modalidade. Os 
espanhóis garantiramWpre
sença na final após derrota
rem o Uruguai, por 8-3. 

Na outra meia-final, . a 
França defronta o Brasil, 
equipa que ontem alcançou 

o resultado mais expressivo 
da competição "despedindo" 
os alemães com 14 golos 
sem resposta. Já os france
ses superiorizaram-se ao 
Peru, por 9-4, acabando 
com as esperanças dos pe
ruanos se manterem em pro
va. 

Hoje é , dia de descanso, 
retornando a compet.ição 
amanhã com os jogos;'das 
meias-finais. Brasil e Fran
ça entram em campo pelas 
15:30 horas. Uma hora mais 
tarde é a vez de a selecção 
portuguesa defrontar a ' sua 
congénere espanhola. o União 'iniCiou, ontem, o estágio de pré-época. 

N O UNI Ã O 

Brasileiros 
por· horas 

• o União iniciou, ontem, o estágio que se prolongará 
até ao dia 29, no Santo da Serra. O avançádo 
brasileiro Marcão deverá chegar hoje juntamente com 
mais três reforços, provenientes do Rio de Janeiro. 

'ANDRÉ REBELO 

O Yl!j~o ~eu, ont,e~, llllClO ao estaglo 
da pré-temporada 

no Santo da Serra, onde . 
Irá permanecer até ao 
próximo dia 29, de Julho. 

Os "azul-amarelos" trei
naram no relvado da Ca
macha por duas ' vezes, a 
primeira logo pela ma
nhã, numa sessão exclusi
vamente dedicada ao apu
ro físico. O treino come
çou com um ligeiro aque
cimento seguido de um 
trabalho de velocidade de 
reacção com três grupos 
de seis, repartidos ' por 
três estafetas: 

Para ' a segunda parte 

do treino houve lugar a , 
um trabalho de resistên
cia com uma corrida de 
quinze minutos. ' 

Depois do almoço, que 
decorreu no Santo da Ser
ral o grupo de trabalho 
voltou à, Camacha, para 
realizar o segundo treino 
do dia. Uma sessão que 
começou com aquecimen
to livre durante cinco mi
nutos. De seguida reali
zou-se um "meiinho". 
. Depois, o técnico Vítor 

. Urbano deu importância 
a um trabalho físico e téc
i:lico que incidiu na condu
ção de bola aliada a um 

,trabalho de mobilidade. 

Em matéria de lesiona
dos registe-se apenas o 
guardião madeirense Ro
berto que vem realizando 
trabalho condicionado. 

Para hoje estão agen
dados mais dois treinos, 
um na Quinta do Santo 
da Serra, e outro no relva
do da Camacha, pela tar
de. 

Em matéria de refor
ços, está prevista para ho
je a chegada de três refor
ços brasileiros, e também 
do avançado Marcão. Es
tes quatro elementos de
verão assim juntar-se ao 
plantel que neste momen
to conta com 18 atletas. 

EQUIPA FEMININA 

APEL com prestação 
positiva no MundiaJito 

'F oi bastante positiva a 
participação da equi

pa feminina de futebol da 
APEL, no "Mundialito", de 
futebol de Gran Canária, já 
que obteve o quarto lugar 

" na prova. 
,Devido ao número de for

mações femininas presen
tes - seis - o, campeonato 
foi disputado a uma volta 
defrontando-se todas as 
equipas. 

No primeiro jogo, a 
APEL mediu forças com a 
melhor equipa do Mundiali
to, que viria a conquistar o 
primeiro lugar, o CD Raya
co, saindo derrotada por 

7-0. Neste jogo as atletas 
da APEL mostraram uma.' 
certa ansiedade e um pou
co de nervosismo, com
preensível, já que era a, pri
meira vez que jogavam nu- '. 

. ma competição fora da Re
gião. 

No segundújogo, as atle
tas madeirenses aparece
ram mais desinibidas e con
seguiram vencer o encon
tro diante do C. 1. Despor
tes, por 2-i. 

Seguiu-se a equipa do 
Tacuense, de ' Tenerife, e , 
aqui a APEL esteve abaixo 
do seu real valor, tendo per
dido por 7-3. Acusando al- , 

gum cansaço, a equipa da 
Região nunca conseguiu se 
impor à turma adversária. 

, Na partida seguinte, o · 
adversário foi a Union Vie
ra - segunda classificada 
do torneio - que acabou 
por ditar mais uma. derrota 
das madeirenses, desta fei
ta por escasso 3-2. 

No último jogo; a APEL 
despediu-se com uma vitó
ria sobre o CucaÍÍa por 3-2. 
Os responsáveis pela equi
pa saíram satisfeitos da 
prova, não sem que antes 
agradecessem a todos 
aqueles que contribuíram 
para esta viagem. 
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Real Madrid 
" a espera 
de Figo 

A equipa do Real Ma
drid espera com os "bra
ços abertos" a chegada do 
jogador português Luís Fi
go, 'e todos, sem excepção, 
declaram que seria um 
prazer jogar ao lado de 
«um dos melhores do Mun
do». 

José ' Maria Gutiérrez 
"Guti" foi um dos que mais 
elogiou o jogador: «Tenho' 
muita vontade de começar 
a treinar. Espero que te
nhamos uma boa tempora
da. Em relação ao Figo só 
posso dizer que é um gran
de jogador e que, se vier, 
será muito bom para a 
equipa». 

Miguel Angel Garcia 
"Corona" classificou «um 
luxo» poder jogar junta
mente co.J.ll Figo, enquanto 
Esteban Cambiasso afir
mou que o português é 
~um "grandíssimo" joga
dor» e que «seria uma hon
ra poder jogar com ele». O 
argentino comentou ainda 
que regressa muito mais 
«maduro» do que quando 

, se foi embora do Real Ma
drid e que esperava «triun
far» na equipa. 

No prim'eiro dia de tra
balho oficial, antes da Par
tida da equipa para a Suí
ça, o treinador da 'forma
ção madrilena, Vicente 
DeI Bosque, não se mos
trou obcecado por ter de 
"fechar" o plantel, poden
do fazê-lo até dia 10 de Se
tembro. 

Ingleses 
julgados 

no campo 
A Federação e a Primei

ra Liga inglesa de fut!')bol 
estão a estudar a aplica
'ção de sanções que visam 
a retirada de pontos aos 
clubes cujos jogadores te
nham comportamento im
próprio dentro dos relva
dos. 

Os dirigentes da Fede
ração Inglesa de l"utebol 
(FA) pretendem oficializar 
a aplicação destas medi
das na próxima época, no 
sentido de se evitarem in
cidentesViolentos como 
os produzidos no jogo Tot-

_ tenham-Leeds da época 
passada;' onde os árbitros 
foram gravemente insulta
dos. 

A FA pretende, com es
ta medida, que os jogado
res não protagonizem 
mais incidentes, pois che
gou à conclusão de que 
não conseguia acabar 

, com o problema, mesmo 
com a aplicação de san
ções ' económicas, como 
aconteceu nO caso do jogo 
Tottenham-Leeds. ' 

A norma disciplinar vi
sà unificar os diversos, co
mités que aplicam as san
ções, bem como responsa
bilizar os clubes pela ac~ 
tuação dos seus jogado
res. 
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Avançado Herivelto 
reforço assegurado 

O Nacional garantiu a 
contratação do 
av:;tnçado brasileiro 

Herivelto que, recorde-se, 
já jogou no Marítimo,Ape
sar de o contrato, válido 
por uma época, ainda não 
estar assinado, o DIÁRIO 
sabe que jogador e clube já 
chegaram a um compromis
so para Herivelto represen
tar, os "alvi-,negros" por 
uma temporada, 

O brasileiro que, recor
de-se, iniciou a época pas
sada no União de Leiria, de 
onde foi dispensado após a 
entrada de Manuel José, 

- acabou a temporada are" 
presentar o Vitória de Setú
bal e estava sem clube .. He
rivelto encontra-se ainda ' 
no Brasil, mas é esperado 
em breve na Madeira a tem
po 'de _integrar a prepara
ção de pré-temporada dos 
"alvi-negros", 

Empenhamento 
na ordem do dia 

À margem desta situa
ção, o plantel continua a 
trabalhar, tendo treinado 
ontem por duas vezes, de 
manhã e à tarde, ,na Chou-
pana, , 

A segunda sessão ini
ciou-se 'com uma palestra 
dirigida aos jogadores, on
de José Peseiro alertou pa
ra as responsabilidades in
dividuais e para à coesão 
do grupo, dado que, a par
tir d!:) agora, inicia-se uma 
fase na qual a entrega de 
tpdos deve ser cada vez 
maior e as suas disponibili
dades também devem au
mentaI; ,substancialmente, 

. A primeira parte do trei
no incidiu em alguns exercí
cios com bola e deslocamen
tos efectuados em trabalho 
de grupo, Logo depois, foi a 
vez de o plantel "puxar" pe
lo físico num 'exercício de 
corrida prolongada e lenta, 
alternando com "picos" de ' 
velocidade, 

• O avançado brasileiro Herivelto chegou a acordo 
com o Nacional para representar o clube na próxima 
época. O ex-jogador do Marítimo volta, assim, 
à Madeira onde já actuou por vários anos. 

JORGE FERNANDES* 

. -- - .. : ... . .... ~ 

Depois do Maríti"mo e Machico. Herivelto vai r~presentar o NacionaL 
I, 

Na parte seguinte do 
treino o grupo foi dividido 
em duas partes, uma das ' 
quais realizou um minijogo 
num espaço reduzido den
tro do meio campo, com 
equipas constituídas por 
quatro elementos e quê con
tavam ainda com a partici
pação de dois ' "alas" que, 
em situação de ataque, 
efectuavam cruzamentos~ 
sendo esta a forma mais 
"pontuada" no caso de con
cretização, 

No outro meio campo, o 
restante grupo de atletas 
realizava um exercício de 
combinações tácticás com
postas por situações de um 
só toque na bola, que envol: , 
viam dois médios, um mé,
dio-ala e um extremo, que 
ao quinto toque efectua-

vam um cruzamento para a 
área ong~ dois avançados 
surgiam em posição de fina
lização, 

Sob o olhar atento e um 
constante- incentivo do téc
nico, os jogadores foram 
dando o seu máximo, quer 
no jogo realizado quer nas 
combmações, Realce para 
a finalização que esteve em 
plano de destaque, regis
tando-se alguns golos de ex
celente recorte técnico. 

Colocado peJ:ante a ques
tão de um balanço à~ pri
meiras sessões de prepara-

: ção, Eduardinho salientou 
que «é difícil para já tirar 
quaisquer conclusões», 
realçando «o facto salutar 
de qué todos os jogadores 
vieram razoavelmente bem 
em termos físicos . Não fize-

ram férias completamente 
desgovernadas ou de rela
xe total e isso facilitou o 
nosso trabalho, sabendo 
que a pré-temporada dói 
um bocado, mas os jogado
res têm-se aplicado muito, 
têm sido muito humildes e 
estamos a conseguir ga
nhar indices físicos q\W é o 
mais importante nesta altu
ra», 

Em relação às sessões 
de treino efectuadas, o téc
nico referiu ' que foi mais 
um dia de trabalho intenso 
e que «o grupo está a assi
milar facilmente os nossos 
processos de treino, bem 
como é muito forte em ter
mos técnicos». 

A equipa volta a treinar 
hoje por três vezes, 

* c/ MARTINHO FERNANDES 
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ESTA TARDE 

Nacional reunido' 
em Assembleia.;.Geral 

O Clube Desportivo Na
cional tem marcada 

para hoje uma Assem
bleia-Geral para tratar de 
matérias importantes pa
ra a vida: futura dos "alvi
-negros", como a marca
'ção do acto eleitoral para 
os corpos sociais e a atri
buição do nome ao Com
plexo Desportivo da Chou
p~na, 

A reunião ,magna dos 
nacionalistas está agenda
da pará as 18.00 horas, no 
Auditório dos CTT, no edi
fício 2000, com a aprova
ção do Relatório e Contas 
como primeiro ponto da 
ordem de trabalhos. 

O segundo assunto em 
discussão é a aprovação 
dos Estatutos da Funda
ção do Nacional f seguindo- , 
-se a decisão sobre a atri
buição do nome ao Com
plexo Desportivo e a alte
ração no sistema de só
cios, 

O último tema em agen
da nesta Assembleia-Ge
ral é a marcação das elei-. ' 
ções para os órgãos so
ciais do clube, 

Como é dos estatutos, 
se à hora marcada'não es
tiver presente o número 
suficiente de ássociados, 
a A.G. realiza-se uma ho
ra mais tarde,' com os só
cios que estiverem presen
tes. 

J anuário Fernandes 
L;U 

no s,9rteio da II Liga 

Entretanto, o Nacional 
participa hoje na reunião 
da Liga Portuguesa de Fu
tebol Profissional, que de
corre durante todo o dia 
no Auditório Municipal de 
Gondomar. 

Este encontro, que vai 
debater algumas altera
ções aos regulamentos do 
futebo~ português, . cllJIl).i
na com a realização do 
sorteio do calendário das 
I e II Ligas para a época 
2000/2001 com os "alvi-ne
gros" a 'fazerem-se repre
sentar por Januário Fer
nandes, dirigente do de
partamento de futebol do 
clube. 

E,P, 
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Estreito organiza 
"I Feira do De'sporto" 

I 

O Grupo Desportivo 
do Estreito comemo

ra, na próxima segunda
-feira, o seu vigésimo ani
versário. 

, Por forma a assinalar 
a data, os estreitenses le
vam a efeito, a partir de 
hoje e até domingo, a "I 
Feira 9.0 Desporto Estrei
to 2000". Uma grandiosa 
festa que decorrerá na 
Escola do 2° e 3° Ciclos 
do Estreito de Câmara 
de Lobos. 

/!!. "festa" inicia-se hoje 
com um conjunto alarga
do de actividades. As
sim, o programa começa 
pelas 18.00 horas com a 
inauguração da Feira. Se
gue-se uma ,actuação 
das classes de ginástica 
rítmica do Estreito. A 
noite continua com a ac-

, tuação de dois grupos 
musicais. 

Amanhã, a abertura 
está prevista para as 
11.00 horas, com despor
tos radicais. Seguir-se
-ão demonstrações e prá
tica de várias lJlodalida
des desportivas (atletis
mo, badminton, ténis-de
-mesa e natação). Às 
18.00 horas continua a 
festa com a realização 
do baile dà Feira, que te
rá como palco a cantina 
da escola. 

Domingo, último dia 
desta Feira, terá como 
ponto alto as demonstra
ções de desportos radi
cais (slide/rappel), sem
pre do agrado dos jo
v.ens. O dia terminará 
com a actuação de mais 
um conjunto :musical. 

DO PESO E DO DISCO 

Angelino Gonçalves 
recordista 

A-Associação de Atletis
mo da Madeira"levou 

a efeito, ria noite de quarta
-feira, o Torneio Daihatsu, 
disputado no RG3, essen
cialmente dedicado aos lan
çadores. 

Angelino Gónçalves, do 
Estreito, acabou por ser o 
jogador em maior desta
que, ao derrubar dois máxi
mos regionais. 

Espectacular no lança
mento do disco, Angelino 
Gonçalves conseguiu supe
rar o anterior recorde em 
quase quatro metros, ao 

o projectar o engenho até 
· aos 47,30 metros. Um feito 
notável do. estreitense, já 
que o anterior recorde já ti
nha 10 anos. Pertencia a 
Juvenal Gonçalves e foi 
efectuado em 1990. . 

No lançamento do peso, 
Angelino Gonçalves voltou 
a patentear toda a sua clas
se, tendo derrubado o ante-

rior máximo regional em 
30 centímetros. Assim, o 
novo recorde é de 14,82 me
tros. 

Corolário 
de um trabalho 

Este é o corolário de um 
trabalho que Angelino Gon
çalves tem efectuado e, por 
aquilo que demonstrou nes
te torneio, tudo leva a crer 
que os novos máximos esta
belecidos, poderão ser der
rubados novamenté. 

No Torneio Daihatsu 
destaque ainda para o ini
ciado da primeira época, 
André Gonçalves, do Club 
Sport Marítimo, que derru
bou também os recordes 
do disco e do peso, na sua 
categoria. com os excelen
tes registos de 42,29 me
tros e 13,37 wetros,respec
tivamente. 

T É N I S - D E - M OE S A 

Madeirenses conhecem 
adversários europeus 

A s equipas madeiren
ses de ténis-de-mesa, 

que irão participar nas 
competições europeias da 

· modalidade, já conhecem 
quais são os seus adversá
rios. 

Assim, e na Taça dos 
Campeões Europeus, em 
masculinos, o Clube Des
portivo São Roque irá de
frontar os dinamarqueses 
do Bronderlez. Ainda nesta 
competição, mas em femini
nos, o Câmara de Lobos vai 

· defrontar o cabeça de série, 
. nOl desta prova, as alemãs 

do FC Landweid. 
Se, no caso dos masculi

nos, os são-roquinos pode~ 

' rão ter algumas hipóteses, 
já as câmara-Iobnses têm. 
uma tarefa muito complica
da. 

Estreito na Turquia 
e na Croácia 

No que concerne, às 
duas equipas do Grupo Des
portivo do Estreito que irão . 
competir na Taça Nancy 
Evans, as coisas não se aH
guram muito complicadas. 
Os masculinos vão jogar 
com os turcos do Ankara, 
enquanto os femininos de
frontarão as croatas do 
SDK Cakovec~ 
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VE LA . C L A S S 'E C .R U Z E I R O 

Iate Atlântico 
na "Sardinia Cup" 

Depois. de ter conse
guido um brilhare
te na "Rolex IMS 

Ofsshore World C.ham~ 
pionship", a fripulação 
campeã do Mundo do "Ia- , 
te Atlântico" prepara-se 
para participar numa 
das regatas maispresti
giantes da Europa, a 
"Sardinia Cup". 

-Esta regata conta com 
a presença das melhores 
embarcações do Mundo, 
bem como tripulações, 
decorrerá entre 10 e 17 
de Setembro próximo. 

Tomarl;l.m-Ihe o g9sto 
os cinco madeirenses 
campeões do Mundo: Nu
no Rodrigues, João Luís 

o Rodrigues, João Macha
do, José Rodrigues e 
João Sidónio. De tal for
ma que vão, também, par
ticipar nestá regata inter
nacional, co'nsiderada 
uma das mais importan
tes do Velho Continente. 
A tripulação será a mes
ma, ou seja, chefiada pe_

o 

lo "skipper" Tomasso 
Chieff, que desta feita irá 
"correr" em casa. 

, "Iate Atlântico" 
entre os favoritos 

Pelo resultado obtido 
no Campeonato do Mun
do de Vela - Classe Cru· 

;-- • Depois do brilharete no Campeonato do Mundo 

FILIPE SOUSA 

de Vela - Classe Cruzeiro - o "Iate Atlântico" prepara-se 
para mais uma competição internacional. Desta feita, 
; na "5ardinia Cup". A tripulação será a mesma. 

zeiro -, o "Iate Atlântico" 
é, na "bolsa de apostas", 
um dos principais candi
datos à vitória, fruto da 
sua notável campanha 
na prova de NewporL 

Finda a regata 
iate regressa a casa 

Finda esta regata, o 
"Iate Atlântico" ruml;l.rá 
para a Região, para ficar 
na posse dos seus legíti
mos proprietários, q\le 
pretendem dar continui
dadeàs regatas , desta 
feita no Campeonato Re
gional de Vela. Uma em
barcação que, com certe
za, irá dar outra dinâmi
ca e um outro prestígio 
ao "regio.naI". 

o late Atlântico vai regressar à competição, 
desta feita, ,na "Sardinta Cup". 

, Quantos aos tripulan
tes madeirenses, vão go
zar agora um período de 
férias, até à "Sardinia 
Cup". Regressam esta 
,tarde à Madeira para ·re
temperar forças, depois 
da desgastante viagem 
até aos Estados Unidos 
da América. 

.. 
O R G A N I' Z AD ' A ' S P E o'L' O '. 6~ E 'N ' T R O T R E I N O M A R 

Regata~Parque Natural 
animam fifu-de-semana 

F oram - apresentadas 
ontem, nas instala

ções do Núcleo .dos Dra
goeiros, as . R;egatas do 
Parque Natural da Madei
ra, que irão decorrer ,no 
próximo fim-de-semana 
(22 e 23 de Julho), e que 
terá como palco principal 
o campo de regatas do C,a
niçal, Ponta de Sãô Lou
renço e os Reis Magos. 

Presença confirmada 
de dois olímpicos 

Este evento, que conta 
com uma organização do 
Centro Treino Mar e com 
o importante apoio do Par
que Natural da Madeira, 
contará com a participa
ção de 25 atletas. 

De referir que entre es
tes, distiuguem-se dois: a 
atleta natural ' da Tailân-

o WindsUrf vai estar em actividade. 

dia, Minna Auto, e o cate
gorizado atleta de nacio- . 

' nalidade espanhOla, Jor
ge Manciel, que já estão 
ambos apurados para par
ticipar nos Jogos Olímpi
cos e que se encontram 

, . 

na Madeira a efectuar um 
estágio com João Rodri
gues. 

, Em relação ao progra
' ma de provas, sábado, a 
partir das 13.00 horas, te
rão início as regatas da:s 

Classes Mistral, Tiga Alo
ha e Funboard. No domin
go, às 12.00 horas, todos 
os participantes voltam a 
"lançar-se" ao mar, reali
zando novamente regatas 
da Classe Mistral, Tiga 
Aloha e Funboard. 

José António Gouveia 
espera bom tempo 

O principal incentiva
dor destas regatas , .José 
António Gouveia, realçou 
que «esta é uma iniciativa 
que era já para ter sido 
feita no ano passado, mas 
não nos foi possível. Este 
ano, felizmente, vamos 
conseguir levar o nosso 
projecto para a frente. 
Contamos ter' a participa
'ção de 25 atletas e espero 
que o tempo ajude». 

TÂ NIA CAIRES FARIA 
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Preços tão baixos, que não · é preciso inventar mais nada. 

Mimo Slim 

* 5.000$ + oferta de 2.000$ em cada carregamento de valor igualou superior a 5.000$ 
Preços com IVA incluído. Promoção limitada ao stock existente e válida para cartões activados até 31 de Julho. 
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14 paíse's 
,~~:presentes 
~ 'na prova 
o Campeonato Euro

peu de Automodelismo da 
escala 1:8, que tem como 
"palco" a Pista da Cance
la, tem representações de 
catorze países: Portugal, 
Espanha, França, Alema
nha, Itália, Holanda, Bélgi
ca, Inglaterra, Suíça, Eslo
vénia e República Checa, 
por exemplo, apresenta
ram-se no circuito com na
turais aspirações à vitória 
final na competição. 

A equipa nacional de 
cada um desses países 
trouxe à Madeira uma 
grande quantidªde de 
equipamento, o que vem 
comprovar a importância 
da prova no panorama eu
ropeu da modalidade, 

Quem se deslocar à Pis
ta da Cancela vai deparar 
com o ambiente - à escala 
1:8, como é óbvio - que se 
vive nas provas reais, até , 

' porque a manutenção e 
substituição de peças nas 
pequenas "máquinas" é fei
ta por mecânicos especia
lizados. 

E a proximidade dos 
carros "normais" é tão evi
dente, que existem mode
los dotados com as mais 
recentes evoluções em ma
téria de travões, motor e 
aerodinâmica. 

C.M, 

" EUROPEU D E AUTOMODELISMO 

Cancela já "ferve" 
Desde segunda-feira 

que oitenta pilotos, 
em representação 

de dezasseis países, as
sentaram "arraiais" na 
Pista da Cancela, local on
de irá decorrer o "euro
peu" de automodelismo na 
escala 1:8. 

Até ontem, o circuito es
teve ocupado com diver
sas sessões de treinos li
vres, as quais serviram pa
ra os intervenientes na
quela competição prepara
rem os seus "bólides" para 
as especificidades da Pis
ta da Cancela. . 

Competição a sério 

começa hoje 

A partir de hoje, o "eu
ropeu" começa a conhecer 
a parte mais decisiva; as 
verific:;tções técÍücas e as 
primeiras eliminatórias 
constituem o progr'amà, 
na parte da tar-de, precedi
do da cerimónia oficial de 
abertura, que terá lugar 
pelas 12:00 horas. 

Amanhã, as eliminató
rias irão continuar ao 
mesmo ritmo, uma vez 
que' está em causa o apu-" 

• Desde segunda-feira que o Campeonato Europeu 
de Automodelismo está instalado na Pista 
da Cancela. Os treinos livres têm ocupado a maior 
parte do tempo mas, a partir de hoje, é "a sério". 

CAR LOS MO NI Z 

Ontem à tarde. a azáfama era grande na Pistá da Cancela. 

,'Tamento :para a final, que 
terá lugar no domingo às 
16:00 horas, e onde só 

irão participar os dez me
lhores pilotos. Candidatos 
à vitória há muitos, mas o 

equilíbrio de "forças" é tão 
eVidente que é difícil fazer 
qualquer prognóstico., 

f ' _ 

MUSICA' ANIMAÇAO I CERVEJA 
no calor do verão, nós Jardins do cas~no 

}
/ j 'I·.··.\;.···· 
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·· U ·· .. ~ 

o irectame n te de Espanha 
From Spa,n 

COR..AL 
.. <fRVEJA 

A Nossa. 
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Pista 
já tem 

projecto 
o Aeroclube da Madei

ra já tem u projecto de me
lhoramentos da Pista da 
Cancela, completamente 
aprovado. " 

Esse objectivo da, direc
ção da colectividade da 
Rua do Castanheiro não é 
novo, mas só agora será 
posto em prática. 

Para além do espaço já 
existente, onde está im
plantada a pista de auto
modelismo, a zona de 
apoio aos participantes 
(mesas para assistência 
mecânica) já foi ampliada, 
assim como o comprimen
to da pÍataforma de onde 
os pilotos conduzem os 
seus "bólides". 

Agora irá ser, construÍ
do um pavilhão onde fica
rá a pista de "slots", uma 
modalidade que, aos pou
cos, vem ganhando um 
grande número de adep
tos, até porque é muito 
económica em termos de 
custos de aquisição da via
tura e manutenção da 
mesma. 

Portanto, dentro de re
lativamente pouco tempo, 
o Aeroclube da Madeira 
irá ter as desejadas insta
lações para a prática des
tas modalidades de lazer. 

C.M, 
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A N DE B O L SUPERTAÇA FEMININA 

Sorteio· ditou "derbi" 
• A Supertaça 2000/2001 já tem 

data e calendário agendados. 
Madeira SAD e Sports Madeira 
defrontam-se nas meias-finais. 

Sports Madeira. Colégio 
de Gaia e Porto Salvo 
êonstituem os restantes 
-participantes. 

gio de Gaia joga com o Por
to Salvo. Este ano disputa
do no sistema de jogos em 
casa e fora, a primeira 
"mão" das meias-finais es
tá marcada para 9 de Se
tembro, com o Madeira An
debol SAD a receber o 
SportsMadeira. Neste 
dia, o Colégio de Gaià é an
fitrião do Porto Salvo. A 
segunda "mão" desta meia
-final está marcada para o 
dia 16 de Setembro. 

to da final ser disputada a 
duas "mãos". 
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Realizou-se, ontem, 
na sede da Federa
ção de Andebol de 

Portugal, o sorteio relati
vo à Supertaça feminina 
que este ano conta com a 
presença das duas equi
pas da Região, Madeira 
Andebol SAD e Club 

O sorteio não poderia 
ter sido pior para o Sports 
Madeira, que vai defron
tar o seu "vizinho" Madei
ra SAD, enquanto o Colé- Curioso também é o fac-

Os dias 23 e 30 de Se
tembro foram as datas es
colhidas de um evento que 
mais uma vez terá uma 
formação madeirense na 
final. Recorde-se que a Su
pertaça tem sido domina
da nos últimos oito anos 
por equipas da Região, 
sendo o Madeira Andebol 
SAD o principal favorito à 
vitória, com toda a natura
lidade. A Supertaça marca o início da temporada 2000/2001. 

VOLEIBOL DE PRAIA 

Open de Portugal 
determinante 

O pen de Portugal em vo
leibol de praia vai de

correr de 24 a 30 de Julho 
na Praia da Baía, em Espi
nho, onde as duplas do 
"top" mundi;:tl actuarão 
com os olhos postos no 
"ranking" para os Jogos . 
Olímpicos de Sydney 2000 . 

. A etapa portuguesa do 
Circuito Mundial não deve
rá contar com a presença 
da dupla portuguesa já apu
rada para Sydney 2000, 
constituída pelos espinhen
ses Miguel Maia e João Bre
nha, devido a este ter con
traído uma lesão numa 
mão. 

João Brenha, que ficou 
impossibilitado de disputar 
a "poule" olúnpica de quali
ficação para a variante em 
pavilhão, a disputar de sex
ta-feira a domingo em Mato
sinhos, está a recuperar 
bem, mas em princípio não 
participará no Open de Es
pinho . . 

Existe ainda a remota 
possibilidade de Miguel 
Maia "criar" uma dupla e 
participar em Espinho, se 
bem que essa hipótese 
acarrete o risco de baixar 
a média da melhor equipa 
nacional e não contar em 
nada para o "ranking" olúu
pico. 

O presidente da Federa
ção Portuguesa de Voleibol, 
Vicente Araújo, acredita 
ainda na recuperação de 
João Brenha para Espinho, 
permitindo ' assim à dupla 
receber o «apoio, carinho e 
incentivo» devido à sua qua
lificação para Sydney. 

Face à eventual ausên
cia de Miguel Maia e João 
Brenha, a defesa da honra 
do "convento" português fi- ' 
ca entregue a José Pedrosa! 
José Teixeira e aos espi
nhenses Hugo Ribeiro/Rui 
Oliveira, respectivamente 
campeões e vice-campeões 
nacionais. 

G O L F E 

Descoberta fórmula 
~ de um "putt" perfeito 
Um grupo de estudio

sos, reunido na Uni~ 
versidade da Escócia, deci
frou uma fórmula que expli
ca o segredo para se obter 
um "putt" perfeito numa 
partida de golfe. 

Madeleine Grealy 
(Strathclyde), David Lee 
(Edimburgo), Cathy Craig 
(Marselha, França) e Del
phine Delay (Grenoble, 
França) conseguiram ela
borar uma fórmula mate
mática, após um estudo 
com 10 jogadores com "han
dicap" igualou inferior a 
cinco e que serão futuros 
profissionais de golfe. 

No estudo, que analisou 
o movimento do jogador e 
da bola, foram utilizadas 
câmaras de raios infraver
melhos e captados 200 foto
gramas por segundo em ca
da "putt" executado. 

Segundo o grupo, ficou 
. comprovado que a amplitu

de do movimento inicial 
dos braços, o tempo utiliza-, 
do, a distância percorrida 
pelo taco até bater na bola, 
a velocidade a que a bola é 
batida, a intuição do joga
dor e a sua percepção das 
medidas são deferminan
tes para se obter um perfei
to "putt". 

Vc = 2D(1/T) (PT/k) 
(1-PT?)(1/k)-1 é a fórmula 
mágica. 

. PT é a amplitude do mo
vimento inicial dos braços 
antes de bater na bola, T o 
tempo total gasto até bater 
na bola, VC a velocidade a 
que a bola é batida, D a dis
tância que o taco percorre 
até bater na bola e K a per
cepção individual do joga-
dor. . 

* Condições válidas para um Opel Corsa 1.5 TO,5P., (P.V.P. 3.373.075$00, com despesas incluídas) . Contrato de 48 meses com entrada inicial de 50%, do P.Y.P. 
, Oferta válida até 24/07/2000. Modelo apresenta.;!;', Corsa Sportij~ · J.5 TO. 

, i~-· 
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Opel CentrulI1 Madeira 
Rua 5 de Out':Jbro, n° 92· 9000-216 FUNCHAL· Tel.: 291 201200· Fax: 291 221.390 
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cÂMARA MUNICIPAL 
DE cÂMARA DE LOBOS 

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 
DO CAMINHO MUNICIPAL 

ENTRE A E. R. 101 (FONTES) E A VERA CRUZ - QUINTA GRANDE 

Publicado no Diário da República, III Série, n.O 159, no dia 12 de Julho 
de 2000. 

Entrega das propostas até às 17.00 horas do .dia 11 de Agosto de 2000. 
Acto público do concurso pelas 10.00 horas do dia 16 de Agosto de 

2000. 
1 - O dono da obra é a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Largo 

da República, 9300 CÂMARA DE LOBOS, Telefax 291944499 e Telefone 
291942108. 

2 - Concurso público, nos termos do Art .o 80.° do Decreto-Lei n.o 59/99, 
de 2 de Março. 

3 - a) - Local de execução: Sítios das Fontes e da Vera Cruz, Quinta 
Grande; 

b.1)-Designação da empreitada: 'iCONSTRUÇÂO DO CAMINHO 
' MUNfCIPAL ENTRE A E. R. 101 (FONTES) E A VERA CRUZ - QUINJA GRANDE", 

b.2) - Natureza dos trabalhos, sua descrição e preço base do concurso: 
Natureza dos trabalhos: 
- Execução do arruamento; 
- Execução da rede de abastecimentQe distribuição de água; 
- Execução da rede de iluminação pública e domiciliária; 
Descrição dos trabalhos: 
- Os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão classificados 

no vocabulário que convém para contratos públicos (CPV), publicado no 
suplemento do J.O.G.E. n.o S169, de 3 de Setembro de 1996, com a seguinte 
referência: 

- 45231 130 - 5 - Estradas Secundárias. 
Preço base: 
- O preço base do concurso é de 350.000.000$00 (trezentos e cinquenta 

milhões de escudos) com exclusão do IVA. 
4 - O prazo de execução da obra é de 450 (quatrocentos e cinquenta) 

dias a contar da data de consignação, incluindo os sábados, domingos e 
feriados. 

5 - a) - O processo de concurso encontra-se patente na Secretaria da 
Câmara Municipal de Câmara de Lobos, onde pode ser examinado durante 
as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio, até ao dia e hora 
do acto público do concurso, e adquirido após inscrição prévia. 

Os pedidos de inscrição podem ser dirigidos à entidade referida no 
ponto 1 supra, a partir da data de publicação deste anúncio. 

b) - O fornecimento do processo de Concurso será efectuado mediante 
o pagamento de 75.000$00 (setenta cinco mil escudos), em numerário ou' 
cheque visado, passado à ordem do Tesoureiro da Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos, no prazo de 6 dias a contar da data de recepção do 
respectivo pedido. O valor referido já inclui o IVA à taxa de 12%. 

6 - a) - As propostas serão entregues até às 17.00 horas do 30.° dia após 
publicação do anúncio em Diário da República. 

b) - As propostas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo e com 
aviso de recepção ou entregues na Secretaria da Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos, Largo da República, 9300 Câmara de Lobos; . 

c) - As propostas, bem como os documentos que as acompanham 
devem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração · o 
disposto no n.o 1 do art.o 71 .° do Decreto-lei n.o 59/99, de 2 de Março. 

7 - a) - Podem intervir no acto público de Concurso todas as pessoas 
que, para O· efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes; 

b) - O acto público do Concurso terá lugar no 1.0 dia útil que se seguir 
ao dia da entrega das propostas, pelas 10hOO, no edifício sede da Câmara 
Municipal de Câmara de Lobos. 

8 - O concorrente' a quem for adjudicada a empreitada terá que prestar 
uma caução de valor correspondente a 5% do valor total da adjudicação. 

9 - A empreitada é por Série de Preços, nos termos do Art. 8.° do 
Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de .Março; 

A obra é financiada pelo Orçamento da Câmara Municipal de Câmara de 
Lobos e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação inscrita no Plano 
de Investimentos desta Câmara consignada a este empreendimento; 

O modo da retribuição ao empreiteiro é o pagamento em prestações variáveis, 
efectuado nos termos estipulados no Art.o 212.° do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de 
Março, e de acordo com o disciplinado no Art.o 210, do c~ado Diploma. 

10 - No ' caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um 
.agrupamento de empresas"estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da 
celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo em . 
regime de responsabilidade solidária, ou em A.C.E. 

1 1 - Os concorrentes deverão ser titulares . do certificado de 
classificação de émpreiteiro de obras públicas emitido pelo I.M.O.P.P.I., que 
contenha a seguinte autorização: 

2." categoria (vias de comunicação e obras de urbanização), 2."' 
subcategoria (estradas, caminhos-de-ferro e aeródromos) e classe 
correspondente ao valor da sua proposta. 

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de 
empreiteiro de obras públicas a que se referem as alíneas b), c) e d) do art.o 54.° 
do Decreto-lei n.O 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a concurso nos 
termos do disposto nos art.o 67.° e 68.° do mesmo diploma legal. 

12 -O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis, a contar da 
data do acto público do concurso, nos termos do art.o 104.° do Decreto-lei 
59/99, de 2 de Março . . 

13 - O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta 
economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores e 
ponderações: 

- GARANTIA DE BOA EXECUÇÂO E QUALIDADE TÉCNICA ... 0.60 
Preço ... 0.40 
14 - PROPOSTAS VARIANTES: não aceites. 

Câmara de Lobos, 8 de Junho de 2000 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

1242 Gabriel Gregório NascImento de Omelas 
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Comesso coroa 
fuga com vitória 

O duelo, nos últimos 
três quilómetros, 
entre Commesso e 

o cazaque Alexandre Vino
kourov (Telekom) foi mes
mo o maior aliciante desta 
etapa insípida e'que não to
cou solo francês, ligando a 
cidade suíça de Lausana à 
alemã de Friburgo, na dis
tância de 246 quilómetros. 

A cerca de 30 quilóme
tros da chegada, estes 
dois ciclistas "descolaram" 
de outros três companhei
ros de fuga, lançada logo 
ao quarto quilómetro, e ini
ciaram uma marcação cer
rada com a meta pratica
mente à vista, chegando 
mesmo a "simular" uma 
prova de pista, o que qua
se originava um "embate" 
na curva que antecedia os 
últimos 500 metros de rec
ta. 

Talvez já a pensar no 
contra-relógio de hoje, que 
escalonará definitivamen
te a classificação geral, o 
pelotão, ainda a descompri
mir dos Pirinéus e dos Al
pes, optou por um ritmo 
morno e pouco se preocu
pou com a grande (e preco
ce) fuga do dia. Entre o 
grupo de cinco fugitivos, 
onde também figuravam 
os franceses Jacky Du
rand (Lotto) e Jean-Cyrill 
Robin (Bonjour) e o ale
mão Jens Voigt (Credit 
Agricole) , Vinkourov era o 
melhor classificado na ge
ral, a cerca de 40 minutos 
do líder, Lance Armstrong 
(US Postal), ontro dado 
fundamental que explicou 
a evidente apatia do pelo
tão. 

• O ciclista italiano Salvatore Commesso (Saeco) 
aproveitou ontem da melhor forma o ritmo de 
i'cicloturismo" do pelotão da Volta à França, coroando 
uma fuga de 242 quilómetros com a vitória na 1Sa etapa. 

o italiano Salvator Comesso lidera um grupo de fugitivos . 

A passividade era tal 
que na dobragem dos pri
meiros 95 quilómetros , o 
quinteto pedalava com cer
ca de meia hora de vanta
gem, rp.arca que terá "en
vergonhado" o pelotão, que 
começou finalmente a au-

mental' o ritmo. A cerca de 
30 quilómetros da chega
da, a diferença já se situa
va nos 15 minutos, altura 
em que Commesso e Vino
kourov abandonaram os 
restantes companheiros 
de fuga para protagoniza-

T É N I S 

rem um final de etapa ple
no de emoção. 

A 19a etapa, um decisi
vo contra-relógio de 58,5 
quilómetros, volta a recolo
car a corrida em França, li
gando Friburgo a Mulhou
se. 

Espanha tenta garantir lugar 
na final da Taça Davis 

A Espanha tenta chegar 
no fim-de-semana, pe

la terceira vez na sua histó
ria, à final da Taça Davis, 
em t-énis, ao receber, em 
Santander uma enfraqueci
da selecção dos Estados · 
Unidos. 

Os norte-americanos, 
apesar de não terem a ter
ra batida como piso preferi
do, não perdem nesta super
fície desde 1987, mas dispu
tam esta meia-final do gru
po Mundial sem os seus 
dois melhores jogadores, Pe
te Sampras e Andre Agassi. 

O capitão da selecção 
norte-americana, John 
McEnroe, teve de recorrer 
a especialistas em terra ba
tida, corrio o veterano Todd 

As equipas da Espanha e dos Estados Unidos. 

Martin, que já derrotou to
dos os elementos da selec- , 
ção espanhola, para formar 

a equipa e, em face das au
sências, considerou mesmo 
voltar a pegar nas raquetes 

para jogar no enconti·o de 
pares. ' 

Antes do sorteio da elimi
natória, realizado ontem de 
manhã, McEnroe anunciou 
que o par seria formado 
por Vincent Spadea e por 
Chris Woodruff, enquanto 
Martin e Jan-Michael Gam
bill alinharão nos encon
tros de singulares. 

Os espanhóis partem as
sim como favoritos para 
vencer a eliminatória e che
gar à final da Taça Davis, 
pela primeira vez em 33 
anos, tanto mais que o capi
tão espanhol, Javier Duar
te, conta com verdadeiros 
especialistas em terra bati
da, como Alex Corretja e Al
bert Costa. 
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ALUGAM-5E 
APART. T2 

Mobilado, 100 cls. 

APART. T3 
Mobilado, 140 cls. 
Telem.: 964496416 . . 

ALUGA-SE 
CASAT2 

807689 

Excelentes áreas, belo jardim, 
equipada e mobilada, sítio da 
Achada. Contacto: 291228768, 
919182093,962386600. 807707 

'AlUGA-SE
LOJA 

NO MONTE 
Contacto :~ 29-1783874 ou 
964441982. 80n02 

. , .• I"" - . ' ~ 
, ., '. ALUGA-:SE 

: Tl-DELUXO -
;' C'I ,. 

ALUGAM-SE 
Um apartamento Tl grande, 65 
cts ., em St.° António; 2 escritó
rios, nõ Funchal, 65 cts. e 75 cts., 
com 50m2 e casa de banho. Tel.: 

. 965528742,291757629. 807780 

ALUGA-SE 
PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO 
Atrás Hotel Monumental Lido. 
Contactar D. Úrsula. 
Tel.: 962649890. . 807792 

• Precisa-se para alugar, TO-T1-
T2 . Contactar: 291228768; 
919182093. 
• Àluga-se T1 mobilado, no li
vramento. Tel.: 965402512. 
• Aluga-se T1 mob., equip. , é! 
estaco privat., Edif. Podium. Te
lem.: 918203371. 
vramento. Tel.: 965402512. 
• Alugam-se escrit., R. Ca'rmo, 

. 110 çts,; apart. T2, mobilado, 85 
cts. Telem.: 965045946. 
• Alugam-se casa: T4, si mobí
lia, e casa e apart. T2, mobiléi
dos. Tel.: 291221109. Telem.: 
967041482. 

OPEL CORSA 12V 
VENDE-SE 

DE MARÇO 99 
1.600 CTS. 

Tel.: 967010283 ou 291794103. 
807734 

vw POlO 
1997, branco, 4 portas, TA., DA., 
rádio , 1.20à cts. Tel.: 
291762429, das 12:00 às 16:00 
horas. 807518 

VENDEM-SE 
Mercedes ,190 D, c/ extras. 
Mercedes 300 D123. 
ToyotÇl Hilux. 
Alfa Romeó Sprint j.7. 
Fiat Uno 45 Fire. 
Recebem-se trocas. 

Tràtar: 291524055 
ou 96544039~" 807808 

• Toyot.a Rav 4 - 66 cts./mês 
• Opel Corsa Sport 30 ctsJmês 
• OperCorsa Eco 12 V • -30 cts./mês 
'~Peugeot1 06 ~SI 35 cts./mês 
• Peugeot 106 'XT30 cts./mês 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 
DE BALCÃO 

Tel.: 291745324. 807805 

PRECISA~SE 
AJUDANTE DE 
CABELEIREIRO 

Com experiência. 
Tel.: 291222862 . 807773 

ARMAZÉM 
PRECISA-SE 

Tomar de aluguer, na área do 
Funchal, com +1-100 m2. Con
tactar: 291742142. 12449 

PRECISA-SE 
COZINHEIRO 

Zona da Calheta. 
Tel.: 291823600. ~07793 

Penlhouse, cl sauna, jacuzzi, ar 
conçficiónado, excelente locali
zaç&o.l..c/ bela vista sobre o mar. 
ContaCto : 291228768, 

,-_"=""""""'""""'=.,...-_--, ,; , • Peugeot 205 GTI 27 cts./mês 
• Fiat Punjo 55 S 30 cts./mês 

PRECISA-SE 
CABELEIREIRA 

. 919182093, 962386600. 807708 

PRECISAM-SE 
Muito urgente, 

apartamentos, casas, 

lojas e armazéns para 

arrendar 

Tratar na: 
AGÊNCIA FERREIRA 

~_. Rua 31 de Janeiro, 103 
" Telet.: 291234967 

' AMI-l017 

ALUGA-SE 
TO/1 

Zona turística, cl mobília, cl 
direito a piscina. 90 C. 

TI291200260-962503163. ~ 

RUA DA POmE NOVA, 15 · TElEF.: 291221335 
RUA 31 DE JANEIRO, 94· TElEF. 291221 367 

Vasco Dinis: 969070834· Pedro lInis: 963086886 

. NOVOS TODAS AS MARCAS ._ 
DIESEL . 

• Opel Corsa 1.5 n ) · 5.p, . '2000 
cl DANE/FC/RDc/RDS/2X AIRBAG 
sem entrada, desde 62 cts. mês 

··Citroen XSara 1.5 diesel', 5 p. 1999 . 
cl DANE/FC/RD/2X AIRBAG/PINT. METZ 
sem entrada, desde 64 cts, mês 

• Toyota Starlet 1.5 Diesel- 3 p. 1989 
sem entrada, desde 44 cts. mês 

• Fiat Punto,ELX (novo modelo)· 5 p. 2000 , 
c/DAlVE/FC/RD/PINT. METZ ' 
sem entrada, desde 47 cts. mês 

• VW Polo (novo modelo) ·5 P: 2000 
c/DAlRD/2XAIRBAG/PINT. METZ 
sem entrada, desde 49 cts. mês ' . 

• Nissan Micra 1.3 GX· 5 p. 1999 
cl DANE/FC/RD/AR CONDICIONADO 
sem·entrada, desde 53 cts. mês 

• Ford Fiesta Techno -5 p. 12/1998 
c/DANE/FC/RD/PINT. METZ 
sem entrada, desde 43 cts. mês 

• Citroen Saxo 1.1- 5 p. 199;: 
c/DANE/FC/RD/JLUPINT. METZ 
sem entrãda, desde 30 cts. mês 

VBRDA PART'ICULAR 
L •. Oe ·JA N.O···· · G··· ··· ·A···· R···· ·A···.J·A' U. ~ •• •• ' .• / ] j •. w .: •• . ' ••• : . .... w ••• : " .. . • • ••• ' 

A = 200 m2. 

Contacto: Élia 291204370 até às 18hOO. 

fi LE~~~l!~M~'~! 
IOCA~!AO DA ~IEMANA: ~lElUJGIEOr ~ @® }{f(AD ~ ®® I 

MARCA MODELO . ANO MARCA · MODELO ANO 
• Peugeot 106 xr 92 • Peug.eot 405 MI16 91 
• Peugeot 306 sr 1.4 96 • Ford Fiesta 1,1 93 
• Peugeot 106 XT 1.4 94 • Opel Astra Caravan 1.4 16 V 96 
• Peugeot 406 SV 2,0 98 • Opel Corsa 1.2 Swing 89 
• Peugeot 306 Orage 1.4 BK 97 • Opel Corsa 1.2 Swing 93 
• Peugeot 406 ST 1.8 BK· 7 iug. 97 . • Volvo 340 GLE 1.7 89 
• Peugeot 306 Break Grifte 1.4 98 • Opel ,-Corsa 1.4 SI 94 
• Peugeot 306 XS 1.6 i 95 • Renault Clio 1.2 93 
• Peugeot Partner 1.4 . 5 lug, 97 • Peugeot 309 1.4 88 

Viaturas de serviço si averbamento 

• Peugeot 406 Executive 1.8 • Peugeot 406 HDi BK 
• Peugeot 406 TD 12 V , • Peugeot 406 ~D i 8erlina 
• Peugeot Boxeur 310 CS tecto • Peugeot 306 HDi BK 
• Peugeot 306 8K 1,4 • Peugeot 106 Diesel · 3 p. 

Esperamos' por si/... . . 

CONHEÇA AS VANTAGENS DO CRÉDITO PEUGEOT ATÉ 60 MESES. 

Novos e Usad os. 

• Ford Fiesta 1,1 CL 24 cts./mês 
• Ford Fiesta 1,1 . 20 cts./mês 
• Opel Kadet 1. H5 21 cts./mês Telef.: 291228144. 807509 
• VW Polo Band ' 33 cts./mês 

COMERCIAIS 
• Toyota Hiace 30 cts./mês 
, VW Polo Van 21 cts./mês 
• Renault Express 22 cts./mês 
088: temos mais viaturas em stock" 

Rua daS Cruzes, 13/15 
Telet.: 291756250- T.M:N. 965013353 

• Vendem-se Opel Statiõn', 2 To
yotas Starlet, moto CBR, Rover 
414. Tel.: 965402512. 

• Vende-se Suzuki Bandit 600, 
1999. Telem. :-965083782. 
• Jipe Maverick, 94, 32 mil km, 
3.000 cts. Tel.: 291231326. 
• Vendem-se jantes Opel. Tel.: 
291935916, 919992072, 
919825730. 

GUARDA 
NOCTURNO 

PRECISA-SE 
Para Edifício Oudinot. 
Telef.: 291231027. 

HOTEl4 
ESTRELAS 
RECRUTA 
PESSOAL 

12366 

• Vendo Fiat Punto, 96, diesel. 
Telem.: 962922418. Bom preço. 
• Vendo Mazda hasculante , 
3.500 kg , 1987, inspeccionado, 
impecável, 780 cts. TM: 
966259497. 

Feminino e ma~culino, para as 
secções de cozinha, restauran
te, bar. 

PRECISA-SE . 
EMPREGADA , . 

DOMESTICA 
Casa Garajau. 
Contacto: 919429201. 807781 

Entrevistas das 15h às 18h. 
Telefone: 291701300. 

'DESCAPOTÁVEL. 5 PORTAS'- DIESEL 
MELHOR OFERTA 

J 

12353 

Contacto: Élia291204370 até às 18hOO. 
Depois da 18hOO - 965012698 

VBRDA PARTICULAR 
;.' GARAJAU T1 

o 
~ . 

V 
N 

O MELHOR APARTAMENTO NA MADEI RA 
Só VENDO PARA CRER. A = 97 M2. 

11 
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PRECISAM-SE 
MESTRES E AJUDANTES PARA 
. OFICINA DE ALUMíNIOS 
Ordenado acima da tabela'. 
Contactar pelo telemóvel: 
965010492. 807764 

PRECISAM-SE 
COZINHEIRO 
E AJUDANTE 

C/ experiência. 
EMP. MESA DE 1a E 2a

. 

Tel. : 291229743, 965126519.,2364 

PRECISA-SE · 
OPERADOR DE 
tNSTAlAÇÃO 

Com carta de condução de 
ligeiros. Telefone: 291238012. 

12350 

PRECISAM-SE 
lAVADORAS(ES) 

AUTO 
Os interessados deverão con
tactar os telef. n.os 291742882, 
291742863. 12348 

• Paquete escritório precisa-se; 
Rua do Carmo, 34, 1°, sala 3. 

COMPRO 
CASA 

Destruída ou terreno, até 5:000 
contos , Funchal ou qualquer 
parte da ilha. Tel.: 291236043. 

807760 

Sr. Emigrante 
Se pretende comprar casa 
ou apartamento, no Funchal 
e Caniço, tipo T1-T2-T3, 
novos, tratamos do emprés
timo até 100%, em 30 anos, 
desde 90 C. 

Trata: Predifunchal {AMl 914) ~ 
28 a68 feira T/2912oo260 - ~ 
962503163. Fax: 291200263. 

• Precisa-se casa T3, até 45.000 
cts, arredores do Funchal. Con
tacto: 291228768, 962386600, 
919182093. 
• Procuro morado até 30 me., 
apart. T2 e T3 até 20 me., T1 , 
15 m e. Telem. : 965045946. 

PORTO SANTO 
Perto do centro da cidade, 
apart. T1 e T2 duplex, c/ 
boas áreas, acabamentos 
de . qualidade, garagem 
fechada e preços de início 
de construção. 

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES 
CONTACTE~NOS 

lic. n.o 1970 - AMl 
R. 31 de Janeiro, 81 

C: C. Bom Jesus - Loja 13 
Tel.: 291225911/962620478 

IIEdifício Gemini" 
Últimos apartàmentos 

Boas áreas: 
TO - 53:00 m2 IT1 - 69.70 m2 

T2 - 97.60 m2 /T3 -193 m2 
Bons preços: 

TO - 11 .000 cts. I T1 - 17.500 cts. 
T3 - 27.000 cts . 

Boa localização: 
Perto do Funchal e cl acesso 

EDIF. OUDINOT, SALA 313-3.' ANDAR 
Soe. de Mediação Imobiliária 

LICENÇA DA CMOPP-1690-AMI 
Telef.: 291201170 

~:962980304/967043618 

Rua 31 de Janeiro, 87 _1.· N 
Ediflcio Ponte Nova 
Ucença N.· 260 AMl 

TeI.: 291233351/291229696 
PARA BEM SERVIR 

NÃo PERCA ESTA 
OPORTUNIDADE 

VIVA NO CORAÇÃO 
DA-SUA CIDADE 

H- 21.000 CTS. 
T2- 24.000 CTS. 

NUMA DAS ZONAS 
NOBRES DA NOSSA 
CIDADE, ADQUIRA, 

T3 - bem localizados com ex 
celentes áreas e acabamentos, 
garagem e arrecadação. ~ 
A partir de 27.000 cts. 

NA ZONA ESTE DA 
NOSSA ILHA, 

NA ASSOMADA 

T2 - rlc, com estacionamento, 
18,000 cts. 

VENDO CASA - ARCO DA CALHETA 
TIPO 13 NOVA 

'" V 

N 

~ 
~ 

Bons acabamentos, bom preço; motivo à vista. 
Tratar só cl o próprio -móvel: 965012368. 

PEDRA-
A Tecnovia - Madeira 

compra pedra para britar nas 

instalações do Porto Novo 

Tele!.: 291930370 
t.;;~,- . ~ _____ _ ~ ____ ____ ~ __ , __ _ \ ",', 
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'Vi/as do Atlântico" 
Caniço de Baixo 

MoradiasT3 
Desfrute a vida num local sossegado, 

vista mar, próximo à praia, 
Acabamentos: 

Lamparket, bancadas em moca 
creme, logradouro c/ 42 m2 e quintal 

+/-·100 m2. 

Soe. de Mediação Imobiliária 
LICENÇA DA IMOPPI-1690-AMI 

. Telef.:291201170 · 
TM: 962980304 1 967043618 

• l, 

r-----------------~ 

MORADIAS NO CANiÇO 
T2 - 26.480 cts. 
T3 - 35.480 cts. 

CI 9ar. pi 3 carros. 

Consulte: Rua da A1-
, _. J~~,n.·10-3.· 

Telet.: 29f2oo990- -

-VENDE-SE T2 
Novo, no centro, cl estaciona
mento. T1 estado novo, no Fun
chal, cl estacionamento. Tel. : 
291237316,962853044.. 807751 

'CANIÇO DEBAIXO 
• Casa T2, 5 minutos do Funchal, 

com 3 anos, garagem e quintal, 
vista mar. 

Sinal 250 c: + banco. 

BOA NOVA 
• Junto igreja, casa T2+ 1, 3 

anos, quintal e jardim. 
Tratamos empréstimo bancário. 

T/T/291935872 - 962503163 
- 964213347. ~ 

CANiÇO 
T2 

• Garajau, cl arrecadação, pis
cina comum . Sinal 250 c. e 

.' desde 74 c. 
• Garajau, cl garagem, arreca
·dáção e quintal. Sinal 250 c. e 
desde 107 c: 

• Tratamos do empréstimo ban-
cário. . . . 

~ T/291935872- 964213347 
~ ~962503163. 

CANiÇO DEBAIXO· 
• Junto mar e praias; 10 minu
tos do Funchal; 

• Últimos apartamentos para en
trega, tipo T2 cl 115 m2, 2 w.c. 
e garagem; 

• Apartamentos em construção, 
tipo T1 e T2 com amplas và
randas para o mar. 

• Bons acabamentos com chão 
em soalho tradicional, cozinhas 

, Fágor; fogão, esquentador e 
exaustor, w.c. Roca, azulejos 

.e Cinc.a, etc, 
'. Facilidades desde 500 c, sinal e 

restante banco desde 65 c. 
Mostra modelo no local 

'das9h às 18h: 
.T/291935872 - 96421 3347 
~ou 291200260. 
<1J - Predifunchal (AMl N.· 914). 

. APARTAMENTOS 
VENDEM-SE 

No Sítio Pinheiro Campanário, 
2 apart. T2 . Tratar telem .: 
965581021. Telef.: 291953921. 

BOA NOVA 
CASAT3 

Boas áreas, quintal, 
grande garagem. 

Licença AM ln. ° 90 

807747 

Rua da Ponta da Cruz 
Edifício Pakisá - Loja E 

(Na descida para o Centro mar) 
<7> Tel. : 2917761 08 
§ 939280608-919280608. 

URGENTE, 
VIRTUDES 

Vende-se terreno com 
1.000 m2 e óptima vista 

pi Funchal. 
§ Telem.: 919912388. 

GARAJAU .. , 
Últimas moradias 

em banda 
TipoT3 

Em construção, c/3 banhos, 
cozinha mob, e equip., varan
da, garagem pi 2 carros, jar
.dim e excelente vista mar. 

St.° António 
T2 

• CI garagem e arrecadação, 
• Sinal 250 c. + banco e desde 
93c. 

Predifunchal (AMl N.·914). 

,T/291935872 -962503163 ~ 
291200260. '" 

APARTAMENTOS 
TO EST. MONUMENTAL 

Remodelado, com 
. varanda, 

T10lARIA 
Excelente vista sobre o 
Funchal. 

T1 URB. ala DO FAIAL 
Como novo, ampro. 

T1 CENTRO 
. Em construção, amplo. 

. T1 CENTRO 
Bom estado. 

T2 AJUDA 
Como novo, bons 
acabamentos, 

. T2 ÇANIÇO (excelente) 
Ultimo piso, cl terraço 
amplo, VISTA MAR. 

T2 ACHADA 
Pronto a estrear, bons 
acabamentos. 

T2 JUNTOÀILMA 
Em fase de acabamento. 
Varanda ampla, 

T3 EST. MONUMENTAL 

.i 

Novo, excelentes acabamentos, 
excelente VISTA MAR. 

T3 URB. ala DO FAIAL 
Excelentes acabamentos; 
muito amplo, cl jardim. ' , 

T 4 EST. MONUMENTAL 
Bom estado. 

~ TEMOS OUTRAS OPÇÕES, 
W CONSULTE-NOS. ' 

AV. ARRIAGA, 45·47 
~IiIIIi1J:1I!1r.1 OORIAS SLClJRENÇO, LM 11 
~I iii c:lTELEU91237373/291441677 
~"",a .""~ ",,, ... '" FAX. 291241663 

. AMl 1414 

VENDE-SE 
TERRENO 

No PortO Santo, 14.200 m2, pre
ço negociável. Trata o próprio. 
Telef,: 291222550, 
Fax: 291231240. 807715 

VENDO CASA 
EM BANDA, NOVA 

T3, 3 W,C. , sala comum cl lareira, 
jardins e quintal, garagem ampla, 
cpzinha equipada, acabamentos 
de qualidade, Camacha (boa lo
calização), 24.500 cts. Tratar cl 
próprio: 965269889. 807720 

TRESPASSA-SE 
SANCK-BAR 
"OPAllM" 

Frente à igreja do Estreito de 
Câmara de Lobos, vendas men
sais aproximadamente 2.000 
cts., por não poder estar à fren-
te.lnforma-se no local. 807616 

BARREIROS 
VENDE-SE 

Espaçoso apartamento T1 , 
boa vista, sobre o Funchal. 

, Bom preço. . 
Pára mais informações 
cOntactar 
If!!k U li 1 C o M, ~IMOOUÁRIA 

VENDEM-SE ~ RUAJOÃOTAVIRA,12'A. 
APARTAMENTOS . "'TELEF.: 291225455 -291220603 - FAA. 291221395 

UCENÇAAMI N."662 
Em'construção e prontos. 
T1 , T2, T3, lA, Ajuda, Esl. ." 

Monumental, 'lIhéus, Jasmineiro, Promoção da Semana 
Lido, Achada, Garajàu, CaniçO, Vende-se 

Porto Santo, etc, 
CASAS Apartamento T2, a estrear, cl 

Geminadas, unifamiliares. garagem; varanda, boa vista, 
Contacte· os noSsos serviços . '" cl placa, forno, exaustor, 

... - ' - "éjtravés dos telefones: .... ,.' ~ .... esquentador ... 
~ 291776108 "' Preço: 21 mil cts, 
'" 939280608-919280608. Crédito bancário garantido. 
Rúa da Ponta da Cruz, Loja E . Tratar: MOOeiravende 

(Na descida para o Centromar) R. Queimada de Cima, 49 -2,0. Esq,o 
Licença AMl n.O 90 1: 291238506 -965076856- 965012242 

P/VENDA 

TO -SI. ° António 11.500 cts. 
· TO -Amparo -12,750 cts,' 

TO -Ajuda -13,000 cts, 

T1' -Pena -14.750 cts, 
T1 - Caniço -16.000 cts. 
T1 -St,° Antonio -17,000 cts, 
T1 -Ajuda -.18,000 cts, 
T1 -Est, Monumental-19.aXlds. 
T1 -Olaria--1 9.500 cts, 
T1 - St.° António - 21 ,000 cts, 

T2 -Ajuda - 27,500 cts. 
· T2 - Garajau - 19.750 cts, 
T2 - Pilar -21.200 cts. 

· T2 - Caniço ~ 20.500 cts .. 
T2 ,- Funchal- 26.500 cts. 

T2 --Ajuda;-:21 .500 cts. 
,T2 ;'Lido : 26.500 cts. 
12 - St.° António : 23.500 cts: 
T4+ 1 - Garajau - 21 .500 cts. 
T2 - Centro Funchal- 23.900 cts. 
___________ __ ..1 ____ ____________ :. .., ____ _ 

,T3 - R.·31 Janeiro - 21 .900 cts. 
T3 -Caniço -24.000 cts. 
T3 --Barreiro's - 29.750 ets. 
T3 - Liceu -29.000 cts. 
T3 -Ajuda -27.500 cts . . 
T3 - Ilhéus -35.000 cts. 

T 4- Liceu - 302 ,500 cts. 
T4 -Ajuda -?9.900 cts. 

Consulte:Rua da Al
fândega, n.·10 -3.° 
Telef.: 291200990 

TRESPASSA-SE 
RESTAURANTE' 

Grande, dentro do Funchal. 
Bom preço. 
Tel.: 966144151 .0 807745 

VENDEM-SE 
T1 , em construção, 
prontos em Outubro. 

Tratar na: , 
AGÊNCIA FERREIRA 
Rua 31 de Janeiro, 103 

Telef.: 291234967 
AMI-10t7 

VENDEM-SE 
CONSTRUÇÃO MORADIA 
CI projecto aprovado, cl 752 
m2, Caminho Professor Virgílio 
Pereira (lado restaurante A Seta). 

T3, NOS ILHÉUS 
Edifício Henrique III, área 324 ' 
m2, último andar. 

CASAS 
R. Brava, reconstruídas e novas. 

TERRENOS 
Na zona R. Brava. 
VÁRIOS TERRENOS 

Telem.: 964731526, Ricardo, 
965010081,965010082. 
Escritório: 291951151. 807699 

AJUDA 
Apt.T2 

Vende-se, pronto a habitar, 
cl cozo equipada cl exaus
tor, placa de fogão, estac, 
e arrecadação. Vista mar. 

VALOR: 23.500 cts. 

VENDEM-SE 
. CASAS 

Novas e usadas e lotes de ter
reno, em várias zona da ilha . 

APARTAMENTOS 
Em pré.-construção: T1 , T2 , T3. 
Tel. : 291766783,965440695, 
919188320. 807714 

CASA 22.500·CTS 
VENDE-SE 

3 quartos, 3 banhos, sala, co
zinha, quintal, churrascaria, boa 
'vista, 10 metl'õs fora de estra" 
da, próximo do Liceu, bom es
tado. Tratar: 291238506, 
965076856,965012242. 807657 

TRESPASSA~SE 

RIBEIRA BRAVA 
SNACK-BAR 

Óptimo estado (faço troca), . 
Telem.: 962636571. 807150 

VENDEM-SE 
ÚLTIMOS ' 

.. APARTAMENTOS 
Sem intermediários 

, T1-T2-T3 
Grgnde apartamento T3, 

cl terreno, 516 m2, 
Telemóvel: 91991'0462. 
Telef.:291232187. 11401 

, CANI~O 
, CENT O . 
TO-T1-T2-T3 

• Velldem-se em construção pa
ra entrega a partir de Outubro, 
com boas áreas, garagem e bons 
acabamentos .. 

• Bons preços e facilidades de pa
gamento desde 300 C. + banco, 

• Prestações desde 56C., em 30 
anos . 

Tratamos do empréstimp bancário, 
Mostra nó local: T/291935872 

~ ou 964213347-962503163 . . 

Apart, usado, em 
. excelente vista MAR. Já com 
equip~ de cozinha, 
PreçO: .37.750 cts, - ~ 

Tel.: 291231436 - 966036327. 

SÃO ROQUE 
490 m2 

Vende-se terreno com infra
,'-estruturas e projecto aprova
, do pi moradia T3, junto' à es
trada e excelente vista sobre 
o Funchal. 

VALOR: 13.500CTS. 
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TRESPASSA-SE 
LOJA 

No centro do Funchal. 
Telef.: 291225996. :: .. 

VENDE-SE 

807775 

VIVENDA DE LUXO 
Construção recente, 4 quartos, 
4 c. banhos, g rand ~s salas , 
bons espaços, garagem, bom 
acesso. Pode ser negociada 
com ou sem móveis. TM : 
964415809, 807576 

VENDE-SE 
GARAJAU 

Apart. Vistamar, T2+ 1, 250 m2, 
terraço 110m2, cl barbecue. P: 
30.500 cts, Pronto escritura. Cl o 
próprio, Telem.: 966632659. 807698 

ZONA TURíSTICA 
Penthouse T3, com 
excelente localização, 

- . áreas . , ,- , . âmplas, 
acabamentos de muito 
bom nível, e terraço de +1-
100 m2, com 
'churrasqueira e floreiras. 
Contacte-nos, tratamos do 
financiamento bancário. 

lie. n.o 1970 - AMl 
~ R. 31 de Janeiro, 81 
~ C. C. Bom Jesus - Lója 13 

Tel. : 291225911 /962620478 

PENTEADA, 
. Últimos apartamentos 

. T2 -20.000 cts, 
Excelente localização, 

Beneficie desta excelente 
oportunidade 

Tratamos do seu processo 
e empréstimo bancário. 

Soe. d~ Mediação Imobiliária . 
LICENÇA DA IMOPPI-1690-AMI 

Edil; Oudinot, sala 313-3, o andar 
Telef.: 291201170 

TM: 962980304/967043618 

CANIÇOT3 
Sinal250c. 

• Figueirinhas, cl garagem, 
20.750 c, 

• Caniço, cl garagem, arrecada: 
ção, 24.000 C. 

• Garajau , cl garagem, arreca
dação, 24.45à C. 

• Tratamos do seu empréstimo 
bancário até 100%, 

Predifunchal (AMl N.·914). 
N T/291935872 -964213347 
~ 962503163 - 291200260. 

T2/ Assomada 
18.500cts 

Entrega em 45 dias. 
Beneficie da via rápida, 

deslocando-se do Caniço para o 
Funchal em 15 minutos. , 

Acabamentos: 
Parquetem cerejeira, . 

cozinhas cl exaustor e placa 
encastrada em tampo de 
granito, paredes duplas, 

Tratamos do seu processo 
e empréstimo bancário. 

Soe. de Mediação Imobiliária 
LICENÇA DA IMOPPI-1690-AMI 
EDIF OUDINOT, SALA 313-3.0 ANDAR 

relef.: 291201170 
~:962980304/967043618 
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VENDE-SE 
CASA T4 

Garajau, excelente localização, 
c/ piSCina. Contacto: 
291228768, 919182093, 
962386600. 807709 . 

VENDO 
CASA NAS VIRTUDES 
Tipo quinta, c/ umgran'de jar
dim. Preço: 65 mil cts. Vendo 
apart. Tratar c/ ° próprio. 
Tel. : 962675459. 807777 

VENDEM-SE 
Caminho de'FeHo, casi:! gemi
nada, 2 qts., sàla, cozinha, ban
ho, lavandaria, garagem, 21 mil. 
Piornais, apart. T3,2? mil. Tel.: 
291229564, 965588254. 807809 

PARA VENDA 
CAMINHO DO COMBOIO 

Casa antiga, T2, c/ pequeno 
terreno. Tel. : 291230965, 
966083363. 807590 

VENDO ' 
Apart. T 4, zona Lido, área 21 Ô 
m2, piscina. Preço: 48.000 cts. 
Terreno c/ 1.500 m2, em São ' 
Gonçalo, 32 .000 cts. 
Tel.: 964557796. 807779 

VENDEM-SE 
APARTAME~TOS 

T1- desde 15.500 cts. 
T2 - desde 20.000cts. 

~ T3 - desde 26.500 cts. 
~ Pico dos Barce'los 

AMl 3591 
Rua31 de Janeiro, 12E-2.0 1 
. Télef.: 291234507 

TMN: 962494848 -965863748. 

BOAS MORADIAS ' 
• Campanário, T3 c/ piscina, 
. barbecue. 
• S. Gonçalo, T3, 2 salas~ 
• Gaula, T3. 
"Barreiros, T5, c/ garagem 6 

carros. 
• Caniço, T3+ 1, vista mar. 
• St.° António, T3, c/ 1.000 m2. 
• Gaula, T3. 
• Neves, T 4 de luxo, c/ 1.000 m2. 
• Sta Luzia, T5. 
~ TI 291241250 -966324725 
'" - 968084443. 

CANiÇO 
, I p 

primeira em segunda mão 
PRONTOS HABITAR 
11 (70 m2) 16.500 cts. 

'T1 (120 m2) vistª mar,17. 000 cts. 
T2, vista mar, 23.500 cts. 

T3, vista mar (300 m2), 28.500 cts. 
~ T/291241250 -.966324725. 

. TRESPASSA~SE 
LOJA : . 

PRONTO-A-VESTIR ". 
Mais in( 966911999. 807703 

• Vendo vivenda tipo quintinha, 
em Gaula, T3, 2 salas, l' c/ larei
ra , alumínio tecnal, soalho, 
telhado duplo, linda vista mar. 
Vale a pena ver. Tel.: 965011546. 
• Apart. T1 possib. T2,exc. áre

. as, cl acabam. v. mar, 'estac., co-
zinha equip" novo, 17.500 cts. 
Telem.: 965045946. ' 
• Terreno área 1.000 m2. Tel.: 
291935916, no Caniço, .particuc 
lar. , ' 
• Vende-se vivenda T4, no Ga
rajau, muito bom preço. Telef. : 
291231688. Telem.: 967041482. 

TeI.: 291228715 
- 917010562 

Lê a sorte, dá previsão de vida e aconselha 
na resolução de qualquer problema: mesmo 
que seja grande ou dificil. Forte talismã de 
vida 'e de futuro, Amor, negócio e familiar. 

(Não há problemas sem solução). 

~ CONSULTAS TODOS OS DIAS, 
~ DAS8ÀS21 HORAS. 

Rua 5 de Outubro n° 4 -2' andar, n° 1 
9000 Funchal 

PAGAMENTO APÓS RESULTADOS 

ASTRÓLOGA 
ESPIRITUALISTÁ 

Aconselha na resolução 
de qualquer problema, mesmo 

que seja grande ou difícil. 
MárCações . 

das 14:ooàs 18:30 horas. ~ 
TeI.: 291940575-.964004381 iil . . 

ASTRÓLOG& 
NESlfEGS 

NãO há vida sem solução ' 
Africano grande espiritualista, ajuda a tratar 
qualquer que seja o seu caso mesmo que 
seja grave ou de difícil solução, com rapi-

-dez tais como: amor, exames, negócio, sexo, 
. vício, doenças espirituais, invejas, etc .. Faz 
trabalho a'distância, Considerado um dos 
melhores profissionais, em Portugal. Facili
dade de pagamento. Consulta todos os dias. 

Rua do Til, 41, Ced. P. 9IXJO Funchal. 
Te/ef.:291231799-933317496. 

: A.RQUITECTO E DESENHADOR 
PRECISAM-SE 

Para Gabinete de Arquitectura. , " 
Boa remuneração e com prémios de produtividaqe. 

Guarda-se sigilo. 
Telemóvel: 965264288. 

TECNOVIA-MADEIRA, LDA. 
ADMITE 

SERVENTES 
PED,REIROS 

CARPINTEIROS 
Local de trabalho: SANTA CRUZ' 

~ Telef.: 291930370 

• I 

HDENTZANO 
USA 

SAÚDE DENTÁRIA 

Marcações: telefones 
291744050/058 

(,0 da Igreja 
. Edifício Miradouro 

Santo António 11683 

ASTRÓlÓGO AFRICANo 

MESTRE ABU 
TeIef.: 291236 786 

Não há proIiIemaS sem solução. 
ESPIRlTUAUSTA MÉDIUM viaa e de futúro, 
20 ANOS PE EXPERI~ ajuda a resol
ver todos seus problémas difíceis e graves, o 
mais urgente possível, assim como negócios. 

empregos. Lêa sorte rapidamente, faz ,a 
união familiar, con\JáPidez,trata de ímpotên

'. ciã sexual, amor, casamento, 
Pagamento após resultado. 
,CONSULTASTODOSOSDIAS. ~ 

. Talem.: 936496182 -
Rua 31 de Janeiro, 95 - 4. ° N 

9000 Funchal 

.a. GRANDEASTRÓLOGO 
• . MES7FlE TURE 

: CONTACTO: 291241920, 
918324961 

Não há Vida sem problemas, 

não há problemas sem solução 

Ajuda a resolver todos os seus pro
blemas com rapidez, no máximo de 
10 dias. Exemplo: amor, negócios, im
potê.ncia iexual, .vida de futwo, 
Faz trabalho'à distância." 
Pagamento depois do resu ltado. 
Consulta todos os dias das 8hOO às 

. 21hOO. 
Contacte Mestre Ture 807563 

Rua do Ribeirinho de Baixo, n.O 29 
9050-022 Funchal. 

SRA.VIDENTE 
NãO tenha .medo de 

pedir ajuda. Tratà com c 

o poder da oração. 
Telem. : 962438735. 807737 

• Casa: Luso, Lda., material eléc
trico. R. Ponte Nova, 22 A. Te
lef.: 291223478. 

Telef.: 
291751.578 
962780648 -.--

ASTRÓLOGO 
MESTRE JAWARA 
PAGAMENTO APÓS RESULTADO 

. Resultado rápido. 
. Não há vida sem problem8l1, 

Não há PrQblemas sem resolução. 
Espiritualista na resolução de ., qualquer 
problemª mesmo que seja grande ou di!icil. 
Considerado um dos' melhores profissionais 
em Portugal. Consulta das 9 às 21 horas, 
todos os dias, de vida e de .futuro. 806595 ' 

R. 31 Janeiro, 146-C2.oD 
9050 Funchal 

Telef.: 291237295 

Grande mestre de astrologia internacional. 
Ajuda·aJesolver todos os seus' problemas 
mesmo que sejam grandes, graves"ou de 
difí2i1 solução, com rapidez e garantia tq
tal. Tràbalho, comércio; amor, sorte, alcoo
lismo, drogas, impotência sexUall vida de 
futuro. Pagamento depois do resultado. 
Consulta todos os dias das 8h às 21 h, 
Rua doTiI; Edif.ício Til Sol, apartamento 
3° H, 9050-328 Funchal. 807815 

GERADORA 
15 KVA~1.500 RI?M 

RUSTON - DIESEL 
VENDE-SE 

ESTADO NOVA 
Tel. : 291932239. 8077~7 ' 

CABELEIREIRAS 
CEDEM-SE CADEIRAS · 
A profissionais do ramo que ~ 

queiram trabalhar por conta pró
pria. Telem.: 965014766. 807811 

• Vendem-se Huskies Siberian, 
com registo. Tel.: 964553996, . 
291753053. 

.,. 
Empresa de Fiscalização / Coordenação e Gestão 
de Projectos, pretende seleccionar. candidatos 

" para funções nas seguintes, ár~as: 

- Engenheiros Civis/Minas/Mecânicos/Industriais 
- Engenheiros Téénicos Civis 
- Arquitectos 

. - Fiscais de Obras para Construção Civil 
- Medidorés/Orç~entistas , 

Os candidatos interessados deverão enviar (Curriculum 
Vitae) para o n.o 12441 deste jornal, até ao dia 00/7/30, com 
indicação da função da respectiva candidatura.' ' 

Para admissão imediata ' nos seus quadros de 
pessoal, Hotel de 5 estrelas, nesta cidade 
prete~de selecionar Secretária de . Direção, 
devendo reunir os seguintes requisitos.: 

• Boris conhecim~ntos ·(escrito e falado) em 
Inglês, Francês e preferencialmente Alemão. 
• Experiência na função com pelo menos 3 anos. 
• Bons conhecimentos de informática, na óptic_a 
do utilizador. '. 
• Boacápacidade organizativa. 
• Bom espírito de -iniCiatiVa. 
• Boa capacidade dê express~o oral e escrita. 

" As candidaturas, acompanhadas de C. V. 
detalhado e de uma fotografia recente, devem 

ser dirigidas às iniciais D.F. 

c 

"' N 
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MORADIA DOS At\iOS 40 
c/ 2 pisos de 5 assoalhadas cada, c/ alpendres, 
garagens, terraços e cerca de. 300 m2 de jardins. 

Situada ao Caminho de St.° António (zona da Madalel;la). 
Área total t- 700 m2. 85.000 é. . . .. 

Trata próprio coms próprio. Telemóvel: 963099691. ~ . 

Estão abertas inscrições para: 

. Baixo - Bateria '.' 
~- Piano · 

, (. - '.' 

- Teclado -Guitarra e Sax 
C. G. Oudinot - 2.0 andar - Sala 37 

Tel. 291222254 

4' .. Academia Moderna 
de Piano 

Uma pedagogia do 
nosso tempo 

ANÚNCIO 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO FUNCHAL 
1.0 Juízo . Cível 

. 1." publicação no Diário de Notícias em 21/7/2000. 

Acção da Processo Sumário n. ° 780/1998 
Autor: Manuel Correía Lica 
Réu: José Luís Morais Panim 

o Mm.o Juiz deste Tribunal faz sabe'r que correm éditos de 
trinta dias, que começarão a contar-se da 2.a e última publicação 
do anúncio, citando o(s) réu(s) abaixo indicado(s), para, no prazo 
de vinte dias, findo o dos éditos, contestar, que'rendo, a acção 
supra identificada, com a cominação de vir(em) a ser 
condenado(s) no pedido formulado pelo(s) autor(es), que 
consiste em: ser o réu condenado apagar ao autor a quantia de 
564.247$00 e demais acréscimos legais, conforme consta da 
Petição Inicial, cujo duplicado se encontra neste Tribunal à 
ordem do(s) citando(s). 

José Luís Morais Penim, com última ~idência conhecida em Rua 
João Gonçalves Zarco, n.o 4,9400 Porto Santo. 

Funchal, 6-7.2000 

o .Juiz de Direito 
Dr. José João Dias Costa 

o Oficial de Justiça ~ 
. Una Marques g 

CÂMABA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ 

EDITAL 

".AL TERAÇ~O DE TRÂNSITO., 
" ' 

CIDADE DE SANTA CRUZ 
Tornamos público .que, devido à realização do Verão 

Quente Cidade de Santa Cruz, é proibido circular e estacionar 
nas ruas Cónego Alfredo César de Oliveira e. do Gravo, bem 
como nos arruamentos em redor da Praceta, entre 21 e 29 do 
corrente mês de 'Julho, no· período compreendido entre as 
17hOO e a 1 hOO do dia seguinte. 

. Santa Cruz, aos 19 de Julho de 2000 

. O VEREADOR, POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE . 
Carlos Alberto Cardoso 8Srbosa ' 12440 

.A.dquíril 
a colecção bilingue da ~-NE'F 

a preços especiais 
para portadores do CartãoDlARIO 

. ......... '!.~~.~~ .. ~!.'!!.~~'::.i!.~:..~ ....... . 
. Para mais inFormações ligue grátis 800 20 00 20 



14 
DIARIO DE NOTíCIAS-MADEIRA 

CRUZ DE CARVALHO 
Telefone Geral: 291705600 
Servjço Social: 291705674 

Serviço de.Urgências - Inf: 291705688 
Consulta Externa: 291705678 

HORÁRIO DAS VISITAS 

l ' ANDAR 
Cirurgia III, Cirurgia Vascular, Oftalmologia 
e Patologia Mamária - das 15 às 16 horas . 
2' ANDAR 
Cirurgia I e Cirurgia 11- das 15 às 16 horas 
3' ANDAR • 
Cardiologia e Ginecologia - das 14 às 15 
horas . 

-",. 4' ANDAR 
Obstetrícia - das 14 às 16 horas 
Tarde - S6 para 1)5 pa~ - das 19 às 20.30 horas 
5' ANDAR 
Pediatria - 'das 15 às 16 horas' 
QUARTOS PARTICULARES ~ das 14 às 20 
horas 

' 6' ANDAR 
Ortopedia e Traumatologia - 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 · 
UrololJia - das 15 às 16 horas 
ANDAR TtCNICO (AIf) 
Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U. C. I. P.) - das 16 às 17 horas 
À 2' FEIRA NÃO HÁ VISITAS 
NOTA: Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças com idade 
inferior a 10 anos. 

. Período das 8.00 às 23.00 h 

MARMELEIROS 
Telefone 291705730 

HORÁRIO DAS VISITAS 
l' 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 291741036/7 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias das 15 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 
. À segunda-feira não há visitas 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE 
CARDIOLOGIA 

Avenida Manuel Arriaga, n' 50-i' 
andar (sala 1), junto à praçà do. Infante. 
Horário: Todos os dias, excepto aos 
domingos, das 10 às 19 horas. 

NÚCLEO REGIONAL DO PROJEGO VIDA 
GABINETE DE INFD.RMAÇÃO E 

PREVENÇAO 

Rua do Jasmineiro, 7 
Tel.: 291744611/291744613 
Fax: 291744648 
E-mail: pvidagip@mail.telepacpt 
Horário de funcionamento: 
Das 9.30 às 12.30 das 14 às 17 horas. ' 
(2', 3', 5' e 6' feira) 

291700112 ' 

~ Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Camacha 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de ca 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) 

112 
291230112 
291222122 
291922417 
291965183 

29152011 2/291524228 
291942100 

291957112/291952288 
291229115 

291573444/2915722 11 
291827204 
291842115 
291982 11 5 
998998731 

(telebip) 
291204480 
96-6779896 

Urgências Médicas Domicílio 24 Horas 

Fazem hoje anos as senhoras: 

D. Henriqueta de Assunção Morais; 

D, Gabriela Bett('ncou'rt da Câmara; 

D. Cristina Augusta Câmara; D. Ma

ria Aida Gomes Pereira; D. Blandina 

\fera da Silva Gouveia;D. Maria Hele

na da Veiga Pestana Ferro; D. Julieta 

Maria Gaivão Diríiz Baptista. 

. -
JARDIM TROPICAL MONTE PALACE 
Caminho do Monte, 174 
Caminho das Babosas, 4 
Telefs.: 291782339/291742650 
Ab.erto 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 ESTRAN
GEIRAS 
Salas Zwanayo, Simon Bollvar, American 
Culture Corner e Winston Churchill. 
,Quinta Magnólia, à Rua Dr. Pita, 15, de 
segunda a sexta das'9 às 1730 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 ao domingo. 

MUSEU BARBEITO: COLECÇÃO 
CRISTÓVÃO COLOMBO 
Gravuras, livros raros, moedas, História 
da Madeira. Av. Arriaga, 48 - Funchal. 

. Seg. a sexta - 930 às 13.00 e das 15.00 
às 19.00 horas, sábados - 9.30 -13.00 
horas. Encerrado aos domingos e 
feriados. 

MUSEU ETNOGRÁFICO DA MADEI
RA 
(RIBEIRA BRAVA) 
Aberto todos os dias das 10.00 às 1230 
e das 14.00 às 18.00 horas. 
Segundas e feriados (encerrado). 

MUSEU DE ARTE SACRA 

o SEU SIGNO PELO TELEFONE 
24 .... ORAS POR DIA 

Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo terá informações 

sobre tendências do seu signo 
DN·MADEIRAlDATA MEDIA: Preço mínimo da chamada/Serviço por minuto 496$80 

CARNEIRO - 21/3 A 20/4 

SAÚDE: não se esqueça de beber mais de um litro de 
água. 
AMOR: vida afectiva em fase próspera. 
DINHEIRO: não tome grandes iniciativas mas dê andamen
to rápido a tudo o que venha ter consigo. 

TOURO - 20/4 A 21/5 

na:.tll._ 
l.1iI SAÚDE: dia de muita tensão; faça exercícios de relaxe. 

AMOR: bom .dia para pôr tudo o que o preocupa em pra
tos limpos. 
DINHEIRO: deverá ser, absoluta e intransigentemente, rea
lista. 

GEMEOS - 22/5 A 21/6 

BIj SAÚDE: dia em que não deve conter emoções ou engolir 
afrontas. 
. AMOR: não conte com o retorno de um amor; siga em frente. 
DINHEIRO: possibilidade de viagem muito proveitosa. Podem 
surgir bons apoios. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22/7 . 

lK1 ~'c. ~ SAÚDE: deve seguir as indicações que o seu corpo lhe 
. fornece. . 
AMOR: dedique todo o tempo possível ao romance. 
DINHEIRO: está sujeito a algumas complicações profissio
nais. 

LEÃO - 23/7 A 23/8 

~ 
po. 
AMOR: não tenha receios; a conjuntura é-lhe muito favo
ráveL 
DINHEIRO: é um bom dia para fazer investimentos. 

VIRGEM - 24/8 A 23/9 

~ 
~ 

AMOR 
nância. 
DINHEIRO: vida financeira facilitada por passos dados an

. teriormente. 

BALANÇA - 24/9 A 23/10 

!iii SAÚDE: recuse apelos para os quais não está preparado. 
AMOR: todas as decisões devem ser tomadas a dois ou 
em família. 
DINHEIRO: renovação na vida profissional com movimen· 
to ascendente. 

ESCORPIÃO - 24/1 O-A 22/11 

II SAÚDE: tente programar o seu dia de forma a ter tempos 
livres. 
AMOR: ria·se de quem tente importunar a sua vida. 
DINHEIRO: estar.á muito activo mas as compensações se
rão ínfimas. 

SAGITARIO - 23/11 A 21/12 

. • SAÚDE: ponha de lado ressentimentos ou mágoas. 
. AMOR: controle emoções; tende a provocar instabilida

des. 
DINHEIRO: está protegido mas pise os terrenos' com cuida
do. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1 

~ SAÚDE: evite comidas que lhe fazem realmente. mal. 
AMOR: expresse sem reservas os seus sentimentos. 
DINHEIRO: todoi os problemas terão soluções a,o seu al-
~~. . . 

AQUÁRIO - 21/1 A 19/2 

ii SAÚD'E: evoluções lentas mas seguras no campo da saú-
de. , . 
AMOR: faça do amor o ceniro da sua vida. 
DINHEIRO: bom dia para quem se dedica a vendas. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

M SAÚDE: um amigo vai precisar muito do seu apoio. 
AMOR: pode assumir compromissos pessoais. 
DINHEIRO: poderá receber alguns presentes ou dádivas. 

A menina: 

Ana Maria de S'busa Dias. 

Os senhores: 

Victor Custódio de Sousa; CecllioVic

tor Pestana Aguiar; Daniel Freitas 

Afonso; Sidónio Fernandes. 

O menino: 

Manuel da Si lva Fernandes de Abreu. 

Rua do Bispo, 21 
PINTURA FLAMENGA 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURiVESARIA SACRA 
- PARAMENTOS 
Patenté ao público de 3' feira a sábado 
das 10.00 às 1230 e das 14.30 às 
18.00 horas. Domingo: das 10 às 13.00 
·horas. Encerrado às segundas-feiras e 
dias feriados. 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
Calçada do Pico, 1. Aberto de 3' feira a 
domingo,-l 0.00 às 1230 e das. 14.00 
às 18,00 horas. Encerrado à segunda-fei
ra. 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
(FORTE DE. SÃO TIAGO) 
Arte Contemporânea Portuguesa dos 
anos 60 à actualidade 
Ab~rto das 10.00 às 1230 e das 14.00 
às 1730 horas, de segunda a sábado. 
Telef.: 291226456. 

QUINTA BOA VISTA 
EXPOSiÇÃO DE ORQuíDEAS, TODO O 
/iNO, E JARDIM SUBTROPICAL 
Rua Luís Figueiroa de Albuquerque. 

. De segunda a sábado das 09.00 às 
18.00 horas. Telel. 291220468. ' 

MUSEU DO VINHO 
Rua 5 de Outubro,78 
Integrado no Instituto do Vinho 
Madeira, está aberto das 930 às 1230 
e das 14.00 às 17.00 horas, todos os 
dias úteis. 

JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA 
Caminho do Meio - Qta. do Bom 
Sucesso - telef. 2912002000. 
Aberto das 9 às 18 horas, de segunda a 
domingo e aos feriados. 

CASA-MUSEU FREDERICO 
DE FREITAS 

. Calçada SI' Clara, 7 
Aberto de 3.' feira a sábadó, das 10.00 
às 1230 e das 14.00 às 18.00 
Domingos (grátis), das 10.00 às 1230. 
Fechado às 2' feiras e feriados. 

PALAVRAS CRUZADAS , , 
HORIZONTAIS 

1 - Permitira. 2 - Ame. 3 - Em; beira; . 
rã. 4 - Postais. 5 - Tear; liça. 6 -Inibe; 
ramal. 7 - Raro; Nisa. 8 - Otólito. 9 - . 
Só; acuro; 11. 1 Q - Adi. 11 - Promís-
cuo. 

VERTICAIS 
1 - Mentiroso. 2 - Ena. 3 - Eu; .pa iro; 
ar. 4 - Borbota. 5 - Mães; ocam. 6 -
Imita; aludi. 7 - Terá; íris. 8 - Ailanto. 
9 - Ri; símio; Au. 10 - Cãs. 11 - Para
lalia. 

DIFERENÇAS 
1 - Poeira. 2 - Telhado. 3 - Vassoura. 
4 - Pano. 5 - Cabelo. 6 - Panela. 7-
Tampa. 8 - Nuvem. 

Praça de viaturas até 7.000 kg 
Telef.: 291762(77 ou 291762778 

Praça de viaturas a partir de 
7,000 kg 
Telef.: 291772522 
Localizada na Rua da Lev<;lda' dos 
Barreiros (freguesia de São Marti
nho). 

Praça de viaturas de Santa Cruz 
Telef.: 291524156 ou 291523897 

Praça de viaturas Av, das 
Comunidades Madeirenses 
Telef.: 291233698 

FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 

CHEGADAS PARTIDAS 

TP1621 10.15 Lisboa TP1600 00.05 Lisboa 
TP1625 10.30 _ Lisboa TP1632 10.10 Lisboa 
849431 10.45 Lisboa TP l724 11.00 Porto 
BA6872 11.45 Gatwick 

TP1642 11.1s' Lisboa TP4767 12.40 Porto Santo 
TP1637 12.30 Lisboa TP4766 11.30 Porto Santo 

TP1651 14.10 Lisboa S49870 11.35 LinzlViena 
TP4769 14.20 Porto Santo BA6873 12.40 Gatwick 
TPl727 15.25 Porto TP4768 13.10 Porto Santo 
TP4775 1'7,05 Porto Santo TP1644 13.15 Lisboa 
LG0775 17 .25 Luxemburgo TP5726 15.05 Lisboa/Madrid 
TP1665 17.55 . Lisboa TP4774 15.25 Porto Santo 
SLR2523 18.05 Bruxelas 
TP1675 18.45 Lisboa TP1664 17.00 Lisboa 

TP4777 19.00 Porto Santo TP4776 1.7.50 Porto Santo 
TP4779 21.00 Porto Santo LG0776 18.15 Luxemburg-o 

. TP1677 20.50 Lisboa TP1680 18.40 Lisboa 
549871 21.45 Viena SLR2524 19.00 Bruxelas 
TP4781 22.40 Porto Santo TP1734 19.30 Porto 
TP1697 23.20 Lisboa TP4778 19.50 Porto Santo 
TP1681 22.40 Lisboa 

TP4780 21.30 Porto Santo' TP5729 22.55 Madrid/Lisboa 
TP1693 23.10 Lisboa TP1690 21.35 Lisboa 

TPl729 23.59 Porto TP1692 Ú25 Lisboa 

FUNCHAL AEROPORTO CARREIRA AEROPORTO FUNCHAL CARREIRA 

Partida Passagem Passagem Chegada 
7.152-$ 7.55 20 7.10 7.55 113 
730 8.10 113 8,052-$ 845 78 
8302-$ 9.10 113 840 DF 930 156 
9.00 940 113 8.50 2-$ 9.40 20 

10.002-$ 1040 53 9.052-6 10.00 113 
11.152-$ 11.55 113 10.00 10.50 113 
12.1 5 12.55 113 19302-$ 11.15 20 
12.40 13.20 20 11.002-$ 12.00 113 
1240 F 13.20 78 12.10 13.00 113 
13.00 2-6 1340 53 13.002-6 13.45 20 
13.15 S 13.55 53 13.25 DF 14.15 156 
15.002-6 1540 113 via RS 1335 $ 1430 113 
15.00 DF 1540 113 13302-6 1430 113 ~a RS 

15302-$ 16.10 113 1430 $DF 15.15 113 
16.152-6 16.55 53 15.252-6 16.15 20 
1630 DF 17.10 113 15.55 $ 1645 156 
1630 $ 17.10 78 16.10 DF 17.00 156 
17. 152-S 17.55 113 16352-$ 17.30 53 
1815 DF 18.55 53 17.30 18.20 113 

' 18.152-$ 18.55 113 18352-$ 19.15 113 
19.00 $ 1940 156 1835 DF 1930 78 
19.002-6 19.40 113 via RS 19.252-6 20.15 156 
19.00 DF 1940 113 1935 DF 20.15 113 
19.152-6 19.55 113 21.20 SDF 22.10 113 
1945 $ 20.25 20 21.202-6 22.10 113 ~aRS 
20.002-6 2040 113 via RS 22.55 DF 2345 156 
20.00 DF 2040 113 22.552·$ 23.45 23 
2030 $ 21.10 156 
204 52-6 21.25 156 
21.00 DF 21.40 113 

Ell4il~t+lIEl1 OBS.: 

2-6 - De segunda a sexta-feira 
DF - Só aos domingos e feriados 

SERViÇO PERMANENTE S - Só aos sábados 
DOIS AMIGOS - Rua Câmara Pestana, 10 

2-S - De segunda a sábado Telel.: 291205610 
AT~ As 22 HORAS 

CONFIANÇA - Largo do Phelps, 19 No dia 25 de Dezembro não se efectua 
Telel.: 291222528 nenhum destes horários 

CÂMBIOS 

TAXAS BILATERAIS 

Franco belga 
Marco alemão 
Peseta espanhola 
Franco francês 
Franco luxemburguês 
Ubra irlandesa 
Rorim holandês 
Xelim austrtaco 
Markka finlandesa 
Lira italiana 

4.96984 
102.505 
1.20492 
30:5634 . 
30.5634 
254.56 

90.9753 
14.5697 
33.7188 

0.103541 
• Nota: Taxas de referência, já que a passagem 

para qualquer destas moedas exige a prévia 
passagem pãra Euro. Taxas irrevogavelmente 
f ixas entre. o escudo e as denominações 
nacionais do Euro. 

TAXAS DE CONVERSÃO 

. • n)ik.i!&m$~}'!1!.61. 
Portugal 200.482 escudos 
Bélgica 40.3399 francos 
.AJemanha 1.95583 marcos 
Espanha 166.386 pesetas 
França 6.55957 · francos 
Luxemburgo 6.55957 francos 
Irlanda 0.787564 libras 
Holanda 
Austna 
Finlând~ 

Itália 

2.20371 florins 
13. 7603 xeins 
5.94573 nnarkkas 
1936.27 liras 

COTAÇÕES INDICATIVAS DO SEBe" 

" p" lVJoê~a ! hik;, ~ p ~ "<1l§mbJos CilmSlo$ /_'" 
" i"""", (" '1" , " " ~":%3:;"<L 'i~_~temncia it1f<n;nfil~J$j~ 

EURO ESCUDOS 
Dólar australiano ......... .. .... . .. .. .... ..... AUD . .. 1.5951 ... ........... .. ...... . 125.686 
DOlar canadiano... . .... .. CAD .............................. 1.3625... . .147.143 
Franc.o 5ulço ... ... . ... CHF..... .. . .. 1.5488 .. .... . ... ........ ... .... 129.443 
Libra cipriota .. . ........... ..... CyP .............. ... ........ ..... 0.57336 ..................... ..... 349.662 
Coroa checa ..... .. .. ... ....... ... .... .... CZK .............................. 35.780... . ............ 5.6032 
Coroa d in amarquesa.... . ......... DKK ........... .... .. ..... 7.4543 ............................ 26.895 
Coroa estoniana ............. ... ......... ..... EEK ........... ............. ... . 15.6466 ... . .............. 12.813 
Ubra esterlina ........................................ BP ..... . ... 0.61650 ............................... 325.194 
Dracma grego . . ....... ... GRD ... . .... 336.83 ... ........ ..... ......... 0.59520 
Forint húngaro .... ... ..... ...................... HUF .... . .... .. .... 260.23 .................. ' .. ....... 0.77040 
Iene japonês .................................. Jpy ... ..... 99.14.... . ...... 2.0100 
Coroa norueguesa ... ~ ... NOK .. . ..... 8.1890.... .24.482 
Dólar neo-zelandês ... .. . .. ...... .. NZD.. . ........ 2.0 124 , ........... ... .... .. ... ..... 99.623 
Zloty polaco .... PLN ................. ............. 4 .0103 ...... .................... .49.992 
Coroa Sueca ............ ... ........ .... ... .... .. .5EK ................ ...... .......... 8.4090 .................... .... .. ... 23.841 
Tolar esloveno ..... ........................ .5IT .. .. ....................... 207.8252 ... . ...... ...... ... . 0.9646 
Dólar americano.... . ..... USO ......... 0 .9220... ............. 217 .443 
Real brasileiro .... ....... . . ...... BRL ... ......... ...... ..... ....... .. 1.6624 ..... ............... ....... 120.598 
Escudo cabo-verdiano .......... .... ... · ... ... CVE. .. . ............ 110.264 ....... . ..... .. ... ........ 1.8182 
Pataca macaense .. ... .... .. .................. MOP .. ......... ..... ... .. ....... ... 7.4046 ........... ... ... .. .......... 27.075 
Rand sul-africano... .... ...ZAR... . ..... 6.4194 .......... 31 .231 

• Sistema Europeu de B,1ncos Centrais· Fome: Banco Central Euro~u e Banco de Portugal 

29194 8316 - Est. C.· Lobos, Praça de 6lug. 2917821 58-l. da Fonte (Monte) . 29196 24 80 - M,rnK:o ICidade) 2918224 2J -Arco da Calhela 
96250 S926-HOI. eeIoSol - minibosde6 Iug. 29176 S6 20 - ~reja IS. Martinho) 291962189-M,rnK:oICKJõde) 291972110-PonladoS<> 

2912209' 11 - Av. Ariiaga IP. n' 4) 2917666 20 - Madeira PalOCio 29 196 n 20-Machico (Centro de 5?Ude) 2919724 70-Recta dÓs Canllas 

29122 2S 00 -Av. Arriaga 2917627 80 - Nazaré 291522100-SantodaSerra 29195 1800- Ribeira Brava (Vila) 

291222000 -Largo do Munic:IpKl 29123 10'70- R.C6nego Oias ""1' 291961989-Caniçal 2919S 26 ()6- R. Brava ~g l' Maio) 

29122 4S 88 -Av. do Ma< IBaoo) 291934640 - Vargem (Caniço) 291S62411 c Po<1odaCruz 2919S 23 49 - R~.· Brava IHerédia) 
2912264 00- Mercado 29193 46 06 -lnter-Atla5 (Caniço) 291572540-Santana(Vila) 2919S J6 01 - Campanário 

291227900 - Campo da Barca 29193 4S 22 - Onda Mar ICan~o) 291572416 -Faial 29194 S2 29-E.C·~I~reja) 

29122 B3 00 - Rua do fa.1a 2919221 aS-C,macha 29J84 2238 - São VKente (Vila) 29194 27 OQ-Esp. Santo e Calçada 

29177 1610 - Gorgulho 291526643-Gaula ·29185 22 43 - Porto Moniz 29194.2144-CdelbbosICidade) 

291743770 -C Carvalho lHospilaQ 2915248 88 - S. Cruz (Mercado) 291822129-Calheta(Estrela) 29194 24 07 - C" lobos (M~rcado) 
291743110-S.Ant6nio(lgreja) 2915244 30 - SaDia Cruz (Cidade). 291822588 -Arco da Calheta 29198)3.34 - Porto Santo (Cidade) . , 
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DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

P A s s A T 

1 2 4 5 6 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HORIZONTAIS: 
1 - Autorizara. 2;2-Tenha gran
de afeição. 3 - Preposição; mar
gem; batráquio ánuro. 4 - Refe
rentes ao correio. 5 - Máquina 
para tgcer; lugar reservado pa
ra combates. 6 - Impede; rami
ficação de uma via férrea. 7 - In-

E M p ... . . , ,~ o 

vulgar; v"ila do dis
trito de Portalegre. 
8 - Concreção cal
cária do ouvido in
terno . 9.,. Solitário; 
aperfeiçoo; 2 em 
num. romana. ' 
10 - Acrescentei. 
11 - M istu rado , 

VERTICAIS: 
1 - Enganador. 
2 - Interjeição de 
ânimo. 3 - A pes
soa que' fala; estou 
irresoluto; atmos
fera. 4 - Jorra com 
ímpeto. 5 - Proge

nitoras; escavam ~ 6 - Falsifica; 
referi-me. 7 - Possuirá; mem
brana pigmentada do alho. 8 -
Árvore ornamental. 9 - Escarne
Ce; macaco; Ouro (s.q.). 10 - Ca
belos brancos. 11 - Desapareci
mento da linguagem compatí- . 
vel com o pensamento. 

(Soluções na Agenda) 

FUNCHAL, 21 DE JULHO DE 2000 

• CÂMAR~p~T~~!~I!~ELT~Â~s~~NCHAL 
EDITAL N.O 247/2000 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO AUTOMÓVEL NA ESTRADA MONUMENTAL 
Faz-se público que, a partir do dia 21/7/00 (sexta-feira) a circulação automóvel 

na Estrada Monumental, junto à curva do Hotel Reid's, será de acordo co'm o croqui 

abaixo indicado. 

I 

I_. _~~ 
.~ -,- - -- - - --=--- - -- -- -

12407 

~ CÂMARA DE LOBOS 

Funchal e Paços do Concelho, aos 18 de Julho de 2000. 

o VEREADOR, POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 
Gonçalo de Matos Noronha da Câmara 

Desde há 130 anos ~ tJ~P ~~ 

O .• TRANSITÁRIO DE·E . PARA MADEIRA E AÇORES 
r.tchII: CamInho da Ribeira Grande 9, Santo Amónio 9000 FUNCHAl. 
Tel291 743 930 - Fax 291 743 256 • E mail: ÚIrtchllIOamaud.pt 

" 

~ BaIrro do Grilo, Fetais 2685-504 CAMARATE ..... Rua BriID Capelo 91~ 4453.072 MATOSlNHOS 
TeI. 219489 200· Fax 219 474 390· E mail: lisíIhasOamaud. TeI. 229 376 052 • Fax 229 370 914 • E mail: opoiItasOanaud.pt 

$I 
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DIARIO DE NOTfc IAS-MADEI RA 

• 
09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

22.00 

23.00 

24.00 

ClNE MAX 
14,00, 1630, 1830 e 21.30 horas 
" Sedutora tentação" 

CINE SANTA MARIA 
14.30,1 7,00 e 21.30 horas 
" Missão a Marte" 

101FM 

0630 Noticiá rio Nacional 
06.40 Títulos da Actualidade 

Regional 
06,50 Bola no ar 
07,00 Noticiário Nacional 
0730 Noticiário Regional 
07.45 As Bilhardeiras 
08,00 Noticiário Nacional 
0830 Noticiário Regional 
08.45 Rev, Imp. Regional 
08,50 Crónica Política Regional 
09,00 Noticiário Nacional 
0930 Síntese Informativa Nacional 
0935 Jornal do Europeu 
09.45 ~ev. Imprensa da Madeira e 

dos Açores 
09,50 Sinais, de Fernando Alves 
10.00 Noticiário Nacional 
10,15 Ab.ertura das Bolsas 
10,25 Farpas 
1030 Fórum 
11 ,50 A Mesa 
12,00 Noticiário Nacional 
~ 425 T.ít(,jl~s Noticiário Regional 

07.02 Hora viva 07.00 Abertu ra 
- segurança directa 07.02 Euronews (em po rtuguês) 

07 .30 Infantilljuv~nil 
* Insectos em acção 

• Jardim da C~ 
" Era uma vez um hamster 
.. levadps da 8reéa 
"O~holeio 
* M ichel St rogoff 
* Calimero ' 

'21 .00.~JiJfomtação 
21.10 Vamos dormir 
21.15 S6 números-

? 1.45 Joio Nicolau Breyner 

ANADIA 1 CINE D. JOÃO 
14, 15, 16,45, 19,45 e 21.45 horas 
· ·Eu. ela e o outro· 14,05, 16.35, 19,05 e 2135 horas 

"Tudo sobre a minha mãe" 

ANADIA 2 , 
14 ,00, 1630, 19,00 e 2 130 hóras 
"Capitães de Abril" 

1230 Jornal de Desporto r • 12,50 Jornal das Escolas 
13,00 Noticiário Regional 
1330 Slntese Informativa Nacional 
13.40 Jornal Financeiro I 06,00 Ao cantar do Galo 
14,00 Noticiário Nacional 07,25 Momentos de reflexão 

1430 Slntese Infqrmativa Nacional 09,05 Café da manhã 

15,00 Noticiário Naci,>nal 13,OO,Música seleccionada pelo 

1530 Slntese Informativa Nacional' ouvinte 
1930 Recitação do S'anto Rosário 16,00 Noticiário Nacional 

16,15 Jornal do Europeu (rep.) 2030 Emissor desportivo 
22,00 Programa em português da 

1630 Síntese Informativa 
Deutshe Welle 

1635 Jornal Financeiro II 2355 Oração da Noite 
17,00 Noticiário Nacional 24,00 Encerramento da emissão 
17,1 5 Rádio DiáriofTSF-Empresas 
18,00 Hora Informativa Regional 

~ (slntese) 
18,25 As Bilhardeiras 
1835 Hora Informativa Regional 05,55 Abertura da Emissão 
18.45 A Mesa 06,00 Língua Portuguesa 
19,00 Noticiário Nacional 07,00 Das Set e,às Dez 
19.20 Fecho das Bolsas 12,00 Granae- Jom al 
19,25 Noticiário Regional (síntese) 13.00 Connos,co ao Telef 0ne ' 
19,30 Jornal de Desporto II 14,00 Nós e Você 
20,00 Noticiário Nacional 22,00 Ligação à Rádio Renas-

20,30 Síntese Informativa Nacional cença 

20,35 TSF Motores Títulos de Inf ormação Regional: 

2 I ,00 Noticiário Nacional 7A5, 12,00 e 18,00 horas 

2130 Síntese informativa Nacional Informação Reg ional às 0830, 

22 ,00 Noticiário Regional 
13,00 e 19,00, horas 

22,30 Emissão;; partir da TSF ,Lisboa 
Bola Branca às 730,8.15, 

12,50; 18,20 e 22,30 ' 

o DIÂmO não S~ fli!'Spçm.abíf~ ,por evenwaís ~e<' ..... ões 
" . romumcadi"s apó5 o fecho desta página. 

FUNCHAL, 21 DE JU LH O DE 2000 .. 
06.30 Not das de Portugar 
,07.00 RTP Economia 
07.10 Acontece 
07.25 Aqui Europa 

9
1.30 As lições do T~, 

; OO~ de memória , O,...... 
~ 

10.00 Contra informação 
10.05J\1otlcias 

~0.15"~raça da A legria 

l}1 ,00 A Sr" ministra 
01.30 Esquadra de Polícia 
fJ2,:ro liêrdidos de amor 
D3.00 24-norast,Q,i,3Q C inlorínação 
b3.35 Vamos dôrmir; 03,40 Aqui Europa 
b3.55 RTI' Economia; 04.05 Aéon~e 

-I , 
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Tempos Livres2 
TEF encerra 
ERGTEATRO 

Tempos Livres3Cinema11 Internet15 
Semana do Mar "Missão a Marte" Conheça o novo 
vive-se a Norte em estreia jornal na Net 

. As ..levadas e os passeios pelas serras da Madeira 
têm novos "companheiros". Saiba como pode 
oescobrir, de jipe: ou·' apé, as belezas da ilh,a. 



~ Orquestra da 
l - J M(D)(G~rdl©lrdl® em concerto 
Às 21 h30, a OrÇl uestra de Palheta/do Recreio 
Musical União da Mocidade dará início a mais 
um concerto, desta vez realizado na Quinta 
das Cruzes. 

No âmóito das comemorações do Dia do Exército 
(25 de Julho), será inaugurada hoje, a partir das 18 
horas, uma exposição de carácter museológico 
no átrio da Câmara Municipal do Funchal. 

A reflexão em "O Noivado" 

. TEMPOS LIVRES Numa época de crescente 
globalização, não é' de todo 

Reflectir sobre os papéis impossível - sendo até 
sociais de hoje, recorrendo recomendável! - , ir "beber" a 
à sociedade Garrettiana. é Almeida Garrett a crítica dos 
O desafio do TEF, para este costumes sociais, onde se 
firn-de-sernana, A pe9a encontra a distorção ou 
encerra mais uma edfção deturpação dos hábitos 
do ERGTEATRO, que adoptados em Portugal vindos 

. decorreu este mês ern do estrangeiro. É assim que 
Santo António, acontece em "0 Noivado" , a 

peça que o TEF (Teatro 
Luís SENA UNO Experimental do Funchal) leva . 

ao palco amanhã, no Cine 
Teatro de Santo António . 
A encenação conclui, este fim-
-de-semana, o trabalho feito 
por todos os participantes no 
ERGTEATRO, que desde 9 de 
Julho decorre naquela 

2FIMDESEMANA 

freguesia. Esta iniciativa, Assim se deduz, pela nota da "0 Moniz" . Domingo, e a 
retomada há dois anos, encenadora: «Queremos fechar o festival , o Grupo de 
em formato bienal , tem como mantê-Io(a) alerta para Teatro da Casa do Povo do 
componente base a formação potenciais temáticas de Estreito de c.a de Lobos leva 
de jovens potencialidades no debate que se apresentam a efeito teatro de rua , a partir 
teatro, dando-se particular diariamente perante os nossos das 16:00 h. De seguida, 
atenção a três aspectos: vocal , olhos de não mais meros apresenta-se o exercício final 
corporal e interpretativo. ilhéus, mas de cidadãos do da formação do ERGTEATRO. 
Em "0 Noivado" , voltamos ao mundo». Todas as peças são de 
início do século para assitir a A representação é conduzida entrada livre, à excepção d' "0 
,uma paródia que analisa um por «uma paródia de um certo Noivado ", que poderá ser 
certo tipo de sociedade onde . tipo de sociedade que existia visto por 400$00 . A peça, já 
coabitam personagens de numa dada época, e que ainda representada por duas 
diferentes estratos sociais e não terá desparecido de dezenas de vezes pelo TEF, 
sensibilidades. É com esta todo» . será ir,lterpretada por Ana 
"mistura" que se pinta a "0 Noivado" terá início Graça, Conceição Pereira, 
sociedade Garrettiana, em amanhã, em Santo António, Margarida Gonçalves, Maria 
cenários que ainda se pelas 21 :00 h. Ainda hoje Sílvia, Norberto Ferreira e 
encontram (de alguma forma) pode ver, também às 21 :00 h, Paulo Renato. 
presentes na actualidade. "00 Riso", do grupo de teatro Islino@dnoticias.pt 

Jazz ... . ao jantar 
Jantar ao som do jazz é a proposta que 
semanalmente, às quintas, sextas e 
sábados, desde as 21 hOO até às 2.00 , o 
Golden Gate Grand Café (291234383) 
oferece, através do· projecto Golden Jazz 
Band composto por Paul Whitten 
(cont rabaixo) , Juka Rodrigues (saxofone) e 
Jeff Van Vee (bateria) aos quais se junta, 
semanalmente, um convidado, quer 
nacional , quer estrangeiro. 

Mundo" e que integra o Grupo Regency 
Hotels & Resorts , tem vindo a tornar-se num 
pólo de animação nocturna do Funchal , ao 
promover o encontro com os "standards " do 
som afro-americano, os quais, por seu 
turno, estabelecem a melhor atmosfera para 
o seu fim-de-semana. 

Situado na Avenida Arriaga o espaço aque 
o escritor Ferreira de Castro , na obra 
"Eternidade ", se refere como "A Esquina do 

Record e-se que a Golden Jazz Band 
participou, com o Quarteto António Ferro, 
nas denominadas sessões "Jazz ao Fim da 
Tarde" , que fizeram parte das actividades 
paralelas do recente Funchal Jazz Festival. 

J.S. 



l~~®~@r SJ em Santa Cruz 
D.a autoria do grupo de teatro escolar "O Moniz", 
sobe hoje ao palco a peça "Do Riso", a partir das 
9 da noite, no Cine Teatro de Santo António. A 
representação faz parte do ERGTEATRO. 

Este sábado, a partir das 21 hOO, na Expomadeira, vai ' 
conhec~r-se a vencedora da eleição Miss Expomadeira'''$k",p 
A escolha irá recair entre as doze finalistas numa ~l ' 
iniciativa que este ano teve a primeira edição .. 

O late Club de Santa Cruz promove, e~te fim-de
-semana, uma regata de vela ao largo daquela 
cidade. As largadas serão amanhã e domingo, em 
ambos os dias as partir da uma da tarde. 

O· Mar animado, a Norte ~ Cheirinho 
.,--

~ a festa 
c 
cu . 
o o Paul do Mar Vai estar 

, , i5-, ém'feStaéstefiiÍlcde~ 

TEMPOS LIVRES 

Estão previstas diversas 
actividades recreativas e 
desportivas que prometem 
animar todos aqueles que 
decidam deslocar-se até 
este concelho da costa 
Norte, como por exemplo, 
"paintball". passagem 
de modelos ' e actua cão 
dos "Meninos da Avô". 

ÓSCAR BRANCO 

O concelho do Porto Moniz ' 
enc:ontra-se em plena festa da 
Semana do Mar, até à 
próxima quarta-feira. Da 
programação, bastante vasta 
e diversificada, destacam-se 
as comemorações do Dia do 
Concelho que terão lugar 
amanhã. 
As comemorações, que como 
já referimos este ano estão 
inseridas na programação da 
Semana do Mar, iniciam-se às 
8 horas com o hastear da 
bandeira. Duas horas e meia 
depois terá lugar a abertura 
oficial de uma exposição de 
arranjos florais que antecede 

, a chegada das entidades 
oficiaLs. 
O ponto alto das 
comemorações tem lugar por 

, volta das 12 horas, c'om uma 
sessão solene a realizar no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. 

A animação não sei fica por 
aqui e durante a parte da 
tarde estão previstas diversas 
actividades recreativas e 
desportivas que ,prometem 
animar todos aqueles que 
decidam deslocar~se até este 
concelho dá costa Norte, 
como por exemplo, 
"paintball", passagem de 
modelos e actuação dos 
"Meninos da ,:-vó". 

. A animação irá continuar até 
quarta-feira e prevê, ainda, a 
realização de uma regata de 
canoas' tradicionais, no 
domingo, e uma outra de 
"Kayak" entre a freguesia do 
Seixal e o Porto Moniz. Sem 
dúvida l!ma regata que 
promete ser bastante 
"renhida" se tivermos em 
conta o que se passou nas 
edições anteriores. No final 
do dià e até quarta- , 
-feira, as noites serão 

animadas por actuações 
musicais e por música de 
discoteca que, com certeza, 
satisfarão os gostos de todos. 
Para quem gosta de desporto 
e decida ir até à pacata vilã 
do Porto Moniz, pode também 
assistir a alguns dos jogos de 

, futebol de cinco do torneio 
ou, então , aos Jogos 
Tradicionais entre sítios, cuja 
final se realiza na quarta-feira. 
Neste mesmo dia, que encerra 
oficialmente a Semana do Mar 
deste ano, terão lugar as 
entregas de prémios dos 
torneios realizados. 
A sugestão está feita, , 

, portanto: se pretender;Dm 
fim-de-semana dl!ere~fe ; 

"·pegue no seu carro e I?a,.àté à . ' 
co,?tÇl Norte, onde poq~rá 

. ·passar alguns momentos 
bastante animados 'e 

. 'diferentes. 
obranco@dnoticias.pt 

Espera-sea~(8J@~ ~z:@çãt(ô)~(8J ~M@ ~(8J\Q]@ít@ ~~ 
. (G@IT1l(Ô)@~ ít~@~~(ê;~(Ô)IT1l@~~ e uma outra de: IK~y~k" 
entre a freguesia do Seixal e .. o Porto ' Mô'riiz: 

c "","': 
, ' i$J ,-semana; A avaliar pelo 
, ,§ ,programa, l')1úsicae ' 

' -;; . comida,ríão irão f<1ltár ná I 
d FestáGa?tronor:nicádo 
~ Paul do Mar. O polv.o, as 

"''g lapas, 0$ caramujos, o 
,-2 peixe branco e, o gaiado 
,~ serão alguns dos petiscos 
·rs" que esperam por-si este 
:p sábado, a partir d.a 19:00 
.S horas. A organização dó 

Q;> evento fic00,'â .c'<l ~gÔ da 
ê Banda Muniefpal ' 
~ Paulense, i nstitu'iÇã~ ,' 
(f fundada no lohgínquo ano 
cu de 1874. 
o.. " ' 'o Para este·fim-de-semana .ª ' a organização pre'par0u 
~ gastronomia própria da 
-8 Região num ambiente de 
§ festa caracte~isticameflte 
lXl regional. A partir' dàs~'7 ;15 cu ' , 
'O da noite de a,manbà,} 
g depois da abertura' ela 
ro festa, pelo presidente da 
t;) , 

cu Câmara da Calheta, os ' 
25 "stands" da feira estarão 
.g à disposição dos 
:.8 convidados, com variados 
as petiscos. 
55 A partir das nove da noite 
.g começará a' música, 
o primeiro com a banda 
'g' filarmónica "Lira do Norte" 
.~ (Açores), depois com as r:::: ' 
~ "Spice Girls Junior", do 
o Paul do Mar, e a fechar 
<t: actuará a Tuna Mista da 

-' UMa. Prometida está 
.também música de 

. discoteca pela noite fora . . 
,No.domingo, a partir das . 
16:00, irá realizarcse uma 

, prov~ de n~ltação; :,seguida 
é 'de uma regatá' de c~noas. 

À No,lte, volt,a: 'a: tia~~r 
an'imação." c' 

L.S.L 
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~ Revelações de Verão 
em (Co ~ rd]@ l(Q)[b)(Q)~ 

Durante este sábado a cidade de Câmara de 
Lobos ficará a conhecer alguns dos finalistas 
do concurso de vozes "Revelações de Verão" . 
O espectácu l o ,d~correrá na zona de varação 

das 
embarcações. 
A segunda . 
eliminatória será 
em Agosto e a 
final está 
marcada para 
Setembro. 

o fascínio das ·Ievadas 

A ideia da, organização é [p)(Q)(Q1(8)u (8)lX[p)~(Q)u©lu ©l(Q) mcffilX~m(Q) ©l~ 
[P)(Q)~(8)[(1)(c~©l~ ~(Q1©l(Q1(8)~ (Q)~(8)u(8)(C~(Q1©l~ [P)(8)~(Q)~ 22 m ~ ~ mJ(8)(c~©lu(8)~ da 
floresta Laurissilva, . que cobrem 16'0/0 do território insular. 

REPORTAGEM 

Proporcionar momentos de lazer e actividade física, 
promovendo passeios a pé pelas levadas 'da Madeira, 
são as apostas da "Nature Meetings" que, desde Junho, 
promove diariamente passeio$ pela ilha. Saiba como 
participar. 

. Luís SENA UNO 

4FIMDESEMANA 

Fazer percursos a pé, 
percorrendo algumas das 
muitas levadas que a Madeira 
tem, aprendendo sobre a 
riqueza do ambiente natural 
que nos rodeia, são algumas 
das propostas que a "Nature 
Meetings" disponibiliza a 
qualquer pessoa desde o mês 
passado. 
As excursões que a empresa 
começou a organizar são 
apoiadas por técnicos e 
pessoal qualificado. 
Actualmente estão a ser 
executados passeios a pé 
durante os sete dias da 
semana (ver tex~o ao lado). 
Segundo fontes da 

organização, a realização de 
passeios a pé surgiu por 
diversos factores . Assumindo 
que existe um mercado que, 
comercialmente, pode ser 
explorado, a "Nature 
,Meetings" pretende também 
proporcionar formação 
peaagógica a todos os que 
prete,nderem percorrer as 
levadas da Madeira. A ideia 
parece ser a de associar o 
prazer dos passeios a pé com 
a responsabilidade que todos 
devem ter na preservação da 
natureza e de um património 
que, afinal, é de todos nós. 
Com uma estrut,ura montada 
que proporcionará o 

acompanhamento durante 
todo o dia. a equipa do 
"Nature Meetings" assegura 
que os sete passeios que 
actualmente já te ':1 
. disponíveis conseguem cobrir 
praticamente todas as zonas 
da ilha. 
A forma como as excursões 
estão organizadas prevê 
que cada grupo de • 
15 pessoas seja 
acompanhado por um guia. 
Neste tipo 
de actividade, e embora 
reconheça o meritório traq,alho 
que já existe ria Região, 
a orgánização pretende 
aumentar a qualidade deste 



~ M~$~rclBl . 
no Porto Santo 

'11 (QJ ~~m ' 
~ da Expomadeira 

o Grupo Folclórico de Alcaravela 
realiza este sábado, no centro da cidade do 
Porto Santo, uma actuação , 

Chega este domingo ao fim a mais importante mostra 
do comércio e indústria madeirenses. Se ainda não 
visitou a feira, aproveite os últimos djas entre as 
18hOO e a meia-noite, A entrada custa 350$00. a partir das 22hOO. 

tipo de serviço. 
A actividade é feita através de 
percursos .feitos em locais 
onde só de jipe ou a pé se 
consegue andar. A ideia da 
organização é explorar ao 
máximo as potencialidades 
oferecidas pelos 22 mil 
hectares da Laurissilva, que 
co.brem 16% do território 
insular. 
A'aposta neste ramo de 
actividade foi-nos explicada 
pelo facto de o ecoturismo 
estar cada vez mais 
potenciado, sendo que, na 
Madeira existem condições 
únicas para que os rT]om~ntos 
de lazer na natureza ,\ 
constituam também Uma 
actividade física. Além disso, 

o facto de a ilha ter na floresta 
Laurissilva um território 
considerado Património .. 
Mundial a ser preservado 
constitui , para,esta 
organização um motivo 
impulsionador_deste tipo de 
actividade. A ideia ,ooste 
projectoé'também baseada . ' 
no facto de cada vez mais 
turistas escolherem a Madeira 
t,ambém pelos passeios a pé 
que a Região proporciona. 
Embora estes ,esteja 
de alguma. forma "virados" 
para os turistas, (quer os 
estrangeiros ql,Jer os . 
nacionais) a qrgani;<:açã~ 
pretende tamb~m terjU(1!o çJe 
si o público m.2deirense. 

Islino@dnoticias.pt 

RESERVAS ' 

, A forma como 
as exc,ursões estão 
organizadas prevêem 
que çada grupo 
de 15 pessoas 
seja acompanhado 
por um' guía. 

Um dia 
~®m' ál~~(Q)(Q)~ 

"Passar um dia sem. álcool" é a sugestão da Centro 
Cultural e Desportivo de SãoJ.osé. Serão realizadas 
várias actividades no Montado do Pereiro. $e 
quiser participar poderá contactar a organização. 

Como participar 
. o.s passeios que fazem 
parte dó programa cus~am 

6.900$00 .por pessoa, 
sendo apenas metade do 
preço no caso das crianças 
(até aos 12 anos). A refeição 
ligeira que será servida 
durante o passeio irá 
custar-lhe 1.000$00, 
embora esta seja opcional. 
O preço que referimos inclui 
o serviço completo de 
transporte e 
acompanhamento, desde o ' 
momento em que integra a 
comitiva, logo pela manhã, 
até ao momento da 
chegada. No entanto, a 
organização assegura que 
para grupos específicos -
escolas, empresas, ou . 
outros - poderá realizar 
"pacotes especiais" com , 
incidência no preço final. A 
organização aconselha '0 

uso de roupas variadas 
antevendo que ,em qualquer 
passeio. podem ~urgir calor, 
chuva, ou frio. No entanto, a 
empresa organizadora pode 
fornecer agasalhos e 
material relacionado com a 
realização dos passeios a, 
pé,> desde que sejam 
anterior.mente requeridos. 

Para poder acompanhar a 
equipa da "Nature 
Meetíngs" e fazer um dos 
percursos poderá contactar 
a agência pelo telefo'ne 
291200618, pelo fax 
291200693, ou pelo "e-mail" 
info@naturemeetings.com. A , 
página na Internet está , 
ainda a ser preparada e 
dentro em breve éstará 
disponível em 
www.madeiralevadawalks.com. 
Actualmente são sete os 
passeios que a "Nature 
Meetings" está a realizar 
mas em breve esse número 
será aumentado. Para já, e 
durante todos os dias da 
semana, realizam-se os 
seguintes percursos, .. 

, com partida da Func~al às 
8:45 da manhã: Levada do 
Norte, Jardim da Serra, 
Rabaçal , Ribeiro Frio, 
Larano, Areeiro/ 

. Pico Ruivo e 
Calheta/Pomar/Eiras. 
A organização garante que 
se as condições 
meteorológicas 
inviabilizarem o passeio 
previsto, será re,illizado um 
percurso alternativo" , 

L.S.L. 
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o grupo madeirense Xarabanda actua 
segunda-feira no Porto Santo . O concerto, que 
acontecerá no centro da cidade, terá iníc io às 
nove e meia da noite. 

~ 1 Exposição 
~da UM@l 
Na Galeria da Secretaria Regional do Turismo está 
patente uma exposição colectiva de arte e 
"design" da Universidade da Madeira. A mostra 
poderá ser visitada até ao final do mês de Agosto. 

Tradições emS. ·Martinho 
MÚSICA 

Amanhã, a partir das 
22h3,0, as tradições · 
musicais dos Encontros da 
Eira visitam a freguesia de 
S. Martinho, O concerto 
íntegra o programa "Noites 
de Verão", organizado pela 
autarquia local e que se 
estenderá até Setembro, 

JosÉ SALVADOR 

Oriundos da Camacha, os 
Encontros da Eira, em pouco 
mais de três anos, tornaram-se 
numa das referências da . 
tradição musical madeirense, 
prosseguindo o trabalho 
desenvolvido inicialmente pelos 
Algozes que mais tarde 
passaram a designar-se 
Xarabanda e-depois pelos 
Banda D'Além , 
C'om inúmeros concertos, quer 
pela Região quer pelo País e 

o:\inda em Londres, para além 
das apresentações em diversos 
programas televisivos, o grupo 
viu as duas edições do álbum 
de estreia "Retalhos de 
Tradição" esgotadas, estando 
prevista a ilpresentação de 
uma terceira no XIX Festival da 
Canção do Faial, a decorrer no 
próximo dia 19 de Agosto. 
Para o espectáculo de 
amanhã, que se desenrolará 
nos Jardins do Largo de S. 

Martinho, e que antecede a 
actuação do grupo no Festival 
Raízes do Atlântico (ver caixa), 
Ana Sousa (percussões/vozes), 
Carla Sousa (flautas), Elda 
Pedras 
(cordofoneslharmónicalpercussão 
/voz), Márcia Rodrigues (viola 
de arame/voz), Teresa Leão 
(cordofones/ voz), Humberto 
Pedras (cordofones/voz), Inácio 
Gonçalves (cordofones/voz) e 
Jorge de Sousa 

(cordofones/voz) irão 
apresentar algumas das peças 
do primeiro registo, 
intercaladas com outras que se 
destinam ao próximo álbum, 
que sob a denominação de 
"Brinco" será editado no 
próximo ano. 

«Com i.números concertos,o ' grupo viu 
as ((j] lU] iB1~ (8j ((j] ~ ~ iQ) (8j ~ ((j] «)) ~ ~ lo lU] IT1J1l d e e stre i a 
u u rRt (8j ~iB1 ~ [h) «)) ~ ((j] (8j T ~iB1 ((j] ~ ~!l «)) u u (8j ~ ~ «)) ~iB1 ((j] iB1 ~ ( ... )>> 

Ou seja, argumentos mais que 
suficientes para uma 
deslocação até S. Martinho, 
num encontro sempre 
agradável com as tradições 
musicais da·Reg ião, 
Entretanto, a sequência das 
actividades de "Noites de 
Verão"irá prossegl:Jir 
semanalmente até Setembro 
próximo .com outras propostas 
de animação. 

6FIMDESEMANA 

jsalvador@dnoticias.pt· 

'Raízes do Atlântico regressam 
Pela segunda vez, o Festival Raízes do 
Átlântico visita a Região. Regresso que se 
saúda, já que a iniciativa organizada pela 
Associação de Música Tradicional da ' 
Madeira, para além de aproximar tradições 
musicais de diversos 'países, pauta-se por um 
rigoroso critério qualitativo, apostando este 
ano ria descentralização. 
A abertura processa-se no Porto Santo, onde 
na próxima terça-feira, pelas 21 h30, actuarão 
os brasileiros Cabroêra, no Largo das 
Palmeiras. No dia seguinte, este grupo, com 
os Encontros da Eira, marcará presença no 

Auditório do Jardim Municipal, estando o 
início do espectáculo agendado para as 
21 h30. Neste local, e à mesma hora, 
apresentam-se, na quinta-feira, Susana 
Seivane e Ghetonia. E no sábado, o Grupo de 
Instrumentos Tradicionais do GCEA, 
Xarabanda e Gaiteir.os de Lisboa. Ainda 
nesse mesmo dia, e igualmente às 21 h30, em 
Machico; Vitorino "abre" a Semana 
Gastronómica. Todos os espectáculos, que 
têm entrada livre, serão antecedidos por 
animação de rua pelos Bombos de Amarante. 

J.S. 



Na próxima segunda-feira, pelas 19 horas, na SIC, 

terá início uma nova telenovela, em substituição de 

: "Esplendor". Cláud io Heinrichm dará vida a um, 

garboso e sensual índio, protagonista desta 

história. Para encarar esta personagem o actor 

submete-se a uma maquilhagem total do corpo, 

para escurecer a pele, que demora duas horas a 

fazer. O seu vestuário resume-se a uma reduzida 

"sunga" (espécie de avental que cobre o ventre e 

parte das coxas). 

UAcção em Acapulco ll 

está de regresso aos 
ecrãs da TVI, todos os 
dias, durante as 
madrugadas quentes 

. do Verão. 

"Uga Uga" é O nome da nova 

telenovela que a SIC vai começar 

a transmitir, todos os dias, às 19 h, 

em substituição de "Esplendor". 

,--_....rI 

Se antigamente a pré-época era feita 

calmamente, sem olhares indiscretos, o 

cenário mudou . Agora, os jogos de 

preparação e apresentação das equipas 

têm honras de directos na televisão, 

numa altura em que ainda nem todos os 

novos craques chegaram. 

Hoje, será a vez do Benfica, às 19:30, 

contra o Olympique de Lyon . No 

intervalo , vai-se ficár a saber o 

resultado do sorteio dos jogos da I Liga 

deste ano. Amanhã, é o Porto que irá 

receber os brasileiros da Portuguesa 

dos Desportos, às 19:00: Ambos os 

~ 

elite treinada para combater o terrorismo e o crime 

organizado - é frequentemente contratad,a pelo 
~ , --"'-"; . 

1t:- -

governo l'Jüfe-americaf1o ~entar as missões 

mais arriscadas. Em jogo está a segurança 

nacional. 

FIMDESEMANA7 
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09.02 Filhos do Vento 
09.45 Jardim da Celeste 
10.15 TicTac 
10.45 Os Três Ursos 
11.15 Notfclas 
11 .30 O Homem Sombra. 
12.30 Quem Sai aos Seus 
13.00 Jomal da Tarde , ...... 
13.45.Jesse 
14.15 Matlné RTP-M 
16.00 Puzzle Place 
16.30 Capnlo Estrela 
17,00 Era uma Vez um Hamster 
17.30 As Aventuras de Retintin 
18.00 Planetas 
19.00 Pedra Sobre Pedra 
19.57 Informação RTP-M 
20.00 Telejomal 
20 .50' Contra Informação 
20.55 Tempo 
21.00 Jomal das Nove 
21.30 Vamos Dormir 
21.35 As Uções do Tonecas 
22 .00 Clne RTPM 
23.45 RTP Economia 
23.55 Smith and Jones 
00.25 Jornal das Nove 
00.55 Tempo 

07.02 Hora Viva 
10.05 Not ic ias 
10.10 Praça da Alegria 
12.20 Só Números 
13.00 Jornal da Tarde 

.1 3.55 O Tempo 
14.00 Todo Terreno: 

TI Montes Alentejanos 
15.00 A Mentira 
16.30 Lá em Casa Tudo Bem 
17.00 Roseira Brava 
19.00 Regiões 
19.25 Futebol: 

Olympique Lyon vs Benfica 
21.30 Telejornal 
22.30 Contra Informação 
22.40 Vamos Dormir 
22.45 Só Números 
23. 15 João Nicolau Breyner 
01.10 O Tempo 
01.15 Futebol de Praia: Mundialito 
01.25 24 Horas 
01.40 RTP/Economia 
01 .50 O Tempo 
01.55 Boas Noites Filme: 

"A Casa Encantada" 
04.55 O Tempo 
05.00 Televendas 

07.02 Euronews 
07.30 Infanti l / Juvenil 
11.30 Euronews 
15.00 Ciclismo: 

Volta a França em Bicicleta 
16.30 Informação Gestual 
17.30 Aventuras de Conan 
17.55 Aventuras de Rintintin 
18.20 Divulgação/ Fora De Casa 
18.30 A Fé dos Homens 
19.00 Desporto 2: Voleibol: 

Portugal Vs Venezuela 
20.50 Dlvulg./Bolet.Agrário /Tempo 
21 .00 Jornal O' África 
21 .30 Dinheiro Vivo 
22.00 Jornal 2 
22.45 Aqui Europa 
23.00 RTP Economia 
23. 10 Acontece 
23.30 Sala 2: "Cega Paixão' 
01.00 O Tempo 
01.05 Andamentos 
01.35 Departamento de Homicidios 
02.35 O Tempo 
02.40 Encerramento 

06.45 Televendas 
07.43 Abertura 
07.45 Portugal Radical 
08.00 Buéréré 

. 11 .00 SIC 11) Horas 
13.00 Prímelro Jomal 
14.00 M~dico de FamOia 
15.00 Você Decide 
16.00 Rex, O Cão Policia 
17 .00 Malhação 
18.00 Vila Madalena 
19.00 Esplendor 
20 .00 Jornal da Noite 
21.00 Ponto de Encontro 
21.30 Laços de FamOia 
22.30 Sal de Baixo 
23.30 Primeiro Balcão: "Vem Dançar?" 
01.30 Últ imo Jornal 
02.00 Meteorolgla 
02.05 Portugal Radical 
02.35 Vibrações 
03.05 Televendas 

09 .05 Mlx Max 
12. 1 O O Dlreno de Nascer 
13.30 TVI Jomal 
14.25 Meteorologia 
14.30 Lquca Paixão 
15.45 Batatoon 
19.00 Um Cãozinho Chamado Eddle 
19.30 Directo XXI 
19.55 Meteorologia 
20.00 Marés Vivas no Haval 
21.00 Olho Vrdeo 
22.00 Pupilas do Sr. Doutor 
22 .40 Reis da Música Nacional 
01 .10 Diário Económico/ 

Financiai Times 
01.15 SelnfeId 
02.15 Promessa de Vida 
04.15 Meteorologia 
04 .20 Picar o Ponto 
04.50 1." Vaga 
05 .50 Samantha/Pérola Negra 

As uçOes 
do Tonecas 
Mais uma lição 
protagonizada 
pelo Tonecas e 
o seu famoso 
professor, onde 
poderemos 
apreciar os 
hilariantes 
comentários 
deste irrequieto 
aluno. 

Boas Noites 
Filme: "A Casa 
Encantada" 
O novo director 
de um hospital 
mental é um 
impostor 
amnésico. As 
suas relações 
com uma bela 
psicanalista ' 
vão pertu rbar a 
instituição. 

Aqui Europa 
Um programa 
lúdico de 
divulgação, que 
procura abordar 
os assuntos 
relacionados 
com a 
integração de 
Portugal na 
União Europeia. 

Primeiro 
Balcão: 
"Vem Dançar?" 
Um homem . 
resolve quebrar a 
rotina do trabaho 
'e da vida em 
!amOia. Seduzido 
pela imagem de 
uma jovem que 
vê num salão de 
baile, resolve 
aprender a 

Diariamente, 
ao final da 
noite, 
podemos 
divertir-nos 
com o "non
sense" de 
Seinfeld e de 
um conjunto 
de 
personagens 
que deli~ia o 

02.1 O.Crua Verdade 
04.10.Meteorologla 
04.15 Picar o Ponto 
04.45 AcçIo em Acapulco 
05.45 SalnanlhalPérola Negra 

Personne 
apresentam 
mais uma 
edição deste 
espaço infantil 
interactivo. 

e enérgica 
comédia 

~" satírica sobre o 
confronto dos 
movimentos 
anti-aborto e 

':C,. pró-escolha . 

A 
do Cinema: 

. "0 Sabor 
da Cereja" 
Um homem 
de meia jdade 
decide suicidar
-se e procura 
alguém para 
que, no caso 
de ser bem 
sucedido, o 
enterre. 

linrni"írl in" e 
depravar 

a sua inocência 
e' encontrar o 
real assassino, 
antes que ele ' 
volte a atacar. ~ 



09.02 Filhos do Vento 09.02 Filhos do Vento 09.02 Filhos do Vento Filhos do Vento 
09.45 Jardim da Geleste 09.45 Jardim da Celeste 09.45 Jardim da Celeste 09:45'Jafdlm da Celeste :. , " 
10.15 ·TlcTac 10.15 Tic Tac 10.15 Tlc Tac 10.1.5· Tic Tac 
10.45 Os Três Ursos I 10.~5 Os Três Urss>s 10.45 Os Três Ursos 10.45 Os Três Ursos 
11.15 Notfclas 11 .15 Notfclas ' 11 .15 Notfclas 11.15 Notfclas 
11.30 Tesouros Selvagens da Europa 11 .30 Tesouros Sélvageris da.Europa 11 .00 Quem Sal os Seus ,30 Top+ -

, 12.30 Bom Bordo 12.30 Bom Bordo :', , ... e " •.. ,. 11 .30 Documentário: .30 Macacos e Macacos 
.,:13.00 Jomal da Tarde 13.00 Jomal da Tardá .,. '. "Regresso de Zog" Jomal.da .Tarde 
, 1.3.45 'Jesse . ''; . 13.45Jesse . ',,' ,'., 12.30 Quem Sal aos Seus 'Conrad Bloom • 

t'4-.l5 Docum~n)áflo:, - 14.15 Documentário: . o·} .. _ 13.00 Jornal da Tarde O lugar da HIs1órta . 
. Herbert Von Karajan Herbart Von Karajan 

Mistérios 
13.45 Jesse 

Jornal das Nove . 5 Um'a Casa em Fanlcos 
15.15 Parque Maior 15.15 Parque Maior 14.15 Madeira Artes e letras 16.15 Ao Natural 
16.15 lá em Casa Tudo Bem 16.15 lá em Casa Tudo Bem de Ruth RendeU 14.45 Matlné RTp·M: "Vamos Dançar" A actualidade 16.40 Grande Anlmaçêo 16.40 Grande Animação 16.40 Grande Animação . Mais uma 16.40 Grande Animação regional em 17.10 Era uma Vez um Hamster 17.10 Era uma Vez um Hamster 17.10 Era uma Vez um Hamster adaptação de 

17.10 Era uma Vez um Harmoter 
destaque nas 17.40 As Aventuras de Rlntlntin 17.40 As Aventuras de Rlntlntln 17.40 As Aventuras de Rlntlntln 17.40 As Aventuras de Retlntln marcam 

18.10 Neste Século Aconteceu 18.10 'Neste Século Aconteceu uma história 18.1 O Neste Século Aconteceu edições diárias 18.10 Neste Século Aconteceu presença neste 
19.00 Pedra Sobre Pedra oferece um 19.00 Pedra Sobre Pedra policial de Ruth 19.00 Pedra Sobre Pedra do Jornal das 19.00 Pedra Sobre Pedra espaço, com a 
19.55 Informação RTP-M panorama 19.55 Informação RTP-M Rendell. Um 19.57 Informação RTP-M Nove. 

19.57 Informação RTP-M 
apresentação 

20.00 Telejomal 20.00 Telejornal 20.00 Telejomal 20.00 Telejomal 
20.50 Contra Informação completo e, 20.50 Contra Informação empolgante e 20.50 Bar da liga 20.50 Contra Informação de Rita Seguro 
20.55 Tempo muitas vezes, 20.55 Tempo misterioso . 21.00 Jomal das Nove 20.55 Tempo e Pedro Ribeiro . 
21 .00 Jornal das Nove fascinante das 21 .00 Jornal das Nove episód io, cheio 21.30 Direito de Antena 21.00 Jornal das Nove 
21.30 Vamos Dormir riquezas da 21.30 Vamos Dormir de "suspense". 21.40 Vamos Dormir 21.30 Vamos Dormir 
21.40 Major Alvega 21.40 Major Alvega 21 .45 A Senhora Ministra 21.35 Raspa o Nosso Jogo 
22.10 Mistérios de Ruth Rendell fauna mundial. 22.10 MIs1érios de Ruth Rendell 22.20 Clne RTP-M: 23.05 RTP .Economia 
23.00 RTP Economia 23.00 RTP Economia "Negócio Arrispado· 22.15 Os Aristocratas 
23.10 23.10 Resistência 23.55 RTP Economia 24.00 Crianças sem Infância 

00.35 Jornal das Nove 00.40 Jornal das Nove 

07.00 07.00 07.00 Hora Viva 07.00 Hora Viva 
10.00 Notfclas 10.00 Notfcias 1 0.00 Notfclas 10.00 Notfcias 
10.05 Praça da Alegria 10.05 Praça da Alegria 10.05 Praça da Alegria 10.05 Praça da Alegria 
12.20 Só Números 12.20 Só Números 12.20 Só Números 12.20 Só Números 
13.00 Jornal da Tarde 13.00 Jornal da Tarde 13.00 Jornal da Tarde 13.00 Jornal da Tarde 
13.55 O Tempo 13.55 O Tempo 

13.55 O Tempo 13.55 O Tempo 
14.00 Ciclismo: Volta A Portugal 14.00 Ciclismo: Volta a Portugal 14.00 Ciclismo: Volta a Portugal 
16.00 A Mentira 16.00 A Mentira 14.00 Ciclismo: Volta a Portugal 16.00 A Mentira 
17.00 lá em Casa Tudo Bem 17.00 lá em Casa Tudo Bem 16.00 A Mentira 17.00 lá em Casa Tudo Bem 
17.35 Roseira Brava 17.35 Roseira Brava 17.00 lá em Casa Tudo Bem 17.35 Roseira Brava 
19.00 Regiões 19.00 Regiões 

RTP Economia 
17.35 Roseira Brava 19.00 Regiões 

19.40 Ciclismo: Volta A Portugal Esgotada: 19.40 Ciclismo: Volta a Portugal 19.00 Regiões Bar da Liga 19.40 Ciclismo: Volta a Portugal Boas Noites: 

20.00 Telejornal "Arma 
20.00 Telejornal A actualidade 19.40 Ciclismo: Volta a Portugal Os divertidos 20.00 Telejomal "Não Sejas 

21.00 Contra Informação Mortffera 2" 
21.00 Contra Informação económica em 20.00 Telejornal bonecos 21.00 Contra Informação uma Ameaça" 

21.10 Só Números 21.10 Só Números revista neste 21.00 Bar da liga voltaram a 21.10 Só Números Um jovem vai 
21.40 Vamos Dormir Dois detectives 21.40 Vamos Dormir 

magazine diário. 21.10 Só Números colocar o humor 21.40 Vamos Dormir viver com o pai, 
21.45 A Senhora Ministra são 21.45 Mãos à Obra 21.40 Vamos Dormir 21.45 Bacalhau com Todos 
22.15 O Tempo encarregados de 22.15 O Tempo Inclui , ainda, o 

21.45 lições do Tonecas 
na ribalta da 22'.40 O Tempo que é um 

22.20 lotaçêo Esgotada: proteger uma 
22.20 Grande Entrevista diário da Bolsa 22.15 O Tempo vida pública 22.45 Sessão Especial: modelo de 

• Arma Mortffera 2" 24.0024 Horas e a cotação das 22.20 Estrelas do Mar ' portuguesa, "Os Poderosos" irresponsabilida-
00.20 24 Horas 

importante 00.15 RTP Economia principais 00.1524 Horas proporcionando 00.50 24 Horas de, sobretudo 
00.35 RTP Economia testemunha, um 00.25 Ciclismo: Volta a Portugal ' 

empresas. 00.30 RTP Economia -nos momentos 01.05 RTP Economia 
em matéria de 

00.45 Ciclismo: Volta a Portugal vigarista que 00.35 O Tempo 
00.40 Ciclismo: Volta A Portugal muito 

01.15 Ciclismo: Volta A Portugal 
condução 

00.55 O Tempo pode ajudar a 
00.40 Os Hughleys 01.25 O Tempo 
01.35 Boas Noites: 00.50 O Tempo agradáveis. 01 .30 Boas Nones: a lcoolizado e 01 .00 Boas Noites: "Para Rir" desmantelar uma '0 Sol Nasce para Todos· 00.55 Boas Noites: "O Destino" "Não Sejas uma Ameaça" 04.55 O Tempo sexo sem 

rede de crime 04.55 O Tempo 04.55 O Tempo 04.55 O Tempo 05.00 Televendas 05.00 Televendas 05.00 Televendas 05.00 Televendas protecção. 

07 .00 Abertura 07.00 Abertura 07.00 Abertura 07.00 Abertura 
07.02 Euronews (Em Português) 07.02 Euronews (Em Português) 07.02 Euronews (Em Português) 07.02 Euronews (Em Português) 
07.30 Infantil! Juvenil 07.30 Infantil! Juvenil 07.30 Infantil! Juvenil 07.30 Infantil! Juvenil 
11.30 Euronews (Em Português) 11.30 Euronews (Em Português) 11.30 Êuronews (Em Português) 11.30 Euronews (Em Português) 
16.30 Informação Gestual 16.30 Informação Gestual 16.30 Informação Gestual 16.30 Informação Gestual 
17.30 Aventuras de Conan 17.30 Aventuras de Conan 17.30 Aventuras de Conan 
17.55 Aventuras de Rintintin 17.55 Aventuras de Rlntintln 

17.30 Aventuras de Conan 
17.'55 Aventuras de Rintintln 

18.20 Divulgação! Fora de Casa 18.20 Divulgação! Fora de Casa H .55 Aventuras de Rintlntin 18.20 Divulgação! Fora de Casa 
18.30 A Fé dos Homens 18.30 A Fé dos Homens 1.8.20 Divulgação! Fora De Casa 18.30 A Fé dos Homens 
19.00 Caderno Diário 

Com mais de 19.00 Caderno Diário Sala 2: 18.30 A Fé dos Homens Aventuras 19.00 Caderno Diário Sala 2: 

19.10 Universidade Aberta 
mil edições o 19.10 Matas, Bosques e Brenhas "E Deus Criou 19.00 Caderno Diário de Rlntintin . 19.10 Matas, Bosques e Brenhas "Vagabundos 

19.40 Austrália Selvagem 20:00 Simpsons a Mulher" 19.10 Quanto Mais Velho Melhor O popular cão 20.00 Simpsons ao Luar" 

20.50 DivulgJBolet.Agrárlo /Tempo 
Acontece marca É um dos filmes pastor e o seu A bela Ursula 
presença todas 20.25 Conrad Bloom 20.00 Slmpsons 20.25 Conrad Bloom 

21 .00 Rotações 
as noites no 20.50 DivulgJBolet.Agrárlo /Tempo mais célebres 

20.25 Conrad Bloom amigo Rusty são 20.50 DlvulgJBolet.Agrário /Tempo sai de um 
21 .30 Bombordo 

pequeno ecrã, 21.00 O lugar da História do cinema 
20.50 DivulgJBolet.Agrárlo /Tempo 

inseparáveis. 21.00 Além Mar convento e 
22.00 Jornal 2 22.00 Jornal 2 francês dos Eles 22.00 Jornal 2 parte para 
22.45 RTP Economia 

com Carlos anos 50, que 21.00 Sinais do Tempo! Zoom acompanham o Espanha,onde 
Pinto Coelho e 22.45 RTP Economia 22.45 RTP Economia 

22.55 Acontece transformou 22.00 Jornal 2 exército norte- vive o seu tio, o 
Florbela 22.55 Acontece 22.55 Acontece 

'23 .15 Sala 2: "As Grandes Manobras· Brigitte Bardot 22.45 RTP Economia -americano nas conde Ribera, 
Godinho. 23.15 Sala 2: "E Deus Crtou a Mulher" 23.15 Sala 2: "Vagabundos ao Luar" 

01.05 O Tempo 01.00 Ponto de Mutação: numa vedeta e 22.55 Acontece suas lutas 00.55 O Tempo que tenta violá-
01.10 O Cupido China de Hoje num mito. 23.15 Sala 2: "Uma Parisiense" contra os índios 01.00 Cinema NaCional: "Cerro Maior" - Ia. 
02.00 O Tempo 01.55 O Tempo 00.45 O Tempo e os 02.400Tempo 
02.05 Encerramento 02.00 Encerramento 00.50 Encerramento desordeiros. 02.45 Encerramento 

·06.45 Televendas 07.45 Portugal Radical 06.25 Televendas 06 . .45 T elevendas 

07.43 Abertura 08.00 Buéréré 07.43 Abertura 07.43 Abertura 

07.45 Portugal Radical 11.00 SIC tO Horas 07.45 Portugal Radical 07.45 Portugal Radical 

\ 08.00 Buéréré 13.'00 ·prlmelro Jornal 01l.00 Buéréré 08.00 Buéréré 
11'.00 Sic 10 Horas 

n.oo SIC 10 Horas 14.00 Médico de Famllia 11 .00 SIC 10 Horas 
13.00 Primeiro Jornal 

. 13.00 Primeiro Jomal. 15.ob Você Decide 13.00 Primeiro Jornal 
14.00 Médico de Famfiia . 

14.00 Médico de Família. 16.00 Rex, O Cão Policia 14.00 Médico de Famllia 
15.oil Você Decide· 

15.00 Você Decide 17.00 Malhação 15.00 Você Decide 
16.00' Réx, O 'Cãó Policia 

16.00 Rex, O Cão Policia 18.00 Vila Madalena Invicta Cine: 
16.00' Rex , O Cão Polícia 

Capitão ROby 17.00 Malhação Noite de Estreia: 
17.00 Malhação dos Milhões 19.00 Uga Uga "Noites 

17.00 Malhação 
Mais um 18.00 Vila Madalena "Quando um 

Jorge Gabriel, 18.00 Vila Madalena 18.00 Vlía Madalena 2 0.00 Jornal da Noite Escaldantes" episód io desta 19.00 Uga Uga HomemArna 
19.00 Uga Uga apresenta mais 20.50 Médico de Famllia Kathleen Turner 

19.00 Uga Uga 
emocionante 20.00 Jornal da Noite uma Mulher" 

uma edição 20.00 Jomal da Noite 
20.00 Jornal da No~e 22.15 laços de Famllia é uma mulher série que retrata 21.00 Imagens Reais Um casal 

21.00 laços de Famllia deste concurso, 23.45 Sai de Baixo que seduz um 
20.50 laços de Família 

as aventuras e 22 :00 laços de Farnllia apaixonado que 
com a 22.30 CapMo Roby 23.45 Sal de Baixo se entrega à 22.30 Roda dos Milhões 
participação de 

00.30 Invicta Clne: advogado, 23.20 'Sal de Baixo desventuras de 
00.40 Sal de Baixo ·No~es Escaldantes" planeando com Roby. 

00.25 Nane de Estreia; bebida. Quando 
Susana Félix, 00.10 Cine América: "Quando um Homem o álcool se 01.20 Último Jornal 02.45 Último Jornal ele o assassínio 
Santos & "Sem Perdão Posslvel" Ama uma Mulher" transforma num 02.00 Meteorologia Pecadores, e 03.15 Meteorologia do seu marido, 02.10 Último Jornal 03.00 Último Jornal verdadeiro vício, 02.05 lanterna Mágica: "R~stauração" Bonfunk·. 03.20 Toda a Verdade de modo a 02.30 Meteorologia 03.30 Meteorologia a estabilidade 04.45 Portugal Radical 04.20 Portugal Radical receberem o 02.35 Noites longas: 03.35 Noites longas: conjugal fica 05.15 Vibrações 04.50 Vibrações dinheiro do .. "A Noite de Goulag" "A Noite de Goulag" 

05.45 Televendas 05.20 Televendas seguro. 04.35 Televendas 05.00 
comprometida. 

09 .05 Mix Max 09.Q5 Mix Max 

12.10 O Direito de Nascer 12.10 O Direito de Nascer 12.1 O O Direito de Nascêr 

13.30 TVI Jornal i3.30 TVI Jomal 13.30 TVI Jornal 
) 4.25 Meteorologia ' 14 .. 25 Meteorologia .14.2.5 Meteorologl!' 
1-4.30 louca Paixão 14.25 Meteorologia 

14.30 l ouca Paixão 14.3.0 louca Paixão 
15.45 Batatoon 14.30 louca Paixão 

"5 :4~ Batatoon ' 15,4!F,Betatoon 
. 19.00 Um Cãozinho Chamado Eddle 15.45 Batatoon 

19.00 Um Cãozinho Chamado Eddle 
Um Cãozinho Chamado Eddie 

19.30 Meteorologia 19.00 Um Cãqzinho Chamado Eddle Meteorologia 
19.35 Directo XXI 19.30 Meteorologia 

19.30 Meteorologia Directo XXI 
20.00 Pontapé de Salda 19.35 Directo XXI Batatoon 

Tudo passa por 19.35 Directo XXI do O humor está 20.00 Pontapé de Salda 
Um espaço 20.10 Marés Vivas no Havai estar de câmara Os habitantes 

20.00 Pontapé de Salda 
em primeiro 20.10 Marés Vivas no Havai 

21.10 Olho Vldeo na mão e no 
20.00 Pontapé de Salda ... 20.10 Marés Vivas no Haval 21 .10 Entre Marido e Mulher 

infantil 
20. 10 Marés Vivas no Haval de uma calma e plano. Inclui apresentado 22.10 Crianças 5.0.5. , sítio certo, à ,pitoresca ,,21.10 RJ-te. RI-te • imagens 21.50 Especial TVI pelos palhaços 23.20 Ficheiros Secretos VII hora certa. São 21 .10 Tempestade do Século cidade, situada 22.40 Incesto Escaldante · divertidas, 23.20 No Limite da Traição 

00.20 Causa Justa 00.10 Diário Económico! Batatinha e 
os vídeos numa ilha, 00.40 Diário Económico! acontecimentos 01.20 Diário Económico! Companhia, 01.20 Diário Económico! caseiros, com Financiai Times vêem-se Financiai Times insólitos e Financiai Times recheado de Financiai Times situações 00.15 Selnfeld completamente 00.45 Selnfeld muitas 01.25 Selnfeld muitas 01.25 Selnfeld curiosas, ísolados, anedotas. 02.25 Meteorologia 

02.25 Picar o Ponto 01.15 Picar o Ponto 01.45 Picar o Ponto brinc.adeiras e 
estran.has ou 

02.45 Meteorologia quando são 02.15 Acção em Acapulco 02.30 Picar o Ponto desenhos 02 .. 55 Meteorologia simplesmente atingidos por 03.00 Acção em Acapulco animados. 03 .00 Acção em Acapulco hilariantes. 02 .. 50 Acção em Acapulco 
'uma .03.15 Meteorologia 04.00 Mundo do Futebol .. , 

04 .00 SamanthalPérola Negra 03.50 SamanthalPérola·Négra ,·tempestade. 03.20 SamanthaIPérola Negra 04.40 SamanthaIPérola Negra 
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Anadia 1 

"Me, Myself 

and Irene" 

Titulo Ori~inal: 

"Eu, Ela e o Outro" 

Género: Comédia 

Realizador: 

Peter e Bob Farrêlly 

Intérpretes: 

Zellweger, Taylor 

Howard, Anthony 

Ande.rson 

Resumo: um _polícia 

tem dupla 

personalidade, ullÍa 

calma, olltra louca e 

inconsequente. 

Quando ambas se 

apaixonam pela 

mesma mulher o 



• #l1li 

Por iniciativa d.o Grupo de .Folclore e 
Etnográfico da Boa Nova, vai estar patente até 
ao final deste mês uma exposição de 
instrumentos tradicionais da Madeira. O 

evento. que 
engloba 60 
peças, pode ser 

. apreciado no 
salão nobre da 
Câmara 
Municipal do 

.Porto Santo. 

• Issao .a erna Iva 
CINEMA 

«A imaginação de Graham 
Yost (Speed) deu um ajuste 
final a esta história 
acrescentando-lhe acção, e 
para dar corpo a todas 
estas ideias De Palma foi · 
buscar um elenco 
insuspeito,) 

Enquanto Tom Cruise já vai 
arriscando a vida na pele do 
agente secreto Ethan Huní em 
"Missão: Impossível 2" de 
John Woo, a mão experiente 
do homem que realizou o 
"remake" do sucesso televisivo 
da década de 60 e criou as 
primeiras emoções fortes com 
"Missão: Impossível" leva·nQs 
agora em "Missão a Marte". 
Brian de Palma resolveu dar o 
salto para uma nova área de 
c; riatividade, a da ficção 
científica, e por isso mesmo 
não deixa agora de causar 
alguma surpresa. A 
colaboração da NASA, desde 
a fase inicial da redacção do 
argumento até ao período de 
rodagem, fez com que pelo 
menos o rigor técnico fosse 
possível, tendo t ido como 
base as teorias daquele centro 
espacial na planificação de 
uma missão real ao "Planeta 

A colaboração da ~~§~~ (Q1®~(Q1® ©l V©l~® ~~~(c~©l~ 
(Q1©l [í®(Q1©l(CÇ~(Q) (Q1(Q) ©l[í~(U]m®~~(Q) até ao período de 
rodagem, fez com que o rigor técnico fosse possív~1. 

Vermelh,o" . Inspirado portanto 
em modelos em que a NASA 
já trabalha, e com a ajuda dos 
efeitos especiais da Industrial 
Light and Magic e da Dream 
Quest, a v\agemestá o !'11ais 
possível perto da realidade: 
O argumento, da 
responsabilidade dos irmaos 
Jim e John Thomas leva-nos 
ao ano de 2020. É nesse ano 
que uma equipa de 

astronautas' é dizimada em 
Marte, por um fenómeno 

. estranho. Há apenas um 
sobrevivente que envia um 
pedido de socorro para a 
Terra. Uma' segunda missão 
part~ para o "Planeta 
Vermelho" , para tentar salvar o 
astronauta e procurar 
explicação para o ácontecido. 
Alcançam o seu objectivo, 
contactando uma aritiga 

Brian de Palma o intoê~avel " 
, 

Nascido em Newark, em 1940, Brian de Palma é um·. crítica política. A hipnose, a telepat ia e o 

civilização que emigrou de 
Marte para outra galáxia, 
deixando aí um habitante 
apenas .. . 
A imaginação de Graham Yost 
(Speed) deu uni ajuste final a 
esta história a.crescentando
-lhe acção, e p'ara dar corpo a 
todas estas ideias De Palma 
'foi b'uscar um elen.ço 
insuspeito. Gary Sinise, que já 
tinha trabalhado com o 

nome que tem acompanhado gerações de '''~oyeurismo '' surgem em "Vestida Para Matar" e 
espectadores desde 1969, ano em, que lhe fp i . _ • "Blow o I,.Jt " , enquanto a violência não. tem perdão em 
atribuído o Urso de Prata do Festivalde.,Berlim por . .':'Scarface", .com AI Pacino no centro da acção. 1987 , 
"O lá América" . R~bert de Niro seria b prÓximo ' .,"':~ é'o ano .dei,Os Intocáveis ", e por essa altura já De . 
. J. ~' •. 0< • • , 

protagonista em "Mãe, Tudo Bem?" , e, entre prémios···.rPatma era um nome grande do cinéma. O Vietname 
e vedetas, De Palma não dem.orou a integrar os ~ ' renasce 7ém "'Corações de Aço " como uma análise 
mefo§>.mais poderosos .do cinemé!. Aven\LJrando-se moralista ào comportamento humano, e, passando 
em novós estilos e temas, "Obsessão" ac aba por pela "Missão : Impossível" e "Os Olhos da Serpente", 

. .' '. iIi.. .'. 
:.' m.arcar como sendo um exerCício "pseu.ªo- '" ;Q.e Palma"entraagora no campo da ficção científica. 

hitchcokiano" e "A Fúria" inicia uma incursãõ na . O quevlrá à seguir? 

realizador em "Os Olhos da 
Serpente" , foi o primeiro a 
aceitar o convite, seguindo-se _ 
Don Cheadle e Tim Robbins, 
um homem normalmente 

. ligado a projectos mais 
independentes, ou seja, fora 
da guerra das grandes 
produtoras e distribuidoras. A 
completar .o leque de actores 
principais temos ainda Jerry 
O'Connell (Gritos 2), Armin 
Mueller-Stahl (Shine -
Simplesmente Genial) 
responsável peja missão na 
Terra e Connie Nielsen (O 
Gladiador). 
Quanto ao realizador, vale a 
pena r.ecordar o que tem 
andado a fazer nos filmes há 
mais de 40 anos .. . 

fimdesemana@dnoticias.pt 
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~ 1 Concerto . 
~ da [B@l~(Q1@l ZM~ 
A Banda da Zona Militar da Madeira realiza, 
segunda-feira, um concerto no auditório do 
Jardim Municipal. Os sons vão começar 
a ouvir-se a partir das 18 horas. 

A conhecida pintora portuguesa radicada em 
Londres, Paula Rego, expõe .pela primeir~ vez 
na Madeira. As trinta obras pertencem à . 
colecção particular de Manuel Brito e podem 

Vingança de Virgínia continua 
TELENOVELAS 

A Mentira 

Continua~do o seu esforço 
para se vingar de toda a 
sua família. Virgínia dá urna 
ideia a Nato. Entretanto, o 
carro de Juan, conduzido 
por Verónica, é 
interceptado por um grupo . 
de homens mascarados. 

12FIMOESEMANA 

o carregamento de 
automóveis roubados, 
organizado por Santiago, é 
descoberto. Verónica chega 
quando Carla sofre os efeitos 
de uma "o~erdose". Virgínia 
convence Nato a sequestrar 
Verónica e a pedir dinheiro 
para o seu resgate. Miranda 
quer ganhar o afecto de 
Verónica antes de lhe dizer 
que é sua mãe. 
Teodoro contrat.a um detective 
para averiguar a morte do Dr. 
Gilbert e também como é que 
o funcionamento do fundo de 
dinheiro que Virgínia manipula 
está a decorrer. 
Helen, mãe de Carla, visita os 
pais de Pepe para tentar 
resolver é} terrível situação em 
que se encontram os seus 
filhos. Pepevai à procura de 
Carla para Ih~ falar do crime 
horrendo cometido por 
ambos. Juan muda de 
estratégia em relação a 
Virgínia e faz-lhe uma propõsta 
que a jovem aceita, mas sem ' 
saber onde é que ele a leva. 
Durante o almoço em casa de 
Teodoro, Verónica começa a 
lançar indirectas contra 
Demétrio. Irma, em 
cumplicidade com o padre 

. Williams, trata de tudo para 
fugir do Dr. Moguel. Juan 
propõe a Virgínia outra prova 

. de fogo que é pura dinamite. 
Miranda tenta que Demétrio a 
ajude a conseguir o afecto de 
Verónica. O filho do Dr. Gilbert 
encontra a história clínica de 
Verónica. O Dr. Moguel 
descobre que Irma o 

abandonou pelo que enfrenta 
o padre Williams. Verónica fica 
angustiada ao ver Demétrio 
ferido. 
Virgínia avisa Santiago de que 
se ele e o mafioso Nato não a 
ajudarem, ela tentará sozinha , 
evitar que Juan faça o que 
decidiu em relação a ela. O 
filho do Dr. 'Gilbert descobre 

no computador do seu pai a 
verdadeira história do aborto 
que ele fez à falsa Verónica. 
Demétrio fica deslumbrado 
com a beleza de Irma. 
Continuando o seu esforço 
para se vingar de toda a sua 
família, Virgínia dá uma ideia a 
Nato. Verónica fica irritada 
com o comportamento de 

Demétrio. O carro de Juan, 
conduzido por Verónica, é 
interceptado por um grupo de 
homens mascarados. Virgínia ' 
está louca, pois é tarde e Juan 
não volta para casa. Teodoro é 
avisadà do terrível 
acontecimento enquanto Lety 
informa Demétrio. 

fimdesemana@dnoticias.pt 

Louca Paixão 
Matilde comenta com Miguel que ápanhou 
a cassete nas coisas de Pedrão. Miguel vê 
a cassete desolado. Bira anuncia à família 
que fará os exames para ver se poderá 
doar o rim a Juliana. Matilde conta a Miguel 
que Pedrão chantajava Teresa, pedindo 
cem mil dólares pela cassete. Miguel 
mostra a cassete de vídeo a Cadu e André. 
André e Cadu ficam furiosos com Tereza. 
Furlan diz que Miguel e Tereza terão que 
acompanhá-Ia até à polícia. Bira pode doar 
o rim a Juliana. Suzang, atendendo ao 
pedido do advogado; aceita-Elue Gil fique ' 
em sua casa até ao julgamento. Entretanto,. 
Amanda tem a sua primeira. noite deam9'f :~ 
com Thiago. Suzana _d.escobre .que JacintÓt , ' 

desviava dinheiro na prisão. Miguel diz a 
Amanda que ela é sua filha. 
Domênico, Bianca e Amanda ficam na salá 
de espera do hospital, apreensivos, à 
espera que surjam notícias sobre o estado 
de Juliana e Bira. Letícia pergunta a Suzana 
se ela já obteve resposta do advogado, 
para saber se Jacinto realmente desviava o 
dinheiro quando comprava comida para a' 
prisão. Miguel vai ao hospital para saber o 
estado de Juliana e Bira. 
André conta a Cadu que Amanda é filha de 
Miguel. André diz a Letícia que a, única 

,sp lurãopara eles ficar~m juntos se~a o .' 
Qpsapareclmento de Debora ou entao fUQl,r -
";:;~rá o exterior."', '" . 
H -'" I .;l.:;. 



ser apreciadas no 
Museu de' Arte 
Contemporânea, no 
Forte de São Tiago . A 
exposição ' começou no 
passado dia 15 e vai 
prolongar-se até 
meados de Agosto. 

• 

No âmbito das festas a propósito da ampliação do 
aeroporto vão actuar, quarta-feira, a partir das 21.30 
horas, os brasileiros Cabroêra e os "Encontros da 
Eira". O espectáculo é no Jardim Municipal. 

Cíntia 
enfrenta 
Pedro 

TELENOVELAS 
Laços de FamOia 

Cintia enfrenta Pedro que 
não quer que ela interfira, 
Os dois brigam, ela tenta 
dar-lhe urna bofetada,mas 
ele impede com firmeza. o 
nascimento do potro 
interrompe a confusão 

Sílvia ténta equilibrar-se em 
cima do cavalo. íris nem 
disfarça o sorriso e Ingrid 
ameaça-a com uma surra. 
Pedro consegue salvar a 
mÚlher, que tem uma crise 
nervosa, acusando íris d'e 
querer matá-Ia, mas ele nem 
dá ouvidos. íris garante a Sílvia 
que vai tirar Pedro dela. 
Aléssio pede que íris ligue para 
Helena, que não vê há vinte 
anos, mas ela não consegue 
falar com a meia-irmã. Romeu 
convida Cíntia para jantar com 
ele no dia do seu aniversário. -
Pedro ajuda uma égua que 
está quase parindo. Cíntia 
chega. 
Cíntia enfrenta Pedro que não 
quer que ela interfira. Os dois 
brigam, ela tenta dar-lhe uma 
bofetada, mas ele impede com 

firmeza. O nascimento do potro 
interrompe a confusão. Camila 
avisa que está em Tóquio, para 
surpresa de Helena. Edu tira o 
telefone da mão de Helena e 

3. a SEMANA 

r ~ ~®((:lCI[J](é)~ 
. perto do fim 
Os'! Retratos \- ·de Jl;Jan· Béq uer, '~"'" 
expostos no Forte de N. Sr" do '"~;'l:r.., 

_ Amparo , em Machico ., vão ainda poder 
ser visitados até ao final deste mês. 

fala com Camila. Alex chega 
depois do nascimento, Pedro é 
mal educado com ele e os dois 
acabam a rolar no chão aos 
murros. Sílvia escandaliza-se 

quando o marido, ainda irado, 
promete que vai dar uns 
càscudos na veterinária. 
Helena tem maus 
pressentimentos e decide ir 
para Tóquio sozinha. Miguel vai 
viajar e Helena passa lá para 
se despedir. Edu decide não 
acatar a decisão da amada e 
avisa que também vai na 
viagem: íris planeia ir para o 
Rio. Helena e Edu embarcam. 
Na maior cumplicidade, Helena 
e Camila tomam banho juntas 
e colocam os assuntos em dia. 
Edu chega com um 
maravilhoso pequeno-almoço. 
Isabel sente uma pontinha de 
ciúmes ao saber que Paulo 
conheceu uma rapariga . Ofélia 
comemora o seu aniversário e 
tudo acaba em ópera, para 
tédio de Simone e Capitu . Edu 
e Clara vão dormir no 
apartamento de Helena. 
Camila, Helena, Toshio e Edu 
passeiam por Tóquio. Sílvia faz 
um arranjo para dar de 
presente a Pedro. íris combina 

. com Tenório pormenores da 
sua viagem ao Rio e pede 
segredo. Ingrid descobre tudo. 
Lara é agressiva com Capitu. 
Alma chora nos braços de 
Danilo. íris enfrenta a mãe, leva 
umas bofetadas, ameaça 
contar ao pai que Ingrid é 
apaixonada por Pedro e viaja. 
Um arrepio percorre todo o 
corpo de Sílvia quando ela dá 
de caras com íris na porta de 
sua casa. 
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CINESANTA MARIA 
Às 14.00, 16.30, 18.30 e 21.30 horas ESTREIA 

DO RISO - O Moniz - Carlos Varela 

o NOIVADO -Teatro Experimental do Funchal 

TEATRO DE RUA -Casado Povólst.' deT' delobm 

APRESENTAÇÃO DO EXERcíCIO FINAL 
DA FORMAÇÃO 
ENCERRAMENTO DO 'ERGTEASTRO 2000 

SEDUlORA 1ENTAÇÃO 
MARINA SHOPPING CENTRE 

APOIO: AN13HO 
m a d I I r , 

Às 14.30,17.00 e 21.30 horas 

APOIO: ANIl HO 
m a d ! I r a. 
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LIVROSNOVIDADES 

o TERCEIRO 
MILÉNIO 

o LOBO-MARINHO N LAGO DA MADEIRA 
Autor: Henrique Costa Neves/Rosa Pires 
Editora: Parque Natural da Madeira 

Manter o respeito pelas outras espécies animais que co
habitam no "Planeta Azul" , designado Terra é o dever .de 
todos nós. Só que, na maioria dos casos, nós, que somos 
considerados seres racionais , tomamos atitudes mais 
reprováveis do que os nossos parceiros considerados . 
irracionais. Mais tarde, procuramos remediar o erro e nem 
sempre o conseguimos. Logo, a obra editada em DezembrQ. 
último, e ilustrada com ex'celentes fotos , coloca-nos em 
contacto com os simpáticos lobos-marinhos que, a 
exemplo dos outros lobos, têm sido vítimas da violência 
dos racionais. Seja como for, fêlizmente, ambas as 
espécies têm vindo à ser recuperadas. E, no caso da 
Regiã,o, sobretudo no caso do lobo-marin"ho, o trabalho tem . 
sido e:xemplar. Logo, este livro justifica a mi~lÍo r atenção. 

Autor:. Henrique ·Costa Neves e outros 
Editora: Parque Nqtura l'd.a Màdeira 

A ·sobreviv.êhda d·a·floresta Laurissilva·na Região não tem 
'sido Um trabalho fácil. Mas, apesar das dificuldades, o 
esforço tem d.ado os seus frutos.- Por via disso, este livro;' 
c<Jja tiragem iniciai é de 3.000 exemplares, mais não é do 

- qu~ o reflexo de um cuidado trabalho de equipa no sent ido 
cje (In)formar o'.público sobre essa espécie florestal, 
fel izr:nente, considerada como parte integrante .do 
p<)t rimónio ecológico da Região. Por consequência, esta 
obra, profusamente ilust rada, revela-se de extrema 
importância para ecolqgistas e não só. 

AVENTURA NA CASA DOS L.,I VROS 
Autor: José António Gonçalves 
Editora: Correio da Madeira 

A edição de um livro de poesia, num país dito de poetas 
embora nem sempre eles tenham o merecido 
reconhecimento representa uma atitude de coragem. Que 
não tem faltado a José António Gonçalves que, ao longo 
das quase quatro dezenas de poemas impressos neste 
número da co lecção "Cadernos da Ilha" , apre'senta crónicas 
do seu sentir, algumas delas dedicadas a pessoas que 
integram o nosso imaginário . Trabalho que retrata a poesia 
de vida que afinal é urna (corajosa) aventura no quotidiano. 

RECLAMAR A VIDA 
Jean Jenson 
Editora: Paz 

Trata-se do primeiro livro da psicoterapeuta americana Jean 
C. Jenson, M.S.V. ao fim de quase trinta anos de actividade 
no ramo da saúde mental, sendo quinze a !3xercer prática 
privada. E o seu objectivo é .contribuir para que os adultos 
se libertem das perdas acontecidas durante a infância, em 
vez de se dissimularem no emaranhado dos seus . 
sentimentos. Logo, 'trata-se de um guia onde, capítulo a 
capítulo é através de uma escrita acessível , os leitores têm 
a oportunidade de descobrir o caminho para uma 
existência feliz: . . 

O TERCEIRO MI 
Eurico da Fonseca 
Editora: Livros do Brasil 

Apaixonado pela astronáutica, Eurico da Fonseca 
acompanhou ·desde o início a conquista do espaço. Esse 
interesse levou-o a realizar muitas exposições para além das 
presenças em inúmeros programas de rádio e de televisão 
onde apontava algumas vias do futuro. Ora, o livro aborda não 
só este aspecto mas deixa também informações fundamentais 
no que· concerne à evolução tecnológica no próximo século. 
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, ~ (O) [B~©1~~~ 
~j entre nos 

No âmbifq cjas festas de ampliação do aeroporto, 
irão actuar em concerto as cantoras Ghetonia (Itália) 
e Susana Seivane (Galiza) - música tradicional - , 
quinta-feira, no jardim Municipal, a partir das 21 h30. 

o Centro Cívico Edmundo Bettencourt terá ' . 
exposta até final deste mês a mostra sobre ó . 
Descobrimento do Brasil, organizada pela "' 
Comissão dos Descobrimentos Portugueses . 

• 

Uma cabana 
I 

na praia 

TEMPOS LIVRES 

Fomos a uma cabana na Praia Formosa, ou antes, 
a um bar com esse nome. Fique a sabe que gostámos 
da visita. ' . 

Esta semana voltámos à Praia 
Formosa. desta vez fomos à 
"Cabana" um bar que, na 
nossa opinião, é o mais bonito 
de todos aqueles que enchem 
a praia. 
A sua base de funcionamento 
é uma cabana totaimente em 
madeira, castanha, que se 
enquadra plenamente no local 
onde está instalada. 
Depois, a principal atraccão é 
a esplanada, espaçosa, onde 
apetece estar, particularmente 
ao fim do dia. 
O bar abriu a 3 de Julho e, de 
então para cá, tem registado 
algumas enchentes, em 
particular ao fim-de-semana, 
quando um "disc-jokey" anima 
a noite. 
Pena é que a m'úsica 
escolhida nem sempre seja a 
melhor e, por vezes, esteja 
uns decibéis acima do 

GONÇALO SANtOS 

desejável. Mas nem tUdO pode 
ser perfeito. . 
Embora a "Cabana" não tenha 
a qualidade de serviço 
registada no "Tropical Mar" , 
outro bar da Praia Formosa do 
qual já falámos , não ficq muito 
mal neste aspecto até porque, 
garantimos, não será pela ' 
demora em ser servido que 
deixará de voltar a esta 
esplanada. 
De resto , aos dias de semana 
é um dos bares mais calmo's 

. da praia. Tem música . 
am~iente (a que, 
normalmente, é tocada nestes 
locais) e torna-se simpático. 
Neste bar podem comer-se 
doses de lapas, caramujos, 

. picados, pregos e 'sandes 
várias. 
As bebidas estão a preços 
relativamente acessí~eis . 
Assim, a cerveja custa 200$ 

(imperais) os sumos "saem" 
pelo mesmo valor, enquanto o 
whisky novo e o vodka 
custam 350$. . 
Já agora, o café "vale" 100$ 
e, como ·comentava alguém, 
«vem com rebuçado». 
A "bebida da casa" é o 
sminorf Ice, uma espécie de 
vodka com limão engarrafado 

. e que sabe a refrigerante com 
gás. Custa 400$ e «tem tido 
muita saída». 
Tanta que, um dos projectos 
futuros da gerência do bar é 
construir uma pi râmide com 
as garrafas vazias que têm 
sido guardaçlas. 
Por agora é visível uma 
escultura em cima do balcão. 
Lá mais para o fim do Verão, a 

. continuar a este ritmo, a dita 
pirâmide baterá, em altura,_ 
alguns 90S "mamarrachos 

·.disfarçados de hotel" que 
existem na cidade. 
Gomo apreciação final , deve 
dizer-se. qu~a "Cabana" é, 
realmente, um bar agradá~el e 
que merece bem a visitá.. Se 
possível, já neste fim-de
-semana. 
Qivirta-se.-

gsantos@dnoticias.pt 



Jogos na rede 
As últimas novidades sobre os jogos de computador, desde 
Pokémon a James Bond em 007, passando por provas 
desportivas, são alguns dos muitos motivos de interesse 
deste novo endereço. Uma página dedicada a quem gosta de 
estar por dentro das novidades de lazer que a informática 
põe ao nosso dispor. 
http://paulox.hypennart.net/ 

Maisurn J 

na Net 
. INTERNET 

o grupo Me.qi~ Capital ,tem um n~vo p~oduto n~ Net. O 
"Portugal Dlano" e mais um dos Jornais que eXistem 
apenas na Internet, com oito jornalistas em Lisboa e três 
no Porto, além de muitos e conhecidos colaboradores . . 

Esta semana trouxe-nos mais 
uma novidade em termos de 
informação na Internet. 
O diário de informação geral 
<;io grupo Media Capital 
passou a estar disponível, não 
nas bancas, mas "on line". O 
"Portugal Diário" promete um 
"acompanhamento exaustivo», 
histórias que marcam cada dia. 
Dirigido pôr Nuno Henrique 
luz, com Nuno Mendonça 
como director-adjunto, o novo 
jornal digital generalista pode 
ser lido nos endereços 
www.portugaldiario.iol.pt ou 
www.iol.pt. o portal que agrega 
todos os conteúdos Internet 
do grupo Media Capital. 
Oito jornalistas em Lisboa e 
três no Porto constituem a 
redacção , que "será alargaaa 
entre Setembro e Outubro à 
medida das necessidades», 

argumentou Nuno Henrique 
luz. 
O "Portugal Diario" dispõe 
ainda de um número 

. significativo de colaboradores, 
além de cronistas e colunistas 
regulares, como António 
Barreto, Inês Serra Lopes, 
João"Nabais, José Eduardo 
Agualusa, Octávio Ribeiro, 
Boris Barroso e Luísa Castel
Branco. 
Em relação à informação, o 
director do diário disse ainda 
que aquela, sempre que 
possível, incluirá som e 
imagem, respeitando o 
projecto multimédia que se 
quer pôr em prática. O jornal 
vai também disponibilizar em 
contínuo as cotações da Bolsa, 
a que se junta, diariamente, 
nos minutos seguintes ao 
fecho dos mercados, um 

SECÇÓES lrl 1- PAgina. 

~. POlítica 

~sociedade 

O Internacional 

~fEconomla 

~ Bolsa 

a P.rogramas 

~ Volta a 
1.8' Portugal 

comentário sobre a actividade 
bolsista do dia. 
A informação prática não 
esquecerá o trânsito , dispondo 
o jornal "da: ligação em 
permanência a uma série de 
câmaras de televisão 
colocadas nos pontos mais 
críticos da circulação 
automóvel em Lisboa e não 
só». 
Pensando nos portugueses 
que vivem no estrangeiro, o 
"Portugal Diário" pretende 

Morrer a rir 
o mundo das anedotas há muito que chegou à Internet. 
Este novo "site" é mais um a tentar alegrar quem entra 
na rede . As piadas estão--divididas por temas, onde 
se encontram "Bill Gates & Microsoft ", as loi ras, 
a informática, Cartoons, o Kamasutra e muitos mais. 
O seu sorriso merece um olá em 
http://homepage.oninet.pt/644mcz/. 

Ruin .. 

apostar também na informação 
regional e, para isso, 
"estabeleceu parcerias com os 
principais órgãos de 
informação regional de Norte a 
Sul do país, disponibilizando 
os respectivos noticiários». 
Porque está interessado em 
conhecer e divulgar as 
opiniões dos seus leitore.s, o 
jornal vai ter "fórun~" e "chats" 
e vai solicitar aos leitores que 
juntem os seus comentários às 
notícias, às crónicas e às 

reportagens. O jornal 
representa um investimento 
"bastante significativo" por 
parte da Media Capital, quer 
em meios materiais, quer 
humanos, escusando-se, no 
entanto, a referir números. O 
lançamento do jornal coincidirá 
com o início de uma 
"verdadeira gestão editorial» 
do portal 10l, que é dirigido 
também por Nuno Henrique 

- luz. 
fimdesemana@dnoticias.pt 

Em relação à informação ,o director do novo diário diz que a 
página, sempre que possível, incluirá som e imagem, 
respeitando o projecto multimédia que se quer pôr em prática. 

Fazer ,queixas "on line" 
O www.queixas.co.pt é um novo portal onde as 
pessoas que se sentem lesadas ou insatisfeitas com 
determinada situação, empresa, ou produto podem 
fazer as suas reclamações , aprove itando a visibilidade 
da Internet. 
Os, utilizadores enviam as suas queixas, seguindo as 
in,struções de um formulário , que são posteriormente 
publicadas no portal dentro da secção (estado, 
saúde, bancos, vida nocturna, entre outras) 
correspondente, As émpresas e as entidades objecto .. 

de queixas serão contactadas via "e,mail" , podendo 
replicar através do formulário de resposta, Todas ':Is 
reclamações serão analisadas estatisticamente, 
podendo, ser consultadas no portal 
sob a,forma de gráficos, 
Segundo os promotores, o portal pretende também , 
ser um espaço onde as empresas se poderão 
informar shbrea opinião dos seus clientes! ' 
melhorando 'aquilo que não funciona correctamente , 
do po~to de, vista dos cónsumidores. 
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Montar um estúdio em casa Sensualidade da moda 
http://www.homestudio.f2s.com/ http://www.flashmoda.com/index.asp 
o Home Studio dá-lhe toda a informação de que precisa Pélra 
começar a fazer .música em casa., Neste site pode recorrer a 
dicas sobre hardware, software, samplers, mp3 e muito mais. 
Se tiver qualquer dúvida ou sugestão sobre esta matéria pode 
colocá-Ia aos criadores desta página, que prometem responder 
a todas as solicitações. 

Depois de 6 anos pela televisão e pela rádio, o "FlashModa" 
chega à Internet. Um si\e. de referência pela cobertura de todos 
os acontecimentos nacionais e principais eventos internacionais 
do mundo da moda, que aborda temas como a saúde, nutrição, 
fitness, sexualidade, 'astrologia e apresenta ainda perfis de 
destacadas personalidâdes da moda. 

IIMedievil 11 11 para Playstation 
o mais interessante deste ' 
jogo é a possibilidade ge 
agradar tanto aos novatos, 
que querem apenas. 
divertir-se, como aos 
jogadores. mais 
experientes, que 
pretendem algo mais 
técnico, mais realista. 
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tentou ~O:mar o reino de 
. GallÓwmere. Numa tentativa 

de o deter, o povo uniu-se e 
foi à luta ~om a ajuda de Sir 
Dan ; .!TIas o seu apoio dura 
poucÇ) tempo, já que na 
primeira batalha ele é morto 
por uma, flecha que lhe 
a{illgiü. um olho . 
Sir Dan, 'após muito tempo, 
regressa à vida quando 
Zarok, Com uma magia, . 
forma o seu exército de 
mortos-, 
-vivos. No final , após derrotar 
Zarok, Sir Dan volta para a 
sua cripta e pode descansar 
em paz, até agora. Em 1886, 
com o cenário de uma 
Londres vitoriana, 
o corpo de Sir Dan encontra
-se num museu. 
O curador do museu, Lord 
Palethorn , encontra partes do 

' livro de Zarok e resolve testá
-Ias. Palethorn revive todos 
os mortos de Londres, desde 
pessoas até dinossauros que 
estavam expostos, até o 
corpo de Sir 'Dan . É aí que 
este jogo de acção começa. 
Sir Dan deve impedir Lord 
Palethórn de dominar o 
Mundo com os seus novos 
poderes. Os controlos 

'são os mesmos do primeiro 
jogo , mas com algumas 
alterações. O personagem 
pode ainda andar para os 
lados, novidade neste jogo, 
subir escadas e paredes. 
Os det~lhes gráficos estão 
fantásticos, assim como o 
som e a~ locuções: Os 
inimigos são bem variados e 
alguns são únicos porque . 
não aparecem em outro lugar 

Pla'ystation 

SUent Hill 

no decorrer do jogo. Há, 
também , novas armas, 
como uma pistola 
do século XIX. 
Medievil II está cheio de 
quebra-cabeças, alguns 
fáceis , outros nem tanto . O 
jogo está mais difícil dó que 
o primeiro, e pode até 
assustar os.novos jogadores, 
mais vai agradar bastante 
aos veterano~ de Medievil. 
Outra mudança é que, apesar 
do Cal ice of Souls ainda 

estar presente, a sua troca 
por armas já não se realiza 
no Hall of Heroes, mas sim 
no laboratório de um 
cientista meio louco. É 
também 
neste laboratório que o 
jogador, através de uma 
máquina de slides, escolhe 
para onde ir e não no 
habitual mapa. Mesmo assim, -
este desafio deve agradar a 
todos os tipos de ·jogadores. 

fimdesemana @dnoticias.pt 

Sir Dan deve impedir Lord 
Palethorn de dominar o Mundo 
com O,S seus novos poderes. 

roupas de Regina, de Dirio Crisis . 
. Modo MercenáriO - Termine o Para poder optar por mais três 

jogo uma vez para habilitar o tipos de roupas, termine ho nívei 
Opções extras - Aperte L 1 ou R1 
na tela de opções pára fazer 
aparecer ': Extra Options ". Neste 
menu você encontra as armas, a 
cor do ,sqngue· .. tipos de visão, 
controlos de correr ou andare 
outros. 

modo Mer,<::enário. Escolha o Hard com o Rank. Fazendo isso, 
modo Mercenário e poderá póderá jogar com as roupas 
comandar um dos três police, ~infskirt, disco e biker. 
'personagens·da corporação Epílogos :- Termine o jogo no 
Umbrela, Carlos, Mikhal e Nikoli. ' ", rível hard p,ara abrir o'modo , 
Neste jogo, terá de 'sâir de.uma. '· . Epilogues. Epílogos são 
sala e chegar a outro ponto e tem , 'pequenas partes do diário dos 

Sala dos Zodíacos - ,Para 
resolver o quebra-cabeça,da sala 
dos zodíacos, clique ho número 
correspondente à imagem. Da 
direita para a esquerda: 
Sagitário: 6; Touro: 
4 e Gémeos: á. 

dois minutos para isso.' Aniquile o personagens da série Resid,ent 
maior núrrierode inimigos Evil com descrições do que lhes " 
possível para ganhar mais tempo. aconteceu durante a aventura. 
Roupas secretas - Complete o São oito epílogos que estão 
jogo no nível fácil e com qualquer ' escondidos e servem 
Rank para seleccionar as roupas para explicar melhor 
da primeira versão de Jill e as a história dá série . . 

, , 

, 
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