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Vimes 
querem 
estatuto 
especial 

o sector dos vimes 
defende um estatuto 
próprio para os seus 
trabalhadores. Hoje, na 
Camacha, há debate. 

ACTUAL 

Edgar 
escreve 
cartaa 
S~a Cruz 
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CONCURSO FECHA E MACHICO ESPERA MAIS UM ANO 

Nin émquer 
pegar na marina 

• A marina de 
Machico vai 
ficar à espera 
de "dono" 

Não houve um 
único interessa
do no concurso 

público internacional, 
aberto pela secretaria 
da Economia e Coope
ração, para a marina de 
Machico. O Governo es
perou, alargou prazos, 
mas nem assim conse
guiu despertar atenções. 
A marina, assim, não de
ve seguir antes de 98. 
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) A D R I A N O G A R A N T E E X T E N 5 Ã O À M A D E I R A 

/ . Abono de família do futuro 
só com declaração (IRS) à vista 

- ---

• PAGINA 6 • 

" T U T E L A É D A. R E G I Ã O " 

Jardim não abre mão 
da Escola de Enfermagem 

• Jardim nega ao DIÁRIO diferendos com o Governo central. 

• PAGINA 10 • 
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Vimes em debate 
na Camacha 

Um debate aberto a todos 
os interessados no sector 
dos vimes terá lugar na 
Casa do Povo da 
Camacha. O encontro, 
para o qual estão 
convidadas entidades 
governativas, 
empresariais e sindicais, 
tem por principal 
objectivo equacionar os 
problemas que atravessa 
esta arte de produção 
artesanal. A iniciativa é 
organizada e promovida 
pelo Sindicato dos 
Bordados, e decorre entre 
as 15 e as 18h. 

Acção de formação 
em danças históricas 

Chega ao fim a acção de 
formação sobre danças 
históricas dos séc. XV e 
XVI, que decorreu sob a 
orientação da Profª Drª 
Margarida Pinto do 
Amaral. Esta docente, 
directora do 
departamento de dança do 
Mozarteum de Salzburgo, 
orientou professores de 
várias disciplinas e de 
vários níveis de ensino ao 
longo da acção promovida. 
Contou ainda para o efeito 
com o apoio da Secretaria 
Regional da. Educação, 
através da Direcção 
Regional de Inovação e 
Gestão Educativa. 

PARA DISCUTIR ACTUALIDADE POLíTICA 

PSD reúne 
conselho regional 
U :nál~ se de
talhada à situ
ação política 
regional e na
cional, à luz 
dos mais re
centes aconte
cimentos, são 
os motivos que 
justificam a 
reumao do 
Conselho Re
gional do Par
tido Social De
mocrata no 
concelho de 
Santana. 

Preparar o 
partido para 
os próximos 
embates elei
torais e defi
nir a estraté
gia político
partidária a 
ser desenvol-

ciação e vota
ção das contas 
do partido re
ferentes ao 
ano de 1996. 

Estatutaria
mente,integram 
o Conselho Re
gional- além da 
mesa, presidida 
pelo eurodepu
tado Nélio Men
donça - 53 vo
gais eleitos em 
congresso, 15 re
presentantes da 
JSD, 15 repre
sentantes dos 
TSD, bem como 
os membros das 
diferentes fre
guesias da Re
gião, normal
mente designa
dos pelas 
comissões polí
ticas de fregue
sia. 

vida ao longo O Conselho Regional do PSD vai debater a situação política 
do c~~rente regional e nacional. 

Todos os 
restantes ór
gãos deste par

tido - Comissão Política, Conselho de Jurisdição e 
Secretariado Regional- participam na condição de 
observadores, sucedendo o mesmo em relação à 
Comissão Política Regional da JSD, aos membros 
do Governo Regional, deputados à ALR e AR e pre
sidentes de câmaras eleitos pelo partido "laranja". 

ano polItIco, fa-
zem igualmente parte da ordem de trabalhos do 
Conselho Regional para este sábado. No final das 
apreciações partidárias está prevista uma comuni
cação do presidente da Comissão Política Regio
nal, Alberto João Jardim. 

Este órgão partidário procederá ainda à apre-
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2.º Encontro de 
Física e Matemática 

Um colóquio de Física e 
Matemática, que se 
desenrolou ao longo de três 
dias nas instalações da 
Universidade da Madeira, 
tem hoje o seu 
encerramento. 
Este encontro, que reuniu 
cerca de cinco dezenas de 
cientistas nacionais e 
estrangeiros, foi 
organizado pelo Centro de 
Ciências Matemáticas 
da Universidade 
da Madeira e contou com o 
apoio do Centro de 
Ciência e Tecnologia da 
Madeira, e enquadrou-se no 
habitual ciclo de 
actividades de promoção 
deste centro. 
O Encontro, integrado no 
projecto PRAXIS, decorre 
no Anfiteatro da 
Universidade da Madeira. 

Rock 
no Louvadeus 

Logo à noite, na discoteca 
Louvadeus, há rock para 
todos os gostos. 
A partir das OOhOO, 
os sons da banda 
"Trick or Treat" , um 
conjunto madeirense que se 
filia numa corrente 
alternativa em termos de 
música rock, poderão ser 
ouvidos por todos aqueles 
que se deslocarem àquele 
espaço . 

• InterNAC AL DESPORTO 

Creches 
da Região 
aderiram 
àgreve ................ 

CDU quero Orçamento 
apresentado à Assembleia ............... 

Guias-intérpretes 
foramàALR ...................................... 

Médicos 
debatem 
reformas 
naSaúde ........... 11 

Secretária de Estado debateu 
alargamento da NATO ............ 

6 
Tropas 
eS{JPnholas 

5 atacadas 
naBósnia .............. 

10 
Sampaio prepara 
visita à China ..................... 

13 

13 

15 

Moura (CS Marítimo) 
no estágio 
da selecção 
desub-19 ........... 

4 

Nacional e Câmara de Lobos 
3 " . t ta " aJus am con s ........................... 

Caniçal em jogo decisivo 
3 no campeonato regional ............. .... 
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em grande 
na "magia" 
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A actual legislação laboral está desadaptada da rea
lidade do sector dos vimes. Os empresários dizem 
que se fossem obrigados a pagar aquilo que é da 
lei a indústria fecharia as portas. Por isso há gente 

DEBATE REVELA URGÊNCIA 

,----------'---------, 
~ , ...! 
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a trabalhar até 15 horas por dia e sem descontos e 
regalias de Segurança Social. Um debate a realizar 
hoje na Camacha vai levar Governo, empresários 
e trabalhadores a reflectir sobre o problema. 

D E MUDANÇAS 

Vimes à espera da salvação 
A lgo vai mal no sector dos 

vimes. A concorrência 
internacional que asso

lou aquela actividade de arte
sanato gerou a indefinição la
boral e a subversão no sector. 
O problema coloca-se não só nos 
ordenados como também nos 
descontos sociais e nos horá
rios de trabalho. A fragilidade 
do mercado obrigou os empre
sários a desviarem-se dos qua
dros definidos pela legislação 
laboral e a encontrar soluções 
de recurso. 

O sector emprega ainda mui
tas centenas de madeirenses, so
bretudo nas zonas rurais. To
davia, apenas uma reduzida e 
afortunada minoria está inscrita 
na Segurança Social na catego
ria de artesãos. Uma minoria 
afortunada porque goza de pro
tecções sociais que não estão ao 
alcance dos restantes trabalha
dores, mtlitos dos quais nem ins
critos na Segurança Social. A 
larga maioria dos trabalhadores 
dos vimes pertence a este últi
mo grupo. 

Horários 
de 15 horas 

O DIÁRIO falou com um fa
bricante da Camacha que acei
tou pôr a nu uma situação que é 
do conhecimento generalizado. 
Com quase duas dezenas de tra
balhadores na sua oficina, José 
Miranda apenas tem três correc
tamente inscritos na Segurança 
Social como artesãos. Os restan
tes estão numa situação dúbia, 
que ajuda a contrabalançar as 
despesas com rendas do arma
zém e a manter alguma concor
rência às pessoas que fazem 
obras de vimes em casa e pagam 
taxas sociais mais baixas. Se Jo
sé Miranda se desse ao "luxo" de 
pagar os direitos sociais legais 
"não havia hipótese de conti
nuar, mudaria de ramo". 

Os ordenados são miseráveis, 
reconhece o próprio empresá
rio: "Há pessoas que trabalham 
em casa para mim que ao fim 
da semana ganham quatro, cin
co, seis, sete contos, conforme 
aquilo que fazem. Quem me ou
ve falar assim é capaz de dizer 
que eu sou um explorador. Mas 
não sou. São mesmo as circuns
tâncias do sector que não dei
xam ir mais longe. Em relação 
ao preço do vime e àquilo que 
nos pagam não há hipóteses de 
fazer melhor" . 

"Eles não estão devidamente 
legalizados em relação à Segu
rança Social porque custam à 
volta de 17 contos todos os me
ses. Assim eu não posso con
correr de maneira nenhuma 
com aquelas pessoas que traba
lham em casa na obra de vimes 
e pagam 2 contos e tal. E tenho 
outra desvantagem em relação 

o grupo de trabalho que estuda a situação dos vimes esteve ontem a visitar os fabricantes 
da Camacha, freguesia onde hoje se realiza um debate. 

a eles, que é eles poderem tra
balhar 14 a 15 horas por dia e 
na minha oficina não se fazem 
esses horários", elucida o res
ponsável pela Associação de Fa-

estará em foco, logo à tarde, problemas". "O debate não vai 
tirar conclusões sobre como é 
que agora vão-se resolver todos 
os problemas do sector. Mas se 
conseguirmos mostrar aos tra-

no debate aberto organiza
do pelo Sindicato dos Traba
lhadores da Indústria dos 
Bordados, Tapeçarias, Têxteis 

bricantes de Artesanato de Vi
mes (Afavimes). 

"Completamente 

e Artesanato. A iniciativa de
corre entre as 15:00 e as 18:00 
horas, na Casa do Povo da Ca
macha. 

balhadores, empresários, fa
bricantes e agricultores que é 
possível alterar a situação, já 
damos um grande contributo, 
porque o que nós sentimos é 
que o medo predomina. Toda a 
gente tem medo de falar, tudo 
fala um bocado às escondidas 

à margem da lei" 

Certamente que o não cum
primento das regalias sociais 

Segundo Guida Vieira, o ob- , 
jectivo do debate é "desblo- ' 
quear o medo que há no sector ' 
dos vimes de discutir os vários 

• 
EXPLICAÇÃO P A R A A A u_S--t"N iC I ,À D O I BTA M . ~. ~ 

Não fala, não aparece 
O anúncio da não participação do presidente do 

Instituto do Bordado, Tapeçaria e Artesanato 
da Madeira (IBTAM) no debate aberto que se reali
za 40je na Camachavoltou a azedar as relações en
tre aquela estrutura governamental e o Sindicato 
dos -Bordádos. 

Para evitar equívocos, Guida Vieira quis on
tem esclarecer o processo dos convites para a ini
ciativa. Explicou que o secretário regional de Re
cursos Humanos, que tutela o sector, foi convi
dado a intervir no debate. Brazão de Castro 
delegou a sua representação no director regional 
de Trabalho. O presidente do IBTAM, Severino 
Fernandes, foi também convidado, mas só para 
participar e não para intervir. "Nós não íamos 

convidar toda a gente para intervir. São três 
horas de debate e porque é que tínhamos de 
fazer convites a toda a gente? Nem eu vou inter
vir! Está-se a fazer polémicas que nós, sincera
mente, não queríamos fazer", acentuou a sindi
calista. 

Severino Fernandes, por seu lado, furtou-se a 
quaisquer comentários acerca deste imbróglio. A 
sua secretária deu a seguinte versão ao DIÁRIO: 
"O presidente do IBTAM está de fora desse assunto. 
Recebeu o convite mas não vai participar porque 
já há uma comissão encarregada disso. O presi
dente dessa comissão é o director regional de Tra
balho, Rui Silva". 

M, F, L 

e não há desbloqueio", desta
cou a porta-voz do Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria 
do Bordado, Tapeçarias, Têx
teis e Artesanato. 

Guida Vieira é peremptória 
quando diz que no sector dos 
vimes "vive-se completamente 
à margem da lei". 

Regime próprio 
pode ser solução 

Apesar das confissões dos 
truques para fugir às obriga
ções da legislação laboral fei
tas pelos próprios empresá
rios, o director regional de 
Trabalho não concorda que 
o sector esteja a viver à mar
gem da lei: "Eu não concor
do com essa afirmação, porque 
no nosso país há leis para tu
do. Neste caso, há leis para 
o trabalho sublinado, para 
o trabalho domiciliário, para 
o trabalho por conta própria 
ou independente. A resposta 
está na lei, só que eventual
mente não se aplica por ques
tões complicadas", garante Rui 
Silva. 

O governante só vê dois ca
minhos possíveis para contor
nar o problema: enquadrar a 
realidade dos vimes nas diver
sas leis ou tentar arranjar um 
regime específico, à semelhan
ça do que acontece com o sec
tor dos Bordados. 

As especificidades do sector 
jogam a favor da segunda hipó
tese. 

A escolha entre as duas pos
sibilidades passará em grande 
medida pelas conclusões de um 
relatório a ser apresentado por 
um grupo de trabalho que está 
a analisar os problemas do sec
tor e apresentar propostas. Es
se documento de grande valor 
estará pronto em Abril. 

O grupo de trabalho para os 
vimes tem 14 elementos, entre 
os quais representantes de di
versas secretarias regionais, do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria do Bordado, Tapeça
rias, Têxteis e Artesanato da 
Madeira e pelos produtores e 
fabricantes. 

As conclusões desta comis
são estão relativamente atra
sadas devido às remodela
ções governamentais decorren
tes das últimas eleições regio
nais. 

Desde Outubro que Rui Sil
va ficou com a sua coordena
ção do grupo, que en-tretanto 
tem estado a conhecer a reali
dade do sector. 

Ontem teve lugar uma acção 
de reconhecimento à parte de 
fabrico e de artesanato na Ca
macha e para o dia 5 de Março 
está prevista uma visita à pro
dução do vime. 

MIGUEL FERNANDES Luis 



4 
,-~~~- - .,.. --.---,...~ __ ~I'!I._ ... ~------""""""" , 

• DIARIO DE NOTlcIAS~ MADEIRA 

c O M o A P O I O D A A L R 

Medicina Legal será 
debatida na Madeira 

Cunha e Silva recebeu especialistas da Medicina Legal. 

• Especialistas em Medicina Legal 
ultimam preparativos para 
Congresso na Madeira. A ALR 
prestou-lhes, ontem, o seu apoio. 

R ealiza-se, em Junho. 
próximo., na Região 
Autóno.ma da Ma

deira, o. 1 º Co.ngresso. Ibéri
co. de Medicina Legal, que 
reunirá perso.nalidades 
mundialmente co.nsagradas 
da actividade pericial mé
dico-Iegal. 

Jo.ão Cunha e Silva, vice
presidente da Assembleia 
Legislativa Regio.nal, rece
beu o.ntem Duarte Vieira, 
presidente da So.ciedade 
Po.rtuguesa de Medicina Le
gal, que se fez aco.mpanhar 
de Emanuel Pita da Silva, 
mandatário. regio.nal da-

quele órgão. da especialida
de. A ALR manifesto.u o. seu 
apo.io. à iniciativa, tal co.mo. 
já o. haviam feito. o.utro.s o.r
ganismo.s regio.nais, no.me
adamente a Secretaria Re
gio.nal do.s Assunto.s So.ciais 
e o. ministro. da República. 
Serão. co.ntactado.s, ainda, 
órgão.s respo.nsáveis nas 
áreas da Justiça e do. Tu-

. rismo.. 
O líder da So.ciedade 

Po.rtuguesa de Medicina Le
gal enco.ntra-se na Região. 
para ultimar o.S detalhes re
lativo.s à o.rganização. do. 
evento., respo.nsabilidade es-

ta, também a cargo. do.s es
pecialistas co.ngéneres es
panhóis. 

O co.ngresso., em estudo. 
desde há do.is ano.s, traz à 
Madeira perso.nalidades de 
alto. gabarito. internacio.nal 
no. âmbito. da actividade pe
ricial médico.-legal. Angel 
Carracedo., uma das mais 
prestigiadas figuras da pes
quisa mundial de DNA, e 
Co.ncheiro. Carro., pato.lo.
gista que interveio. na in
vestigação. do. caso. Sá Car
neiro., a co.nvite do. Estado. 
po.rtuguês, são. alguns do.s 
presentes, anuncio.u Duar
te Vieira. 

Em discussão. estarão al
guns do.s temas candentes 
na actualidade da activida
de pericial médico-legal, co
mo. o. tão. po.lémico. caso. de 
DNA de O. J. Simpso.n. Di" 

H O J E É 50 CALHETA 

agnóstico.s de to.xico.depen
dências, avaliação. do.s da
no.s co.rpo.rais às vitimas de 
acidentes de viação. e pro.
blemas que se prendem 
co.m a actividade panato.ló
gica (leia-se autópsias), são. 
algumas das temáticas 
avançadas pelo. especialis
ta. 

De entre o.S cerca de 400 
co.ngressistas previsto.s, nes
te evento. participarão., pa
ra além de médico.s, o.utro.s 
pro.fissio.nais co.mo. advo.ga
do.s, magistrado.s, membro.s 
da Po.lícia Judiciária e de 
co.mpanhias segurado.ras. 

O Ho.tel Savo.y aco.lherá 
o. co.ngresso. e, em paralelo., 
funcio.narão. pólo.s especia
lizado.s de discussão.. Des
de há do.isano.s que se vem 
a delinear este pro.jecto.. 

. FABIOLA PEREIRA 

·397 socialistas votam no· Funchal 
A vo.tação. para a eleição. 

de presidente do. 
PS/Madeira teve o.ntem ini
cio. no. Funchal. Segundo. in
fo.rmações recolhidas o.ntem 
na sede do. partido., vo.taram 
397 so.cialistas. 

Na sede do. PS/M, vo.ta
ram 360 militantes, em 902 
inscrito.s, no.s CTI 24, em 34 
inscrito.s, .e no. Ho.tel Savo.y 
13, em 19 inscrito.s. No. to.tal 
estavam inscrito.s 955 so.cia
listas. Na sede do. PS/M a vo
tação deco.rreu das 10 às 20 
ho.ras. No.s CTT, das 14 às 

, 18 ho.ras. E no. Ho.tel Savo.y, 
das 11 às 15 ho.ras. 

Os resultado.s do. Funchal 

e do.s restantes concelho.s só 
serãb diyulgado.s no. do.mingo.. 

No. to.taldo. Funchal a 
percentagem de vo.tantes fo.i 

, de 41,6%, inferio.r aos 43,4% 
das últimas eleições. 

Ho.je, só há eleições na 
Calheta. Amanhã,último. 
dia, a vo.tação deco.rrerá em 
Câmarà d,e Lo.bo.s; Machico., 
Po.nta.<to. So.l, Po.rtoMo.niz; 
po.rto. Santo., :Ribeira Brava, 
Santa Cruz, Santana e São. 
Vicente .. 

': ',: Gil França, . o. o.utro. can-
, didalo. às eleições internas . 

do. 'PS/M, exercerá o. seu di" 
feito. de vo.to.no. do.mingo, ,no 

Mota Torres votou ontem. Gil França vo.ta no. do.mingo.. . co.ncelho. de Santa Cruz. 
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SEGUNDA EDiÇÃO 

Jardim não comenta 
''verdade'' do T&Q 

O presidente do. Go.ver
no. Regio.nal recuso.u

-se a tecer quaisquer Co.
mentário.s à no.va repo.rta
gem publicada o.ntem pe
lo. semanário. "Tal & Qual" 
so.bre as recentes fo.lias 
carnavalescas. 

Interpelado. pela Co.mu
nicação. So.cial, na sessão. 
de abertura da reunião. do. 
Co.nselho. de Médico.s da 
RAM (ver peça no.utra pá
gina), Alberto. João. Jardim 
fo.i categórico. na sua re
cusa: "Já disse que não. Co.
mento.!" 

O semanário. po.rtuguês 
- que na sua penúltima 
edição. cho.co.u o. País ao. 
publicar uma repo.rtagem 
so.bre o. Carnaval de Jar
dim - vo.lto.u o.ntem à car
ga, apresentando. "to.da a 
verdade so.bre o. escânda-

lo. que abalo.u (e divertiu) 
a República". 

Em duas páginas , o.S 
do.is jo.rnalistas envo.lvido.s 
na po.lémica repo.rtagem -
J o.sé Paulo. Fafe e J o.sé 
Carlo.s Pratas (fo.tógrafo.) 
- relatam, po.rmeno.riza
damente, o.S feito.s o.co.rri
do.s no. dia do. Co.rtejo. de 
Carnaval, assim co.mo.res
po.ndem, po.ntualmente, às 
acusações do. Chefe do. 
Executivo. co.ntra o. jo.rnal. 
E insistem: Jardim Co.
nhecia a equipa de jo.rna
listas em causa, assim Co.
mo. sabia também que es
ta estava a fazer a co.ber
tura do. Carnaval do. presi
dente do. Go.verno. Regio.
nal da Madeira, no. Co.n
servatório. de Música da 
Madeira. 

E. M. 

VISITA À RIBEIRA BRAVA 

Deputada socialista 
rectifica notícia 

R elativamente à no.tí
cia publicada no. 

DIÁRIO da passada quar
ta-feira, so.b o. título. «Esco
las Parecem Armazéns de 
Crianças», recebemo.s um 
pedido. de rectificação. da 
parte da deputada so.cia
lista Vio.lante Mato.s. 

Segundo. no.s explico.u a 

parlamentar, na Esco.la da 
Lo.mbada funcio.na simul
taneamente num só co.m
partimento. a sala de pro.
fesso.res, o. co.nselho. di
rectivo., a biblio.teca e a 
sala de aulas. Exclui-se 
deste co.njunto. a sala de 
música referida na no.tí
cia. 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

EDITAL N.o 90/97 

CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO, 
SUJEITO A DEMORAS 

NA VIA DENOMINADA "COTA 40" 

Faz-se público que, a fim de se proceder à reparação 
de-uma grelha de pavimento, fica interrompido ao trânsi
to automóvel, sujeito a demoras, a via denominada "Cota 
40" junto ao Túnel de São João no dia 22.02.97 (Sába-
do). ' 

Funchal e Paços do Concelho, aos 20 de Fevereiro de 1997 
O VEREADOR, 

POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 
74312 Ricardo Emanuel Andrade Silva 

•

PO/tO Imi"o, do runcha. 
1530 K tiz - OM - 1017 K tiz 

92 fM 
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Junta 
critica Miguel 

de Sousa 
«A Junta de Freguesia 

de Santa Cruz lamenta e 
estranha as declarações 
do senhor deputado Mi
guel de Sousa, relativa
mente ao trabalho levado 
a cabo por esta autar
quia, acusando-a de total 
inoperância», responde o 
presidente daquele órgão 
autárquico. 

Esta resposta surge na 
sequência da reunião de 
trabalho que Miguel de 
Sousa e os restantes de
putados do PSD eleitos 
por Santa Cruz realiza
ram anteontem, no con
celho, com o presidente 
da Câmara. 

Vogais do PSD 
testemunhas 

A Junta de Freguesia 
de Santa Cruz, dominada 
pelo Partido Socialista, 
diz que as afirmações de 
Miguel de Sousa «só se 
compreendem porque es
tamos em ano de eleições 
autárquicas, ou então por 
desconhecimento da rea
lidade». 

David Rodrigues Nu
nes aconselha o deputa
do social-democrata a 
consultQ.r os vogais do 
PSD, na Assembleia de 
Freguesia, «que lhe po
derão fornecer relatórios 
detalhados das activida
des levadas a cabo por es
ta Junta e para diversas 
tomadas de posição, tor
nadas públicas, em defe
sa dos legítimos interes
ses das populações que, 
na maioria dos casos, têm 
caído sistematicamente 
no esquecimento, de que 
se salienta a grande pre
ocupação com o atraso na 
execução da Escola Téc
nico-Profissional de San
ta Cruz». 

Sobre esta matéria, o 
autarca garante que a 
Junta «não tem qualquer 
competência, nem tão
pouco foi consultada por 
nenhuma das entidades 
envolvidas no processo. 
Por isso, estranhamos 
tais afirmações». 

Câmara 
não dá nada 

Em nota de roda-pé, 
David Rodrigues Nunes 
lembra a Miguel de Sou
sa que «a Junta gere ape
nas, e só, as verbas vin
das do Orçamento Geral 
de Estado, não receben
do apoios da Câmara Mu
nicipal, quer em mate
riais quer em pessoal, 
ao contrário do que acon
tece com outras fregue
sia do concelho. Em três 
anos de mandato, esta 
Junta recebeu tanto quan
to a anterior Junta só 
no ano de 1993, fora 
os materiais recebidos 
da Câmara, pelo que só 
um rigoroso cóntrolo or
çamental tem tornado 
possível o nosso traba
lho». 
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EXCLUSÃO SOCIAL E M S TA. C R U Z 

CDU envia carta 
com uma extensão e gra
vidade preocupantes, ve
rificou-se não existirem 
estudos sobre a realidade 
social, causas e factores 
geradores do problema da 
pobreza em Santa Cruz». 

«Ao contrário de ou
tras localidades da RAM, 
,em Santa Cruz nenhum 
dos programas de comba
te à pobreza e exclusão 
social foi aplicado. a deputados As medidas avulsas e 
isoladas desenvolvidas 
não estão associadas a 
uma política social a,m
pIa, sistemática, capaz de 
promover a ,inclusão e , 
agir sobre as causas pro
fundas da pobreza» - po
de ler-se na referida car
ta. 

• o grupo 
parlamentar 
da CDU quer 
um encontro de 
trabalho com 
os deputados 
eleitos por 
Santa Cruz. 

O grupo parlamen
tar da CDU/M en
viou uma carta 

aos deputados eleitos por 
Santa Cruz. O objectivo: 
propor a realização de um 
encontro de trabalho. Os 
comunistas querem que 
se perspectivem iniciati
vas conjuntas quanto à ca
racterização da realidade 

Edgar Silva escreve aos deputados eleitos por 
Santa Cruz. 

1/ A L R 'E S T Á A S E R D E S R E S P E I T ,A DAI/ 

CDU quer ver Orçamento 
apresentado aos' deputados 
Ontem de manhã, na 

, conferência de im-
. prensa que marcou o 

anúncio da realização das 
Jornadas Parlamentares 
da COligação Democráti
ca Unitária-Madeira, que 
vão decorrer nos próxi
mos dias 24, 25 e 26 de 
Fevereiro, os membros da 
bancada parlamentar des
ta coligação teceram du
ras críticas ao Executivo 
regional pelo facto do Or
çamento Regional não ter 
ainda sido apresentado 
em sede própria, ou seja, 
na Assembleia Legislati
va Regional. 

O líder da bancada, Le
onel Nunes, considerou a 
não apresentação do Or
çamento na Assembleia 
Regional como uma "ile
galidade" e um "desres
peito" pelas competênci
as que estão atribuí
das àquele órgão legisla
tivo. 

"Desprezo" pela 
Assembleia 
Regional 

O "desprezo" evidenci
ado pelas autoridades go
vernativas em relação aos 
poderes constitucionais 
da Assembleia Regiona, a 
incapacidade de previsão 
económica e a não formu
lação das prioridades es
senciais em termqs de de
senvolvimento regional, 
alicerçadas com o corres
pondente suporte finan
ceiro, foram também ou-

tros pontos em evidência 
na conferência de im
prensa deste grupo par
lamentar. 

Questionado ainda so
bre a recente resolução 
governamental que con- ' 
cede a atribuição de no
vos valores de subsídio às 
modalidades desportivas 
de I divisão, o parlamen
tar comunista foi claro ao 
referir ser aquela decisão 
"um atropelo à lei e à As
sembleia Legislativa Re
gional". 

Leonel Nunes pôs em 
causa a justiça da decisão 
pelo facto ,da mesma, em 
seu entender, carecer de 
uma aprovação parla
mentar. 

"Uma proposta de or
çamento não está ainda 
em trabalho de comissão, 
mas no entanto, algum 
dinheiro foi já distribuí
do", concluiu o deputado. 

O teor das 
jornadas 
parlamentares 

A apresentação efecti
va do conteúdo das jorna
das da Coligação Demo
crática Unitária foi de
senvolvida por Edgar Sil
va, que salientou ser este 
evento o culminar de to
da uma fase de trabalho 
parlamentar iniciada em 
Outubro passado. 

Com três painéis que 
centram a sua atenção em 
algumas das áreas de 
maior importância no con-

texto económico da Re
gião Autónoma da Madei
ra - Banana e Vinho, Pes
cas, Turismo e Hotelaria 
- e um quarto painel cen
trado em aspectos de Po
lítica Geral, o parlamen
tar da CDU referiu ser 
uma das preocupações 
fundamentais das jorna
das o perspectivar das 
grandes linhas de força 
sócio-económicas desta 
Região à entrada do sé
culo XXI. 

Frisando a importân
cia que alguns dos secto
res produt~vos em análi
se têm face às políticas 
comunitárias e às suas di
rectivas, a CDU convidou 
Joaquim Miranda, o líder 
da delegação comunista 
portuguesa no Parlamen
to Europeu, a acompa
nhar o decurso dos traba
lhos. 

Luís Sá, deputado à 
AR, e Decq Mota, repre
sentante do parlamento 
açoriano, também estarão 
presentes no Funchal. 

Em simultâneo com' o 
trabalho de gabinete, al
gumas acções de contac
to social serão efectuadas 
pelo grupo parlamentar 
da CDU. 

Encontros com pesca
dores e agricultores, bem 
como reuniões com o Sin
dicato da Hotelaria e 
a Comissão Sindical 
do Atlantis estão igual
mente agendados no de
correr dos três dias de 
trabalho. 

social e viabilização de 
programas contra a ex
clusão social naquele con
celho. 

Na missiva enviada aos 
deputados dos outros par
tidos, a CDU refere que, 
na sequência da visita 
parlamentar e audição pú
blica que promoveu à fre
guesia e à cidade de San
ta Cruz, considerou im
portante «tudo fazer para 
a concretização de um es
tudo sobre a pobreza na
quela localidade». 

Nenhum programa 
foi aplicado 

Recorda ainda que 
«constatando a pobreza 
como problema social, 

O grupo parlamentar 
da CDUfM; defende, neste 
contexto, que «uma acção 
conjunta, além das dife
renças político-ideológi
cas, contribuirá para a 
concretização de projec
tos de transformação so
cial». E conclui . da se
guinte forma: «Estamos 
convictos de que a conju
gação de esforços poderá 
significar uma forte von
tade política quanto à mu
dança da actual situação 
social». 

JUAN FERNANDEZ 

PITA «AMEAÇA» EDGAR 

Desavença na comissão 
não vai para a acta 

A Comissão de Regimen
to e Mandatos teve on

tem uma reunião para ana
lisar pedidos para que os 
deputados Paulo Martins e 
Violante Matos fossem a tri
bunal. A representante do 
PS aceitou e vai depor, na 
qualidade de perita. O de
putado da UDP quer ser ou
vido no caso da agressão de 
que foi vitima no Caniço. A 
autorização foi, para já, ne
gada pelo PSD, mas ainda 
vai ser discutida em plená
rio. 

Tudo se resumiria a es
ta meia-dúzia de palavras, 
não fosse uma acalorada 
troca de «galhardetes», que 
tiveram como' principais 
protagonistas Coito Pita, 
PSD, e Edgar Silva, CDU 

A história remonta à pe
núltima reunião da comis
são, onde, a dado ponto,o 
deputado social-democrata 
se dirigiu ao parlamentar 
da CDU dizendo que "isso 
resolve.se lá fora!", em tom 
exaltado e irónico, segundo 
o relato que nos foi feito por 
um dos presentes. 

Edgar Silva, de acordo 
com a mesma testemunha, 
reagiu, considerou a decla
ração uma ameaça e exigiu 
que as palavras de Pita 
constassem da acta da reu
nião. 

Ontem, mal começou a 
reunião da comissão, o de
putado da coligação per
guntou pela acta da reuni
ão anterior, para se certifi
car da transcrição das pa- . 
lavras então pronunciadas 
por Coito .Pita. 

Foi-lhe respondido que 
não era hábito fazer actas 

integrais das posições as
sumidas. Edgar exibiu en
tão um voto de protesto pelo 
ocorrido, que não chegou a 
ser votado. 

José Manuel Rodrigues, 
do PP, deitou água na fer
vura e fez ver que as co
missões não deviam apro
var votos por questões me
nores, A sugestão foi acei
te, apesar dos ânimos não 
estarem muitos serenos. 

A partir de Março, tudo 
o que for dito nas comissões 
passa a ser gravado, o que 
vai compensar o facto de as 
actas actuais não serem 
completas. A presidente da 
comissão tentou evitar que 
o assunto viesse a público. 
Fernanda Cardoso não grl1-
vou qualquer declaração e 
desmentiu desentendimen
tos, embora eles fossem au
díveis no edifício da As
sembleia Regional. 

Outra comissão, a de As
suntos Sociais e Saúde, es
teve ontem igualmente reu
nida e deu parecer favorá
vel, por unanimidade, a um 
diploma do Governo Cen
tral, que estabelece regras 
mínimas de segurança e 
saúde dos pescadores. 

O texto, que adapta a 
Portugal uma directiva eu
ropeia, dá um prazo de sete 
anos para a adaptação às 
novas normas. Depois da 
entrada em vigor do decre
to-Iei, o Governo terá ainda 
que proceder à respectiva 
regulamentação. Nessa fa
se, os deputados regionais 
esperam qrie haja uma 
adaptação do regulamento 
à realidade regional. 

IVO CALDEIRA 

,\ 
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ADIANTOU R U I ADRIANO D E FREITAS 
" 

Madeira também terá 
novo abono de família 

• o Governo da República prepara 
um novo regime de abono de família 
em que os beneficiários têm 
de se reinscrever e apresentar 
declaração de rendimentos. 

LOURENÇO FREITAS 

O regime que estipula 
o novo abono de fa
mília deve ser apli

cado na Madeira ao lllesmo 
tempo que no Continente, 
adiantou Rui Adriano de 
Freitas. O novo regime esti
pula três escalões de abono e 
estes serão definidos com ba
se nos rendimentos dos be
neficiários, ou seja, mediante 
apresentação de declaração 
individual ou declaração anu
alde IRS. 

No entanto, porque a Se
cretaria Regional dos As
suntos Sociais apenas teve 
conhecimento do novo regi
me pela comunicação social, 
vai contactar o Gabinete do 
ministro da Solidariedade e 
Segurança Social para saber 
se os órgãos de governo pró
prio da Região já podem dis
por do diploma em apreço 
sobre o novo regime jurídi
co de prestações familiares, 
a fim de proceder às neces
sárias alterações dos pro
gramas informatizados da 
Segurança Social. 

Segundo o secretário re
gional dos Assuntos Sociais e 
Parlamentares, o interesse 

em dispor do projecto de de
creto-lei radica na necessi
dade de "reorganizar a má
quina técnico-administrativa 
da Segurança Social a fim de 
esta estar apta a poder di
fundir a informação neces
sária junto da população". 
Tudo porque, de acordo com 
o novo regime, os beneficiá
rios, que na Região são cerca 
de 28 mil, têm de se reins
crever na Segurança Social 
para poderem vir a usufruir 

. das diversas prestações fa
miliares. 

Rui Adriano de Freitas 
adiantou ainda que sempre 
defendeu o regime agora em 
apreço pelo Ministério da S0-
lidariedade e Segurança So
cial, considera que o mesmo 
reveste-se de maior solidari
edade social e que vai de en
contro aos escalões sociais 
menos favorecidos. 

Com o novo regime, o 
abono de família passa a cha
mar-se subsídio familiar a 
crianças e jovens e implica 
a definição de três escalões 
de rendimentos, em função 
dos quais serão estipulados 
os montantes do subsídio fa-

Rui Adriano concorda com o novo regime, mas teme ser implementado 
sem a devida informação aos beneficiários 

miliar a crianças e jovens, 
conforme noticiou o Diário 
de Notícias de Lisboa do pas
sado dia 15. 

O primeiro escalão abran
ge os beneficiários com ren
dimentos iguais ou inferio
res a 1,5 salários minimos; o 
segundo escalão abrange 
aqueles cujos rendimentos 
oscilam entre mais de 1,5 or
denados mínimos e oito or
denados minimos e o tercei
ro escalão beneficiará aque
les com rendimentos superi-

ores a oito ordenados mini
mos. 

Abono sujeito 
a declaração 
de rendimentos 

Para aceder às prestaçõ
es familiares, os beneficiári
os terão de fazer declaraçõ
es sobre os seus rendimen
tos ou outras condições que 
determinem a atribuição dos 
subsídios. Estas declaraçõ-

es são feitas sob compro
misso de honra e, em caso 
de falsas implicam coimas 
que vão dos 20 aos 100 con
tos. 

No caso da prova de ren
dimentos, esta será feita 
"periodicamente", median
te declaração individual que 
poderá ser complementada 
com a declaração anual do 
IRS, caso venha a ser solici
tada pelas instituições res
ponsáveis pela gestão das 
prestações de família. O sul>-
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sídio familiar a crianas e jo
vens será atribuído mensal
mente até aos 16 anos dos 
descendentes ou até aos 24 
tratando-se de deficientes. O 
subsídio será majorado no 
primeiro ano de vida, bem 
como a partir do terceiro fi
lho, nos casos abrangidos 
pelo primeiro escalão. 

O novo regime jurídico de 
prestações familiares prevê 
igualmente os subsídios à fre
quência de estabelecimentos 
de ensino de educação espe
cial, subsídio mensal vitalí
cio, assistência à terceira ida
de e subsídio de fUneral. 

Salvaguardada 
aplicação 
na Região 

E, em virtude de há cerca 
de dois anos a Madeira ter 
celebrado um protocolo com 
o Ministério da Segurança 
Social, no qual ficou defini
do que, entre outras questõ
es, os montantes dos benefí
cios familiares e pensões se
riam salvaguardados sempre 
que se registasse alguma ac
tualização, o novo regime de 
prestações familiares será 
aplicado na Região na mes
ma altura que for aplicado 
no resto do País. Agora, o 
que importa é salvaguardar 
a devida informação sobre 
as novas regras. 

Como já foi referido, Ruí 
Adriano de Freitas preconi
za o regime em apreço. Con
tudo, tece algumas conside
rações. Receia que os bene
ficiários não sejam informa
dos atempadamente nem de
vidamente sobre a reinscri
ção que terão de fazer para 
poderem beneficiar das pres
tações familiares. Pois, se
gundo as informações vin
das a público, o Governo da 
República prevê que as pres
tações comecem a ser pagas 
em Julho próximo. 

CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA GOVERNO CEDEU AOS PRIVADOS 

Greve na Madeira 
igual ao continente 

Cerca de 80% das ajudan
tes de Creches e Jardins 

de Infância de todo o País ade
riram ontem à greve convoca
da pela Federação Nacional 
de Sindicatos da Funcão Pú
blica. Na Madeira, a Secreta
ria da Educação diz que a ade
são foi de 79% enquanto o sin
dicato fala em 90%. 

Na Região, 9 dos 23 esta
belecimentos de infância re
gistaram uma adesão de 100"Á> 
enquanto que 5 deles não ade
riram ao repto sindical. No 
cômputo geral, UO dos 140 tra
balhadores não comparece
ram ontem ao trabalho. O Sin
dicato da Função Pública fioou 
satisfeito com os números e ga
rantiu que o desejo das traba
lhadoras era prorrogá-Ia. 

Na origem da paralisação 
está um projectolei de 1996 pa
ra a inserção das trabalhado
ras dos Jardins de Infância em 
carreiras técnico-profissionais. 
Um diploma que se encontra 
"pendurado" devido ao pare
cer negativo da Secretaria de 
Estado do Orçamento. 

Segundo o dirigente sindi-

cal madeirense, Monteiro de 
Aguiar, "desde que entrou em 
funções, o Governo da Repú
blica ainda não se dignou 
olhar para este projecto que 
anda deambulando há alguns 
anos". O presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores da 
Função Pública disse que es
ta greve é mais "um alerta pa
ra a insatisfação que os traba
lhadores têm". 

Monteiro de Aguiar disse 
que "não é justo que alguns 
funcionários exerçam as mes
mas funções que os quadros 
da carreira técnica e não te
nham as mesmas regalias sa
lariais". Uma reivindicação 
com mais de 14 anos mas que 
ainda não foi implementada, 
apesar dos pareceres favorá
veis do secretário de Estado 
da Segurança Social e da Di
recção-Geral da Administra
ção Pública. Só a Secretaria 
de Estado do Orçamento vo
toucontra. 

O que a Federação dos Sin
dicatos da Função Pública de
fende é que o documento seja 
levado a Conselho (1e Minis-

tros para posterior aprovação. 
Se tal acontecer, as ajudantes 
de creches madeirenses po
derão juntar~e às cerca de 70 
que já estão na carreira técni
ca. "Muitas delas têm condi
ções de estarem na carreira 
técniCa, e só não estão porque 
o diploma não ata nem desa
ta", disse Monteiro de Aguiar. 

Recorde-se que, a nível na
cional, para reclamar contra 
esta situação, a Federação Na
cional de Sindicatos da fun
ção Pública promoveu ontem à 
tarde uma ooncentração frente 
à Secretaria de Estado da Se
gurança Social. Números sin
dicais indicam que cerca de 
300 trabalhadores estão insa
tisfeitos com esta situação. 

O sindicato diz que as tra
balhadoras estão a ser preju
dicadas na revalorização. da 
sua carreira e não aceita que 
as ajudantes "sejam apresen
tadas à opinião pública como 
culpadas". Se alguém se deve 
sentar no banco dos réus, es
se alguém é o Governo da Re
pública, dizem. 

EMANUEL SILVA 

Gráficos vencidos 
mas não convencidos 

O Sindicato dos Gráficos 
diz que não são convin

centes os argumentos do ao 
. verno que fundamentam a ex

tinção da Imprensa Regional 
(IRM). Esta é viável, se for re
estruturada, terá concordado 
Pereira de Gouveia, no en
contro que teve com uma de
legação do Sindicato, mos
trando-se contudo inabalável, . 
na sua decisão. 

Em conferência de im
prensa realizada ontem, onde 
apresentou as conclusões da 
ronda de contactos que esta
beleceu com parlamentares e 
governantes, o Sindicato adi
anta que os dados que servi
ram de base àquela decisão 
são parciais, pois cobrem ape
nas os resultados do periodo 
de 91 a 95, anos em que a em
presa teve que assumir en
cargos elevados com uma sua 
participada (o Jornal da Ma
deira). 

Os dados apresentados pe
lo Governo, que mostram pre
juízos em 91 da ordem dos 50 
mil oontos e vão crescendo até 
atingirem os UO mil contos em . 

95, causaram grande perple
xidade entre os trabalhadores, 
por serem tão exagerados. 

A Imprensa Regional foi 
criada em 1983. S~gundo Al
berto Abreu, no processo não 
foram tidos em consideração 
os resultados dos anos ante
riores a 91, nem o de 96, que 
terá sido positivo. Estranha 
ainda mais aquela decisão, sa
bendo que a carteira de enco
mendas se tem avolumado. 

Para o Sindicato não há dú
vidas. O poder económico 
pressionou o poder político, 
que descurou as suas respon
sabilidades: Permitiu que a si
tuação se agravasse, para ago
ra unicamente considerar a 
extinção. Opinião que é refor
çada, atendendo à solução en
contrada pelo Governo. A em
presa será extin1a, sendo o seu 
património vendido a quem as
segurar a colocação do maior 
número de trabalhadores. 

Não é verdade que outras 
empresas apresentem umare
lação qualidade/preço melhor 
que a IRM. Em sua defesa 
aponta o facto de vários tra-

balhadores terem sido asse
diados pelos privados do sec
tor, que não contam com pes
soal tão qualificado. 

No entanto, Alberto Abreu 
não deixou de registar a re
ceptividade enoontrada nas Se
cretarias da Economia e dos 
Recursos Humanos, quando 
lá foi discutir o problema. Com 
estes enoontros fimram os tra
balhadores mais tranquilos, 
visto ter-lhes sido assegurada 
colocação em outras empre
sas. 

Afirmou ter sido unânime 
a preocupação entre os parti
dos contactados, com a situa- . 
ção dos trabalhadores, apesar 
de desconhecerem a realida
de da empresa. Todos, com a 
excepção do PSD, se mostra
ram favoráveis à realização de 
um inquérito parlamentar à 
gestão destes últimos anos. 

Agradeceu à comunicação 
social, pela forma como acom
panhou o desenrolar do pro
cesso, e à USAM, pela solida
riedade demonstrada. 

PA 
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CONCURSO PÚBLICO NÃO T E V E INTERESSADOS 

Marina de Machico 
continua adiada 

O concurso público 
internacional pa
ra a construção e 

exploração da marina de 
Machico ficou deserto. 
Não surgiram empresas 
interessadas naquela 
grande obra, apesar do 
Governo Regional ter pro
longado o prazo de apre
sentação de propostas em 
mais 60 dias. Consequên
cia directa da anulação 
deste concurso é o adia
mento da construção da 
marina por mais um ano, 
sendo pouco provável que 
as obras arranquem antes 
de 1998. 

Fontes próximas da Se
cretaria Regional de Eco
nomia e Cooperação Ex
terna afirmaram ao 
DIÁRIO que o concurso 
não cativou as empresas 
construtoras, pelo que de
verá agora ser reformula
do por um grupo de juris
tas. "Não está posto de 

• Cinco anos depois da autorização do Governo para a construção da marina de 
Machico, novo percalço entrava a concretização do projecto. O concurso público 
lançado pela Secretaria da Economia não teve quaisquer propostas. A solução passa 
agora por novo concurso, com condições mais aliciantes para as construtoras. 

Não é ainda desta que Machico recebe a terceira marina da Região. 

CÂMARA C O R T A U M P I 5 O 

Grupo Pestana autorizado 
a construir no Caniço 

da farmácia para procurar 
resolver o problema", mas 
confirma que a questão se
rá colocada à Secretaria 
dos Assuntos Sociais, ten
tando assim que seja en
contrada uma solução. 

Durante o período da 
ordem do dia foram várias 
as deliberações tomadas 
pelo elenco camarário, me
recendo destaque a deci
são de abrir concurso pa
ra a elaboração dos pro
jectos dos caminhos muni
cipais dos Feijocos, de Ro
ma e de São Gil, todos na 
freguesia de Santa Cruz. 

O Grupo Pestana foi fi
nalmente autorizado, 

pela Câmara Municipal de 
Santa Cruz, a avançar com 
o seu projecto de constru
ção de uma residencial si
tuada na Ponta da Atalaia, 
no Caniço. 

Como o DIÁRIO opor
tunamente noticiou, o pe
dido de condicionamento 
apresentado por este gru
po hoteleiro havia dado en
trada nos serviços da au
tarquia há cerca de um 
ano atrás, mas, segundo 
explicou então Agostinho 
Rodrigues, "ficou anexado 
a outro processo e os ser
viços camarários tiveram 
dificuldades em encontrá
lo". 

O estudo prévio apre
sentado pelo Grupo Pesta
na prevê a construção no 
Pico da Atalaia, no 
Caniço, de uma residen
cial. Dividida em três 
blocos, cada um com cinco 
pisos, a área total de cons
trução rondava os oito mil 
metros. Contudo, o elenco 
camarário não concordou 
na totalidade com a pro
posta apresentada, e na 
sua reunião da passada 
quinta-feira aprovou a 
construção desde que não 
exceda o limite máximo de 
quatro pisos, ou seja, me
nos um do que o Grupo 
Pestana pretendia. 

(,; - .- - --. 

Um esboço do que será o projecto do novo hotel. 

Esta reunião ordinária 
da Câmara Municipal de 
Santa Cruz ficou marcada 
pela presença dos popula
res, que vieram colocar vá
rios problemas e questões. 
Um dos assuntos focados 
foi a eventual possibilida
de de serem colocados se
máforos na Estrada Re
gional101, na zona de São 
Fernando, junto ao edifício 
da Segurança Social, e no 
cruzamento Aeroporto-Ma
chico, de forma a tornar e& 
tes locais mais seguros. E& 
ta é uma ideia defendida 
pela UDP jSanta Cruz, que 
no passado fim-de-semana 
distribuiu nesta cidade um 
panfleto a apelar à pressão 
da população para que es
ta pretensão fosse satisfei
ta. Na quinta-feira, foram 
em número apreciável os 
populares que marcaram 

presença na sessão públi
ca da autarquia, tentando 
assim, com a sua presen
ça, contribuir para pressi
onar a edilidade a tentar 
encontrar uma solução pa
r.a o problema. Uma vez 
que esta é uma Estrada 
Regional, a Câmara vai so
licitar um parecer à Direc
ção Regional de Estradas, 
tentando assim que seja 
implementada esta ou ou
tras medidas que venha 
tornar aquela zona mais 
segura para os peões. 

Também a população 
da Lombada marcou pre
sença no edifício dos Pa
ços do Concelho, procu
rando saber em que ponto 
está o processo de conclu
são do caminho municipal 
Salão-Levada da Roda, 
com ligação às Regadi
nhas, tendo-lhes sido in-

formado que o projecto es
tá concluído e foi já envia
da uma cópia ao Gabinete 
de Apoio Técnico das Au
tarquias Locais, por forma 
a que seja iniciado o pro
cesso de candidatura ao 
POP II. Entretanto, está 
aberto o período de apre
sentação de sugestões de 
alteração durante os pró
ximos dias. Quanto ao iní
cio dos trabalhos no terre
no, deverá acontecer no 
princípio do segundo se
mestre de 97. 

Outra das reclamações 
apresentadas pelos po
pulares teve a ver com o 
horário de funcionamento 
da farmácia, tendo a au
tarquia deliberado solici
tar à Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais que 
tome medidas no sentido 
de garantir que a farmácia 
existente garanta o servi
ço permanente ou então 
que, em alternativa, seja 
atribuído novo alvará. Se
gundo Agostinho Rodri
gues, "o horário de funci
onamento da farmácia não 
é o mais indicado, pois a 
partir de determinadas ho
ras as pessoas têm de re
correr ou ao Caniço ou a 
Machico". Em primeira 
instância o presidente em 
exercício da autarquia adi
anta que "vamos tentar 
sensibilizar a proprietária 

N esta sessão foi tam
bém deliberado dar início 
à compilação em livro·de 
todas as actas desta vere
ação, sendo depois entre
gue a cada vereador um 
exemplar. Este trabalho fi
cará a cargo do gabinete 
de informática da edilida
de e tem como principal 
objectivo documentar o tra
balho realizado pelos mem
bros da vereação. 

Uma vez que nos próxi
mos dias 8 e 9 de Março se 
vai realizar no Pavilhão da 
Camacha um evento deno
minado "Volta à Ilha" em 
voleibol, em que participa
rão cerca de 380 crianças e 
30 adultos, a associação re
gional da modalidade soli
citou a colaboração da au
tarquia, que decidiu pres
tar o seu apoio. 

Adiada para a próxima 
sessão ficou a aprovação 
da minuta do contrato-pro
grama que a autarquia irá 
celebrar com os clubes do 
concelho para estipular as 
normas para a atribuição 
de subsídios. 

SATURNINO SOUSA 
CORRESPONDENTE EM SANTA CRUZ 

parte o princípio da nego
ciação, desde que ele ve
nha devidamente explíci
to noutro concurso", des
tacou a mesma fonte. Ou 
seja, o Governo Regional 
disponibiliza-se agora a 
conceder algumas facili
dades não previstas no 
concurso inicial, de modo 
a viabilizar a obra. 

Novo prazo 
não resolveu 

O anúncio do concurso 
internacional para adju
dicação da concepção, 
construção e exploração 
da marina de Machico já 
teve lugar em Janeiro do 
ano passado. Em Março, 
confirmando-se a inexis
tência de candidatos à 
obra, o secretário regional 
Pereira de Gouveia anun
ciou o prolongamento por 
mais dois meses do prazo 
de entrega de propostas 
para a construção da má
rina de Machico. 

Recorde-se que a "luz 
verde" para a viabilização 
daquela estrutura foi da
da na reunião do Conse
lho do Governo Regional 
de 17 de Outubro de 1991. 
Cinco anos e quatro me
ses depois, ainda existem 
dificuldades no projecto 
de construção da terceira 
marina da Madeira. 

M. F. L. 

João Carlos 
Abreu 

em Roma 
O secretário regional do 

Turismo e Cultura reuniu, on
tem de manhã, no Ministério 
do Turismo e Cultura, em La
zio, Roma, com responsáveis 
de diferentes departamentos, 
no âmbito da sua visita ofici
al, tendo em vista estabelecer 
protocolos de coope~. 

O objectivo é viabilizar um 
interdimbio nas áreas da in
formação e formação; assi& 
tência técnica e científica, en
tre técnicos daquele ministé
rio e licenciados regionais nas 
áreas mais sensíveis do patri
mónio histórico, particular
mente as de restauro. 

Congratulando-se com o 
sucesso das conversações, o 
protocolo a assinar no Fun
chal terá como leme "convi
ver com o passado a pensar 
no futuro que está cheg:mdo", 
João Carlos Abreu defendeu 
que, apesar da globalização 
do Mundo, a melhor defesa 
da identidade faz.se através 
dos bens culturais. 

O governante anunciou 
que na segunda quinzena de 
Maio volta a Roma e a Nápo
les para proferir duas confe
rências a convite das respeo
tivas universidades, sobre p0-
esia e o seu último livro "D. 
Joana Babo de Peixe". 



Cidadania 
e direito à revolta 

• Estamos perante a existência, não de "regimes totalitários" mas de "regimes globais" que não 
admitem oposição organizada, submetem as liberdades individuais à sua vontade e controlam 
o poder político dos Estados. De que serve ,então o nosso voto? E se não serve para nada, 
quais as alternativas para que a nossa indignação e sentimento de revolta seja ouvido? 

"Não são os guerrilheiros que 
regressam, é o neoliberalismo lati
no-americano tecnocrático e 
empobrecedor das populações que 
as está a atiçar, a sacar do fundo 
dos tempos, dos anos anteriores à 
queda do Muro de Berlim, ... " 

Fernando Sousa. Público. 19 Dez .. 96 

O ideal democrático expan
diu-se e afirmou-se após a 
II Guerra Mundial como 

um reflexo evidente de recusa dos 
modelos ditatoriais que conduziram 
a dois conflitos mundiais. Os regi
mes totalitários de partido único que 
não admitiam oposição organizada, 
que submetiam as liberdades indi
viduais dos cidadãos aos proclama
dos "desígnios nacionais" e onde o 
poder político dominava todas as 
actividades e sectores da sociedade 
foram eliminados da Europa 
Ocidental. No seu lugar implanta
ram-se regimes democráticos em 
que se pretendia assegurar a parti
cipação de todos nas decisões polí
ticas e o acesso de todos os cidadãos 
aos bens de consumo. 

Os povos europeus, à semelhan
ça dos norte-americanos, ganharam 
assim o direito institucionalizado à 
gestão da coisa pública através do 
exercício da democracia parlamen
tar eleita por sufrágio universal. 
Pensaríamos que, 50 anos depois e 
uma vez que os Estados eram geri
dos pelos seus povos, os grandes 
conflitos sociais, económicos e polí
ticos estariam, se não resolvidos, 
pelo menos em situação de equilí
brio estratégico e que a prosperi
dade era um resultado óbvio desta 
"autogestão" nacional. A realidade 
deste fim de século afigura-se dia
metralmente oposta e aquele que 
Churchill dizia ser o "menos mau 
de todos os sistemas políticos" pare
ce ter sido tomado de assalto por 
forças que o condicionam de tal for
ma que, ao abrigo do poder demo
crático, se ditam os futuros "inevi
táveis" dos povos. 

Ao abrigo da democratização dos 
regimes e a par da livre circula,ção 
de pessoas e bens, promoveu-se a 
"democratização" dos capitais. A 
economia de mercado mundializou
se e deixou de haver uma relação 
imediata entre a empresa, o empre
go e a sua função social. O investi
mento financeiro deixou de ser 
exclusivo de uma região, de um esta
do ou de uma nação e por isso as 
companhias internacionais não sen
tem qualquer obrigação para com 
os estados onde operam. Uma mul
tinacional apenas actua onde tem 
condições propícias - Le., possibili
dades de lucro fácil, baixos custos 
de produção (ex: mão-de-obra bara
ta, escrava, infantil e não-qualificada 
de preferência, desobrigação de pre-

ocupações ambientais) e acesso a 
fontes de matérias primas em abun
dância e a baixo preço e mesmo que 
arruinando imensidões de florestas 
virgens e alterando ecossistemas 
vitais para a vida no planeta). O tra
balho é, para uma multinacional, 
apenas um acto mecânico de alcan
ce restrito - as obrigações para com 
o trabalhador e, portanto, com a 
sociedade param fora das portas da 
empresa, perdem-se longe do con
tacto físico com o produto manu
facturado ou do serviço disponibili
zado. 

Ditadura sem rosto 

O Estado e os políticos eleitos, 
que supostamente o deveriam con
duzir de acordo com as aspirações 
dos eleitores, perderam o controle 
sobre a vida económica da nação. 
As directivas que limitam as gran
des opções económicas vêm agor.a 
de fora dos Estados, são impostas 
por critérios financeiros definidos 
em instâncias transnacionais sem 
rosto nem nome. Os critérios de con
vergência de Maastricht, a imposi
ção de políticas de redução de inve& 
timentos nas áreas "não-produtivas" 
dos estados membros da UE eLe., 
Saúde, Assistência e Educação), as 
alterações unilaterais às leis labo
rais nos países onde existe uma tra
dição de trabalho livre e de reco
nhecimento do trabalho. como um 
dos fundamentos da sociedade oci
dental, etc, são claramente a prova 
do controlo da finança internacio-

nal sobre as nações e os povos, apre 
sentando como "inevitável" a polí
tica económica que assegura o máxi
mo de lucro com um mínimo de ri& 
coo 

Se tivermos em conta que as 
principais 200 multinacionais a nível 
planetário movimentam valores 
superiores a 25% da actividade eco
nómica total, empregando apenas 
0,75% da população mundial, e que 
o volume de negócios da General 
Motors é superior ao PNB da 
D~arca, o da Ford é superior ao 
da Africa do Sul e o da Toyota ao 
da Noruega, é fácil perceber como 
se processa este controle dos esta
dos pelo poder financeiro. 

Estamos, assim, perante a exis
tência não de "regimes totalitários" 
mas de "regimes globais" que não 
admitem oposição organizada, sub
metem as liberdades individuais à 
sua vontade (apresentada como 
bem geral!) e controlam o poder 
político dos Estados que, por sua 
vez, limitam legalmente os cidadãos 
ao abrigo do regime democrático 
vigente em cada nação. 

De que serve então o nosso voto? 
E se não serve para nada, quais as 
alternativas para que a nossa indig
nação e sentimento de revolta seja 
ouvido? 

A ONU tem repetidamente cha
mado a atenção para o facto de o 
modelo de desenvolvimento actual 
estar a criar cada vez mais excluí
dos e de que os fenómenos de exclu
são já não são conjunturais nem 
exclusivo do hemisfério sul. As soci-

edades desenvolvidas apresentam 
hoje uma quadro urbano degra
dante no que respeita ao número de 
marginalizados cultural, social ou 
economicamente e, em termos de 
participação democrática, o des
crédito, tanto nos políticos quanto 
no sistema, é tal que para o confir
mar basta analisar as altas percen
tagens de abstencionismo nos mais 
importantes actos eleitorais. 

Um dos outros ideais democrá
ticos pó&IIGG era o do livre acesso 
de todos aos bens de consumo e à 
partilha da riqueza. Nos EUA, por 
exemplo, 1% dos americanos mais 
ricos detêm 48% da fortuna finan
ceira do país, cerca de 80010 dos mais 
pobres detêm apenas 6%. É por 
demais evidente que a acumulação 
da riqueza foi facilitada e a sua con
centração intensificada na última 
década, e isso à custa da redução 
de salários, da despreocupação com 
as condições de trabalho e de pro
dução, de uma maior mecanização, 
da utilização de mão-de-obra bara
ta e do desrespeito pelo ambiente e 
pela qualidade de vida das popula
ções. A globalização do presente 
modelo de desenvolvimento não 
representa "mais para um maior 
número de pessoas", mas sim 
"menos para muítos para que pou
cos tenham mais, muito mais". 

Dois casos de revolta 

Quando, em 17 de Dezembro últi
mo, a embaixada do Japão em Lima 
foi tomada de assalto por um gru-
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po de guerrilheiros não pude dei
xar de pensar: "Fujimori, estavas a 
pedi-las!" Para além da inteligência, 
eficácia e correcção da operação, 
deve registar-se o valor simbólico 
de tomar precisamente a embaixada 
do pais que, além de deter a maior 
colónia estrangeira no Perú, e tam
bém aquele que mais tem investido 
nesse país. Claro que este investi
mento nada tem de assistência soci
al e as contrapartidas garantidas 
pelo governo - ex: manter a "paz 
social", controlar a inflação a todo o 
custo, assegurar salários baixos e 
a legalidade do trabalho infantil, per
mitir altos níveis de poluição, etc. -
têm como consequência a manu
tenção de um exército de desem
pregados e de excluídos que engro& 
sa de dia para dia, concentrando-se 
especialmente nos subúrbios das 
áreas urbanas e industriais mais 
importantes do país. A acção dos 
Tupac Amaru, que ainda decorre, 
teve o mérito de chamar a atenção 
para um povo vítima de um mode
lo económico que necessita de ser 
revisto, e está já a ter repercussões 
ao nível das relações externas do 
Perú, nomeadamente com pressõ
es internacionais sobre o seu gover
no. 

A Shell extraiu petróleo nos ter
ritórios dos Ogoni, no delta do rio 
Níger no valor de cerca de 30 
biliões de dólares. Os Ogoni são 
um povo pobre de cerca de 500 mil 
pessoas que viu as sua terras, ar 
e água poluídos; revoltados, ata
caram as instalações da compa
nhia petrolífera e alastraram a sua 
ira a alguns aglomerados popula
cionais. A polícia nigeriana tomou 
a seu cargo a "pacificação" da 
região, tendo um alto responsável 
militar assumido os pagamentos 
da Shell para manter a ordem - o 
que ele fazia com extraordinária 
eficácia, deixando um rasto de san
gue, violação e morte "que-era
para-eles-aprenderem". A execu
ção do líder ambientalista e escri
tor nigeriano Ken Saro-Wiwa 
perante a impotência da comuni
dade internacional, e após ter 
denunciado a conivência da Shell 
no genocídio do povo Ogoni cau
sou prejuízos relevantes à compa
nhia petrolífera, não apenas mate
rialmente mas especialmente em 
termos de imagem internacional. 
Hoje existem acordos com repre
sentantes do povo Ogoni, para a 
partilha dos lucros obtidos com a 
extracção de petróleo nos seus ter
renos, assim como se financiam 
alguns projectos de recuperação 
das áreas afectadas. 

Estes dois exemplos são repre
sentativos do sentimento de impo
tência e revolta contra a ordem 
estabelecida. Esta revolta não é 
consciente, e não é compreensível 
que num mundo cada vez mais 
desenvolvido tecnológica e cienti
ficamente seja admissível o aumen
to exponencial do número de pe& 
soas a viver abaixo do nível de 
miséria, sem que algo se faça para 
inverter esta tendência. 

Nesta fase de globalização da 
economia é importante re-equacio
nar o papel da cidadania e de que 
forma esta se pode adaptar aos 
desafios, ou melhor, às agressões 
ao sistema. Uma vez esvaziado o 
sentido e o valor do nosso voto, e 
relegadas para plano secundário as 
legitimas aspirações dos povos a 
uma vida digna, a cidadania do futu
ro tem de englobar o recurso à revol
ta como um direito fundamental. 

Luis GOUVEIA 



DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

A lN D A o CARNAVAL 

Ostentação e crise 
de imaginação 

Na minha qualidade de pro
fessora com formação na 
área das Otéticas, gosta

ria de expressar a minha opinião 
sobre o Carnaval. 

1-O cortejo de sábado à noite 
É um cortejo muito visual, tipo 

encher o olho, predominando o 
bom gosto, um pouco na linha dos 
espectáculos Folie Bergêre fran
ceses, tão do agrado dos nossos 
pais e avós. Há um certo requinte, 
boa execução e cuidado com os 
pormenores, as marcações são bas
tante boas, embora muito repetiti
vas. Mas há também novo-riquis
mo e ostentação. E é sobretudo 
esse carácter de ostentação que 
vem colidir com a minha consci
ência social, pois vivo numa terra 
onde as carências são muitas, des
de os buracos nas ruas e estradas 
até às carências nas Escolas. 

E, para além de tudo isso, pare
ce-me·haver uma certa crise de ima
ginação, a nível temático. Acho bem 
que as diversas troupes vão pondo 
já a imaginação a funcionar para o 
próximo ano, pelo menos para jus-

• Tudo muito morno, muito certinho, muito 
brilhante, muito doce. E não há nada que mais 
enfastie queas coisas doces. O público comparece, 
é certo, mas, se murcho veio, murcho volta. 

tificarem o subsídio que recebem. I não prima pela diversidade, nem 
Enfim, um cortejo que, se não - pelo impacto. Tudo muito morno, 

prima pela autenticidade, também muito certinho, muito brilhante, 

muito doce. E não há nada que 
mais enfastie que as coisas doces. 

O público comparece, é certo, 
mas, se murcho veio, murcho vol
ta. 

É um dos casos em que quem 
faz se diverte mais do que quem vê. 

Neste cortejo, a única nota sim
pática, quanto a mim, é os gover
nantes imiscuirem-se com os res
tantes foliões. 

2 - O Carnaval Trapalhão 
Este cortejo é bastante mais 

popular, o que fica bem patente na 
quantidade de público a assistir. 
Mas também me parece haver uma 
certa crise de imaginação dos gru
pos participantes. E há temas que 
já agoniam, por exemplo o lixo e 
as ecologias, pelo menos tratados 
da maneira como o foram. E há 
outros temas que foram tratados 
de forma tão ambígua ou tão equí
voca que não dá para perceber o 
sentido das mensagens. Tratando
se quer de símbolos, quer de ale
gorias, é preciso uma cerca clare
za, caso contrário não há comuni
cação. 

O mesmo reparo se poderia 
fazer em relação à caracterização 
de personagens, que deve ser sem
pre clara e inequívoca, ou em rela
ção aos cartazes e letreiros, pois 
alguns não se consegue perceber, 
outros nem se consegue mesmo ler. 

Também me parece que deveria 
haver mais cuidado na organiza
ção e nas marcações. Sobretudo 
os miúdos, passam a monte, nem 
dá para apreciar. 

Para mim 
Jesus ... 
Não sei bem quem tu és, Jesus 
Mas sinto-te sempre a meu lado 
Na criança que ri 
No mendigo que pede 
No desabrochar da flor 
E no uivar do vento 

Para mim, Jesus 
És a força da tempestade 
E a calma duma carícia 
És tudo Jesus! 

Tudo o que há de bom e de belo. 
Não te vejo com os olhos mortais 
Mas sinto-te com os olhos da alma 
E sei que és vida, vida plena 
Que repartes em abundância. 
Hoje és chuva que me molha o 

rosto 
Ou verme frágil sobre a folha 

tenra 
És força, força que sabe ouvir 
Que ampara, ama e conduz 
És também a paz, a justiça 
O bem e o perdão 

Quando penso em ti, Jesus 
Perco-me na imensidão da minha 

ignorância 
E sinto-me um grão de areia na 

tua mão 

Ouve, Jesus, não sei bem quem 
és ... 
Pode-se definir o indefinivel? 
Mas apesar de todas as dúvidas 
Sei que existes! 
Basta olhar tuna flor e sorrir 

enternecido 
Basta estender a mão e enxugar 

uma lágrima ... 

M. C. VIEIRA DE FREITAS 
GAUlA 
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o nosso 
Sonho 
Eles não sabem que o sonho 
é uma constante da vida 
tão concreta e definida 
como outra coisa qualquer, 
como esta pedra cinzenta 
em que me sento e descanso, 
como este ribeiro manso 

9'-
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em serenos sobressaltos, 
como estes pinheiros altos 
que em verde e oiro se agitam, 
como estas aves que gritam 
em bebedeiras de azul. 

Eles não sabem que o sonho 
e vinho, é espuma, é fermento, 
bichinho álacre e sêdento, 
de focinho pontiagudo, 
que fossa através de tudo 
num perpétuo movimento. 

Eles não sabem que o sonho 
é tela, é cor, é pincel, 
base, fuste, capitel, 
arco em ogiva, vitral, 
pináculo de catedral, 
contraponto, sinfonia, 
máscara grega, magia, 
que é retorta de alquimista, 
mapa do mundo distante, 
rosa-dos-ventos, Infante, 
caravela quinhentista, 
que é Cabo da Boa Esperança, 
ouro, canela, marfim, 
florete de espadachim, 
bastidor, passo de dança, 
Colombina e Arlequim, 
passarola voadora, 
pára-raios, locomotiva, 
barco .de proa festiva, 
alto-forno, geradora, 
cisão do átomo, radar, 
ultra-som, televisão, 
desembarque em foguetão 
na superfície lunar. 

Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que um homem 

o mundo pula e avança 
como bola colorida 

sonha 

entre as mãos de uma criança. 

ANTÓNIO GEDEÃO 
«PEDRA FILOSOFAL)) 
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ASSEGUROU O PRESIDENTE D O GOVERNO 

Região não "larga" 
Escola de Enfermagem 

Alberto João Jardim presidiu à entrega dos diplomas de bacharelato em enfermagem. 

• O Governo Regional não abre mão da tutela da Escola 
Superior de Enfermagem, disse Jardim no dia (ontem) 
em que entregou diplomas a 36 novos enfermeiros e 
classificou a pena de morte de "assassinato legalizado". 

LOURENÇO FREITAS " O Governo Re
gional não 
abdica da tu

tela da Escola (Superior 
de Enfermagem), até por
que a Escola encontra-se 
em instalações nossas e 
utiliza património l}osso" , 
disse ontem ao DIARIO o 
presidente do Governo 
Regional, no dia em que 
também presidiu à entre
ga de diplomas a 36 fina
listas do Curso Superior 
de Enfermagem. 

Refira-se que a Escola 
Superior de Enfermagem 
passou a ser financiada 
por Lisboa após negocia
ções tidas no ano tran
sacto entre o Governo 
Central e a Secretaria Re
gional das Finanças. E, 
conforme despacho da mi
nistra da Saúde (314/96, 
publicado no Diário da 
República de 27/12796, II 
série, nº 299), a tutela ad
ministrativa foi delegada 
na directora da Escola, o 
que, na altura, não mere
ceu a concordância do se
cretário regional dos As
suntos Sociais. 

Alberto João Jardim 
adiantou que sobre esta 
matéria foi apenas nego
ciado com o Governo da 
República o financiamen
to, visto aquela Escola ser 
de ensino superior, e es
clareceu não existir ne
nhum diferendo entre o 
Executivo' madeirense e o 
Governo Central. Disse 
simplesmente existirem 
umas coisas por esclare
cer em virtude de ter ha
vido uma transição de es
tatuto. Não quer fazer dis
to um "casus belli", e vin
cou ser" apenas uma 
questão de definir as com-

A Escola Superior de Enfermagem formou mais 
36 profissionais. 

petências sobre a Escola 
que cabem a uns e que ca
bem a outros", disse. 

Além da Escola Supe
rior de Enfermagem estar 
sob tutela do Governo Re
gional e este não abrir 
mão de tal direito, o pre
sidente do Executivo opi
nou que, futuramente, 
aquela instituição poderá 
vir a ser articulada no 
conjunto da Universidade 
da Madeira. Porém, a 
acontecer tal, não será a 
título imediato mas sem
pre uma decisão tomada 
pela Universidade. 

Missão do enfermeiro 
é defender a vida 

N o discurso de ocasião 
aquando da sessão solene 
do encerramento do Cur
so de Enfermagem, o pre
sidente do Governo Re
gional fez a apologia da 
vida como direito supre
mo, exortou os enfermei
ros a defenderem sempre 
a vida e acusou a pena de 
morte de ser um assassi
nato legalizado. 

Segundo Alberto João 
Jardim, "numa sociedade 
civilizada e culturalmen
te superior, numa socie
dade de liberdade e logo 
uma sociedade democrá
tica, há um valor primei
ro, supremo, soberano, 
absoluto, que é a vida. E 
há, para todos e cada um 
dos homens e das mulhe
res que formam essa so
ciedade, um conjunto de 
direitos, chamados direi
tos, liberdades e garanti
as individuais do cidadão, 
que estão acima do pró
prio Estado, que estão aci
ma da própria sociedade 
em abstracto, que não se 
compadecem com jogos 
economicistas do libera
lismo e do capitalismo li
beral". 

Pena de morte: 
assasslllatolegalizado 

Seguindo o raciocínio, 
Jardim acrescentou que 
"nenhum Estado neste 
mundo, e nenhum poder 
político, tem legitimidade 
para pôr em causa estes 

direitos. Nenhum outro 
qualquer direito pode se 
impor, ultrapassar ou 
ofender estes direitos in
dividuais". 

E, apoiando-se nestes 
argumentos, o presidente 
do Governo acusou a pe
na de morte de ser uma 
forma de assassinato le
galizada. "Este respeito ' 
pela vida em nome do Es
tado não é mais do que a 
legalização de um assas
sínio", disse. 

Os enfermeiros foram 
exortados a defenderem 
a vida e a encará-la como 
grande objectivo da sua 
profissão, tendo Jardim 
frisado que esta vida a 
que se referiu não-é enca~ 
rada segundo um ponto 
de vista individual ou 
egoístico, mas como um 
todo, como um elemento 
'de solidariedade mútua. 
Pois, entende que "quan
do os direitos fundamen
tais dos outros estão em 
causa, qualquer pessoa, 
para ter um dia também 
os seus direitos assegura
dos, tem obrigação de ser 
solidário e contribuir pa
ra a resolução do proble
ma dos outros". 

Por fim, Alberto João 
Jardim pronunciou-se so
bre a qualidade da forma
ção ministrada na Escola 
de Enfermagem da Ma
deira e adiantou que a Re
gião tem colocação para 
os 36 enfermeiros e en
fermeiras que ontem re
ceberam o diploma de for
matura. 

Formação humanista 
além de técnica 

A directora da Escola 
Superior de Enfermagem, 

, Ir. Margarida Conceição 
Faria, por seu lado, pro
nunciou-se sobre o mode
lo de ensino daquela ins
tituição, tendo sustentado 
que "somente os saberes 
tecnológicos são demasi
ado reducionistas e po
dem pôr em perigo a re
lação humana", por isso, 
uma das preocupações na-' 
quela Escola é a de dar ao 
estudante de enfermagem 
uma formação humanista. 

"A Escola pretende 
criar um futuro enfermei
ro com um estilo de pes
soa, uma filosofia de vida 
muito própria e uma prá
tica centrada na respon
sabilidade para com a dig
nidade da pessoa huma
na", disse ainda a direc
tora daquela instituição. 

No conjunto da defesa 
da dignidade humana foi 
colocada a defesa pela vi
da, tendo a Ir. Margarida 
Faria dito ser imperativo 
dos enfermeiros defende
rem a vida, "valor central 
de todos os valores". 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

Cunha e Silva recebeu, ontem, uma delegação 
do Sindicato das Guias-Intérpretes. ' 

NO DIA MUNDIAL 

Guias foram 
à Assembleia 

E ntregar flores, expli
car a situação em 

que se encontram e mani
festar a sua preocupação 
em relação à eventual 
aprovação da nova lei das 
agências de viagens foi o 
objectivo. 

O vice-presidente da 
Assembleia Regional, Cu
nha e Silva, recebeu, on
tem, na Assembleia Re
gional, uma delegação do 
Sindicato Regional de Ac
tividade Turística, Tra
dutores e Intérpretes. 

Esta deslocação inse
riu-se na jornada de luto 
nacional, por ocasião do 
"Dia Mundial dos Guias
Intérpretes", e integrou 
outras acções, nomeada
mente a distribuição de 
um comunicado, denomi
nado "Benvindo a Portu
gal", que foi entregue aos 
turistas, nos autocarros e 
na rua, pedindo-lhes pa
ra "exigirem sempre o 
que merecem e têm direi
to". 

Nenhuma 
conclusão ... 

Teresa Vasconcelos, 
presidente do Sindicato 
Regional de Actividade 
Turística, Tradutores e 
Intérptretes, no final des
te encontro, afirmou que 
"não se chegou a conclu
são nenhuma. A única ga
rantia que nos foi dada 
pelo senhor vice-presi
dente, é que vai tomar 
atenção aos decretos-lei 
que saírem, e que se re
lacionem com este sector 
da actividade turística". 

Esta dirigente sindical 
disse ainda que, e segun
do palavras de Cunha e 
Silva, "a Assembleia e o 
Governo Regional não 
possuem poderes para in
tervir nesta matéria, por
que a aprovação do de
creto-lei depende directa
mente do ministro, não se 
sabendo ainda se o mes
mo já foi aprovado. Há 
que esperar para ver o 
que se pode fazer." 

Na origem desta jorna
da de luto nacional está a 
situação em que se en
contram os cerca de mil 
e duzentos guias portu
gueses . Cento e vinte e 
cinco na Madeira. Não 
têm contrato colectivo de 

trabalho, são pagas ao 
serviço sem direito a sub
sídio de férias e sem di
reito a subsídio de de
semprego. Desde Maio 
passado, foram suspensos 
os pagamentos à Segu
rança Social pelo regime 
geral, estando estes pro
fissionais actualmente 
desprotegidos. 

A eventual aprovação 
da nova lei que permitirá ' 
às agências de viagens or
ganizar excursões sem a 
presença de um guia- in
térprete oficial virá agra
var ainda mais a situa
ção, pois possibilitará os 
circuitos por medida. Es
tes circuitos são pedidos 
pelo cliente à agência de 
viagens, não sendo obri
gatória a presença de um 
profissional da activida
de turística durante os 
mesmos. 

Fiscalização 
pouco eficaz 

No entender de Teresa 
Vasconcelos, "aparecerão 
grupos, provavelmente 
até os tour operadores, 
que irão aproveitar-se da 
situação dizendo que os 
clientes já os haviam con
tactado, e por conseguin
te, são tudo viagens por 
medida, ficando os guias
- intérpretes em casa sen
tados. Querem fazer du
ma excursão turística, 
uma excursão popular." 

Aquela delegada sindi
cal alertou também para 
o facto de não se verificar 
uma fiscalização eficaz, 
tanto da parte da Secre
taria Regional do Turis' 
mo e Cultura como da 
Inspecção Regional do 
Trabalho, quanto ao exer
cicio da actividade de 
guia-intérprete por pes
soas não qualificadas. 
Mostrou-se também preo
cupada com a falta de me
didas concretas que evi
tem a proliferação de ser
viços em carrinhas de oi
to lugares sem motorista 
de turismo, "que só pre
judicam a qualidade do 
nosso destino turístico a 
nível do ambiente, um dos 
factos mais comentados 
pelos turistas que nós 
acompanhamos. " 

OSCAR BRANCO 
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Médicos e Governo juntos 
para mudar a Saúde 

O Conselho dos Mé
dicos da Madeira 
encontra-se reuni

do no Funchal para anali
sar a saúde regional e de
bater estratégias futuras 
para o sector. 

Contando com a pre
sença do director-geral de 
Saúde e do bastonário da 
Ordem dos Médicos, a ses
são de abertura do evento 
ocorreu ontem, numa ceri
mónia que serviu de pre
texto para o presidente do 
Governo Regional recor
dar o "quadro de princípi
os" que preside ao sector 
regional da Saúde e, ao 
mesmo tempo, lançar aos 
participantes - médicos de 
todas as áreas - um con
junto de "provocações ao 
debate" . "O Governo .espe
ra sugestões importantes, 
dado o interesse, partici
pação e qualidade destes 
trabalhos. Mal irão os go
vernos que julgam deter o 
monopólio das ideias. Mal 
irão os governos que deci
dem apenas em função das 
vontades corporativas." 

Num discurso escrito de 
cinco páginas, Alberto Jo
ão Jardim começou por 
pôr em análise "ideias no
vas", algumas das quais 
passam por uma melhor 
articulação entre os Cen
tros de Saúde e os hospi
tais. "Temos de pensar [ ... ] 
na fixação, tanto quanto 
possível, do mesmo espe
cialista em relação ao mes
mo doente, no estabeleci
mento activo de um 'gabi
nete de programas de ac
ção directa' e noutro para 
coordenação científica e 
formação sem esquecer as 
possíveis e úteis interliga
ções à Universidade da Ma
deira" - preconizou o go
vernante, para quem é ne
cessário promover um 
"forte esforço" no âmbito 
dos cuidados de saúde pri
mários e da personaliza
ção e humanização no 
relacionamento médico
-doente. 

Realçando, por outro la
do, o imperativo de "re
pensar" uma unidade de 
Medicina Interna na Cruz 
de Carvalho, o Chefe do 
Executivo não deixou de 
parte a política do medica
mento: "Há [ ... ] que reava
liar os respectivos custos, 
nomeadamente quando 
não está em causa um ri
goroso benefício terapêu
tico ou a impossibilidade 
financeira do respectivo 
utente. E, ainda no domí
nio dos montantes da des
pesa, há que procurar cri
térios mais aperfeiçoados 
e rentáveis no aprovisio
namento do Centro Hospi
talar da Cruz de Carva
lho." 

Reavaliar o ordena-

• Alberto )oão Jardim defendeu ontem uma política de Saúde que passa 
pelo diálogo entre o Governo e os médicos. Sem "monopólios de ideias" 
nem cedências a vontades corporativistas. O Chefe do Executivo falava 
na reunião do Conselho de Médicos da Madeira, 
um "espaço de debate" sobre o futuro da Saúde insular. 

Participam na reunião elementos da direcção geral da saúde. 

• 
CONSTANTINO SAKELLARIDES PREOCUPADO 

Clínica Geral e Saúde Pública 
com poucos médicos 

O director geral da Saúde esteve on
tem na reunião do Conselho de Mé

dicos da RAM da Ordem dos Médicos, 
onde abordou as "Perspectivas da Evo
lução do Sistema de Saúde em Portu
gal". 

Falando à Comunicação Social antes 
do início dos trabalhos, Constantino Sa
kellarides defendeu a necessidade de, em 
termos gerais, pensar as estratégias fu-

turas do sector. "Se não tivermos uma 
estratégia prospectiva de Saúde, vamos 
acabar por não resolver os problemas de 
hoje" - sustentou, afirmando que muitos 
dos actuais problemas do sistema de Saú
de se prendem com Centros de Saúde de
sactualizados e com a progressiva dimi
nuição de especialistas em Clínica Geral 
e Saúde Pública. 

continental preconizou o aprofunda
mento das relações entre os governos 
regional e central. Até porque "o avanço 
da gestão da Saúde exige uma grande 
troca de informações, não só em rela
ção às inovações como também em re
lação ao eventual sucesso que a imple
mentação dessas inovações pode ter nos 
diferentes espaços nacionais". 

No que toca à Região, o governante E.M. 

mento do território em ter
mos das infra-estruturas 
de Saúde; aperfeiçoar a or
gânica do Centro Hospita
lar do Funchal, dispen
sando particular atenção 
ao serviço de Urgência
Emergência, bem como ao 
problema das listas de es
pera nalgumas especiali
dades; e não deixar qual
quer espaço ou departa
mento subaproveitado em 
relação ao preenchimento 
de tempo e de respectiva 
utilização foram, igual
mente, intenções equacio
nadas por Jardim no en
contro com os profissio
nais da Saúde. Aos quais 
deixou ainda uma palavra 
de reconhecimento: "Es
forço , imaginação, dedica
ção. Foram estes itens que 
permitiram mudar as con
dições de vida no nosso 
território. Nomeadamente 
no campo da Saúde e gra
ças ao alto civismo dos res
pectivos profissionais [ ... ]" 

O presidente do Conse
lho de Médicos madeiren
ses destacou, por seu tur
no, a importância da reali
zação desta iniciativa, cu
jo principal objectivo está 
orientado para "uma in
tervenção responsável, cre
dível e competente" na 
área da Saúde. "Para que 
isso aconteça" - realçou 
Manuel Brito - "é neces
sário que as nossas opin
iões sejam sérias e so
bretudo bem fundamenta
das." 

Sustentando que este 
"espaço de debate" se afas
ta "das críticas de corre
dor e das conversas de ca
fé", o médico justificou a 
escolha da realidade re
gional como pano de fun
dó de discussão devido às 
particularidades e ao tra
jecto próprio percorrido 
pelo sector insular. "Em 
1976, assistimos ao grande 
esforço de recuperação em 
relação aos cuidados de 
Saúde. [ ... ] Recuperado o 
atraso na década de 80 e 
estabilizado o sistema na 
de 90, surge, quanto a nós, 
um momento actual onde 
é necessário, simultanea
mente, aperfeiçoar algu
mas áreas mais sensíveis 
do serviço regional de Saú
de e referenciar, de uma 
forma concreta, os objecti
vos principais para a pró
xima década" - frisou o 
médico, para quem a pro
cura da qualidade e da di
ferenciação é o objectivo 
que deve nortear o futuro. 
"É neste contexto que que
remos situar esta reunião" 
- concluiu ainda. 

Centrada em três gran
des temas - "O Hospital, 
Que Futuro?", Os Centros 
de Saúde, Que Modelo?" e 
a "Medicina Convenciona
da/Privada, Que Dimensão 
no Serviço Regional de 
Saúde?" - a reunião do 
Conselho de Médicos pre
vê ainda uma homenagem 
ao médico Nélio Mendon
ça. A iniciativa prolonga
se até às 12 horas de hoje, 
altura em que terá lugar a 
sessão de encerramento da 
iníciativa presidida pelo se
cretário regional dos As
suntos Sociais. 

E. M. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO BÁSICO 

EDITAL - 8/SEB/96 
CONCURSO PÚBLICO 

REMODELAÇÃO E RENOVAÇÃO DAS REDES 
DE ÁGUA POTÁVEL E ÁGUAS RESIDUAIS 

DA ZONA BAIXA E ZONA VELHA 
DA CIDADE DO FUNCHAL 

1 - CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, Departamento 
de Água e Saneamento Básico, Largo do Município, 
9000 Funchal, Telex 72349, Telefax 22973 e Telefone 
n.º 220066. 

2 - Modalidade do concurso. 
O presente concurso será público, nos termos do artigo 
48.º do Dec.-Lei n.2 405/93, de 10 de Dezembro. 

3 - Designação da Empreitada: 
"REMODELAÇÃO E RENOVAÇÃO DAS REDES DE 
AGUA POTÁVEL E ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA 
BAIXA E ZONA VELHA DA CIDADE DO FUNCHAL." o 
preço base do concurso é de CENTO E VINTE OITO 
MILHÕES SEISCENTOS e SESSENTA e DOIS MIL 
QUATROCENTOS e TRINTA e QUATRO ESCUDOS 
(128.662.434$00) com exclusão do Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado. 

4 - O prazo de execução da totalidade da obra é de 240 
dias a contar da data da consignação. 

5 - a) O processo de concurso e documentos 
complementares poderão ser examinados ou 
adquiridos durante o horário normal da FUNÇÃO 
PÚBLICA na Secretaria do Departamento de Á'Qua e 
Saneamento Básico da Câmara Municipal do Funchal. 
b) Os pedidos dos elementos referidos no n.º 5 alínea 
a) deste anúncio, podem ser efectuados nos Serviços 
indicados na referida alínea. 
c) O custo da totalidade dos elementos referidos no n.º 
5 da alínea a) é de dez mil escudos (10.000$00) com 
exclusão do Imposto Sobre o Valor Acrescentado , a 
pagar em dinheiro ou por cheque visado passado a 
favor da Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) Data e hora limite para apresentação das propostas: 
As propostas deverão dar entrada até às 17.00 horas 
do 30.º dia útil contado a partir da data da 
PUBLICAÇÃO do ANÚNCIO no DIÁRIO da 
REPÚBLICA - III SÉRIE. 
b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na 
SECRETARIA do DEPARTAMENTO de ÁGUA e 
SANEAMENTO BÁSICO da CÃMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL 
c) As propostas devem ser redigidas em língua 
Portuguesa. 

7 - a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as 
pessoas interessadas e intervir apenas as devidamente 
credenciadas. 
b) A abertura das propostas terá lugar às 10.00 horas 
na sala das SESSÕES da CÃMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL, na Reunião de Câmara ordinária imediata à 
entrega das propostas, sendo as referidas reuniões 
efectuadas à QUINTA-FEIRA. 

8 - Não é exigido qualquer depósito provisório. 
9 - O modo de retribuição da presente empreitada, é nos 

termos do artigo 6.2 do Dec.-Lei 405/93, de 10 de 
Dezembro, é por série de preços. 

10 - Podem concorrer empresas ou grupos de empresas 
que declarem a intenção de se constituirem 
juridicamente numa única entidade, ou em consórcio 
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo 
essa entidade ou consórcio de estar constituída(o) 
quando da celebração do contrato. 

11 - Alvará ou alvarás de empreiteiro de obras públicas 
exigido(s): 
13.ª SUBCATEGORIA (SANEAMENTO BÁSICO) da II 
Categoria e da Classe correspondente ao valor da 
proposta. 

12 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, nas 
condições estipuladas no artigo 96.º do Dec-Lei n.º 
405/93, de 10 de Dezembro, sendo automaticamente 
prorrogado por 44 dias, por consentimento tácito dos 
concorrentes que nada requeiram em contrário 

13 - A adjudicação será feita à proposta rnais vantajosa, 
atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem 
decrescente da sua importância: 
1.º - GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO E QUALIDADE 
TÉCNICA - 45% 
2.º - PREÇO - 40% 
3. º - PRAZO DE EXECUÇÃO - 15% 

14 - O presente edital foi publicado no DIÁRIO da 
REPÚBLICA da III SÉRIE a 17 de JANEIRO de 1997 

FUNCHAL E PAÇOS DO CONCELHO, AOS 13 DE 
DEZEMBRO DE 1996 

, O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

JOSÉ RAIMUNDO GOMES QUINTAL 74230 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHA'L 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO BÁSICO 

EDITAL - 7/SEB/96 
CONCURSO PÚBLICO 

INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO 

LANÇAMENTO DE REDES DE ESGOTOS 
NO SECTOR ORIENTAL DA CIDADE DO FUNCHAL 

1 - CÃMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, Departamento de 
Água e Saneamento Básico, Largo do Município, 9000 
Funchal, Telex 72349, Telefax 22973 e Telefone n.º 
220066. 

2 -' Modalidade do concurso. 
O presente concurso será público, nos termos do artigo 
48.º do Dec.-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. 

3 - Designação da Empreitada: 
"INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO BÁSICO 
EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

',:' "L9-nçarnento c!~ Fjeqes ,d~ Esgotos no Sector Orient~1 9a. 
" . Cidade do Funchal.,; 'o preço base do concurso é de 

CENTO E QUARENTA CINCO MILHÕES TREZENTOS, 
tll)ATROMIL QÚATROCENTOS e NOVENTA e OITO 
ESCUDOS (145,304.496$00) com exclusão do Imposto 
Sobre o Valor Acrescentado, 

4 - O prazQ ,de execução da totalidade da obra é de 42.0 dias a 
contar da data da consignação, , 

5 - a) O processo de concurso e documentos 
complementares poderão ser examinados ou adquiridos 
çlurante o horário normal da FUNÇÃO PÚBLICA na 
Secretaria do Departamento de Água e Saneamento 
Básico da Câmara Municipal'do Funchal. ' 
b) Os pedidos dos elementos referidos no n.º 5 alínea a) 
deste anúncio, podem ser efectuados nos Serviços 
indicados na referida alínea, 
c) O custo da totalidade dos elementos referidos n5l n,º 5 
da alínea a) é de dez mil escudos (10,000$00) com 
exclusão do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, a pagar 
em dinheiro ou por cheque visado passado a favor da 
Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) Data e hora limite para apresentação das propostas: 
As propostas deverão dar entrada até às 17.00 horas 
do 30,º dia útil contado a partir da data da 
PUBLICAÇÃO do ANÚNCIO no DIÁRIO da 
REPÚBLICA - III SÉRIE, 
b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na 
SECRETARIA do DEPARTAMENTO de ÁGUA e' 
SANEAMENTO BÁSICO da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL 
c) As · propostas devem ser redigidas em língua 
Portuguesa, 

7 - a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as 
pessoas interessadas e intervir apenas as devidamente 
credenciadas, 
b) A abertura das propostas terá lugar às 10,00 horas,na 
sala das SESSÕES da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL, na Reunião de Câmara ordinária imediata à 
entrega das propostas, sendo as referidas reuniões 
efectuadas à QUINTA-FEIRA. 

8 - Não é exigido qualquer depósito provisório. 
9 - O modo de retribuição da presente empreitada, é nos 

termos do artigo 6,2 do Dec,-Lei 405/93, de 10 de 
Dezembro, é por série de preços, 

10 - Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que 
declarem a intenção de se constituirem juridicamente 
numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime 
de responsabilidade solidária, tendo essa entidade ou 
consórcio de estar constituída(o) quando da celebração do 
contrato. 

11 - Alvará ou alvarás,de empreiteiro de obras públicas 
exigido(s): 
13,ª SUBCATEGORIA (SANEAMENTO BÁSICO) da II 
Categoria e da Classe correspondente ao valor da 
proposta, 

12 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, nas 
condições estipuladas no artigo 96,º do Dec-Lei n,º 405/93, 
de 10 de Dezembro, sendo automaticamente prorrogado 
por 44 dias, por consentimento tácito dos concorrentes que 
nada requeiram em contrário 

13- A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, 
atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem 
decrescer;lte da sua importância: . 
1 ,º - GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO E QUALIDADE 
TÉCNICA - 45% 
2,º - PREÇO - 40% 
3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO -15% 

14 - O presente edital foi publicado no DIÁRIO da REPÚBLICA 
da III SÉRIE a 17 de JANEIRO de 1997 

FUNCHAL E PAÇOS DO CONCELHO, AOS 13 DE 
DEZEMBRO DE 1996 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

JOSÉ RAIMUNDO GOMES QUINTAL 74229 

J... "~'c. J ., • 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO BÁSICO 

EDITAL - 6/SEB/96 
CONCURSO PÚBLICO 

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL 
E RESIDUAIS DA ZONA BAIXA DO FUNCHAL, 
SUBSTITUiÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL 

E LANÇAMENTO DO INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
NA RUA 31 DE JANEIRO 

1 ~ CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, Departamento 
de Água e Saneamento Básico, Largo do Município, 
9000 Funchal, Telex 72349, Telefax 22973 e Telefone 
n,º 220066, 

2 - Modalidade do concurso, 
O presente concurso será público, nos termos do artigo 
48,º do Dec.-Lei n,º 405/93, de 10 de Dezembro, 

3 - Designação da Empreitada: 
"REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL 

.', • "" E" RESIDU-AIS· DA ·ZONA BAIXA DO FUNCHAL , 
, ' ,,"-'Su'BST(TUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E 

, LÂNÇAMENTO 'DO INTERCEPTOR DE ESGOTOS NA 
RUA 31 pE JANEIRO», o preço base do concurso é de 
CENTO e DEZANOVE MILHÕES DUZENTOS e 
TRINTA MIL OITOCENTOS e DEZ ESCUDOS 
{119,230.810$00) com exclusão do Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado, 

4 - O prazo de execução da totalidade da obra é de 120 
dias a contar da data da consignação, 

5 - a) O processo de concurso e documentos 
complementareS poderão ser examinados ou 
adquiridos durante o horário normal da FUNÇÃO 
PÚBLICA na Secretaria do Departamento de Água e 
Saneamento Básico da Câmara Municipal do Funchal. 
b) Os pedidos dos elementos referidos no n,º 5 alínea 
a) deste anúncio, podem ser efectuados nos Serviços 
indicados na referida alínea, 
c) O custo da totalidade dos elementos referidos no 
n,º 5 da alínea a) é de dez mil escudos (10,000$00) 
com exclusão do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, 
a pagar em dinheiro ou por cheque visado passado a 
favor da Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) Data e hora limite para apresentação das propostas: 
As propostas deverão dar entrada até às 17.00 horas 
do 30,º dia útil contado a partir da data da 
PUBLICAÇÃO do ANÚNCIO no DIÁRIO da 
REPÚBLICA - III SÉRIE, 
b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na 
SECRETARIA do DEPARTAMENTO de ÁGUA e 
SANEAMENTO BÁSICO da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL 
c) As propostas devem ser redigidas em língua 
Portuguesa, 

7 - a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as 
pessoas interessadas e intervir apenas as devidamente 
credenciadas, 
b) A abertura das propostas terá lugar às 10,00 horas 
na sala das SESSÕES da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL, na Reunião de Câmara ordinária imediata à 
entrega das propostas, sendo as referidas reuniões 
efectuadas à QUINTA-FEIRA. 

8 - Não é exigido-qualquer depósito provisório. 
9 - O modo. de retribuição da presente empreitada, é nos 

termos do artigo 6,2 do Dec,-Lei 405/93, de 10 de 
Dezembro, é por série de preços, 

10 - Podem concorrer empresas ou grupos de empresas 
que declarem a intenção de se constituirem 
juridicamente numa única entidade, ou em consórcio 
externo, em regime de responsabilidade solidária, 
tendo essa entidade ou consórcio de estar 
constituída(o) quando da celebração do contrato. 

11 - Alvará ou alvarás de empreiteiro de obras públicas 
exigido(s): 
13.ª SUBCATEGORIA (SANEAMENTO BÁSICO) da II 
Categoria e da Classe correspondente ao valor da 
proposta, 

12 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, nas 
condições estipuladas no artigo 96,º do Dec-Lei n,2 
405/93, de 10 de Dezembro, sendo automaticamente 
prorrogado por 44 dias, por consentimento tácito dos 
concorrentes que nada requeiram em contrário 

13 - A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, 
atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem 
decrescente da sua importância: 
1,º - GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO E 
QUALIDADE TÉCNICA - 45% 
2,º - PREÇO - 40% 
3,º - PRAZO DE EXECUÇÃO -15% 

14 - O presente edital foi publicado no DIÁRIO da 
REPÚBLICA da III SÉRIE a 17 de JANEIRO de 1997 

FUNCHAL E PAÇOS DO CONCELHO, AOS 13 DE 
DEZEMBRO DE 1996 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

JOSÉ RAIMUNDO GOMES QUINTAL 

,J J'" \).t 1..1 l.; l ... l \ i I 1 J-

74231 

"I ... ) .... 
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Militares 
espanhóis 
atacados 

Uma granada · atingiu 
ontem um veículo blindado 
das tropas espanholas da ' 
Força de Estabilização 
(SFOR) da NATO na cidade 
de Mostar sem causar víti
mas, informou um porta-voz 
militar. 

Nenhum dos cinco ocu
pantes ficou ferido, precisou 
a fonte, indicando que foram 
disparados dois projécteis 
mas apenas um atingiu o 
alvo. 

De acordo com o coman
dante Hervé Gourmelon, o 
ataque ocorreu de madruga
da na Praça de Espanha de 
Mostar, cidade dividida entre 
muçulmanos e croatas, onde 
um destacamento espanhol 
participa no cumprimento 
dos acordos de paz de Day
ton de 1995. 

O secretário-geral da 
NATO, Javier Solana, con-· 
denou ontem, em Bruxelas, 
o ataque. 

"Não toleraremos que uma 
acção deste tipo se repita", 
declarou Solana à imprensa 
na sede da Aliança Atlântica 
na capital belga. 

Embora se tenham regis
tado duas explosões, apenas 
uma granada atingiu o veí
culo das tropas espanholas. 

Menores 
assassinados 

no Rio 
Cinco menores foram 

ontem mortos a tiro por três 
desconhecidos, na localida
de de Belfort Roxo, perto do 
Rio de Janeiro, informaram 
fontes policiais. 

O assassínio dos meno
res, de idades compreen
didas entre os 10 e os 16 
anos, foi perpetrado no 
parque de São José, Nova 
Iguaçu, situado numa zona 
conhecida como "Baixada 
Fluminense", uma das 
mais violentas do Estado 
de Rio de Janeiro . ..... , ' 

Os menores, que dormiam 
num autocarro da empresa 
Santo António, foram mortos 
por três homens armados 
que, previamente, os obriga
ram a sair do veículo. 

As autoridades presumem 
que os menores foram exe
cutados sumariamente, por 
terem sido encontrados jun
tos, amarrados e com dispa
ros na cabeça. 

Levados para o Instituto 
de Medicina Legal de Nova 
Iguaçu, os corpos das vítimas 
ainda não foram reclamados 
por ninguém. 

O assassínio de menores 
nas ruas brasileiras é um 
dos mais graves problemas 
sociais que enfrentam as 
autoridades das grandes 
cidades do Brasil, nomea
damente o Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

ALARGAMENTO A L E S T E 

Albright em Moscovo 
na defesa da NATO 

• A secretária de Estado norte-americana, Madeleine 
Albright, ainda não conseguiu afastar os receios da Rússia 
quanto ao alargamento da NATO a leste, durante os seus 
primeiros encontros com as autoridades russas. 

Madeleine Albright na "Praça Vermelha". 

A lbright esperava ter 
. mais êxito no seu 

'" previsto encontro de 
ontem com o presidente 
russo, Boris Ieltsin, que 
apesar dos seus problemas 
de saúde terá recebido a 
chefe da diplomacia norte
americana. 

Albright reuniu-se quinta
feira com o primeiro-minis
tro russo, Viktor Tcher
nomyrdin, e o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Yev
geny Primakov, não tendo 
conseguido convencer os 
dois governantes que a ade
são dos países do Leste da 
Europa à Aliança Atlântica 
não constitui uma ameaça 
à segurança da Rússia. 

"Estabelecemos uma rela
ção de trabalho", afirmol,l 
Albright no final do encon
tro, sem mostrar grande 
optimismo. 

Primakov, por seu turno, 
afirmou pouco antes do 

encontro que "a Rússia tem 
uma posição negativa. sobre 
a expansão da NÀTO e con
tinuará a manter essa posi
ção". 

Segundo o porta-voz do 
Departamento de Estado, 
Nicholas Burns, nada de 
espectacular transpirou da 
reunião de uma hora a sós 
entre Albright, Tcher
nomyrdin e 'Primakov, a 
qual foi seguida de um jan
tar. 

O encontro de ontem era 
esperado com grande 
expectativa porque, frisou 
Burns, Ieltsin "é o presi
dente e é ele que dirige os 
assuntos correntes do 
Governo". 

Albright trouxe com ela 
um pacote de propostas 
conciliadoras para respon
der aos receios de Moscovo 
quanto ao alargamento e à 
superioridade militar da Ali
ança em relação à Rússia. 

Segundo um alto funcio
nário norte-americano, que 
pediu o anonimato, Albright 
ofereceu uma · reduçãO 
"muito significativa" dos 
limites estabelecidos no 
Tratado de 1990 sobre a 
redução de forças conven
cionais na Europa assinado 
entre a NATO e o ex-Pacto 
de Varsóvia. 

O alto funcionário preci
sou que as propostas de 
Albright incluem uma 
garantia de que as prová
veis entradas da Polónia, 
Hungria e República Checa 
na NATO não representa
rão um aumento das forças 
da NATO naquela região. 

Durante as conversações, 
Albright explicou porme
norizadamente as propos
tas para um estreitamento 
dos laços Rússia/NATO, 
apresentando uma carta de 
conduta desse novo relaci
onamente e a redução dos 

limites impostos no Trata
do de 1990 sobre o número 
de tanques e outro arma
mento convencional estaci
onado na Europa. Para 
além disso, Albright propôs 
ainda a criação de uma bri
gada militar conjunta Rús
sia-NATO. 

Documento 
vinculativo 

A secretária de Estado 
norte-americana é esperada 
segunda-feira na China, mas 
encurtará a visita, partindo 
na terça-feira, antes das exé
quias do líder chinês Deng 
Xiaoping. Pequim não con
vidou nenhum dirigente 
estrangeiro para o funeral. 

A Rússia e a NATO deve
rão subscrever proxima
mente um documento juri
dicamente vinculativo, 
anunciaram ontem o minis
tro dos Negócios Estran
geiros russo, Yevgueni Pri
makov, e a secretária de 
Estado norte-americana, 
Madeleine Albright. 

Falando em conferência 
de imprensa conjunta após 
conversações, Albright des
tacou o "importante pro
gresso" alcançado nas 
negociações, mas sublinhou 
que ainda persistem "pro
blemas complexos que 
requerem solução". 

A chefe da diplomacia 
norte-americana afirmou 
que a troca de opiniões 
sobre as relações da NATO 
com a Rússia, país que se 
opõe ao alargamento da Ali
ança, foi "sério e construti
vo". 

Primakov, por seu lado, 
qualificou as negociações 
de frutuosas, afirmando 
que ambas as partes 
"expressaram o desejo de 
eliminar ou reduzir as dife
rença,s que ainda persis
tem". 

Nesse sentido, precisou 
Primakov, o acordo pro
posto por Albright para as 
relações da Rússia com a 
NATO deve ser juridica
mente vinculante. 

Albright não se compro
meteu totalmente, afirman
do que o assunto seria dis
cutido em mais pormenor 
na próxima cimeira entre 
os presidentes russo, Boris 
Ieltsin, e norte-americano, 
Bill Clinton, previsto para 
20 e 21 de Março, em Hel-
sinquia. ' 

Após a conferência de 
imprensa, Albright seguiu 
de imediato para o Krem
lin para um encontro com 
Boris Ieltsin. 

Greve dos 
camionistas 
franceses 

Os sindicatos dos cami
onistas franceses convo

, caram uma nova greve, de 
24 horas, para a próxima 
segunda-feira, que poderá 
afectar a circulação em 
alguns eixos rodoviários 
franceses, anunciaram 
ontem fontes oficiais e 
sindicais. 

Na origem desta jorna
da de luta está, segundo 
os sindicatos, o não cum
primento de algumas das 
reivindicações que foram 
aceites após a longa gre
ve dos camionistas fran
ceses, em Novembro de 
1996. 

Nessa altura, um impor
tante movimento dos cami
onistas paralisou parcial
mente a França, blo
queando ao mesmo tempo 
milhares de camionistas 
estrangeiros, nomeada
mente portugueses. 

Os camionistas france
ses reivindicavam, então, 
a diminuição da idade da 
reforma para os 55 anos, 
uma melhor adequação 
dos seus horários de tra
balho e aumentos salariais. 

Após longas negocia
ções entre os sindicatos e 
os representantes do 
patronato, sob a égide do 
Ministério dos Transpor
tes, os camionistas conse
guiram a satisfação das 
suas principais reivindi
cações, ao fim de duas 
semanas de greve. 

Chirac . apOIa 
a Roménia 

O presidente francês, 
Jacques Chirac, assegu
rou ontem que a Roménia 
terá "o seu lugar no cora
ção da Europa" e prome
teu o apoio da França à 
adesão romena à NATO e 
à União Europeia. 

Intervindo perante o 
Parlamento de Bucareste, 
Chirac saudou "os esfor
ços corajosos e difíceis 
envidados pelo povo rome
no para apagar os estig
mas do passado e cons
truir uma Roménia moder
na, mais solidária e mais 
forte". 

"Espero - disse, a pro
pósito do alargamento da 
NATO a Leste - que a 
Roménia se junte a nós 
rapidamente, se possível 
em 1999, no seio da Alian
ça Atlântica". 

Relativamente à UE, 
recordou ter sido, em 
1989, "o primeiro respon
sável político ocidental a 
apoiar a ideia de que a 
Comunidade Europeia 
devia alargar-se a todos os 
países da Europa Central 
e Oriental". 
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Incêndio 
mata três 

• crIanças 
Três crianças morreram 

carbonizadas num incêndio 
registado quinta-feira à noite 
numa casa habitada da fre
guesia do Faial da Terra, 
-()()ncelho da Povoação, ilha 
de S. Miguel, disse, ontem, 
fonte dos Bombeiros. 

O mesmo informador dis
se à agência Lusa que na 
moradia não se encontrava 
nenhum adulto quando se 
verificou o incêndio. 

A mãe, único adulto a 
habitar a moradia - o pai 
está internado - tinha-se 
ausentado, temporariamen
te, para procurar alimentos 
para o dia seguinte, disse a 
fonte contactada pela Lusa. 

Quando os Bombeiros da 
Povoação chegaram ao local 
já não foi possível salvar as 
crianças, de três, quatro e 
cinco anos, adiantou. 

O incêndio deflagrou cer
ca das 23:00 horas locais, 
disse uma fonte do Centro 
de Saúde da Povoação. 

A mesma fonte referiu 
que quando populares da 
localidade se aperceberam 
das chamas já pouco se 
podia fazer para salvar as 
crianças, supostamente a 
dormir. 

Os Bombeiros da Povoa
ção afirmam desconhecer 
ainda as causas do sinistro, 
admitindo-se que tenha tido 
or~em num curto-circuito e 
evoluído rapidamente devi
do a uma explosão de gás. 

Os três irmãos são José 
Humberto (2 anós), Ana 

Carolina (5) e Luís Filipe 
Pacheco Correia (4), disse à 
agência Lusa fonte da famí
lia. 

Os seus restos mortais 
estão depositados na Ermi
da de Nossa Senhora da 
Graça, encerrada por ordem 
das autoridades policiais, 
adiantou o mesmo informa
dor. 

O funeral das vitimas rea
lizou-se ontem, ao fim da tar
de. 

Soares 
apresentou 

livro 
O "Código da União 

Europeia", um novo livro 
sobre temas europeus, foi 
ontem apresentado por 
Mário Soares como "um 
acto de confiança" na inte
gração europeia e a certe
za de que à Europa só res
ta "dar uns passos em 
frente". 

Reunindo o conjunto 
dos principais textos cons
titucionais da União Euro
peia (UE), o "Código", de 
António Tizzano, José 
Luís Vilaça e Miguel Gor
jão-Henriques, "pode con
tribuir para acreditar que 
o esforço de integração 
europeia não vai ser per
dido e impõe passos em 
frente", sublinhou o ex
Presidente da República. 
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N A ASSEMBLEIA 

Strecht Monteiro 
suspende maqdato 

• o deputado socialista 5trecht Monteiro, autor do único 
projecto-lei com alterações à lei do aborto aprovado 
na generalidade, revelou, ontem, à agência lusa, que vai 
suspender o mandato a partir do próximo dia 01 de Março. 

o "debate do ano" na Assembleia da República. 

S trecht Monteiro vai 
ocupar o cargo de 
presidente da 

Comissão Instaladora no 
Hospital de São Sebástião, 
em Santa Maria da Feira, 
para o qual foi nomeado 
em 16 de Janeiro de 1997 
pela ministra da Saúde, 
Maria de Belém Roseira. 

O deputado socialista 
pretende, contudo, reto
mar o mandato em 1998 e 
empenhar-se na apresen
tação de iniciativas legis
lativas relacionadas com 
as leis da adopção, protec-

ção da maternidade e - Ainda assim, durante a 
paternidade e mesmo reto- sua ausência no Parla-
mar "a médio prazo" a mento, Strecht Monteiro 
questão da interrupção prepara-se para começar 
voluntária da gravidez. a trabalhar numa iniciati-

Strecht Monteiro pode- va legislativa para despe-
rá mesmo vir a apresentar nalizar a prática do abor-
um proje~to-Iei visando a to. 
despenalização da prática O deputado do PS abs-
do aborto. teve-se quinta-feira na vota-

O médico e deputado ção dos projectos-lei do 
socialista tenciona partici- PCP e Juventude Socialis-
par na discussão na espe- ta (rejeitados) que previ-
cialidade do projecto-Iei de am a despenalização do 
sua autoria aprovado quin- aborto nas primeiras 12 
ta-feira na Assembleia da semanas de gravidez a 
República. pedido' da mulher. 

LEI DO ABORTO EM CAUSA 

Rui Rio mantém 
confiança do partido 

O deputado soc~al-de~e- . PSD e da bancada parla
crata Rui Rio,não vai ' • mental' -reagia assim a 

sofrer qualquer retaliação declarações feitas ontem à 
no p!lJ'Üdo pelo facto de ter comunicação social por 
votado quinta-feira a favor .' Rui Gomes da Silva·, 
do projecto da JS sobre o segundo as quais Rui Rio 
aborto, afirmou, ontem, devia ser afastado ou 
em Lisboa, Manuela Fer- demitido do PSD por ter 
reira Leite. votado favoravelmente a 

Falando aos jornalistas proposta de lei sobre a 
na Assembleia da Repú- legalização do aborto. 
blica, a vice-presidente do De acordo com Manuela 

Ferreira Leite, "não hou
ve nenhum sentido de voto 
na bancada sociàl-demo
crata, não foi dada nenhu
ma indicação de voto e, 
portanto, não há razão 
para haver retaliações". 

A responsável social
democrata sublinhou ain
da que o seu partido saiu 
"profundamente vitorioso" 

. deste processo. 

o funeral do poeta. 

RÓMULO DE CARVALHO 

Jovens no funeral 

O poeta e cientista 
Rómulo de Carvalho, 

falecido aos 90 anos, teve 
ontem no seu funeral 
ministros, académicos, 
doutores, mas, sobretudo, 
muitos jovens que o acom
panharam a pé desde a 
Escola Pedro Nunes ao 
Cemitério dos Prazeres. 

Por sugestão do Conse
lho Directivo da Escola, 
imediatamente aceite pela 
família, o funeral saiu da 
Basílica da Estrela e diri
giu-se ao Pedro Nunes, 
onde os alunos tiveram 
dispensa das aulas para 
se concentrarem à porta e 
ali prestarem uma última 
homenagem ao antigo pro
fessor. 

Ainda recentemente, a 
17 de Dezembro, Rómulo 
de Carvalho tinha estado 
na Escola Pedro Nunes 
para assistir ao descerra
mento de uma placa com 
o seu nome no laboratório 
de física onde deu aulas 
durante muitos anos. 

Reformado há mais de 
vinte anos, Rómulo de 
Carvalho - ou António 
Gedeão para quem prefe
rir o poeta - não chegou 
a ser professor de qual
quer dos adolescentes que 
ontem o acompanharam, 
mas era muito popular 
entre eles devido à "Pedra 
Filosofal" e à divulgação 
da sua obra poética e cien
tífica feita pelo Conselho 
Directivo PQr ocasião da 
recente homenagem. 

À semelhança do que já 
acontece com poemas de 
Camões, que figuram nas 
paredes da Escola, alguns 
dos versos mais conheci
dos de António Gedeão 
vão figurar em letras 
metálicas nas paredes do 

Pedro Nunes, disse à 
agência Lusa Carminda 
Ferreira, a presidente do 
Conselho Directivo. 

Depois de lançarem 
pétalas sobre a urna, 
coberta com a bandeira 
nacional e com a bandei
ra da Escola, os jovens 
incorporaram-se no corte
jo fúnebre, onde se viam 
membros do Governo, 
como Marçal Grilo e Rui 
Vieira Nery, membros da 
Academia das Ciências, 
professores, o vereador 
Rui Godinho e dirigentes 
do PCP, incluindo Carlos 
Carvalhas. 

Discreto entre os acom
panhantes seguia o cantor 
Manuel Freire, que veio 
ontem de propósito de 
Vieira de Leiria para estar 
presente junto do autor da 
balada que ele musicou e 
popularizou ao cantá-la na 
televisão e ao gravá-la em 
disco. 

Familiares de Rómulo 
de Carvalho disseram à 
agência Lusa que Mário 
Soares e Mariano Gago 
estiveram quinta-feira no 
velório e que o Presiden
te da República, ausente 
na China, enviou o Chefe 
da sua Casa Civil ao fune
ral. 

Quando a urna desceu à 
terra, no novo talhão dos 
artistas do Cemitério dos 
Prazeres, não houve dis
cursos nem foram lidos 
poemas. Apenas o choro 
abafado de uma neta que
brou o silêncio. 

Rómulo de Carvalho, 
que era um homem dis
creto e contido, teria pre
ferido assim, já que o 
sonho comanda a vida e o 
silêncio comanda a mor
te. 

VISITA DE UMA SEMANA 

Lello na Austrália 
O secretário de Estado 

das Comunidades ini
cia amanhã uma visita de 
uma semana à Austrália, 
onde reside uma das mais 
significativas comunidades 
de portugueses da zona dá 
Ásia/Pacífico. 

A comunidade portu
guesa na Austrália só não 
é a mais distante de Por
tugal porque nos antípo
das, na Nova Zelândia, de 
acordo com dados oficiais, 
existem 120 cidadãos por
tugueses em Auckland. 

A real dimensão da 

comunidade portuguesa 
no continente australiano 
é precisamente uma das 
questões na ordem do dia, . 
já que da contagem feita a 
nível oficial dependem 
muitos dos apoios propor
cionados pelo governo de 
Camberra. : 

Até agora, a ideia gene
ralizada era que ascendia 
a cerca de 70 mil o núme
ro de portugueses e luso
descendentes, mas os 
resultados do último cen
so, de 1991, apontam para 
apenas cerca de 18.000. 
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BMW 325td e 325tds .., 

FASCINAÇAO DIESEL 

'== a Comércio de Automóveis, S.A. 
, ,_~, ....... ~., 'GR'ÜPOSALVADÓRCAErANÔ ' .._" . 

No desenvolvimento da tecnologia 
Diesel há, sobretudo, um factor 
que mantemos sempre presente: 
cultivar o prazer de conduzir. 
Também neste sentido tivemos 
sucesso com a utilização de 
técnicas avançadas e com 
a paixão necessária pela novidade. 
Motores potentes Turbodiesel de 
seis cilindros e a mais moderna 
Electrónica Digital (DOE) contribuem 
para que nem por um segundo se 
aperceba que está a conduzir 
um Diesel. O BMW revela-se 
espontâneo, responde facilmente 
à aceleração e, mesmo a alta 
velocidade tem um desempenho 
simplesmente fascinante. 

325td 325tds 
Cilindrada I Cilindros 6/2498 6/2498 

, Potência I rpm 115cv/4800 143/4800 
Velocidade máxima 198 214 
Acelera~ão 0-100 km/h 12,0 10,4 
Pre~o 7.960.000 8.120,000 

PELO PRAZER DE CONDUZIR 
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N O R M A L IDA O E E L U T O 

C a depois 
de Deng Xiaoping 

• A China iniciou hoje o segundo dia da Era pós-Deng Xiaoping num 
ambiente de aparente normalidade. com os serviços públicos a funcionar 
como habitualmente e sem visíveis alterações no movimento 
das ruas e lojas. "A morte de Deng 

é o fim de uma 
Era, mas não 

uma ruptura política e o 
modo desdramatizado com 
que a população e o poder 
parecem apostados em 
encarar a situação, são 
reveladores do novo equilí
brio institucional", disse 
um diplomata ocidental. 
Deng Xiaoping, o "arqui
tecto-chefe" das reformas 
que transformaram a pobre 
e isolada China numa gran
de potência económica, 
morreu quarta-feira à noi
te em Pequim, com 92 
anos. 

"Algumas pessoas recei
am que possa haver insta
bilidade política, mas a 

. maioria preocupa-se, 
sobretudo, com a melhoria 
da sua vida. Deng Xiao
ping já estava retirado há 
muitos anos e toda a gen
te sabia que estava muito 
doente", referiu um funci
onário chinês. 

Deng Xiaoping não era 
visto em público há três 
anos e, desde 1989, o seu 
único cargo era o de presi
dente honorário da Fede
ração Chinesa de Bridge. 

No início do ano, a tele
visão chinesa transmitiu 
uma série de doze episódi
os sobre a vida de Deng 
Xiaoping, vista como uma 
espécie de homenagem pós
tuma ao veterano líder e à 
consagração da nova lide
rança, encabeçada pelo 
secretário-geral do Partido 
Comunista e presidente da 
República, Jiang Zemin. 

Jiang Zemin, 70 anos, é 
também presidente da 
Comissão Militar Central 
(o último cargo oficial ocu
pado por Deng) e segundo Sinais de luto na Praça Tiannanmen. 

V I S I T A COMEÇA AMANHÃ 

Sampaio num cemitério 
Uma imprevista e sim

bólica coincidência 
fará com que o Presidente 
da República, Jorge Sam
paio, inicie o seu progra
ma oficial na China com 
uma visita a um cemitério, 
segunda-feira de manhã. 

Trata-se do famoso 
Cemitério Português de 
Chala, em Pequim, onde 
estão expostas as estelas 
funerárias de 16 jesuítas 

portugueses que viveram 
e morreram na China, há 
mais de dois séculos, e de 
Matteo Ricci, o primeiro 
missionário ocidental auto
rizado a estabelecer-se 
naquele país, no século 
XVI. 

O cemitério fica situado 
nos terrenos de uma anti
ga escola de formação de 
quadros do Partido Comu
nista Chinês, atrás de um 

austero edifício com uma 
grande estrela vermelha 
no topo. 

A visita a Chala já cons
tava do programa do Pre
sidente português, mas 
deveria ocorrer segunda
feira à tarde, após a ceri
mónia formal de boas-vin
das e as conversações com 
o seu homólogo chinês, 
Jiang Zemin, no Grande 
Palácio do Povo. 

Devido ao luto nacional 
pela morte de- Deng Xiao
ping, a cerimónia de boas
vindas foi cancelada e as 
conversações passaram 
para a tarde, disse fonte 
diplomática à agência 
Lusa. 

Contudo, o "encontro 
restrito" entre os dois pre
sidentes, meia-hora antes 
do início das conversações 
entre as delegações ofici-

disse quinta-feira à noite a 
agência noticiosa oficial 
chinesa, os militares mani
festaram a sua "firme 
determinação de permane
cer fiéis" à linha de Deng 
e "seguir a liderança" de 
Jiang. 

O Governo chinês decre
tou seis dias de luto nacio
nal pela morte de Deng, 
mas não alterou a sua 
agenda diplomática, con
firmando nomeadamente a 
visita do presidente portu
guês à China, a partir de 
domingo. 

Quinta-feira, num encon
tro com o ministro venezu
elano dos Negócios Estran
geiros, o secretário-geral do 
Governo chinês, Luo Gan, 
assegurou que "a China 
continuará a implementar 
a política de reforma eco
nómica e abertura ao exte
rior preconizada por Deng 
Xiaoping" . 

A ausência de cerimóni
as fúnebres, desejada pelo 
próprio Deng Xiaoping, 
contribui também para des
contrair a atmosfera. 

Ao contrário do que 
aconteceu com Mao 
Zedong, há 20 anos, o cor
po de Deng não está expos
to em câmara ardente nem 
foi designado qualquer 
local para apresentação de 
condolências. 

Numa carta dirigida a 
Jiang Zemin com os últimos 
desejos de Deng, e repro
.duzida ontem em todos os 
jornais chineses, a família 
de Deng pede que o seu cor
po seja "dissecado para 
investigação médica" e as 
cinzas lançadas ao mar. 

A única cerimónia evo
cativa, terça-feira de 
manhã, no Grande Palácio 
do Povo, em Pequim, será 
realizada depois do corpo 
de Deng ser cremado, no 
cemitério de Babaoshan, 
na zona ocidental da cida
de. 

ais de Portugal e da Repú
blica Popular da China, 
mantém-se, disse a mesma 
fonte. 

Jorge Sampaio chega 
domingo à tarde a Pequim, 
depois de uma visita de 
seis dias a Macau, mas o 
programa do primeiro dia 
é "privado" e inclui apenas 
um jantar num restaurante 
típico de Pequim, só com a 
sua comitiva. 

Segunda-feira de manhã, 
o Presidente português 
visitará também a Grande 
Muralha, nos arredores de 
Pequim. É a maior fortifi
cação do planeta e uma 
das principais atracções 
turísticas da China. 

Última 
fotografia 

em Hong Kong 
O jornal "Apple Daily" , 

de Hong Kong, publicou 
na edição de ontem uma 
fotografia de Deng Xiao
ping tirada secretamente 
em Dezembro de 1996, e 
afirma que se trata da últi
ma imagem em vida do 
dirigente chinês. 

A última fotografia ante
riormente conhecida de 
Deng Xiaoping, foi tirada 
em 01 de Outubro de 1994, 
quando o dirigente chinês 
assistiu a uma exibição de 
fogo-de-artifício comemo
rativa do Dia Nacional da 
China. 

A fotografia publicada 
pelo "Apple Daily" mostra 
parcialmente o rosto de 
Deng Xiaoping, sendo evi
dentes as alterações pro
vocadas na sua fisionomia 
pela idade e pelos efeitos 
da doença de Parkinson, 
de que padecia. 

O jornal, que se publica 
em língua chinesa, fez 
reserva de direitos de 
autor, mas revelou que a 
fotografia foi tirada por 
uma pessoa próxima de 
Deng Xiaoping, que pre
feriu manter o anonimato. 

A fotografia foi tirada 
secretamente quando 
Deng estava num hospital . 
e foi de imediato enviada 
para Hong Kong, refere o 
jornal. 

Tóquio 
antes de 

Washington 
O Ministério dos Negó

cios Estrangeiros japonês, 
alerta sobre a saúde de 
Deng Xiaoping, foi infor
mado mais cedo que Was
hington da morte do patri
arca político chinês, reve
lava ontem um jornal 
nipónico. 

Segundo o Asahi Shim
bun, o Ministério concluí
ra em 23 de Janeiro um 
manual sobre o que fazer 
perante a morte de Deng, 
fazendo-o chegar às mãos 
de alguns responsáveis. 

A embaixada japonesa 
em Pequim, graças a uma 
rede de informadores nos 
meios oficiais chineses, 
tinha difundido na terça
feira um relatório anunci
ando . que o presidente 
Jiang Zemin e outros res
ponsáveis tinham come
çado a preparar as exé
quias de Deng Xiaoping. 
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o Futebol e o Dinheiro! 
GAUDÊNCIO FIGUEIRA 

A ssiste-se, há 
algum tem
po, a um 

grande frenesim 
provocado pelas al
terações que se 
pretendem introdu
zir ao nível do fi
nanciamento do fu
tebol profissional. 
A id'eia postíL à dis
cussão, visando a 
constituição de 
uma sociedade pro
motora de espectá
culos futebolísticos, 
não teve a adesão 
com que contavam 
os responsáveis go
vernamentais. 

A posição assu
mida pelo Presi
dente do Marítimo, 
ratificada pelos só
cios através dos 
cartazes exibidos 
no último jogo nos 
Barreiros, teve um 

sócio que discordou. É evidente que o só
cio em causa não é um cid ad&.o ignoto. 
Está investido nas funções , de ,Presiden
te do Governo Regional da Madeira. 

É uma posição partícularmente difícil 
a sua. É-D sobretudo, se atendermos a que 
existem três clubes em pé dê igualdade 
quanto a financiamentos. Afirmo),]., o Sr. 
Presidente do Gover- ,"' 

entretanto que ao querer para o seu clube 
uma determinada opção muitos outros só
cios tinham entendimento diverso. 

O financiamento dos 233.000 contos 
tem, para grande parte dos sócios, solu
ções diversas da preconizada pelo sócio 
1609 e a discussão deverá ocorrer intra
muros. Poder-se-á equacionar, por exem
plo, os possíveis impactos das receitas re
feridas (embora não quantificadas) pelo 
Sr. Presidente do Governo na entrevista 
ao Record originadas no fenómeno fute
bol. A fazer fé nas suas afirmações a ho
telaria beneficiou de acréscimos de re~ 
ceita mercê dos ocupantes trazidos pelas 
equipas que nos visitam. Não seria disci
piendo, para os hotéis, "ajudarem quem 
ajuda". 

"A alma" dos homens tem destas coí
sas. O nosso Governo pensou que estava 
agindo de acordo com os interesses das 
Instituições de Utilidade Pública que até 
hoje promoveram o futebol na Madeira. 
A decisão, porém, não colheu a receptivi
dade que se imaginava. 

Ocupemo-nos agora da vertente "des
pesa pública". O ingresso dos clubes nos 
campeonatos nacionais acarretou o re
curso a injecções financeiras por parte 
do Governo. O Sr. Presidente do Gover
no, enquanto responsável pela adminis
tração do dinheiro dos impostos, tem de 
juntar aos 670.000 contos, mais uma ver
ba para os outros oito clubes que dispu
tam campeonatos nacionais. Vamos ima
ginar que ela é, por equipa, dez vezes me-

que "emigraram" para as equipas regio
nais neste corrupio que se arrasta há 
anos. Os 670.000 contos ano, referidos pe
lo Sr. Presidente do Governo, em 10 anos, 
perfazem 6.700.000 contos que poderiam 
ter sido aplicados num bom parque des
portivo. 

Procura-se agora, com atraso de al
guns anos, corrigir a confusão inicial em 
que se considerou como investimento, 
despesas com ordenados e prémios de jo
gos. Visou-se, por esse processo, apenas 
a conquista de pontos nas tabelas classi
ficativas. Os jovens, apresentados como 
os grandes beneficiários desta política, 
podiam aplaudir os craques mas dispor 
de espaço para desporto não dispunham. 
O dinheiro, esse foi gasto! 

Os clubes têm a sua função social que 
deve ser respeitada e apoiada. Eles, mes
mo com as controvérsias dos apoios às 
amadoras, lá foram remando em dificul
dades, para cumprirem a função que o 
estatuto de utilidade pública lhes exige, 
perante a hegemónica presença do fute
bol profissional. Acenar-se com uma so
ciedade anónima, com capitais públicos e 
dos clubes, levanta questões que, tal co
mo há anos, quando tudo isto começou, 
deveriam definir-se. Qual a quota e fun
ção do Estado nesta "empresa"? A parti
cipação do Estado pode vir a revelar-se, 
como até agora, o "pai rico" que conti
nua a meter dinheiro para que o espec
táculo continue. Não temos visto a TAP, a 
CP e demais empresas públicas zurzidas 

por prestarem maus 
no, em entrevista con
cedida ao jornal Rel, 
cord, que o futebol 
profissional absorve, 
de há uns anos a es
ta parte, 670.000 con
tos ano. Confesso, a 
avaliar pelo que se lê 
quanto a orçamentos 

,e 'Tivessem os nossos governantes seguido outra 
' oriÉmtação, evitando o subsídio pelo subsídio, e talvez 

'tivessem ficado mais alguns campos relvados, um bom 
parque desportivo e, quiçá, o aparecimento de jovens 
màdeirenses com jeito para"a bola". 

serviços? A nascitura 
- sociedade anónima, 

certamente só seria 
bem gerida, quando 
fosse campeã de Por
tugal ou vencesse uma 
competição europeia. 
Até lá ... ?! 

de equipas do "rectângulo", que 233.000 
contos ano por clube é coisa pouca. Ti
vesse esta afirmação sido produzida por 
outra pessoa, e ficaria a dúvida a pairar
nos no espirito. Assim desfez-se o equi
voco, salvo qualquer lap:;;o de que nin
guém está livre. 

Os associados de um clube desportivo 
têm, como em qualquer outra associação, 
estatutos que regem o reladonamento en
tre o sócios. O sócio, por maior' notorie
dade Pública que se lhe. reconheça den
tro do clube terá de res]eijár ~s regras 
estatutária!;!. Aqui eomeç.~nf as gores de 
cabeça do Sr. Presidentê:~~o'cp:ovflrno, pois 
possuindo dois GP'apéus el~.s~tõrnaram-se, :_ 
em certa illi?didlf,':iucoinp'at'ívéis:nEn- ' 
quanto Presidente do Governo, pareceu
lhe ser benéfica a criação de uma socie
dade anónima promotora de espectácu
los desportivos. O sócio 1609 apercebeu-se 

o 
o 

o 

nor. Teríamos de adicionar aos 670.000 
contos ano, mais 184.000 contos. O fute
bol, em subsídios para as 11 equipas par
ticipantes nos campeonatos nacionais, 
tem 854.000 contos ano. Contas minhas 
baseadas nas informações disponíveis e 
em alguma extrapolação. 

Tivessem os nossos governantes se
guido outra orientação, evitando o subsí
dio pelo subsídio, e talvez tivessem ficado 
mais alguns campos relvados, um bom 
parque desportivo e, quiçá, o apareci
mento de jovens madeirenses com jeito 
para "a bola". Assim uma espécie de ma
nos Tremura, Cecílio, Hep.l'iil'le Moni7!, , 
Salés, gosário ,. e muitos Oll:g-ós.;,A o'pçãq:_, 
tomada: levou á que os subsídiós, que pá
garam salários e luvas, estejam agora 
transformados em apartamentos no Brasil 
ou outro País qualquer. Pertencerão, os 
apartamentos, a treinadores e jogadores 

Avisadamente deve 
ser dada a palavra aos sócios para se pro
nunciarem sobre o futuro do seu clube 
por um lado e por outro confrontar os ci
dadãos (pois os sócios não perderam es
sa qualidade) com as suas responsabili
dades de pagadores de impostos para o 
caso da sociedade degenerar e revelar
se um sorvedouro de dinheiro. A uma so
ciedade anónima promotora de espectá
culos futebolísticos e herdeira de um pas
sado que vive entranhado nas pessoas 
deverá originar adesão espontânea. Se 
assim não for o divórcio vai revelar-se no 
baixo número de espectadores presentes 
ao jogos; A uma sociedade destas dever-

,, ~e-ia atri.buir um dos seguintes nomes Es
trela Vermelha, Dínamo do Funchal ou 
(por maIs regional) Lokomotiv do Mon
te. estes nomes, num passado recente 
eram sinónimo de grandeza de alguns 
Povos. 

JA'~ó 
T~05 COt'itA5 
\' O DIA6C' QUE. 
.A7 PAGUf;."( 
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CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO BÁSICO 

EDITAL - 5/SEB/96 
CONCURSO PÚBLICO 

INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO 
BÁSICO EM DIVERSAS FREGUESIAS 

DO CONCELHO 
. LANÇAMENTO DE REDES DE ESGOTOS 

NO SECTOR OCIDENTAL DA CIDADE 
DO FUNCHAL 

1 - CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, Departamento 
de Água e Saneamento Básico, Largo do Município, 
9000 Funchal, Telex 72349, Telefax 22973 e Telefone 
n.Q 220066. 

2 - Modalidade do concurso, 
o presente concurso será público, nos termos do artigo 
48.º do Dec.-Lei n.Q 405/93, de 10 de Dezembro, 

3 - Designação da Empreitada: 
INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO BÁSICO 
EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
«LANÇAMENTO DE REDES DE ESGOTOS NO 
SECTOR OCIDENTAL DA CIDADE DO FUNCHAL», o 
preço base do concurso é de CENTO e CINQUENTA 
NOVE MILHÕES QUATROCENTOS e VINTE OITO 
MIL SEISCENTOS e NOVENTA UM ESCUDOS 
(159.428.691 $00) com exclusão do Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado. 

4 - O prazo de execução da totalidade da obra é de 470 
dias a contar da data da consignação, 

5 - a) O processo de concurso e documentos 
complementares poderão ser examinados ou 
adquiridos durante o horário normal da FUNÇÃO 
PÚBLICA na Secretaria do Departamento de Água e 
Saneamento Básico da Câmara Municipal do Funchal. 
b) Os pedidos dos elementos referidos no n.Q 5 alínea 
a) deste anúncio, podem ser efectuadas nos Serviços 
indicados na referida alínea. 
c) O custo da totalidade dos elementos referidos no 
n.Q 5 da alínea a) é de dez mil e~cudos (10.000$00) 
com exclusão do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, 
a pagar em dinheiro ou por cheque visado passado a 
favor da Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) Data e hora limite para apresentação das propostas: 
As propostas deverão dar entrada até às 17.00 horas 
do 30. Q dia útil contado a partir da data da 
PUBUCAÇÃO do ANÚNCIO no DIÁRIO da 
REPÚBLICA - III SÉRIE. 
b) As propostas devem,Ser enviadas ou entregues na 
SECRETARIA do DEPARTAMENTO de ÁGUA e 
SANEAMENTO ·BÁSICO da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL. 
c) As propostas devem ser redigidas em língua 
Portuguesa. 

7 - a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as 
pessoas interessaclas e intervir apenas as devidamente 
credenciadas. 
,b) A abertura das propostas terá lugar às 10.00 horas 
na sala das SESSÕES da CÂMARA MUNICIPAL do 
FUNCHAL, na Reunião de Câmara ordinária imediata à . 
entrega das propostas, sendo as referidas reuniões 
efectuadas à QUINTA-FEIRA. 

8 - Não é exigido qualquer depósito provisório. 
9 - O modo de retribuição da presente empreitada, é nos 

termos do artigo 6. Q do Dec.-Lei 405/93, de 10 de 
Dezembro, é por série de preços. 

10 - Podem concorrer empresas ou grupos de empresas 
que declarem a intenção de se constituirem 
juridicamente numa única entidade, ou em consórcio 
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo 
essa entidade ou consórcio de estar constituída(o) 
quando da celebração do contrato. 

11 - Alvará ou alvarás de empreiteiro de obras públicas 
exigido(s): 
13ª SUBCATEGORIA (SANEAMENTO BÁSICO) da II 
Categoria e da Classe correspondente ao valor da 
proposta. 

12 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, nas 
condições estipuladas no artigo 96.º do Dec-Lei n. Q 

405/93, de 10 de Dezembro, sendo automaticamente 
prorrogado por 44 dias, por consentimento tácito dos' 
concorrentes que nada requeiram em contrário 

13 - A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, 
atendendo-se aos seguintes critérios, por ordem 
decrescente da sua importância: 
1.2 - GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO E QUALIDADE 
TÉCNICA - 45% 
2.º - PREÇO - 40% 
3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO - 15% 

14 - O presente edital foi publicado no DIÁRIO da 
REPÚBLICA na III SÉRIE de 17 de JANEIRO de 1997 

FUNCHAL E PAÇOS DO CONCELHO, AOS 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996 

o VEREADOR POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
JOSÉ RAIMUNDO GOMES QUINTAL 74228 

FUNCHAL, '12 DE FEVEREIRO DE 1997 

PIZZARIA AERONÁlJ nCA RESTAURANTE - CHURRASÓARIA 

CENTRO COMERCIAL MONUMENTAL LIDO 
1.Q ANDAR - LOJA 20 

. Venha petiscar connosco e experimente 
o nosso bife na pedra, ao som 

do Duo latino ao vivo. 

Sábado das 19 às 21 h 
Domingo das 18 às 20h 74339 

SELECCIONA 

Jovens ' dinâmicos, com vontade de iniciar uma carreira 
hoteleira num dos mais prestigiados hotéis do mundo 
para as seguintes áreas: 

• Empregados de mesa ABRIU COM NOVA GERÊNCIA 
• Estagiários de hotelaria 

Requere-se: 

• Conhecimentos de inglês 

Fazemos Casamentos, Baptizados 
e todo o tipo de Festas. 

• Escolaridade obrigatória 

Respostas com foto ao Departamento de Pessoal 
Estrada Monumental, 139 - 9000 Funchal 

Encerrado HOJE devido à realização 
de uma festa de casamento. 

ITI 
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS NA ILHA DA MADEIRA, S.A. 

Sede: Casino da Madeira, Quinta da Vigia, Rua Imperatriz Dona Amélia, 55 - 9000 Funchal 
Capital Social:3500000 OOO$OO-Matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial do Funchal sob o n.o 1733-NIPC 511008740 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL ; 
AVISO CONVOCATÓRIO 

Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral Anual da 
Sociedade, a ter lugar, ao abrigo do Artigo 377.° N.o 6, do Código das Sociedades Comercias, no Casino Park Hotel, Rua 
Imperatriz Dona Amélia, no Funchal, Sala Paris, 5.° andar Sul, no dia 25 de Março de 1997, pelas lOhOOm, com a seguinte 
Ordem do Dia: 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas relativos ao Exercício de 1996; 
2. Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão e Contas Consolidadas relativos ao mesmo Exercício; 
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 
4. Proceder à apreciação geral da administração e .fiscalização da sociedade; 
5. Deliberar sobre a alienação de acções próprias da sociedade. 
A participação e o exercício do direito de voto estão subordinados aos seguintes preceitos estatutários: 
a) A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas que, até 3 dias antes do designado para a respectiva reunião, 

mostrem ter, pelo menos 100 acções registadas ou depositadas em seu nome; 
b) Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir às Assembleias Gerais; 
c) Os accionistas possuidores de menos de 100 acções poderão agrupar-se de forma a completarem ou excederem 

esse número, fazendo-se representar por um deles nas Assembleiàs Gerais; 
d) A Assembleia Geral pode deliberar, em primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados 

accionistas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, metade do capital social e em segunda convocação 
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o capital por eles representado; 

e) No entanto, para que a Assembleia Geral possa deliberar sobre a alteração dos estatutos, fusão, cisão a 
transformação, dissolúção da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, devem estar 
presentes ou representados accionistas que detenham acções correspondentes a, pelo menos, cinquerita e um por 
cento do capital social; 

f) Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se representar na Assembleia Geral pelos repectivos cônjuges, 
ascendentes, descendentes, por um membro do Conselho de Administração ou por outro accionista; 

g) Os accionistas que sejam pessoas colectivas, ou incapazes, ou património autónomo serão representados pela 
pessoa física a quem couber a respectiva representação, .sem prejuízo de poderem usar da faculdade concedida pela 
alínea precedente. O Presidente da Mesa poderá exigir prova da invocada representação; 

h) Como instrumento de representação voluntária bastará uma carta do accionista dirigida ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, com antecedência que permita a sua entrega na sede da sociedade até 2 dias antes da data 
designada para a reunião, cabendo ao Presidente da Mesa verificar livremente a regularidade do mandato e da 
representação; 

i) As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos accionistas presentes ou representados, excepto 
as relativas às matérias referidas no N.o 3 do Artigo 6.° e no N.O 2 do Artigo 14.° dos estatutos, para as quais são 
necessárias as maiorias de capital neles fixadas; 

j) Cada 100 acções dão direito a um voto. 

Os elementos de informação previstos no N.o 1 do Artigo 289.° do Código das Sociedades Comerciais estarão à 
disposição dos Senhores Accionistas no Escritório da Contabilidade da sociedade, no Casino Park Hotel, durante os 15 
dias anteriores à data da reunião da Assembleia Geral. 

Funchal, 20 de Fevereiro de 1997 
ITI - Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha da Madeira, S.A. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Deodato Nuno de Azevedo Coutinho 

74281 
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Entre o arvoredo, o veículo do acidente que ninguém viu. 

N A MADRUGADA D E o N TEM 

Um morto e um ferido 
em despiste de automóvel 
• A morte na escu~idão, provavelmente pouco antes das 3 da 

manhã, no sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha. 
Um automóvel despenhou-se num abismo que se julga 
aproximado a 59 metros. 

U Ín morto e um feri
do, este, segundo 
nos informaram, 

livre de perigo, é o primeiro 
balanço do sinistro ocorrido 
ao princípio da madrugada 
de ontem, na estrada que 
liga a Camacha ao Santo da 
Serra, a cerca de um quiló
metro de um posto de abas
tecimento de combustível. 

José Rodrigues Teixeira, 
emigrante, de 48 anos, foi a 
vitima mortal, saindo ferido 
mas consciente, Luís Mário 
Gouveia Nóbrega, cantonei
ro, de 60, que terá sido 
projectado da viatura, de 
marca "Peugeot 505", 
conduzida pelo primeiro. 

Umas árvores robustas 
no fundo do abismo trava
ram a queda vertiginosa da 
viatura, evitando que viesse 
a cair no leito do ribeiro, 
aumentando assim a distân-

cia da estrada por onde o 
automóvel circulava. 

Uma pancada de sono 
poderá estar na origem do 
acidente, registado numa 
curva para a esquerda, 
quando o veículo transitava 
no sentido Camacha - Santo 
da Serra. 

Por razões adversas, a 
curva não foi feita, por isso, 
o veículo despenhou-se para 
a direita, derrubando um 

poste de iluminação públi
ca. 

Por não haver testemu
nhas, o acidente só foi notado 
às 3 da madrugada, quando 
um motociclista se viu emba
raçado nos cabos eléctricos 
bambos que ficaram na estra
da. Foi este condutor, e único 
ocupante do veículo de duas 
rodas, que por casualidade 
não sofreu também um 
acidente, quem detectou que 
no fundo do abismo se encon
trava um automóvel, tendo 
regressado à Camacha a fim 
de pedir socorro aos Bombei
ros de Santa Cruz, com servi
ço de ambulâncias naquela 
freguesia. 

Sobrevivente 
não levava cinto 

O Luís Nóbrega, resi
dente na Achada de Cima-

TINHA 47 ANOS 

Apareceu morto 
na escadaria da casa 

Uma morte que ainda 
não está devidamente 

esclarecida, registou-se 
ontem de manhã, num 
prédio da Rua das Hortas, 

nesta cidade. Um dos 
hóspedes da casa, foi encon
trado morto no fundo da 
escada, não ficando escla
recido se se tratou de doen-

ça súbita ou de uma even
tual queda na escadaria do 
prédio. 

Trata-se de Eduardo 
Silvestre Soares Escórcio, 

NUM HOTEL 

Gaula, terá sido projectado 
da viatura durante a queda, 
o mesmo não acontecendo 
ao malogrado José Teixei
ra, que se preparava para 
voltar à Venezuela, que 
ficou com a cabeça presa 
sob um dos rodados do 
veículo, sendo ainda retira
do, no entanto, com sinais 
devida. 

A sua morte viria a ser 
confirmada à entrada do 
banco de urgências do 
Hospital da Cruz de Carva
lho. 

O falecido, que tenciona
va estabelecer-se definitiva
mente na Madeira dentro de 
pouco tempo, vivia neste 
período de férias em casa 
de um familiar, ao sítio do 
Maçapez, freguesia de 
Santa Cruz. 

O inditoso comerciante 
era casado com Rosa 
Fernandes Vieira e deixa 
um filho de maioridade, que 
se encontra também na 
Venezuela mas deverá 
regressar de imediato para 
o funeral do pai. 

J. RIBEIRO 

divorciado, de 47 anos, que, 
segundo nos informaram, 
não vinha gozando da 
melhor saúde nos últimos 
tempos. 

Turista alemão encontrado morto 
U m indivíduo de naciona

lidade germânica, de 30 
anos, foi encontrado morto no 
hotel onde se encontrava 

hospedado, nesta cidade. 
Doença súbita, é a causa 

mais provável da morte de 
Gerhard, cujo corpo só foi 

removido do quarto depois da 
comparência da policia e do 
delegado de Saúde. Ao que 
apurámos, havia informações 

de que o visitante era doente, 
por isso está posta de parte 
qualquer outra razão para a 
causa da sua morte. 
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SANTA CRUZ 

Encontrado morto 
num terreno baldio 

No sítio 
das 

Levadas, 
Santa Cruz, 
um homem 
foi encon
tradoontem 
morto num 
terreno bal
dio, junto à 
estrada. 

Emprin
cípio, nada 
aponta tratar-se de crime, 
mas sim de uma provável 
queda quando aquele se 
encontrava sentado no muro 
que ladeia o caminho, nas 
proximidades de um mini
mercado. 

Trata-se de Agostinho 
Marques Oliveira, de 41 anos, 
habitual consumidor de bebi
das alcoólicas, que residia no 
sítio do Lombo dos Moinhos, 
na mesma freguesia. 

O falecido, de profissão não 
. referenciada, vivia com seus 
pais, Manuel Freitas Oliveira e 

Arsénia 
Marques, 
desde a altu
ra em que 
sua mulher 
se ausentou 
para França 
comas duas 
filhas, uma 
de 21 anos e 
outra de 19, 
há cerca de 
seis anos. 

Ao que apurámos no local, 
o inditoso trabalhador foi 
visto pela última vez sentado 
no muro, por volta das 22 
horas de anteontem, vindo 
depois a ser encontrado já 
sem vida doze horas depois. 

A PSP esteve no local e o 
corpo foi removido para o 
Cemitério de S. Gonçalo, 
provavelmente para ser autop
siado mas, tal como já referi
mos, não são visíveis no corpo 
sinais de violência, para além 
da provocada pela queda. 

J.R. 

NAS B A B O S A S 

BVM socorrem turista 
vítima de queda 

Depois de liberta, não queria ir ao hospital. 

Uma mulher de nacionali
dade britânica, de 70 e 

poucos anos, sofreu ontem 
uma queda sobre o silvado, na 
vereda que liga o Largo das 
Babosas ao Curral dos Romei
ros, freguesia do Monte. 

Wenonah Margarete 
Bray, que caminhava sozi
nha, desequilibrou-se e caiu 
de uma altura de cerca de 
metro e meio, sobre o silva
do, de onde só pôde ser reti
rada pelos bombeiros, na 
circunstância, os "Voluntá-

rios Madeirenses", que 
foram alertados por um 
casal de turistas que se aper
cebeu do incidente. 

Apesar dos momentos difí. 
reis que a visitante passou, até 
ser retirada da complicada 
situação, não sofreu quaisquer 
fracturas. Apenas escoria
ções e arranhões provocados 
pelo silvado, tendo a cami
nheira sido transportada ao 
banco de urgências do Hospi
tal do Funchal, onde reoobeu o 
tratamento necessário. 

NA 31 DE JANEIRO 

Peão atingido por moto 
envolvida em choque 

Dois feridos, cuja gravida
de não apurámos, foi o 

resultado de um acidente 
registado ontem à tarde, na 
Rua 31 de Janeiro, logo acima 
da Ponte do Bettencourt, mais 
conhecida pela "Ponte do 
Bazar do Povo". 

Uma motorizada, ao coli
dir com um automóvel, foi 
projectada contra um peão, no 
passeio, o qual viria também 
a sair ferido do acidente. 

José Maria Gomes Rodri
gueS, de 22 anos, era o condu
tor do veículo de duas rodas, 

o qual foi atirado ao solo ao 
colidir, em circunstâncias que 
só a policia conseguiu apurar, 
com o automóvel de marca 
"Volkswagen". Por outro 
lado, o velocípede foi colher 
um funcionário de Finanças 
que transitava apeado no 
passeio: José Vital, de 38, que 
viria a ser "companheiro" do 
primeiro na ambulância dos 
''Voluntários Madeirenses", 
para as urgências do Hospi
tal da Cruz de Carv3lho, onde 
ambos ficaram em observa
ções. 
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N O S í T I O D O SERRALHAL 

ETAR a descoberto e 
descargas para a ribeira 

Figueira da Silva diz que as descargas da ETAR do Bairro da 
Nogueira «não estão a poluir a Ribeira do Castelo». 

ETAR a céu aberto preocupa população do sítio 
do Serralhal. 

N o entanto, as gen
tes locais temem 
as «consequênci

as negativas que as suces
sivas descargas desta esta
ção, na Ribeira do Castelo, 
poderão no futuro acarre
tar para esta localidade», 
revelaram à nossa reporta
gem algumas pessoas con
tactadas. Refira-se que es
ta ETAR foi construída pa
ra servir o Complexo Habi
tacional da Nogueira, sen
do assim a sua manutenção 
da responsabilidade do In& 
tituto de Habitação da Ma
deira. 

Uma das causas apon
tadas pelas gentes locais pa
ra esta situação, é a da re
ferida estação de tratamento 
ter a «peculiar característi
ca» de estar a descoberto, 
ou seja, todo o "produto" 
proveniente do Complexo 
Habitacional da Nogueira é 
ali tratado a céu aberto. Es
te factor é apontado por al
guns locais, que no entanto 
preferiram o anonimato, co
mo estranho, pois no seu en
tender «este tipo de ETAR's, 

• A população canicense, residente no sítio do Serralhal desde 
há muito, vive incomodada com os maus cheiros pela Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Figueira da Silva, do Instituto 
de Habitação da Madeira, diz não existir razões para alarme. 

não é o mais apropriado pa
ra uma zona onde existem 
residências» . 

Análises 
periódicas 

Por parte do Instituto de 
Habitação da Madeira, fa
lámos com Daniel Figueira 
da Silva, presidente desta 
instituição, responsável pe
la construção e manutenção 
de toda a infra-estrutura do 
bairro da Nogueira. 

Quanto ao facto de acon
tecerem despejos para a Ri
beira do Castelo, também 
conhecida como Ribeira do 
Serralhal, o dirigente do 
IHM disse-nos não haver 
problemas «porque esse 
afluente está a ser contro
lado com análises periódi
cas. Numa análise houve 
um parâmetro que não deu 
um resultado cem por cento 
certo, mas em relação ao 
restante têm dado valores 
normais e admissíveis». 

Abordando o facto da e& 
tação de tratamento de 
águas residuais em causa 

SAN T A 

ser a céu aberto, Figueira 
da Silva declarou ser este 
«um método como outro 
qualquer. É um problema 
que se põe, mas não preju
dica de maneira nenhuma 
as pessoas, porque o pro
jecto da estação é mesmo 
assim». 

Arejador provoca 
maus cheiros 

Reconhecendo existir de 
«facto uma problema na es
tação de tratamento, sendo 
por isso que essa obra ain
da não foi recebida definiti
vamente, levando-nos ago
ra a negociar a realização 
de algumas alterações. Ago
ra, em termos de poluição 
para o ribeiro, posso lhe ga
rantir que esse assunto está 
devidamente controlado 
com análises bacteriológi
cas feitas em Lisboa, inclu
sivamente em dois labora
tórios distintos. O emprei
teiro que pretende que nós 
recebamos a obra está a fa
zer os seus ensaios em Lis
boa, e nós estamos a con-

C R U Z 

firmar esses mesmos resul
tados no laboratório Ricar
do Jorge». 

Quanto à atitude que o 
Instituto de Habitação irá 
tomar, o nosso interlocutor 
adiantou-nos que «o Insti
tuto, conjuntamente com a 
empresa responsável pela 
obra, está a discutir o pro
blema, e reconheço que o 
mesmo tem de ter uma so
lução, pois sei que o que es
tá feito não é a solução mais 
agradável. Contudo, posso 
também garantir que a 
ETAR não está a poluir o 
ribeiro» 

Daniel Figueira da Silva 
informou-nos que os maus 
cheiros referenciados pela 
população «foram causados 
por uma avaria verificadà 
no "arejador", no ,entanto, 
essa avaria já foi debelada 
e, como confirmado por re
sidentes daquela zona, ulti
mamente os maus cheiros 
não se têm notado», finali
zou o presidente do Instituto 
de Habitação da Madeira. 

MARCELINO RODRIGUES 
CORRESPONDENTE 

"Protectores mortíferos" 
finalmente arranjados 

E m anterior edição de
mos conta das nefas

tas consequências de uma 
grave falha registada 
aquando da colocação de 
um protector metálico na 
berma da Estrada Regio
nal101 em frente a um pos
to de abastecimento de 
combustíveis em Gaula. 

Uma vez que a sua ex
tremidade ficou à altura da 
parte central, quando o 
aconselhável era que esti-

vesse embebido no chão, 
como se vê, aliás, um pou
co por todo o lado, o em
bate frontal de uma viatu- . 
ra, acidente ocorrido na 
véspera de Natal, acabou 
por originar o falecimento 
da passageira. 

Cerca de uma semana 
depois do acidente, a ex
tremidade do protector foi 
substituída, e foi com gran
de espanto que verificámos 
que tudo ficou como dan-

tes, pois esta mantinha-se 
"apontada" para todos os 
automobilistas que, circu
lando no sentido Funchal
Santa Cruz, tivessem a in
felicidade de circular de
masiado à direita, um risco 
perfeitamente natural, es
pecialmente à noite, e nu
ma recta onde são fre
quentes as ultrapassagens. 

Foi por isso com agrado 
que constatámos que esse 
erro foi "remediado", e du-

rante esta semana foram re
alizados os trabalhos nece& 
sários, ficando assim a ex
tremidade do protector em
bebida no asfalto. 

Uma vez que nestas pági
nas chamámos a atenção pa
ra o erro duplamente come
tido, desta vez fazemos o elo
gio pelo trabalho finalmente 
bem executado, lamentando, 
contudo, a demora. 

SATURNINO SOUSA 
CORR ESPONDENTE EM SANTA CRUZ 
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RIBEIRA BRAVA 

Caminhadas 
ganham adeptos 

R ealizouse no passado dia 
15, sábado, mais um pas

seio a pé promovido pela Câ
mara Municipal da Ribeira 
Brava, no âmbito do projecto 
"Conheça o seu Concelho", 
desta feita com o percurso a 
desenrolar-se ao longo da Le
vada do Norte, entre a fregue
sia de Campanário e o sítio do 
Espigão, Ribeira Brava, ter
minando com a espectacular 
descida do Espigão até à Meia 
Légua, naquela que foi a se
gunda caminhada levada a ca
bo este ano no âmbito das ac
tividades de lazer da autar
quia. 

Depois do passeio a pé re
alizado no mês transacto na 
parte oeste do oonrelho, ao lon
go da Levada Nova, entre a 
Ponta do Sol e a Ribeira Bra
va, incluindo a descida do Po
mar da Rocha até à Meia Lé
gua, desta feita, esta obrigató
ria caminhada mensal foi pro
tagonizada no lado Este do 
concelho, privilegiando todo 
um percurso de bonitas paisa
gens que a Levada do Norte 
proporciona sobre a freguesia 
de Campanário e o bonito VBle 
da Ribeira Brava, assim como 
a não menos deslumbrante 
descida do Espigão. Tudo isto 
num sábado com um tempo 
magnifico para esta activida-

de sempre salutar. Uma vez 
mais, o suresso desta iniciativa 
esteve bem patente, visto o nú
mero de aventureiros, entre os 
quais se enoontravam 'jovens" 
dos 10 aos quase 80 anos, ter 
triplicado em relação à pri
meira caminhada, participan
do nesta quase duas dezenas 
de ribeira-bravenses e foras
teiros. Registe-se ainda a pre
sença notória, além dos locais, 
de vários residentes noutras 
paragens da nossa ilha, assim 
como de alguns nossos con
terrâneos residentes no conti
nente, que aproveitando a sua 
estada na Madeira, não per
deram a oportmudade para se 
associarem a esta aventura sa
lutar, conhecendo assim ou
tras das nossas muitas belezas 
que os percursos pedonais jun
to das levadas desvendam. 

Ajuntar a estas "caras no
vas", saliência também para a 
oomparência de alguns "repe
tentes" do passeio anterior. Fi
ca, assim, o corolário positivo 
de mais esta iniciativa lúdica 
promovida pela edilidade ri
beira-bravense, ficando a pro
messa de voltar no próximo 
mês de Março com mais uma 
caminhada, algures em zonas 
do município local. 

ORLANDO DRUMOND 
CORRESPONDENTE NA RIBEIRA BRAV 
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EMPRESA LIGADA AO RAMO 

DE CONSTRUCÃO.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS , 

PRETENDE CONTRATAR DE IMEDIATO: 

- ENGENHEIRO CIVIL (PREFERÊNCIA JOVEM) 

- CONDUTOR (DE PREFERÊNCIA C/ CARTA DE PESADOS) 

- DESENHADOR/ORÇAMENTISTA 

PÃO-SE BOAS CONDiÇÕES E BOA REMUNERAÇÃO 

CARTAS C/ RESPOSTA A ESTE DIÁRIO ÀS INICIAIS J.A.P. 74206 

CURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 
INFORMÁTICA CONTABILIDADE E GESTÃO SECRETARIADO 

MS DOS 95 CONTABILIDADE GERAL N. CONTABILIDADE 
WINDOWS 95 DIREITO COMERCIAL NOÇÕES ~. DIREITO 
INGLÊS TÉCNICO FISCALIDADE PORTUGUES 
WORD7.0 ORGANIZAÇÃO EMPRESAS INGLÊS COMERCIAL 
EXCEL 7.0 CONTAB. INFORMATIZADA FRANCÊS COMERCIAL 
ACESS 7.0 MARKETING INFORMÁTICA 
POWERPOINT 7.0 RELAÇÕES HUMANAS REC. E ATENDIMENTO 
ANAL. SISTEMAS INGLES TECNICO MARKETING 
REL. HUMANAS FRANCÊS TÉCNICO ESTENOGRAFIA 
MARKETING INFORMÁTICA HIG. SEG. TRABALHO 
H.SEG.TRABALHO HIGIENE SEGUR. TRABALHO ERGONOMIA 

DURAÇÃO: 8 MESES DURAÇÃO: 12 MESES DURAÇÃO: 12 MESES 

MENSALIDADE: 19.500.00 MENSALIDADE: 22.500.00 MENSALIDADE: 22.500.00 

AUXILIAR INFANTIL CURSOS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA 

PORTUGUÊS 
CUSTO TOTAL: 50.000.00 

PUERICULTURA 
DURAÇÃO: 75 HORAS 

NUTRICIONISMO INSCRiÇÕES 
PEDAGOGIA 
ARTES PLÁSTICAS E LAVORES RUA JOÃO TAVIRA, 4 -1,º O FUNCHAL 

MÚSICA TELEF.: 230701 

PSICOLOGIA 
INíCIO DOS CURSOS FRANCÊS TÉCNICO 

INGLÊS TÉCNICO 3 MARÇO 

HIG. SEG. TRABALHO 

DURAÇÃO: 12 MESES 
NOTA 
TODOS OS CURSOS COM DURAÇÃO SUPERIOR A 4 MESES ~ 

MENSALIDADE: 20.000.00 TÊM UMA INSCRiÇÃO DE 8.000.00 . ~ 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 
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Integramos um grupo comercial de relevo no cenário económico 
português actuando no Mercado de Eq. de Escritório, 

Electrónica de consumo e fotografia 

A vantagem competitiva que detemos leva-nos ao alargamento 
na nossa força de vendas, pelo que seleccionamos 

TÉCNICO DE VENDAS 
REVENDA 

PENTAX-VIVITAR CASIO 
(Fotografia) (Cálculo) 

QUEREMOS 

- Experiência de vendas 
em equipamentos similares 

- Elevado interesse pela 
carreira comercial 

- Dinamismo e facilidade 
de comunicação 

Habilitações académicas 

(m/f) 

INTERNATIONAL 
(Máq. de Escrever) 

CASIO MAXELL 
(Regist.) (Pilhas) 

OFERECEMOS 

- Conjunto de remunerações 
de bom nível, constituído 
por vencimento base 
+ comissões + prémios 

- plano de benefícios sociais 
que incluem subsídios 
de refeição e seguros vários 

ao nível do Ensino Secundário 

Se reúne as condições solicitadas, envie o seu "curriculum vitae" 
para Rampa do Lido - Edifício Nunes Lt. 1 - r/c - Li. Funchal 

GARANTIMOS A TOTAL CONFIDENCIALIDADE 
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SALÁRIO M É D I O É D E 1 1 5 CONTOS 

. Homens ganham 
mais que as mulheres 

• As últimas estatísticas do Governo Regional 
referem que o ganho salarial médio foi, em 
95, de 115A contos, que os homens 
ganham em média mais 30 contos do que 
as mulheres e que onde se< ganha melhor é 
na banca e na indústria do tabaco. 

A Divisão de Estatís
tica da Direcção 
Regional do Traba

lho acaba de divulgar a sín
tese dos resultados do In
quérito aos Ganhos Outu
bro de 1995. 

por ramos de actividade, 
por níveis profissionais e 
por sexos. 

É realizado com uma 
periodicidade semestral, 
junto de cerca de 750 esta
belecimentos. É dirigido a 
todo o sector empresarial 
não agrícola e a todos os 
serviços de abastecimento 
de água municipais da Re
gião. São inquiridas todas 
as unidades com mais de 
50 trabalhadores, sendo 
das restantes feita uma 
amostra. 

Este inquérito tem co
mo objectivo recolher in
formação sobre a evolução 
dos salários médios efecti
vamente ganhos pelos tra
balhadores (isto é, salário 
base, mais abonos, prémi
os etc.) e dos salários ba
se, para toda a economia 
da Região, como também 
a evolução desses salários, 

Dos resultados divul
gados, destaca-se que no A inflação, em Janeiro, foi de 2,2%. 

E N T R E JANEIRO E NOVEMBRO 

Balança Comercial piora 
O défice da Balança Co

mercial portuguesa 
registou um acréscimo de 
0,5 por cento entre Janei
ro e Novembro do ano pas
sado, relativamente aos va
lores registados no perío
do homólogo de 1995, 
anunciou ontem o Institu
to Nacional de Estatística 
(INE). 

O défice da Balança 
Comercial situou-se nos 
1.398 milhões de contos en
tre Janeiro e Novembro de 
1996, contra os 1.391 mi
lhões registados um ano 
antes. 

De acordo com os ele
mentos disponibilizados 
pelo INE, registou-se um 
acréscimo de 5,6 por cen
to das exportações, tendo 
as importações crescido 4,1 
por cento. 

As exportações ascen
deram, no período em aná
lise, aos 3.406 milhões de 
contos, enquanto as im
portações atingiram os 
4.804 milhões. 

A taxa de cobertura 
das importações pelas ex
portações situou-se nos 
70,9 por cento nos primei
ros 11 meses de 1996, con-

De acordo com os elementos disponibilizados pelo INE, 
registolHle um decréscimo de 4,1 por cento nas exportações. 

N A EUROPA E N A AMÉRICA 

Algarve promove-se 
'A Europa, Canadá e o mente algarvio, vão de cor-

Norte de Portugal são rer em Amsterdão, a 17 de 
os mercados-alvo das ac- Março, no Luxembnrgo 
ções de promoção que a (dia 24) e em Bruxelas, no 
Região de Turismo do Al- dia seguinte. 
garve (RTA) vai realizar Também a Islândia vai 
ao longo do mês de Março, ser palco de uma acção da 
anunciou ontem a institui- RTA que, com o apoio do 
ção. ICEP e do operador turís-

Assim, de 2 a 29 da- tico "Urval-Utsyn", leva a 
quele mês, a RTA partici- efeito um fim-de-semana 
pa em dez feiras interna- dedicado ao Algarve na , 
cionais do sector, ao mes- cidade de Reykjavik, de 
mo tempo que tem agen- 28 de Fevereiro a 2 de 
dadas acções de pro mo- Março. 
ção próprias junto de ope- A acção, marcada para 

o Algarve vai continuar virado para o mercado 
interno, participando, uma vez mais, na "Norférias". 

radores, agentes de via- o hotel Borg, na capital is-
gens e jornalistas da espe- landeSá, integra ainda reu-
cialidade nos mercados ho- niões promocionais junto 
landês, belga e luxembur- de centros de reformados fim-de-semana algarvio, vai vê possa atingir cerca dec 
guês. e com profissionais locais decorrer uma campanha 63 por cento da população 

Estes encontros, que ligados ao sector turístico. publicitária na televisão do país. 
}p.~~~am 1:!!PJ~p.~~J!~~~::. ____ Paral~~aJ!l~nte ~_e_s.!e . 1!.tMan.:~~s.~~ ~ 9.E-al..~P!~- ... ~ ___ ~~Ç.Ç.ã~N Prpp:tq92- , 

tra 69,9 no período homó
logo do ano anterior. 

Portugal/UE 

Por outro lado, o défi
ce comercial português 
com a União Europeia re
gistou um agravamento de 
6,4 por cento entre Janei
ro e Novembro do ano pas
sado, face aos valores do 
período homólogo de 1995, 
anunciou o INE. ' 

O défice da balança do 
comércio intracomunitário 
situou-se, assim, nos 895,6 
milhões de contos contra 

. nal, segundo a RTA, visa o 
aumento de turistas fin
landeses para o Algarve, 
cujo fluxo tem estado es
tagnado desde há dois 
anos. 

Para esse aumento a 
RTA conta com o "Urval
Utsyn", actualmente o mai
or operador turístico is
landês para Portugal, pa
ra onde envia anualmente 
cerca de quatro mil passa
geiros, na sua maioria com 
destino ao Algarve: ' 

No que respeita a fei
ras de turismo, o Algarve 
vai continuar virado para 
o mercado interno, parti
cipando, uma vez mais, na 
"Norférias", que se reali
za no Porto entre 19 e 23 
~e Março . 

FUNCH~L. 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

2º semestre de 95 o ganho 
salarial médio foi de 115,4 
contos e o salário base mé
dio, de 96,1 contos. Em re
lação ao ano anterior, cor
respondem a aumentos de 
12,1% e 8,7%, respectiva
mente. Por sectores, os 
maiores aumentos regista
ram-se na banca (17%) e 
nos Transportes e Comu
nicações (16,6%). 

O ganho total médio 
dos homens foi de 125 con
tos e o das mulheres de 
apenas 94,8 contos. Uma 
diferença de 30 contos. 

Inflação estável na 
Madeira 

A taxa de inflação ob
servada na Região, em Ja
neiro último, foi de 2,2 por 
cento, em termos de média 
anual. Não se alterou em 
relação a Dezembro de 96. 

Os preços em Janeiro 
aumentaram 1,3%, deven
do-se este valor sobretudo 
ao crescimento dos preços 
nas classes de "Alimenta
ção e Bebidas" (1,7%) e de 
"Transportes e Comunica
ções" (2,6%). 

No continente a infla
ção foi de 3,2 por cento, re
gistando um ligeiro acrés
cimo em relação a Dezem
bro de 96 (3,1%) 

PAULlNO ASCENÇÃO 

os 841,4 milhões verifica
dos um ano antes. 

As exportações para o 
mercado comunitário re
gistaram um acréscimo de 
5,0 por cento, atingindo os 
2.727 milhões de contos, 
contra os 2.597 milhões do 
período homólogo de 1995. 

As importações situa
ram-se nos 3.623 milhões 
de contos, o que represen
ta um acréscimo de 5,4 por 
cento relativamente aos 
3.438 milhões registados 
um ano antes. 

Esta evolução contri
buiu para uma redução da 
taxa de cobertura das im
portações pelas exporta
ções que passou de 75,5 
por cento nos primeiros 11 
meses de 1995, para 75,3 
por cento nos primeiros 11 
meses de 1996. 

No exterior, vai parti
cipar nos maiores certa
mes da especialidade, co
mo são os casos da ITB, 
em Berlim, da BIT, de Mi
lão e do SMT, em Paris, 
mostras onde a RTA, tal 
como em anos anteriores, 
vai estar presente em es
paços próprios integrados 
no "stand" do ICEP. 

O "Toronto Golf Show", 
de 27 de Fevereiro a 02 de 
Março, no Canadá, a "Reis
markt", a 08 de Março, em 
Brugges (Bélgica), a TUR, 
de 20 a 23, em Gotembur
go (Suécia) e a SVTL, em 
Bruxelas de 20 a 22, são 
outros certames em que 
participa a Região de Tu
rismo do Algarve. 

Prosseguindo a sua 
aposta nos chamados "mer
cados emergentes", a RTA 
vai participar na MITT de 
Moscovo, entre 26 e 29 de 
Março, e na Utazas, em 
Budapeste, de 19 a 23 da-
~~~~_m_ê_s_. __________ ~ 
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DEVIDO A O MAU TEM P O N O 5 A ç O ' R E-5 

Armadores em risco 
de perderem subsídios 

CARGA 

22 - OPDR Cadiz, anticu
ano. De Felixtowe para Tene
rife. Chega às 12:00 e sai no 
dia 23 à tarde. Contentores, 
máquinas e atados de tubos. 
(Marfrete) 

PASSAGEIROS 

22, 23, 24 - Lobo Mari
nho, português. Funchal-Por
to Santo-Funchal. Sai às 
08:00 e parte do Porto Santo 
às 17:00. Chega ao Funchal 
às 19:30. (PSL) 

23 -llha da Madeira, por
tuguês. De e para Lisboa. 
Contentores e automóveis. 
(Transmadeira) 

23 - Pico Castelo, portu
guês. De e para Leixões. Con
tentores e automóveis. 
(ENM) 

Há várias irregularidades nos seguros das embarcações danificadas. CRUZEIROS 

• Os armadores das embarcações afectadas 
pelo mau tempo não se contentam com o subsídio 
de 60% a fundo perdido prometido pelo Governo 
Regional dos Açores. 

o s armadores das 
embarcações des
truídas pelos tem

porais que assolaram os 
Açores em Dezembro afir
mam-se descontentes com 
as medidas de apoio apre
sentadas pelo Governo Re
gional. 

O Executivo de Carlos 
César criou um subsídio de 
60 por cento a fundo perdi
do para a compra de novas 

embarcações, cabendo a re& 
ponsabilidade dos restantes 

, 40 por cento aos próprios 
lesados. Aliás, e para dar 
início rápido à atribuição do 
subsídio, o Banco Comercial 
dos Açores vai já abrir uma 
linha de crédito bonificado. 
Mesmo assim, os armadores 
dizem não se deixar levar 
por um isco de 60 por cen
to, exigindo ao Governo aç0-
riano uma maior percenta-

gem a fundo perdido. Neste 
âmbito', querem que dos 40 
por cento à responsabilida
de dos armadores o Gover
no intervenha em metade. 

Mas os problemas dos 
armadores não se ficam por 
subsídios maiores. É que 
muitas das embarcações 
destruídas estão matricula
das nos EUA e, quanto a 
seguros, só teoricamente 
todas estarão protegidas. O 

Governo Regional já disse 
que têm de ser as próprias 

- seguradoras a estimar o 
valor de cada embarcação. 
Só que, até agora, nenhum 
armador apresentou ao 
Governo o parecer de qual
quer seguradora, o que leva 
a acreditar que poucos 
armadores estarão cobertos 
pelo seguro. O que, a con
firmar-se, poderá reduzir 
em muito as expectativas de 
intervenção do Governo de 
Carlos César, que já disse 
não avançar com medidas 
excepcionais. 

ANTÓNIO VAZ, 
CORRESPONDENTE NOS AÇORES 

23 - Costa Riviera, libe
riano. De Málaga para 
Tenerife. Chega às 07:00 
e sai às 17:00. (Ferraz) 

MARÇO 

06 - Costa Riviera, liberi
ano. De Málaga para Teneri
fe. Chega à 07:00 e sai às 
17:00. (Ferraz) 

12 - Black Prince, norue
guês. De Dover para La Pal
ma. Chega às 08:00 e sai às 
18:00. (JFM) 

12 - Seawing, babarniano. 
De Málaga para Martinique. 
Chega às 11:00 e sai às 20:00. 
(Blandy) 

FRAGATA E CONTRATORPEDEIRO EM WASHINGTON a condecoração, o Estado
-Maior da Armada afirma que 
o embaixador "desenvolveu, 
desde o início do processo de 
transferência do navio 
"Audacious" da Marinha de 
Guerra dos EUA para P
ortugal, uma intensa e profi
cua diversidade de contactos 
junto dos órgãos de decisão 
política americanos, que vie
ram a revelar-se de maior 
importância para levar a 
bom porto o objectivo em 
causa". 

Navios italianos 
em Lisboa 

Marinha Portuguesa 
condecora embaixador 

Voo directo: 

A fragata "Scirocco" e 
o contratorpedeiro 

"Ardito", pertencentes à 
primeira divisão naval 
da Marinha Militar italia
na, vão estar ancorados 
no porto de Lisboa de 27 
de Fevereiro a 3 de Mar
ço. 

O navio "Ardito" será 
palco no dia 28 de uma 
recepção que contará com 
a presença do embaixa
dor de Itália, de repre
sentantes dos três ramos 

p 
á 
5 

C 

O 

a 

Funchal / Agadir / Funchal 
9 
7 Desfrute das belas praias de areia 

de Agadir ... Possibilidade de visitar 
Marrakech - Essaouira - Immouzer 

Datas: 25 a 31 Março 

Contacte-nos! 

LARGO DO PHELPS, 18 
TELEF.: 230685/6 71643 

das Forças Armadas Por
tuguesas e dos adidos 
militares acreditados em 
Lisboa, bem como de 
representantes da comu
nidade italiana. No dia 2 
de Março a tripulação dos 
dois navios presta home
nagem a Nossa Senhora 
do Loreto, na igreja homó
nima do Largo do Chiado, 
em Lisboa, durante uma 
missa proferida pelo ca
pelão militar do navio 
"Ardito". 

A Marinha de Guerra 
Portuguesa vai conde

corar o embaixador de Por
tugal em Washington, Fer
nando Andresen Guima
rães, com a medalha da 
Cruz Naval (1.ª classe). A 
cerimónia, presidida pelo 
vice-chefe do Estado--Maior 
da Armada, almirante Sar
mento Gouveia, em repre
sentação do CEMA, que 
partiu ontem para os EUA, 
tem lugar a 28 de Fevereiro 
no Estaleiro -de Charleston 

Segundas-quartas-quintas-sextas 
sábados e domingos 

Funchal/Porto Santo - 08hOO 

durante a entrega do navio 
"Audacious" - futuro "D. 
Carlos I" à Marinha Portu
guesa. 

Serão igualmente conde
corados com a medalha da 
Cruz Naval (2. ª classe) Ânge
lo Manuel Araújo, conselhei-

. ro do embaixador de Portu
gal, e William Stanley Wil
son, adminístrador-assisten
te do Serviço Nacional dos 
Oceanos - Administração 
Nacional Oceânica e Atmo& 
férica dos EUA Justificando 

Os outros dois galardoa
dos acompanharam e desen
volveram todo o processo de 
transferência do navio, "con
tribuindo da forma mais favo-
rável para o interesse da 
Marinha e do Pais". 

I PREÇOS INACREDITÁVEIS 

LOURDES E ANDORRA 
CASTELOS DO LOIRE 

PARIS 
BORDÉUS 
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AGRADECIMENTO E MISSA 7° DIA 

Moisés Rodrigues Alves 
Os filhos, filhas, genros e noras participam que será 

celebrada missa em sufrágio da alma do seu ente querido, 
amanhã, domingo, pelas 11 horas, na Igreja Matriz de 
Santa Cruz. Aproveitam a ocasião para manifestar senti
do agradecimento a quantos igualmente deram condo
lências. Igualmente agradecem a todas as pessoas que 
tomaram parte no seu funeral e pedem as vossas orações 
pelo seu eterno descanso. 

Santa Cruz, 22 de Fevereiro de 199797 

MISSA DO 7° DIA 

Jaime Ferdinando Pestana 
A família do extinto participa que será celebrada 

uma missa em sufrágio da alma do seu saudoso parente, 
hoje, pelas 18.30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal, 
agradecendo antecipadamente às pessoas que se digna
rem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

PARTICIPAÇÕES 

Maria Vera Clara Gomes Lume de Abreu 
FALECEU 

R.I. P. 
António Joaquim Lume Abreu, sua mulher Maria 

Rita de Ponte Abreu e filhos, Fátima Maria Lume Abreu e 
filhos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais famí
lia cumprem o doloroso dever de participar às pessoas 
de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa 
mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente 
que foi à Travessa de Manuel Alexandre, n.O 10-A, e que o 
seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, saindo da 
capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em 
São Martinho, para jazigo no mesmo. 

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

O Clube Automobilístico 100 À HORA DA MADEIRA 
participa o falecimento da sr.a D. Maria Vera Clara Gomes 
Lume Abreu, mãe do seu presidente da Direcção sr. Antó
nio Joaquim Lume Abreu, e que o seu funeral se realiza 
hoje, pelas 11.30 horas, saindo da capela do Cemitério 
de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para 
jazigo no mesmo. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA 

FUNCHALENSE 
DE ANDRADE & LEANDRO, LDA. 

R. DA PONTE NOVA, 13 - TELFS.: 223771/230180 - FAX: 230180 

MISSA DO 30° DIA 

Maria Cerina de Abreu Barradas 
A família da extinta participa que será celebrada 

uma missa em sufrágio da sua alma, amanhã, domingo,
pelas 10.30 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, 
agradecendo antecipadamente às pessoas que se digna
rem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

PARTICIPAÇÃO 

Maria Zita Ferraz de Gouveia Gomes 
José Gomes, Olivia Maria Gouveia Gomes Silva, seu mari

do e filhos, Graça Maria Gouveia Gomes Sousa, seu marido e 
filho, Carlos Alberto Gomes, Ana Maria Gouveia Gomes Nóbre
ga, seu marido e filhos, Maria Manuela Gouveia Gomes Pereira. 
seu marido e filhos, 1I1ia Maria Gouveia Gomes, seu marido e 
filho, José Paulo Gouveia Gomes, sua mulher e filho, seus 
irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o d0lo
roso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade 
o falecimento da sua saudosa mulher, mãe, sogra, avó, irmã. 
cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda da Cova, n.o 
55, freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza hoje, 
pelas 16 horas, saindo da capela do Cemitério de Nossa Senho
ra das Angústias, em S. Martinho, para jazigo no mesmo. 

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15.30 
horas, na referida capela. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

A CARGO DA AGENCIA FUNERARIA 

FUNCHALENSE 
DE ANDRADE & LEANDRO, LDA. 

R. DA PONTE NOVA, 13 - TELFS.: 223771/230180 - FAX: 230180 

PARTICIPAÇÕES 

Joaquim Cunha 
FALECEU 

R.I. P. 
Idina Assunção Abreu da Cunha, Victor D~maso Abreu ' 

da Cunha, Ricardo do Espírito Santo Abreu da Cunha, sua esp0-
sa e filhos e demais família cumprem o doloroso dever de parti
cipar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do 
seu saudoso marido, pai, avô e parente, residente que foi à 
Ladeira da Casa Branca, n.o 10, 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 jazigo no 
mesmo. 

será precedido de missa de corpo presente, pelas 14 horas, . 
na referida capela. 

A Direcção do Externato da Apresentação de Maria, as 
Irmãs, o seu Corpo Docente, as Alunas e Pessoal Auxiliar parti
cipam o falecimento do sr. Joaquim Cunha, marido da profes
sora deste estabelecimento de Ensino dr.a Idina Assunção Abreu 
Cunha, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, 
saindo da capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústi-
as, em São Martinho, para jazigo no mesmo. . 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA GARCÊS 
de Manuel Florentino Franco, Lda. 
TRAVESSA DO FREITAS N.o 20 E 22 

TELEFS. 221283/220118 - 9000 - FUNCHAL 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

MISSA DO 30° DIA 

Maria Lurdes Piedade Rodrigues 
Mendes Sousa 

A família da extinta participa que será celebrada 
uma missa em sufrágio da alma da sua saudosa paren
te, hoje, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de São Gonça
lo, agradecendo antecipadamente às .pessoas que se 
dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

MISSA DE 2° ANIVERSÁRIO 

José de Sousa 
A família do extinto participa que será celebrada 

uma missa por intenção da sua alma, amanhã, domingo, 
pelas 9.15 horas, na Igreja das Eiras, Caniço. 

Agradece antecipadamente às pessoas que se digna
rem assistir a este piedoso acto. 

Caniço, 22 de Fevereiro de 1997 

MISSA DO 1° ANIVERSÁRIO 

Gabriel Joaquim Mendes 
A família do extinto participa que será celebrada uma 

missa em sufrágio da sua alma, amanhã, domingo, pelas 9 
horas, na Igreja de São Gonçalo, por passar nesse dia o 1° aniver
sário da sua morte, agradecendo antecipadamente às pessoas 
que se dignarem assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 22 de Fevereiro de 1997 

PARTICIPAÇÃO 

José Estêvão Marques 
FALECEU 

Maria Hermínia de Ornelas, seus filhos, genros, noras, 
netos 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 e 
parente, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14 horas, 
saindo da capela do Cemitério de São Martinho para o 
mesmo. Mais participam que será rezada missa de corpo 
presente, pelas 13.30 horas, na refer.ida capela. 

Funchal, 22 de Feve(eiro de 1997 

lÁ CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA 

CÂMARA - ARDENTE 
DE HENRIQUE V. MARCOS, LDÀ. 

RUA DO CASTANHEIRO, N.o 35 - TEL. 221528/222066 Fax: 



TRIBUNA 'IS DE TURNO 

Sindicato exjge 
suspeÍls~o da lei 

O Sindicato ?Os Funcio
nários Judiciais (SFJ), 

que já decretou o prolonga
mento da greve aos turnos 
dos fins-de-semana e admi
tiu ontem novo agravamen
to, quer a "suspensão ime
diata" da lei sobre os Tri
bunais de Turno, que entra 
hoje em vigor. 

Fernando Jorge, presi
dente do SFJ, referiu, em' 
conferência de imprensa, 
que a greve só será cance
lada caso o Governo suspen
da imediatamente a aplica
ção daquele diploma que 
regulamenta o funciona
mento dos Tribunais de 
Turno aos fins-de-semana e 
feriados. 

A verificar-se a suspen
são imediata do diploma 
deveriam ter início conver
sações entre as diversas 
associações ligadas à Justi-

~ EI;ctrlCld8de ....." da Madeira .... 

ça para "discutir um siste
ma que funéionasse" . 

Em contraposição à Lei 
44/96, de 22 de Fevereiro, 
o SF J defende como "solu
ção lógica" a criação de 
tribunais permanentes, 
"com quadros e horários de 
funcionamento próprios e 
respectiva regulamentação 
adequada aos objectivos 
específicos" . 

"Esta sim, seria uma 
medida aceitável", refere 
uma nota do SF J distribuí
da à imprerisa por Fernan
do Jorge. 

"Sempre este sindicato 
se mostrou contrário à 
f~rma escolhida pelo ante
rior governo e agora adop
tada pelo actual apenas com 
alguns 'retoques', para asse

. gurar o serViço urgente aos 
fins-de-semana e feriados", 
acrescenta o documento. 

AVISO 
Previnem-se os consumidores de energia eléctrica 

que, por motivo de trabalhos de conservação na rede 
de dist~ibuição, o fornecimento de energia será in
terrompido, nos locais, dias e horas abaixo indicados: 

Dia 23/2/97. das 08.30 às 9.30 horas 

FUNCHAL: 
• Travessa do Pomar e Sítio da Casa Velha. 

Dia 23/2/97, das 08.30 às 13.00 horas 

• Sítios do Terreiro da Luta, Pico Alto 
e Ribeira das Cales. 

De 24 a 28/2/97. das 08.30 às 12.30 e das 13.30 às 
16.30 horas .' 

Rua de Santa Maria; 

• Travessa e Ladeira da Terça; 

• Sítios do Vasco Gil, Pomar do Miradouro, 
Lombo dos Aguiares e Palheiro Ferreiro; 

• Caminho da Igreja Velha (S. Roque). 

. Como, eventualmente, poderá ser restabelecida a 
corrente durante os períodos indicados, deverão con
siderar-se, PARA EFEITOS DE SEGURANÇA, como 
estando os condutores permanentemente em tensão. 

. Funchal, 21 de Fevereiro de 1997 

o PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
74319 Rui Relvas 

Exposição de pérolas - Foi inaugu
rada ontem, no Hotel Madeira Carlton, uma 
exposição de pérolas, Estas jóias são oriundas 
da ilha espanhola de Palma de Maiorca, no 
Mediterrâneo. 

Inscrições abertas 
para o próximo 

ano lectivo, 
durante os meses 

A Figueirinha de Fevereiro e Março. 

Idades compreendidas entre os 3 e os 36 meses. 

(U rbanização das Figueirinhas) 
ê Telef.: 93 53 21 

•

POltO EmillOf do ruftchal 
1530 K tiz - OM - 1017 K tiz 

92 fM 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997. 

CURSO LIVRE DE POST·GRADUACÃO EM BIOÉTlCA 
I 

2. o Curso de Bioética em Portugal 

(O primeiro terminou em Dezembro último, na Universidade Nova de 
Lisboa, o segundo no Funchal, o terceiro previsto pela Universidade do 
Porto, o quarto previsto pela Universidade de Coimbra). 

Curso da responsabilidade do Centro de Estudos de Bioética de 
Coimbra e do Instituto Borja de Bioética de Barcelona. 

Professores da Universidade de Coimbra, dO 'Porto, Universidade 
Católica Portuguesa, Universidade Nova de Lisboa, Universidades 
Complutense de Madrid e de Barcelona, e outros. 

Destinatários: 
Médicos, advogados, professores, diplomados pelas Escolas Superiores 
de Enfermagem, outros licenciados. 

O Curso de Bioét;ca mais completo dado até agora na Península 
Ibérica 

Uma organização do Departamento 
Instituto de Estudos Superiores do 

(ijJ One k>rum do ~nchal 
Informações e inscrições a partir de segunda·feira, 17 de Fevereiro, na 

sede do Cine Forum do Funchal: 
Avenida Arriaga, 15, 2. o andar (Conjunto Monumental do Infante) 

Inscriçõeslimitodas 

Limite das matrículas: 3 de Março 

Início (previsto) do Curso: Semana de 17 de Março 

Instituto de Estudos Superiores 

Marca de superior qualidade 

Outros cursos em preparação 

ª « 

• 

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS, S.A. __ -I 

SEDE: RUA MAJOR REIS GOMES, N,º 3, FUNCHAL 
NIPC - 511 001 690 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
do Funchal sob o N.º 296 

Capital Social - 4.500.000.000$00 (Integralmente realizado) 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 

1 , Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sociedade, convoco 
os senhores accionistas da Empresa Madeirense de 
Tabacos, SA, a comparecerem na Assembleia Geral 
Ordinária que se reunirá na Sede Social, à Rua Major Reis 
Gomes, n.º 3, da cidade do Funchal, no dia 24 de Março 
de 1997 pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia: 

a) Apreciacão, discussão e votação do relatório do 
. Conselho de Administração, do Balanço e Contas 
referentes ao exercício de mil novecentos e noventa e seis 
bem como do parecer do Conselho Fiscal, e do Relatório 
Consolidado de Gestão e respectivas Demonstrações 
Rnanceiras elaboradas nos termos do disposto no Decreto 
Lei N.º 238191 de 2 de Julho. 

b) Deliberar sobre a Aplicação de Resultados. 
c) Proceder à apreciação da Administração e 

Rscalização da sociedade. 
d) Deliberar nos termos do artigo 5º do Decreto-lei nº 

257/96 de 31 de Dezembro, sobre a adopção de um 
: regime, Fisca! Único, com consequente alteração do artigo 
, 20º do Contrato de sociedade; 

Aceitação da renúncia dos membros do Conselho Fiscal; 
Nomeação de um Fiscal Único e seu suplente; 
Nos termos legais informa-se que será proposta a 
alteração do teor do artigo 20º do contrato de sociedade, 
nos seguintes termos: «A Sociedade terá um Conselho 
Fiscal ou um Fiscal Único, conforme em concreto 

. deliberado pela Assembleia Geral.» 
2. Para poderem participar nesta Assembleia Geral, os 

senhores accionistas deverão, até quinze dias antes da 
data marcada para a reunião, registar as suas acções na 
soCiedade ou, alternativamente, demonstrar que as 
depositaram numa instituição financeira. Podem participar 
nas deliberações os accionistas que tiverem registadas ou 
depositadas em seu nome acções cuja soma dos valores 
nominais seja igualou superior a cem mil escudos. ' 

Funchal, 17 de Fevereiro de 1991' • 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Horácio da Silva Roque 74257 

". 
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a mágico das teclas 
está de volta 

D enomina-se 

"Oxygene 7-13" o 

mais recente 

álbum de Jean Michel Jarre. 

E!ite novo trabalho assinala 

o "regresso" deste mágico 

das teclas, filho do famoso 

compositor, sobretudo para 

bandas sonoras de filmes, 

Maurice Jarre. 

Esse trabalho, cujo 

lançamento mundial 

ocorreu na passada 

segunda-feira, representou o 

início do contrato que ligará 

Jean Michel à Sony Music. 

Assim, não só irão ser 

repostos os seus anteriores 

registos, como novas obras 

suas. 

No tocante ao seu novo 

disco, refira-se que o 

processo de composição 

ficou concluído nos finais do 

último ano, tendo sido 

gravado no estúdio pessoal 

do seu autor. Assim, 

"Oxygene 7-13" é uma 

verdadeira aventura pelo 

mundo dos sons e da 

polivalência rítmica, a que 

não será "estranho" o 

retorno de Jean Michel 

Jarre aos antigos e 

analógico& sintetizadores 

com que trabalhou no 

Groupe de Recherches 

Musicales, nos alvores dos · 

anos sessenta e quando 

Em "Oxygene 7-13" o instrumentista, francês "regressou" aos velhos e analógicos 
sintetizadores que considerou os "Stradivariq.s da música electrónica". 

iníciava a sua carreira. Aliás, 

este embaixador, desde 1994, da UNESCO e também 

"Cavaleiro da Legião de Honra" da França não hesitou 

em considerar esses instrumentos como "os Stradivarius 

da música electrónica". 

Nesta altura, tanto quanto sabemos, estão a ser 

preparadas apresentações promocionais desse álbum, 

para além de uma digressão europeia que levará este 

Elizabeth Taylor 
operada ao cérebro 
os cirurgiões do Centro 

Médico Cedars-Sinai de 
Los Angeles operaram, on
tem, com êxito, Elizabeth 
Taylor a um tumor benigno 
no cérebro, anunciou o por: 
ta-voz do hospital, Ron WISe. 

A actriz foi transportada 
para a unidade de cuidados 
intensivos depois de uma ope
ração que durou cerca de 
quatro horas, precisou. 

O tumor foi-lhe detectado 
a 03 de Fevereiro, quando a 
actriz efectuava um exame 
médico anual. 

Elizabeth Taylor, que 
completa 65 anos no próxi
mo dia 27, deu entrada terça
feira no centro Cedar&Sinai 
para ser submetida a exames 

preliminares, devendo ficar 
hospitalizada três a cinco di
as depois da operação. 

A operação estava inicial
mente,prevista para segun~ 

- da-feira:passad~:I!lIlS teve de, 
~ Ser adiada porque li actriz e& 
tava engripada. 

Apesar disso, Taylor par
ticipou domingo numa gala 
que lhe permitiu recolher um 
milhão de dólares para a sua 
fundação contra a SIDA 

Elizabeth Taylor tem tido 
muitos problemas de saúde. 
Foi operada por ter vezes à 
anca nos últimos anos e trata
da em 1995 à hipertensão e ar
ritmia mrdíaca. Esteve à mor
te em 1990 depois de ter con
traído uma pneumonia viral. 

mágico a efectuar concertos não só no seu país, mas 

também pela Dinamarca, Suécia, Noruega, Sqíça, 

Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e Inglaterra, os 

quais, sem dúvida, representarão importl:!JÍtes pontos de'. 

sucesso na carreira deste instrumentista patural de Lyon .. 

e que a 24 de Agosto celebrará o seu 49; .2 aniversário. 

'Bombas de fumô'" "; 
para "Evità' 

B ombas de fumo per
turbaram ontem em 

dois cinemas de Buenos 
Aires a projecção do filme 
"Evita", que propõe uma 
visão romanesca da vida 
de Eva Perón, interpreta
da na tela pela cantora 
norte-americana Madonna. 

Os opositores ao filme 
do britânico Alan Parker 
lançaram na sala "Atlas 
Lavalle" e "Santa Fé" pas
tilhas que produzem um 
fumo azul e irritante para 
os olhos, cinco minutos 
após o início da projecção 
da película. 

Os folhetos encontrados 
na sala assinados por um 
grupo de opositores, diver-

sos, compreendendo no
meadamente os peronistas . 
nacionalistas, denunciam 
"os nossos inimigos de 
sempre que pretendem're
criar a nossa história". 

A brochura adianta que 
"a camarada Eva Perón foi· 
e é um símbolo da digni
dade do nosso povo e da 
vontade de tudo dar pela 
luta das classes trabalha
doras". 

Nas duas salas enun
ciadas, as projecções re
começaram pouco depois 
dos incidentes. Nenhuma 
outra ocorrência teve lu
gar nas restantes 80 salas 
cuja programação inclui o 
filme. 

I 
I 
I 

r-------·---------.-_ 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

Qrqqestra <l:a Madeira 
qc>j~,i?elas o horas~o' 

Teat~tJMiJ.nicipaBaItaza:Dias 
I ----------~~----------------~--------

L __ . ____ . ___ ::: ___________________________________ J 
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HOJE NO FUNCHAL 
Períodos de céu muito 
nublado. 
Vento Leste fr"co a 
moderado, (10 a 25 Km/h). 

,fJIf;.ll.frl.~i}'ll· (Previsão). 

T E 
AMANHÃ 

Períodos de céu muito 
nublado. 

M··· /: , .. ' ~ 

Vento de Leste fraco (inferior 
a 15 Km/h). 
(Previsão) . 

.. ...... ,,..~ ,-~ ~ ......... '" - - .. - -- -- - - -.- -'--f"""- ... , ~ ,. ... -....... - .. - ----, 

PRÓXIMAS 48 HORAS 
Períodos de céu muito 
nublado. 
Vento de Nordeste f raco 
(inferioJ a 15 Km/h). 
''Aguaceiros. 
(Previsão). 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

PRECIPITA ÃO 

NORTE 
Estação Ontem 

Santana 0.0 
Areeiro 
Santo da Serra 0.0 

II OESTE 
Lugar de Baixo 

LEILÃO 
Hoje sábado, 22 do corrente, pelas 15 horas, terá lugar esta total liquidação, que 
consta especialmente de: mobiliários diversos, peças de adorno, electrodomésticos e 
tudo o mais que se encontra patente ao público durante as horas de expediente. 

AGêNCIA DE LEILOES CHAGAS, LDA. - TELEF.: 221200 ~ 

Dia sem DIÁRIO não é dia 

27 
• 

- - - _ ... '1 



• • 

DIARIO DE NOTfclAS - MADEIRA 

BIS P O D E SETÚBAL CRíTICO 

Igreja tem depe 
perdão aos ciganos 

• A Igreja Católica "tem de pedir perdão aos ciganos", 
porque "não tem feito caso deles e não se tem 
solidarizado com eles nesta quase perseguição 

D. 

que lhes está a ser movida", afirmou ontem o bispo 
de Setúbal. 

Manuel Mar
tins acrescen
tou que a Igre

ja Católica "tem passado 
à margem" das comuni
dades ciganas, embora 
"haja excepções", o que 
tem contribuído para que 
"a maior parte dos ciga
nos em Portugal esteja li
gada a seitas". 

"Isto deve-se a um cer
to abandono inadvertido 
da nossa parte, pois há 
muitas peocupações que 
absorvem o diaca-dia da 
Igreja" , afirmou o presi
dente da Comissão Epis
copal das Migrações e Tu
rismo no final das jorna- D. Manuel Martins aponta o dedo à Igreja Católica. 

- -ELEIÇAO DA COMISSAO REGIONAL DO PS-MADEIRA 

HOJE (22 DE F;EVEREIRO) 

CALHETA 
SECÇÃO HORA LOCAL 

- ARCO DA CALHETA 19hOO às 23hOO Restaurante "Costa Verde" 

-CALHETA 19hOO às 23hOO Restaurante "Praça Velha", junto à Câmara 

- EST,o DA CALHETA 19hOO às 23hOO Bar "Gomes" - Raposeira 

- PONTA DO PARGO 19hOO às 23hOO Restaurante "Neldina" ~ 

~ 

-~- --~ -

das de estudo e reflexão 
sobre os "Ciganos e as 
Seitas", que ontem termi
naram em Fátima. 

D. Manuel Martins en
tende que é chegada a ho
ra de "enviar aos ciganos 
uma mensagem de per
dão, ao mesmo tempo 
que se deve levar a que 
procurem ultrapassar as 
tentações de facilidade 
com que são confronta
dos". 

"Mas aos portugueses 
em geral deve ser pedido 
que vençam as tentações 
de xenofobia e racismo", 
acrescentou o bispo de Se
túbal, que lamentou, tam
bém, que "o poder só se 
incomode quando é inco
modado, e os ciganos, a 
não ser por estas situaçõ
es pontuais (como Olei
ros), não têm incomodado 
o poder". 

"Que estas circuns-

tâncias de agora levem o 
poder a abrir caminhos 
para esta gente, que não 
quer ser integrada atra
vés da construção de mu
itas casas sociais, quer 
sim o respeito", desejou o 
prelado, que não deixou 
de expressar algum cep
ticismo quanto à rapidez 
de uma mudança de men
talidade dos portugueses 
em relação aos ciganos, 
"pois as formas de repul
sa tornaram-se muito sen
tidas". 

As jornadas que on
tem terminaram em Fáti
ma foram promovidas pe
la Obra Nacional da Pas
toral dos Ciganos, tendo 
contado com a partici
pação de algumas deze
nas de religiosos e leigos 
que, um pouco por todo o 
País, contactam com as 
comunidades de etnia ci
gana. 

JULGAMENTO PROSSEGUE 

"Skinheads" em tribunal 

O Tnlmnal Criminal de Lis
boa viveu ontem, em 

Monsanto, uma das sessões 
mais agitadas e tensas desde 
que a 31 de Janeiro último se 
iniciou o julgamento dos 19 ale
gados responsáveis pela mor
te de Alcindo Monteiro, no 
Bllirro Alto, a 10 de Junho de 
1995. 

O momento tenso ocorreu 
logo no início da sexta sessão 
do julgamento, quando uma 
das vítimas das agressões do 
Bllirro Alto, um negro com al
cunha de "Rockwell", fez a 
identificação de um dos ale
gados agressores. 

Quando o juiz-presidente 
do trIbunal, João Martinho, or
denou à testemunha de acu-

sação que se levantasse e fosse 
tentar identificar os agresso
res, emergiu um silêncio se
pulcral na sala, enquanto 
"Rockwell", cuidadosamente, 
observava os rostos dos 17 ar
gttidos presentes em tribunal. 
Após longos segundos, "Rock
well" acabou por identificar 
um dos quatro arguidos não 
detidos, terminando com a ten
são. 

A agitação da sessão ma
tinal aronteceu com a audição 
de outra testemunha de acu
sação, Sílvio Santos, proprie
tário de um bar no Bairro Alto, 

.' que, sem "papas na língua", 
se permitiu tecer comentári
os, o que obrigou à interven
ção amiúde do juiz. 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

• NO FECHO 

onal 

Desconheeidos 
~saSsinaramonteIh !l 

~tiro Ziye BuniY!ldov, 
· presidente do páxtido 
Novo Azerbaijão da ex
república soviética do 
Azerbaijão, anunciou o 

· Ministério do ()r 
~erl, . 

· Fonte da' . .. ção . 
· réâlçóu à agêncm.russà • 
, Interf~ que Buníyadov, 
de 75 anos deidade, foi 
bálEla.do po 
desco:t1héci 18:00 

, locais (14:00 em isboa), ' 
quando regres'Sava a 
casa após uma sessão 
parlamentar . ." 

:Lei de Bases 
parafamilia 
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PREPARANDO SIDNE ·Y'2000 

Mouraconvo 
paraasele 

o javem guarda 
redesdo . 
Maritirrw, Moura, 
foi convocado 
para p eStágio da 
selecção nacional 
de sub-19. Uma 
concen1ração 
que canst1tui 
mais uma etapa 
dalloperação 
Sidney'200011 que 
decorrerá entre 24 
e 27 de Fevereiro. 
Trata-se de uma 
convocação de 
Jesualdo Ferreira 
que vem premiar 
o valor do atleta 
madeirense. 

• PAGINA 4· 

NACIONAL - C. a LOBOS 

'~juste de contas" 
em derbi regional 

• PAGINA 3· 

"REGIONAL" DE FUTEBOL 

Comandante Caniçal 
em jogo de risco · 

• PAGINA 3· 

o 

Jogadores 
madeirenses 
disputam. 

o torneio 

SABADO, 22 DE FEVEREIRO DE ~ 997 

Madeirenses 
jogam badmintoJ) 
no País de Gales 

• PAGINA 5· 

Marítimo 
discute título 

• • em]UnlOres 
• PAGINA 3 • 

Ex-jogador 
lamenta falta 

de improvisação 

• PAGINA 6· 

~, " 
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REPRESENTADA NA MADEIRA POR "CALDEIRA COSTA & CIA . , LDA." 

"Canon" apresentou nova linha 
de equipamentos para escritório 

• A "Copinacola", que desde a sua fundação em 1978 representa em Portugal os 
produtos da linha de escritório da afamada marca japonesa "Canon" realizou 
esta semana no Funchal a sua reunião anual de agentes, que foi liderada pelo 
presidente da empresa, dr. Teófilo da Cruz. 

Cerca de trinta pes
soas, entre as quais 
os 15 revendedores 

oficiais e exclusivos da 
marca em Portugal estive
ram reunidos durante dois 
dias no hotel "Casino Park 
Resort", onde analisaram 
os resultados do último 
ano e traçaram a estraté
gia e objectivos da marca 
para o corrente ano. 

Segundo disse ao 
DIÁRIO o dire.ctor comer
cial da "Copicanola", Luís 
Valentim, a empresa apro
veitou para lançar no 
mercado nacional o mais 
recente produto da marca, 
uma máquina fotocopiado
ra digital, multifunções, 
que pode ser ainda utiliza
da como impressora de 
computador, scanner e 
fax. 

O responsável pela 
comercialização deste 
produtos no nosso País 
salientou-nos que o encon
tro serviu sobretudo para 

os distribuidores apresen
tarem aos seus agentes, 
que constituem a grande 
força comercial deste 

segmento de mercado, 
líder no nosso País, as 
novas tendências dos equi
pamentos e novos concei-

tos de produtos. Os escri
tórios modernos cami
nham para uma total 
dependência dos aparelhos 

electrónicos, através dos 
quais se reduzem custos 
de pessoal e se potenciali
zam factores, em que 
sobressai a qualidade e a 
rapidez de execução, resu
mindo a pequenas máqui
nas o que antes era execu
tado por mais de um 
aparelho. 

Um dos pontos impor
tantes deste novo conceito 
é a evolução do sistema 
tradicional de cópia, absor
vendo novas tecnologias, 
como é o caso da digitaliza
ção, em equipamentos multi
funcionais, que incluem 
além da fotocópia, a impres
são de documentos com 
imagens e a recepção e 
emissão de faxes, directa
mente dos computadores 
utilizados nos sistemas 
administrativos ou de conta
bilidade das empresas. 

Foram todos esses 
novos conceitos que foram 
explicados pelos técnicos 
da "Copicanola" aos seus 
agentes na reunião de dois 
dias no Funchal, focando 
sobretudo aqueles equipa
mentos que melhor se 
adaptam às necessidades 
do mercado nacional. "Há 
que seguir com atenção e 

Canon MultiPASS 10 Canon 
"ALL-IN-ONE" 

IMPRESSORA-FAX-SCANNER-PC FAX-COPIADORA-TELEFONE 
o Canon MultiPASSTM 10 é um compacto e acessível meio para "lançar" o seu negócio. Basta 
colocá-lo ao lado do seu PC e deixá-lo "tratar" todos os seus documentos com facilidade. 

IMPRESSORA 
A tecnologia 
"Bubble Jet" 
"única" da 
CANON, permite 
produzir impressões com 
uma elevada resolução de 
360 dpi. 

FOTOCOPIADORA 
O MultiPASSTM 10 
produz até 99 cópias 
em papel comum. 

FAX O MultiPASSTM 10 

• é fácil e seguro - impressão 
em papel comum, 
velocidade de marcação 
e memória de 47 páginas 
para transmissão 
e recepção. 

Coiltacte 

PC FAX 
O software 

MultiPP ASSTM 
permite que envie 

e receba faxes 
através do seu 

computador. Faxes 
armazenados 

podem ser impressos 
e enviados para um 

número ilimitado de . 
destinos a qualquer 

hora do dia. 

SCANNER 
Agora pode dar 

um novo "encanto" 
colocando "logos", assinaturas, 

gráficos, artigos 
de jornais, etc .. 

Prefira a Qualidade 

~ ~~~~~!~~' O~~~~~7~ 4~a., Lda. 
~ Telef-: 232447 / 220765 Fax: 228416 

impressoras 

Canon 
fotocopiadoras 
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cuidado as novas tendên
cias do mercado e do fabri
cante", disse-nos Luís 
Valentim. 

A importância dos agen
tes no contexto da "Copi
nacola" é bastante grande, 
na medida em que garan
tem um contacto directo 
com os clientes, numa 
cobertura nacional que é 
bastante eficiente e atra
vés da qual a empresa 
obteve a liderança em 
Portugal como distribui
dora de equipamentos elec
trónicos e mais rentáveis 
para o escritório de hoje. 

A reunião que se reali
zou entre nós e à qual se 
juntaram os agentes na 
Região Autónoma, a conhe
cida firma "Caldeira Costa 
& Cia., Lda.", procurou 
incutir nos participantes a 
intenção de manter e refor
çar quotas de mercado. 
"Na Madeira esse impacto 
é maior, na medida em que 
é um mercado com muitas 
máquinas vendidas pela 
Canon, o que confirma o 
prestígio e o bom trabalho 
desenvolvido pelos agen
tes locais, salientou ao 
nosso jornal Luís Valen
tim. 

Este novo ano comerci
al é encarado com boas 
perspectivas para a "Copi
canola". Em 1996 a empre
sa facturou seis milhões de 
contos, verba que irá subir 
este ano novamente. Há 
novos e bons produtos, 
além dos agentes no 
Funchal garantiram a 
assistência técnica qualifi
cada. 
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Marítimo 
à beira 

do título 
Hoje e amanhã, nos di

versos campos da Região, 
disputa-se mais uma ron
da, a contar para os diver
sos campeonatos regionais 
nos escalões etários mais 
jovens. 

A quatro jornadas do fi
nal, o novo campeão re
gional de juniores poderá 
ser encontrado na tarde de 
hoje. Para isso acontecer,_ 
basta que o Marítimo con
siga vencer o União e a Ca
macha não saia vitorioso 
na partida ante o Pontas
solense. 

"Verde-rubros" 
procuram triunfo 

o Marítimo, líder in
contestado, vai de abalada 
até, ao Campo da Choupa
na para defrontar a forma
ção do União, num jogo em 
que os comandados de Noé 
Martins, em caso de vitó
ria, poderão conquistar o 
ceptro. '. . . .'. ',' ; 

Na Ponta do Sol, pelas 
19 horas, o Pontassolense 
recebe a visita da Cama
cha, segundo classificado, 
a 7 pontos do líder. Aos pu
pilos de Osvaldo Desidério 
resta lutar pela conquista 
dos três pontos, a fim de 
consolidarem a posição 
privilegiada que vêm ocu
pando na tabela classifica- '. 
tiva. 

Nacional 
recebe Choupana 

Às 17.30 horas, na 
Choupana,. o Nacional re- ' 
cebe o último classificado, 
num jogo em que os "alvi
negros" são claros favori
tos à conquista da vitória. 

Em Machico, no Cam
po Tristão Vaz, pelas 17 h~ 
ras, a formação local re
cebe a visita do Estrela da 
Calheta, numa partida que 
se antevê bastante difícil 
para a turma "tricolor". 

Amanhã, a contar para 
o regional de iniciados, o 
Câmara de Lobos desloca
se à Ponta do Sol para dis
putar o encontro mais im
portante desta ronda .. Nes
ta partida frente ao 
Pontassolense, é imperi~ 
so que os câmara-Iobenses 
conquistem os três pontos, 
a fim de manterem bem vi
vas as aspirações quanto à 
conquista do título. 

,,' 
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E S T A T A R D E NOS BARREIROS 

Nacional e C. Lobos 
em "ajuste de contas" 

A s duas equipas 
têm "contas para 
ajustar" entre si. É 

que, na primeira volta, a 
vitória sorriu aos câmara
-lobenses, resultado que 
os "alvi-negros" estão na 
disposição de "vingar" 
desta feita. Mas não só: a 
vitória assegura aos naci
onalistas continuarem na 
perseguição ao Santa Cla
ra, mantendo acesa a 
"chama" da esperança da 
subida de divisão. 

De sobreaviso para a 
reedição de qualquer 
"partida" por parte do ad
versário, o Nacional tem, 
contudo, de contar com 
um Câmara de Lobos mo
tivado pela excelente cam
panha das últimas jorna
das, em que registou três 
vitórias e um empate. 

Jair Picerni assevera 
que "aprendemos muito 
com o jogo da primeira 
volta", que serviu "de 
exemplo positivo" para a 
correcção de alguns erros 
e da maneira de actuar da 
equipa. 

Para a partida desta 
tarde, o técnico "alvi-ne
gro", apesar do respeito 
que lhe merece o adver
sário, "uma equipa difí
cil" , considera que "temos 
de tomar a iniciativa do j~ 
go", e promete a busca 

. dos três pontos do "início 
ao fim do jogo". 

Sobre o momento da 
equipa, que recuperou 
bem do empate em Odive
las e da derrota com o 
Oriental, Picerni lembra 
que "as grandes equipas 
também passam por difi
culdades com equipas de 
menor porte", e admite 
que à equipa esteve mal 
frente ao Oriental, situa-

• Nacional e Câmara de Lobos "sobem" esta tarde (16 
horas) ao estádio dos Barreiros para mais um "derbi" 
regional da II Divisão B. Um embate que constitui 
um "ajuste de 'contas" em relação à primeira volta. 

Picerni: "Aprendemos muito com o jogo da primeira volta". 

ção que "nesta fase do 
campeonato não se pode 
repetir". 

Várias ausências 

Lembrando que o Naci
onal criou um hábito de "só 
vencer", o que, admite, ori
gina alguma pressão sobre 
a equipa, o treinador revela 

que "temos de saber gerir 
bem essa situação" . 

O Nacional debate-se 
com alguns problemas na 
sua equipa para o jogo des
ta tarde. Serginho, Robert, 
João Paulo, Luís Alves, le
sionados, Bruno e Fernan
do Aguiar, castigados, são 
os ausentes. Com este qua
dro, Jair Picerni chamou os 

seguintes dezasseis joga
dores, onde se incluem dois 
juniores: Tozé, Carlos Fer
reira, Ivo, Parreira, Fidal
go, Costinha, Luís Carlos, 
Pedro Paulo, Chiquinho, 
Rui Miguel, Joel Santos, Zi
vanovic, Ricardo Moniz, 
Hélder Andrade, Valter e 
Duarte Miguel. 

EMANUEL PESTANA 

CAMPEONATO REGIONAL D E FUTEBOL 

Partidas importantes 
no Caniçal e Calheta ',' 

Com Caniçal e Andori
nha em constantes tr~ 

cas de liderança, seguidos 
de perto por outros três 
candidatos ao título, o "re
gional" de futebol vai de
correndo sob grande equi
líbrio e emotividade. 

A compor -ainda mais 
este entusiasmante cená
rio, a 10. ª jornada, dispu
tada integralmente esta 
tarde, apresenta dois con
frontos directos entre al
gumas das mais fortes 
equipas do campeonato, 
que podem, naturalmente, 
ocasionar importantes 
"mexidas" no cimo da ta-

bela. Uma dessas partidas 
joga-se no Campo da Can
'cela, às 16 horas, opondo 
o líder da prova, o Caniçal, 
ao quarto classificado, 
Pontassolense. 

Apesar da vantagem de 
cinco pontos que separa as 
duàs equipas (embora a 
turma da Ponta do Sol te
nha menos um jogo), espe
ra-se um confronto equili
brado. No entanto, natu
ralmente, a maior dose de 
favoritismo pende para a 
formação da casa. O árbi
tro desta partida será Mar
co Delgado. 

Outro jogo que congre-

ga grande expectativa em 
seu redor disputa-se no 
Campo dos Prazeres, pelas 
16 horas, arbitrado por Né
lio Freitas. Frente a fren
te estarão o Estrela (5.º 
classificado, com 16 pontos 
e menos um jogo) e o An
dorinha, que ocupa o se
gundo lugar, com 20 pon
tos, e que na última jorna
da cedeu um surpreendente 
empate ante o Bom Suces
so. Entre duas equipas de 
valor semelhante, pers
pectiva-se um jogo muito 
disputado, onde o factor 
casa pode ditar leis. 

O terceiro classificado, 

Ribeira Brava, também se 
depara com um difícil com
promisso, já que se desloca 
a Santa Cruz, onde, pelas 
16 horas, enfrenta o Santo 
da Serra. A equipa da ca
sa tem vindo a realizar 
uma prova muito interes
sante, como atesta o seu 
sexto lugar, com 15 pontos, 
antevendo-se que coloque 
muitos problemas à for
mação orientada por Isa
que Ladeira. A arbitrar es
te jogo estará Nélio Fer
reira. 

No Campo Adelino Ro
drigues, pelas 14h30, numa 
partida dirigida por José 

Dario Filho 
chama 

dezassete 
O Câmara de Lobos p~ 

de apresentar-se na sua 
máxima força, esta tarde, 
parao jogo com o Nacio
nal. Os câmara-Iobenses 
não registam qualquer im
pedimento entre o seu gru
po de trabalho, já que não 
existem nem lesionados 
nem castigados. E mesmo 
os jogadores que acusaram 
alguns problemas de or
dem física ao longo da se
mana, acabaram por recu
perar e estão à disposição 
de Dario Filho, que vê, as
sim, alargado o seu leque 
de opções para o "derbi" . 
De fora ficou ainda Deda, 
a acusar natural falta de 
ritmo. 

Manter 
invencibilidade 

Um jogo em que os 
"verde-amarelos" ambici~ 
nam manter a invencibili
dade das últimas quatro 
jornadas e a soma de al
gum ponto que ajude a ci
mentar a sua posição na 
zona da tranquilidade. Nes
se sentido, a turma de Da
rio vai empenhar-se em re
petir o êxito da primeira 
volta. 

Dario Filho convocou 
os seguintes dezassete j~ 
gadores: Amândio I, Edgar, 
Joel, Paulo Jorge, Ben-Hur, 
Alemão, Magno, Jorge Cor
reia, Bidinha, Sérgio, 
Amândio II, Mota, Silas, 
António Caldeira, Roberto, 
Hélder e Sérgio Santos. 

E. P. 

Almada, defrontam-se o 
Bom Sucesso e o Choupa
na. A melhorar gradual
mente a sua prestação e 
vindo de uma moralizad~ 
ra goleada frente ao Pá
tria, o Choupana assume 
maior favoritismo, embora 
haja que contar com um 
adversário que, na última 
ronda, impôs um empate 
ao então líder, Andorinha. 

A jornada encerra pe
las 16h15, novamente no 
Adelino Rodrigues, num j~ 
go entre o Pátria e o Cani
cense. Apesar da enorme 
quebra de produtividade 
registada com o decorrer 
do campeonato, a equipa 
do Caniço dispõe de todas 
as condições para somar 
os três pontos, ante um Pá
tria que ainda não somou 
qualquer ponto, nem tão
pouco marcou nenhum g~ 
lo. O árbitro do jogo será 
José Luís Silva. 

N.G. 
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EM LAN_ CE . S POLÉM I COS 

FIFA aceita 
USO do vídeo 

AFederação Internacional 
de Futebol (FIFA) auto

rizou o uso do vídeo para re
visão e repetição de lances du
vídosos que eventualmente 
ocorram no jogo França-Sué
cia, a realizar em Abril pró
ximo, informou um porta-voz 
daquele organismo. 

A aplicação desta medi
da, proposta pela Federação 
Francesa de Futebo~ obriga a 
que, antes, tenha de ser apro
vada pela International Bo
ard, órgão que tem reunião 
agendada para a próxima se
mana, em Belfast. 

A comissão de arbitragem 
da FIFA, entidade que até 
agora se opunha tenazmente 
à utilização do vídeo como 
prova, argumentando que o 
processo retiraria autoridade 
ao árbitro, reuniu esta sema
na em Zurique, dando a en
tender que se opunha ao uso 
do vídeo, ao recusar com fir
meza a proposta para uma 
experiência com juízes de li
nha electrónicos e monitores 
de televísão nas faixas late
rais do relvado, processo atra
vés do qual seriam decididos 
os lances duvídosos. 

NA 22. a JORNADA 

Jogos dos "grandes" 
fo~am antecipados 

O encontro entre o Estre
la da Amadora e o F. C. 

do Porto vai abrir a 22.ª jor
nada do Campeonato Nacio
nal de futebol da I Divísao, 
sendo antecipado para o pró
ximo dia 28, às 21h30, com 
transmissão pela televísão, 
anunciou ontem a Liga de 
Clubes. 

Os jogos do Sporting e do 
Benfica foram também ante
cipados, realizando-se ambos 
no sábado, dia 1 de Março: o 
Sporting recebe o Leça no E& 
tádio de Alvalade, às 16 ho
ras, enquanto o Chave&Ben
fica se realiza no mesmo dia, 

mas com início às 21h30 e 
com transmissão pela televí
são. 

O Vitória de Setúbal-Gil 
Vicente e o Boavísta-Maríti
mo realizam-se no domingo, 
dia 2 de Março, às 16 horas, 
enquanto o Espinho-Rio Ave 
terá inicio às 15h30, também 
no domingo. 

Na II Divisão de Honra, a 
jornada 22 realiza-se toda no 
domingo, com cinco encon
tros, a começar às 16 horas: 
Campomaiorense-Académica, 
União-Covilhã, Alverca-Esto
ril, Feirense-Académico de Vi
seu e Tirsense-Beja. 

SPORTING 

Paraguaio Ramirez 
disponível em Março 

O futebolista paraguaio Ce
saI' Ramirez, que assinou 

ontem um contrato válido por 
quatro temporadas com o Spor
ting, poderá ser utilizado pelo 
técnico Octávío Machado em 
Março, mês em que reabrem 
as inscrições. Na conferencia 
de imprensa de apresentação 
do wan~o internacional sub-
20, o director desportivo spor
tinguista, Norton de Matos, jU& 
tificou a contratação do joga
dor nas observações que vez 
na viagem efectuadaàAmérica 
do Sul, principalmente nos jo
gos que visionou do campeo
nato sul-americano de sub-20. 

"O jogador despertou-me 
a atenção e fiz um relatório s0-

bre as suas qualidades. Foi con
siderado a grande reveIação da 

IDENTIFICAÇÃO DO LEITOR 

prova e faz parte de uma gera
ção muito boa", referiu Norton ' 
de Matos. 

Como principais qualida
des, Norton de Matos realçou 
o bom jogo de cabeça de Ra
mirez, a sua capacidade de s0-

frimento e um bom pé direito. 
Em relação à verba que o

Sporting terá de pagru:ao clube 
de Ramirez, o Cerro Corá, Nor
ton de Matos não quis divulgar 
números, referindo que o a& 

sunto é do foro interno do Spor
ting. Na ocasião, Ramirez mO& 

trou-se satisfeito'com a recep
ção que lhe fizeram no 
Sporting -cerca de uma cente
na de associados encontrava
se nas imediações do Estádio -e 
classificou o clube de "muito 
grande e sério". 

Nome ou EU.: ___ __ __ ______ .. _____ .. _______ __ ____ ___ __ .. 
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MARíTIMO À E S P E R A D O SPORTING 

Neves dá sinais 
de recuperação 

U m dia marcado por 
mais uma sessão de 
trabalho, em véspe

ras da recepção ao Sporting 
em jogo marcado para a noite 
de segunda-feira, que assina
lará a estreia do actual técnico 
"verde-rubro" à frente da 
equipa. 

Uma hora e trinta minu
tos foi o tempo de duração da 
sessão, realizada na tarde de 
ontem, em Santo António, 
com a maior parte a ser dedi
cada a um "jogo" em campo 
com dimensões mais reduzi
das. Um treino vívo onde fo
ram notórios a grande entre-

. ga e empenho dos jogadores, 
naturalmente interessados 
em "mostrar serviço" ao no
vo treinador, que não dispen
sou, aqui e ali, palavras,de in- . 
centivo aos atletas e de cor
recção de alguns pormenores. 
É o dedo de Inácio a coméçar 
a fazer sentir-se. 

Como nota de reportagem 
de maior destaque, é de refe
rir a integração do "lateral" 
Neves nos últimos dez minu
tos da "peladinha". O defesa 
"verde-rubro" não se ressen
tiu dos problemas tísicos que 
o têm afectado nos últimos 
dias, o que abre boas pers
pectivas quanto a uma pre
sença no "onze" que vai de
frontar os "leões". Uma par
tida, na qual, como é sabido, 
não vão alinhar Cabral, Ed
milson e Nuno Valente, todos 
castigados, assim como Jo-

• Sexta-feira foi o segundo dia de trabalho de Augusto 
Inácio como treinador do Marítimo. Um dia marcado 
pela convocação do jovem Moura à selecção 
nacional de sub-19. 

Moura figura na lista de Jesualdo Ferreira para os próximos Jogos Olímpicos. 

kanovíc e José Pedro, lesio
nados. 

Moura nos sub-19 

O Marítimo volta a treinar 
esta manhã, no Imaculada 
Conceição, a partir das 9.30 
horas. O guarda-redes do Ma-

ritimo, Moura, foi convocado 
para o estágio da selecção na
cional de sub-19. Uma con
centração que constitui mais 
uma etapa da "operação Sid
ney 2000" que decorrerá en
tre 24 e 27 de Fevereiro. 

Depois das boas exibi
ções feitas ao serviço da se-

lecção da Região no Torneio 
Internacional da Madeira, que 
mereceram, inclusive, pala
vras elogiosas do selecciona
dor nacional, Jesualdo Fer
reira, esta convocatória não 
deixa de ser um (justo) pré
mio para o jovem guarda-re
des ''verde-rubro''. 

NACIONAL D A DIVISÃO o 16.º triunfo consecutivo. 

"Leões" em perigo 
no "Caldeirão" 

A ocupação momentânea 
do mais saboroso segun

do lugar da história do futebol 
português deverá estar em jo
go segunda-feira, no "Caldei
rão" dos Barreiros, onde Ma-
ritimo e Sporting encerram a 
21. ª jornada do "Nacional". 

A formação "leonina", in
victa - cinco vitórias e três em
pates - na "era Octávio", está 
na posse de tão desejada posi
ção, mas apenas com um pon
to de. avanço sobre o Benfica, 
"super" favorito a vencer do
mingo na recepção ao "afun
dado" União de Leiria. 

Benfica invencível 

As "águias", também in
vencíveis - dois triunfos e um 
"nulo" - desde que Manuel Jo
sé assumiu o comando técni
co da equipa, têm assim uma 
excelente oportunidade para 
colocar alguma pressão "ex
tra" sobre os "amigos" da Se
gunda Circular. 

Apesar de inacreditavel-

mente não ter mais do que um 
balanço nulo nos jogos "ga
nho&não ganhos" disputados 
na Luz (cinco vítórias, três em
pates e duas derrotas), o Ben
fica é claramente favorito ao 
triunfo, face à única equipa 
que ainda não ganhou fora. 

O conjunto agora orienta
do por Quinito, depois de já ter 
sido de Vítor Manuel e de Eu
rico GDmes, apenas conseguiu 
um ponto - curiosamente em 
Alvalade ((}{)), no embate que 
precipitou a saída do técnico 
"leonino" Robert Waseige -
em reduto alheio, onde não 
marcou mais de dois golos, pa
ra 20 sofridos, nos nove jogos 
efectuados. 

As hipóteses teóricas de o 
Sporting iniciar o seu encon
tro com o Marítimo ainda no 
segundo posto são assim mui
to remotas, pelo que o conjun
to "leonino" deverá ser obri
gado a passar a "positivos" o 
seu Elaldo de jogos "ganho&não 
ganhos" fora de Alvalade pa
ra o recuperar. 

Em terreno adversQ, o 
Sporting soma cinco vítórias, 
três empates - dois deles nas 
últimas deslocações (2-2 no 
Restelo e (}{) em Faro) - e du
as derrotas, enquanto o Marí
timo tem, em casa, quatro tri
unfos, três "nulos" e dois de
saires. 

Dificuldades 

Para além das tradicionais 
dificuldades e da pressão "ex
tra" que o Benfica não vai per
der a hipótese de colocar, os 
"leões" enfrentam ainda outra 
"complicação", o facto de o Ma
ritimo estrear o quarto técni
co da época, o ex-jogador do 
Sporting, Augusto Inácio. 

A 21. ª ronda do campe
onato não se esgota, no en
tanto, nos encontros que en
volvem os dois "grandes" da 
capital, até porque acima 
dos clubes lisboetas, "reina" 
o F. C. Porto, que recebe 
o Salgueiros, num "der
by" em que deverá somar 

Apesar de actuarem em ca
sa, onde perderam os únicos 
pontos da temporada (2-2 com o 
Setúbal e (}{) com o Estrela da 
Amadora), os "dragões" e o 
"terrível" Mário Jardel vão, 
certamente, prosseguir tran
quilamente a sua imparável 
caminhada para o "tri". 

O "onze" de António Oli
veira, que se "arrisca", inclu
sive, a aumentar os 15 pontos 
que tem de avanço sobre o se
gundo colocado, possui o me
lhor ataque (21 golos) em ca
sa, onde sofreu quatro golos 
(dois do Setúbal, um do Marí
timo e um do Guimarães). 

Em "solo" alheio, o Sal
gueiros, 10. º classüicado, é 
uma das equipas com menos 
derrotas (três) - apenas os 
três "grandes" têm menos -
e, em parceria com o Braga, o 
"rei" dos empates (cinco), con- . 
tando ainda com uma vítória 
(2-1 em Guimarães). 

Início é hoje 

A jornada inicia-se hoje
com outro jogo aguardado com 
interesse, a deslocação do Cha
ves ao reduto do Guimarães, 
que segue na quarta posição 
com uma série de seis encon
tros sem perder e apenas uma 
derrota - 3-1 nas Antas - nos 
últimos 10 encontros. 
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Andebol-espectáculo 
joga-se no Funchal 

"Dragões" e 
"águias" visitam 
o Funchal numa 

alhITaondeocrunpoorurto~ 
meça a deterntinar posições 
importantes quanto ao futuro 
das equipas, nomeadamente 
a segunda fase onde o titulo 
e lugares europeus estão, de 
facto, em discussão. Mas o 
apuramento para o grupo dos 
oito primeiros lugares, posi
ção que evita a participação 
na liguilha, é também alici
ante. 

Marítimo/ Aquimadeira e 
Académico estão bem posi
cionados para alcançar um lu
garentre os "eleitos", embora 
tenham lUna ponta final de 
crunpeonato com dificuldades 
distintas. 

Esta tarde, a partir das 
18.30, o Académico defronta 
o F. C. Porto. Os nortenlios 
estão a escassos dois pontos 
do primeiro lugar, ocupado 
pelo Sporting, e tentam ago
ra somar o máximo número 
de pontoS"para poderem "ata
car" o titulo. Trata--se, pois, de 
um teste bastante difícil para 
os academistas, que, apesar 
de estarem num bom mo
mento, contando com todos 
os jogadores disponíveis, têm 
tarefa complicada para man
terem a sua posição na tabela 
classificativa. 

Sem vencedores à parti
da, a verdade é que o favori
tismo pende todo para os 
"dragões" que, certamente, 
se deslocrun ao Funchal com 
um único objectivo: vencer. 
Um espectáculo que promete 
e onde os madeirenses deve
rão apelar ao máximo das su
as forças e concentração no 
sentido de alcançarem um 
bom resultado. 

Amanhã, às 18 horas, no 
Pavilhão do Funchal, o Marí
timo/ Aquimadeira recebe o 
Benfica. Rerente protagonista 
de mna excelente vitória an
te o poderoso ABC, a jovem 
formação da Luz, apesar de 
não dispor de qualquer es
trangeiro no plantel, tem, no 

• Benfica e F. C. Porto constituem figuras de cartaz do.fim-de
semana andebolístico. Na I Divisão masculina o Académico 
recebe o F. C. Porto, jogo agendado para as 18.30 horas no 
Pavilhão do Funchal, enquanto que o Marítimol Aquimadeira 
só amanhã, às 18 horas, defronta o Benfica. 

HERBERTO PEREIRA 

A equipa técnica do Académico está consciente das dificuldades. 

entanto, uma equipa talentosa 
e muito bem orientada, facto 
que lhe tem permitido um 
campeonato acima das ex
pectativas iniciais. O Maríti
mo/ Aquimadeira vai ter que 
trabalhar muito, pois recebe 
um adversário difícil. No en
tanto, os ''verde-rubros'' reú
nem todas as condições para 
não só equilibrarem o jogo 
com assmnirem o propósito 
de vencer, consolidando a ex
celente posição na tabela clas
sificativa, sexto lugar com 33 
pontos, a um escasso ponto 
do quinto lugar. 

Contando com uma boa 
meia distância e demons
trando evidentes melhorias 
ao nível da defesa, o Maríti
mo/ Aquimadeira pode pen
sar que apesar do seu adver
sário se encontrar moraliza
do, tem condições de discutir 

os três pontos em disputa. 
Nos femininos, I Divisão, 

só o Académico actua entre 
portas, recebendo amanhã, 
pelas 16 horas, o último clas
sificado, a equipa do Quinta 
da Princesa. Trata-se de um 
jogo perfeitamente ao alcan
ce do líder do campeonato, 
que só pode pensar na vitó
ria, pois as dificuldades serão 
poucas. Sem nenhuma vitó
ria conquistada até ao mo
mento em dezasseis jornadas 
disputadas, 6 Quinta da Prin
cesa só com um "milagre" p0-
derá regressar com pontos na 
bagagem. Amanhã, Madeira 
e Infante jogam fora. O In
fante vai a Gaia, partida agen
dada para as 16 horas, e vai 
com certeza sentir difículda
des, pois a equipa nortenha 
luta por um lugar europeu. 
Tendo como objectivo um lu-

gar na fase final, o Infante te
rá de dificultar ao máximo o 
favoritismo do Gaia para po
der somar algum ponto, pois 
de resto adivinham--se muitas 
dificuldades. 

O Madeira também joga 
às 16 horas, mas no pavilhão 
do Porto Salvo, e, apesar da 
qualidade do plantel lisboeta, 
as madeirenses só podem e 
devem pensar na vitória, ca
so contrário deixarão o Aca
démico isolado na frente. 

Por último, registe-se que 
hoje, pelas 15 horas, a equipa 
de juniores do Marítimo es
treia--se no "nacional" da fi Di
visão, recebendo no Pavilhão 
do Funchal o Albicastrense. 

Depois da excelente vitó
ria em Salvaterra, os jovens 
"verde-rubros" têm condi
ções para continuarem in
victos. 

SQUASH S U P E R L I G A nuel Costa, Paulo França e 
Luís Rodrigues, acusou al
gum nervosismo, factor in
terveniente das andanças 
competitivas. No jogo da pri
meira ronda conseguiu im
por-se ao Rock Garden 
Squash Clube por 2/1. Na se
gunda jornada, jogando con
tra a forte equipa do Porti
monense-Amarallis, a turma 
insular não foi capaz de im
por o seu real valor, vindo a 
perder por 3/0. 

Galomar registou 
prestação aceitável 

Decorreram, no passado 
fim-de-semana, a pri

meira e segunda jornadas 
da Super-Liga de Clubes em 
Squash, onde a equipa ma
deirense do Galomar fez-se 
representar no escalão sé
nior, em ambos os sexos. 

Nos femininos, em Lis
boa, a equipa composta por 
Libória Melim, Fernanda 
Caires e Patrícia Silva de
frontou as equipas das Olai-

as II e Flete Clube. A parti
cipação no primeiro jogo foi 
positiva para as madeiren
ses, que venceram o Olaias 
II por 2/0, fazendo actuar 
Libória e Fernanda. No se
gundo jogo disputado com o 
Flete Clube, a equipa for
mada por Libória e Patrícia 
foi surpreendida pela me
lhor actuação da equipa ad
versária, acabando por per
der o jogo pelo resultado de 

2/0. Note-se que o Flete é 
uma formação valorosa, on
de, inclusive, actua a cam
peã nacional, Rosa Branca. 

Como prestação, e sen
do a equipa madeirense to
talmente renovada, acusou 
em parte alguma falta de rit
mo competitivo, mas de on
de se pôde antever valor das 
atletas madeirenses. 

No Algarve, a equipa 
masculina, formada por Ma-

A super-liga continua ho
je. Neste dia, a equipa femi
nina do Galomar recebe, pe
las 12.00 horas, o Flexor 
Squash Clube. No domingo, 
a partir das 11.00 horas, as 
madeirenses defrontam o 
Mira Serra Health Clube. 
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BADMINTON 

Três madeirenses 
jogam no País de Gales 
o s jogadores madeiren

ses Paulo Alveno e Pau
lo Freitas, ambos do Maríti
mo, e Vânia Leça, da U. D. 
Santana, encontram-se inte
grados na selecção nacional 
de sub-17, que desde a pas
sada quinta-feira disputa, na 
cidade de Flint, no Pais de 
Gales, um torneio internaci
onal para selecções. 

Esta competição, que se 
prolonga até amanhã, conta 
com a participação de di
versas representações de 
paises europeus, para além 
de uma selecção mundial 
que agrupa os melhores jo
gadores do escalão. 

Centro de treino 
em São Vicente 

Numa organização da 
. Associação de Badminton da 
Região Autónoma da Ma
deira, encerra, ao princípio 

da tarde de hoje, no Pavi
lhão de São Vicente, o Cen
tro de Treino de Alto Rendi
mento. 

Esta iniciativa, que de
-corre desde a passada quin
ta-feira, enquadra-se na dinâ
mica evolutiva que a associa
ção vem implementando, 
tendo reunido um elevado nú
mero de atletas, monitores e 
treinadores. 

O centro de treino foi 
orientado pelo director téc
nico regional, Fernando Al
ves, e pelo treinador, Tom 
John, tendo nele participa
do 43 atletas, em represen
tação do Marítimo, Santa
na, Camacha, Estreito e An
dorinha. 

Ainda a nivel regional, 
realiza-se amanhã, a partir 
das 14 horas, no Pavilhão de 
São Vicente, um torneio 
aberto, destinado aos esca
lões de juvenis e juniores. 

NO DOMINGO 

Ciclismo de regresso 
à ilha do Porto Santo 

AAssociação de Despor
tos da Madeira, depar

tamento de ciclismo, leva a 
efeito amanhã no Porto San
to o Circuito Porto Santo Li
ne, competição que se dis
putará nos arruamentos 
principais da cidade. 

Com partida e chegada 
junto ao "jardim", a compe
tição inicia-se pelas 14.30 ho
ras e marca o arranque de 
nova época. 

O percurso compreende 
a partida da Avenida Pesta-

na Júnior, seguindo-se pas
sagens pela Estrada Jorge 
de Freitas, Porto de Abrigo, 
Avenida Vieira Pestana Jú
nior, Avenida Henrique Vi
eira de Castro, Rampa da 
Fontinha, Miradouro das 
Lombas, Campo de Cima, 
Rua Brum do Canto, Lapei
ra, Campo de Baixo, Estra
da da Calheta, Pedras Pre
tas, Rampa da Fontinha -
quatro voltas a este percur
so - e meta na Avenida Dr. 
Pestana Júnior. 

BRIDGE 

Torneio em São Vicente 
relança a modalidade 

R ealiza-se nos próximos 
. dias 28 de Fevereiro e 

1 de Março o Torneio Estala
gem do Mar/Empresa Nave
gação Madeirense, em brid
ge, competição que se cen
tralizará no concelho de São 
Vicente, nas instalações da 
Estalagem do Mar, infra-es
trutura hoteleira que ofere
ce preços especiais de esta
dia a todos os interessados, 
jogadores ou não de bridge. 

ACTIVIDADES 

A primeira sessão está 
prevista para as 21 horas 
do dia 28, enquanto que a 
segunda se inicia às 15 ho
ras do dia 1 de Março. 

As pessoas interessa
das em participar neste 
torneio devem contactar 
até as 17.00 horas da pró
xima terça-feira, dia 25, 
a secretaria do Club 
Sports da Madeira (telef. 
230813). 

NÁUTICAS 

Vela e Canoagem 
na baía do Funchal 

Numa iniciativa do Clube 
Naval do Funchal, dis

puta-se, este fim-de-semana, 
na baía do Funchal, o Tor
neio Auto-Atlântico/Land R,o. 
ver em vela, competição que 
se destina às classes L'Equi
pe, Europe e Snipe. 

Para hoje estão previstas 
três regatas, a partir das 13 

horas, enquanto que no do
mingo a disputa das derra
deiras regatas têm inicio pe
las 12 horas. 

Nas águas calmas do 
Porto do Funchal, a secção 
de canoagem do Naval leva 
a efeito o segundo torneio do 
seu circuito, a partir das 15 
horas. 
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.. : Casa 
cedo, mais pror'lc~,rY'\Of 

aos os, ingressou no Colégio 
Pina Manique, em Lisboa, para dar 
início aos seus estudos. «A minha mãe 
tinha quatro filhos e eu era o único 
rapaz. Por isso, foi decidido que eu iria 
para Pina Manique estudar e tirar o 
curso comercial», explica o nosso entre
vistado. 

O seus primeiros "pontapés na bola" 
aconteceram pois nas renhidas parti
das entre colegas, onde, desde logo, 
demonstra aptidões inatas para a práti
ca do futebol. Não surpreende, por 
isso, que aos 16 anos ingresse nos juni-

ores do Casa Pia, disputando o Cam
peonato Distrital de Lisboa, onde tem 
por adversários os "grandes" clubes 
da capital. Corria o ano de 1952. 

Na época seguinte, apenas com 17 
anos, passa a titular da equipa principal 
do Casa Pia, disputando o Campeo
nato Nacional da II Divisão. «Como 
ainda tinha idade de júnior, foi neces
sária uma autorização especial para 
poder jogar», relembra. 

Na primeira categoria dos" gansos" , 
Freitas actua durante duas épocas, 
após o que, terminados os estudos, 
regressa à Madeira. Mas não em defi
nitivo, pois, por insistência dos diri
gentes casa-pianos, ainda regressa a 
Lisboa para integrar a equipa, durante 
algum tempo, na época seguinte. Só 
que as saudades da Madeira fazem
no regressar rapidamente. 

Na Madeira, aceita o convite que lhe 
é feito pelo Nacional- o seu clube do 
"coração" -, onde joga durante dez 
épocas consecutivas. Curiosamente 
sem ganhar qualquer título de Cam
peão da Madeira. 

O seu abandono do futebol surge aos 
30 anos, então já casado e com um 
E 
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Falta iInprovisação 
ao futebol actual 

J oão Alberto Freitas tem 
um percurso futebolísti
co recheado de particu

laridades interessantes, a maior 
das quais, exactamente, o facto 
de, sendo madeirense, ter come
çado para o futebol no Casa 
Pia 

Dos seus tempos em Pina 
Manique, quer como estudan
te, quer como atleta, Freitas 
guarda gratas recordações. 
Aliás, não se cansa de destacar 
que a educação e a disciplina 
apreendidas naquele conooitu& 
do colégio lhe foram de uma 
grande utilidade para a vida 

Como júnior do Casa Pia, 
Freitas recorda ter defrontado 
diversos futebolistas que mais 
tarde viriam a atingir destaque 
no futebol nacional, entre os 
quais recorda o "magriço" 
Germano, então no Atlético, 
com quem dirimiu "duelos" 
interessantes. «Era uma compe
tição um pouco desigual, já que 
o Benfica, o Sporting e o Bele
nenses tinham equipas mais 
fortes, mas deu para adquirir 
muita experiêncill», refere. Já 
integrado na primeira catego
ria dos "gansos", naJIDivisão 
nacional, volta a viver bons 
momentos, atingindo individu
almente plano de destaque. 

De extremo 
a defesa esquerdo 

Das suas características 
individuais, Freitas salienta a 
sua grande velocidade. «Eu era 
um jogrulor muito rápido e que 
tinha bastante facilidade de 
remate. Talvez por isso foi 
como extremo que actuei nos 
primeiros anos, quer no Casa 
Pia, quer no Nacional. Mas 
depois acabei por jogar 
também a avançado centro, a 
interior, a médio e, inclusive, a 
defesa esquerdo». E tem uma 
explicação para esta poIivalêfr 
cia «Quem começa por jogar 
na frente, normalmente tem 
facilidade para, depois, se adap
tar às tarefas defensivas. 
Porque é mais difícil criar que 
destruir», acentua 

No Nacional, Freitas teve 
como companheiros de equipa 
nomes importantes da história 
do clube> como são os casos de 
Henriques, Hilário, Henrique 
Moniz, Feliciano, Transval e 
Gilberto, entre muitos outros. 
«Formávamos uma equipa 
bastante forte, apesar de nunca 
termos conquistado o título de 
Campeão da Madeira. Ganhá
mos a Taça da Cidade e o 
Torneio Regional, mas essa foi 
a época da célebre equipa do 
União que ganhou sete vezes 
consecutivas o título e que não 

• Freitas foi uma das principais "estrelas" do Nacional das décadas de 
50 e 60. Jogador que se salientava pela sua rapidez, notabilizou-se 
na posição de extremo, embora tenha percorrido diversas posições 
no campo, acabando a ... defesa esquerdo. Curiosamente, foi no 
Casa Pia que começou a jogar futebol, chegando a titular da equipa 
lisboeta no Campeonato Nacional da II Divisão, com apenas 17 anos. 

NÉLlO GOMES 

Freitas: «O futebol evoluiu muito desde a altura em que eu jogaVll». 

dava hipótese a ninguém. Por 
outro lado, ainda cheguei a 
encontrar uma forte equipa do 
Marítimo, onde pontificavam 
nomes como Chino, Checa e 
Raul, e que também ganhou 
alguns títulos. Tinharnos boa 
equipa, mas os outros eram 
mais fortes», admite. 

Por uma vez, Freitas foi 
seleccionado para envergar a 
mmisola da selecção da Madei
ra No entanto, não chegou a 
jogar, porque, entretanto, 
outros "interesses" se coloca
ram pelo meio. «Foi num jogo 
no Liceu, frente a uma equipa 
estrangeira de um navio que 
por cá passou. Eu estava indi
cado para jogar a 
extremo 
direito, mas 
os respon
sáveis pre
feriram 
mantertodaa 
linha afaronte 
do Marítimo. 
Mas não fiquei 
aborrecido», sali
enta. 

Outro episó
dio curioso foi 
aquele que o levou 
a deixar o futebol. 
«Durante um jogo, 
levei uma forte 
joelhada nas costas, 
que me fez perder o 
fôlego e abandonar o 

campo em maca. Como já era 
casado e o meu filho mais velho 
já tinha nascido - por isso as 
responsabilidades eram outras 
-, achei que era a altura ideal 
para abandoIlar». 

Na sua passagem pelo fute
bol, Freitas assevera que o 
dinheiro gmillo foi muito pouco. 
«Naquela época, apenas rere 
bíamos uns pequenos prémios 
- 200 escudos por vitória, 100 
por empate e 20 escudos por 
presença no treino. Mas, muitas 
vezes, os jogrulores que tinham 
emprego prescindiam dos 
prémios em favor dos desem
prega. 

dos. Os grandes benefícios que 
retirávamos da prática do fute
bol era sermos queridos dos 
adeptos e dirigentes e arran
jarmos facilmente bons empre
gos. No meu caso, como tinha 
tirado o curso comercial, tive 
ainda mais facilidade, tendo 
trabalhado na Alfândega e na 
Empresa de Electricidade». 

Comparando o futebol 
dessa época com o actual, Frei
tas admite que as diferenças 
são muitas. A começar pela 
forma como os jogadores o 
encaram. «O futebol evoluiu 

muito desde a altura em 
que eu jogava. A nível 
técnico e táctico as coisas 
melhoraram muito, 
embora também ache 
que o futebol se tornou 
demasiado sincroni
zado, com os jogado
res a perderem muita 
da sua capacidade 
de improvisação. 
Mas também houve 
outros valores im
portantes que se 
perderam. Antes 
vivia-se muito o 
clubismo, o que 
fomentava a 
amizade entre os 

jogadores, mas 
.. iTh._illlF$iP' agora o futebol 

!1l1l tornou-se demasiado 
comercial e é o materialismo 
que prevalece», sublinha 
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Empresa Morada Desc. 

A Cartonada - R. Queimada de Cima, 22 B 10% 
- Papelaria Técnica R. Queimada de Baixo, 15 

Papelaria Infante C. C. Infante, Lj 102 10% 

Julber 

Gestlider-
- Contabilidade, 
Informática e 
Gestão, Lda 

c. C. Europa, Lj 4 

C. C. Alferes Veiga Pestana 
Lj.lOA 

10% 

10% 

MCComputadores R. Ten. Coronel Sarmento 
Ed. Infante, Bloco D - RlC 

10% (a) 

Serform 

Expandinfor 
Consultoria, 
Comércio e 
Servo Informática 

Avenida Luis de Camões, 
20 - RlC 
R. Dr. AntO José de Almeida, 
25 - 10, 20 e 30 (Frente à Sé) 

R. Carreira, 214 - Sala 6 

5% (b) 

10% (e) 

10% 

Taboada & Barros R. Carreira, 116 10%(1) 

Formarte R. Latino Coelho, 10 10% 

Celff - Centro de R. do Esmeraldo, 68 - 10 
Estudos, Línguas 

12% 

e Formação 
do Funchal 

Madeira 
Estúdio Som 

EMU - Centro 
de Estudos e 
Tecn. Musicais 

Roland Center 

Foto Continental 

A Túlipa-
- Loja de Flores 

Florlândia 

A Giesta 

Foto Arco-íris 

Qualifoto 

Foto Continental 

Belarte 

c. C. Castanheiro. Lj. 10 

R. Pedro José de Ornelas, 
12 B 

R. das Pretas, 72 
(Brevemente C. C. Europa) 

15% 

10% 

17% 

C. C. da Sé, Ljs 8 e 9 5% 

1 e 2 - R. 31 Janeiro, 81 10% 
C. C. Bom Jesus, Lojas 4 e 13 
3 - R. Sabão, 65 - Ed. Leandro 

Alberto's Shopping Center, 10% (d) 

Lj 1 - Sitio da Vargem, Caniço 

R. Estevão de Alencastre 
C. C. Praia Dourada 
Porto Santo 

10% 

c. C. Tavira, Ljs 22 e 40 10% (e) 

C. C. Europa, Lj 3 
C. C. Monumental Lido, Lj 4 
C. C. Lareira - Caniço 
C. C. Perestrelo, Lj 5 - Machico 
R. Cónego Oliveira, Lj 3, St' Cruz 

No centro do C. C. Infante, 10% (e) 

Lj 113 

R. Câmara Pestana, 18 - 10 10% (e) 
Vila São Vicente 
C. C. Ribeira Brava, Lj 17 
C. C. da Sé, Ljs 6 e 7 

1- Sítio da Igreja - E. C. Lobos 15% (u) 

(ao lado da Esc. Preparatória) 
2- R. Dr. João Abel de Freitas 
Câmara de Lobos 

Foto Luz R. Príncipe D. Luls,30 
Ponta do Sol 

5% (e) 

Corama R. Fernão Ornelas, 58 
Praça do Infante 

5% 

Nunes & Araújo R. Latino Coelho, 38 10% 
Reparações TV 

Coelho's Hi-Fi 

Videomad 
Reparações 
Electrónicas 

Indutora -
- Instaladora 
Eléctrica 
Madeirense 

C. Comercial 
O Rapaz 

R. Major Reis Gomes, 29 
Cam. Velho Ajuda - Edif. 
Varanda Lido, Lj 4 

Bairro da Ajuda, Lj 2 

R. 31 Janeiro, 37 

R. José Gregório Pestana Jr 
Vila Baleira - Porto Santo 

5% (q) 

10% 

5% (a) 

5% (v) 

Foto Continental C. C. da Sé, Lj 26 10% (a) 

Rodrigues Frio 

Modelo 

Estêvão Neves 

Rest. Lidosol 

Rocamar 

o Boieiro 

Tropical 

Dom Pepe 

Lombo da Piedade 
Canhas 

Cancela 1 Centromar 
Ribeira Brava 

10% (a) 

4% 

Santa Quitéria IAgua de Pena (I) 

Av. Calouste Gulbenkian, 10% 
Ed. 2000 

Caniço de Baixo 10% 

Figueirinhas - Caniço 10% 

Est. Monumental, 306 - 4° 10% 

Ed . Horizonte - Piornais 5% (9) 

Empresa Morada 
Casa Madeirense Est. Monumental, 153 

Desc. 

10% 

Le Chalet R. do Favila 15% 

A Brisa Estrada Dr. 5% 
João Abel de Freitas, 104 A 

Papa Massa Marina do Funchal 5% 

Marisqueira Marina do Funchal 5% 
Solar da Santola 

A Torre 

Lourai 

o Almirante 

Marques 

Estrada Regional 101 
Sítio da Torre - C. de Lobos 

R. do Bom Jesus - Sta Cruz 
(Hotel Santa Catarina) 

Largo do Poço, 1-2 
R. D. Carlos I. 1 

R. Joâo Santana, 9 
Porto Santo 

10% 

20% 

10% 

5% 

Estrela do Norte Camacha - Porto Santo 5% 

Centro do Ouro Fajã do Rente - S. Vicente 10% 

A Quinta Casais Próximos 
Santo da Serra 

10% 

Don Filet 

Snack Bar 
O Gonçalves 

SEP - Sociedade 
de Parques de 
Estacionamento 

Socikart 
Veículos 
Motorizados 

Auto-Pop 

Rent-a-Car 
Cristóvão 
Colombo 

Sonasa 

Secufogo -
- Equipamentos, 

SEGURANÇA Protecção 
e Segurança 

Relojoaria Pita 

Relojoaria 
e Ourivesaria 

RELOJOARIAS 5 D'Outubro 
OURIVESARIAS 

R. do Favila, 7 10% 

Vila de Machico 5% 

Auto Silo - Campo da Barca 10% G) 
Auto Silo - São João 
Auto Silo - Colombo 
Auto Silo - Severiano Ferraz 

(Cruz Vermelha) 

Cam. Velho da Chamorra 10% 

R. dos Ferreiros, 234/236 10% (t) 

R. Padre Eduardo Clemente -
- Omara de Lobos 
R. Cidade do Cabo (Til) 
Oficinas - Parque Industrial 
da Cancela 

R. Dr. Manuel Gregório 5% 
Pestana Júnior - Porto Santo 

R. Bom Jesus, 2 10% 

R. dos Tanoeiros, 18/20 10% 

Estrela - Calheta 10% 
(Frente à St" c. da Misericórdia) 

Ribeiro Seco, São Gonçalo 10% (a) 

R. Alf. Veiga Pestana, Lj 33 10% (a) 

R. Bom Jesus, 28 A 8% (a) 

R. 5 de Outubro, 20 10% 

Ourivesaria R. dos Ferreiros, 82 10% 
Parisiense 

Centro do Ouro Fajã do Rente - S. Vicente 10% 

Cabeleireiro Bairro do Hospital, Lj 1 20% 
Fame 

Cabeleireiro 
Vitalcabel 

Perfumaria 
Aroma 

Cabeleireiro 
Nobel 

Mary Lídia 

Visual - Centro 
de Estética e de 
Emagrecimento 

cabeleireiro 
Cristal 

Unibasket 

casa Shopping 

Cristal O' Arte -
- Gravações 
em Cristal 

Tela Decorações 

O Cortinado 

Origens 
do Campo 

Urb. de Santo Amaro II 

c. C. Infante, Lj 111 

R. das Aranhas, 5 - 1 ° 

R. do Bettencourt, 
10 - 1° Dt.O 

R. do Esmeraldo, 
61- 3°D 

c. C. de São Bento, Lj 11 
Ribeira Brava 

R. do Carmo, 42 

5% 

10% 

5% 

20% 

5% 

5% (a) 

5% 

c. C. Monumental Lido, Lj 9 5% 
R. Gen.Ant.° T. de Aguiar, 
97 - Machico 

AptOs Vale D' Ajuda, 
Bloco F ,. Lj FF 

R. da Carreira, 165, Lj 4 

5% 

10% 

R. do Brasil, 52 10% (a) 

Porto da Cruz 6 % 
C. C. Monumental Lido, Lj 6 
C. C. Europa, Lj 30 

Empresa Morada 
Casa Venezuela R. do Carmo, 19 B 

Papelaria 
Afrikana 

Sino 

Corbeille 

C. Comercial 
O Rapaz 

Viva Brasil 

Lig's 

Sitio do Paralso - Machico 

R. Dr. Fernâo Ornelas, 9 
Esquina da Rua 
Dr. Fernão Ornelas 

Compl. C. Elias Garcia, Lj 3 

R. José Gregório Pestana Jr 
Vila Baleira - Porto Santo 

c. C Tavira, Lj 30 

C. C. São Pedro, Ljs 7 e 8 

Desc. 

15% 

10% 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

PRONTO A VESTIR Laranja Alfaiate Rua da Carreira, 88 10% 

~ 
LINGERIE 

DESPORTO 

~ 
B A Z A R 

OUTROS 

o Casarão Largo do Phelps 

Ana's Boutique R. Ferreiros, 77 

Kookai 

4 Estações 

Kid Cool 

Mexx 

Cobalto Jeans 

Zita Boutique 

Charme 

Centro Infantil 
Pinóquio 

Prémaman 

Ana's lingerie 

Flirt 

Machado's 
Desporto 

The Best 

Big Sport 

Classic Sport 

The BestTB 

U.S.A. Sport 

Loja dos 300 

Galinha Gorda 

Conchinha -
- Artigos 
Regionais, Lda 

Casa Santos 

Casa Ouriflor 

R. Ferreiros, 53 

R. Capelistas, 10 

R. do Bispo, 22 

R. Bispo, 20 

C. C. Alf. Veiga Pestana 

Sitio da Igreja - Camacha 

C. C. Monumental Lido 
Lj.14 - RlC 

R. do Sabão. 100 

R. Queimada de Baixo, 17 

c. C. Infante, Lj 217 

C. C. Castanheiro, Lj 21 

R. Bom Jesus, 9 RlC 

R. 5 Outubro, 17 

C. C. Tavira. Lj 33 

Rua do Bispo, 14 

R. Tanoeiros, 30 

C. C. Tavira, Lj 2 - Cave 

C. C. Castanheiro, Lj 18 
C. C. Oudinot, Lj 9 
C. C. Santa Cruz 

c. C. Castanheiro, Lj 16 
R. de Santa Maria, 67 

Porto Moniz 

Sitio da Estrela 
Calheta 

Vila de São Vicente 

Guanabara R. do Bom Jesus 

Hotel Estrada de São Roque 
D. Pedro Baía Machico 

Hotel Garajau - Caniço 
o. Pedro Garajau 

10% 

5% 

5% 

5% 

5% 

10% 

10% 

10% 

10% (o) 

10% (o) 

5% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

5% 

10% (p) 

10% (r) 

10% 

30% (I) 
15%("",,) 

30% (I) 

15% (m) 

Apart Hotel 
Vale Mar 

Sitio do Muro - Ribeira Brava 5% (m) 

Qunto ao campo de futebol) 10% (I) 

Rocamar 

Residencial 
Encumeada 

Costa do Sol 
Transportes 
Marltimos 

lavandaria 
Vienna 

Grafimadeira 

Teatro 
Experimental 
do Funchal 

Discoteca 
Vatkano 

Ferra Tudo 

Caniço de Baixo 10% 

Feiteiras Serra D'Agua 5% (I) 

Marina do Funchal 

c. C. Centromar, Lj 35 

Parque Industrial Cancela, 
lA- 3° 

20% 

10% 

10% 

Teatro Munic. Baltazar Dias 30% (z) 

Cine Teatro de StO António 

Av. Comdt. Camacho 10% (h) 

de Freitas - R. Brava 

Vendas: Est. Comdt. 
Camacho de Freitas, 191 
São Roque 
Armazém: Santo António 

10% (,) 

Casa Leão - R. João Gonçalves Zarco, 45 5% 
- Construção Civil R. Dr. Nuno Silvestre Teixeira 

Porto Santo 

Oiogos Shop- Avenida Arriaga, 48 10% 
- Loja de Bebidas 

(a) - Nos produtos; (b) • No equipamento; (c) - Na formação; Cd) - Não inclui pesticidas; (e) - Nas revelações; (f) - A definir; (g) - Excepto em semanas gastronómicas; (h) - Na aquisição de garrafas; 
(i) - Na aquisição de consumíveis e serviços Madinfo; O> - Nas assinaturas anuais; (I) - No alojamento; (m) - Restaurante e bar; (n) - Centro de mergulho; (o) - Nas confecções; 

(p) - Excepto nas reparações; (q) - No material de consumo; (r) - Excepto em jornais, revistas e livros escolares; (s) • Excepto no cimento; (t) - Nos acessórios; 
(u) - Nas revelações e material fotográfico; (v) - Em marcas brancas; (x) • Nos serviços; (z) Nos bilhetes. 

• 
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Pavilhão do Funchal 

15.00 Maritimo -Albicastrense Juniores 1M) 

18.30 Académico -Porto Séniores 1M) 
~~,~--------

Monte 

15.00 Infante - 8arreirense Iniciados IF) 

16.00 Infante-Académico Infantis 1M) 

Santa Cruz 

16.00 Santacruzense - Maritimo'lniciados 1M) 

Calheta 

16.00 Prazeres -Estreito Iniciados 1M) 

Porto Santo 

14.00 PortoSanto-CTM 'Regional' IF) 

Lombada do Meio 

15.00 IIha- l .'deMaio 'Regional' IF) 

Lombo dos Canhas . 

16.00 Ponta do Sol -Ateneu ' Region~1 If) 
;'0 

Wtl'~j pavJlhão Luís Mendes 

"~ : 14.30 Regional de Equipas Infantislf-M) 

Pavilhão São João 

14.00 CAB (A)-CAB IB) Cadetesif) 

. 15.30 Nacional- Porto-santense Cadetes 1M) 

17.00 Maritimo -União Cadeteslf) 

Pavilhão dos Salesianos 

14.00 União·CAB Cadetes 1M) 

17.00 União - São Luis II Divisão IF) 

18.30 Maritlmo - Nacional Cadetes 1M) 

Pavilhão do Hóquei 

16.00 Marltimo·Camacha Infantis 

21.00 Marítimo-Azeitonense II Divisão 

Pavilhão Câmara de Lobos. 

21.00 Estreito -Lusitãnia III Divisão 

Pavilhão da Levada 

09.30 Mini-voleibol Regional 

14.00 Madeíra B -c.' Lobos A Regional 

14.00 Madeira - Marítimo Regíonal 

, 16.00 Marítimo· fiães 

18.00 Marítimo- Machico Regional 

18.00 VCf - Nacional Regional 

Pavilhão de Machico 

18.00 Machico· C' de Lobos Regional 

18.00 Machico - VCf Regional 

20.00 Machico - Gueifães 

'Câmara de Lobos 

18.00 C' Lobos B - Marítimo Regional 

18.00 Estreito- Machico Regional 

Camacha 

18.00 Camacha - Madeira A Regional 

13.00 Torneio Auto-Atl~ntico Váriasclasse5 

T É N I S D E MESA 

Madeirenses ambiciosos 
na "Cidade de Lisboa" 

O Pavilhão do INA
TEL, em Lisboa, 
vai ser palco, este 

fim-de-semana, do segundo 
torneio nacional dos esca
lões júnior e sénior, E o té
nis de mesa madeirense vai 
estar presente em "peso", 
com uma delegação não só 
numerosa como qualitati
vamente apta a discutir os 
primeiros lugares, 

Contando com juniores 
do nivel de Cristina Freitas, 
Camila Nóbrega, Cláudia 
Abreu e Vânia Abreu, todas 
do Estreito, e Patrícia Abreu 
(ACM) e Cláudia Macedo 
(São João), a Região pode 
sonhar com a vitória, o mes
mo acontecendo nos senio
res femininos, onde a ATMM 
é representada por Cristina 
Gomes, Odete Cardoso e So
fia Aguiar, do ACM, Karina 
Kostenko (São João), Elsa 
Henriques, Natércia Pesta
na, RobinaJosé e Yao Li, do 
Câmara de Lobos, e Tama
ra Starkova, do Estreito, 

Menos "poderosa" de
verá ser a representação 
masculina, embora nos se
niores Alexandre Gomes e 
Artur Silva, do São Roque, 
Pedro Ferreira e Pedro Pe
reira, do ACM, José Almei
da e Filipe Correia, do Es
treito, possam representar 
com ambição a Madeira, 
Mais difícil deverá ser a ta
refa dos juniores, com An
tónio Gonçalves, António 
Jorge e Nubélio Duarte, do 
São João, Duarte Fernan
des e Hélvio Mendonça, do 
São Roque, Celso Henriques 
e Cláudio Mendes, do Es
treito, a sonharem, contudo, 
com as primeiras posições, 

Actividade 
intensa 

A nível regional, a acti
vidade da Assoc~ de Té-

• Cerca de três dezenas de jogadores madeirenses vão 
iniciar esta tarde a disputa do XXVII Torneio Cidade 
de Lisboa, segundo torneio pontuável para o ranking 
nacional dos escalões juniores e seniores. E entre 
os jogadores da Região a esperança de uma vitória 
absoluta é grande. 

Três dos jogadores regionais que participam no torneio. 

nis de Mesa da Madeira 
prevê um programa inten
so, com jogos de diferen
tes campeonatos e esçalõ
es. 

Nos seniores femini
nos, I Divisão, disputa-se 
a 5. ª jornada, com o Spor
ting do Porto Santo a re
ceber o C.T.M. Funchal, 
enquanto que o C.D. Fre
guesia da Ilha recebe o 1. Q 

de Maio. Ponta do Sol-Ate
neu e Andorinha-Estreito 
B completam a jornada. 

Para o "regional" da II 
Divisão masculina, joga-se 
este fim-de-semana a 4. ª 
jornada, cujo programa é 
o seguinte: Ateneu B-

CTMF B; Santana-Ponta 
do Sol; Andorinha B-Pra
zeres, 1. Q de Maio B-São 

, João e Sporting do Porto 
Santo B-A Coruja. 

Para a III Divisão mas
culina, 2. ª jornada, jogam: 
1. Q de Maio C-Ponta do Sol; 
Alma Lusa-Santo António; 
Porto da Cruz-Ponta Del
gada B; CTMF C-CEDP; 
Andorinha C-Freguesia da 
Ilha e Valour-A Coruja. 

A um outro nível, dis
puta-se hoje o "regional" 
por equipas, escalão de in
fantis, disputando-se esta 
tarde, no Pavilhão Luís 
Mendes, na Ribeira Brava, 
a respectiva fase final. 

Apostada na formação 
de novos monitores e trei
nadores, a ATMM leva a 
efeito, esta tarde, o curso 
de treinadores de Nível 1, 
desta feita na Ponta do Sol 
(Escola do Lombo dos Ca
nhas). 

Ainda a este nível, a 
Associação de Ténis de 
Mesa da Madeira leva a 
efeito, amanhã, no Pavi
lhão do Estabelecimento 
Prisional do Funchal, à 
Cancela, uma acção de for
mação subordinada aos te
mas: Serviço e recepção, 
deslocamentos e "golpes 
baixos". 

M.T.C. 

BASQUETEBOL disputa da "final four" 
da Taça de Portugal, o úni
co jogo marcado para 
hoje, no Funchal, refere
-se à II Divisão. No Pavi
lhão dos Salesianos o CF 
União recebe as algarvias 
do São Luís a partir das 17 
horas. 

CAB recebe Atlético 
para Ulanter o comando 

O Clube An:Íigos do Bas
quetej Levi's Store 

prossegue, amanhã (17.00), 
a caminhada para a lide
rança da I Divisão masculi
na. Os comandados de Pau
lo Tavares, que repartem o 
comando da Zona Sul com 
o Imortal (12 vitórias e 3 der
rotas), recebem o Atlético, 
no pavilhão de São João. 

A três jornadas do fim 
da fase regular, os madei
renses surgem como um dos 
principais favoritos ao pri
meiro lugar, uma vez que 
ainda têm mais um jogo em 
casa (Barreirense), termi
nando esta fase no recinto 

do Algés. O jogo de amanhã, 
com o Atlético, deverá cons
tituir mais uma tarefa difícil 
para os "amigos". Todavia, 
face ao bom momento que 
atravessam, será de prever 
um resultado positivo. 

O conjunto visitante ocu
pa presentemente o quinto 
lugar, com 8 vitórias e 7 der
rotas, discutindo com o Be
lenenses o quarto lugar. Em
bora o valor da equipa ma
deirense seja superior, os 
"amigos" já perderam por 
duas vezes com a equipa de 
Alcântara. Nos dois jogos o 
Atlético venceu sempre pe
la diferença de três .pontos. 

Para o campeonato o resul
tado foi de 77-74 e para a Ta,
ça de Portugal 64-61. 

Ainda no sector mascu· 
lino, mas para a II Divisão, 
CD Nacional e CF União 
deslocam-se ao Continente. 
Os "alvi-negros" jogam ama
nhã (16:00) no recinto do 
Cruz Quebradense e os 
"azul amarelos" deslocam
-se ao pavilhão da Quimigl1l 
(18:00). 

"Final four" em 
Santarém 

Com a I Divisão femi
nina parada devido à 

A fase final da Taça de 
Portugal, que pela primei
ra vez nas últimas quatro 
épocas não contará com a 
participação do CAB, tem 
marcados para hoje os jo
gos das meias-finais. 

. União de Santarém
CIF e Anadia-Desportivo da 
Póvoa são os jogos que de
cidirão quem luta pela Ta
ça. 

A competição que se 
disputará num recinto mi
litar - pavilhão das Escola 
Prática de Cavalaria -, tem 
a final marcada para ama
nhãà tarde. 

J.S. 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

Campo do Pomar 
14.00 1.' de Maio -Marllimo B Infantis 

15.30 União -Marítimo Juniores 

15.30 União -Marítimo Juniores 

Campo Tristão Vaz 
17.00 Machico· Estrela Juniores 

Campo Ponta do Sol 
16.00 Pontasolense - Porto Moniz Infantis 

19.00 Pontasolense - Machico JUniores 

Ribeira Brava 
16.30 Ribeira Brava· P. Cruz Juniores 

Campo A Rodrigues 
14.30 Bom Sucesso -Choupana 'Regional' 
~ ~ . 

16.15 Pátria -Canicense 'Regional' 

18.00 Estreito -Juventude Juniores 

19.45 Andorinha -C Lobos Juniores 

Campo de Santana 
19.00 Santana -Caniçal Juniores 

Santa Cruz 
14.00 Juventude Gaula . Prazeres InfantIS 

16.00 Santo Serra - Ribeira Brava ' Regional ' 

Campo do RIF 
11.00 Bom Sucesso -Estrela Infantis 

t 5.00 Câmara Lobos· R. Brava Infantis 

17.00 Andorinha· Santana Infantis 

Barreiros 
16.00 Nacional -C' Lobos II Divisão B 

Prazeres 
16.00 Estrela · Andorinha ' Regional' 

Caniçal 
16.00 Caniçal -Pontasolense 'Regional' 

11.45 Campeonato da Madeira 

Madeira 
no circuito 

da1AP 
A TAP vai organizar es

te ano o primeiro Circuito 
Navigator em golfe , com 
seis torneios em campos do 
Continente e das Regiões 
Autónomas dos Açores e da 
Madeira (Santo da Serra), 
e destinados exclusivamen
te aos seus "passageiros fre
quentes". 

A transportadora aérea 
portuguesa tem mais de 60 
mil utentes, em Portugal e no 
estrangeiro, com o cartão de 
"passageiro frequente", sen
do este circuito destinado ape
nas aos utentes residentes em 
território português e que jo
garngoHe. . () 



DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADE~A DESPORTO 
CAMPEONATOS D E VOLEIBOL 

Nacional com jornada dupla 
tem ''missão'' complicada 

O c. D. Nacional dispu
ta este fimdesemana 
uma jornada dupla. 

Hoje, a formação madeirense 
vai dirimir forças oo!ll o Spor
ting de Espinho, às 18.00 h<r 
ras, no seu pavilhão, enqU8fr 
to amanhã os atletas "aM-ne
gros" jogam às 15.30 horas, 
com o poderoso Castêlo da 
Maia. Refira-se que este se
gundo jogo tem honras televi
sivas, na RTP2, pois a partida 
vai ser transmitida em directo. 

A D. Machico tem 
um jogo acessível 

Para o enoontro de hoje os 
pupilos de Jan Vojik vão de
frontar uma formllÇão que é 
candidata ao título, favorita, 
pois, à vitória neste jogo, até 
porque o treinador "alvi-ne
gro" volta a ter problemas 
quanto à utilização dos seus 
jogadores, visto que Marcus 
Vmícius não está bem fisica
mente, enquanto que Rui Cal
das ainda não recuperou t<r 
talmente da lesão que oontrailL 

C.S.~tirnojoga 

cartadá iniportante 

Por sua vez, a equipa da 
~ Desportiva de Ma,. 
chico recebe a formação do 
Gueifães, uma partida que vai 
rea1izar.se a partir das 20.00 
horas, no pavilhão de Machl 
00. Actualmente em boa for
ma, realizando bons jogos nes
ta segunda fase, Machioo tem 
condições de pensar na vitó
ria, até porque Rogério L<r 
pes, o treinador da equipa da 
zona Leste, poderá dispor de 
todos os seus jogadores. 

A oontar para a II Divisão 

• A equipa do C. D. Nacional tem este fim-de-semana uma 
jornada dupla, isto porque joga hoje com o Sporting de 
Espinho e amanhã com o Castêlo da Maia. Por sua vez, 
a A. D. Machico recebe no seu pavilhão o Gueifães. A contar 
para a II Divisão, o C. S. Marítimo joga hoje com o Fiães, 
um encontro que terá lugar no Pavilhão da Levada. 

TANIA FARIA 

As equipas de Voleibol da Região registam este fim-de-semana muita actividade. 

masculina, a equipa do C. S. 
Maritimo/Corama joga hoje 
uma importante cartada, pois 
recebe às 16.00 horas, no pa
vilhão da Levada, o oonjunto 
doFiães. 

Num jogo em que com 
certeza o equilIôrio entre os 
dois oonjuntos será a nota d<r 
minante, pois a equipa do Fi
ães é um atento seguidor da 
formação madeirense, os ''ver
de-rubros" têm excelente en
sejo de somar mais uma vitó
ria, afastando do caminho um 
dos mais sérios obstáculos na 

caminhada rumo à subida de 
divisão. 

Neste jogo o técnico ''ver
derubro", Ricardo Nunes, vai 
oontar oom o oontributo de t<r 
dos os seus atletas, pois a 
equipa está toda bem. 

"Regionais" 
continuam 

Continua este fim-de-se
mana a 2. ª volta do Campe<r 
nato Regional para os vári
os escalões etários. Também 
prossegue hoje, a partir das 

9.30 horas, a 2.ª volta 
do Campeonato Regional pa,. 
ra Infantis de ambos os se
xos. 

E hoje, no pavilhão da Le
vada, acontecerão dois gran
des jogos de infantis, pois nos 
masculinos o encontro entre 
a equipa do C. D. Nacional e 
A. D Machico vai decidir a 
atribuição do título de cam
peão regional, enquanto que 
nos femininos C. D. Nacional
-A. D. Machico vão discutir, 
igualmente, quem será o mm 
peão. 

HÓQUEI EM PATINS gar, desloca-se até Sesim
bra, para defrontar o se
gundo classificado, uma 
partida muito difícil para 
a equipa da Augusto Ma
galhães, que procura pon
tuar, de modo a conseguir 
amealhar mais alguns pon
tos para a segunda fase da 
competição, onde vai lutar 
pela continuação na II Di
visão nacional. 

c. S. Marítimo recebe Salesiana 
Porto-santense em Sesimbra 

A duas jornadas do final 
da 1. ª volta do Cam

peonato Nacional da II Di
visão de Hóquei em Patins, 
o Marítimo/Viagens Bar
bosa, quarto classificado, 
recebe a visita da Juven
tude Salesiana - Pavilhão 
dos Barreiros, pelas 21 h<r 
ras -, equipa que ocupa o 
terceiro lugar com mais 
quatro pontos que a for
mação "verde-rubra". 

Para esta ronda a for
mação do Marítimo/Via
gens Barbosa recebe uma 
formação que no passado 
sábado venceu o Sesim
bra, facto que reforça o 
bom momento dos conti
nentais. 

Contudo, seja qual for 
o resultado, a equipa do 
Marítimo/Viagens Barbo
sa tem assegurada a quar
ta posição, embora seja 
importante somar mais 
alguns pontos para a se-

gunda fase da prova, em
bora os objectivos do Ma
rítimo/Viagens Barbosa 
estejam, de certo modo, 
muito condicionados pela 
diferença de 11 pontos que 
o separa do líder da prova, 
o Cascais. 

Este é o primeiro jogo 
em casa com o novo co-

------------------ . 

mando técnico, aguardan
do-se com alguma expec
tativa a forma como a 
equipa irá responder, nu
ma fase da prova em que 
joga sem pressões, o que 
pode contribuir para uma 
boa prestação. 

Quanto ao Porto-san
tense, .colocado no nono lu-

EM SANTANA 

Cerca de 100 miúdos 
«correm» de patins 

S antana vai ser a «capital» das corridas de patins, já 
que amanhã, a partir das 10 horas, se inicia aquela 

que será a maior competição do género jamais realizada 
na Região. 

Reunindo cerca de uma centena de <<furiosos» das cor
ridas de patins, a Associação de Patinagem da Madeira 
"aceita" o repto lançado pelo crescente número de adep
tos desta disciplina, com o Pavilhão de Santana a servir de 
pista desta prova. 

Lusitânia 
com jornada dupla ... 

Para o "nacional" da 
III Divisão, a equipa do Lu
sitânia dos Açores desloca
-se neste fim-de-semana à 
Região para a realização 
de dois jogos. 

Assim, esta noite, pelas 
21 horas, no Pavilhão de 
Câmara de Lobos, defron
ta a equipa do Estreito, pa
ra amanhã voltar a jogar, 
mas pelas 17 horas, no 
Campo do Encontro, com 
a formação do São Roque, 
sendo de aguardar que as 
duas equipas madeirenses 
sejam capazes de vencer a 
formação açoriana. 

JOÃO AUGUSTO 
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Circuito juvenil 
prossegue hoje 

I niciatíva do Clube de Té
nis do Funchal, prosse

gue hoje, nos "courts" da 
Quinta Bela Vista e RG3 o 
Circuito Juvenil, competi
ção que se destina aos es
calões de infantis e junio
res. 

Para este fim-de-sema
na está prevista a disputa 
dos quartos-de-final e mei
as-finais, com jogos a par
tir das 9 horas. Na Quinta 
Bela Vista jogam Luís Lou
renço vs Frederico Brito; 
José Pedro Farinha-Gonça
lo Gouveia; Natalie Afonse
ca-Carolina Silva; Patrícia 
Danta&Sara Nogueira; Cris
tóvão Nunes-Nuno Paulíno; 
Carolina Fontes-Nicole Ca
pelinha e Sara Bernardes
Maria João Reis, enquanto 
que no "court" do RG3 de
frontam-se: André Sotero-

. Francisco Tavares; Filipe 
Faria-Francisco Sotero; T<r 
más Sotero-Pedro Sotero; 
Juan Lira-Nuno Morgado; 
Sofia Fernandes-Mariana 

Fernandes e Andreia Frei
tas-Edna Moura. 

CTF desloca-se 
a Loulé 

A outro nível, a II Divi
são nacional, registe-se a 
deslocação da equipa prin
cipal do CTF a Loulé, onde 
vai defrontar a formação l<r 
cal. 

José Maria Santiago, 
Marco Seruca, Lino Silva, 
Jorge Gonçalves, Milan T<r 
dorovic, Rúben Cardoso e 
o presidente Carlos Perei
ra fazem parte da delega
ção madeirense. 

Na Região, nos "courts" 
da Quinta Magnólia, o Ga
rajau R. C. espera a visita 
da formação da Praia da 
Rocha, jogo que foi adiado 
devido ao mau tempo. O j<r 
go está agendado para as 
14 horas mas em princípio 
os continentais não deverão 
comparecer, por alegadas 
dificuldades financeiras. 

NATAÇÃO 

Festival do Entrudo 
esta tarde na Levada 

O departamento de na
tação da Associação 

de Desportos da Madeira 
leva a efeito, esta tarde, a 
partir das 16 horas, na pis
cina da Levada, a prova 
referida em título. 

Podem participar nes
ta prova todos os nadado
Ires dos grupos de idade 
G6 e G5, embora o regula
mento do torneio permita 
a participação de nadado
res não federados. 

J U D O 

Seis madeirenses presentes 
no "Nacional" de Esperanças 

A Associação de Judo 
da RAM já formalizou 

a inscrição dos seis judo
cas regionais, que vão es
tar presentes no próximo 
domingo em Lisboa, a fim 
de disputar o Campeonato 
Nacional de Esperanças. 

Esta comitiva, mais nu
IDérosa que aquela que há 
cerca de um ano repre
sentou as cores da Madei
ra, é composta por Ro
berto Londral, do Madeira 
(-55Kg), Paulo Freitas, do 
Madeira, e Tomás Freitas, 
do Naval/Nova Esperança, 
ambos em -60Kg, Décio Vi
eira, do Madeira (-65Kg), 
Nuno Rodrigues, igual
mente do Madeira, em 
-71Kg, e João Sousa, do 
Naval/Nova Esperança, 
em-78Kg. 

Inseridos neste grupo 
de atletas estão alguns ju
docas que já contam com 
alguma experiência em 
competições nacionais, o 
que permite ao treinador 
regional, Francisco Rodri
gues, "sonhar" com uma 
ou outra medalha, princi
palmente na categoria de 
-60kg, onde a AJRAM ins
creveu dois judocas, Pau
lo Freitas e Tomás Frei
tas, que nas competições 
regionais se têm mostrado 

bastante equilibrados, se 
bem que nos seus últimos 
"encontros" o domínio tem 
recaído sobre Paulo Frei
tas. Para além disso, a pr<r 
habilidade de ambos terem 
que se defrontar é bastan
t'e grande, mas, segundo 
,Francisco Rodrigues, "se 

. ~ies se enéOntrarem logo 
no início da competição é 
mau, pois um pode ser lo
go eliminado, mas se pelo 
contrário eles se encon
trarem na final, isso só po
de ser positivo, já que nes
sa situação o resultado só 
pode ser duas medalhas 
para a Madeira" 

Mas não é só nos -60Kg 
que Francisco Rodrigues 
ambiciona uma medalha. 
O judoca que irá alinhar 
nos -71kg, Nuno Rodri
gues, já deu mostras de p<r 
tencial suficiente para con
cretizar tal feito. No en
tanto, o treinador regional 
salientou, sem demasiados 
optimismos, que "uma me
dalha seria bastante bom. 
Mas tenho confiança no 
bom momento de forma 
que todos estão a passar e 
na experiência que alguns 
já adquiriram, o que não 
me deixaria surpreendido 
se em vez de uma obtivés
semos duas medalhas". 
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS 

EDITAL N.º 50/97 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE ARRANJOS 
URBANíSTICOS NO CENTRO DO FUNCHAL, DURANTE 1997 

1 - Câmara Municipal do Funchal, Departamento de 
Obras Públicas', Divisão de Arruamentos, Praça do 
Município, 9000 Funchal-RA Madeira, telefax 226343 e 
telefone 220064. 

2 - O presente concurso será público nos termos do 
artigo 48.° do Decreto-Lei n.O 405/93 de 10 de Dezembro. 

3 - a) A obra consiste essencialmente em: 
Construção de passeios elou calcetamento integrais em 
ealçada à Portuguesa de vários arruamentos no Centro 
do Funchal , incluindo trabalhos acessórios. 

b) Local de execução: Freguesia da Sé, Funchal. 
c) O preço base do concurso é de 46.500.000$00 

(QUARENTA E SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL 
ESCUDOS), com exclusão do IVA. 

4 - O prazo de execução da obra é de 120 dias 
seguidos. 

5 - a) O processo do concurso e documentos 
complementares poderão ser examinados ou pedidos 
durante o horário normal de expediente (das 09hOO -
12h30 e 14hOO - 15h30), na Secção Administrativa de 
Obras Públicas da Câmara Municipal do Funchal. 

b) O custo da totalidade dos elementos referidos é de 
3.500$00, acrescido de 12% de IV A, a pagar em dinheiro 
ou cheque visado a favor da Tesoureira da Câmara 
Municipal do Funchal. 

6 - a) As propostas deverão ser entregues até às 
17:00 horas do 30.° dia útil a contar do dia seguinte da 
publicação deste Edital no Diário da República. 

b) As propostas deverão ser dirigidas e entregues na 
Secção Administrativa de Obras Públicas, Câmara 
Municipal do Funchal, 1. ° andar, contra recibo, ou 
remetidas por correio, sob registo e com aviso de 
recepção. 

c) A proposta, apresentada em duplicado, será 
redigida em língua portuguesa. Os outros documentos 
devem ser redigidos nos termos do n.O 2 do artigo 70.° do 
Decreto-Lei n.O 405/93, de 10 de Dezembro. 

7 - a) A abertura das propostas terá lugar pelas 
10hOO na primeira reunião camarária após o prazo 
referido no n.O 6 alínea a), na sala de reuniões da Câmara 
Municipal do Funchal. 

b) As reuniões camarárias têm lugar às quintas-feiras. 
c) Podem assistir ao acto público do concurso todas 

as pessoas interessadas e intervir as pessoas que para o 
efeito estiverem devidamente credenciadas. 

-

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

9 - a) A empreitada é por série de preços, nos termos 
do artigo 6.° do Decreto-Lei n.O 405/93, de 10 de Dezembro. 

10 - Ao concurso poderão apresentar-se 
agrupamentos de empresas, sem que entre eles exista 
qualquer modalidade de associação, desde que todas as 
empresas do agrupamento possuam condições legais 
adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de 
obras públicas, nomeadamente que respeitem o disposto 
no art.o 7.°, n.O 1 do Decreto-Lei n.O 100/88, de 23 de 
~~ . 

No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de 
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da 
celebração do contrato, na modalidade de consórcio extemo 
em regime de responsabilidade solidária ou A.C.E. 

11 - Modalidade de financiamento: Orçamento 
Camarário. 

12 - a) Só serão admitidos concorrentes titulares de 
alvarás de empreiteiro de Obras Públicas que contenha a(s) 
autorização(ões): 

da 2ª Subcategoria(s) da 2ª Categoria e da classe 
correspondente ao valor da sua proposta. 
b) A titularidade do alvará, contendo as autorizações 

exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do n.O 1 
do artigo 70.° do Decreto-Li n.O 405/93, de 10 de Dezembro, 
e através da indicação na proposta do concorrente. 

13 - O prazo de validade das propostas é de 66 dias, 
nas condições estipuladas no artigo 96.° do Decreto-Lei n.O 
405/93, de 10 de Dezembro. 

14 - Os critérios de apreciação das propostas serão, 
por ordem decrescente da sua importância os seguintes: 

-preço-40% 
- garantia de boa execução técnica - 35% 
-prazo-25% 
15 - Não é admitida a apresentação pelos 

concorrentes de variantes ao projecto. 
16 - Este Edital será enviado para publicação no Diário 

da República aos 29 de Janeiro de 1997. 

Funchal e Paços do Concelho, aos 24 de Janeiro de 
1997 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃMARA, 

Armando Abreu 73548 

nova · colecção 

Ciam,Lda 

NOVOS 
• Ibiza 1.1/1.4 - 3 e 5 portas 
• Cordoba 1.4/1.6 - 3 e 5 portas 
• Ibiza Diesel - Comercial 
• Ibiza Turbo Diesel - Comercial 

• Seat Inca - Comercial Diesel 
• Seat Inca - passageiros 

GRUPO VOLKSWAGEN 

KIA MOTORS 

• SPHEIA 1.5 -4 portas 
• Jeep ROCSTA 4 x 4 - Diesel 
• Jeep SPORTAGE 4 portas 

- Diesel 

• Carrinha Best 3 Van - 3, 6 e 9 
lugares 

• Carrinha Topic Van - 3,6 e 9 
lugares 

MOTOR MAZDA 

USADOS 
• Ibiza 1.5 SXI................ .... 92 
• Ibiza 1.2 ... ....................... 91/92 
• SeatT oledo 1.6 .............. 92 
• Renault Clio.......... .... ...... 91 
• Renault 5 
• Citroen AX GT ................ 90 
• Opel Corsa Turbo/Diesel 95/96 
• Opel Corsa .......... ............ 95/96 
• Ford Fiesta 1.1/ 1.3. ........ 95/96 
• Nissan Micra ................... 95/96 
• Fiat Punto ....................... 95/96 
• Astra TD - 2 lugares........ 93 
• Peugeot 106 ........ ........... 96 
• Nissan Almera................. 96 
• VW Golf .......................... 94/96 
• Toyota Starlet......... ........ 90 
• Nissan Pick-up................. 93 

Grandes facilidades de pagamento com juros 
reduzidos, para as viaturas novas e usadas, 

todas as viaturas com garantia. 

EM EXPOSiÇÃO: 
Rua dos Ferreiros, 154 - telef. : 222837 - Parque 

Industrial da Cancela - 934033/4/42/42 - 0936511807 

Escola Superior de Enfermagem 
de S. José de Cluny 

Curso Superior 

de Enfermagem 
Inscrições para o pré-requisito 

De 19 de Fevereiro 
a 14 de Março de 1997 

Início do Curso - Outubro de 1997 

Informações ~ 
Secretaria da Escola - Telef.: 743444~ 

SNACK-BAR RESTAURANTE 

MIRADOURO 
CRUZ DA CALDEIRA 

Informamos os nossos estimados clientes e 

público em geral que hoje, sábado, a partir das 

] 6.00 horas, estamos encerrados, pelo motivo de 

estarmos a organizar uma festa de casamento. 

AGRADECEMOS A VOSSA COMPREENSÃO 

Cruz da Caldeira Telef.: 94 33 49 

74262 (Antes da entrada para o Cabo Girão) 
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Jazz afinado 
K arl Malone fez as 

honras da casa, lide
rando a equipa de 

Utah para um triunfo incon
testado, para o qual o poste 
contribuiu com 34 pontos, e 
que manteve os Jazz no topo 
da Divisão MédioOeste, a três 
vitórias dos Rockets. 

O extremo Byron Russel 
(18 pontos) e o base John 
Stockton (15) ajudaram a con
solidar a vantagem que a for
mação de Utah foi acumulan
do, numa partida em que a 
equipa de Boston sofreu a sua 
nona derrota consecutiva. 

Melhor fizeram os Heat na 
deslocação ao reduto dos Nets, 
onde venceram por 92-87, nu
ma partida em que o base Tim 
Hardaway confirmou as suas 
excelentes qualidades de mar
cador com a obtenção de 35 
pontos, 23 dos quais no se
gundo tempo. 

A formação de Miami con
quistou a sua décima primeira 
vitória consecutiva, a melhor 
marca na história da equipa, 
onde também se distinguiu o 
poste Alotizo Mourning, com 
16 pontos, e a nova aquisição, 
Jamal Mashburn, com uma 
dezena. • 

Os Knicks não perderam 
terreno em relação aos Heat, 
que lideram a Divisão Atlânti
co, e regressaram de Sacra
mento com um significativo 
triunfo (109-87). 

O poste Patrick Ewing 
contribuiu com 24 pontos e 
uma excelente exibição, de
signadamente nas tarefas de
fensivas, bem secundado por 
Larry Johnson (22 pontos) e 
Charles Oakley (15 pontos e 
12 ressaltos) deram uma boa 
ajuda. 

Curiosa foi a partida de 
Indianapolis, onde os Pacers 
venceram os Nuggets por 92-
68, e na qual as duas equipas 
fizeram movimentar os joga
dores que, pouco antes, havi
am trocado entre si: os Pacers 
receberam Mark Jackson, Je
rome Allen e LaSalle Thomp
sen, e dispensaram Eddie 
Johnson, Vincent Askew e 
DarvinHam. 

O poste holandês Rik 
Smits foi o melhor marca-

• Os Jazz mantiveram-se "afinados" na jornada de 
quinta-feira da liga Norte-americana de Basquetebol 
Profissional (NBA), ao vencerem os Celtics por 122-105, 
consumando assim um ciclo de sete triunfos 
consecutivos. 

Os Houston Rockets receberam os Toronto Raptors e conseguiram a 35. ª vitória. 

dor da equipa de Indiana, 
com 23 pontos e 16 ressal
tos, seguido do extremo An
tónio Davis, com 16 pontos e 
11 ressaltos. 

Os Rockets conquistaram 
a sua 35. ª vitória, derrotando 
em casa os Raptors por 107-
97 numa partida em que o tri:
unfo apenas ficou clarificado 
no terceiro periodo, depois da 

RALI SAFARI 

equipa de Toronto ter compli
cado bastante a vida à forma
ção de Houston. 

Os Bucks conquistaram a 
sua décima vitória nos últimos 
13 encontros disputados com 
os Mavericks, triunfando des
ta feita por escassos dois pon
tos (101-99) numa partida em 
que se destacaram Vm Baker 
(29 pontos), na formaçãD da 

casa, e Michael Finley (33 pon
tos), na equipa de Dallas, onde 
se estreou o poste Shawn Era
dley (10 pontos e oito ressal
tos). 

Os Sixers acertaram o pé 
no seu novo recinto, o CoreS
tate, ao vencerem os Clippers 
por 101-84, interrompendo um 
ciclo de cinco derrotas conse
cutivas. 

8ainz prevê düiculdades 
mecânicos nos dois primei
ros ralis da temporada, o 
seu carro continua a ser 
"rápido e forte". 

Campeão europeu 
participou O piloto espanhol Carlos 

Sainz (Ford), líder do 
mundial de ralis, declarou 
ontem que o Safari, tercei
ra prova do campeonato, 
será difícil devido às altas 
temperaturas, enquanto o 
seu co-piloto considera o 
traçado compacto e rápido. 

Sainz, que terminou as 
duas primeiras provas 
(Monte CarIo e Suécia) no 
segundo lugar, chegou ter
ça-feira a Nairobi - Luis 
Moya, o seu "pendura", e 
os engenheiros da equipa 

já o tinham feito na sema
na passada -, tendo salien
tado ontem que o facto de 
sair na frente não lhe fará 
sentir a pressão dos seus 
rivais, nem cometer erros, 
e que o seu principal ob
jectivo é vencer. 

Vários textos 
no Quénia 

Desde que chegou ao 
Quénia, Sainz realizou vá
rios testes na zona de 
Ngong Rifle Range, após os 

quais salientou o trabalho 
dos seus engenheiros que, 
segundo ele, resolveram os 
problemas do sobreaqueci
mento do motor e da sus
pens~ traseira, que o obri
garam a abandonar no úl
timo ano. 

Por seu turno, o finlan
dês Tommi Makinen (Mit
subishi), campeão do Mun
do em título, mostrou-se 
surpreendido por não ser 
o primeiro a largar e real
çou que, apesar de ter fa
lhado devido a problemas 

Além de Sainz e Maki
nen, participarão na pro
va africana, entre outros, 
o actual campeão europeu 
e companheiro de equipa 
do espanhol, o alemão Ar
min Schwarz, o campeão 
do Mundo de 1995, o esco
cês Colin McRae, o inglês 
Richard Burns, compa
nheiro de equipa de Maki
nen, e o vencedor do Safa
ri de 1994, o queniano Ian 
Duncan. 

• 
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BREVES 
Freddy Loix 
na Toyota 
por dois anos 

O belga Freddy Loix 
assinou um contrato por 
dois anos, com opção 
para 1999, como piloto 
oficial de ralis da 
escuderia Toyota 
Motorsport, anunciou o 
construtor japonês em 
comunicado. 
Freddy Loix, 26 anos, 
que já assegurou 
participação em quatro 
provas (Portugal, 
Acrópole, 1000 Lagos e 
São Remo) assim como 
dois ralis belgas (24 
horas de Ypres e Rali du 
Condroz) deverá 
intervir activamente no 
desenvolvimento do 
World Rally Car (WRC). 
O novo carro da Toyota 
deverá estrear-se no 
Rali de São Remo, em 
Itália, que se realiza 
entre 13 e 15 de Outubro. 
"Freddy Loix faz-me 
lembrar o finlandês 
Juha Kankkunen e o 
espanhol Carlos Sainz. 
Ele é tão regular como 
rápido. Estamos 
também satisfeitos com 
a sua capacidade 
técnica. Estou 
convencido que a sua 
primeira vitória no 
"mundial" é apenas uma 
questão de tempo", 
declarou o sueco Ove 
Andersson, patrão da 
Team Toyota Europe. 

• 
Claques holandesas 
utilizam raios laser 
nas acções violentas 

O vandalismo no 
futebol holandês está a 
criar maiores 
problemas à Polícia da 
Holanda, com a 
utilização de 
instrumentos de raios 
laser nas acções 
violentas, noticiou o 
diário "Algemeene 
Dagblad", de Roterdão. 
Segundo o periódico, a 
"nova arma", uma 
espécie de lapiseira, 
tem vindo a ser 
utilizada contra 
jogadores e adeptos das 
equipas adversárias às 
dos utilizadores, 
podendo os raios laser 
provocar danos 
irreparáveis nos olhos 
se forem dirigidos 
directamente às 
vítimas. 
As "lapiseiras", 
similares a um 
instrumento de 
controlo remoto de TV, 
podem ser adquiridas 
em qualquer 
estabelecimento de 
óptica e de fotografia, 
custando entre 40 e 110 
dólares (6.500 a 18.500 
escudos) e foram 
usadas em vários jogos 
do campeonato 
holandês de futebol 
sem que a Polícia tenha 
intervindo na 

apreensão desses 
instrumentos. 

• 
Ministério Público 
legitima inquérito 
no "caso" Senna 

O Ministério Público de 
Bolonha (Itália) 
defendeu ontem que o 
inquérito sobre o 
acidente mortal do piloto 
brasileiro Ayrton Senna, 
em 1994, no circuito de 
Imola, decorreu segundo 
as regras. 
Esta garantia surge em 
resposta à posição 
tomada pela defesa dos 
seis arguidos acusados 
de homicídio 
involuntário de Senna, 
cujo julgamento 
começou na quinta-feira, 
que pediu a nulidade do 
parecer dos peritos, 
sobre o qual se 
fundamenta a acusação. 
Segundo o procurador
geral do Ministério 
Público de Bolonha, 
Francesco Pintor, o 
procurador encarregue 
da instrução, Maurizio 
Passarini, "efectuou o 
inquérito respeitando 
todas as regras de 
procedimento" . 

• 
Brasileiro 
Barrichello 
vai casar 

O brasileiro Rubens 
Barrichello vai casar 
com Silvana Giaffone, 
em cerimónia marcada 
para segunda-feira, em 
São Paulo, a cidade 
natal do piloto, anunciou 
ontem a escuderia de F1 
Stewart-Ford. 
Foi numa corrida de 
automóveis que 
Barrichello conheceu 
Silvana, há três anos. 
"Encontrei o meu 
complemento. A Silvana 
apoia-me, ela 
compreende plenamente 
a minha paixão pela Fi. 
É um desporto que exige 
muito tempo e é 
formidável encontrar 
alguém que aceite que 
eu me entregue quase 
totalmente", afirmou o 
piloto. 
Os noivos vão passar 
uma curta "lua de mel" 
nas praias australianas 
antes de partirem para 
Melbourne, onde 
Barrichello vai 
participar no primeiro 
Grande Prémio da 
temporada, o primeiro 
da escuderia Stewart
-Ford no Campeonato do 
Mundo de Fi. 
Barrichello espera o 
início da temporada com 
impaciência. "Estou 
entusiasmado com a 
Stewart-Ford. Os testes 
em Jerez e Barcelona 
permitiram-me constatar 
que temos um bom 
chassis e um motor Ford 
bastante potente", 
indicou Barrichello. 

• 
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APLAUSO 
PROGRAMA SEMANAL NO P.E.F. 
Onda Média, entre as 13hOO e as 14hOO 

REALIZAÇÃO: 

PRODUÇÕES JOÃO Luís MENDONÇA 

Especial: 

GRUPO FOLC. PÉROLA DO ATLÂNTICO 
(CD REGIÃO AZUL) 

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS 

EDITAL N.º 49/97 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO, 
REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEREDAS, BECOS E CAMINHOS MUNICIPAIS, 

DURANTE 1997 
1 - Câmara Municipal do Funchal, Departamento de 

Obras Públicas, Divisão de Arruamentos , Praça do 
Município, 9000 Funchal - R.A. Madeira, telefax 
226343 e telefone 220064. 

2 - O presente concurso será público nos termos do 
artigo 8.° do Decreto-Lei n.O 405/93 de 10 de Dezembro. 

3 - a) Os trabalhos compreendem as seguintes 
tarefas: 

Movimentação de terras 
Construção de muros de suporte de terras em 
escavação e aterro 
Execução de pavimentos e serventias 
Outros trabalhos acessórios 
b) Local de execução: Concelho do Funchal- várias 

freguesias. 
c) O preço base do concurso é de 86.000.000$00 

(OITENTA E SEIS MILHÕES DE ESCUDOS), com 
exclusão do IV A. 

4 - O prazo de execução da obra é de 7 meses 
seguidos. 

5 - a) O processo do concurso e documentos 
complementares poderão ser examinados ou pedidos 
durante o horário normal de expediente (das 09hOO -
12h30 e 14hOO - 15h30), na Secção Administrativa de 
Obras Públicas da Câmara Municipal do Funchal. 

b) O custo da totalidade dos elementos referidos é 
de 2.000$00, acrescido de 12% de IVA, a pagar em 
dinheiro ou cheque visado a favor da Tesoureira da 
Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) As propostas deverão ser entregues até às 
17:00 horas do 30.° dia útil a contar do dia seguinte da 
publicação deste Edital no Diário da República. 

b) As propostas deverão ser dirigidas e entregues na 
Secção Administrativa de Obras Públicas, Câmara 
Municipal db Funchal , 1.° andar, contra recibo, ou. 
remetidas por correio, sob registo e com aviso de recepção. 

c) A proposta, apresentada em duplicado, será 
redigida em língua portuguesa. Os outros documentos 
devem ser redigidos nos termos do n.O 2 do artigo 70.° 
do Decreto-Lei n.O 405/93, de 10 de Dezembro. 

7 - a) A abertura das propostas terá lugar pelas 
10hOO na primeira reunião camarária após o prazo 
referido no n.O 6 alínea a), na sala de reuniões da 
Câmara Municipal do Funchal. 

b) As reuniões camarárias têm lugar às quintas
feiras. 

c) Podem assistir ao acto público do concurso todas 
as pessoas interessadas e intervir as pessoas que para 
o efeito estiverem devidamente credenciadas. 

L..... ___ _ 

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

9 - a) A empreitada é por série de preços, nos 
termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.o 405/93, de 10 de 
Dezembro. 

10 - Ao concurso poderão apresentar-se 
agrupamentos de empresas, sem que entre eles exista 
qualquer modalidade de associação, desde que todas as 
empresas do agrupamento possuam condições legais 
adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de 
obras públicas, nomeadamente que respeitem o 
disposto no art.o 7.°, n.O 1 do Decreto-Lei n.O 100/88, de 
23 de Março. 

No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento 
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente 
antes da celebração do contrato, na modalidade de 
consórcio externo em regime de responsabilidade 
solidária ou A.C.E. 

11 - Modalidade de financiamento : Orçamento 
Camarário. 

12 - a) Só serão admitidos concorrentes titulares de 
alvarás de empreiteiro de Obras Públicas que contenha 
a(s) autorização(ões): 

da 2ª Subcategoria(s) da 2ª Categoria e da classe 
correspondente ao valor da sua proposta. 
b) A titularidade do alvará, contendo as autorizações 

exigidas, prova-se pelo cumprimento da alíRea a) do n.O 
1 do artigo 70.° do Decreto-Lei n.O 405/93, de 10 de 
Dezembro, e através da indicação na proposta do 
concorrente. 

13 - O prazo de validade das propostas é de. 66 
dias, nas condições estipuladas no artigo 96.° do 
Decreto-Lei n.O 405/93, de 10 de Dezembro. 

14 - Os critérios de apreciação das propostas 
serão, por ordem decrescente da sua importância os 
seguintes: 

-preço-60% 
- garantia de boa execução técnica - 40% 
15 - Não é admitida a apresentação pelos 

concorrentes de variantes ao projecto. 
16 - Este Edital será enviado para publicação no 

Diário da República aos 29 de Janeiro de 1997 

Funchal e Paços do Concelho, aos 24 de Janeiro de 
1997 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, 

Armando Abreu 73547 

I L-_________ -______ 4 I, L _____________ .....J 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA DO SOL 

ANÚNCIO 

Concurso público para execução da 
empreitada de "Pavimentação do 

Caminho Municipal entre os sítios do 
Livramento e Mantilha - Ponta do Sol" 

1. Concurso promovido pela Câmara Municipal de Ponta do 
Sol, sita à Rua de Santo António, vila, 9360 Ponta do Sol , 
telf. : 9721 06 - Fax 972711 . 

2. Modalidade de concurso - Concurso Público nos termos 
do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de IOde 
Dezembro. 

3. a) Local de execução da obra - Freguesia de Ponta do 
Sol, entre os sítios do Livramento e Mantilha, concelho de 
Ponta do Sol. 
b) Designação da empreitada - "Pavimentação do 
Caminho Municipal entre os sítios do Livramento e 
Mantilha - Ponta do Sol". 
O valor para efeitos de concurso é de 27.604.000$00 e 
não inclui IVA. 

4. O prazo de execução da obra, é de 90 dias seguidos, 
contados a partir da data de celebração do Auto de 
Consignação dos Trabalhos. 

5. a) O processo de con cu rso e documentos 
complementares, poderão ser examinados ou pedidos na 
Secretaria de Expediente geral da Câmara Municipal de 
Ponta do Sol, no endereço referido no nº. 1, nos dias 
úteis, no horário normal de expediente (das 09h30m -
12h30m e 14h30m - 16hOOm). 
b) Podem ser examinados desde o dia da publicação do 
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso. 
c) Podem ser solicitadas cópias da documentação até 
ao fim do segundo terço do prazo para a apresentação 
das propostas mediante o prévio pagamento da 
importância de 2.880$00 acrescido de 12% de IVA, a 
pagar em dinheiro ou por cheque visado a favor do 
tesoureiro da Câmara Municipal de Ponta do Sol. 

6. a) As propostas documentadas, deverão ser 
apresentadas ou enviadas através do Serviço Oficial dos 
Correios, sob registo e com aviso de recepção até às 17 
horas do 30º dia útil posterior à publicação deste anúncio 
no Diário da República, no endereço refe rido no n. º 1 
deste anúncio, conforme estipulado no n.º 2 do artigo 66º 
do Decreto Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. 
b) A proposta, apresentada em duplicado, será redigida 
em língua portuguesa. Os outros documentos devem ser' 
redigidos nos termos do n.º 2 do artigo 70º do Decreto-Lei 
nº 405/93, de IOde Dezembro. 

7. a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as 
pessoas interessadas e intervir as pessoas que para o 
efeito estiverem devidamente credenciadas. 
b) A abertura das propostas terá lugar pelas 15h30 na 
primeira reunião camarária após o prazo referido no n.º 6 
alínea a) na sala de Sessões nos Paços do Concelho. 

8. A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do 
valor da adjudicação. 

9. A empreitada é por série de preços conforme estipula a 
alinea b) do nº.1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº. 405/93 de 
IOde Dezembro. E as modalidades essenciais de 
financiamento e de pagamento serão efectuadas 
consoante as medições efectuadas na obra. 

10. Modalidades jurídicas de associação de empresas - Ao 
concurso poderão apresentar-se agrupamentos de 
empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade 
de associação, desde que todas as empresas do 
agrupamento possuam condições legais adequadas ao 
exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas, 
nomeadamente que respeitem o disposto no artigo 7º., nº. 
1 do Decreto-Lei nº. 100/88, de 23 de Março. 
No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de 
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes 
da celebração do contrato na modalidade de consórcio 
ex)erno em regime de responsabilidade solidária ou 
A.C.E . , e de acordo com o nº. 7 do programa de 
concurso. 

11. Só serão admitidos correntes titulares de alvará de 
empreiteito de obras públicas que contenha a seguinte 
autorização: 
a) 2ª Subcategoria da 2ª Categoria e da Classe 
correspondente ao valor da sua proposta. 
b) A titularidade do alvará, contendo as autorizações 
exigidas prova-se pelo cumprimento da alínea a) do nº. 1 
do artigo 70º . do Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de 
Dezembro, e através da indicação na proposta do 
concorrente. 

12. O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias, 
nas condições estipuladas no artigo 96º. do Decreto-Lei 
nº. 405/93, de 10 de Dezembro. 

13. Os critérios de apreciação das propostas serão, por 
ordem decrescente da sua importância, os seguintes: 
- Garantia de boa execução e qualidade tecnica; 60%; 
- Preço 40%; 

14. Não é admitido variantes. 
15. Este anúncio será enviado para publicação no Diário da 

República aos 24 de Fevereito de 1997. 

Paços do Concelho da Ponta do Sol, 18 de Fevereiro 
de 1997 

O Presidente da Câmara Municipal 
António do Vale Silva Lobo 74264 

- __ I 
t _______________ ___ ~ 



DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

SALAS 
Alugam-se, 
no centro, 

várias áreas. 
Qualquer ramo. 

Telef.: 794178 (noite). 73526 

ALUGA-SE 
SNACK-BAR 

No centro de Machico. 
Telef.: 962883 ou 962843.73564 

ALUGA-SE 
T2 - 65.000$00 
T3 - 70.000$00 

No centro da cidade de Machi
co (Edificio Paz) ao pé da praia, 
sI mobília, d elevador e d ant. 
parabólica. Tratar cl o dono, 
6: A Bloco Sul no mesmo edi
fício ou telef.: 235409. 74'64 

QUARTO 
ALUGA-SE 

A RAPARIGA 
ESTUDANTE 

Telef.: 224717. 74' 82 

ALUGAM-SE 
CASATIPOT3 

Apart.°s Tl, T2, 13, T4 com 
ou si mobília, salas d wc, estac. 
coberto. 74293 
Telef.: 762135, 0936576760. 

ALUGA-SE 
SALA 

Situada em edifício frente Lar
go do Colégio, Funchal. Con
tactar telef.: 22227. 73039 

APARTAMENTOS 
ALUGAM-SE 

T1 - 70 m2, totalmente mobila
do: móveis americanos em mog
no, cozo equipo d máquina lavar e 
secar roupa, frigorífico, conge
lador (Miele). Terraço privado, 
25 m2, d alpendre panorâmico, 
jardim privado, piscina com vis
ta fabulosa sobre a baía do Fun
chal, salão de festas, garagem, 
porteiro, 4 elevadores, edifício 5 
estrelas, zona hoteleira. Trata-se 
pelo telefone: 0931-910057.72383 

ALUGA-SE 
CASA 

3 quartos de dormir, e esta 
cionamento, Rua Nova Pedro. 
José Ornelas, na 5. 74303 

ALUGA-SE 
ESTACIONAMENTOS 

EM STa RITA 
Telef.: 61438. 74284 

ARMAZÉM 
ALUGA-SE 

Situado ao Caminho do Pilar. 
Tratar pelo telefone 62964, das 
9h às 12 h.. 74302 

IPE Q UE NOS ANÚNClosl 

ALUGA-SE 
4. 0 ANDAR 

Com varanda, com 6 salas, 
para comércio. 
Rua Dr. Fernão Ornelas, na 15. 
Telef.: 933403. 73560 

ALUGA-SE 
T1 

No Funchal, ao lado das Duas 
Torres. Junto ao mar, prédio 
novo d elevador e dI mobília . . 
Telef. : 235409. 74'65 

ALUGA-SE 
CANiÇO 

Apart.o T2 novo, mobi. 
Meses: Março e Abril 

80.000$/mês. 
Telef. : 763916. 74238 

CITROEN 
VIATURAS USADA~ 

o ClTROEN AX GT 
o CITROEN AX 10 RE 
o ClTROEN ZX AURA 1.4 
oCITROEN C 15 D _ 
o CITRO EN AX GTI Exclusivo 
o PEUGEOT 205 CJ Cabrio 
o PEUGEOT 205 XAD 
o MAZDA 2.2.00 - 6 lugares 
o OPEl CORSA 1.2 CITY - 94 
o TOYOTA COROllA 
o SEAT IBIZA SPORT lOOC 
o FIAT UNO S 1.0 IE - 94 

Vasconcelos & Couto, Lda 
Rua Cidade do Cabo, 8 ~ 

" Telefs.: 233846 ou 225046 

~MRi)ejrR 
~ Leiío 

AUTOMÓVEIS 
Peugeot 106 S2 Rallye ...... 97 
Peugeot 106 S2 XT ........... 97 
Peugeot 106 S2 XR ........... 96 
Peugeot 106XSi ................ 95 
Peugeot 106 XT ................ 93 
Peugeot 205 GTi ............... 90 
Opel Corsa 1.4 Eco ............ 96 
Toyota Corolla XLi 4p . ...... 94 
Citroen AX GTi .................. 93 
Honda Civic LSi .................. 92 

Rua Nova Quinta Deão, na 41 ~ 
Telef.: 741704 -952443 -Funchal § 

VENDE-SE 
Ford Escort Station Wagon GT 
1.6-16V 
Com muitos extras e cerca de 
8.000 km . Contactar telef.: 
761276. (Paulo). 74'6' 

CAMIÃO 
VOLVO N10 

ANO 1991 
VENDE-SE 

Tratar telef.: 922210 
ou 0936511466. 7426' 

VENDO 
OPEL CITY 
ÓPTIMO ESTADO 

Tratar: telef.: 742786. 74227 

PARTICULAR 
VENDE 

Citroen AX GT e moto DT 50 
Yamaha. Bom estado, facilita-
se pago Telef. : 934579. 74237 

VENDE-SE 
YAMAHA 

VIRAGO 1.100 CC 
Muito bom estado. 74235 
Telef.: 933249, 0936305888. 

VASCOCAR 
COMÉRCIO 

DE AUTOMÓVEIS 
NOVOS E USADOS 

o Opel Corsa Sport 1.4 ..... ... 94 
o Opel Corsa 1.5 T Diesel, 5p. 92 
o Nissan Micra LX, 3 p. .... ... . 96 
o Suzuki Vitara 1.9 Diesel, 3p. 96 
o Peugeot 205 GTI... .. .. ...... .. 90 
o Peugeot 106 XSI .... .. .. ... .... 92 
o Peugeot 205 G R, 5p. ........ 90 
o Peugeot 106 XN, 3p. .. .... .. 96 
o Ford Fiesta, 5 p.. ............. .. 96 
o lancia Y 10 ....................... 87 
o Fiat Uno 45 S, 3 p. ............ 90 
o Mercedes Benz (250D) ..... 87 
o AX 1.1 TRE, 3p .................. 89 
• land Rover TDi (Defender) 92 

COMERCIAIS 

o Peugeot 205 XAD. .. .. .. .. .... 92 
• Renault Express 1.6 D .... .. 90 

085.: ~ovos todas as marcas 

Rua das Cruzes. n.O 13. 
Telef.: 46250. 

T.M.0936513353 

XARAMBINHA 
EXPRESSO 

Pizzas-Spaghetti 
Cannelloni-Lasagne Verdi 
Entrega ao domicílio. 72744 

Das 12h-23h - 234777 

ORAÇÃO DOS AFLITOS 
Aflita se viu a Virgem Maria 
aos pés da cruz, aflito me 
vejo eu. Valei-me mãe de 
Jesus, confio em Deus com 
todas as minhas forças, por 
isso peço que ilumine os 
meus caminhos, conceden
do-me a graça que tanto 
desejo. 
Faça o pedido e mande 
publicar ao 3.0 dia. Aguarde 
o que acontecerá no 4.0 dia 
e tenha fé. J. M. S. 74325 

PIZZASEIVICE 
PIZZA, LASAGNE, CANELLONI, 
ESPARGUETE BOLONHESA, 
FRANGO E BATATA FRITA. 
ENTREGAS GRATUITAS AO 
DOMiCíLIO. 

Funchal telef.: 766230 

CURSO DE 
CABELEIREIRO 

Se quer aprender em 2 ou 6 
meses, telefone para o n. o 

225722. 73385 

COLECCIONADOR 
COMPRA 
RELÓGIOS 

Pater Philippe. Rolex. Vache
ron Cartier. Jaeger Le Coultre 
e outros 
Escrever com detalhes 
Sr. Vartuli 21 South Lane 
Kingston Upon Thames 
Surrey KTI 2NJ Inglaterra 
Tel.: 00441815460429 
Fax: 0044181 2870489 72950 
Contacto Funchal 0931916747. 

ST.° ANTÓNIO 
AGRADEÇO 

GRAÇA 
ALCANÇADA. 

F. 74213 

AO DIVINO 
EspíRITO SANTO 
OBRIGADO PELAS GRAÇAS 

CONCEDIDAS. 
T.M.J.P. 74313 

RAPARIGA 
CUIDA 

DE BEBÉS 
Telef.: 46236. 74258 

ATENÇÃO 
Tenho material de restauran
te completo. Faço qualquer 
negócio, vendo ou entro como 
sócio. 
Contactar telemóvel 0936-
774994 ou 0936-305957 ou 
telef.: 854245. 74004 

PRECISA-SE 
EMPREGADO/A 

Para limpeza e voltas 
Idade 16 a 17 anos. 
Tratar Rua do Carmo, 24-B 
Funchal. 74285 

"~ "" ~ ~~ "'K 

I 'M 6 'v "e',"t 5 : 

APARTAMENTOS 
TO, T1, T2, T3 novos, usados e 
em construção. 
Maiores facilidades para estu
dantes e casais jovens. 
Contratos com sinal de 500 a 
1.500 contos e prestações men
sais a partir de 52.782$00. 
Compras e vendas: A. Santos 
Av. do Mar, na 21, 2.0 Drt. 
(aberto aos sábados). 
Licença n.o 1040 AML 74'97 

VENDE-SE 
SNACK-BAR 

Zona turística Lido, Centro 
Comercial Eden Mar, Chefe 
Burger. Bom preço, por re
gresso à Venezuela . 74232 
Sr. Rodrigues. Telef.: 766485. 

EDIFíCIOS 
STADIUM 

Acima do Estádio dos Bar
reiros, vendem-se T2, T3 e T5. 

ENTREGA E ESCRITURA 
IMEDIATAS _ 

Visite-nos e contacte o escri
tório de vendas no local, de 
segunda a sexta, das 14h30 
às 17h30. 7'456 

SNACK-BAR 
TRESPASSA-SE 

Melhor zona turística dot.ido 
Comida rápida, hamburger, 
batidos, etrc. 
Centro Comercial Eden Mar 
Chefe Burger 74233 
Sr. Rodrigues. Telef.: 766485. 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

VENDE-SE 
RESTAU RANTE 

,E BAR 
Tratar telef.: 66881, das 8 às 12 
horas. 74'8' 

VENDE-SE 
CANiÇO -MOINHOS 

TERRENO C/ 1.600 M2 
d projecto aprovado. 

Telef.: 794988, 794761 . 74113 

VENDE-SE 
LOJA 

Mobilada, 25 m2, centro Fun
chal. Preço: 6.500 cts. Telef.: 
0936863654. 74119 

VENDE-SE 
APARTAMENTO T1 

Na Camacha, em construção, 
com opção de alteração. Bom 
preço. Telef .: 933249 ou 
0936305888. 74236 

APARTAM ENTOS 
TO-T1 -T2-T3-T4 

VENDEM-SE 
No centro do Funchal. 
Telef. : 226396. 72949 

TRESPASSA-SE 
2 SALAS 

Para escritórios ou outros 
ramos de negócios. Renda 
antiga. Rua do Carmo, 26 - 1.0, 
contactar 0931828010. 74249 

VENDO 
Apart .o T2 no Garajau, em 
novo empreendimento d área 
de 104 m2. Bons acabamentos, 
boa varanda, vista mar. 
Telef.: 0936511880. 734'5 

VENDE-SE 
CASA 

No Caniço com área de ter
reno de 460 m2, área cons
trução 230 m2, 3 quartos, 3 
casas de banho, 1 privativa, 
cozinha, sala comum e loja, 
garagem para 3 carros. Bom 
preço, para mais informação 
tel.: 0931912067. 74300 

VENDE-SE 
Boa Nova, excelente vista, 

2 lotes, 525 + 457 m2 

Telef.: 794988, 794761 . ; 

CÃES 
Serra da Estrela, com 2 meses. 
Contactar, das 9 horas às 
17 horas para telefones: 
230741,231105. A partir das 
17 horas contactar telemóvel 
0936-513095. 74177 

PORTO SANTO 
VENDE-SE 

Mobiliário e electrodomésti
cos usados. 742 '0 
Tratar Agência de Viagens 
Blandy. Telefone: na 982114. 

VENDE-SE 
Veleiro "Chassirom" d9,20 m 
em madeira, 7 velas TBE, 
motor 15 CV, cl piloto auto
mático e de vento, GPS velocí
metro, sonda, UHF, sextante, 
bote, anexo Zodiac d motor de 
4 CV novo gerador. Em per
feito estado. 
Preço 52.800 ctS. Telef.: 232717 
(Marina Funchal). 74234 

DESAPARECEU 
Uma carrinha Toyota, caixa aberta , cor 
branca, com a matrícula 26-84-GX. 
Agradece-se a quem souber do seu 
paradeiro. Contactar pelo telefone 49640 
ou P.S.P. 74162 

Edifícios Faial 
Urbanização Quinta do Faial (ao C. ° do Palheiro) 

Segunda e terceira fases em construção. 

Preços especiais para aquisição em construção. 

Preços m2 imbatíveis. T1 e T2, duplEixes T3 
e T3 transformável em T 4. Diversos preços, 

conforme as áreas de construção, garagens privativas. 

74092 

Visite-nos toda a semana, incluindo sábados 
das 13.00 às 19.00 horas. 

Tlf.: 0931 • t12427. 

JARDIM DE INFÂNCIA 
«O SNOOPY» 
Estão abertas inscrições 

Mês de Fevereiro e Março 
Telefone 47621 74304 

• 
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CRUZ DE CARVALHO 
TELEFONE 741111/742111 

HORÁRIO DAS VISITAS 

1.° ANDAR 
o Cirurgia 3 e Oftalmologia 
- 15.00 às 16 horas 
2. ° ANDAR 
o Cirurgia e Otorrinolaringologia 
- 15.00 às 16 horas 
3.° ANDAR 
o Cardiologia e Ginecologia 
- 14.00 às 15 horas 
4.° ANDAR 
o Obstetrícia - 14.00 às 15 horas 
5. ° ANDAR 
o Pediatria - 15.00 às 16 horas 
QUARTOS PARTICULARES 
- 14.00 às 20 horas 
6.° ANDAR 
o Ortopedia 
- 14.00 às 15 horas 
7. ° ANDAR 
o Gastroenterologia e Ortopedia 
- 14.00 às 15 horas 
8.° ANDAR 
o Cirurgia 2 e Urologia 
- 15.00 às 16 horas 
ANDAR TÉCNICO (AIT) 
o Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U.c.I.P.) 
- 16.00 às 17 horas. 
À 2.a-FEIRA NÃO HÁ VISITAS 
NOTA: Não é permitida, 
na qualidade de visitantes, 
entrada de crianças 
com idade inferior a 10 anos. 
o Serviço de Urgências 
o Informações - 744078 
Período das 08.00h às 23.00 h 

Serviço de Protecção Civil 
Número Nacional de Socorro 

IA G E N O AI 

MARMELEIROS 
TELEFONE 782933 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1.0 ANDAR 
o Dermatologia, Pneumologia 
e Infecto-contagiosas 
- 13.30 às 14.30 horas. 
2. ° ANDAR 
o Medicina 1 e Endocrinologia 
-3. o ANDAR 
o Medicina 2 e Reumatologia 
4.o ANDAR 
o Medicina 3, Neurologia 
e Nefrologia 
- 15.00 às 16.00 horas. 

S. JOÃO DE DEUS 
TELEFONES 741036/7 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias, 
das 15 às 16 horas. 
o Quintas e domingos 
- 10 às 12hOO e das 15 às 17hOO. 

DR. JOÃO DE ALMADA 
TELEFONE 743222 

HORÁRIO DAS VISITAS 
- 13.30 às 14.30 horas. 
A segunda-feira não há visitas 
NOTA: Não é permitida, na 
qualidade de visitantes, entrada de 
crianças com idade inferior a 10 anos. 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DE CARDIOLOGIA 

Avenida Manuel Arriaga, n.o SO-l.o 
andar (sala 1), junto à Praça do Infante. 
Horário: Todos os dias. excepto aos 
domingos. das 10.00 às 19.00 horas 

763115n64715 

Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Camacha 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de c.a de Lobos 
Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 
Bombeiros Voluntários Madeirenses 
Bómbeiros Voluntários de Santana 
Bombeiros Voluntários da Calheta 
Bombeiros Voluntários S. Vicente / P. Moniz 
Medicina Dentária - Serviço de Urgência 
(Só domingos e feriados) 

115 
222122 
922417 
965183 

520112/520127 
942100 
952288 
229115 

573444/572211 
827204 
842115 

998998731 
(telebip) 

Fazem hoje anos as senhoras: 
D. Frederica de A. Mascarenhas, 
D. Vicência de Bettencourt 
Pimenta, D. Maria Matilde 
Gonçalves Henriques Gomes, 
D. Maria Luz Rodrigues de 
Freitas Ferraz, D. Ida Manuela 
Vasoncelos Malho Rodrigues, 
D. Maria Ivone Faria Gomes, 
D. Maria Paula Pontes 
Gonçalves Jardim. 
A menina: Maria Araci 
Fernandes de Nascimento. 
Os senhores: Carlos Teixeira, 
Joel Artur Rodrigues, Francisco 
de Freitas, José Fernando Tello 
de Menezes, Jacinto Abílio 
Rodrigues Sousa, Francisco 
Lourenço Gouveia. 
E o menino: Manuel Joaquim 
Gregório dos Reis Macedo. 

QUINTA BOA VISTA 
EXPOSiÇÃO DE ORQufDEAS 
TODO O ANO E JARDM 
SUBTROPICAL 
Rua Luís Figueiroa 
de Albuquerque. Segunda a 
sábado das 09.00 às 18:00 horas. 
Telef.220468. 

MUSEU BARBEITO COLECÇÃO ' 
CRISTÓVÃO COLOMBO 
Gravuras, livros raros, moedas, 
história da Madeira. Av. Arriaga, 
48 - Funchal. Sego a sexta - 9.30-
-13.00 e das 15.00 às 19.00 horas, 
sab. 9.30 -13.00. Encerrado aos 
domingos e feriados. 

MUSEU ETNOGRAFICO 
DA MADEIRA 
(RIBEIRA BRAVA) 
Aberto todos os dias das 10 
às 12.30 e das 14 às 18 horas. 
Segunda e feriados (encerrado). 

MUSEU 
DE ARTE SACRA 
Rua do Bispo, 21 
PINTURA FLAMENGA 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURIVESARIA SACRA 
- PARAMENTOS 
Patente ao público de 3.a feira a 
sábado das 10.00 às 12.30 e das 
14.30 às 18.00 horas. Domingo: 
das 10 às 13.00 horas. Encerrado 
às segundas-feiras e dias 
feriados. 

I H O R o, S r O p O Marque o 0641 
"- + o n. o de cada signo 

o SEU SIGNO PELO TELEFONE 
24 HORAS POR DIA 

Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo terá 
informações sobre o seu destino astral pela MA YA 

o DN MADEIRA/TELEBANCO: 13$5013 sego - Custo Mínimo: 540$00. 

CARNEIRO - 21/3 A 20/4 

. ({; 0641 301 261 [I Se tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acabará por 
não fazer nenhuma delas bem. Não faça nada que não possa 
vir a ser seu motivo de orgulho. Sobretudo se for contra os 
seus principios. Seja resoluto. 

TOURO - 21/4 A 21/5 

IÔ0641301262 ~ . l1iiI Estará a braços com um daqueles livros que só se pára de ler 
na úhima página. Mas não deixe que a leitura impeça o seu 
trabalho de ser feito. Mantenha uma mente aberta em 
relação à mudança. Seja confiante. 

GÉMEOS - 22/5 A 21/6 

({; 0641 301 263 l5f] Não tente envolver-se em mais compromissos antes de 
terminar os que tem em braços. Confie mais nas suas 
capacidades e senão for capaz, será certamente ajudado 
pelos seus amigos. Seja realista. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22/7 

BALANÇA - 24/9 A 23/10 

({; 0641301267 

• Não subestime as dificuldades que lhe aparecerem pela frente. 
E não sobrestime o seu poder de resolvê· Ias. Acima de tudo 
mantenha·se concentrado e não se permita distracções. Seja 
objectivo. 

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/11 

i() 0641 301 268 II Terá oportunidades para sonhar, mas no fim do dia deverá 
restringir-se à realidade. Não espere que os seus filhos se 
comportem como espera, pois também eles têm a sua 
personalidade. Seja simpático. 

SAGITÁRIO - 23/11 A 21/12 

(() 0641 301 269 

• Cansar-se-á facilmente, pelo que deve fazer os trabalhos mais 
árduos primeiro. Não trabalhe sob luz fraca, pois corre o risco 
de esforçar demasiado os seus olhos. Seja tenaz. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1 

e Tenha um poucQ mais de atenção com a tendência de perder, ~ (() 0641301270 
Use toda a sua força de vontade para combater a letargia. 
Não faça nada que vá contra os seus princípios morais e que 
possa vir a ser desaprovado pelo seu companheiro. Seja justo. 

pois é ficar qesnecessariamente sem dinheiro. Não aja . 
impulsivamente;pense antes de tomar qualquer tipo de" ''''" • ~ 
qecisão. Seja credível. 

LEÃO - 23/7.A 23/8 

({; 0641 301 265 

~ Ainda rem muito que apiender; pOf isso não pense que é 
muito velho para fal. Deve tentar yer um pouco menos de 
televisão, embora a programação o puxe para tal. Fonha a 
sua leitura em dia. Seja firme. 

VIRGEM - 24/8 A 23/9 

I{) 0641301266 · . ~ Terá de lidar com uma pessoa extremamente irada, por isso 
mantenha-se calmo para tudo poder correr bem. Cuidado 
com os erros, pois os irremediáveis causam muito 
arrependimento. Responda a uma carta, pois os outros não 
gostam de esperar, tal como você. Seja digno de confiança. 

'AQUÁRIO - 21/1 A 19/2 

II Combata a tendêncía para o exagero. Terá a tendência para 
gastar dinheiro como se de água se tratasse. Agora que está a 
par desta tendência, tente moderar-se um pouco. Seja menos 
ciumento. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

~ (() 0641 301 272 m Certifique-se de que a sua dieta é rica em vitaminas, fibras e 
sobretudo, água. Os seus números da sorte são o 25 e o 32. 
Não desaponte um amigo. Não espere que todos surjam 
quando estalar os dedos. Seja arrumado. 

Oh! Gregório 
olhaogato 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
Calçada do Pico, 1. 
Aberto de 3.a feira a domingo, 
'-0 às 12h30 e das 14 às 18 horas. 
Encerrado à segunda-feira. 

CASA· MUSEU 
FREDERICO DE FREITAS 
Calçada de Santa Clara. 
Casa-Museu: Aberto de terça
·feira a sábado das 1 OhOO às 
12h30 e das 14hOO às 18hOO. 
Exposições temporárias: 
de 3.' feira a domingo às 
mesmas horas. Entrada gratuita. 
Encerrada à 2." feira e dias 
feriados. 

MUSEU DO VINHO 
Rua 5 de Outubro,78 
Integrado no Ins~ituto do Vinho 
Madeira, está aberto das 9.30h 
às 12.30 horas e das' 14 às 17.00 
ho~as, todos os dias úteis. 

JARDIM BOTÃNICO 
DA MADEIRA 
Caminho do Meio - Qta. do 
Bom Sucesso - telef. 2002000. 
Aberto das 9 às 18 horas, 
de segunda a domingo e 
feriados. 

JARDIM 
ORQulDEA 
Rua Pita da Silva, 37 - Bom 
Sucesso - telef. 238444. 
Exposição de Orquídeas -
Aberto todos os dias (incluindo 
sábados, domingos e feriados) 
das 9 às 18 horas. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
I.B.T.A.M. 
Rua Visconde de Anadia, 44. 
Exposição de Bordados, 
Tapeçarias e Embutidos da 
Madeira. Aberto de 2." a 6." feira, 
das 10h -12.30 e das 14.30 -17.30. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
A CIDADE DE AÇÚCAR 
Está aberto das 10 h às 12.30 
horas e das 14 às 18 horas. 
Encerra aos domingos, segundas 
e feriados. 

MUSEU 
DA BALEIA 
VILA DO CANiÇAL - TELEF.: 
961407. Está aberto das 
10 às 17.00 horas, de terça a 
sexta. Sábados e domingos das 
10 às 18 horas. 

MUSEU PHOTOGRAPHIA 
VICENTES 
Rua da Carreira, 43. 
Encontra-se patente ao público 
com o seguinte horário: 
Segunda a sexta-feira, das 14 às 
18 horas. Encerrado sábado e 
domingo. 

MERCADORIAS 

Praça de viaturas até 7.000 
kg - Telef.: 762777 ou 762778. 

Praça de viaturas a partir de 
7.000 kg - Telef.: 62522. 
Localizadas na Rua da Levada 
dos Barreiros (freguesia de São 
Martinho). 

Praça de viaturas de Santa 
Cruz - Telef.: 524156. 

Praça de viaturas Av. das 
Comunidades Madeirenses 
-telefone n.O 233698. 

----._--~ 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

CHEGADAS PARTIDAS 

TP0161 
TP0863 
NT0900 
TP0865 
NG0691 
TP0165 
TPOlll 
SF3426 
BA8936 
TP0167 
TP0190 
TP0431 
TP0881 
TP0171 
TP0175 
TP0893 
TP0173 

TP0179 
TPOl17 

09.05 Lisboa 
09.10 Porto Santo 
10.10 Tenerife 
10.50 Porto Santo 
11.30 Viena 
12.10 Lisboa 
12.30 Porto 
13.10 Charles de Gaulle 
13.55 Gatwick 
14.40 Lisboa 
17.10 Ponta Delgada 
19.40 Paris/Faro 
20.00 Porto Santo 
20.25 Lisboa 
21.30 Lisboa 
22.10 Porto Santo 
23.20 Lisboa 
AMANHÃ 
00.45 Lisboa 
01.05 Porto 

TP0160 
TP0162 
TP0862 
TP0430 
TP0864 
TP0166 
NT0901 
NG0692 
TP0191 
TP0110 
SF3427 
BA8937 
TP0170 
TPOl72 
TP0880 
TP0114 
TP0892 
TP0174 
TP0178 

06.00 
08.00 
08.00 
08.30 
09.40 
09.55 
11.00 
12.20 
13.00 
13.20 
14.10 
14.45 
15.30 
18.00 
18.00 
20.30 
21.00 
21.15 
22.20 

Lisboa 
Lisboa 
Porto Santo 
Faro 
Porto Santo 
Lisboa 
Tenerife 
P. SantoNiena 
Ponta Delgada 
Porto 
Charles de Gaulle 
Gatwick 
Lisboa 
Lisboa 
Porto Santo 
Porto 
Porto Santo 
Lisboa 
Lisboa 

"A NOSSA SAUDE" 
PEF - 5 as 

das 20.30 
às 21.30 

APOiO:. 

FUNCHAL AEROP.ORTO CARREIRA AEROPORTO FUNCHAL 

Partida 

07,30 
09,00 
11,152-6 
12.40 
15,002-6 DF 
16,302-6 
16,30S 
16,30D 
18,152-
18,15 DF 
19,002-6 
19,00 S 
19,00 DF 
20.452-6 

Passagem 

08,10 
09.40 
11,55 
13.10 
15.40 
17,10 
17.10 
17,10 
18,55 
18,55 
19.40 
19.40 
19.40 
21.25 

113 
113 
113 
20 
113 
20 
78 
113 
113 
53 

113 
156 
113 
20 

Passagem 

08,50 
10,05 
11,50 
13,10 
14.40 
15,302-6 
16,00S 
16,15D 
16.402S 
17,00D 
19,302-6 
20,152SD 
21,30 
22,50 

08S: 

Chegada 

09.30 
10.40 
12.40 
14.00 
15.30 
16.20 
16,50 
17,00 
17,30 
17,50 
20.20 
21,00 
22,10 
23.40 

2-S - De Segunda a Sábado 

2-6 de Segunda a Sexta-feira 

S -Sábados 

D - Domingos 

F - Feriados 

r: NOTAS .,Compr<f! Venda M NOTAS 

I Notas maiores 166,11 171,11 Coroa Noroeg. 

I D. EUA 1 e 2 165,61 170,61 Coroa Din. 25,87 26,47 

I D. Mark 99,95 101,75 Libra Irlandesa 263,21 268,21 

[ Franco Francês 29,54 30,14 Dracma Grega 0,581 0,661 

I Libra Inglesa 270,91 275,91 Notas Maiores 122,18 125,18 

I Peseta 1,1825 1,2125 DólarCanadá 121,68 124,68 

I Lira 0,0963 0,1063 Xelim Austríaco 13,92 14,42 

[ Florim "' 88,95 90,75 Mark Finland ,32,95 33.75 

[ Franco Belga 4 ,7911 4,8911 Rand 32,29 38,29 

I Franco Suíço 113,38 115,38 D. Australiano 129,25 132,25 

[ Coroa Suêca 22,40 23.00 Bolívar 0,16 0,36 

[ D. EUA 169.092 169,77 Coroa Sueca 

D. Mark 100,244 100,646 Coroa Norueg. 

Franco Francês 29,673 29,791 Coroa Din. 

Libra Inglesa 273,958 275,056 Libra Irlandesa 

Peseta 1,1843 1,1891 Dracma Grego 0,EA009 0,64265 

ECU . 194,434 195.214 Dólar Canadá 124.269 124,767 

Lira 0,10148 0,10188 Xelim Austriaco 14,243 14,301 

Florim- - 89,236 89,594 Mark Finland 33,583 33,717 

[Franco Beiga 4,8571 4,8765 Rand 

Franco Suíço 114)48 115,208 D. Australiano 

Yene 1,3777 1,3833 ,Pataca (Macau) 21,159 21,329 

2 - Mini -Bus de 6 lugares 
9991363 -9991234- Hotel Girassol 
220911 Av. Arriaga (P. n.' 4) 
222500 Av. Arriaga (Sé) 
222000 largo do Município 
2245 BB Avenida do Mar (Baião) 
22 64 00 Mercado 

782158 largo da Fonte (Monte) 
765620 Igreja (S. Martinho) 
766620 Madeira Palácio 
934640 Vargem - Caniço 
934606 Inter-Atlas (Caniço) 
934522 Galo Mar (CaniçQ) 

962390 Matur (Machico) 
962220 Machico (Cidade) 
56 24 11 Porto da Cruz 
572416 Faial 
96 19 89 Caniçal 
572540 Santana 

972375 Madalena do Mar 
822423 Arco da Calheta 
8221 29 Calheta 
953601 Campanário 
94 52 29 Igreja-Est. de c,' de lobos 
94 27 00 E. S. e Calçada (Clobos) 
94 2144 C, de lobos (Cidade) 

2279 00 Campo da Barca 
228300 Rua do Favila 
61610 Gorgulho 

743770 C, de Carvalho (Hospital) 
743110 Santo António (Igreja) 

9221 85 Camacha 
526643 Gaula 
5248 B8 Santa Cruz (Mercado) 
524430 Santa Cruz (Cidade) 
552100 Santo da Serra 

84 22 38 São Vicente 
952012 Serra de Água 
952606 Ribeira Brava (Vila) 
952349 Ribeira Brava (largo) 
972110 Ponta do Sol 

94 24 07 Clobos (Mercado) 
94 55 55 Damasqueiro (E. C, lobos) 
57 62 22 São Jorge 
9B 2334 Porto Santo 
852243 Porto Moniz 
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. Gama exclusiva de equipamentos 
para a imagem da mulher madeirense 

.• Abriu hoje nas Galerias Dom João um novo ponto de encontro para a mulher 
madeirense, destinado sobretudo aos cuidados de beleza, não só numa perspectiva 
de estética ou de maquilhagem, mas também como centro de emagrecimento, 
disponibilizando aparelhos afamados e comprovadamente testados no mercado 
mundial, com equipamentos que utilizam as mais avançadas tecnologias. 

A iniciativa é da em
presária Alcina As
sunção Duarte que 

naquele centro comercial já 
abriu um cabeleireiro e um 
restaurante e que agora 
concretizou este projecto, 
no qual investiu alguns 
milhares de contos. 

O novo estabelecimento, 
denominado "CINEBELE
ZA - Perfumaria, Centro de 
Emagrecimento e Estética", 
apresenta além de uma 
perfumaria com grande 
variedade de produtos na
cionais e internacionais, 
com marcas de grande pres
tígio mundial ao nível das 
melhores casas produtoras 
de perfumes, uma ampla 
escolha de produtos natu
rais aromatizantes e outros 
utilizados na beleza femini
na, muito em voga nos dias 
de hoje e bastante procura
dos pela mulher moderna. 

A nõva casa tem três 
funcíonárias, uma das 
quais, a esteticista Susana 
Vieira, se especializou nos 

aparelhos que agora estão 
à disposição das suas clien
tes. Os novos equipamen
tos são indicados sobretu
do para tratamento de 
relaxação e emagrecimen
to, sem requerer grandes 
esforços e obedecendo a 

altos padrões de seguran
ça e fiabilidade. 

Entre as novas máquinas 
que ali encontramos desta
que para uma cápsula de 
massagem e sauna seca. 
Trata-se do sistema "Alpha" 
que foi instalado na Madeira 

pela primeira vez e que tem 
diversas funções, nomeada
mente para relaxamento 
muscular do corpo, purifi
cador e tonificador da pele, 
redução de peso, terapia de 
aromas, ar ironizado e 
ozono, além de massagem e 

da sauna seca, já referidas. 
Tudo acoplado a um siste
ma de audio, capaz de dar 
à cliente as condições ideais 
para um relaxamento efeo
tivo. O equipamento é ergo
nométrico, desenhado de 
acordo com as formas do 
corpo, permitindo por isso 
uma maior comodidade, 
com diversas opções para 
sessões individuais. 

Outra máquina disponí
vel é a "Thermojet" indica
da para um emagrecimento 
eficaz, com resultados visí
veis desde a primeira 
sessão. É indicada para um 
tratamento radical de celu
lite e obesidade por termo
lipólise. Trata-se de uma 
novidade que permite ainda 
uma dupla função de depi-

. lação definitiva progressiva, 
além de eficaz adelgaçante. 

Outro equipamento insta
lado na "Cinibeleza" é um 
sistema de pressoterapia, 
único de escamas flutuan
tes. Uma alta tecnologia 
com adaptador para drena
gem linfática inguinal com 
20 programas, dos quais 11 
personalizados com três 
programações diferentes. 

Está disponível também 
um aparelho de Bio-terapia, 
conhecido por BTC, indica
do para o "lifting" facial e 

• 
corporal, sobretudo para o 
tratamaneto de rugas. 

rodos estes 'aparelhos 
pertencem à gama franchi
sada pela "Slender You" , a 
maior cadeia internacional 
de ginásios com máquinas 
eléctricas e mecânicas, 
disponíveis em cerca de seis 
mil salões de beleza em todo 
o mundo e já com mais de 
70 instalações em Portugal. 

O novo estabelecimento, 
situado nas Galerias Dom 
João, na Rua Cidade do 
Cabo, nº6; loja 36, foi total
mente remodelado e deco
rado para as suas novas 
funções, com um resultado 
bastante atractivo e ao nível 
das melhores casas nacio
nais da especialidade. Está 
aberto das 10 às 22 horas, 
incluindo os fins-de-semana. 

Alcina Assunção fez 
questão de referir ao 
DIÁRIO a alta tecnologia 
que ali será sempre utiliza
da e a eficiência dos seus 
equipamentos, com resulta
dos comprovados noutros 
locais. Trata-se de uma novi
dade pelo que a proprietá
ria do novo salão "Cinibe
leza" considera que as 
mulheres madeirenses se
rão necessariamente atraí
das para uma visita que, 
certamente, não as desilu
dirá. Um conselho que 
também damos às nossas 
leitoras, pois ali encontra
rão condições para os seus 
tratamentos e cuidados de 
beleza, o que contribuirá 
para uma melhor apresen
tação e fuga ao "stress" 
diário dos escritórios ou das 
suas funções profissionais. 

(NOVIDADE N MADEIRA} 

Oferece .. /he 

CINIBELEZ 
PERFUMARIA, CENTRO DE 
EMAGRECIMENTO E ESTÉTICA 

Loja 36 • Rua Cidade do Cabo, 6·8 TELEF.: 43536 

HORÁRIO: DAS 1 OHOO ÀS 22HOO -GALERIAS D. JOAO 

TRATAMENTOS: 
• LIMPEZAS DE PELE • MANICURE 

• PEDICURE • MAQUILHAGEM • ETC. 

PRODUTOS EXCLUSIVOS E NATURAIS 
/ 

ALGOLOGIE ALAIN 
GANANCIA 

PIE R AUGE 
INTERNACIONAL 

extraordinárias vantagens 
a nível de emagrecimento e beleza 

de stress 
tensão muscular 

Melhora e acelera 
a circulação sanguínea 

* Reforça o sistema 
imunitário 

* Baixa a pressão arterial 
e diminui a tensão 
cardíaca e respiratória 

* Aíuda a eliminar 
as toxinas 

* Ajuda a melhorar 
os níveis 
de concentração 

* Elimina calorias 
adicionais e taxas 
de metabolismo 

* Relaxação profunda, . poporClona 
um melhor sono 

" •• t: \. ~ 
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--
08.00 

09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

21.00 

22.00 

23.00 

24.00 

. " 

09.00 Abertura 
09.02 Novas Av. Disney 
09.25 Ozlets 
09.50 Aprender 

com o Arco·lris 
10.15 Filme: 

O Principe 
Valente ,,'o 

11.45 Danger: O Agente 
Secreto 

12.30 Via2.ens 
na inha terra 

13.00 Jornal da Tarde 
13.30 Made 

in Portugal 

14.20 Imagens 
Vivas 

15.10 O Santo 

16.05 Os Principais 

17.00 Os Malucos do 
Circo 

17.30 Musical: The 
Boston Pops 

18.30 Andebol: 
Académico/Porto 

20.00 Vamos 
ao Cinema 

20.30 RTP/M Jornal 

21.00 Há Horas Felizes 

22.00 Musical : Joe Cocker 

23.00 Crime Violento 
23.50 Pela Noite 

Dentro: 
«Sem Rasto)) 

01.15: 24 Horas + Tempo 
01.45: Fecho 

08.00 Aberi:ura 
09.02 Sempre a Abrir 

12.00 Cuidados com os 
Gatos 

12.50 Meteorologia e 
Agricultura 

13.00 Jornal da Tarde 
13.25 Tempo 
13.30 Top + 

14.40 Amores 
e Rebeldia , 

15.40 Jornal 
Jovem 

16.15 2001 
16.40 O Renegado 

17.35 Emoções 
Fortes 

18.00 Notícias 
18.10 O Tempo 
18.15 Super bebés 
18.50 Há Horas Felizes 

* Joker 
*Totoloto 

19.50 O Tempo 

20.00 Telejornal 

.~, ~. 

21.00 COntra· 
·lnformação 

21.15 Bola1 : 
Guimarães! 
/D. Chaves 

23.30 Serviço 
de Urgência 

00.25 24 Horas 
00.55 O Tempo 

01.00: Sessão Dupla I 
.. Justiça Tralda,. 

02.45: Sessão Dupla II 

09.00 Abertura 
09.03 Universidade 

Aberta 

12.00 Oeste Selvagem 
12.50 Vida por Vida . 

13.00 Spr~y 
13.30 Mesa à 

Portuguesa 

14.00 Parlamento 
14.55 O Tempo 
15.00 Desporto 2 

*Mag,ia da NBA 
(15.01>/15.1 S) 
* Liga dos 
Campeões 
(15.15/16.10) 
* Basquetebol : 
«Queluz/Porto» 
(16.10/18.00) 

18.00 Sinais do Tempo 
Tema: Católicos 
da China 

19.05 Onda Curta: 
«Puerto Verde)) 

19.30 Dinheiro Vivo 

20.00 Boletim 
das Pescas 

20.05 Foyer: «O Século 
do Cinema)) 

21.00 Semana 
ao Sábado 

21.45 Notícias 2 
21.58 O Tempo/Instantes 
22.00 O LU9ar 

da História 
22.55 O Filme da Minha 

Vida : "Júlio César" 

00.50 O Tempo 
00.55 Música Maestro: 

«Conducting 
Mahler» 

02.10: Instantes 
02.15: Encerramento 

08.30 Bloco de Animação: 
A Cinderela 
Contos e Fábulas, 
Insektors, História 
Inte rminável, 
o Gato Billy, 
Guerreiros Esqueletos, 
Cadi ll acs e Dinossauros 

11 .30 Inform.Religiosa: 
Novos Ventos 

12.00 Notícias 
12.15 O Tempo 
12.20 Caso a Caso 
12.35 A Odisseia 

Submarina 
13.35 Desporto: ' 

Contra Ataque 

15.05 Filme: 
' Cantlflas 
Porteiro R 

16.55 Animação 

17.10 Música: 
Top of the Pop's 

18.10 Cybernet 
18.40 Serie: 

Lar Louco Lar 

19.10 Os Dias 
daEsta~o 

19.25 Jogo de Futebol 
. da Liga Espanhola 

21 .20 telejornar 
(Tempo) 

22 .00 Telenovela : 
Xica da Silva 
(Resumo dos episódios 
da Semana) 

23.15 Lauro António 
Apresenta . .. 
"Moliére" 

03.15: Noticias 
03.30: O Tempo 
03.35: Encontro 

08.30 Buéréré 
An imação: 
A Navegante da 
Lua, Loucuras na 
Transilvânia, Sky 
Dancers, Action 
Man, O Homem 
Aranha e Power 
Rangers. 

12.00 O Nosso 
Mundo 

13.00 Primeiro J9I:I:lal 
13.40 Tost6es 

Sr Milhões 

14.10 Cuidado com as 
Aparências 

14.30 Shogun 

15.35 Hércules 

16.25 Raven 

17.15 Sessão Aventura 
«O Samurai 
Americano» 

19.00 Walker IV. 
o Ranger 
do Texas 

20.00 Jornal da Noite 
20.45 Club Vip 

21.15 Telenovela: 
Salsa 
e Merengue 

22.15 Big Show Sic 

01.30: Meteorologia 
01 .35: Último Jornal 
01 .55: Os Dias do Cinema 

08.15 Sinais 
da Madeira 

09.30 Euronews 

10.30 Compacto: 
«Vidas de Sal» 

13.00 Jornal da Tarde 
13.30 ' Bombordo 

14.00 Parlamento 

15.00 Resumo 
Basquetebol 

15.15 Spray 
15.45 Mesa 

à Portuguesa 

16.15 Maria Elisa 

17.45 Super Bebés 
Magazine de 
Cuiaados de 
Pucriculura 

18.15 Polícias 

19.15 Mafalda Veiga 

20.00 Telejornal . 
20.50 Tempo 

21 .00 Apresentação 
Canções Festival 

21 .30 Futebol: 
Guimarães! 
/Chaves 

23.10 Contra· 
Informação 

23.15 Semana 
ao Sábado 

00.00 Horizontes 
da Memória 

00.30 Sinais 
da Madeira 

.. A Pacifista» 
04.30: Encerramento 

«Código Juggemaub> 
03.35: Portugal Radical 

02.00: Os Principais; 03.00: 24 
Horas; 03.30: Gente Remota; 
04.00 Noite de Reis - António 
Calvário; 05,00: Bombordo; 
05.30: Parlamento; 06.30: . 
Futebol: Guimarães/Chaves 

CINE JARDIM: 
15.00, 17.30 e 21.30 horas: 
((Whoopi Eddie)) 

CINE D. JOAo: 

CINE SANTA MARIA: 
~_: ) 4.30,17.00 e 21.30 horas 

((Resgate)) . 

CINE MAX: 
14.05, 16.35. 19.05 e 21.35 horas 
((Retrato de urna Senhora)) 

14.00, 16.30, 19.00 e 21.30 horas 
((Sobreviver a Picasso)) 

(I RDP stz1 ~' I" ffi 4)) 
O .M. 1530 e 1017 KHZ 06.00 O Arado GERAÇÃO DO VINIL 07.00 - 10.00 06.00 O Qutor Lado do Sol 

07.00 Amanhã é Festa RADIO HOLLYWOOD 13.00 08.00 Noticiário da RR 
06.00 Ao Cantar do Galo 08.00 Notícias Uma viagem com Álvaro Costa 08.30 ZiR Zag 
07.55 Momento de Reflexão 08.05 Os Sábados 10.00 Fo o Arco [ris 
08.1 5 Madeira em Notícia do Zé TOP40 T6.00 11.00 Sábado 95 
08.30 Progr. AlmanaqUe PEF 97 ON LlNE 21.00 12.00 Balão Mágico 
10.00 Saoer e Sorte 08.30 Diário ReJ,iona l 13.30 Voz da Es~erança 
11 .00 Roda da Malta 10.30 Na Rota o OS PRIMEIROS AVANÇOS 14.00 Sábado à arde 
12.00 Edição Especial DN Ouro Branco DO SOM DE DANÇA 19.30 Pela Noite 
13.00 Aplauso 12.00 Alternativas SiNTESE DA ACTUALIDADE 21 .30 Bola no Ar com relato: 
16.00 Hora dos Jogos 12.30 Diário Regiona l 09.00 - 13.00 Guimarães/Chaves 
18.00 Corações Alegres 12.40 Musical 00.00/07.00 - MADRUGADA 23.30 Via Ráfida 
18.30 Chama Delfc0rtiva 13.00 Jorna l da Tarde Tit. Inf. Reg .: O .45 - 12.00 - 18.00 
19.30 Recita~ão o Terço 14.00 Contadores Informa~ao Re~onal às 
20.00 Rádio ete - Gr. Inform. ·de História FREQUÊNCIAS 08h30,1 hOO

ó 
hOO . 

22.00 proarama em Português 15.00 RDP-Made ira Bola Branca 7h30 
de eutsche Welle Desporto: RÁDIO GIRÃO· F.M. -98.8; 22.55 Oração da Noite 

24.00 Encerramento «s~orting - Rio Ave» RJM - F.M. -88.8; 
(1 .00); RÁDIO CLUBE · F.M.' 106.8: 

92FM «Setúba l-Benfica» RÁDIO PALMEIRA -F.Ma. 96.1: 
INSISTENCIA (17.00) RADIO ZARCO - F. M. -89.6: 
Queen - <<I Was Born to Lave Vou»~ 07.00 Manhãs em 92 19.00 Feminino e Plural R~D IO SOL · F.M.· 103 .7: 

08. 15 Madeira em Noticia 20.00 Musical RADIO BRAVA· F.M.· 98.4; Filiga Freitas, tem 
08.30 Progr. Almanaque PEF 97 21.00 RDP-Desporto: RDP -Madeira 96 EDOS DE ,CONVERSA 

10.00 Espaço Bioforma «Chaves-Porto» (21.30) . Dois cana is FM em toda a Região 11 .00 e as 12.00 com os «Zeus» 
11.00 Roda da Malta 23.45 A Menina Dança SUPER FM, 89.8· Funchal Sábado das 22.00 às 24.00 

12.00 Ed ição ESRecial DN e 94.1; 94.8; 96.S Cá Dentro· Paulo Veloso 
13.00 American TOR 40 01.00 Da Noite CANAL 1 - FM, 95.5 -Funcha l e 104.6; Música em port~uêS 
18.00 Clube da Tarae Se Faz o Dia 

~~ci~~{6IA. 1332; 603 -Sul e 531; 
I NFORMA~ÃO GIONAL 

20.00 Rádio Sete - Gr. Inform. 05.00 Tapada Real 08.00; 13 .0 ; 19.00_ 
22.00 Discoteca 07.00 Toda a Gente é Pessoa 1125· Costa Norte. ESTADO DA NAÇAO 
24.00 proarama em Português POSTO EMISSOR -OM 1.530, 1.01) F.M.· 92; 11.00 e as 18.00 com Pedro Brinca 

de eutsche Welle Noticias Hora a Hora RÁDIO MADEIRA· OM · 1485 -F.M.' 96.0 CD Colectânea - «Supermarked Music, 
01.00 Reflexos (em cadeia cJ ANTENA 1) this is Not a Damaged Funclub Tribute» 

03.55: Fecho 
*Emissão continua 

DESTAQUE DO D ,IA 

.-...-.. 
--~ .. 

07.00 Despertar 
09.00 Sábado 

Musical 
13.00 Estúdio Um 
14.00 Sons na 

Tarde 
16.00 Divisão d'Ouro 
18.00 Clube·do vido 

CANAL 23 
20.00 Documentário 
«NationaI 
Geographic» 

Rl 
alum.a 

RESTAURANTE 
CANiÇO DE BAIXO 

20.00 Consumo Obrigatório SUGESTÕES PARA 
00.00 NoC1;urno 

$6bado, ãlCl22.02.97 
Agenda Local: WlUIOA_ Q7.30; 11.30;21.30 • Informação Nacional e COIIIIU • NICIO CI MIMAI Internacional de hora 
a hora. 

O lOCAI. aN. PARA AlMOÇAI 
E JANl'AR COM TODA A fAMIJA 

, , 

• r 
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UMA CASA PARA TODOS 

Ser 
diferente 

• Pouco falta para vermos nascer uma 
nova casa na nossa Cidade. Trata-se do 
Centro de Dia da Associação 
Portuguesa de Paralisia Cerebral. 
Ali irão brincar e conviver alguns 
dos nossos amigos. 

Ser düerente. o que 
será? Como será? Ten
temos explicar a 

palavra "diferença" 
pondM ao lado de 
outras: düerença 
na cor, düerença 
na religião, düe
rença no vestir, 
na forma de fa
lar, de pensar e 
de perceber o que 
nos rodeia. Em con-
clusão, todos somos düe
rentes! Só que alguns de nós 
não vão à escola porque lhes 

custa muito ler e fazer contas. 
Para outros, correr é algo bas

tante düícil, impossível 
até. Outros, ainda, ne

cessitam de uma 
pessoa crescida 
para os ajudar a 
comer e a vestir. 
A Associação 
Portuguesa de 

Paralisia Cere
bral (AP.P.C.) vai 

ter uma casa um Cen
tro de Dia - onde estes 

amigos, que crescem de uma 
forma düerente da nossa, po-

derão brincar e conviver à 
vontade. Ali também recebe
rão o apoio de quem se dedi
ca a fazê-Ios felizes. Mas não 
só de pais, médicos e profes
sores precisa o Centro de 
Dia. Todos podemos ser co
mo aAP.P.C. e acreditar nu
ma coisa muito importante: 
há direitos humanos que 
nunca devem ser esquecidos. 
O direito a ser düerente é um 
deles. O ManeI soube que 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

uma das contas abertas no 
BANIF (Banco Internacional 
do Funchal) pertence a esta 
Associação de pais e amigos 
das crianças com paralisia ce
rebral. Essa conta tem o nú
mero 01-18125075 e recebe o 
dinheiro de mãos grandes ou 
pequeninas, negras ou bran
cas. Porque a generosidade 
que v~m do coração não co
nhece diferenças. 

M.e. 
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U M CONTO , DE F A DAS 

• , 

A janela encantada 
O Príncipe João ia virar 

as costas à horrível 
criatura, quando esta 

abriu a boca de dentes podres' 
convidando-o a entrar. João 
olhou para as verrugas do na
riz da rapariga, para os seus 
olhos de sapo, para o cabelo 
de arame e para o corpo (que 
mais parecia uma trouxa feita 
de trapos velhos) e engoliu em 
seco. ~'Entrar na casa deste 
monstro? Serei eu capaz?", 
pensou. "Entra", pediu ela, 
"Senta-te à minha mesa e de
pois do jantar tocarei piano pa
ra ti". João olhou para os de
dos da feiosa: que música p0-
deria sair de uns dedos 
amarelos e enrugados como 
patas de galinha? 

No entanto, a voz da rapari
ga era surpreendentemente do
ce e um convite tão amável aca
bou por acalmar o coração de 
João. Entrou e sentou-se à me
sa. Jantaram e ela tocou piano 
para ele. Das suas mãos pare-

(II PARTE) 

cidas às patas das galinhas saiu 
uma música estranha e ao mes
mo tempo maravilhosa. Nunca 
João tinha ouvido alguém to
car assim! E como o jantar ti
nha sido realmente muito bom 
e o cansaço era grande, acabou 
por adormecer embalado pela 
música suave. No dia seguinte 
viu-se deitado numa cama fofa. 
Do outro lado da janela das cor
tinas de renda havia uma cida
de a acordar consigo. E João 
sentiu-se feliz. A rapariga apa
receu e, com a mesma voz do
ce, pediu-lhe para ficar com ela 
para sempre. O Príncipe sen
tia-se tão bem, tão confortado, 
que disse que sim. As lágrimas 
desceram pelo feio rosto dela, 
quando ela falou: "Apesar de 
eu ser como sou, aceitaste a be
leza das coisas que tinha para 
te oferecer. Graças a ti voltarei 
para casa!" Dizendo isto, caiu 
ao chão. Aflito, João correu pa
ra ela. Sem se importar com as 
verrugas, ~m o nariz torto, os 

\ 

dentes podres, o cabelo espe
tado e os olhos de sapo, aper
tona contra si. Beijoua jurando 
que se ela nãQ morresse a 
amaria até o fim dos seus dias. 
Mas a trouxa de trapos velhos 
não dava acordo. Teve a im
pressão que abraçava uma bo
neca feia e sem vida humana 
por dentro. A rapariga tinha 
deixado de existir. Entre o som 
dos seus próprios soluços, uma 
voz doce de repente se ouviu: 
"Querido Príncipe, não chores. 
Não chores porque eu estou 
aqui". Ele levantou a cabeça e 
então viu-a. Viu a Fada mais 
linda que se pode imaginar! 
Flutuava no ar e os seus cara
cóis dourados flutuavam tam
bém, em redor do pescoço fino. 
"Querido Príncipe, o teu amor 
sincero quebrou este terrível 
feitiço. O feitiço que me manti
nha prisioneira na feia boneca 
de trapos que te vejo a abraçar. 
Foi uma bruxa que me encar= 
cerou dentro desse corpo, Íll-

vejosa como era da minha re· 
leza." Espantado, o Príncip~ 
lembrou-se da janela abertá 
que o fez avistar a rapariga, da: 
rua: "Mas eu afinal vi-te~ Vi-te 
tal e qual como agora és! És a 
bela imagem atrás das cortinaS 
de renda!" A Fadá sorriu. "Era 
eu, sim. A bruxa que me fez o 
feitiço não sabe que as cortinas 
da minha janela são mágicas. 
Sempre que eu delas meapro: 
ximo, a sombra por detrás da 
renda é a sombra da minha al: 
ma. E foi por causa dessa alma' 
que tu te apaixonaste por mim 
e vieste ter comigo". A- Fada 
deu a mão a João. O Ptincipe 
sentiu a pele macia dos dedos. 
tocar na sua pele. O som de um 
piano encheu o quarto e elelt 
desapareceram. ForaÍn vivei' 
juntos para o Pais do Amor, on
de todas as coisas e todas as 
pessoas são mesmo aquilo que 
parecem. 

MARCELACOSTA 
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o meu Carnaval 97 

• o meu desfile 
do Carnaval 97 
além de ser 
divertido 
foi à chuva. 

J á desfilo no cortejo da 
noite há dois anos e este 
é o terceiro. Todos os a-

nos tem sido maravilhoso mas 
este foi o melhor, não foi pela 
chuva mas sim pela dança. Fui 
com a minha irmã e com duas 
amigas da turma. Apesar da 
muita chuva as ruas estavam 

Bilhete 
Postal 

H omem carregando um 
cacho de bananas. 

Trata-se de uma ;fotografia 
tirada em estúdio, para bi
lhete postal, onde podemos 
distinguir um dos trajes 
tradicionais masculinos u
sados na Madeira, com
posto por uma camisa e 
bragas (calção) de linho 
cru, botas de cano dobrado 
até meia perna e um pe
queno carapuço. 

A. Rodrigues 

repletas de gente que também 
connosco dançavam ao som da 
música. O ritmo da dança era 

. como a alegria de alguns tu
ristas e mesmo destas pessoas 
que se divertem com uma 
grande festa. 

Víamos ao mesmo tempo a 
vida alegre que passa da mais 
pequena criança à mais velha 
pessoa da cidade. Os mais pe
quenos gostam muito daque
les disfarces de animais e in
sectos e os mais velhos gostam 
dos disfarces mais pesados 
como «Dama Antiga», «Palha
ço», «Boneca» e ainda «Cow-

boys». Mas voltando ao assun
to atrás a minha troupe que 
era a «Caneca Furada» levou 
um assunto muito interessante 
que era o «Mercado dos La
vradores». Os bailarinos, os 
que iniciavam a troupe iam 
vestidos de vendedores do mer
cado, nós os mais pequenos da 
troupe íamos vestidos de um 
legume que ninguém adivi
nharia sem nós dizermos, éra
mos alfaces. A seguir vinha o 
carro alegórico que vinha mui
to bem feito parecendo a fru
taria do mercado e seguindo 
sempre encontrávamos uma 

parte da lota com os vendedo
res a venderem espada à fre
guesa gritando. 

- «Espada fresca, para a 
nossa freguesa!» 

Mas antecipadamente vi
nham os morangos, os limões, 
as laranjas e as maçãs. 

No Largo do Colégio, local 
de encontro das troupes, tinha 
muitas pessoas disfarçadas 
correndo de um lado para ou
tro, no entanto todos olhavam 
para os figurantes. 

No próprio dia de Carna
val sai então o «Trapalb.ão» 
onde as pessoas vestem-se das 
maneiras mais' extravagantes 
que podemos imaginar. 

A terminar a minha folia 
do Carnaval 97 falta ainda a 
minha participação num con
curso da Malta do ManeI em 
que vou com um disfarce feito 
das folhas do Diário. 

Diana Isabel Sousa 
11 anos 

A Diana Isabel Sousa foi a premiada 
da semana. Tu poderás vir a seguir. Basta 
escreveres sobre o tema da semana. O 
próximo é "A Europa". 

Se a tua redacção for publicada signi
fica que ganhaste e poderás vir ao DIÁRIO 
de Notícias (R. da Alfândega) buscar uma 
credencial que te dá direito ao prémio Kid 
Cool. Não te esqueças que o prémio só es
pera por ti duas semanas. 

loios 102e 126 
Cõ 231279 Fax: 238140 

Agora no 

c. C. EUROPA 
loja, 4 

MODA INFANTIL 
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Joana Marta Camacho Pereira -(O anos 

VALENTIM 
DE CARVALHO 
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Ana Filipa Melim Cal'valho 
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Joana Silva 
Camacho 

Milton Miguel 
Melim França 

André Guilherme 
Faria 

Eliza Tatiana 
Camacho Fernandes 

Catarina Raquel 
Sousa Abreu 

Luís Miguel 
Freitas Abreu 

Vânia Sofia 
,Abreu Jardim 

Carlos Diogo 
Carqacho Vieira 

Vanessa Carina 
Carvalho Gouveia 

Carolina Neves 
Spínola 

Sousa Rocha 

PARABÉNS FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

Nídia Vanessa 
Granito Luís 

André Diogo 
CanhaSilva 

Catarina Maria 
Abreu Barreiro 

Francisca Candelária 
Orfão 

Sousa Gonçalves 

Fábio Andrade 
Velosa 

Sara Cardina 
Gouveia Barreira 

Duarte Nuno 
Ferreira Ascenso 

Lucrécia Patrocínia 
Abreu Agrela 

Tiago André 
Melim Figueira 

Mónica Vanessa 
N. Catanho 

Gouveia 

Marta Isabel 
S. F.Ramon 

Pedro Miguel 
Jardim Pinto 

Débora Cristina 
Carvalho Gouveia 

Rúben José 
Camacho 

Sofia José 
Alexandre Pestana 

Mauro Roberto 
Ferreira Henriques 

Carlos 
Abreu 

Amélia Soraia 
Andrade Pita 

Daniela Soraia 
Melim Alves 

Viveiros 

Se és sócio do Malta do Manei, dirige-Ie à Foto Arco-íris, 
no Centro Comercial Tavira -loja 38, acompanhado 

pelo 81 e pelo teu cor1íio de sócio, e pede para Ie rirarem urna fotografia. 
Apresso-Ie parque o Manei só oferece os cinco primeiràs· 

/JÁO TE ESQUEÇAS DE O fAZER COM ] SEMANAS DE ANTECWfNCIA 
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Pedro Isaque 
Alves Franco 

.': DIA 22 - Pedro Isaque Alves Franco, Rui 
OrladoAndrade, Joana Isabel Martins Lucas, 
Isabel Madalena Gouveia Brazão de Castro. 

DIA 23 - Joana Silva Camacho, Gonçalo 
José quintal Silva, Sofia Alicia Freitas óbrega, 
Diogo José Sousa Rocha, Ana Clara Vieira Ga
ma Gonçalves, Marta Isabel S. F. Ramos, Cláu
dio José Viana E. Andrade, Victor RlÚ Castro 
Rodrigues. 

DIA 24 - Carla Rubina Borges Luís, João 

PARABÉNS 

Nuno Filipe 
Melim Figueira 

Victor Eleutério 
Oliveira Vieira 

Diogo Andrade Teixeira, Mónica Raquel Pe
reiraAbreu, Milton Duarte Rosa Camacho, Pau
lo Sousa Barros, Duarte Filipe Silva Rodrigues. 

DIA 25 - Sofia José Alexandre Pestaua, Ca
rolina Sofia Freitas Quintal Ferreira, Claúdio 
Hemique dos Santos Sousa, Cara Sofia Dias 
Spínola. 

DIA 26 - Caros Filipe da Costa Câma
ra, Carlos José Freitas Pestana, Nídia Va, 
nessa Garanito Luís, Amélia Soraia An-

7 
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drade Pita, Rúben Duarte TeLxeira Escórcio. 
DIA 27 - Vânia Sofia Abreu Jardim, Fábio 

Albino de Brito Lira, RlÚ Miguel Viveiros Fran
ça, Carlos M. F. Abreu, Nélio Bruno Sá Sousa, 
Pedro Miguel Jardim Pinto. 

DIA 28 - Pedro Emauel Dias de Bastos, Ca
rolina Neves Spínola, Fátima Cristina R. dos 
Ramos, Sara cataria R. V. Abreu, Diogo Filipe 
Oliveira Cova. 

DIA 29 - Luís Alberto Freitas Castro. 

r----------------------------------------------------------------------------------.-----.------------------------------------, 
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PINTA E DÁ UM TíTULO 

o 
I < ::L~ ~ o E , p...o:::E-< ~::s E::: . 
~----------·~-~--~------~----~~--~------------------r----~------------------~~---------.-----------~--~----------------------~ .~. . . 

Colecção - Uma Máscara de Carnaval 

e um beiiinho 

Lorina Benigna Gomes Pestana -9 anos 
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• 

TELE V ISÃO 

rt.1'P -~--;JItJ~- - TVI 
HOJE HOJE 

09.02 Noras Avent. Disney 08.30 Animação 
09.25 Ozlets 11.30 Novos Ventos 
09.50 Aprender 12.35 A Odisseia 

com o Arco Íris Submarina 
10.30 Alegria 15.05 Fiime: 
11.45 Dangm' .Ilan: "Cantinflas Porteiro" 

O Agente Secrelo 16.55 Animação 
12.30 Viagens 

18.10 Cybernet 
na Minha Terra 

18.40 Lar, Louco Lar 13.30 Made in Portugal 
16.05 Os Principais 

AMANHÃ 17.00 Os Malucos 
do Circo 08.30 Animação 

Al\~'lH.~ 11.10 Eucaristia 

09.02 Novas Avent. Disney Dominical 

09.25 DeUy 13.25 Portugal 

13.55 Beverl)' Hills Portugues 

14.40 Primeira Matiné 14.25 A Odisseia Submarina 
"Os Visitantes" 15.25 Filme" Anos Loucos 

17.15 Casa Cheia de Rock" 

INTERlliSA 
=GROUP TRAVEL = 

VALENTIM 
DE CARVALHO 

- LI -
HOJE 

08.02 Sempre a Abrir 
11.30 Cybel'master 
12.00 Cuidado com os Gatos 
13.30 Top Mais 
14.40 Amores 

e Rebeldia 
15.40 Jornal Jovem 
16.30 2001 

AMANHÃ 

08.02 Sempre a Abrir 
12.00 Sem Limiles 
13.30 Made in Portugal 
14.40 Alta Voltagem 
15.15 86-6Q.86 
15.55 O Regresso do Tarzan . 
16.50 Ilusões 
18.15 O regresso dos Marrelas 
18.45 .Casa Cheia 

(@. 
1f?J '\ 511~Am 
~ Som, Lda. 

L~_~~ 
: I -
~~......; I... ............ ~'-'"",:,-' 

r\l~( ).\.1) .\ . 
• ~ B"\ RR(lS 

FUNCHAL, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

PREENCHE COM LETRA MAIÚSCULA E 

ENVIA PARA: b 
b DIÁRIO DE NOTíCIAS 
CLUBE DA MALTA DO MANEL 

RUA DA ALFÂNDEGA N.O 8 - 9000 FUNCHAL 

ENVIA RAplDO PARA RECEBERES 
o TEU CARTÃO DE SÓCIO 

".19 " " " .. , ... 

MADIBEL 
Indústria de Alimentos 

e Bebidas, S.A. 

\ 
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