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PEREIRA DE GOUVEIA SUPERA A AUSÊNCIA D' A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 

'- . Sete . " JUIZes 
deixam 
aRegião 

,o Conselho Superior 
de Magistratura (CSM) 
decidiu, está decidido. 
Sete juízes deixam as c0-

marcas da Madeira a 
partir de 15 de Setembro. 
Outros sete assumem o 
seu lugar evem mais um 
para o 3° Juízo Cível. 
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Jardim 
• anunCIa . ,..., 

Isençoes 
fiscais 
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. muda 
, -

para-o ''mátkete 

• o "marketing" do • 
novo aeroporto 
inclui promover 

Pereira recorda: 
«Há 7 anos propus 
a Sociedade 

• Promoção: , --f 
«Há uma coisa 
que joga contra 
todos: o tempo» o Turismo 

" N O V O' " c:J O V E R N O R EG -I O N A L 
. -

votos""on line" 
com surpresas 
APastadosAsSuntos 

Sociais é aque mais 
votações regisía; sobre
tudoemMaurício Me1im. 

A outro níve~ Miguel de 
Sousa recon,firma a sua . 
"performance" nos v(}
tos virtuais. 

• PÁGINA 5 • 

REDE DE DISTRIBUiÇÃO OBSOLETA 
./ 

Agua preocupa 
Porto Santo 

P roblemas na rede 
de distribuição, que 

está obsoleta, estão já 
a repercutir-se no abas~ 
tecimento de água no 
Porto Santo. E os re- . 
servatórios da ilha já 
estão no "vermelho". 

• ÚLTIMA • 

de Promoção ... » 

MADEIRA ESPECIAL 

Os acordos mal definidos aquando da construção do "Crowne Plaza" virão agora 
ao de cima, dada a inevitabilidade do alargamento da Estrada Monumental. 

"NÓ" DO CROWNE PLAZA AINDA POR RESOLVER 

Estrada Monumental 
com quatro faixas 

• PÁGINA 9 • 
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MONTADO D O PEREIRO 

PS contacta população 
da Quinta Grande . Um dia sem álcool 
o presidente do PS-Madeira 
e membros da direcção 
regional e concelhia de ' 
Câmara de I,obos contactam, 
hoje, a população da Quinta 
Grande. 

PP visita 
Serra d'Água 

Ó gmpo parlamentar do 
CDSlPartido Popular e a 
Comissão Política ~egionai , 
visitam hoje, pelas 11 horas , 
a freguesia da Serra d'Água. 

CDU encontra-se 
com pescadores 

A Dnião Democrática Popular 
desloca-se, hoje, ao concelho 
da Ribeira Brava, para abare 
dar os ,:ários problemas que 
afectam' o ambiente naquele 
muniqípio. ' 
. ,. , . 

"O Noivado" 
no CiiIe-teatro 

O Teatro Experimental do 
FunchaL- Núcleo itinerante 
apresenta hoje, pelas 21 
horas, a peça "O Noivado", no 
Cine-teatro ae Santo António. 
Da autoria de Almeida Gar
rett, conta com a encenação 
de Márcià das Dores. 

A CDU-Madeira encontra-se, 
hoje, com os pescadores no 
Caniçal. Conforme comuriica
do enviado à nossa Redw:;
ção, o objectivo da visita é 
aprofundar a discussão dos 
problemas resultantes da 
crise social ·que afecta aquela 
comunidade local. 

o Centro. Cultural e'Desportivo de São José organiza hoje um dia diferente no Montado do Pereiro. , 

Um espectáculo 'de varieda
des denominado "Madeira em 
Festa ~ . é àpresentado hoje, 
pelas Hh45, no' Salao. Paro
quial do Faial. 

Grupo Mariacht actua 
na Ponta do Sol 

Os grupos musicais Mariachi 
México e Danny Show ac
tuam hoje, pelas 20 horas , na 
Ponta do Sol. O espectáculo 
integra-se no programa 
"Animação de Verão", organi
zado pelo pelouro da Cultura 
e Educação da Câmara 
Municipal local. 

O Centro Cultural e Despor
tivo de São José organi

. za, hoje, diversas activi
dades no Montado do Pereiro, es
perando a participação de só
cios e população etn geral. ' ,' 

A iIiiciativa, intitulada "Passe 
um Dia seillÁlcool", pretende-' 
proporcionaraüs. participantes -
um dia dHerente, com 'iexper.iên-

, das em;iqueeedoras ". ' 
Inst.ituição particular de-soÍi-', 

dariedades socia:l, .o referido cen-

DI~IO 
No1lCias 

. UDP visitou zona esquecida 
do Amparo ............................ . 

" ... " .... 

E,mpresa de Electricidade 
privatizada, pe,de lide r do PS 

"',I '" 

Provedor "-
de J,ustiça quer 
estender •. 

4 
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. tI'O tem como objectivos a ,organi- "Alcoolismo, mudança de men-
zação de actividades desporti- talidade" é o tema do debate que 
vas ' e , acções de sensibilização se realiza pelas 11 horas. 
na luta contra o álcool, droga, SI- O· Grupo Folclórico da Casa " 
DA e outros assuntos relativos.à do Povo de Santo António actua-
formação pessoal. rá ao meio-dia. Pelas 13h30, terá . 

As actividades ' despor,tiva's lugar a final do torneio de fute-
programadas pára hoje incluêm boI. ' 
um torneio de futeboÍ, Gom início A celebração da Eucaristia es-
pelas 10h3.o, e.que ,será disputa- tá marcada para às 15 horas, se-
do entre 4~quipl:i:s . Aind~, téIÚs . ·:guiI].do-se a actuação d~ "Tuna 
'de mesa, durante todo ' o dia, e . d'Elas", da Universidade_da: Ma-, 
uma demonstração 'de BTT. , .. deira. 

- - • • "> .. 

. , 

Dia do Exército 
inclui "Manhã Radical" 

Integrada nas comemorações 
do Dia do Exército (25 de 
Julho) realiza-se hoje, pelas 
10 horas,' a prova de orienta
ção "Manhã Radical", nas 
mas do Funchal. Terão ainda 

. lugar os "Baptismos de Mar", 
actividades que contam com a 

'. colaboração do Navio Patm
' lha. 

Sidónio Fernandes 8 é o novo 
secretário
-geràl do' PSOE 

./ 

reeleito no' CAB. ... ......... .... .. . 

Marisa Vieira 
volta a bater 
recorde , 
"nàdbnçj'/ 
(da ·va.,.a ...... ... . ~ .. 
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N O V A L 

O número. de imigrantes a 
trabalhàr ilegalmente em 
Pürtugal é desc~nhecidü, 

mas as estimativas apüntam para 
üs 50 mil. As centrais sindicais te
mem pelo. seu aumento., justifican
do. que está em causa a desregula
mentação. do. mercado. de trabalho.. 

O fenómeno. é, aparentemente, 
incüntrülável, e é quase impüssí
vel übter dadüs precisüs. Pür isso. 
a maiüria düs que tentam cümbatê
-lo. remete para a infürmaçãü für
necida pelo. Serviço. de Estrangei-

, rüs e Frünteiras: em 1999, o. SEF 
recebeu 39 mil pedidüs de autõri
zaçãü de residência. As centrais 
sindicais acreditam que o. número. 
é bastante superiür e até a Inspec
çãü-Geral de Trabalho. (IGT) cünsi
dera a estimativa de 50 mil bastan
te razüável. 

Mas as centrais sindicais, a 
IGT e o. Alto. Cümissariado. para a 
Imigração. e Minürias Étnicas são. 
unânimes em precünizar que as si
tuações de ilegalidade düs traba
lhadüres imigrantes têm de ser ra
pidamente résülvidas, sob pena de 
patrões menüs ' escrupulüsüs ' se 
aprüveitarem da situação. e desre
gulamentarem cümpletamente o. 
mercado. de trabalho.. Pür isso. são. 

- gran,des ·as expectativas na aprü
vagão. d~ nüva'lei,de'ilnigraçãü, cu
ja propüsta yai ser di~çutida quar
ta~feira no. Parlamento.:' 

~ .. ':" ' ... 
't'>:):·" -

,',. '" 
No.va'lei 
vai garantir direito.s 

O alto. cümissáriü para a Imigra
ção. e Minorias Étnicas, Jüsé Lei
tão., acredita que a nüva lei vai per
mitir a regulamentação. do. merca
do. de trabalho. e assegurar o. res
peito. pelüs direitüs labürais düs 
imigrantes. Para Jüsé Leitão., que 
tem trabalhado. junto. düs'imigran
tes para üS infürmar sübre as re-

, gras . e üs direitüs labürais que 
,lhes assistem, alei que vai ser dis
cutida «é uma büa prüpüsta» pür
que vai permitir assegurar a igual
dade de direitos aüs trabalhadü
res imigrantes. «O imigrante tem 
de ser pago. devidamente pelo. seu 
trabalho., independentemente de 
estar üunãü legalmente em Pürtu
gal», defendeu, em declarações à 
agência Lusa. Na sua üpiniãü, a 
prüpo.sta do. Governo. vai dar fürça 
executiva à IGT para übrigar üs 
patrões a pagar aüs trabalhadüres 
imigrantes de acürdü cüm a lei e a 
fazer üs respectivüs descüntüs pa
ra a segurança sücial e o. fisco.. 

Além da acção. infürmativa que 
tem desenvülvidü, o. alto. cümis;;á
rio. tem trabalhado. em cünjuntü 
cüm a IGT 'e' as centrais sindicais 
no. cümbate ' à explüraçãü düs tra
balhadüres imigrantes. «Tentamüs 

'Uma proposta de lei que vai ser discutida 
no Parlamento quarta-feira prevê que os 
subempreiteiros envolvidos numa obra se
jam responsabilizados sempre que sejam 
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detectados imigrantes em situação ilegal. 
Com o diploma pretende-se disciplinar um 
mercado cada vez mais "inundado" de mão
-de-obra clandestina. 

Mas nüs últimüS tempüs o. merca
do. de trabalho. pürtuguês tém sido. 
invadido. pür russüs e rümenüs, 

, que, embüra tenham mais fürma
çãü prüfissiünal üu académica que 
üs africanüs, trabalham nüsmes
müs sectüres. 

Carlüs Trindade cünsidera que 
, cüntinua a eXistir uma fQrte cür
rente de emigração. em Pürtugal, 
devido. à pülítica de baixüs salá
riüs, e que esta saída facilita a imi
gração.. «As cürrentes migratórias 
em Pürtugal, que se têm agravado. 
nüs últimüs tempüs, só servem üs 
interesses do. patrünatü, que cün
segue pagar saláriüs ainda màis 
baixüs», criticüu. 

A UGT cümunga desta teüria e I 

reafirma que não. faltam trabalha
düres em Pürtugal. As condições 
que lhes sáü üferecidas é que são. 
más. «Os imigrantes aceitam es
tas cündições e quase que são. es
cravizadüs, mas não. recebem salá
riüs muito. inferiüres aüs düs seus 
cülegas pürtugueses dado. que não. 
lhes são. feitüs descüntüs», disse, à 
Lusa, Júlio. Fel'llalldes, dirigente 
da UGT respünsável pelo. gapinete 
da imigração. e exclusão.. 

Para ajudar üs imigrantes, a 
UGT criüu uma linha infürmativa 
na Internet sobre a nüva lei (SOS 
Imigrante) e tem no. seu gabinete 
de apüiü ao. imigrante uma cülabü
radüra guineense que fala criüulü . . 
Cabi Carvalho.' disse que atende 
cerca de 25 imigrantes pür dia, 
mais de metade em situação. ile
gal, que prücuram infürmações sü
bre direitüs, trabalho. üu discrimi
nação. no. trabalho.. Esta cülabüra
dora da UGT deslüca-se düis dias 

, pür semana à Damaia, ünde a 
UGT tem um autücarrü transfür
madü em escritório., para facilitar 
aüs imigrantes lücais o. acesso. a 
este apüiü, até pürque muitüs têm 
medo. de prücllrar ajuda. , 

CGTP e UGT ~êm feito. os.po.ssí~':: 
veis para seiiSiblI!zâru pÓâêr~pôIF~ 
ticü para a neriellsidade,de m~1hü-
rar a prüpüsta -de ler sübre a 4ni
graçãü. Defend~m que as autüriza
ções de permanência devem ser 
transfürmadas em autürizações 
de residência, que üs parceirüs sü
ciais devem acümpanhar o. prüces
sü de legalização. e que üs imigran
tes têm o. direito. de ter cünsigü as 
respectivas famílias . 

A Intersindical vai mais lünge e 
pede a legalização. de tüdüs üS imi-

Imigrantes de Leste dormem em beliches aüs pares num düs váriüs lücais para dürmir, 
para püuparem dinheiro. que pertendem enviar para as suas terras. 

, grantes ilegais em Pürtugal e que 
üs dünüs das übras sejam respün
sabilizadüs' em caso. de ilegalidade 
e não. apenas üs empreiteirüs üu 
subempreiteirüs. Tüdüs üS interve
nientes no. cümbate a este fenóme
no. estão. satisfeitüs cüm o. facto. 
de, cüm a nüva lei, üs patrões fica
rem übrigadüs, sócüm um auto. da 
IGT, a pagarem üs saláriüs devi-

em c~njuntü resülver as situações 
de que vamüs tendo. cünhecimen
to., em diálügü cüm üs patrões, 
mas quando. isso. não. resulta, üu 
se trata de casüs mais cümplica
düs, infürmamüs'as autürida~es ju
dicü'tise criminais», disse. 

Carlüs Trindade, dirigente da 
GGTP respünsável pela área da 
imigração., recünhece que a acção. , 
sindical nestas situações não. é fá
cil. «A nüssa capacidade de inter
vir nüs lücais de trabalho. depende 
muito. da ürganizaçãü sindical que 
temüs nas respectivas einpresas. 
Se temüs um büm aparelho. sindi
cal cünseguimüs übrigar o. patrão. 
a cumprir a lei, de cüntrário é mui
to. difícil», disse o. sindicalista. 

Muitas vezes também não. é fá
cil a aprüximaçãü ao. trabalhadür 
explüradü, pQrque üs im~grantes 
ileg;lis temem a expulsão.. E Paulo. 

Trindade quem 0. ' diz: «Estes imi
grantes, pür estarem em situação. 
de ilegalidade, estão. fràgilizadüs 
de duas fürmas: perante ü'patrãü, 
e pür isso. se sujeitam à explüra
çãü, e perante a süciedade», afir
,müu. 

Indústria ho.teleira 
recruta ilegais 

" 

Ainda segundo. o. sindicalista, a > 

maiüria düs iinigrantes ilegais tra- -
balha nüs sectüres de mãü-de-ü
bra intensiva: cünstruçãü civil (üs 
hümens) e limpezas industriais üu 
dümésticas (as mulheres) .- Na in
dústria hüteleira também traba-

, lham muitüs imigrantes em situa
ção. ilegal, prüfissiünais cüm pou
ca fürmaçãü" nürmalmente a de
sempenhar funções de àjúdante 

de quarto. üu de cüzinha. , «Estes 
trabalhadüres, ücupam na cadeia 
de produção. üS trabalhos mais pe
sadüs e perigüsüs, menüs qualifica
düs, cüm saláriüs inferiüres aüs 
dQS cülegas e quase sem direitüs», 
disse. 

No.va,o.nda de imigrantes 
'vem do. Leste 

Nüs últimüs três anüs hüuve 
grandes alterações relativamente 
à ürigem düs imigrantes ilegais, 
mas üs mütivüs são. sempre üs 
mesmüs - prüblemas ecünómicüs 

, ou süciais nüs seus países, garan
te o. sindicalista. Até àquela altura 
a grande 'maiüria düs imigrantes 
era' üriunda düs países africanüs 
de" língua pürtuguesa; seguidüs 
düs brasileirüs e düs senegaleses. 

, düs ao. trabalhadür imigrante e üs 
descüntüs devidüs para a seguran
ça sücial e o. fisco.. É que muitas 
vezes acüntecia que o. próprio. pa
trão. denunciava ao. SEF o. traba
lhadür clandestino.. Este era expul
so. e o. patrão não. pagava nem se
queI' o. salário. co.ntratadü. Uma si
tuação. que a nüva prüpüsta de lei 
evitará, visto. que prevê que -üs su
bempreiteirüs _ envülvidüs numa 
übra sejam respünsapilizados sem-

, pre que sejam-detectadüs imigran
tes em situação. ilegal Il,las deixa 
de füra o. dQnü da'übra. 

Ro sA RIA RATO, da 'agência Lus a, 
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UDP DENUNCIA 

«Zona do Amparo 
votada ao' abandono» 

A Freguesia de São Martinho foi visitada ontem pela UDP 

A UDP-Madeira deslo
cou-se, ontem, ao Sítio 

do Amparo, na Freguesia 
de São Martinho, Funchal, . 
para denunciar alguns aten
tados ambientais que aí 
ocorrem. 

Segundo Jóão Alves Jar
dim, da União Democrática 
Popular, «esta zona do Am
paro foi votada ao abando
no. Tem poluição, atenta
dos ambientais e conti
nuam a fazer desaterros nQ 
Pico de São Martinho. A si
tuação é mesmo alarman-
te». . 

A estrada qué faz a liga
ção ao Pico de São Marti
nho, onde era feita a extrac
ção de areão, foi alvo de du
ras críticas. 

De acordo com João Al
ves Jardim, a referida Via 
sempre mostrou falta de 
condições de segurança, 
chegando a existir casos de . 
mortes, o que provocou o fi
nal da extracção de areão. 

Actualmente, a estrada 
está em terra, o que leva a 
que, ~ segundo o mesmo di- . 
rigente partidário, «no Ve
rão há sempre montanhas 
de pó e no Inverno, como es
sa via é inclinada, as terras 
e o entulho são levados pe
las águas da chuva até ao 
Amparo». 

Segundo João Alves Jar-. 
dim, este problema já fode- ' 
va:Htado na Assembleia Mu
nihlpale na Câmara Munici
pal 9.0 Funchal, sem quê 
existisse algum tipo de ac
ção: por a referida autar
quia: defender que esta não 
é uma área <<'de domínio pú-. " 
blico». . 

A UDP defende que os 
postes de electricidade colo
cados ao longo da vià é as 
casas construídas transfor
mam essa via numa área de 
domínio público, 

A estrada que é a conti
nuação da Travessa do Am
paro foi.igualmepte alvo de 
,críticas por parte da UDp, 
devido ao · facto de ainda 
não ter sido alcatroada, o 
que prejudica as famílias re
sidentes lia zona. 

A próxima acção deste 
partido, prevista neste âm
bito, será um abaixo-assina-. 

. do por parte dos moradores 
. e «se a Câmara continuar 
com a mesma posição, nós 
iremos recorrer à Justiça, 
para que se levante um in
quérito, porque não se ad
mite uma situação destas 
dentro do Funchal», afir
mou João Alves Jardim. 

ANA CORREIA 

acorreiaOdnoticias.pt 

CDU CHAMA A ATENÇÃO 

Situações. de miséria 
em pleno Funchal 

ACDU-Madeira visitou 
diversos locais da Fre

guesia de São Pedro, Fun
chal, na manhã de ontem. 

De acordo com Edgar Sil
va, líder da CDU, o objecti
vo da deslocação de ontem 
foi o de dar voz às cente
nas de famílias que vivem 
em condições precárias na 
freguesia de São Pedra, 
alertando a Câmara Munici
pal do Funchal e o Governo 
Regiónal, «para que assu
mam as suas responsabili
dades, porque casos como 
estes devem ser considera
dos como prioridade abso
luta». 

O dirigente partidário 
. quis igualmente fazer um 

alerta para a sociedade no 
seu todo, afirmando que 
«quem tem um mínimo ~e 

consciência social não po
de ficar indiferente a estas 
situações de imensa preca
riedade». 

Exemplo desta realida
de é o Beco da Levada, per
pendicular à Rua do' Que
bra Costas, onde a CDU
-Madeira encontrou ~mze fa
mílias a viver em barracas 
e em condição desumana. 

Segundo Edgar Silva, 
«as situações de exclusão e 
pobreza' estão directamen
te dependentés das muitas 
carências na área da habi
tação», 

O referido líder partidá
rio mostrou-se indignado 
pelo facto de uma freguesia 
localizada no centro da ci
dade do Funchal 'ser palco 
de «muita·pobreza». 

A.c. 
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SOB R E E N D I. V I D A M E N T o D A REGIÃO 

PSD aguarda 
decisão do 'Frib1J1lal 

o PSD'não 
avançou 
ainda com o 
pedido de 
inconstitucio
nalidadeà Lei 
das Finanças 
da Região. 

'0 s deputados do PSD 
vão avançar cl)m o 
pedido de incoftstitu

cionalidade à .Lei das Finân
ças das Regiões Autóno
mas, caso o Tribunal Cons
titucional decida J pela in
constitucionalidade, pedida 
pêlo Ministro da República,' . 
do valor do ' endividaÍnénto 
da Madeira, que foi aprova
do no Orçamento para. este 
'ano, A garantia foi dada, on~ 
tem, pelo líder da bancada 

, social-democrata na Assem
bleia Regionál, Jaime Ra
mos, após a apresentação 
das conclusões das ''VI Jor
nadas Parlamentares do , 
P,SD" , realizadas 1).0 Estrei
to de Câmara de Lobos. 

Os deputados do PSD estiveram reunidos, durante dois dias, em .:Tornadas Parlamentares. 

Outro tema em destaque 
na conferência de imprensa 
foi o da descriminali~ação 
da: droga. Questionado so
bre o que será feito na Ma
deira na eventualidade da 
lei da droga ser promulga
da pelo Presidente da Repú- . 
blica, Jaime Ramos afir
mou que esta só será aplica
·dá em «termos ·penais», 
uma' vez que a Região tem 
«um regime 'de Saúde pró
prio», tendo o poder de des
pend~r;ou nâo nO 'seu Orça
mento de apoi.os. financei
ros para dar cumprimento 
ao que está estipulado na 
nova legislação. " 

No entanto, tudo estará 

pendente da vontade da As
sembleia Regional e das 
pessoas que estarão à fren
te do próximo Governo, sa
lientou. 
" ' Em relação. àquilo que fi

cou por concretizar nesta 
sessão legislativa, o' presi
dente do Grupo Parlamen
tardo PSD acredita que 
muitos diplomas terão que 
ser renovados, dando como 
exemplo o que diz respeito 
ao aumento do subsídio de 
velhice e ' de invalidez de 
acordo com os custos da in
sularidade, cuja discussão 
foi rejeitada em plenário da 
Assembleia da República. 

No baianço à Legislatu
ra, 'que termina a ·3i deste 
mês, Jaime Ramos desta
cou «a coesão interna e a 
eficácia», que serviram de 

_ «suporte às políticas e ini-

ciativas do Governo Regio
. nal)~. 

Apesar das «limitações 
de ordem constitucional», 
os social-democratas elege
ram algumas iniciativas co-

. mo sendo as de maior inte
resse para a população ma
deirense. Entre elas, encon
tram-se a aprovação do Es
tatuto Político-Adrp.lnistrati
vo, a Lei das Finanças das 
Regiões Autónomas - pelo 
facto de vir «clarificar, em 
alguns aspectos, . obriga
çõés do Estado para: com a 
Região -, a aprovação da re
solução sobre a transferên
cia de competências e regio
nalização de serviços de
pendentes do Ministério da 
Justiça, a aprovação de in
centivos no âmbito do IRS e 
IRC e o Projecto de Resolu
ção condenando o de~résci-

P P 'N O C'A N I ç A L . 

Madéira . sofre crise 
nos sectores produtivos 

A grupo parlamentar 
V do. CDS/PP e a Comis
são. Po.lítica, Visitaram. on
tem a 'freguesia do Cani
çal para analisar o pro.ble
ma das pescas. 

De aco.rdo co.m José Ma
nuel Ro.drigues, líder dos 
"populares", os sectores 
produtivos regionais, se
jamestes a pesca ou a 
agricultura, já se encon
tram em crise. 

Para corrobo.rar esta 
afirmação, o. líder do CDS/ 
PP-Madeira lembrou que 
20% da frota da pesca de 
atum de Machiço e Cani
çal está em pro.cesso de 

' abate. 
O PP mo.stro.u alguma . 

indignação no que se refe
re à apatia do. Go.verno Re-

• gional pelo sector das Pes
cas, «que compromete cla
ramente o esforço. de re
co.nversão da frota que foi 
levado a cabo no.s ' últimos 
anos pelo. 'apoio de fundos 
europeus e também pelo. 
dinheiro do.s contribuin
tes madeirenses», salien
to.u José Manuel Rodri
gues. 

O dirigente partidário 
não quis deixar de cha
mar a atenção para o fac
to de os pescado.res esta
rem a fugir para o.utras ac
tiVidades, como é o. caso 
da construção civil, e de 
os armado.res se verem 

forçado.s a vender as ~m" 
barcações para saldarem 
dívidas aos fo.rnecedores 
ou à banca: 

A falta de rendimentos 
e as alterações nas vidas 
comunitárias de Machico. 
e Caniçal, que anterio.r
mente dependiam em 
grande parte da pesca, le
va a problemas so.ciais co
mo a exclusão e a toxico
dependência. Tudo isto se 
deve ao facto de «a pesca 
do. atum está a passar por 
uma crise grave», afirmou 
José Manuel Rodrigues. \ 

Devido às crescentes si
tuações problemáticas, o 
CDS/PP veio requerer ao 
Governo. Regional uma to-

, . 
mo de i por cento da bonifi
cação ao. crédito à habita

. ção. 
Outras medidas aborda

das foram as que dizem res
peito à criação das socieda
des de desenvolvimento do 
Porto Santo e da Zona Oes
te, do Instituto de Desenvol
Vimento da Madeira, da So

. ciedade Vialitoral Sul e do 
IGA - Investimentos e Ges
tão da Água, bem como à 
elevação da vila de Santana 
a cidade. ' 

Os deputados do PSD 
manifestaram ainda a sua 
preocupação «pelo actual 
estado do país», face «à in
capacidade do Governo da 
República» em resolver os 
problemas . SOCiaIS, nas 
mais diversas áreas. 

SiLVIA ORNELAS 

50 rn el a sOdnoti das . pt 

mada de medidas urgen
tes para reso.lver a crise 
no sector das pescas e 
nos outros secto.res afecta
dos. 

O líder regionaJ do. Par
tido Po.pular salientou 
igualmente que a Região 
está cada vez mais a de
pender de verbas exter
nas vindas da União Euro
peia e do. Estado., afirman
do que «as despesas co.r
rentes anuais da Madeira 
já são. muito superiores às 
receitas». 

Jo.sé Manuel Ro.drigues 
ressalvo.u que a eco.nomia 
regional se .deve tornar 
um factor de preocupação. 
para to.dos os madeiren
ses e po.rto-santenses, 
principalmente pc>rque, de
Vido à forte dependência 
dos apoios comunitários e 
do. Go.verno. Central, a Re
gião estar, a pouco e' po.u
co., ~<a perder autonomia fi-
nanceira» 

ANA CORRE IA 
acorreia@dnoticias.pt 
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M -A. U R í c I o E MANUEL BRITO c O M M A IS v O. TOS 

Votaçãovirtualdenuncia 
"corridas"· Dluitointensas · o lpédico Maurício·Mé- . 

· lim é o nome que ' 
. . mais votos registoQ -
ao longo da primeira sema- ' 
na da sondagem "on tine" so
bre a constituição do próxi
mo Governo RegionaL Me
lim aparece entre as quatro 
-primeiras hipóteses para a 
Secretaria dos Assuntos So- ' 
ciais e, após sete dias, ultr:a
pl;1ssa "delfins" e' secretários 
regionais com os seus 2.712 
votos, de acordo com a con
tagem registada ao meio dia 
de óntem. 

Curiosamente, a pasta on-
· de Maurício Melilp é 'o mais 

desejado é também a qu~ 
mais interesse despertou . 

· junto dos leitores do DIÁ-
RIO na Internet. Só assim 

· se ·expli~a outra grande vota
' çãó em Manuel J3rito,.ex-prê
'sictente d~ deiegaçãQ regio~ 
nal da Ordem dos Médicos, 
com 2.354 votos a sugerir o 
seu nome para secretário rfl
gional dos Assuntos Sociais. 
Já Rui Adriano de Freitas, o 
actual titular desta pasta no 
governo de Jardim, teve ape
nas 83 votos. Isabel Lencas
tre, que figura também en
tre âs quatro sugestões 
apresentadas, conta com 
57. 

Miguel em duaS pastas 

, Depois dos Assuntos So
ciais, a pasta que maior inte
resse despertou foi a vice
-presidência, um,a das duÇts 
sugestões do DIARIO (a ou
tra foi a dos Recursos Natu
rais/Ambiente). Aqui, Mi
guel de Sousa confirma a 
tendência para os bons re
sultados em sond~gens "on 
tine". Miguel; que já foi ''vi
ce" de Jardim antes de dei
xar o Governo Regional, re
gistou, até ontem ao meio 
dia, 1.544 votos. Este resul
tado deixa Miguel de Sousa 

, a uma considerável distân-
• cia de João Cunha e Silva, 

cujo nome foi indicado 889 
vezes para uma eventual vi-

· ce-presidência a criar na es
trutura do próximo governo. 
O terceiro mais votado para 
este mesmo cargo foi o presi
dente da Câmara do fun
chal, com 783 votos. Depois 
de Miguel Albuquerque sur
ge Paulo Fontes, secretário 
regional do Plano e Coorde
nação, com 617. 

Além de estar em primei
ro para a vice-presidência, 
MigueJ de Sousa lidera tam
bém as preferências dos par
ticipahtes nesta sondagem 
no que toca à secretaria do 

· Plano e Coordenação. Embo
ra com um nível de partici
pação muito inferior em re
lação à& pastas atrás referi
das, neste caso, Miguel de 
Sousa tem 426 votos. Em se
gundo lugar aparece Paulo 
Fontes, actual responsável 
por esta secretaria, com 
165. João Cunha e Silva re-

• Maurício Melim, Manuel Brito, Miguel de Sousa, Castanheira da Costa, Rui 
Alves e Domingos Abreu são os nomes mais votados na sondagem "on line" 
promovida pelo DIÁRIO sobre a constituição do próximo gover.no. . 
A participação é muita e permite as m~is diversas leit.ur~_s .•. · . , 

Alfredo Fernandes Castanheira da Costa Domingos A~reu Henrique Costa Neves 
----------------------~-------------------. . --------~--------------------------------

PARTI C I P A çÃ O DOS L E I T O R .E S 

Nomes mais votados 
integram leque de sugestões 

A os leitores . que participam 
nesta sondagem "on line" é 

dada a possibilidade de, além dos 
nomes e das pastas sugeridas, 
apresentarem outras soluções pa
ra a estrutura do próximo gover
no e respectivos titulares. 

A ideia foi aproveitada por mui
tos leitores do DIÁRIO na Net e, 
em apenas uma semana, surgi
ram milhares de nomes para de
zenas de secretarias, algumas 
càrregadas de ironia. 

Como previsto, os nomes que 
mais vl:pzes forem referidos por 

\ sugestão dos ' leitores passam a 
surgir ao lado das quatro hipóte
ses apresentadas na passada se
mana. Esta situação levou já a 
uma mudança que entrou em vi
gor às 00.00 de hoje, 'Assim, se 
voltar a aceder a www.dnoticias. 
pt vai encqntrar novos nomes en
tre as sugestões para secretários 
regionais das diferentes secreta
rias. Entre esses, estão Carlos Pe
reira (Economia), . Gil Canha 
(Agricultura), Machado de Andra
de (Plano e Coordenação), Jaime 
Filipe Ramos (Recursos Ruma-

' nos), Gonçalo Nuno Santos (Emi
gração), Jorge Pereira (Equipa
mentó Social) e Jesus Maria Sou
sa (Educação). 

Além destes, há outros nomes 
que aparecem centenas de vezes 
para as mais variadas pastas, co
mo é o caso de Rui Caetano (Ju
ventude), Maurício Marques (Cul
tura), Carlos Lélis (Cultura), Pe
dro Ventura (Ciêncill. e Tecnolo
gia), Francisco Fernandes (Des
porto), entre muitos outros com 
maiqr ou menor projecção políti~ 
ca ou social. 

• 
cebe 63 votos e Paulo Silva 
59. 

o secretário Rui Alves 

Para secretário regional 
do Equipamento Social é 
Rui Alves o nome mais vota
do. O ex-vereador na CMF e 
presidente do Nacional (que 
acaba de dar o nome ao es
tádio do clube) foi indicado 
para esta pasta 1.600 vezes. 
O segundo mais votado nes
ta secretaria é Santos Cos
ta, chefe de gabinete de Jor
ge Jardim Fernandes, que ul
trapassa o próprio secretá-
· rio; O primeiro tinha, até ao 
meio-dia dê ontem, 933 vo-

· tos é Jardim Fernandes 388. 
· A meio da tabela estava Ma
nuel António Correia, presi
dente do Instituto de Habita
ç?,o, com 783. 

Para a futura secretaria 
do Turismo surge, em pri
meiro lugar, o actual secretá
rio regional da Educação. 
Francisco Santos, um nome 
dado como possível no lugar 
João,Carlos Abreu, que obte
ve esta s~mana 241 votos. O 
segundo mais votado é ou
tro membro do actual gover
no; Pereira de Gouveia, que 

· teve 186, seguido pela direc
tora regional de Turismo, 
Conceição Estudante, com 

· 100. O actual titular recebeu 
81 votos. 

Na Economia e Coopera
ção Externa, Pereira de Gou
veia foi o mais indicado, 
com 193 votos, logo seguido 
por João Santos, com 151, 

. Eduardo Abreu com 97 e Ma
· ximiano Martins com 47. 

Para a pasta da Educa
ção foi Castanheira da Cos
ta o preferido dos partici
pantes nesta sondagem. O 
ex-reitor da Universidade 
da Madeira, este ano fora 
da lista de candidatos a de
putados · pelo PSD, obteve 
324 votos, sendo seguido 
por E'ranctsco Santos (154), 
Alexandra Branco (124) e 
Ivo Nunes (64). 

Domingos no Ambi~nte 

Na outra das novas pas
tas - Recursos Naturais/Am
biente - também há núme
ros expressivos. O mais vo
tado é de Domingos Abreu, 
presidente da Ordem dos 
Biólogos na Madeira e já da
do como um dos "secretariá
veis" a partir de Outubro. Se

\ gue-se Henrique Costa Ne
ves, director do Parque Na-
tural da Madeira, com 956 
votos e, a grande distância, 
Alfredo Fernandes (210) e 
Raimundo Quintal, (209) . 

Sidónio Fernandes, com 
175 votos, lidera a lista par.a 
os Recursos Humanos, se
guido por Brazão de Castro, 
com 181, Carlos Perdigão 
com 123 e Rui Silva, com 48. 

Na Agricultura surge des" 
tacado o nome de Alfredo 
Fernandes (274), à frente de 
Bazenga Marques (125), Ma
nuel Pita (92) e Rocha da Sil
va.(86) 

Recorde-se que os núme
ros acima referidos eram os 
que se registavam ontem, 
cerca do meio-dia. Logo, a 
esta hora, os resultados po
derão ser certamente dife
rentes. Para acompanhar as 
votações, o leitor pode ,con
sultar a página do DIARIO 
em wWw.dnoticias.pt. a qual
quer momento. 
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JARD IM DEFINE E S T R A T É G I A S 

Novas tecnologias-
COIn isenções fiscais -, , 

O PresIdente do Go
verno Regional 
faz um balanço 

positivo à Semana da 
Madeira na Expo de 
Hannover. 

Em declarações abs 
. jornalistas, Alberto 

João Jardim destacou 
que a presença da Re
gião, e dos seus grupos,. 
deram uma enorme pro
jecção à Madeira, pro
movendo o destino tu
rístico, a par com a pre
sença que a RAM mar
cou no "Pavilhão do Co
nhecimento", com o pro
jecto da "Inteligência 
Conectiva". . 

Um trabalho apresen
tado .num espaço cuja 
área é maior do que o 
Pavilhão de Portugal, e 
que pretende dar uma 
visão diferente da Ma
deira e também mais 
aproximada daquela 
que será a aposta do fu
turo, que já arrancou 
em proj ectos como o 
Tecnopólo e a sua inte
racção com a Universi
dade. «Este foi clara
mente o lançamento da 
Madeira como presença 
no Mundo, pois se nós 
fomos o arranque das 
descobertas, também 
queremos ser uma base 
nas novas descobertas 
tecnológicas», salien
tou. 

Para atingir este ob
jectivo, Jardim diz que 
é suá ideia aproveitar 
ás reformas fiscais do 

'próximo mandato para 
incentivar o uso das no
vas tecnologias, e para 
dar benefícios fiscais 
às empresas e institui
ções que se dediquem à 
utilização e formação 
nessa mesma área. 

. É que, embóra o fol
clore e o turismo ' cQnti~ 
nu em a ter importân
.cia, nomeadamente no 
mercado alemão, a 
grande aposta terá de 
ser feita no domínio dâ 
in teligência. 

De resto, e voltando 
à presença que a RAM 
marcou em Hannover, 
sublinhou que de uma 
forma geral «correu tu
do muito bem», pelo 
que não deixou de felici
tar as secretarias regi 0 -

• o presidente do Governo Regional pretende implementar, 
no próximo, màndato, isenções fiscais para as empresas 
e instituições que trabalhem nç âmbito das novás · ' 
tecnologias. Di~se-'o,ontem, em Hannover, . depois 
de ter visitado o projecto da "Inteligência Conectiva". 

No final da sua visita à fei ra de Hannover. Jardim visitou o pavilhão do Cal).adá, onde assinou o livro de honra. 

nais envolvidas no even
to. 

O presidente do Go
verno Regionai comen
tou, ainda, os elogios 
de Jorge Sampaio à pre
sença da Madeira em ' 
Hannover. A pr.opósito, 
referiu que «o presidEm- . 
te da República não po
de ,deixar de estar orgu
lhoso do que ' a Madeira 
;:tqui féz por Portugal. O 

. que Portugal tem de 
mais espectacular nes
ta exposição é precisa
mente a parte da Madei
ra, nas novas tecnolo
gias e na inteligência». 

Isto sem deixar de sa
li~ntar a animação que 

. a Região levou à pró
pria Expo de Hannover. 
«Penso, por isso, que o 
Presidente da Repúbli
ca pode sair satisfeito e 
orgulhoso do que aqui. 
fizemos e, tal como ou
tros notáveis portugue
ses, pode reflectir so-

Jardim junto a uma agente da polícia montada canadiana. 

bre aquilo que nós ma
deirenses somos capa
zes de fazer, desde que 
nos dêem as possibilida
des de desenvolvermos 

as nossas ideias», real
çou , sublinhando que o 
qu e foi feito na exposi
ção é a demonstração 
clara de que com mais 

autonom~a «ainda ' so
mos capazes de fazer 
melhor pelo país» . 
Além de que é a de
monstração de que os 

.. madeirenses são um po
vo superior. 

Já relativamente ao 
jantar em que ésteve 
presente Jorge Sam
paio, Alberto João ' Jar
dimadiillltpu que - não 
'falou uma úniCâ V'ez de 
política, nem em qual- . 
quer questão pendente. 

Dá visita à Alema
nha, o presidente do Go- . 

·verno destacou o «as
pecto sentimental», que 
foi visitar o Muro de 
Berlim, onde sentiu 
«uma felicidade espe
cial por ter visto cair o 
que havia de mais sórdi
do e de mais horrendo, 
que era a ditadura co
munista na Europa e os 
obstáculos que punha à 
liberdade das pessoas». 

rg o n ca lves@d n otic ia.5. p t 
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Jardim 
. oficialmente 

isento 
Alberto João Jardim diz 

que vai cumprir o dever de 
, isenção a que está obrigado 
como presidente do Governo 
Regional, agora que já foi 
anunciada a data das eleições 
regionais. Contudo, não ape
lar ao vot6 em si ou no seu 
partido, . não quer dizer que 
não possa fazer qualquer co
mentário político, ou respon
der a qualquer ataque de um 
adversário. «Mas também is
so não me preocupa, porque 
as pessoas são inteligentes, já 
sabem quem eu sou, quem é o 
senhor' Rodrigués, e quem é o 
feitor de Lisboa, portanto não 
vale a pena andar com mais 
apelos ao voto», sublinhou. 

"Madeirense" 
em peso 

na Madeira 
Os funcionários do restau

rante "O Madeirense" · foram 
anteontem à noite presentea
dos com uma viagem à Madei
ra, pelo trabalho de promoção 
da ilha que estão a realizar · 
em Hannover. 

O presente foi oferecido 
por djversas individualidades, 
se-\ldo que as viagens ficam a 
cargo de Manuel Fernandes, 
proprietário 'do restaurante, o 
alojamento foi oferecido pelo 
empresário Luís Camacho, en
quanto os "transfers" e um jan
taI' de convivio foi oferecido 

. pela secretaria regional do Tu-
rismo e Cultura. 

De referir, também, que o 
restaurante "O Madeirense" 
soube receber, não só as equi
pas de trabalho da Madeira, 
como também os jornalistas 
deslocados para a reporta-, 
gem em Hannover, comporta
mento este que foi extensivo 
ao "staft" do Pavilhão de Portu
gal, e às equipas da Madeil'a. _ 

. Buthelezi 
< e D., Duarte 
no aeroporto 

Com a contagem decres
cente para a inauguração do 
Aeroporto Internacional da . 
Madeira vão sendo conheci
dos mais nomes daS individua
lidades convidadas. 

A propósito refira-se que 
as últimas confirmações são 
as de ButhelE;lzi e de D. Duarte 
de Bragança. Este último esta
rá, na altura, a passar férias 
no Porto Santo, e irá deslocar
-se à Madeira para estar pre
sente no,evento. 
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DEIXAM A M A D E I R' A E ENT'R A M o I T O 

QuinZEt juízés 
de maias aviadas 

" . 

De regresso à "Pérola do 
Atlântico" está Carla Maria 
Silva Ribeiro que deixa o 2° 
J uízo do Tribunal de Ama
rante, no norte do país, e as
sume funções no 2° Juízo do 
Tribunal de Santa Cruz. Car
la Ribeiro já conhece a Ma
deira onde ocupou funções 
na Ponta dô Sol. Obteve um 
"Suficiente/C" na classifica
ção. 

O Conselho puperior 
de Magistratura , 
(CSM) decidiu, está 

decidido. Sete juízes deixam 
as comarcas da Madeira a 
partir de 15 de Setembro. 
Outros sete assumem o seu 
lugar e vem mais um para o 

. 3° Juízo Cível, uma vez que 
o magistrado Paulo Gouveia 
transfere-se definitivamente 
para o Tribunal Administra
tivo e Tributário do Fun
chal. A decisão será publica
da este iTerão, no Diário da 
República. 

Estão de saída: Joaquim 
Neto Moma que deixa a iTa
ra Mista do Funchal e vai pa
ra a 1 a iTara Mista de Lou
res. O magistrado obteve na 
classificação do CSM um 
"Bom com distinção". De saí
da está também Fernando 
Manuel Dias Pereira que dei
xa o 2° Juízo Cível do Tribu
nal Judicial do Funchal, on
de desempenhou o cargo ro
tativo de juiz-presidente, e 
vai para o 1° Juízo Criminal 
do Tribunal de Oeiras. Obte
ve um "Bom" na classifica-

. ção: 
Igualmente de saída está 

Sandra Hermengarda do 
iTalle-Frias Madureira Mou- . 
tela Simões. A juíza deixa o 
1° Juízo do Tribunal de Co
marca de Santa Cruz e assu
me funções no 1° Juízo Cri
minal do Tribunal d~ Comar
ca de Loulé, Algarve. Obteve 
um "Suficiente/C" na classifi
cação. De Santa Cruz despe
de-se também iTictor Hugo 
iTelosa Dias Pardal que dei-

• Quinze juíz'es serã.o movimentados de e para a 
Madeira por .decisão'tomádÇl na re.~nião de 11 ~e 
Julho do Conselho.Superiór de Magistr~tura (CSM). 
Sete deixam a Madeira e oito entram nas co'marcas 
da Região. Os magistrados as'sumem funções 
a partir de 1,5 de Setembro. 

Sete juízes deixam as comarcas da Madeirá .a partir de 15 de Setembro. 

P ARA DISCUTIR REFORMAS D O SECTOR 

Associação de bombeiros 
quer reunir com 9R e, partido~ 

A Associação Nacio
.. nal de Bombeiros 
. Profissionais vai pedir 

audiências com O · Gover
no Regional, com os gru
pos parlamentares regio
nais e autarquias para 
apresentar as suas pro
po~tas .relativas à nova 
Lei Orgânica do Bombei
ro e às reformas que es
tão em discussão para o 
sector. 

Segundo afirmou on
tem Fernando Curto, 
membro da direcção na
cional. da Associação Na
cional de Bombeiros Pro
fissionais, . após um ple
nário realizado no Hotel 
da Ajuda, as aud~ências 
«serão pedidas durante 
a próxima semana pela 
direcção nacional e espe
ramos uma boa receptivi
dade para analisar as 
nossas propostas». 

A ANBP reuniu na Ajuda com os bombeiros madeireÍlses. 

Na origeIll destes pe
didos , explicou Fernan
do Curto , reside o facto 
de a Madeira possuir le
gislação com caracterís
tiéas específicas relati
vamente . às matérias 
que estão actualmente 

em discussão a n ível na
cional. As quais são con
sideradas vitais para o 
aumento da qualidade 
dos serviços prestados 
à população e melhof ia 
das 'condições de traba
lho, designadamente, 

do& . bo~beiros.' vo}un.tá:
doo. 

Pa1"alelamente á esta 
matériá Fernando Curto 
acrescentou que o phíná
rio de ontem serviu ain
da para abordar outras 
questões que afectam a 
classe a nível regional, 
como por exemp)o : a 
transformação/adapta
ção de veículos para os 
corpos de bombeiros e a 
formação profissional e 
os moldes em que a me$
ma tem sido feita. 

O recrutamento 'de no
vos voluntários para os 
bombeiros a partir dos 
catorze anos de idáde foi 
outra questão que mere
ceu crítíca$ da parte des
te membro da ANBP que 
diz que esta situação 
«não se 'compadece com 
o orgulho profissional» 
dos bombeiros. 

xa o 2° Juízo daquela Co
marca e assume funções co
mo juiz auxiliar no· tribunal . 
de VIla'Real de Santo Antó
nio, Algarve, na fronteira 
com Espanha. Obteve um 
"Suficiente/C" na classifica-
ção. 

Com as malas aviadas es
tá também Cecília Maria de 
Almeida Marques, que dei
xa o Tribunal de Comarca 
do Porto Santo e vai inte
grar a. Bolsa de Juizes do 
Distrito de Lisboa. O CSM 
deu-lhe um "Suficiente/C" pe
lo trabalho desenvolvido no 
último ano judicial. 

Luís Filipe Barreto Loja 
deixa também o Tribunal de 
São iTicente e assume nrn
ções no Circulo Judicial de 
Angra do Heroísmo, Tercei
ra, Açores. Obteve um "Sufi
ciente/C" na classificação. O 
mesmo destino terá Isabel 
Maria Trocado Monteiro 
que deixa o Triblmal da Pon
ta do Sol e assume funções 
em Ponte da Barca. Obteve 
"Suficiente/C" na classifica
ção. 

Para a Região vêm.os se
guintes juízes: Ivo Nelson de 
Caíres Baptista Rosa que 
deixa a 12a iTara Cível de Lis
boa, onde era juiz auxiliar, e 

. vem para a iTara Mista do 
Funchal. Obteve ' "Bom" na 
Classificação. Para a Madei
ra vem ainda Mário Sérgio 
Ferreira Rodrigues da Silva 
que deixa o 3° Juízo Cível 
do Porto e assúme funções 

, no 2° Juízo Cível do Tribu
nal Judicial do Funchal. Ob
teve "Bom" na classificação. 

Como colega de funções 
em Santa Cruz, Carla Ribei
ro terá José Paulo Abrantes 
Registo que deixa o Tribu
nal de Figueira de Castelo 
Rodrigo/Almeida, na frontei
ra com Espanha, e assume 
funções no 1° Juízo daquela 
comarca. Obteve um "Sufi
ciente/C" na classificação. 

Susana Marques Madei
ra foi o nome escolhido pelo 
CSM para assumir funções 
no 3° Juízo Cível do Tribu
nal Judicial do Funchal. Su
sana Madeira deixa o Tribu
nal de Odemira, no Alentejo, 
onde obteve "Suficiente/C" 

. na classificação. 
Refira-se que o 3° juízo 

Cível era ocupado pelo ma
gistrado Paulo Gouveia que 
acumulava funções com o 
Tribunal Administrativo e 
Tributário do Funchal que 
vai passar a desempenhar a 
tempo inteiro a partir de 15 
de Setembro. -

Para São iTicente vai 
Cláudia Pedro Loureiro que 
deixa as varas mistas de Lis
boa, onde · era juiz auXiliar. 
Obteve "Suficiente/C" na ' 
classificação. Para a Ponta 
do Sol vai Cláudia · Raquel 
da Silva e Costa que deixa o 
Tribunal de Benavente, on
de era juíza auxiliar. Obteve 
"Suficiente/C" na classifica
ção. Para a "Ilha Domada" 
vai Cristina Isabel Gomes 
Nabais do Paulo que deixa 
as iTaras Cíveis de Lisboa on
de era juiz auxiliar. Obteve 
"suficiente/C" na classifica
~o. · 

EMANUEL SILVA 

esilvaCtdnoticias.pt 

BIOGRAF I A DE W . C L O DE 

Uma vida 
multifaceíada .,' 

F oi lança-
, . .do recen-

temen.te o li- · 
vro «Contri
buição para 
uma biogra
fia de Wil- ' 
liam Edward 
Clode», da au
toria do seu 
filho, João Jo-, 
sé Edward 
Clode. Um 
trabalho que 
pretende re
cordar al
'guns dos mo
mentos mais marcantes 
da vida de uma . das figu
ras mais destacadas da 
Região, neste século. 

Médico, político, músi
co, escritor, dramaturgo, 
professor, pintor, de tudo 
fez William Clode um pou
co. O "Dr. Clode", como era 
conhecido na Madelra, foi 
um dos principais respon
sáveis pela fundação, en
tre muitas outras institui-

çf>es, da Ju
ventude Ca
tólica ' AQto
niana que, 
desde a dé
cada d,e 30, 
marcou opa
norama cul
tural e re
creativo do 
Funchal. 

Em 193,5, 
fundou o Dis
pensário In
fantil "Divi
na Providên
cii:t" que ti

nha como objectivo socor
rer, diariamente, crianças 
necessitadas. Na área da 
comunicaçãO social, foi 
responsável pelo apareci
mento do Posto Emissor 
do Funchal (PEF). 

Falecido em 1980, Wil
liam Clode deixou marcas 
em diversos sectores da vi
da madeirense, que são re
cordadas no livro. -
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«Este atentado é tanto mais grave quanto vivemos num regime democrático em que o 
princípio fundamental é o respeito pelo direito à diferença», assegurou Francisco Santos. 

A entrada em funcionamento da Lagoa do Bardo, cuja inauguração está agendada 
para breve, constitui uma mais-valia para a agricultura das zonas altas do Porto Moniz. 

S E C R E TÁ R I O DENUNCIA N O P O R T O M O N I Z 

«Atentado aos direitos 
do povo madeirense» 
• o Porto' Moniz celebrou ontem 165 anos. O Dia do CO,ncelho foi aproveitado 

pelõ secretário-regional de Educação para desferir duras críticas aos "ataques" 
do Palácio de São Lourenço. «Neste momento, a Região Autónoma da Madeira 
está a ser alvo de um atentado aos direitos do povo madeirense», disse. 

E mcausa está a devo
lução à Assembleia 

.' Regional, por parte 
do ministro da República, 
do diploma 'sobre o regime 
disciplinar . nas escolas. 
Francisco Santos adiantou 
que não. há justificações ju
rídico-formais que susten
tem tal atitude. 

«São ataques que não 
são de cariz_ partidário 
mas de dimensão polítiCa», 
disse. O futuro da Madeira 
está nas mãos dos madei
renses e dos seus represen
tantes, <<legítima, livre e de
mocraticamente eleitos», 
asseverou. 

O governante pediu 
mais competências legisla
tivas para a Assembleia, 
sob pena de se esvaziar o 
poder do Parlamento na de
finição de políticas mais 
próximas dos cidadãos. 

«Se alguns dos diplomas 
aprovados por-maioria ou 
por unanimidade pelos re
presentantes do povo da 
Madeira são colocados em 
causa por pessoas e insti
tuições que não levam em 
consideração a população, 
então estamos a colocar 
em causa as competências 
do . próprio Parlamento», 
disse. 

Francisco Santos não to
.lera estes ataques. «O 
exemplo das pessoas do 
Porto Mornz deve servir de 
suporte à continuidade de 
uma luta para que nos res
peitem», disse. «Este aten
tado é tanto mais grave 
quanto vivemos num regi
me democrático em que o 
princípio funâamental é o 
re~peito pelo direito à dife
rença. Não está a existir 
respeito pelo direito à dife-

rença», assegurou Francis
co Santos. 

' 0 governante afastou lei
turas político-partidárias 
desta questão alegáIldo 
que o que éstá em causa ' 
«não é um coinbate de par- ' 
tidos», antes a salvaguarda 
dos dirE)itos dos madeiren
ses. 

Na intervenção da pra
xe, o presidenta da Câma
ra do Porto Moniz, ' Jere
mias de Sousa, elogiou o 
bom relacionamento com o 
Governo Regional e pediu 
desculpa aos comerciantes 
locais pelo facto das 'pisci
nas naturais estarem em 
obras, o que lhes trarádis
sabores económicos neste 
Verão. «Os sacrifícios de ho
je serão justificado$ pela 
prosperidade futura»" ale
gou. 

Jeremias de Sousa pis-

cou o olho aos empresários 
para que acreditem nas po
tencialidades turísticas do 
concelho. Aprovados 'estão 

. já dois hotéis d~ I,l estrelas 
e uma nova residencial pa- ' 
ra a vila do Porto Moniz. 

. Por outro lado, o' edil gà
rantiu que há «fundamenta
das esperanças num futuro 
melhor» da população lo
cal. <<Assiste-se a .um volu
me de obras que transfor-

, marão, por completo e pa
ra melhor, a qualidade de 
vida dos nossos muníci
pes~>, disse. Ele é a escola 
secundária e técnico-profis
sional, o pavilhão gimno
desportivo e a; futura pisci
na coberta cujos terrenos 
já foram adquiridos pela 
Câmara. 

Na área cultural, mere
ce destaque o apoio às ins
tituições culturais é despor-

tivas, sendo a ' mais recente 
. o Grupo Coral do Porto Mo
niz que ontem se estreou. 
Em matéria agrícola; o elo
gio foi para o Centro de Re
gularização de Produtos 
Agrícolas e para a entrada 
em funcionamento da La
goa do Bardo que constitui
rá uma mais-valia para o 
sector. 

O autarca salientou a 
conclusão do plano rodoviá
rio em curso para a costa 
Noroeste. «O Porto'Moniz fi
cará a 35/40 minutos do 
Funchal após a entrada em 
funcionamento dos túneis 
da Encumeada, São Vicen
te/Seixal e Ribeira da Jane
la!Porto Moniz», disse. 

Jeremias de Sousa tran
quilizou os mais cépticos 
em relação à segurança da 
nova via. Há vozes críticas 
que apontam o esquecimen
to a que foi vetado o troço 
Seixal/Ribeirada Janela, 
mas o autarca anunciou 
que a beneficiação desse 
troço já está contemplada 
no Programa de Governo 

para os próximos 4 anos. 
Em marcha está o pro

jecto do porto de abrigo do 
Porto Moniz e o enrocamen
to e ampliação do cais do 
Seixal. Está também em 
marcha a Casa da Cultura 
do Porto Moniz cuja área 
de 6.000 m2 a Câmara já 
adquiriu. 

No plano desportivo, o 
clube sub~u à I Divisão Re
gional, em futebol, e deverá 
contar, até ao final do ano, 
com um campo sintético. 

Em matéria de protec- . 
ção civil, a Câmara está dis
posta a partir para a cria
ção de uma associaÇão de 
bombeiros. Recentemente 
abriu a delegação dos Bom
beiros de SãO Vicente e Por
to Moniz, mas Jeremias de 
Sousa pensa em autonomi
zar os serviços. 

Em marcha está aindá o 
teleférico do calhau das 
Achadas da Cruz, o mira
douro da Santinha, a estra
da do Serrado, a estrada 
do Cabo Calhau, a remode
lação das piscinas natu
rais, a recuperação do For
te de S. Jj)ão Baptista, a 
conclusão da estrada Ribei
ra da Janela/Fanal, o túnel 
de ligação à Ribeira Fun
da, a estrada da Laje e o 
novo acesso às piscinas do . 
Seixal. 

«Estou certo que esta
mos a colocar as pedras 
mestras na construção do 
Porto Moniz», garantiu Je
remias de Sousa. 

EMANUEL SILVA 

esilva@dnoticias.pt 

------------------~-------------------------------------------~--------------------------. , , , , , , , , 
N O PRÓXIMO SÁBADO 

, , , , 
n'.""'H.~' LDA. GRUPO MACROTUR' 

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

~----------------------------------------------------------------------------------------_. 

"Rally Paper" 
contra a SIDA 

A delegação regional da Podem participar neste 
Fundação Portugue- evento todos aqueles que 

sa.AComunidade Gontra 'a ' assim o desejarem. Mas, 
SIDA leva a efeito mais . para tal, é necessário efec
umacárilpanha de se~sibi- ' tuar a inscrição, que pode · 
lização e acção depreven- !.' ser feita na sede da delega~ 
ção do VIH, no próximo sá- ção regional da Fundação 
bado, dia 29 dé Julho. , c.' Portuguesa A Comunidade 

Trata-se da segunda edi- Contra a ' SIDA, localiz'ada 
ção do "RallY'Paper A Co- " no número 148 da Rua dos 
munidade Contra a SIDA", Ferreiro:;;, 
gue tem início pelas 14:00 : Na ocasião, será tam-
horas. '.' bém dado a conhecer o re-
, O percurso vai desd'e o ' guIamento do evento. 
Funchal até São Vicente. Além da contribuição 

que é dada por todos os ' 
participantes à luta contra 
a SIDA, os ·tr.ês primeiros 
classificados irão receber 
prémios, que serão átÍ'ibuí
dos pela organização do 

. "rally papet'). . 
Será aind.a entregue um 

prémio súrpresas para o 
'carro que apresentar a me-

. lhor decoI'_ação. Uma for
ma. de. apelar à imagina
ção e criatiVidade de todos 
os que aderirem à iniciati
va. 
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ESTRA~AMONUMENTAL TERÁ QUATRO FAIXAS 

Câmara negoceia · 
".nó"do "Crowne' PI3Za'" 

• A CMF está à' alargar a Estrada, .. 
Monumental. Que irá ter, 
mesmo, um "nó" em frente 
ao "Crowne Plaza". 

A' . Estrada Monumen
tal -vai ter quatro 
faixas ao longo de 

todo o seu traçado, garan
tiu, ao DIÁRIO, o vereador 
'Gonçalo Câmara. 

Éste responsável disse 
ainda que a Câmara Mimi
cipal do FUllchal, após 
consultar a PSp, decidiu 
ainda proibir as inversões 
de marcha nO troço que já 
está alargado. Por ques
tl'ies de segurança. 

. Um problema que, de al
guma forma, está a cau
sar alguns transtornos 
aos hotéis das proximida
des, mas que Gonçalo Câ
mara sublinha que não po
dia ser de outra maneira. 

Mas diz que a: situação 
deverá estar resolvida em 
breve, quando for criado 
um ' ''nó'' em frente ao 
"Crowne Plaza". 

Uma situação que, con- . 

PUBLICIDADE 

forme noticiou o DIÁRIO 
oportunamente, está a ter 
alguns' problemas, devido .. 
a questões administrati
vas que estão a ser equa
cionadas pelas várias par
tes envolvidas. 

Neste momento, segun
do Gonçalo Câmara já es
tá cerca de 70% do alarga
mento feito, até porque es
tão quase ultimadas as 
obras ' de construção de 
duas novas faixas entre o 
Éden Mar e o Ocean Park, 
o que fará com que o trân
sito nascente/poente se fa- . 
ça por cima e o poente/ 
nascente por baixo, garan
tindo, na mesma, duas fai
xas de trânsito por cada 
sentido de tráfego. 

Daí para a frente, a Mo
numental será alargada 
até junto do Duas Torres. 

Enquanto isso, no troço 
Largo da Pazj"nó" do Lido 

No futuro. a Estrada Monumental pod~rá ser servida por um transporte não poluente. 

irão prosseguir brevemen
te as obras, visto que já 
foi conseguido acordo ' 
com a grande maroria dos 
proprietários. . 

Refira-se também que 
o traçado (entre o Largo 
da Paz e o Atlantic Gar
den) que ontem entrou em 

vigor ainda não é'o defini
tivo. Neste momento, ape
nas é utilizada uma faixa 
no sentido nascente/poen
te e serão utilizadas, no fu
turo, as duas . . 

Depois, os parquíme
tros foram desviados mais . 

, para oeste, mas, no futu-

ro, serão tirados ,dali, fi
cando toda aquela zona 
com quatro faixas. 

Segundo Gonçalo Câma
ra, as obras de alargamen
to da Estrada Monumen
tal estarão concluídas até 
final de 2001. 

No entanto, Gonçalo Câ-

•• 
mara faz questão de subli
-nhar que as quatro faixas 
poderão ser uma medida 
provisória. 

O vereador sabe que al
gumas pessoas cqntestam 
a implanfação de quatro 
faixas numa zona turístf
ca e de grande densidade 
populacional (cerca dE; 25 
mil pessoas estarão · á Vi
ver no vale da Ajuda nos 
próximos tempos). ' 

Mas diz que o tráfego 
. na zona é de tal modo in
tenso que não havia outra , 
alternativa. 

No ' entanto, no futuro, 
com'a construção da nova . , 
variante entre ' a Estrada 
Monumental (em . frente 
ao Madeira Regency) e a 
via rápida, com a via para
lela ao Caminho Velho da 
Ajuda e com o prolonga
mellto da Cota 40 até à 
Quinta Magnólia,· a situac 
ção poderá (e deverá) alte
rar-se, tirando muito trân
sito da zona. 

Se assim ácontecer, a 
Câmara Municipal do Fun
chál está a estudar outras 
soluções para a rua. Solu
ções que poderão passa~ 
segundo opinião pessoal 
de Gonçalo Câmara, pela 
redução das quatro faixas 
para as duas faixas. Nas 
duas restantes implantar
-se-ia um corredor para 
os percursos pedonais e 
outro para a existência de 
um transporte alternati
vo, não poluente. Um estu-

. do que poderá ser inicia
do brevemente. 

MIGUEL ÂNGELO 

man ge lo@dnoticias.pt 

Um projecto regional, totalmente novo7 , pretende seleccionar para a sua equipa de trabalho: 

. Oferecemos ~ntegração num grupo com "knów~how"na área da Comunicação Sócial e com bases económicas sólidas,- a possibilidáde de 
integração num projecto jornalístico de raiz, numa equipa jovem, e proporcionam'os formação profissional inicial e contínua . 

. Uma vez que a formação começará logo após terminar o processo .de -selecção, é condição 'preferencial que os candidatos tenham ' 
disponibilidade imediata. ' .' . 

As respostàs, acompanhadas de carta de apresentação, curriculum ,vitae, 'fotografia e indicação da funç'ão a que se càndidata, deverão 
ser enviadas para os Serviços de Atendimento ao Público . do DIÁRIO de Notícias, à Rua da Alfândega, nº 8,no Funchal, ou para o 
e-mail: t.correia@blandy.com. até ao .dia 28 de Julho de 2000. 

. Os candidatos seleccionados serão contactados no prazo de 15 dias. 
GARANTIMOS RIGOROSO E ABSOLUTO SIGILO 

-"~~.- .. "'~ """"'''''''=':''_--...,.....------------------------------------------------------------' 
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NO FAIAL 

Salão paroquial 
.' / ". 

:recebe espectaculo 

o espectáculo realiza-se no salão paroquial do Faial. 

LOgO a seguir à missa 
dominic~l haverá fes

ta no salão paroquial do 
Faial. É um espectáculo 
de variedades, das produ
ções João Mendonça, que 
inclui as mais diversos ti
pos de animação. Diver- , 
sas canções, momentos de 
humor, danças e ventrilo
quia são alguns dos mo
mentos que estarão em 
palco. 

Sendo as entradas gra
tuitas, prevê-se que esta 
iniciativa da Casa do Povo 
tenha enorme adesão por 
parte dos populares, pois, 
além do mais, realiza-se 
logo após a missa domini
cal. 

Este espectáculo insere
-se nos planos de activida
des da Casa do Povo do 
Faial que, além desta ini
ciativa, tem .outras a de
correr e a iniciar-se. Du
rante o Verão outras for.
mas de animação deverão 
ocorrer, como é hábito. Ac~ 
tividades várias ' terão lu
gar na praia do Faial, a 
exemplo do ano anterior, 
e de onde se destaca o 
triatlo. 

Como o DIÁRIO pronta
mente anunciou, os cur

. sos de natação já têm ó 

tw~h); a} 
.",."~ 

j OStA$..'fI M~p~ 4* C-3lt~$: 

seu processo em marcha. 
As oito dezenas de inscri
tos iniciam, segunda-fei
ra, .a natação na praia do 
Faial, sendo que um pro" 
fessor e o vigilante da 
praia orientarão e acom
panharão os aprendizes. 
Todos os inscritos foram 
divididos por turmas, de
correndo aulas durante to
do o dia. 

Outra iniciativa da Ca
sa do Povo, que em breve 
se inicia, é o curso de tape
tes de Arraiolos. Com 18 
inscritos, superando a pre
visão inicial, começará 
dia 16. Terá uma carga ho
rária semanal de 4 horas, 
para um total de 120, de
vendo' decorrer em 18 me
ses. Com a monitora per
tencente aos serviços da 
Extensão Rural, o curso 
contém participantes de 
tod~s as idades. 

Em curso está a forma- . 
ção na área da culinária. 
O final está aprazado pa
ra Novembro, sendo previ
são da Casa do Povo dar 
início a outro curso dogé
nero, dado terem sido re
'cebidos muitos pedidos 
nesse sentido. 

M. Luis MACEDO 

Correspondente 

d 
O 
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r 

2.2023 
Jelu\hc-de 
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• Oomercian1es do Paul do Mar 

....EUNCHA~,23 DE JULHO DE 2000 ' 

.( A L H E TA, PONTA D O S O L E RIBEIRA BRAVA 

:TriJUlsportes públicos 
. . ~ . 

com novos · horarios 
, . I '. 

os cidadãos dos 
. concelhos de Ca
.. lheta, .. Ponta ' do 

Sol e Ribeira . ~J;'ava têm 
agora à suá disposição, 
durante a época balnear, 
uma carreira de trans
portes públicos . que liga 
os três concelhos referi- . 
dos, facilitando, por sua 
vez; as ligaçõesào Fun
chal. Trata-se de uma 
iniciativa a título experi- . 
mental da, transportado
ra rodoviária Rodoeste 
para os .meses de Julho, 
Agosto e Setembro, 

Espera~se agora que 
os utentes aproveitem 
as novas .facilidades nas 
suas deslocações, por
que a continuàção da 
carreira depende tam
bém da adesão do públi
co. São vários Os itinerá
rios e horários das via
gens inseridas 'na carrei
ra de. Ver:ão, que passa
mos a descriminar. A pri
meira saída ' efectua-se 
nos Prazeres, às 9 ho
ras, passando por Estre
la da Calheta, vila da Ca
lheta e Madalena do 
Mar, com destino à Ribei
ra Hrava. Desta localida
de o autocarro 'parte de
pois pelas 10:30, no sen
tido inverso, ou seja, 
com passag~m por Ponta 
do Sol, Madalena do 
Mar, vila da Calheta, Es-

. • As ligações ~ntre Calheta, Ponta," 
' do Só I, Ribeira Brava e Funchal 
estão melhoradas pela carreira 
de transportes de Verão. Trata-se ' 

iih~@dnoticias.pt de umà experiência da Rodoeste. 

A carreira de Verão facilita o acesso a diversas praias, à Ribeira Brava 
e aO Funchal. 

trela e Arco da Calheta, 
com destino final à vila 
da Calheta. Isto no que 
toca aos percursos e via
gens durante o período 

-da manhã. . 
Na parte da tarde, às 

14 horas, o autocarro 
sai da vila da Calheta, 
via Estrela, com destino 
aos Prazeres. Desta fre
guesia sai ' de novo o 

transporte pelas 14:30, . 
passando por vila da Ca- . 
lheta, Arco da Calheta, 
Lombos, Estrela e, final
mente, vila da Calheta. 

Mais tarde, pelas 
17:30, é efectuada a liga
ção entre a vila da Calhe
ta e a Ribeira Brava, 
com passagem por Estre
la da Calheta, Lombos, 
Arco da Calheta, Madale-

na do Mar e Ponta do 
Sol. 

Na volta, com saída às 
19 horas da Ribeira Bra
va, o transporte passa 
por . Lugar de Baixo, Ma
dalena do Mar,' 'vila da 
Calheta e Estrela dá Ca
lheta,' com destino aos 
Prazeres. 

NtLlO DE SOUSA 

- Correspondente 

P O R TOM O NI , Z Para já, a corporação 
tenta resolver a questão 
da falta de pessoal na no
va delegação, pelo que es
tão abertas as inscrições, 
até ao dia 31 de Agosto, pa
ra todos aqueles que quei
ram frequentar um curso 
para bombeirOs de 3a clas
se. Os interessados têm de 
ter entre 14 e 35 anos e de 
preferência residirem no 
concelho do Porto Moniz. 

. AInbulância pedida 
os bombeiros Voluntá

rios de São Vicente -
Porto Moniz, abriram no 
passado dia quinze de Ju
lho uma delegação no ~or
to Mon1z,' mais precisamen
te na Santa. Devido à falta 
de espaço e de meios hu
manos, esta' delegação só 

CONCESSIONÁRIO PARA A R.A.M. 

AUTOMÓVEIS, S.A. 

funciona das 8h30m às 20h 
com_Uffi.,pronto-socorro mé
dio, uma ambulância e um 
bote pneumático. . 

No entanto, segundo o. 
que o DIÁRIO apurou, de
correm neste momento' ne
gociações entre a Câmara 
do Porto Moniz, a direcção 

EDIFíCIO OUDINOT - Lojas 6, 7 e 8 
RUA DA INFÂNCIA - Telef,; 291233506 - 9050-039 Funchal 

dos Bombeiros é o Coman
do para a aquisição de . 
uma outra Maca de Trans- ' 
porte (AMT). . 

Recorde-se que a aber
tura desta delegação vai 
possibilitar uma melhor 
prestação de serviços des
ta corporação. 

EGIDIO MARTINS 

Correspondente 

A sua casa dentrO do Funchal, a SOO m da Sé Catedral 
Um empreendimento de grande qualidade ao seu alcance 

Reserve desde já, e n6s trataremos de toda a documentação 
Tome o seu sonho realidade . .. 

Visite o stand de vendas no local: 
- Caminho da Achada, n" 10. Telel.: 291745442 • Telem.: 96i496849 

11745 

_ .A B E R. TC>. 

SEGUNDA A SÁBADO - 09HOO Às 18H30 

DOMINGOS - 1 4HOO ÀS 19HOO 

Mcdii\ÇaO IlTh')b!llilria 
AMl: 2329 

Travessa do Forno, 14 A 
Tele/s.: 29122588~ -'291225889 
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RIBEIRA B R-A V A 

Praia com condições 
só durante o Verão 

c 
e·mail: ilha @dnoticias .pt 

om o Verão a fa
zer sentir-se já, 
em .pleno, o espa

ço balnear da Ribeira 
Brava volta a ser um
dos locais mais procura
dos nesta época, não só 
pelos próprios muníci
pes mas também pelos 
for asteiros, sobl'etudo 
aos . fins -de-semana. 
Uma realidade que se 
constatá ao longo desta 
estação quente, ' e que 
comprova as potenciali
dades deste espaço, 
mas qlle deixa também 
evidente o facto desta 
área não ser . devida
mente rentabilizada 
noutras épocas do ano. 
Mesmo noutros perío
dos do ano, onde se as
siste já a uma procura . 
pelas praias, "Como é o 
caso da época da Pás-

I 

• A práia da Ribeira Brava volta a ser 'um dos. espaços 
balneares mais aprazíveis a Oeste dá ilha, mas só no período 
de Verão. A falta de estruturas no resto do ano ~óndiciona 
este espaço que merece ser melhor aproveitado. 

A praia da Ribeira Brava apresenta várias carências fora do período estival. 

• 1 - Acha que a praia da Rib.a Brava tem sido devidamente rentabilizada? 
2 - O que gostaria de ver melhorado neste espaço balnear? 
3 - Qual a sua opinião acerca das actividades promovidas neste espaço? 

Irene C3nba 

Técnica de Desporto · 

1 - Penso que apesar 
das condicionantes natu
rais que o . nosso litoral 
nos impõe, sobretudo pe
lo facto do acesso ao mar 
ser em calhau, as condi
ções que a praia da Ribei
ra Brava oferece são 
boas. Tem o mínimo de ín
fra-estruturas de apoio 
que se pode exigir para 
um espaço balnear com 
estas características, pa
ra além de i;ier um local 
bastante aprazível. Por
ventura, o único senão é 
o facto desta, já mesmo 
antes do. período de Ve
rão, não proporcionar es
sas condições. Lembro, 
por exemplo, que na épo
ca de Páscoa, onde exis
te já o hábito de muitas 
pessoas frequentarem a 
praia, a praia da Ribeira 
Brava não tinha o míni
mo de condições, pelo 
que, neste aspecto, que 
não propriámente em re
lação aos meses de Ve
rão, a praia deixa então 
muito a-desejar. 

2 - Na . generalidade, 
at). ~0!ld29~~~ .. o~e~~c.id~s_ 

são aceitáveis. No entan
to, .penso que a.área bal
near poderia muito bem 
ter um bar anexo, que pu
desse também propiciar 
alguma animação, sobre
tudo com música ambien
te não só durante o dia, 
como também à noite, vis
to que esta zona fica já 
afastada da área residen
cial da vila, e seria tam
bém mais um atractivo 
para a praia, a exemplo 
do que acontece noutros 
locais: . 

3 - Acho óptimo, por
que é mais uma forma sau
dlivel das pessoas ocupa~ 
r:em os seus tempos livres. 
E uma boa forma de aliar 
o útil ao agradável, pois 
enquanto estão ali, não es
tão noutros locais, porven
tura adquirindo maus VÍ-

cios. 

Filipe Pestana 
Funcionário público 

estar operácional mais ce
do, penso que isso tám
bém deve-se ao facto da 
edilidade procurar gerir 
da melhor forma os encar
gos com a mesma. Como é 
hábito arranjar o calhau 
por ocasião do S. Pedro! é 
assim aproveitada a pre
sença da máquina para re
gularizar todo este espaço 
balnear, além de também 
ser habitual em JUIího ' 

1 - A exemplo dos anos 
anteriores, a praia ofere
ce ' as condições mínimas 
para os seus utentes, pese 
embora seja sempre possí
vel melhorar 'nalguns as
pectos. Ainda assim, a Câ
mara Municipal teve a 
preocupação de colocar 
ao dispor dos munícipes, 
e daqueles que nos visi- aparecerem as levadias. 
tam, as condições míni- 2 .- É sempre possível 
mas para . uma estada melhorar uma série de coi-
agradável. . Contudo, con- sa,s. Por . exemplo, acho 
vém . não esquecer que que faz falta um bar de 
aquele espaço está entre- . apoio com características 
gue a prh'ados, mas mes- de praia, mas penso que 
mo assim. é a autarquia aqui será mais complica-
quem assume todos os en- do, porque o espaço está 
cargos de arranjos e ma- sob a alçada de privados. 
nutenção da praia,. Quan- ,...Penso qué 'também poder-
to: .~o, f.ac~. da .p.raia.- .llãõt ~ . ~e~ia -m~!~ol:.a!" Q . ~c..~~~~ .. 

coa, a praia da Ribeira 
Brava, que hoje se apre-

. senta acolhedora, na al
tura mostrou o "reverso 
da medalha", sem o mí
nimo de condições. 
Uma realidade então 
constatada por muitos, 
e que fez com que a de
bandada fos se geral. 
Uma situaçãó que dei
xou uma vez m ais a 
"nu" a falta de visão de 
quem com responsabili
dadesna matéria, na 
de,vida e exigida renta
bilização deste espaço, 
que poderia estender
-se muito para além 
dos três meses de Ve
rão. 

Já depois de niuitos 
dias com o calor a fazer 
suar as estopinhas, e 
nem sequer uma gota 
de água nos chuveiros 
para aliviar a "queima", 
é que finalmente surgi
ram os trabalhos na 
praia, colocando~a, en
tão sim, com outro vi
sual. Um volte-face que 
só ficou consumado já 

calhau/água, além de fa
zer falta uma plataforma . 
flutuante. 

3 - É juntar o útil ao 
agradável. Para quem vai 
à praia, para além dos ba
nhos de sol e mar, sempre 

. convidativos, tem também 
a oportunidade de prati
car desporto .de recrea
ção, e se tiver crianças, po
de também deixá-las 'ao 
cuidado das educadoras 
infantis que ali prestam 
apoio. 

Adelina Rodrigues 
Estudante 

1 - Acho que sim.' Ten
do em conta as condições 
naturais que a praia ofere
ce, penso que os responsá
veis da Câmara Municipal 
têm procurado tirar o devi
do proveito deste espaço. 
Acho, no entanto, que as 
condições oferecidas aos 
banhistas deveriam estar 
concretizadas mais ' cedo, 
e não somente já a partir 
de finais de Junho. Penso 
que tal só traria benefí
cios não só para a popula
ção interessada, como 
também para a própria 
imagem da Ribeira Brava. 
. 2 - Pese embora na glo

balidade esteja bastante 
aceitável; penso que o "cu- . 
bo" que outrora fez parté 
do pontão que ali chegou 
a ser construído, e que aé
tualmente não passa de 

• 
no final do mês de Ju
nho. A partir de então, 
as agradáveis condi
ções proporcionadas fa
zem esquecer a triste 
realidade que ficou pa
ra trás, só que, infeliz
mente, este ciclo tende 
a repetir-se, ano após 
ano. 

Regist~-se, contudo, ' 
as agqra' agradáveis 
condições que a praia 
propicia aos seus uten
tes. Um amplo espaço 
de solário,. várias som
bras, balneários melho
rados, diversos chuvei
ros, com uma invejável 
pressão de água, são al
guns dos atribu tos da 
praia da Ribeira Brava, 
complementada com a 
boa qualidade da água 
marítima . A juntar a es
ta oferta, foi também 
'criada uma área infan
til com areia, além da 
colocação de monitores 
de apoio à aprendiza
gem de natação, en
quaúto no lado oposto à 
margem da ribeira, mes
mo defronte à vila, fo
ram criados dois cam
pos de jogos com areia, 
fazendo deste local um 
pólo para as activida
des lúdico-desportivas, 
que complementam as
sirp. a vasta oferta pro
porcionada aos banhis-
tas. . 

Bons motivos para 
um Verão em pleno na 
praia da Ribeira Brava! 

ORLANDO DRUMOND 

Correspondente 

um monstro de cimento 
plantado no meio da 
praia, deveria ser retira
do dali, porque tal como 
está parece-me a mim que 
constitui um perigo para 
os banhistas, sobretudo 
porque muitos arriscam 
mergulhar deste local, 
mesmo quando a profundi
dade de água não é muita. 
Poder-se-ia desenvolver 
mais as actividades náuti
cas, assim como explorar 
outros tipos de divertimen
tos nesta área. . O mau 
cheiro que por vezes inva
de a praia, proveniente 
das casas' de banho ane
xas ao restaurante ali 
existente, é também uma 
situação que urge ser sa
nada. Por último, penso 
que se poderia criar al- . 
guns quiosques com servi
ço de bar de apoio à 
praia, até para que se pu
desse proporcionar alter
nativa neste tipo de servi
ço. 

3 - Se na realidade se 
efectuarem as diversas ac
tividades que estão pro
gramadas, acho então que 
é na rêalidade uma inicia
tiva de louvar. Poder-se-ia 
era eventualmente descen
tralizar algumas dessas 
actividades por outras zo
nas da praia. Contudo, tal 
como está, já é de enalte
cer o trabalho feito, pese 
embora seja sempre possí
vel inovar, até porque, o 
normal é desejarmos sem
pre mais e melhor. 
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N A ' M A D R U G A D A D E .o N TEM 

:Carro despistou-se 
selllcausar feridos 

• Um 
automóvel 
despistou-se 
em MachiCo. 
O condutor 
saiu ileso. 

E rillIJ" cerca daS cinco.' 
, da manhã. uin auto

m6vel que · circulava 
no sítio das .Preces, emMachi
co, derrubou illn poste de ilu-
minaçá?': pública e foi cair O poste derrubado pela vi,atura ,que se despenhou. .. 

N A L 'E V A D A D A V I A N A 

Casal sofre queda 
Um casal de turistas de 

nacionalidade alemã, 
foi ontem vítima de queda 
na Levada ·da Viana, vere
da que liga a freguesia de 
Santo ' António ao Curral 
das Freiras, passando nas 
imediações da Ponte dos 
Frades, Câmara de Lobos. 

Em conformidade com o 
que nos informaram, os tu
ristas caíram na ~ona das 

. Pingueiras. O alerta foi da
do por volta das três horas 

lmotelmade Contactar: 291237619 • E-mail:imotelmade@mail.com 

num terreno baldio, .,a cerca 
de~cinco 'metros abaixo da es
tra,!Ía" A PSp dirigiU-se ao lo-, 

, cal; verificando que o condu
tor' da , viatura, embora num 

, acesso dillcil, tinha. consegui
. do subir'para a estrada e pôr

-se em fuga antes- que fosse 
tarde,.. . 
. O DIÁRIO foi encontrá-lo a 
pedir a alguém que chamasse 
ú.rn táxi. via telefone, Quanto 
ao carro, diss.e: «Carros há 
muitos», E adiantou: <<Virei o 
volante para a. esquerda mas 
ele pendeu' para a difeit8» .. , 

Tudo ficou pelos danos'ma
tel'iais, desde o deITube do 
poste de iluminação pública, 
em madeira, aos prejuízos no 
veículo acidentado, um ligeiro 
de passageiros, Outro despis
te, neste caso de motociclo, re
gístou~se na Estmdá Regio
nal, na Quinta Grande, do 
qual resultaram ferimentos e. 
escoriações no condutor e úni
co ocupante do veículo de 
duas rodas, Trata-se de José 
Freitas, de 20 anos, que foi 
transportadó ao hospital no 
automóvel que pretendia. ultra
passar quando sofreu ' o áci
dente. 

O seu estado, ao que nos in
. , for,rnaràm, não é grave. 

JOSÉ M. ·R.IBEIRO 
i m r ibe~o@d noti ci as . pt 

da tarde, tendo os Bombei
ros Municipais do Funchal, 
caminhado por duas fren
tes: por Câmara de Lobos e 
pelos Três Paus. Foi pelo úl-

, ,timo acesso que saíram os 
' sinistrados, ' de 61 e 55 
anos, que sofreram vários 
ferimentos e hematomas 
numa" queda de cerca de 
vinte metros. 

. Nos primeiros-socorros 
às vítimas, esteve a EMIR, 
que acompanhou a ambu
lância até às Urgências da , 
Cruz de Carvalho, ond~ os 
caminheiros receberam tra
tamento e ficaram em ob
servações . 

JMR 

-----~~--' ---
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Brutal despiste 
só fez 'danos materiais 

Separadores e indicadores metálicos foram arrancados. 

E stávamos já a fechar 
, esta página, quando 

um automóvel capotou na 
via rápida Este, no senti
do Santa Cruz ~ Funchal, 
próximo da saída para a 
Assomada, no Caniço. 

Um pneu traseiro blo
,queou originando o des
piste, indo o veículo emba
ter na vedação metálica, 
capotando em seguída. 

Entretanto, um pneu 

saltou, o qual provocou o 
despiste de outro automó
vel, que também sofreu 

, elevados danos mate
riais. 

Os BMSC estiveram no 
local e transportaram o si
nistrado ao hospital, mas 
apenas para observa
ções. Trata-se de Gabriel 
Gouveia, de 27 anos, resi
dente em Machico. 

JMR 
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, Q U ' I N Z E ' D 1 AS , D E P Q , I S 

Paiadeiro "do ;Júlio" 
ainda desconhecido 

• Faz hoje 15 
dias que 
desapareceu 
o "Julinho", 
depois d~ t:er 
participado 
no "24 horas 
a Bailar". ' 

Continua envolto em 
mistério o desapare
cimento de Júlio da 

Câmara Esmeraldo . Gou
veia, mais conhecido no 
seu meio pelo "Julinho". 

O desaparecido, de 49 
anos, participou no "24 ho
ras a Bailar", em Santana, 
onde foi visto por volta das 
7 horas da tarde de domin
go, dia 9, por uma amiga da 
familia, de chapéu. A partir 
dessa altura, o popular Juli
nho, que reside na Feiteira 
de Baixo, vila de S, Vicente, 
desapareceu, não tendo até 

Júlio reside na Feiteira de Baixo. vila de S. Vicente. 

agora deixado quaisquer 
vestígios ou informações 
da sua passagem pelo Nor
te da ilha, O DIÁRIO apu
rou, entretanto, que o Júlio 
da Câmara possuía nos bol
sos cerca de 200 contos, 
uma vez que havia recebi
do ordenado e subsídio de 

férias na sexta-feira ante
rim: Recorde-se, a propósi
to, que o Júlio trabalhava 
na bilheteira das Grutas de 
S. Vicente, onde é muito es
timado, razão pela qual os 
restantes funcionários, no
meadamente administra
ção e guias, estão quase 

':.-

tão desesperados~oiÍlo os 
, 'próprios fainiliares. do Jú-
' lio, " :, ' 

' Sabe-se que', 1>,or volta ' 
das 7 horas da manhã de 
domingo, um amigo do Jú
lio quis dar-lhe boleia até 
S. Vicente, mas o agora de
saparecido não ,' aceitQu, 
pondo a hipótese Ae nesse 
mesmo dia ir à 'praia, a S, 
Jorge, No entanto; parece 
ser dado como certo de que 
o Júlio, a,o ser visto às 7 da 
tarde, em Santana, não che
gou a ir à praia, embora te
nham sido efectuadas bus
cas naquela orla marítima 
pelos bombeiros e SANAS. 

Recorde-se ,que o Júlio, 
na altura, trajava calças 
verdes de gl'\llga, cinto cas
tanho e :sapíltos de camur
ça castan,hos, Vestia ainda 
"T-shirt'!,', azul escuro ' e so
bre a ' mesma uma camisa 
azul claro, 

JMR 
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o crescimento e modernização do Banco BPI requerem equipas reforçadas. . 
, , I 

Pretendemos recrutar jov,ens Licenciados com forte mo~ivação para iniciar uma carr~ira de sucesso nas Areas CQmerciai~ do Banco BPI. 

RECÉM-LICENCIADOS 
(m/f) , 

Requisitos preferenciais de recrutamento: 

• Qualificações académicas nas Áreas de Economia, Gestão de Empresas, • Forte capacidade de comunicação e argumentação; 
Direito, Engenharia, Contabilidade e Administração e Gestão Comercial; • Espirito de iniciativa e dinamismo; 

• Idade até 27 anos; • Forte sentido de responsabilidade; 

• Domínio dos meios informáticos na óptica do utilizador; • Conhecimentos,çle Inglês; 

• Grande motivação para o exercício da actividade comercial; • ' R'~sidência I Naturalidac!e nas regiões abaixo indicadas; 

Areas geográficas de recr'utamento: 

Alcácer do Sal (Refa, DNM 01/2000) 

Almada (Refa, DNM 02/2000) 
Amarante (Refa, D,NM 03/2000) 

Aveiroiíltiávo (Refa, DNM 04/2000) 

Baião/Marco dtl Canaveses (Refa, DNM05/2000) 
Benedita (Refa, DNM 06/2000) 

Braga (Refa, DNM 07/2000) 

BragançaNinhais (Refa, DNM 08/2000) 
Caldas da Rainha (Refa, DNM 09/2000) 

Cartaxo (Refa, DNM 10/2000) 

Castelo Branco (Refa, DNM 11/2000) 
Esposende (Refa, DNM 12/2000) 

Aos Candidatos seleccionados, oferecemos: 

• Formação 

Évora (Refa, DNM l3/2000) 

Fundão (R~fa, DNM 14/2000) 

Guimarães (Refa, DNM 15/2000) 
Joáne-(Reta, PNM 16/2000) 

Lisboa (Reta, ~DNM 17/2000) 

Lourinhã (ReF, DNM 18/2000) 
Madeira (Reta, DNM 19/2000) 

Monção/Melgaço (Reta, DNM 20/2000) 

Monte Real (Refa, DNM 21/2000) 
Ovar (Reta, DNM 22/2000) 
Penafiel/Paredes (Reta, DN M 23/2(00) 

Ponta Delgada (Reta, DNM 24/2000) 

• Excelentes oportunidades de desenvolvimento profissional 

Samora Correia (Reta, DNM 25/2000) 
Setúbal (Reta, DNM 26/2000) 

Sines (Reta, DNM 27/2000) 

.laMa (Ref:a~ DNM 28/2000) 
Trofa (Reta, DNM 29/2000) 

Vila Franca de Xira tReta, DNM 30/2000) 
Vale de Cambra (Reta, DN M 31/2000) 

Valença (Refa, DNM 32/2000) . 
Viana do Castelo (Reta, DNM 33/2000) 
Vila da Feira (Reta, DNM 34/2000) 

Vila Praia de Âncora (Reta" DNM 35/2000) 
Vila Verde (Reta, DNM 36/2000) 

As respostas deverão ser enviadas, no prazo de 15 dias a contar da data desta publicação, acompanhadas de Carta de Apresentação, 
Gurriculum Vitae e referência ao loca l a que se ca ndidata para a Aven ida António Augusto de Aguiar, 19-3° - 1069- l'25' Lisboa 
Fax 21351 1810 - E-mai l 181O@hayseleccao,com BPI 

~13 
•• 
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José ' Agostinho' es Pêreira oe 
Gouve,ia{ 58 ,anos de fdade, bacharel 
em ' AdministraçãO, Sg,CO:ial de Empresas , 
peta rnstiMo de :Estudos Sociais, ' licen
ciadb em Org'ani4ação e Gestão de Em
presas pelo Instituto Superior de Ciên-: 
cias do Trabalho e da Empresa, Traba~ 
Ihou nó sector privado de 1969 a, 1977, 
em ~empresas dos ramos alimentár, quí
mico e têxtiL Foi director aGljunto da Ad
_ministração da GARI NA, director de In-' 
, dú'súiâs Pereira e Brito, Lda, e director" 
dfl ORMIS, Em 1978, foi nomeado vo
gai do Conselho de Administração da 
Rodoviária Nacional, em Outubro de 
1980; )ngressou nos quadros dos CTI. 
tendo sido nomeado director-coordena
dor dos Correios e Telecom\Jnicações 
da Madeira, " 

Em 'Abril de 87; foi nomeado direc
tOJ das Relações Internacionais, eJ<ercen
.do fúnções de coordenação da activida
de internacional do complexo empresa-

":rúil CTI e TLP, Em Novembro de 89, foi ' 
nomeado presidente do ConselhQ de 

, Gerêoc,ia da TOC - Tecnologia das :Co
. -i:núnica~õe5, empresa vocacionada para
. a cooperação internacional e consulto
ria [JQ sector das comunicações, Em 1'7~ 
de Jàr\éiro de 1992, foi nomeado secre
tárLó' Iégionar da Economia e, em No

~~, .. ,verol5r.o do m~smo ano, passou à tute-
'Iára pasta da Economia e Cooperação 
Externa, Em'll de Novembro de 96, foi 
reconduzido no cargo, Frequentou di
VerSQS cursos de gestão, quer em Portu
g,alquerno estrangeiro. É sócio da Asso
.ciaçãó Portuguesa de Management e 
da Associação Portuguesa para o Desén--

~ ... :., 
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volvimento das Comunicações. «Tenho muita pena. Propus a Sociedade de Promoção Exterior há sete anos e não é preciso chegar ao fim do actual mandato 
para voltar a discutir o assunto, ele continua com toda a acuidade». 

I NAU G U RAÇÃO A 1 5 I N O V A S FUNÇÕES A 1 6 

Govemoquer 
a vender o aeroporto 

• o secretário regional da Economia quer pôr a ANAM a vender o aeroporto e, 
consequentemente, a desempenhar um papel de promoção da Madeira no exterior. 
Deixa de ser uma empresa de engenharia, como até agora, passa «a enfatizar 
as questões de "marketing"». Já a partir de 16 de Setembro, um dia depois 
da inauguração da obra que marca este mandato do Governo. 

HENRIQUE CORRE IA 

DIÁRIO - A construção do aeropor
, to constitui certamente o ponto 

alto deste mandato. Mas falta sa
ber se estaremos preparados para o 
"boom" de afluência ao nível do turismo 
ou se estaremos em condições de ter 
um bom serviço de transportes aéreos. 
São situações que naturalmente o preo
cupam ... 

Pereira de Gouveia - Os madeirenses rec 

vêem-se na obra do aeroporto, há um apelo 
à auto-estima e este é um momento de 
enorme vivência regional. Mas há um gran
de desafio que se coloca à ANAM já a par
tir de 16 de Setembro: é deixar de ser uma 

. empresa de engenharia para passar a.enfa
tizar as',questões' de "marketing". É preciso 

tornar o aeroporto mais conhecido, embo
ra se reconheçam algumas dificuldades re
lativamente à possibilidade de adoptar polí
ticas diferenciadas para as taxas aeropor
tuárias, até porque uma das imposições do 
Banco Europeu de Investimentos foi a du
plicação das nossas taxas no espaço de
dois anos. 

É uma profunda alteração para a 
ANAM, que tem vindo a demonstrar um ri
gor de gestão notável, é mesmo um modelo 
para muitas obras públicas nacionais. 
Quanto aos transportes aéreos, no próprio ' 
dia da inauguração do aeroporto, vou assi-, 
nar com a TAP um protocolo que visÇt asse
gurar uma ponte aérea com garantias às 
ligações internacionais, proporcionãndô , 

aos passageiros melhores condições de co
modidade, prevendo uma escala em Lisboa 
não superior a 60 minutos e a classificação 
de voo internacional à partida do Funchal, 
mantendo a mesma numeração. 

DIÁRIO - Mas essa função não deve
ria ser desempenhada pela Sociedade 
de Promoção Exterior, que chegou a ser 
falada há muitos anos mas que ainda 
não passou à prática? 

P. G. - Tenho muita pena. Propus a So
ciedade de Promoção Exterior há sete 
anos e não é preciso chegar ao fim do ac
tual mandato para voltar a discutir o as
suntQ, ele continua com toda a acuidade. 
Já fiz sentir essa necessidade a alguns enic 
'presários, e há uma coisa que joga contra . 

todos: o tempo. Penso que seria importante ' 
reflectir sobre o assunto, num momento 
em que se procura uma relação directa en
tre a capacidade de oferta e a procura. 

Devo dizer que a, Sociedade de Promo
ção Exterior é uma inevitabilidade. O Esta
do não deve liderar, deve antes fiscalizar. 
Quando se faz uma acção promocional no 
exterior é preciso saber se ela interessa a 
alguns, se inteI:essa a todos. Quem fica 
com esse papel de arbitrar? Já perdemos 
tanto tempo, ao menos sejamos ousados 
na forma gestionária. -

Agora, outro aspecto em que a Madeira 
deve andar mais rapidamente é aquele que 
se prende com os fenómenos de concentra
ção, que vão afectar a Região se não hou
ver uma resposta eficaz. Quando assisti
mos a fusões de "tour operators", devemos 
ter em conta que os nossos hoteleiros vão 
perder poder negocial, exceputando aque
les que se prepararam devidamente. A TUI 
vai inaugurar um hotel no Caniço e, logica
mente, vai tratar, em primeiro lugar, de as
segurar a taxa de ocupação no seu espaço. 

hcorreia @dn,oti,cias. pt 
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ao domínio da cooperação inter-regional, 
e outros apoios complementares, ao abri-
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desenvolvimento do arquipélago, Das ac
ções incluídas neste programa, a princi
pal aplicação destina-se ao subprograma deve ser reafinnada .' 

'~4 • 

. ~'Desenvolvimento ,de Factores de Compe-
" t~tiyi,d.ade e Factor'es Endógenos", O PO

SEIMA:(Programa de Opções Específicas 
para fazer lacelao afastamento eip.sulari
dade da Madeira e dos Açores) tem pro
porcionado um;:!. melhór ,ijtse~çãó, do~ .ar-, 
quipélagosportuguéses nar,'UMãO EUTo~ 
peia; assoo' como a súa pàrtlcipação ,ple-

DIÁRIO - Que balanço faz a estes 
. ,. dois mandatos? ' 

, , . , ' Pereira de Gouveia - É 1mpor- , " 
'tante 'que tenhamos uma capácidade 'au- ' 
to~rítica, mas devo dizer que num:'J;ll~no 
geral alcançámos, aquilo que eram os''rios
sos grandes objectivo~; aip,da que s~fu a 
celeridade que eu proprio gostaria, devi
do a diversos condicionalismos que têm 
·a ver, por exemplo, com a escassez de re
cursos e sobretudo com'a calendarização 
das disponibilidades · financeiras que io
ram afectas a esta secretaria durante es
tes dois mandatos. Como sabe, o Gover
no tem apostado fortemente nas acessibi~ 
lidades internas, e é natúraLque algumas 
óutra"s áreas da economia não tivessem 

, sido contempladas com o mesmo grau de 
prioridade. 

Queria ter dado passos mais <:loncre
tos na criação de condições, às pequenas 
e médias empresas, no que diz respeito 
aos ' espaços nos parques industriais. 
Consegui1IIos consolidar os parques da 
Cmicelae. 10 PIZO, vamos iniciar a cons
trução do parque da Camacha, mas reco
nheço que talvez pudéssemos ter ' jdo 

-mais além, embor'a a concretizàção deno
vas fases estivesse dependente das alte.
rações operadas na orgânica, designada
mente através da criação do IDE e da§ , 
parcerias que procurámos estabelecer 
com diversas entidades para que poSsam 
. surgir empresas vocaCiOPJldas para esse 
sector, , 

DIÁRIO - Num m~rcado de globali~ 
zação da economia, ,que,preocupações 
deve a Região a~s1,lmii: para ,manter 
aquilo que muitos defendem: uma ecô
nomia madeirense? Faz sentido esta 
denominação? 

P. G. - Tendo em conta as característi
cas, as potencialidades e a dilIâmica de 
desenvolvimeto criada na Região, bem co
mo os desafios OOpostos por um enqua
dramento internacional em mudança, 
pOl: algumas alterações previsíveis na 
União Europeia, a política a desenvolver 
na Região deverá orientar-se no sentido 
de propiciar condições que, de modo arti
culado, se dil'ijam ao reforço da capacida
de de afirmação da economia regional 
em áreas de especialização estratégicas, 
onde existam ou possam vir a ser cria
das vantagens comparativas e condições 
de competitividade na eqonomia global 

• em que se insere. Para operar as trans
formações estruturais necessárias, a Re
gião define como grandes objectivos es
tratégicos reforçar a competitividade e 
posicionamento geoestratégico da econo
mia madeirense, promover o emprego, as
segurar a melhoria da qualidade de vida 
e preservar os valores ambientais. 

A Região Autónoma procurou aprovei
tar o mais eficazmente possível os apoios 
comunitários, Estes têm sido essenciais 
no financiamento de acções considera
das priQritárias ao desenvolvimento e 
ajustamento dl:!- economia regional face 
ao desafio da internacionalização da eco
nomia e a intensificação da concorrên
cia. 

• Quando se faz uma 
acção promocional 
no exterior é preciso 
saber se ela interessa 
a alguns, se interessa 

" a todos. Quem. fica 
com esse papel 
de arbit rar? ' 

• Pereira de Gouveia reconhece que gostá ria .de ter 
, feito mais em matéria de parques industri~is. Mas 

:. admite que existiam outras prioridades. Como por 
. exem~lo, as acessibilidades internas. ' 

o objectivo é coordenar a política "económica sectorial, com vista a que se possa, 
progressivamente, ter uma economia regional com um grau de sustentabilidade.' 

DIÁRIO - Quais são as grandes me
tas? 

P. G. - O objectivo é coordenar a políti
ca económica sectorial, com vista a que 
se possa, progressivamente, ter uma eco
nomia regional que caminhe com um 
grau de sustentabilidade. Em prOOeiro lu
gar, é preciso reafirmar, clara e inequivo
camente, o estatuto de ultraperiferia, one 
de há um quadro de direitos e obrigações 
e um reconhecOOento por parte da comu~ 

nidade e dos Estados-membros. Em se-
gundo lugar, articular os rnstrumentos 
que constituem o pilar da Autonomia, o 
Estatuto Político-Administrativo e a Le~ 
de Finanças Regionais, que têm enormes 
potencialidades. 

DIÁRIO - Este mercado globalizado 
não irá criar sérios problemas a teci
dos empresariais compostos predomi
nantemente por pequenas e médias 
empresas, como o nosso? 

P. G. - A globalização do mercado con
tribuirá para um aumento da concorrên
cia e os empresários deverão estar prepa
rados para essa mesma globalização. O 
mercado regional, por não ser muito di
versificado, poderá não vir a sofrer nega
tivamente com a globalização. 

Os empresários, como forma de fazer 
face a este mercado globalizado, poderão 

• A Sociedade de 
. Promoção Exterior é 
, uma inevitabilidade. 

Já perdemos tanto 
tempo, ao menos 
s.ejamos ousados 
na forma 

ainda beneficiar das ajudas previstas no 
POE 2000/2006, que tem como objectivos 
prrncipais reforçar a produtividade e 
competitividade das empresas portugue
sas no mercado global, assoo como pro
mover novos potenciais de desenvolvi
mento nos sectores da indústria, comér
cio, turismo e serviços. 

DIÁRIO - Que política de incentivos 
deve ser seguida no futuro, na Europa, 
no País e na Região, para garantir os 
previsíveis níveis de competitividade? 

P. G. - Para que seja possível a realiza
ção dos objectivos de desenvolvimento de
finidos para a Região, contribuem todos 
os instrumentos financeiros com finalida
de estrutural (FEDER, FSE, FEOGA, 
IFOP), o Banco Europeu de InvestOOento, 
assim como todos os apoios que se espe
ram ver consagrados no âmbito do Esta
tuto das Regiões Ultraperiféricas. 

Os instrumentos que permitirão reali
zar, de forma coerente e articulada, a es
tratégia de desenvolvimento delineada se
rão: a Intervenção Operacional da Madei
ra para o período de 2000/2006, o Fundo 
de Coesão, nas áreas do Ambiente e dos 
Transportes, e os apoios provenientes de 
programas de âmbito nacional (incluídos 
nos eixos 1, 2 e 3 do Quadro ComunItário 
de Apoio), de programas de miciativa co
munitária, em especial no que se refere ' 

• Quando. assistimos 
a fusões de"tour 
operators", devemos 
ter em conta que os 
nossos hoteleiros vão 
perder poder negocial, 
exceptuando " 
os que se~repararam. 

">. t' ._ _~-<...t '._ il-l." -. 
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na na dinâmica do mercado 'ilitertio e 
uma melhoria significativa da situação , • 
'económica e_social das regiões. ' . 

Pára garantir o nível de competitivida
, de na Região é esse,ncial um sistema de 
incentivós a inlciativas empresariais, a 

, criação de serviços de apoio à iniciativa , 
económica, a ' criação de estruturas de 
apoio à qualidáde, acções que defendam, 
valorizem e renoveÍn <;> artesanato regio
nal e apoios à utilização racional da ener
gia e valorização de recursos locáis, en
tre outros: A nível europeu, a Agenda 
2000 vem ainda confirmar o esforço que 
a União Europeia tem vindo a demons
trar no sentido de dOOinuir as disparida
des existentes entre as diversas regiões . . 

DIÁRIO - Como analisa o quadro ne- . 
gro dos analistas económicos, resul-' :

, tante do aumento das taxas de juro, do ' ' 
sobreendividamento das famílias, do . ' 
aumento dos 'combustíveis e da prová- ' 

, yel derrapagem da inflação anunciada 
pelo' Governo? ' 

P. G. - Todos estes factores poderão 
c9ntribuir para um atraso no que se refe
re ã realização"pOr parte,do Governo da 
RepúbÍica, dé medidas de convergência, 
o que irá também afectar as familias, 
com o seu consequente desequilíbrio eco-
nómico. 

DIÁRIO - A Europa deve continuar 
, 'a atender às especificidades da ultra
, periferia? Não considera que contra is

so teremos alguns países da Europa, 
de que a Alemanha pode ser o exem
plo mais visível, apesar de neste mo
mento essa situação parecer estar sal
vaguardada para os tempos mais próxi
mos? 

P. G. - As Regiões Ultraperiféricas 
(RUP), por serem regiões com caracterís
ticas muito específicas, usufruem de algu
ma protecção por parte da UE, nomeada
mente na possibilidade de adaptação da 
legislação comunitária à realidade espe
cífica destas regiões com vista ao seu de
senvolvimento e para que a coesão econó
mica e social possa vir a ser possível. Es
tas medidas específicas destinam-se a 
contrariar o afastamento e as assOOe
trias de desenvolvimento verificadas nas 
diversas regiões europeias. 

A iniciativa REGIS, exclusiva às Re
giões Ultraperiféricas, assumiu uma im
portância fundamental para a Região Au
tónoma da Madeira, na medida em que 
tem por objectivo principal apoiar uma 
melhor integração das RUP na Comuni
dade e compreende acções que diversifi
quem as actividades económicas e que 
permitam a consolidação das relações 
com o resto da Comunidade. Destaca-se 
das acções fmanciadas pelo REGIS a am
pliação do aeroporto, não só contribuin
do para o desenvolvimento da Região co-
mo também aproximando a Madeira do 
centro da Europa. . ... 

• Feli'zmente, temos 
na classe empresarial 
pessoas conhecedoras 

, . do desenvolvimento 
turístico. Outros há 
que se preocupam 
muito em saber qual 
a taxa de ocupação. , 

,- tt _' f,?",,, 
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Níveis 
de, eficiência 

: para os portos: 
o grande desafio 
«A modificação levada a efeito na ad

ministração dos portos constitui, para 
mim, um momento de grande congratu
lação. O que ficou estabelecido foi que 
o Governo deixaria de pagar os encar
gos correntes e ·apenas suportaria, na 
qualidade de f.inanciador, os montantes 
que dizem respeito aos investimentos. Is
to significa que, agora, a administração 
dos portos tem o grande desafio de atin
gir níveis de eficiência - sei que está a 
fazer - e já consultou diversas empresas 
especializadas no sentido de criar os indi
cadores de gestão que vão permitir com
parar os ganhos do porto do Funchal 
com a média n.acional» . 

Madeira 
não.pode 
dispensar 

oCIN 
«O Centro Internacional de Negócios. 

Nenhuma região pode dispensar. em cir
cunstância alguma, um sector que repre
senta 12 por centQ do PIB regional. O 
Estado português tem toda a legitimida
de para invocar o chamado interesse vi': 
tal, procedimento já adoptado pela Ho
landa e pela Bélgica. Quando se fala em 
diversificação dá economia significa en
contrar outras formas alternativas. Apos
tar no monoproduto, o turismo, tem as 
suas complexidades»'. 

É preciso criar 
áreas de 

desenvolvfmerito" 
.Iócal 

«t preciso que as nossas vias rápidas 
não se transformem -em acessos para 
dormitórios. Dev!,!mos criar áreas de de
senvolVimento local, passando progressi
vamente de um desenvolvimento susten
tado para um desenyolvimento sustentá-
vel». ' 

Ga .mete 
de Gestão 
do Litoral 

'separou 'funções 
«Coma criaÇaodeste gabinete, sepa-

rámos funções estando concentra-
das num único , nismo poderiam ori-
ginar alguma (0 alidade de interes
ses. Obviamente que esta realidade está 
associada à oportuI'I-idade de elaboração 
dos planos da orla costeira, que foram I 

bem elaborados ao nível das comissões 
técnkas, com intervenção de todas as 
partes que devem ser ouvidas sobre es
tas matérias, desde as secretarias às câ
maras municipais. EStá feito um bom tra-
balho de camp rido julgado opor-
tuno figura da dis; 
wssão 
'" Para 

quadro 
existe uma clara entre 
as tlreas de competência do Governo da 
República no domfnio do litoral e o Esta
tuto Polftico-Administrativo da Região. 
Trata-se de uma negociação que está a 
ser desenvolvjda n ito do grupo de 
trabalho forma representantes 
dos doisgo inda não. teve 
<:> aflGl~MJWt 

" , 

Nãoé na base desse modelo (lidá) que vamos. atrair umá Clientela que possa pagar. 
.... "'" '. . '".> . ',.' .. ,1 

N o V o MODELO PARA O TURISMO 

o futuro não é 
a esquina do Lido 

• «Chegou a altura de 
definir um conjunto de 
situações que têm a ver 
com a redistribuição ' 
das construções pelos 
concelhos e com 
a tipologia . 
correspondente». 

HENRIQUE CORREIA , 

O futuro do turismo na Madeira não 
, está na esquina do Lidó. Esta afir

mação é de Pereira de Gouveia. É 
o próprio a reconhecer ser polémica, mas 
realista em matéria de opções relaciona
das com a construção de novas unidades. 

«Gostaria de dar a minha opinião pes
soal sobre o modelo de desenvolvimento 
económico para os tempos mais próxi
mos, na Madeira. Em nome da Região, 
subscrevi com o Banco Europeu de Inves
timentos a necessidade do número de ca
mas estar de acordo com uma avaliação 
das instâncias comunitárias tendo como 
base exemplos de outras regiões, quando 

- existe a abertura de infra-estruturas 
idênticas àquela que em Setembro vamos 
inaugurar e que logicamente provoca 
uma grande pressão ao nível da oferta. 
Essa recomendação apontava para as 28 

mil camas, número que vai ser ultrapas
sado. É preciso, por isso, evitar a massifi-
caç;lo. " , 

Neste contexto, .os .planos de, ordena
mento turístico assumem um papel impor
tante. Obrigaram a uma reflexão. Julgo 
que chegou a altura de definir um conjun
to de sitlJ,ações, .que têm 'a ver com a redis
tribuição das construções pelos conce
lhos e com , a tipologià correspondente. , 
Provavelmente do tipo familiar, com um. 
máximp - e talvez já seja exagerado - de 
60 quartos, conjugando esta nova realida- , 
de com instrumentos que estão ao nosso 
alcance, inclusive financeiros. 

Certamente, a esquina do Lido não é o 
paradigma da Madeira do futuro. O que 
está feito está feito, deve ser potenciado 
nos seus aspectos positivos e minimizado 
nos seus aspectos negativos, mas a verda
de é que não é na base desse modelo que 
vamos atrair uma clientela que possa pa
gar, Felizmente, temos na classe empresa
rial pessoas extremamente conhecedoras 
do fenómeno de desenvolvimento turísti
co e que há muito perceberam o novo qua
dro mundial. Outros há que se preocu
pam muito em saber qual a taxa de ocu
pação, quarído para mim é muito mais im
portante o preço por quarto. Prefiro ter 
um hotel a cinquenta por cento, a dez con
tos por quarto, do que ter um cheio a cin
co contos. Isto parece óbvio, mas há mui
ta gente que não entende». 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

~(Neste momento, é importante escia
que o preço da electricidade na Ma
é inferior ao praticado nos Açores. 

relativamente aos particulares, esta
, apenas três pontos acima aO$ níveis 

Na próxima terça-feira, terei 
Lisbo~ para analisa~'as no

para o próXJ~ ano" "UffiÇl 
e trata de umcont~ato uni

empresa Electriç[dade da Ma-
Ica'obrigada d atl'ngrr,determina

custos-padrão. em termos tom para
com a EDP». 

Produtos 
tradici 

nossos produtos "tra tdonais, 
que pouco representativos na 

economia. não. podem deixar de 
Enquanto tal, devem ser, melhora
de certa forma modernizadas as 

condições de fabrico, contribuindo 
aumento dos produtos no mer-

naturalmente ualida-

-"',,,,,,,,,.., Régi~nal, no m I o. a In
Operacional da Madeira, pre

promover a competitividade, o 
emprego e a valorização da base econó
mica local, reforçando um conjunto de 
factores que possibilitem o desenvolvi
mento regional, através de incentivos à 

, modernização das empresas, reestrutura
ão das actividades tradicionais e à pro

-l!q l , IV~.ClV das capacidades de emf?reendi
de iniciativas empresariais cnado
emprego.. A'aplicaçãO destas me

levar $l que os produtos tra-
venham a assumir relev~ncia 

"t:>rnn'hrnia regional». 

Grupos 

. " . mpresanos ~ 
poderão 

desenvolver 
campanhas 
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Ministra 
tem dinheiro 

para 
hospitais 

A ministra da Saúde, Ma
nuela Arcanjo, disse, on
tem, na Lourinhã, que «há 
dinheiro para os hospitais», 
argumentando que «não há 
nenhum hospital que tenha 
peclido reforço dos recursos 
financeiros ao ministério», 

Manuela Arcanjo.referia
-se a uma notícia publicada 
ontem no semanário Ex~ 
presso onde se refere 'que 
«vários hospitàis públicos 
estão a ficar sem dinheiro 
para as despesas corren
tes» , 

fi ministra apelou às 'di
recções dos hospitais «para~ , 
se dirigirem directamente à 
ministra da Saúde.; porquê > 

há dinheiro e nunca 'foi ne
gado nenhum pedido, em 
vez de se dirigirem aos jor~ 
nais». > 

Manuela Arcanjoa<iiap;-, 
tou que têrÍlsído feitos réfor~ 
ços financeiros e a prová-lo, 
ressaltou, está «um reforço 
de meio milhão de contos» 
autorizado sexta-feira para ' 
o hospital de Torres Novas. 

A ministra prestou estas 
declarações depois (laassi
'natura de um protocolo de 
construção de um novo Cen
tro de Saúde na Lourinhã, 
que é o primeiro da região 
de Lisboa e Vale do Tejo a 
ser construído por uma Câ
mara Municipal, embora 
com verbas estatais. 

O novo Centro de Saúde 
da Lourinhã esta orçado em 
376 mil contos e a obra de
verá iniciar-se em Marco de 
2001. 
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'Políçi,ªapariba , . 
su&pêítOS'de··assaltos 

.. ,. -,-' . . '" . 
"\; ~" .. " 

, ~'-,.-,:.' ,\..,.,. , 

A
PSP:de~:setU:bal de~ " 
teve; ontêm ' -seis ' 
«fortes;~süspeitos» " 

de ser'em os ,a~fores dos ' 
assaltÓ's a Minbas' de ga
solina e à actrj~Lídia _ 
Franco, ocorr'ídos' esta se: 
mana, dissé à[ ~gê!lCia Lu- , 
sa uma fonte d.àqpe1apolí- , 
cia, ~/, :t'; :, " -::/;; ': 

Cinco d6s ",detid'óstêm',' 
entre 16 e 20 :ân:os;,~' id'ã,T: 
'de de um ,se~to é 'deit ' 
anos ' ", ' >'. 

Fo'nte pqÍic\ttJ adiant,~~ 
à agência LuSa que, além 
de suspeitQ~s de.:assalto â ' 
bombas de; cOnibustíveis~, . 
eles sã:o taI{J.b:érri~os presu""" 
míveis autoy " Jil.ssalto :
a uma espin $ia, ,ew-' 
Aveiro, de ondJ:\7f.or.aU1B""· " .. ' 
traídas divehasar " ~,' 
Os jovens JOi:·am -dehd~., -' 
na Bela Vista , 'ehi ,§~tlij;' . 
bal, disse a ni~sma,fo-t'te. ;?;; .' 

A PSP apreeJ1deu :ain- ' 

• Os jovens suspeitos de terem praticado várJos 
assaltos, esta semana, ,em vias rápidas de à'cesso 
a Lisboa, foram detidos em Setúbal, onde tinham 
sido recuperadas algumas' das viaturas roubadas. 

- ~ 2 

Os seis suspeitos terão estado eh'volvidos no assalto à actriz Lídia Franco, 
' da diverso material que 
pode ter sido usado:,. nos 
assaltos a bombas ,de ga
solina na z.ona de Lisboa, 
nOmeadamente seis caça
çieiras, de um lote rouba
do numa espingardaria 
em Aveiro, e 1.965 doses 
de haxixe. 

, ração realizada entre as 
7:00 e as 12:00, na zona 
da Bela Vista, ,em Setú
baL , 

ligências ' para o apura: 
, mento total dos factos vão 
continuar. 

A Polícia Judiciária re
gistou, desde o início do 
ano e até quarta-feirá, '> 

112 assaltos a postos de 
abastecimento de combus
tível em todo o País, sen
do (j Porto o , distrito çom 
maior número de ocorrên-

pela PJ, a Direcção Cen
tral de Combate ao Bandi- ' 
tismo (DCCB) está tam
bém a investigar 36 assal
tos na região de Lisboa, 
11 em,Braga, seis em Lei
ria, cinco em COimbr.a, cin
co em Faro, três em Avei
ro, três em Setúbal e um 
em Portimão. Nas directo-

Operação começou 
de madrugada 

A apreensão bem como ' 
a detenção dos suspeitos 

,,:ocorreu durante uma ope- , 

Foram tambem 'apreen
didos 500 cartuchos, um 
minicomputador portátil, 
várias peças em ouro, re
lógios,' telemóveis, equipa
mentos desportivos, uma 
máquina fotográfica, ócu
los de $01 ~ 66 contos_ em 
dinheiro. A PSP refere, 
em comunicado, que as di-

ciás, 39. " " . 
, De àcorâo com dados 

fornecidos esta semana , 

, rias de Chaves, Funchal e 
Ponta Delgada não foram 
registadas', quaisquer 
ocorrência~. 

• 
/ 

ArVores 
cortadas 
dão lugar 

a hotel 
Dezenas de árvores fo

ram abatidas quinta-feira 
num «jardim histórico» si
tuado entre as ruas Pedro 
Hispano e Tenente Vala
clim, 'no Porto, para aí ser 
construído um hotel, de
nunciim ontem o ambienta
lista Nuno Quental. 
' Em carta enviada à 

agência Lusa, Nuno Quen
tal referiu que foram corta
dos vários carvalhos, al
guns dos quais centená
rios,tílias, loureiros, ci
prestes e árvores de ou
tras ' espécies, tendo sido 
preservadas apenas algu
mas no limite do terreno. 

, Segundo apurou fonte, o 
terreno é privado, tem uma 
área «considerável» e situa-

" -se juntá a um outro hotel 
' (Mericlien), tendo o proprie
tário úma licença da Câma
rado Porto para «limpar o 

, terrenO», mas ainda não 
, tem licença de construção, 

«A cidade do Porto tem, 
reconhecidamente, fàlta de 
espaços verdes para usu
fruto da população. Ainda 
assim a Câmara do Porto 
aceita a destruiçao deste 
jardim, considerando-o no 
PDM (Plano Director Muni

' cipal). 'como urbanizável ' 
(coeficiente de ocupação 
de 2,5 metros quadrados)>>, 
salienta' (j ambientàlista. 

Nuno Quental questiona 
se não se justificaria inves
tir neste jar_dim h~stórico 
«com tanto valor» quando 

,há «tanto dinheiro para o 
'Parque da Cidade e para 
os projectos da Porto 
2001? Pode o Porto conti

'nuar a seguir este rumo in
sustentável, com a perda 

De acordo com o texto do 
contrato-progrl),mà celebra
do entre a Administràção 
Regional de Slfúde ,(ARS) e -
a Câmara Muniéipal,<;qado 
que o act~aledifício do Cen-, -, ' •.... ~ 

,,inquestionJivel d,e , qualida
de ,de vida dosseushabi-

'. e desr~~peitar ' os oficiais ' - tante~? E 9Ul:intos e§paço.s tI'O de Saúdenãoreúhe as - C O N T R 'A :~ T-"R " A,. B A '~'L ,'H - O ' " A" O',~ ' S _'A~ 'B'.,, > A 'D"'O: 
cOJ;lcliçõesmíJ)imas e está , ",' " , . ' , , ' de justiça,). destes terao d~ ser p:di-
degradado, a Câmara está ' ~ 

~~~~S~~~r~e~:rVi~:p~::~ ',Funciona, r, ios]·udiciais 
construção ' do Centro de ' , 

A greve-surge numa al- dos para que. sejam de ,da-
tura eIil que as'férias jUdí_,· mentet'Valo~lzadOS?», le-se 

, .. d Vi : - (15 d J na cal' a. ' 
",ClaIS e erao, e ,u:- _ " Nuno Quental lamenta 
, lho a 15 ~e:Setemb~oJ qu:a- - àinda a «fâltá de sensibili
, se par~I,ISl'!>m ?S tnb~~a~~~ d,ade» do. proprietário do 
. .0 que Ja ~O~IVOU cntIcas , terreno, que; em sua opi
"do bastonano da .Ord~m " " p:i~o, pog.e~ia . «!~QUme~te» 

:Saúde'». - ..' '," ~ .. 

't~r:e~~~~r~:p~~!~il~~~, , ' ePl , gr~ye " " " 
'programa funcional elabora-

.,~, . 
" , 

, do' pela ARS e os' financia
mentos ' do PIDDAC, vai ela- " 
borar o projecto' de' :execu-: 
ção, lançár' a obra a éoncur~ . 
soe adjuclicá-la bem como 
construir os arruamentos, o 
saneamentÜ'é fazer' iriíitnú~'. :, 
tenção do eSpll;ço. ,.: " ' 

Um modBlo de 'coQpera
ção entre a administração 
centrafe locar'eloiiáô:opór< 
Manuela Arcanjo que disse 
que «a cónjugação de e!,fot
ços vem,aumentar a opera
ciónalidade do sistema», 

O, , s; ~un~i~n~rios jUdi-,, 
, ClaIS mlClam ontem" 

llma" grev~ em ,protesto 
contra ,um~ medida admi- , 
nistrativa 'que {<pretende 

"impor que 'todos os tribl).- ' 
,nais funciQnem àos sá.ba
dos, durante as férias jud.i- , 
ciais». " 

O pré~aviso de ' greve .. 
abrangia os funCionários 
judiciais que estivessem 
escalados para tr:tbalhar 
onte.m, dia: '29 de Julho, 5, 

12, -19 e 26 de Agosto' e 2, 
ge '16 de Setembro, ' com 

. excepção do serviçO que 
, deva ser prestado nos tri
. bunais de turno. ;' 

Em causá" diz O' SF J 
(SindicatO' dos ' Funcioná
rios ·, Judiciais),. está um 
ofício do Triburial da Rela
ção do 'Porto que, na sua 
ess'êncfa, "pretende ,im-

. por» que ' todos os tribu" 
nais funcionem aos sába
dos, (iurante as férias judi~ 

~ , ,. . ' ,dos Advogados, PITes de " eVitar o derrube de mUltas , 
ciais, embora' redu~i4ós ., Lima, que'c considera exo outras árvores' nomeada
ao pessoal míhimó esçi11a~ " .... cessíva a PfLrage~ de. dois ' 'mente a faixá de 'ciprestes 
do para o efeito. ' ',' " meses qua:p.do h,a m,aIS de , e' o cai'vàlho -de maior 'en-

Para o' SFJ, tal medida ; , um milhão' de proces,sos . 'vergadura . . : 
«desrespeita, mais uma pendentes e milhares d e: Fonte da Câmara dó: Por- .-
vez, os direitos e legítimos, processos .~trasados) ou · à to contactada pela Lusa re-
interesses dos oficiais de beira da prescrição. :, ' 'meteu para amanhã escla-
justiça'que nem; sequer fo- Além das férias judi- , recimentos sobre' a even-
ram ouvidos». 1 " ciàis de Ve~ão, de doisme~ , tual "legalidade ' dQ ,ll,Qate ' 

A greve visa, ser uma ses; os. trH~un~is estão 15 das árvores, devido a difi-
«inequívoca demonstfa- dias dé férias no Natal e culdade em contactar o di-
ção de indignação» pela ,outras duas semanas na" rector inuÍlicipal respónsá-

, forma como, por vezes, se Páscoa, num total de três vel pelo respectivo licencia-
pretende «des,considerar em 12 mes:es do ano, ' mepto, ' 

, - CONHEÇA A NOSSA SECÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, TEMOS TUDO PARA SI., CONJUNTOS DE SOFÁS DESDE 140.000$00 - OFERTA MESA DE CENTRO 
'DAMOS FACItIDADES .DE,PAGAMENTO, . DOS 20% A PRONTO PAGAMENTO 

L.. <> ..... -.-1Fit <> II> <> 
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• 
B' I S P O D E 

Na 
COIMBRA 

nal 
E S C L A R E.C E F I É I S Feridos 

na 
reunião ' 

de motos 
Três feridos, dois deles 

com alguma gravidade, é o 
balanço dos acidentes ' 
ocorridos na zona de Faro, 
directamente relacionados 
com a concentração inter
nacional de motos que de
corre até hoje na capital al~ 
garvia, soube ontem a 
agência Lusa. 

Padre com. . filha 
ainda dá missa 

Dos acidentes com moto
ciclistas, ocorridos ontem 
de manhã na chamada rec
ta da Praia de Faro, resul
taram ferimentos com «al
guma gravidade» em três 
"motards", obrigando a 
evacuação de duas das víti
mas para o Hospital Distri
tal de Faro (HDF). 

Segundo João Ildefonso, 
médico destacado para a 
concentração, um dos aci
dentados sofreu uma frac
tura tíbio-társica, um ou
tro uma fractura crâneo
-encefálica e um terceiro 
uma fractura lombar. 

Aquele clínico disse ain
da ter ' conhecimento de 
que na sexta-feira ocorreu 
um acid,ente mortal com 
uma mota em Faro, mas 
que «não sabe se o motoci-' 
clista estaria ou não inscri;
to na concentração. Tra
tou-se de um acidente que 
ocorreu fora da' nossa 
área de Jurisdição, daí não 
o podermos _ ~elacionar 
com a concentração», dis- , 
se. Na, 29a concentração de 
motos de fafO', que decor- , 
re até hoje, estão inscritos 
cerca de 25 mil "motoqüei
ros" oriundos de toda a Eu-

- ropa, 

• o padre 
Carlos foi 
obrigado 
a afastar-se 
dâ Igreja 
Católica ' 
Apostólica 
Romana. 

O Bispo-Primaz da 
Jgreja Apostólica 
Episcopal Portu

guesa (Veterü-Católica) 
afirmou ontem que o Pa
dre Carlos Costa se encon
tra ligado a esta confissão 
desde Maio e continuará a 
ser sacerdote e a «servir 
Cristo». . 

«O Padre Carlos c,Onti
nu ará a servir Cristo, mas 
ligado à Igreja Vétero-Ca
tólica, representada em 
Portugal pela Igreja Apos, 
tólica Episcopal Portugue
sa», sublinha António Jo
sé da Costa Raposo, Bispo-

. -Primaz desta confissão 
religiosa. 

Numa "carta aberta" di
rígida ao Bispo católico ro
mano de Coimbra, D; João 
Alves, mas divulgada ape
nas aos órgãos de comuni
cação social, António Ra
poso esclarece que o Pa
dre Carlos Costa aderiu à 
Igreja Apos'tólica Episco
pal Portuguesa depois. do 
seu afastamento da Igreja 

o padre Carlos Costa encontra-se vinculado à Igreja Apostólica Episcopal Portuguesa. 

Católica Apostólica Roma
nae da paróquia de Pedró
gão Grande, por ter des-

, respeitado o celibato. ' 
' «Gostava de saber o 

que o Bispo tem contra o 
Padre Carlos quando na 
Diocese tem casos iguais 
e outros idênticos e nada 
fez. Quem de entre vós 
tem fi, consciênciatranqui
la seja o primeiro a ape
drejá-lo», sustenta. 

O Bisp'o-Primaz da Igre
ja Apostólica Episcopal 

Portuguesa (Vetero-Católi
ca) afirmou, à agência Lu
sa, que decidiu ,divulgar 
esta "carta aberta" para 
reagir a uma nota episco
pal emitida esta semana 
pela Diocese de Coimbra. 

Na referida nota, o Bis-
, po de Coimbra alertava os 
fiéis :-- nomeadamente os 
de Pedrógão Grande- pa
ra não se deixarem «enre
dar em confusões lamentá
veis» devido ao facto de o 
Padre Carlos Costa estar 

'a exercer o sacerdócio 
noutra confissão religio
sa. 

Segundo António Rapo
so, o Padre Carlos Costa -
que há dois anos foi impe
dido de praticar os actos 
sacerdotais por ter uma fi
lha - tem celebrado ceri
mónias religiosas da Igre
ja Apostólica Episcopal ' 
Portuguesa (Vetero-Católi
ca) em Derreada Cimeira, 
Pedrógão Grande (Leiria) 
e Vila Nova de Poiares 
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(Coimbr.a), com «muito po
vo, até na rua», a assistir 
aos actos. 

O Bispo-Primaz anun
ciou ainda que Carlos Cos
ta vai começar a celebrar, 
em breve, cerimónias reli
giosas também em Mortá
gua (Viseu) e que vão ser 
construídas igrejas em 
Derreada Cimeira e Pedró-

- gão Grande, prevendo-se 
ainda nesta localidade a 
edificação de um centro 
de cariz social para ido
sos. 

De acordo com António 
Raposo, o antigo · pároco 
de Pedrógão Grande é ar
cipreste da zona Centro 
da Igreja Vetero-Católica, 
confissão que considera o 
celibato como uma opção, 
admitin do a possibilidade 
de os seus sacerdotes te
rem uma vida conjugal. 

Na nota, o Bispo-Pri
maz refere ainda que Car

'los Costa aderiu à Igreja 
Episcopal Portuguel'la (Ve
tero-Católica) quando lhe 
foi imposta, pelo Bispo de 
Coimbra, a redução ao es
tado laico, que o impedi
ria de exercer o sacerdó
cio. 

«É aqui que o Padre 
Carlos lhe diz (a D. João 
Alves) que irá continuar a 
servir Cristo, mas ligado à 
Igreja Vetero-Católica», 
adianta. 

O Bispo-Primaz afirma 
ainda que a Igreja a que 
preside «é católica e apos
tólica, fundada por Jesus 
Cristo e sempre foi fiel ao 
Sumo Sacerdote, que é o 
próprio Cristo, e aos ensi
namentos dos Santos Pa
dres até ao Pontificado de 
Pio IX». , 

A agência Lusa tentou 
falar com o ~ispo de Coim- ' 
bra, mas D. João Alves en
contrava-se incontactável. 

Assaltada 
bomba r 

dé ga'solina 
em Gaia 

PELO - ESTILO D E OPOSiÇÃO ENSINO SUPERIOR 

Manuel Monteiro elogia 
Bloco de Esquerda 

Candidaturas 

o posto de abastecimen
to de combustíveis da 
"Galp" em frente à estação 
de caminhos de ferro das 

' Devesas, Gaia, foi ontem 
• assaltado; disse fonte da 
PSP local. O assalto ocor
reu ' pouco depois das 
13:00, desconhecendo-se 
ainda as circunstâncias e 
o montante eventualmente 
roubado: O oficial de dia 
do Comando Metropolita
no do Porto da PSP disse 
que participaram no assal
to quatro homens de etnia 
cigana, qué ' roubaram ao 
funcionário do posto cerca 
de 10 contos, «sem violên
cia e sem uso de armas». 

O antigo lídêr do CDS/ 
Pp, Manuel Montei

ro, elogiou ontem a políti
ca oposicionista do Bloco 
de Esqllerda, consideran
,do que «os partidos de di
'reita não sabem fazer 
oposição». 

Entrevistado pela rá
dio TSF, Manuel Montei
ro, que frisou que não es
tá de regresso à política 
activa, reconheceu que 
Paulo Portas é, ' em ter- , 
mos práticos, actualmen
te «o líder da oposição», 

t .;)J~' Ht.)lc.!! 'I I) i,l "~". 

sublinhando no entanto ' 
que, quer o ,líder do CDS/' 
PP quer o, presidente do 
PSD, Durão Barroso, não ' 
têm capacidade para se
rem primeiro-ministro do 
país. 

Para Monteiro, ,quer 
Portas quer Barroso não 
são "alternativas" ao ac

, tual chefe de governo. 
A propósito do comba

te oposicionista, Montei
ro fez um 'rasgado elogio 
ao BE, argumentando 
que , «é o único agI'upa-

a partir de amanhã -

mento político com ideias 
e princípios ideológicos 
consistentes». 

Sobre as candidaturas 
presiq,enciais da direita 
(Ferreira do Amaral e Ba
sílio Horta), o antigo lí
der dos "populares" mani
festou-se contra e suge
riu que o CDS/PP retiras
se a candidatura do se
gundo. 

«Seria muito bom» que 
o CDS/PP «retirasse a 
candidatura» de Basílio 
Horta, frisou. 

os candidatos ao ensi
no superior público 

podem começar a inscre
ver-se a partir de ama
nhã, o primeiro passo pa
ra :conseguir uma das 48 
mil vagas do próXimo ano 
lectivo, um crescimento 
de 4 por cento em relação 
ao ano anterior. 

Vagas para Medicina 
sobem 
30 por cento 

Déstes 48 mil novos es
tudantes 56 por cento 
preencherão as vagas das 

DO CORONEL TAPIOCCA 'NO 
LOJA - 247 

Universidades e 44 por 
cento as dos Institutos Po
litécnicos. 

No caso da Saúde, o au
mento do número de va
gas é de 30 por cento em 
Medicina, 35 por cento em 
Medicina Dentária e 16 
por cento em Enferma
gem e Tecnologias da,Saú
de. 

A apresentação de can
didaturas nesta primeira 
fasê do concurso nacio
nal, ,para os estudantes 
que tenham concluído os 
exames na la chamada 
da 1 a fase, termina no dia 
1 de Agosto. 

,Í'-!-4í {lJ;.j "1 d', ;it~'i~'(~l!,/·,,[1) l,p·!'/! ,tt1,l!lI\\<::' 
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BREVES 
Irão: traficantes 
de di-oga 
tinham niÍssil terra-ar 

A Polícia iraniana desco
briu um míssil terra-ar, 
fabricado na ex-URSS, 
durante uma recente 
operação com traficantes 
de droga no sudeste do . 
Irão, de acordo com a 
edição de ontem do 
jornal "Kayhan". O coman
dante da Polícia na 
província de Sistan 
Baluchistão, fronteiriça 
como Paquistão, generçü 
Nasser Chabani, foi 
citado dizendo que foi o 
segundo caso de apreen
são de um "míssil sofisti
cado". O míssil foi desco
berto na região de Sorkh
kuk, perto de Zahedan, a 
.capital provincial, depois 
do recontro e, segundo 
Chabani, os traficantes 
«estão cada vez mais 
equipados com armamen
to sofisticado». O Irão é 
corredor para a droga de 
países produtores, como 
o Paquistão mas sobretu
do o Afeganistão, para os 
consumidores, como 
naíses do golfo, Europa e 
Asia central. Anualmen
te, são capturadas no 
Irão mflis de 200 tonela
das de ópio e derivados. 

• 
Donos de cães contra 
medidas impostas 
na Alemanha 

Cerca de 10.000 proprietá
rios de cães manifesta
ram-se ontem em Dussel
dorf, Alemanha, contra 
as medidas draconianas 
tomadas no fim de Junho 
contra os cães de combac 
te. Os donos dos cães 
contestam as medidas 
tomadas pelo governo 
regional que os obriga a 
levar os cães à rua 
presos por uma trela e 
açaimados sempre que o 
animal pese mais de 20 
quilogramas ou tenha 
mais de 40 centímetros 
de altura. Depois de um 
cão ter causado a morte 
a uma criança de seis 
anos em Hamburgo 
.foram tomadas medidas 
contra os cães de comba
te. 

• 
EUA: adolescente 
leva para a escola 
arma e cem ba~as 

Um rapaz norte-america
no de 13 anos, acusado 
de disparar um revólver, 
no piso superior de um ' 
bar escolar, em Dimmit, 
tinha mais de cem balas 

-e um facão na mochila, 
reveh:j,ram as autorida
des. Josh Warnock estava 
sentado, segunda-feiJ'a . 
passada, no bar da 
escola. secundária de 
Dimmit, quando disse:' 
«Vai haver notícia:!';. 
Saltou então para cima 
da mesa, sacou de um 
revolver e disparou, 
segundo (j depoimento de . 
um detective. Quanâo tim 
estudante tentou fugir a· 

correr, Warnock rode6u
-lhe o pescoço com um 
braço, encostou-lhe a 
arma à garganta e disse
-lhe: «Vais morrer». O 
rapaz, Frank Patrick, 
atingiu Warnock no 
estômago e fugiu ileso, 
refere o mesmo documen
to. Warnock foi acusado, 
sexta-feira, de assalto, 
sequestro, posse ilegal de 
arma de fogo por um . 
menor e. posse de uma 
arma roubada. Foi ainda 
acusado de ter levado 
para instalações escola
res uma anua perigosa, 
um crime menor. Ama
nhã, o réu será apresenta
do ao Tribunal de Meno
res. Se for condenado, 
pode~á ficar detido até 
aos 21 anos. 

• 
Tchetchénia: 
dez posições russas 
atacadas 

Guerrilheiros separatis
tas tchetchenos bombar
dearam, durante a noite, 
de~ posições russas na 
Tchechénia, oito delas em 
Grozny; anunciou ontem 
o comando militar russo. 
Os rebeldes, a despeito 
de em desvantagem 
numérica e de material, 
continuam a fazer ata
ques de pequena escala, 
mas com prejuízo das 
forças russas, dé acordo 
com o serviço de impren
sa do comando. Não há 
balanço de vítimas dos 
últimos ataques. Oficiais 
russos calculam que 500 
rebeldes armados conti
nuam a operar em 
Grozny desde a tomada, 
em Fevereiro, da capital 
da Tchechénia, depois da 
fuga da maioria dos 
guerrilheiros da cidade. 
A Rússia insiste desde há 
meses que a rebelião 
tchetchena está à beira 
do colapso, mas os ata
ques pontuais mostram 
que os guerrilheiros 
estão ainda capazes de 
infligir danos às posições 
federais russas na repú
blica secessionista. Na 
sexta-feira, quatro solda
dos do ministério do 
Interior foram mortos e 
três feridos quando o seU' 

. camião fei desfeito por 
uma mina em Shali, entre 
Grozny e as montanhas, 
onde se concentra a 
rebelião, segundo a 
agência noticiosa Inter
fax. A Força Aérea russa · 
intensificou ontem os 

. seus bombardeamentos ,. 
de supostas concentra
ções rebeldes no desfila
deiro de Argun, sul da 
Tchechénia. Caçás Su-25 
fizeram seis saídas e 
helicanhões fizerám mais 
de 30 missões, de acordo 
com o comando militar . 
russo. Os rebeldes fazem 
ataques quase diários a 

. colunas militares e 
minam a área ao longo 
da auto-estrada de Kav
kaz na região, onde as 
tropas russas iniciaram 
ontem uma "opêração ·de 
limpeza~' em zonas de 
floresta. 

José Zapatero 
é o novo líder 

• Zapatero 
bateu por 
.escassos 
nove votos 
aquele que 
era o favorito 
à liderança 
do PSOE. 

J ose Luis Rodriguez 
Zapàtero foi eleito 
ontem o novo Secre- . 

tário-Geral do Partido So
cialista Operário Espa
nhol (PSOE}, no 35° Con
gresso dos socialistas es
panhóis. 

Zapatero, 40 anos, 
pouco conhecido ao nível 
popular mas representan
te de uma nova geração 
de dirigentes políticos so-

. cialistas, ganhou apenas 
por uma diferença de no
ve votos ao favorito , José 
Bono. 

Os quase mil delega
dos sociàlistasao 35° 
Congresso do PSOE vota
ram na tarde de ontem 
depois de , durante a ma
nhã, escutarem os discur
sos e projectos de cada 
um dos quatro candida-
tos. . 

Zapatero obteve 414 
votos, equivalentes a 
41,69 por cento, e José 
Bono, presidente do Go
verno Regional de Caste
la-La Mancha, obteve 
405 (40,78 por cel}to). 

o novo secretário-geral do PSOE é tido como próxilIlo do líder histórico Felipe Gonzalez. 

As duas candidatas,' 
Matilde Fernandez, ex
-Ministra de Assuntos So
ciais e representante do 
sector "guerrista", obteve 
109 votos, ou 10,97 por 
cento, e Rosa Diez, euro
deputada e dirigente so-

cialista basca, obteve 
apenas 65 votos "(6,54 
por cento). 

Dirigentes prmamos 
de Jose Bono, que era o 
favorito, embora com 
pouca diferença de Zapa
tero, explicaram a vitó
ria' deste histórico diri
gente, pelo desvio à ulti
ma hora de votos dos 
"guerristas" da sua candi-

NOS .E S T A DOS UNI DOS 

Nova Disneylândia 
·abre no ano 2010 

A Disney vai construir 
o seu terceiro par

que temático, próximo 
da Disneylândia, na Cali
fórnia, e que deverá en
trar em funcionamento 
em 2010, éstando a aber
tura do segundo marca
da para Fevereiro de 
2001. 

O terceiro parque, ain
da sem 'nome, será cons
truído numa área de 36 
hectares, próximo da "ve
lha" Disneylândia, com 
45 anos, numa proprieda
de já controlada pela 
Walt Disney Co, revelou, 
sexta-feira, Cynthia Har
ris, presidente da Estân
cia Disney. 

O parque, que deverá 
estar totalmente concluí
do em 2010, poderá abri-

gar div~rsões aquáticas 
baseada!? nos filmes "A 
Pequena Sereia" ou "Win-
nie, the Pooh". . 

Deverá ter também 
um hotel e uma zona co
mercial. 

. Segundo o "Los Ange
les Times", o seu custo 
poderá rivalizar com os 

. 299,6 milhões de contos 
da Aventura California- . 
na da Disney, um parque 
adjacente à Disneylân
dia, programado para 
abrir em Fevereiro . de 
200L 

Funcionários da Dis
ney disseram que se irá 
tentar . saber qual a opi
nião pública sobre o ter
ceiro parque, depois de 
concluído um estudo so
bre o impacto ambiental. 

data, Matilde Fernandez, 
'que obteve menos que o 
previsto, que sempre se 
opuseram a uma eleição 
de Bono. 

Rodriguez Zapatero, 
que lidera a denominada 
"nova via" e que é apoia
do por deputados e jo
vens dirigentes socialis
tas, terá agora que 'apre
sentar a lista da nova di-

recção que será votada 
conjuntamente na sessão 
de domingo. 

Este apertado resulta-o 
do obrigará Zapatero a 
complicadas negociações 
durante as próximas ho
ras se quiser apresentar 
uma lista integradora 
que reúna a confiança 
dos delegados na vota
ção de domingo. 

D I AMANTES 

Comércio em baixa 
·mas receitas em alta 

. O c~mércio de diaman-
tes em bruto na An

tuérpia, o seu principal cen
tro de comercialização mun
dial, diminuiu no 10 semes
tI;e deste aJlO, mas sem bai
xa de receitas, de acordo 
com dados clivulgados pelo 
Conselho Superior do Dia
mante. As importaçqes de 
diamante em bruto pela pra
ça de Antuérpia foram de 
69,5 milhõés de quilates nos 
primeiros 6 meses deste 
ano, contra os 76,9 milhões 
de igual período em 1999. A 
baíxa não afectou contudo o 
rendimento de importação, 
que gerou 4.160 milhões de 
dólares contra 3.300 mi
lhões no ano passado para 
o mesmo período. Isso re
presenta um acréscimo de 
2"'% em valor contra uma di-

minuição de cerca de 10 por 
cento em peso. As exporta
ções via Antuérpia são esti
madas em 74,7 milhões de 
quilates contra 96,5 milhões 
no ano passado, o equivalen
te a uma baíxa em 22,5 por 
cento. As receitas também 
não foram afectadas, pois o 
montante das exportações 
chegou aos 3.900 milhi:íes 
de dólares, contra 3.250 mi
lhões no primeiro semestre 
de 1999. Este balanço segue
-se ao Congresso Mundial 
do Diamante, reunido em 
Antuérpia, de 17 a 19 deste 
mês, em que comerciantes e 
lapidadores estabeleceram 
como "prioridade primeira" 
o combate aos chamados 
"diamantes do sangue", que 
permitem financiar guerras -
africanas. 
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Assembleia Regional ''vira'' universidade 

«Há dias fiquei estupefacto quando li, 
no DIÁRIO de Notícias, que uma deputa
da do-PSD eleita pelo concelho de Câma-

- - ra· de Lobos, em 1H96, ti~ha estado cala
da quatro 'anos na Assembleia RegioIial; . 
porque durante este período tinha estado 
a aprender a ser deputada, necessitando 
por isso, de mais um mandato para colo
car em prática a sua aprendizagem, ou; 
segundo o clube das' más línguas, para ' 
ter direito à reforma. 

Bem sei, pelo menos é o que se comen
ta à boca pequena, qué quando foj escolhi
da para deputada, não foi pela sua mili
tância no PSD, ou pelo seu trabalho políti- . 
co, mas simplesmente por ser mulher, 
mas-dilapidar erário público para apren
der a ser deputada, é de mais. Só espero 
é que, nos próximos quatro anos, arranje 
um explicador, ou mude para outro, se já 
o tem, para que consiga acabar o curso, 
caso contrário, ainda obrigará Assem
bleia Regional a solicitar apoio aô Ensino 
EspeciaL 

Que eu saiba, o povo quando a elegeu, 
não o fez para ir aprender a ser deputada 
para a Assembleia, elegeu-a para o defen
der, para defender o concelho de Câmara 
de Lobos, a Madeira e a sua autonomia. 

É claro que poderá alegar em sua defe
sa, que a maioria do povo quando foi às 
urnas depositar o seu voto, não foi em si, 
mas sim no Dr. Alberto João Jardim, o 
que ninguém tem dúvidas de que é verda
de, não só relativamente a si, mas tam
bém a muitos outros deputados. Contudo, 
a resposta dada, na entrevista ao DIÁ
RIO, para explicar o seu silêncio aoJongo 
de quatro anos na Assembleia Regional, 
certamente que causará uma situação 
embaraçosa para o próprio partido, uma 
vez que poderá ser aproveitada pela opo
sição, a_quando da campanha eleitoraL 

Depois de ter estado quatro anos em _ 
silêncio, bem podia ter resistido à tenta
ção .de responder ao DIÁRIO de Notícias, 

CARTAS 

mantendo dessa ' forma a boca fechada -
até ter assegurada a sua reeleição ou até 
ter concluído o curso de deputada. . 

Melhor teria sido contrapor ao silêncio 
na Assembleia, discriminando as acções, 
o trabalho feito nos bastidores da políti
ca, em termos·de propostas, de projectos, 
de ideias, no sentido do desenvolvimento 
do concelho e do bem-estar das suas po
pulações. Na realidade, para quem a ele
geu é mais importante este tipo de inter
venção do que muitas das discussões e 
intervenções .feitas na Assembleia.'O pro
blema é se também esteve em aprendiza
gem neste trabalho de bastidores!» 

ANTÓNIO DE AZEVEDO 
- . 

Num país de "Hês" ... 

,«Será que somos todos "bons" ou todos 
"burros"? 

Esta política de "Bês" dá muito que 
pensar>Este. início de Verão do ano 2000 
no nosso país, a realidade que nos mos
tram os "media" transparece aos olhos de 
qualquer um sombria em termos daquilo 
que catalogam de violência. Então, os afli
tos e os coitados doentes drogados, que 
têm a droga quase desp!'lnalizada em ter
mos de consumo, onde vão ' buscar o di
nheiro, senão a quem o tem? Que fiquem 
os outros doentes, porque eles precisam 
de consumir; o que está por detrás desse 
consumo, aos políticos não interessa. 

O nosso sistema de justiça está podre 
e decadente, onde tribunais, juízes e polí
ticos não se entendem. Parece que agora 
o que está a dar é: "protejam o crimino
so"; esse é que é o coibido, o desgraçado, 
o pobre diabo que não sabe por onde an
da. A culpa é de todos nós. Soltem os pre
sos, porque presos há muitos. Metam os 
outros dentro, as vítimas, porque se senti
riam mais protegidas. E a Polícia? Serão 
estes também vítimas neste sistema de 
loucos? 

Desacreditou-se e deixou-se de acredi
tar... Deixaram que lhes fosse retirada a 

D O LEITOR 

autoridade, já não há segurança, põem
-se a milhas quando há desacatos ou apa
recem tarde quando são chamados. Tira
ram-lhes a credibilidade pública; por is
so, não é de admirar que sejam também 
assaltados, que lhes retirem as armas e 
as viaturas,. que os espanquem e que lhes 
digam que vão -para . casa, que se refor
mem, porque os bandidos não são aque
les que eles apanham "com a boca na boti
ja". Agora a culpa não é dos desgraçados, 
é do sistema. E, à custa deste sistema, 
muitos mais assuntos poderíamos abor
dár. 

Então, somos "bons" ou somos "bur7 

- M.LURDES P_ A_ CARLOTO 

• 
- «África Minha ( ... deles)>> 

«Quem viaja Europa fora com certa fre
, quência, já reparou decerto, que quanto 
, mais desenvolvido em termos económicos 
e sociais for o país, mais imigrantes do 
segundo e terceiro mundo lhe aparece
rão; executando principalmente tarefas 
básicas e menos nobres, mas imprescindí
veis ao conforto que o Desenvolvimento 
permite ... aos que dele,possam usufruír! 
- Africanos, norte-africanos (Magreb);' 

árabes, indianos, asiáticos, europeus de 
leste, 'são milhões nesta nossa Europa 

. que com maior ou menor força ou desfa
çatez os vai segregando, e usando à medi
da das-suas necessidades. 

Com ó rigor e a organização que é tim
bre de uma sociedade já madura no seu 
desenvolvimento, esses emigrantes são 
catalogados, informatizados, "estatistisa
dos", e o seu comportamento é obviamen
te observado e controlado, pois a isso 
obriga a dimensão que tomaram, no tipo 
de sociedade que os "abriga", e que é, na 
maior parte dos casos gritantemente dife
rente, não só em termos do desenvolvi
mento económico/social, que de facto pro
curam, mas que possui estruturas mo
rais, religiosas e educacionais em geral, 
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que produzem comportamentos completa
mente diversos dos seus. 

Portugal começa finalmente a achar 
pouca piada ao facto de se considerar um 
País de Brandos Costumes,e começa tar
diamente a entender que o PBC será tal
vez o de País da Balda Constante, mas cu
jo crescimento (que desenvolvimento é 
coisa mais complicada!), ea tal Balda, 
tornam apetitoso a muita imigração Clan
destina, mesmo a calhar para tantos "es
pertalhões" sedentos de mão-de-obra ba
rata e indefesa. 

No nosso Cantinho já é espantosa a 
quantidade de africanos que por aí an
.,dam, legais ou não. Legais serão decerto 
as doenças físicas e morais que por aí 
proliferarão, pois a Balda não as contro
la, apesar das parangonas nos média 
atestando que os nossos miúdos têm 
mais SIDA do que deviam ... 

Fico à espera que ao menos no nosso 
Cantinho, tão mais fácil de controlar, to
da essa força de trabalho porventura ne
cessária, seja sanitariamente controlada, 
laboralmente legalizada, e socialmente 
devidamente integrada. 

De outro modo teremos a médio prazo 
mais problemas de saúde pública, mais 
bairrof:? clandestinos, que se forem de co
munidades segregadas se tornam invaria
velmente em gueto.s, maior criminalida
de, pois os surtos de crescimento menos 
susten,tados produzem rapidamente de
semprego, exclusão e .. . crime! 

R. RODRIGUES 

• 
Agradecimento 

«Após a minha estada no CHF (1.0 piso 
de Cirurgia Vascular Direito) quero agra
decer aos senhores doutores Joaquim 
Vieira e Ricardo Santos, a todo o pessoal 
do Bloco Operatório, ao Chefe de Enfer
meiros, a toda a equipa de Enfermagem e 
restante pessoal, a maneira carinhosa e 
todo o apoio que me deram. 

Muito obrigado.» 
ÉLl A REIS 

.A existência de um canal temático 'sobre a Madeira pode ajudar a promover a Região? 

Arnaldo Ferreira 
Reformado 

«Penso que sim. Seria muito 
bom não só para promover o tu
rismo mas também para os emi
grantes como eu que gostam de 
ver as imagens da sua· terra.» 

Celestino Sousa 
Electricista 

«Acho que_sim, apesar de po
derem existir outras ' alternati
vas, essa pode ser uma boa op
ção para promover -a Madeira. 
Há muita gente no estrangeiro 
que se calhar-até não conhece a 
Madeira e que poderá dessa for
ma ficar a conhecer tim pouco
das ilhas. Podem ser uma manei
ra de levar as pessoas a visita
rem a,-Madeira.» 

Octávio Camacho 
Motorista 

«Acho que deve ser feito tudo 
aquilo que pode favorecer a Ma
deira. Penso que é uma óptinia 
ideia, até porque a televisão é 
um veículo muito poderoso ao ní
vel de promoção. As pessoas às 
vezes têm uma ideia errada e 
vendo as imagens mais ãepres-... 
sa ficam seduzidas por aquilo 
que vêm na televisão.» 

EI~utério Silva . 
Pintor 

«Se é para mostrar a Madeira .. 
deve existir. Penso que poQ.1:) le
var ao aumento do turismo e se 
isso acontecer é bom porque a, 
gente precisa do turismo para 
sobreviver. A Madeira é bonita e 
deve ser mostrada em todo o 
Mundo.» 

Ricardo Rodrigues 
Técnico de vendas 

«Acho que devia ser divulga
da não só para atrair os turistas 

. estrangeiros' mas também para 
promover a Madeira junto de to
dos os portugueses.» 
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"Casos de polícia" 
JOÁO CUNHA E SILVA * 

O Bastonário e a Polícia 

, ',' O~trasmatérias, quiçá mais 

pertinentes; foram deixando para trás a 
nota que ségue, já escrita há algum tempo. 

Achei, no entanto, ·dever publicá~la 
porque marca uma posição pública que, 
sem quaisquer tibiezas, quero assumir. 

Considero absolutamente desad~g;líado o 
ataque do Bastonário da Ordem dos Advo
gados à Polícia. 

Se esta corporação se tornou permeável 
ao aparecimento de uma facção com ambi-, 
ções associativo-sindicais com os maus 
resultados que entretanto ficaram conheci
dos, não deixou, no entanto, de 
ser a Polícia 'de sempre. 

Isto é, esta força da seguran~ 
ça, não pode, mesmo que um ou 
outro' dos seus elementos tenha , 
ou venha' a 'cometer algum 'erro, , 
ser desqualificada em absoluto 
'na praça públíc~. 

Sem que ninguém venha a . 
terreiro defender a corporação. 

Creio que não é este o caminho. 
Que se denunciem os erros, que se 

contribua com melhor formação para um 
mélhor deSempenho; que se apoie adequa
daménte seja com meios materiais ou' 
r~cursos h~mano~, acho muito bem, agora . 
que se humilhe, que se faça com que o. todo 
Pague pela pa!te, já acl).o mal, desapropria
do, inconveniente e pouco construtivo. 

Creio haver mais razões para nos orgu
lharmos da Polícia que temos do que para 

. nos envergonharmos. 

Mesmo constatando erros cometidos que 
precisaIl). ser corrigidos. 

. Alguns deles mais graves, mesmo imper
doáveis. 

Agora o estado de direito democrático 
não sobrevive sem forças de ordem e de 

. segurança credíveis, capazes, disciplina
das"dedicadas e conscientes do trabalho a 
cumpríre:m prol da respectiva comunidade. 

O bode expiatório 

propositada. 
.. Isto ,é, uma coisa é o ex-autarca não ter 

jeito para ser MiIiistro, porque é inábil, 
desastroso e tamb~m, por que não dizê~lo, 
aZarado, outra coisa é culpá-lo em exclusi: 
vidade 'pelo aumento assustador da criminà
lidade no País. Só com muita ligeireza tal 
se pode fazer. 

A questão é outra. Não é ao Ministro, 
muito menos à políCi&? que se devem pedir 
as primeiras responsabilidades pelo estado 
de insegurança latente. Que deriva da 
desesperança das pessoas. Do progressivO 
aumento das dificuldades para muita 
gente. Da falta de confiança no Estado. 

Sejamos frapcos. O homem pode ser de 

do, através das suas actividades regulares, _ 
uma verdadeira pedrada no charco em 
termos culturais. 
, Lament~ por isso ' que ao mérito inequívo
Co das variadas iniciativas não seja aditada 
a publicidade quéseria justa por parte dos 
diversos órgãos de ,comuniçaçãosocial. 

Aliás, regista-se a queixa insistente por 
parte dos Calhetenses para aquela ausên

'cia quas~ ,sistemática em tudo o que são 
actividades culturais naquele concelho. 
Sejam mais ou menos populares. ' 

Há quem aposte que se todas as manifes
. tações que por' ali têm lugar fossem realiza
das noutro concelho teriam cobertura, já 
que, por essas outras bandas até as iniciati

vas que não apresentam qualidade 

«Sejamos francos. O homem pode 
ser de facto, inábil, mas está 
servindo de escudo 'protector 
duma política global que é do 
Governo e duma orientação' geral 
que é do Primeiro-Ministro.» 

nenhuma têm a sorte de ter a 
presença dos "média". 

Hoje, cultura é um bem univer-
sal. No nosso, pequeno mundo, 
graças a Deus, já vai envolvendo' á 
.ilha toda fi enganam-se redonda
mente aqueles que pensám que é 

facto, inábil, mas está servindo de escudo 
protector duma política global que é do 
Governo e duma orientação geral que é ~o 
Primeiro~Ministro. 

E este, mais úma vez, escapa incólume . 
porque tem à inão o conveniente e sempre 
útil bode eXpiatório do costume. 

, Porque para melhorar a segurança no 
País' é preciso que o Governo governe, que 
O Primeiro~Minist~o tome deêisões" e que 
ambos ,dêem cOl).dições materiais e huma
nas às forças de segurança para que estas 
possam agir emconformidad~: 

Não 'é' desautorizando as forças da 
ordem" criando um clima de instabilidade 
geral e de desorientação notória e pública 
que se promove o combate à criminalidade 
e se alcança a ordem, a paz é a segurança. 

Com isto não ilibo obviamente o Minis
tro, mas desafio que ,procurem o verdadeiro 
responsável pela degradação da situação 

" p . ' ,\ 

no pais. 
. E não façam como o imbecil da história 

que, por muito que apontássemos o dedo 
para a Lua, insistia em;olhar para o dedo. 

notícia exclusiva de certas cidades . . 
Nada mais errado. Vão lá ver. 
Uma certeza porém, não vão aparecer 

na televisão nem nos jornais. Mas isso 
pouco importa, ou não é assim? 

A teoria da estupidez 

Tem dias li numa revista a notícia da 
investigação de uma pressuposta teoria da 
estupidez. 

Assim, dois psicólogos soçiais norte-aine
ricanos teriam por fim chegado a umá 
definição de imbecilidade. 

' Após' à 'realizaçao de varios testes que 
procurassem uma explicação para a estupi
dez detectaram conclusões devastadoras. 
Os participantes que obtiveram os piores 
resultados foram precisamente aqueles que 
atribuíram a si próprios as pontuações 
mais elevadas. 

Para os sociólogos a interpretação é 
simples: «Qs menoseompetente~ não só 
chegam às conclusões erradas como são 
incapazes de se aperceber desse facto». 

Pelo que, posso bem concluir, estamos 

Vem a propósito falar da insegurança Cultura 
. perante umá verdade universal. Lá, como 

cá" a estupidez é assiIn mesmo, imbecH e 

arrogante". 
que grassa no País e da campanha que; 
parecendo bem urdida, se centraliza no O concelho da Calheta, através da sua , 
M~istro da Administração Interna, Fernan- , Câmára Municipal e, particularmente, da 
do Gomes. 

Creio que, com alguma habilidade, estão ' 
a misturar coisas diferentes de forma 

Casa dàs Mudas, neste caso muito à conta 
da militância do seu director e do'apoio 

incoll(~?cional da autarquia, vem prov?can~ ' 

, ' 
*'Escreve para ~Opini'ãó '& Debate", de, quim:e em quinze dias. 

. ..... :t., 

. f ;: , .1 
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PONTO DE ORDEM . 

Dinheiro a arder 

. .. e do nosso! 

A um ritmo e 
valores aluci
nantes, os 
portugueses 
são confronta
dos, quase 
diariamente, 
com sucessi

vas "derrapagens". Elas são,as 
contas da Expo'98, as Contas do 
Estado, os buracos fiscais, etc., .. 
Tudo dinheiro a arder. 
Estamos fartos de ouvir histórias 
idênticas, das quais não conse
guimos fixar montantes, mas 
sabemos que ocorrem sempre 
em África, ou então, no Brasil da 
boa disposição: 
Agora, tocam-nos as mesmas 
histórias, com origem em Portu- . 
gal. Logo, nos nossos bolsos . . ' 
Mas não devemos perder a , 
éalma. O Estado está atento e 
activo: cerça' de 100 mil contri
buintes, daqueles que já descon
tam todos os meses, vão ser 
fiscalizados este ano. E não me 
admiro que a '''m.áquina fiscal" , 
descubra que o problema está no 

. recibo da farmácia ou na data . .da 
factura do material escolar ... 

AGOSTINHO SILVA 

asil,vaOdn9ticias.pt 
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M O T A TORRES DEFENDE NA EXPOMADEIRA 

Empresa de·Electricidade 
• >. 

devia Ser p~vatizada 
O presidente do Parti

do Socialista-Madei
, ' ra considera que o 
Governo Regional devia se
guir o exemplo do Governo 
da República no domínio 
econOffilCO, ' privatizando 
grande parte das empre
sas com capitais públicos. 
A empre~a Electricidade 
da Madeira é o primeiro 
exemplo que Mota Torres 
dá para a implementação 
desta política de abertura 
à gestão pelos privados. 

Em declarações ao DIÁ
RIO, no final da visita que, 
ontem à tarde, realizou ao 

, recinto da Expomadeira 
2000, o líder socialista sa
lientou que «gostaria que o 
Governo abdicasse de se 
imiscuir naquilo que são 
questões do foro estrita
mente prIvado». Na óptica 
de Mota Torres «existem ' 
,condicionantes políticas pe
lo facto de o Governo Regio
nal, sem nenhuma cohtra
partida económica válida, 
manter a sua participação 
num número ainda subs
tancial de empresas da Ma
deira. Há muitas empresas 
onde o Governo não está a 
fazer rigorosamente nada, 
com percentagens do capi
tal que vão dos 20 aos 30 
por cento, isto sem falar da 
empresa Electricidade da 
Madeira, cuja privatização 
é inevitável», adiantou. 

Tal «lógica de estatiza
ção da economia deve desa
parecer», embora o P8-M 

. não siga qual uer linha «li-

N O 

• o presidente do PS-M visitou ontem à tarde a 
Expomadeira 2000, onde defendeu que Ó Governo 
Regional devia abdicar dé algumas participações em 
empresas regionais; 

~, .. 

MIGUEL FERNANDES LuIs • 

Mota Torres acha inevitável a privatização da empresa Electricidade da Madeira. 

beral ou neoliberal. As em
presas, hoje, não podem es
tar nas mãos do Estado. ° 
Estado deve, antes, ficar 
preocupado com o bem-es
tar dos ,cidadãos», esclare
ceu. 

Para o presidente do PS
-M, a pressão esmagadora 
do Governo no tecido em
presarial desvirtua as re
gras do mercado. Nesse 

sentido, fez um «apelo sin
-cero» ao executivo madei
rense: «Queremos que as 
regras do mercado e da 
concorrênci:;t e o espírito li
vre dos empresários pos
sam ser executados. Isso 
só é possível se o Governo, 
de uma vez por todas, dei~ 
xar. que os empresários 
cumpram as regras da con
corrência, respeitem as ' 

suas obrigações com o Es
tado e com os cidadãos sob 
o ponto de vista fiscal, mas 
que possam investir sem 
cOJ;ldicionantes poiíticas». 

Mota Torres não falou 
em politização do tecido 
económico regional. Mas 
admitiu que é natural algu
ma retracção dos empresá
rios em divulgar quais as 
suas convicções partidá-

rias, sobretudo quando es
tas não sejam as do parti-
do no poder. , 

A política económica 
preconizada pelos socialis
tas prevê incen~ivos aos 
empresários para que o in
vestimento se faça de for
ma descentralizada em to
da a Região. Aliás, uma me
dida que vai ao encontro 
daquilo que induz o pró
prio Plano de Ordenamen
to do Território. «É neces-

, sário que o investimento se 
faça de forma equilibrada, 
harmoniosa e sustentada 
em todo o arquipélago, no 
sentido de fixar as pessoas 
a outros concelhos, que 
não seja exclusivamente 
no concelho do Funchal», 
explicou. 

De resto, o líder do 
maior partido da oposição 
deu os parabéns 4 Associa
ção Comercial e Industrial 
do Funchal (ACIF) e aos 
empresários pela pujança 
da Expomadeira, feira on
de participam mais de cem 
expositores em cerca de 
350 módulos. «Há cada vez 
mais empresários a quere
rem investir, o que dá uma 
ideia da natureza dinâmi
ca daquilo que pode 'vir' a 
ser a economia regional se 
o Governo, ao contrário do 
que tem feito até agora, 
não impedir ou condicio
nar q investimento e a cria
ção de emprego e de rique- ' 
za na Região Autónoma da 
Madeira» , concluiu aquele 
político. ' 

mfluisOdnoticias.pt 

A N O 'PASSADO A S, S O C I A ç Ã O A V I S A 

RrP com prejuízo , Atenção redobrada 
nas. compras "on tine" 

.. dé·25 milliões 'de 'contos -' .~. . 

" ,~~ I'~ 

A' RTP ..: Ratlkltelevisão 
, , PortugUesa ' registou 

um prejuízo de 24,8 mi
lhões de contos no ano pas
sado, uma "ligeira melho
ria" de 200 mil contos face 
a 1998, período em-que os 
resultados foram negativos 
em 25 milhões de contos. 

Segundo um comunica
do divulgado ontem, o volu
me total de proveitos ascen
deu a 41 milhões de contos, 
um crescimento de 16,6 por 
cento ém relação a 1998.. 

As receitas de publicida
de da RTP cresceram 6,2 
por oento face a 1998, ten
do ascendido a 15,4 mi
lhões de contos, refere o ca
nal estatal. 

Em termos consqlida-
, dos,a RTP teve um prejuí

zo de 25 milhões de contos, 
valor que, segundo a admi
nistràção, reflecte uma con-

As receitas de publicidade subiram 6 por cento. 

tribuição negativa da TV 
, Guia Editora e uma contri

buição positiva da RTC. 
A Radiotelevisão Portu

guesa afirma ainda que no 
ano passado os seus seis 
canais - RTP1, RTP2, RTP 
Madeira, RTP Açores, RTP 
InteÍ'naciona1 e RTP África 

- transmitiram 42.724 ha
ras de emissão, mais dois 
por cento do que em 1998. 

Em média, cada portu
guês viu 55 minutos por dia 
a RTP1 e 11 minutos a 
RTP2, o que representa um 
crescimen'to de 12 por cen-
to face a 1998. . 

A AssOCiação , Portugue
sa de,Direito do.Consu;:: 

mo (APDC) slIstentou on
tem que as ofertas nas ven
das através da Internet de
vem ser formuladas em ter
mos claros quanto ,à nature
za, caraoterísticas' e preço 
do bem ou serviço e condi
ções de pagamento. 

Da oferta de b«:ms no -co
mércioelectrónic-o devem 
constar a descrição dos 
bens ou 'serviços, o seu pre
ço e forma e, condições de 
pagamento, outras despe
sas a suportar pelo 'consu
midor, o prazo para Ü' envio 
da mercadoria ou· para o iní
cio da prestação do serviço 
e o regime de garantia e de 
assistência pós..venda. Se
gundo uma nota divulgada 
ontem pelo presidente da 
APDC, Mário Frota, a lei 
obriga também à indicação 
do nome, domicílio e elemen
tos identificativos da empre
sa vendedora, não sendo ad-

mitida a ' indicaç,ão exclusi
, va de um apartado. «Aten-
. ção à sede física: ' da empre
sa virtllal .. . para que ii. Vir
tualidade não passe das ' 
marcas», alerta o jurista na 
nota divulgada em Coimbra. 

De acordo com '0 presi-
, dente da APDC, é- obrigató
rio também que o contrato 
seja feito por escritoquan
do o seu valor for igual ou 
superior a dez mil escudos 
e nele deve estar previsto o 
direito de retractação; se
gundo o qual o consumidor 
pode desistir do produto ou 
serviço no prazo de sete 
dias úteis após a recepção. 

o direito de retractação 
tem de constar do documen
to particular, sob pena de 
Ímlidade do contrato. Segun
do a APDC, estas normas 
têm de !;ler observadas «na 
íntegra e em rigor», até que 
surjam outras na sequência 

, de uma directiva comunitá
ria aprovada em Maio. 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 
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R E G-H E S S O ' A ' PORTUGAL 

• A "Sagres" 
chega a 
Lisboa a 13 
d,e Agosto. 
Antes vai 
escalar no 
arquipélago 
dos Açores. 

, Durante cinco dias 
a "Sagres" volta a 

' receber a bordo o 
público português, que a 
poderá visitar a partir do 
dia 13 de Agosto, data 
em que o navio-escola da 
marillha portuguesa de
verá chegar a Lisboa. 

Após a longa viagem 
que assinalou o~ 500 
anos da descoberta do 
Brasil, a "Sagres" ficará 
atracada no porto da Ex
po até ao dia 17 de Agos
to, para participar no Fes
tival dos Oceanos, uma 
iniciativa da Câmara Mu

. nicipal da cidade, seguin-

'''8 
CARGA 

, 23 -llha da Madeira, por
tuguês. Cbéga à~ 20:30. 
De e para Lisboa. Con
tentores e automóveis. 
(Transmadeira) 

, 23 ~ Funchalense, portu
guês, Chega às 21:00. De e 
para ' Leixões. Contento
res e automóveis. (ENM) 

, 23
1

- Francisco Franco, 
português. Chega às 
HI:OO. De e para Lisboa. 
Contentores e automó
veis. 
23 - Nafto Cement 1. 
Amarra às 15:00 no termi
nal dos Socorridos. Des
carrega cimento. (Transill
sular). 
24 - Monte da Guia, por
tuguês. Chega às 07:30 ho
ras. De e para Lisboa. Con
tentores e automóveis. 

MILITAR 

24 - Creoula, português. 
Chega às 10:00 horas. 

do depois para-a Base Na
val de Lisboa para um 
curto período de descan
so. 

A "Sagres" está no início de uma longa viagem de duas seIp.anas. 
PASSAGEIROS 

O navio-escola deixou 
a cidade norte-america
na de Boston há dois 
dias, tendo como destillo 
a cidade açoriana da Ror-

ta, realizando assim uma 
das etapas mais longas 
desta viagem, com 14 
dias de mar. 
. Ao longo dos vários 
portos norte-americanos 
em que atracou:, e confor-

me salientou à agência 
Lusa o capitão de fragata 
António Pinheiro, foi visí
velo interesse que a "Sa
gres!' despertou junto da 
comunidade portuguesa 
radicada nos ,Estados 

o O U R O E LEIXÕES 

Cinco navios de guerra 
nos portos nortenhos 

www.lntervisa.pt info@intervisa.pt 

Férias na praia: 

T rês nayios de guerra ~, 
portugueses e um ' 

francês são esperados .
nos' próximos dias nos por-l: 
tos do Douro e Leixões, de 
onde saiu sexta-feira um 
outro britânico, deu on-

PUBUClDADE 

Canárias, Cuba, Punta Caria, Brasil,-Cancun, Cabo Verde ... 

Açores: Programas organizados:' 
Luas-de-mel, golfe, 
Circuito açoriano: cultura, natureza e boa gastronomia. 

Férias em Famflia: 
Montes Alentejanos e Solares de Portugal, 
Parques Temáticos (Astérix, Disneyland Paris, Legoland ... ) 
Club Med (+ de 80 unidades hoteleiras à suuscolha, à volta do Mundo) 
Circuitos Europeus. 

CruzeúÜs: 
Caréllôas"Alasca, Mediterrâneo .... 

Para mais informações detalhadas, contacte-nos: 
. , 

Rua 31 janeiro, 50 -Tel: 291206560 Largo do Phelps, 18 -Tel: 291208920 

tem ~conhecimento uma 
fonte do Comando da Zo
na Madtima do Norte. 

.A corveta da Marinha 
de Guerra Portuguesa 
"João CouHnho", de 84,6' 
metros de comprimento e 

com uma guarmçao de 
100 'elementos, vaiesta.r·" 
aberta ao público ' para~vi
sItas no Porto de Leixões 
entre hoje e terça-feJra. 

NO,mesmo porto,:vai es
tar entre quartà-feiÍ'a e sá-

Unidos ' da América, pa
tente sobretudo no eleva
do número de luso-des
cendentes que visitaram 
o navio. 

'CARLOS CHARNECA, 

da agência LUSA 

bado o barco da Marinha 
, de Guerra Francesa "Naia
de", com 40,5 metros de 
comprimento e uma guar
nição. de 13, elementos. 

Quinta e sexta-feira, 
fez escala em Leixões o 
navio "RLC Aachen" (33 
metros e seis elementos) 
da Marinha de Guerra d'o 
Reino Unido. 
. No Porto do Douro, vão 

estar entre hoje e quarta
-feira os navios da Mari

'n,ha de Guerra Portugue-
sa "Vega" (19,8 metros) e 
"Polar" (22,9) . . 

23 - Lobo Marinho, portu
guês. Sai às 8:00 para o 
Porto Santo, de onde re
gressa às 21:00, com che
gada ao Funchal às 
23:30. (PSL) . 
24 - Lobo Marinho, portu
guês. Sai às 8:00 para o 
Porto Santo, de onde re
gressa às 19:00, com che
gada ao Funchal as 21:30. ' 
(PSL) 

CRUZEIROS 

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

Para mais informações, dirija-se ao balcão mais perto de si: 
do Mar, 0"15-Tel. 291~' Galerias S.LourenÇX<,lj,5-Tel, 291200262 

n'23-Tel2912Gti245 Madeira TocnopolO,Cam,d3 Penteada-Tel, 291723435 
I<;,<ÓAn",WI, Li f RlC- Tel.~9j200255 Av,Mel.Gregàrio P_na Jr.,n·lO·po(!n Sanbr>-Tef,2919'àZ499I 

e-mail: sedeout@jfmtoors.pt 
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DESAPARECEU 

CADELA 
Nas imediações da Super São. Raque, na 
passada quarta-feira, de car amarela, pe
quena, dá pela name de 'ILacy". 
.Pede-se a quem sauber do. seu paradeiro, 
favar cantactar para a-N.o 965337150. 

PARTICIPAÇÃO 

José Manuel Pereira Gomes Granit,o :' 
FALECEU 

Maria Pereira Gomes Granito, José Pereira Granito e filha 
(ilUsente), Martinha Granito, António Granito, mulher e filhos 
(ausentes), Verónica Granito, marido e fil~os, Encarnação Gra
nito, Agostinho Granito, mulher e filhos (ausentes), Conceição 
Granito, marido e filhos, Elisabete Granito, Fátima Lopes e filhos, 
seus tios e demais família cumprem o doloroso dever de parti
cipar a todas as pessoas de suas relações e amizade o faleci
mento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, tio, sobrinho e 
parente, qu'e foi residente ao Caminho do Miranda,n.o 57, fre
guesia de Santo António, e que o seu' funeral se realiza hoje, 
pelas 15.30 horas, saindo da capela do cemitério da referida 
freguesia para"o mesmo. 

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15 horas, 
na' referida capela. 

Afamília, mui reconhecidamente, agradece à equipa mé
dica, de., enfermagem e pessoal auxiliar do 8° piso do serviço 
de Otorrino do Hospital da Cruz de Carvalho, pela forma dedi
. cada e carinhosa como trataram ci seu saudoso parente. . 

Funchal, 23 de julho de 2000 

A CARGo DA AG~CIA FUNERÁRIA · 

SANTO ANTÓNIO 
DE CARLOS FERNANDES PEREIRA 

COURELAS - St.O ANTÓNIO 
TELEFONES 291743316 E 291743921 

PARTICIPAÇPES 

Manuel de Abreu 
(AIRINHOS) 
FALECEU 

R.I.P. 
Maria Rodrigues de Nóbrega, seus filhos, genros, noras, 

cunhado, netos, bisnetos, primos e demais família cumprem o 
doloros() dever de participar às pessoas de suas relações e ami
zade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, cunhado, 
avô, bisavô, primo e parente, residente que foi ao Impasse do 
Cabeço de ferro, n.O 8, Santa Maria Maior, e que o se'u funt;!ral se 
realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da capela do cemitério de 
Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo. 

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15 horas, 
na referida capela. 

Os funcionários do Restaurante-bar "Fahara" cumprem o 
doloroso dever de participar o falecimento ,do Sr. Manuel de 
Abreu, pai dó seu sócio-gerente, Sr. João Jesus Nóbrega Abreu, 
e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo 
da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São 
Gonçalo, para o mesmo. 

• Funchal, 23 de Julho dé2000 

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

TELEFS. 291221283/291220'118 ~ 9000 FUNCHAL 

pARTICIPAÇÃO 

Zeferina Rodrigues d~ Ornelas 
FALEC EU 

Seu marido Manuel Jesus Pereira, filhos, enteados, genros, nor
as, netos e demais familia cumprem o doloroso dever de participar a to
das as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa 
mulJ'ler, mãe, madrasta, sogra, ayó~ parente, residente que foi ao Sítio do 
Pataísc;>,fréQuesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hQje, saindo 
da capela do Hospital dos Marmeleil'Çls, pelas 11 horas, para a igreja ma
triz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 
12.30 horas, prosseguindó para o cemitério da dita freguesia. 
. A família agradece às enfermeiras do 3° andar do Hospital dos 

" Marmeleiros pelos ClJidad!>s ~ pela forma (ari~hosa como'trataram a 
, sua ente. querida. . . .' ' . 

,. ' Machico, 23 de)u,lho'de 2000 . 

ACARGODA AGÊ~JCIA FUNERÁRIA OLIVAL · 
SíTIO DO PÉ DA LADEIRA TELEF.~9~963148 

, MACHIC,O ' - ' 

P.ARTICIPAÇÃ~ - . 

...... 

Daniel da Silva 
. . . FALECEU . 

Zita Pimenta Fernandes Velosa Silva, Oaniela Tita Pimenta Ve
lasa Silva, Lélio Albino Pimenta Velosa Silva e esposa, seus irmãos, 
cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever. de 
participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu 
saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que 
foi.ao sítio das Escadas da.Casa Branca, n.O 8, freguesia do Monte, e 
que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela do 
cemitério municipal de Santo António para jazigo de familia no mesmo. . 

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14 horas, na 
referida capel.a.. . 

Funchal, 23 de Julho de 2000 

A CARGO' DA AGÊNCIA FUNERÁRIA ' 

CÂMARA - ARDENTE 
DE HENRIQUE V. MARCOS, LDA . 

RUA DO CASTANHEIRO, N.o 35 - TEL. 291221528 - Fax: 291222066 

PARTICIPAÇÃO 

Manuel de. Abreu 
(AIRINHOS) 
FALECEU 

R.I P. 
António Nóbrega Ábreu e sua esposa Teresa Freitas de Abreu 

e filhos, Sérgio Freitas Abreu e esposa Carolina de Abreu e filhas, 
Cláudia Freitas de Abreu, seu marido Hernan Belmart e filha, Lília 
Freitas de Abreu, seu marido Fernando Briones e filho, cumprem 
o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso pai, 
sogro, av,ô, bisavô e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15'.30 
horas, no cemitério de São Gonçalo, no Funchal, com missa de 
corpo presente pelas 15 horas. . 

Querem agradecer ao seu saudoso pai, sogro, avô e bisavô 
pelo bom exemplo que transmitiu durante a sua vida. 

Funchal, 23 de Julho de 2000 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA GAR CÊ S 
de Manuel Florentino Franco, Lda. 
TRAVESSA DO FREITAS N.O 20 E 22 

TELEFS. 291221283/291220118- 9000 FUNCHAL 

FUNCHAL, 23 DE JULHO,DE 2000 
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HaRIZONTAIS: 
1 - Filtrar; vantagens. 
2 - Nome de letra (pl.); 
Érbio (s.q.) . 3 - Prefixo 
de negaçÇío; existirás; 
Alumínio (s.q .). 
4 - Mostrara. 5 - Prata 
(s.q .); Irídio (s.q.). 
6 - Abala; amarrem. 
7 - Atmosfera; intér
jeiç;3o de dor. 8 - Des
truireis. 9 - Aqui; ler de 
novo; Actínio (s.q.). 
10- Pelo de certos ani

mais; 'prefixO que indica privação. 11- Bebe; agasta-se. 
VERTICAIS: ' 
1 - Soltar pios; instrumento cortante. 2 - Neptúnio (s.q.); deus 
egípcio do Sol e da criação. 3 - Disjuntiva; triturar; forma endítica 
de p. 4- Afirmaram . 5 - Existes; catedral. 6 - comboio; diz. 
7 - Prefixo que indica privação; acusada. 8 - Devolveram. 

. 9 - Sufixo d~ agente; limpe com areia; despido. 10 - Parecença; 
caminhava. 11 - Filas.; nojo. 

PARTICIPAÇÃO 

Manuel Lopes 
FALECEU 

(Soluções na Agenda) 

Sua mulher, Maria de Sousa, filhos, noras e netos, irmão, 
. cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever 

de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimen
to do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado,'tio e 
parente, residente que foi ao Sítio do Lombo de Baixo,freguesia 
do Faial, e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da 
capela da Casa de Saúde de São João de Deus, Caminho do Tra
piche - Santo António, Funchal, pelas 9.30 horas, para a igreja 
paroquial do Faial, onde será celebrada missa de corpo presente, 
pelas 11 horas, prosseguindo para o cemitério da localidadé. 

A família agradece, antecipadamente, a todas as 'pessoas 
, que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente. 

Faial, 23 ~e Julho de 2000 
~ - _ Z 

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA BRAZAO 
de MARIA DOLORES VIANA DE SOUSA BRAZÃO 
sírIo DA IGREJA - FAIAL - TELÉF. 291572218 ' 

.PARTICIPAÇÃO 

João de Araújo Sol 
FALECEU 

Seus filhos, filhas, noras, netos, bisnetos e demaisfamí
lia cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas 
relações e amizade o falecimento do seu saudosõ pai, sogro, 
avô, bisavô e parente. Mais participam que o seu funeral se 
realiza hoje, pelas 10.45 horas, saindo da casa que foi sua resi- . 
dência, ao Sítio das Levadas, freguesia de Santa Cruz, para a 
igreja matriz da mesma freguesia, onde seriÍ celebrada missa 
de co~po presente, pelas 11.30 horas, prosseguindo para o ce-
mitério da localidade. . 

A família informa que, pelas 10.45 horas, no Cruzamento 
das Levadas vai estar uma camioneta para as pessoas que quei
ram acompanhar o funeral, regressando ao mesmo local. 

Santa Cruz, 23 de ] ulho de 2000 

Funeral a cargo da Agência Funerária CAI R E S ® 
JOSÉ. VITORINO DE CAIRES 

Rua Conselheiro Luís Freitas Branco, 18 
Santa Cruz - Telef.: 291524440/291524659/291524352 
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NASCI M E N TO , RODRIGUES ANUNCIA 

Provedoriad~ Justiça 
, " 

instalada na Madeira 
• o novo 

, provedor 
de Justiça _ 
quer alargar 

. os serviços 
às duas 
regiões 
autónomas. 

O, , provedor de justi
ça, Nascimento Ro
drigues, reuniu-se 

sexta-feira à tarde com 
António Guterres para 
lhe apresentar os seus · 
projectos. O alargamento 
do 'horário de funciona
mento e a extensão da 
Provedoria à Madeira e 
aos Açores são algumas 
das propostas do nQvo 
provedor de Justiça. ' 

. Nascimento' Rodrigues ' 
quer que ,a Provedoria de ' 
Justiça esteja ao serviço 
dos cidadãos. É nesse sen- ' 
tido que vâo ~algumas das' 
propostas que fez ao pri
meiro-ministro anteon
tem. 

, Nascimento Rodrigues pretende uma Provedoria mais aberta aos cidadãos. 
I 

Serviços 
. abertos ' 

por mais horas 
/ 

Num encontro com o 
primeirb-ministro,o pro-

PCP E A 

... 
vedor destacou duas ini
ciativas 'que gostava de 
ver andar com ~apidez. 
«Eu quero a 'Pro.vedo.ria a 
funciQnar_ para os cida
dão.S e a primeira medida 
que quereria to.mar é que 

,estivesse aberta ao. púbJj
co.,ao.s <Madão.s, desde 

, as no.ve da ,manhã até às 
sete/o.ito. da noite. Ho.je 
,em dia isso não. é possí-

-," , 

vei. Nós 'queremo.'suma al
teração. " da lei o.rg~nica, 
no. sentido,;de permitir ' 
'que a Provedoria funcio
ne com isenção, de ho.rá- , 
rio de trabalho.», disse 
Nascimento Rodrigues à 
TSF. «O segundo ponto. ' 
que eu dei co.nta nas mi- ' 
nhas preo.cupações vai no. ' 

. sentido. de estender a Pro.
vedo.ria verdadeiramente 

L E I D E I M I G . R A ç Ã O 

.. PS faz · "negócio" 
com a extrema-direita 

C arlo.s Carvalhas acu
So.U o.ntem.Cl PS de es

tar a lazer um «negócio. 
com a extremá-direita par
lamentar» para a criação 

, de uma lei de imigração 
que só poderá agradar 
ao.s seguidQres de Le Pen , 
e Haiden:,' , . 

Para, o.sec~etário.-geral 

do PCp, que falava na inau
guração do centro. de tra
balho de Vizela do. partido, 
a apro.vação., quarta-feira, 
no Parlamento., de uma lei 
da imigração negociada 
entre o. PS e o. PP «será 
bastante má para Po.rtu-' 
gal e para o.s imigrantes». 
Oarvalhas aponjou o exem-

pIo. do.s cerca de 400.000 
imigrantes clandestino.s 
que se encontram em 'Es
panha, sublinhando que 
este país .não conseguiu 're
solVer o problema pela via 
legislativa. «Quando se 
lhes fecha a porta, eles en
tram pela janela ou pelo te
lhado», afirmou. ' 

Joerg Haider recebido 
por manifestação 

O líder da extrema-direi
ta austríaca e gQver

nador da província de Ca
ríntia; Joerg Haider, "diver
tiu-se" ontem em Veneza à 
custa dos quê classificou 
como os «últimos comunis
tas» . . 

Haider, que falava numa 
conferência 'de imprensa 
num hotel de Veneza, disse 

estar satisfeito por conse- . 
guir trazer milhares de tu
ristas italianOS até à Carín
tia, e ainda por contribuir 
para fazer despertar «os úl
timos comunistas da letar
gia em que se encontram». 

Centenas de manifestan
tes tentaram em vão impe
dir a conferência de im
prensa, . convocada para 

promover o turismó na pro
víncia de que é governador" 
região meridional austría
ca preenchida por lagos e 
florestas e fronteiriça ao 
norte de Itália, tradicional
mente escolhida por nume
rosos turistàs italianos. 

Mais , de r50 polícias co
meçaram a concentrar-se 
logo de manhã defronte do 

a todo. o. País e não. ape
nas,a Lisbo.a. Estou a pen
sar muito. em particular 
nas Regiões Autóno.mas ' 
do.s Aço.res e da Madeira, 
por razões óbvias de insu
laridade. ' Go.staria de 
mais tarde ter meio.s para 
que , as no.ssas extensões " 
no.s Aço.res e ' na. Madeira 
pudessem servir o.S madei
renses e o.S 'açoriano.s». ' 

O líder comunista consi
derou criminoso associar 
à imigração os problemas 
de insegurança registados 
emPortugàl. «Associar o 
crime à cor é criminoso e 
só aumenta a xenofobia e 
o racismo~>, frisou Carva
lhas, para quem «os pro~ 

'blemasda insegurança 
não se resolvem com duas 
tretas». 

Para C arvalhas , «as 
questões de insegurança 
não se resolvem só com 
mais polícia, mas sim tam-' 
bém com agentes melhor 
preparados, mais motiva
dos'e cada vez mais próxi
mos dos cidadãos»: 

hotel, situadó no Grande 
Canal"onde Haider, ao 'lon
go de hora e meia, disser
tou sobre as virtudes turís
ticas da Caríntia, e aprovei
tou para ironizar sobre os 
que classificou como os «úl
timos Comunistas». 

Na margem opo.sta do 
Grande Canal, defronte do 
hotel, centenas de manifes
tantes gritaram palavras 
de ordem hostis a Haider, 
tendo atirado tomates na 
sua direcção, quando che
gou ao hotel. 

Nenhuma entidade ofi
cial italiana esteve presen
te à chegada de Haider pa
ra esta visita privada a Ve
neza. 
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EM SINTRA 

.Soares inaugura 
Museu da Maçonaria 

O Museu da Maçonaria 
foi ontem inaugurado 

na QUÍ1Jta da Regaleira, em 
Sintra, pelo maçon da Gran
de Loja de França, Mário 
Soares, que classificou a ex
posiç~o de «notável», con
tando com cerca 600 objec
tos e documentos de Pisam 
Burnay. 

Soares referiu que, era a 
pessoa ,«m~no.sinçlic1J-da» . 
para apresentar a: colécção 
de Pisam Burnay, porque 
tem «umà certa relutância 
com. o esóterisíno e o misti- ' 
cismo». - . " 

Contudo, Mário' Soares, 
durante o exílio em Ftallça, 
foi inici.ado na màçonária, 
na Grande Loja, «convenci
do» pelos 'seus amigos ma
çons, que «sempre» estiVé
ram ao seu lado nos piores 
momentos. «Não é segredo 

'que pertenci à Grande Loja 
da Maçonaria , Frahcesa, 
mas houve sempre qualquer 
coisa que não (mha a ver co
migo. Os aventais e o secre
tismo chocavam-me um pou
co», disse Soares. Quando 
regres.sou do exílio em Fran
ça foi convidado p~la Maço
naria Portuguesa para ini
ciar-se, um convite que recu
sou por ter uma «orientação 
politizada». Quanto à exposi-

. ção, Mário Soáres' afirmou 
. que o local- a Quinta da Re
, galeira - «não podia ter sido 

melhor escolhido», porque, 
segundo disse, «o palácio 
tem uma intenção esotérica 
ligada à Maçonaria». 

A presidente da Câmara ' 
,de Sintra, Edite Estrela, fri
sou que «seja qual for a opi-

nião que se tenha acerca da 
ideologia maçónica, não se 
pode ignorar a sua impor
tâncià na evolução da histó
ria das ideias e o papel que 
desempenhou na sociedade 
portuguesa deste século, no
meadamente na implanta-

, ção da República e na oposi
ção ao regime de Salazar». 

A exposição no Palácio 
da Regaleira é uma boa oca

, sião para especialistas e es
'. tudiosos admirarem peças 
raras e de riqueza simbóli
ca, representativas dos prin
cipais 'ritos históricos da ma
çonaria internàcional, por 
um período de cinco anos. 

Constitui ainda uma opor~ , 
tunidade para o público em 
geral conhecer um pouco 
melhor os costumes e as prá
ticas de uma instituição 
que, ao longo da sua histó" 
ria, sé viu obrigada ao secre
tismo. De acordo com a au
tarca, o espaço expositivo, o 
prinleiropiso do palácio, 
«está preparado para no fu
turo ácolher outros eventos 
e é t.:eservado , a uma, colec
ção particular cujo interes
se histórico e valor intrínse
co são por de· mais eviden
tes». 

A Câmara de Sintra e a 
Fundação Cultursintra «têm 
demonstrado encarar com a 

, maior isenção e abertura de 
espírito a divulgação das ' 
mais variadas temáticas cul
turais, mas rejeitam qual
quer tentativa de apropria
ção indevida· da exposição 
Pisam Burilay ou da Quinta 
da Regaleira», adiantou Edi
te Estrela. 

1 5 O M I L H Õ E S DE . DÓLAR E S 

'Kuwait encomerida 
. armas .aosEUA 

U m~ encomenda de 150 
milhões de dólares em 

munições e outro material 
foi feita pelo Kuwait aos Es~ 
tados Unidos, de acordo 
com o ministro kuwaitiano 
da Defesa, xeque Salem aI 
Sabah. O Kuwait tem em de
senvolvimento um progra" 

' ma de modernização das 
Forças Armadas estimado 
em 12.000 milhões de dóla
res (2.64Q milhões de con-

tos)' até 2004, na sequência 
da sua ocupação pelo Ira
que em 1991. Segundo um 
anúncio do departamento 
da Defesa dos EUA, o Ku
wait pretendemais de qua
tro mil munições de 120 milí
mefros M831 e cerca de on
ze mil de 40 milímetros 
M433, 15 mil projécteis de 
155 milimetros, munições 
de vários calibres norte
-americanas e estrangeiras. 

INGLATERR ,A 

Criança morre , 
ao cair de carrocel 

U ma criança de 11 
' anos morreu depois 

. de ter caído de um car
ro.ssel tipo montanha rus-

, sa, em Blackpool, no No
roeste de Inglaterra, pe
lo que foi aberto um .in
quérito o.ntem, disse fon
te policial. 

O acidente ocorreu 
sexta-feira, po.r volta das 
20:15,na praia de Black
po.ol, uma das estâncias 
balneares niais popula-

res dó país. Dois garotos 
que aco.mpanhavam a ví
tima deram conta da 
ocorrência no ' final da 
volta do carross~l, que 
dura cerca de dois minu
tos. A criança morreu à 
chegada da equipa de so
corro. 

O carrossel, inaug1lra
do em 1984, acolhe des
de então, anualmente, 
cerca de 500 mil turis
tas. : 

\, 
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C D L A N ÇA D O SEXTA-FEIRA FESTIVAL DE FOLCLORE 

HMar-E a" . evoca Grupo dos Prazeres 
actua em Briteiros . . 

memórias de Coimbra O Grupo de Folclore e 
Recreativo dos Praze

res desloca-se, de 7 a 13 
de Agosto, a Briteiros, on
de irá participar no Festi
val Internacional de Folclo
re que decorrerá nesta fre
guesia situada nos arredo
res de Guimarães, cujo iní
cio encontra-se previsto 
para as 19h30 do dia 12 do , 
próximo mês. 

esta forma de expressão 
popular. 

No festival, o grupo, que 
. é composto por 35elernen
tos, apresentará a Canção 
da Feiteira, um despique 
que se costumava cantar 
em várias romarias e parti
cularmente na de . Nossa 
Senhora das Neves, que de
corre a 5 de Agosto. 

"M ar Lágrima" é 
o título do CD 

O objectivo da desloca
ção do agrupamento dos 
Prazeres, que s.e insere 
num intercâmbio com o 
Rancho Folclórico da Casa 

- do Povo de Briteiros, pren
de-se não só com a repre
sentação da etnografia ma
deirense e do concelho da 
Calheta, mas também co
mo forma de adquirir um 
maior conl1ecimento sobre 

S A ' N T O 

. Actualmente, a forma
ção encontra-se a efectuar 
uma pesquisa e recolha de 
informações sobre os tra
jes e canções, para além 
de outras actividades popu
lares que decorriam na fre
guesia, caso nomeadamen
te do "Sábado de Conta". 

A deslocação tem o 
apoio de diversas entida
des públicas e privadas, 

JOSÉ SALVADOR 

ANTÓNIO 
. . 

Centro Cultural 
do GrupO Ma

deirense de-' Fados de 
Coimbra que será apresen
tado, na Câmara Munici
pal do .Funchal, no próxi
mo dia 28. Uni trabalho 
que integra alguns clássi
cos da canção coimbra, al
guns deles da autoria do 

:- .A serenata no adro da Sé deverá ~er repetida durante festeja aniversário 
madeirense Edmundo Bet- "Canção da Fogueira", um 
tencourt, e tem como prin- tema popuiar de COimbra 
cipais destaques três origi- que tem um arranjo vocal 
nais do grupo. "Mar Lágri- do grupo. . . : 
ma", a faiXa que dá o no~ Alguns .trechos de .,Ed-
me ao CD, tem poema de mundo Bettencourt, . um 
Luís Filipe Costa Neves, trabalho de João Jardim e 
música de llídió FeÍ'nari~ outro dé Jorgé Morais, es-
des e é um dos originais, te último antigo professor . 

o mês de 'Sefembró. . " 

Agostinho Figueira· (viola) 
e Carlos Bettencourt, Jor
ge Freitas e Luís Filipe · 
CostaN!:lves (vozes) são 
os elementos de um grupo 
que' tem conseguido divul
gar, na Região, a tradição 
do Fado de·Coimbra. . 

bem como' "Recordações . do Liceu do Funchal . na " . Serenata na Sé . 
de Coimbra", com' poema décad~ de 49

1 
cOIPpl~tam . . ;'''"',\':' .o~-

de. Jorge de FreiÍase. músi- o CD "1):ar .Lágrima". A ideiá 'de grav~ção dé 
ca. de Ilídio Fernandes. O '0 Grupó MadeirJnl;se de ····um CD surgiu, segundo os 
terceiro origin'alé 'um tre- . Fados de Coimbra(Íont:~já elem.~ntos do grupo, quan~ 
cho de variações deguitar- . com vários an6sde 'act'iVi~ , do 'da realização de uma 
ra, "Sonhos de estudante", dade, embora ; mantenha S'erenata, no adro .da';S:é 
da autoria de- IlÚlio ' Fér" praticamen:te'-' os 7 'fue~.mos ,,(j.p Btl1i~l1âl;: integra da;lhàs 
nandes. Merece, também, elementos, apepairc()m ak:, : . c;omên;i1ir~Ões do,~eRte,n.;i-
particular destaque a fai-. teraç,ões . pQptuais;.' ; Ilídio · - ri,o: dO;!fÍX~~:Jmen!0: d(;) ,Ed-
xa de abe:rtura do disco, ' ;! Fernaild~s '.<. (g~lltarra), "émtl~~:O':;~,(}~~enco~:rt.,,)~st?-

., , 1 " •. ". , •••. 'o; ~ ",,:,...~ ~.;: .:',,~ 

T . ~ ;J, ç A, ' P;~ O " R' T ,Ç) .. S À ,N T o 

,'Caoroêra" "abrem" 
. RaíZês ~ d o·'~AtlânTTt,;o.lLil~c;,.,.L . 

:~~i-:"~:<~ -:7' lO ' ' " ~_. ~\.,-: •• _~~k ~~.,.~" ~.. • '-~ .. " 

~~;t":-, ' • "~,, . C om a actuação dos qp.e depois · de amanhã 
. . brasileiros Cabroêra, apresenta-se no Porto San-

terça-feira, 25 de Julho, .to, apesar da sua estreia 
pelas 21h30, no Largo das oficial ter acontecido há 
Palm~iraê, _no Poeto San,~_. pQuc9m.ais\de;ull;u!,no, o 
to, inicia.::se o Fes.tivàlRàí-,:,: .. 'seu percursó':teÍn'Sidó' iín, '; 
zes- do Atlântico, comes'- ' portante. .' . -.... 
pectáculos até ao próximo -. . Ao procurarem fazer 
dia 30, excepto na sexta: ' um trabalho ' que, embora 
-feira 28; no Funchal e Ma- '" respeite as tradições do 
chico. ' Nordeste dO,Brasil, esteja ,:: 
bevehto,ques~ reali- . simultaneamente.direccio

za per~ s-egundavez entre ;- . nado para o futuro, -os Ca
nós, numa organizaçào da. broê.ra têw 'rubl'icadopre
Associação de Música Tra~ :. senças. em . imllOrt.antes . 
diciomjJ. di ·Madeira; 'tem . acontecimentos musiéais. 

serenata, realÍzada a 7, de AtraVéS deum ·jantar- a retrospectiva do Ü'aba-: 
Agosto do ano passado, foi -convívio que de cor- lho desenvolvido desde 

. a primeira a ter lugar ng reu na última sexta-feira, 1996 pela colectividadé de 
adro da: Sé e deverá ser re-. 21 . de Julho, Q-Centro Cul- · ~anto António: 
petida em Setembro. tural de Santo António ce" Com ' . efeito, o Centro 

O trabalho, que .sera lebroú o seu quarto aniver- Cultural tem vindo a assu--:-
apresentado' sexta-feira, ' sário. ' . mir um papel cada -vez 
foi gravado no estúdio de . Na iniciativa, que decor- ' . mais importante na forma-
Pa.ulo Ferraz e teve o reu no restaurante "A Par-o ção dos jovens da populo~ . 

.' apoio da Câmara Munici- · reira" com a presença dos sa freguesia, sensibilizan- ' 

. p'al do Funchal, da Dir·ec- . m~mbros ' da direcção; as- do-os para diversas·. áreas 
ção Region,aldos Assun- sociados e pumerosos alu- . -artísticas. .~. 
tos Culturais e da Juntá , . nos que fréqüentam as di- . Mas também não tem ·~ 
de. Freguesia da Sé, cujo- 'versas actividades desen" deixado' de 'prestar a,.ten- , 
presidente, Alcino FeJfrep' ', volvidas pelo Centro"Cultu~ ,.'ção' àdenomillada: terQei- , 
ra, foi um dos principais ra e ainda do responsável ra idade; tendo de resto . 
impulsionadores do prolec- pela " Direcção' Regioha1 ': 'cr,iado uingrupo de folclo- . 
to do grupo. ~ dos Assuntos · .Cultura"is, ·· re que se tem apresentado 

JoãoBenriq)l~ , Silva, foi em inúmeros eventos. 
projectado úmVídeocom ' JOSÉ 'SA LVADOR 

de rióvo a 'colaboi'àçª,o do Nesse sentido, as pre- ' 
festivm eúropeu '.7 Sóis, 7· senças no Fenart, Festival 
Luas: . -' de Areia e no Festival do . 

APRESENTAÇÃO DO EXERcíCIO .FINAL 
DA FORMAÇÃO 

- Essaparcéria: térá no Inverno em Campina 
próximo ,ano '. reflexos ' Grande deixaram ' ali me- ' 
mais 'evidentes com a des- ' lhores propostas sobre· 
locação de grupos da Ma- um grupo cuja estreiaen- · 
deira ,aos festivais euro- tre nós está à despertar 
peus d~ ~ús1ca ~tradicio- , grande interesse. . ..' .J 

na!. ' . ,.~,,,-,, ·~· JOS{SALVADÓ~ . 
Em J;'E!laçãO: ao projecto' :··'.j"a,va·dor@d·notici ó",rf 

... ". $ '" 
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N O P O R T O 

Reservatório's da ilha 
já têm pouca água 

são igualmente um dos 
motivos.que têm contribuí
do para os sucessivos cor
tes, pois as condutas não 
têm aguentado a pressão 
resultante do movimento 
das máquinas. 

Com parte da rede subs
tituída e com os reservató
rios a voltaram aos seus 
níveis habituais, olGA 
acredita que na próxjma 
terça-feira os problemas 
maiores estarão ultrapas
sados, com os porto-san
tenses e os milhares de tu
ristas que aqui se desloca
rem a não serem afecta
dos pela escassez de água 
de má memória. 

• Canos rotos e a colocação de novas condutas 
têm contribuído para situações anómalas no 
abastecimento de água no Porto Santo. Houve 
restaurantes a fechar e gente sem um pingo de água 
durante três dias. Tudo porque os reservatórios 
também estão abaixo do "vermelho". 

Consequência das 
obras que decor
rem em diferentes 

pontos da ilha, o abasteci
mento da água no Porto 
Santo não tem sido asse
gurado nos últimos dias 
com a fiabilidade que era 
apanágio dos serviços res
ponsáveis. 

Embora a dessaliniza
dora tenha hoje condições 
para satisfazer todas as 
necessidades da ilha, - es
tá a ser apetrechada para 
produzir 3.000 m3/dia - a 
verdade é que uma rede 
de distribuição obsoleta 

tem vindo a colocar enor
mes problemas aos res
ponsáveis. Problemas tra
duzidos em constantes ro
turas nas condutas, que 
não só interrompem o 
abastecimento como obri
gam o Instituto de Gestão 
da Ág"\la (IGA) · a suspen
der o fornecimento, sob 
pena de se registarem des
perdícios inaceitáveis. 

Com os residentes nos 
sítios das Matas, Lombas, 
Campo de Cima e agora 
da Calheta a serem os 
mais penalizados, a nossa 
reportagem apurou que 

os técnicos do IGA detecta
ram nos últimos dias uma 
rotura que esteve na ori- . 
gem de um acentuado des
perdício de água, ao ponto 
de alguns dos reservató
rios da ilha já terem pou
ca água. 

O DIÁRIO soube, ai,nda, ." 
que as obras .de colocação .:" 
de uma conduta na zona 
do D. Pedro obrigaram ao 
corte do fornecimento de 
água a toda a zona da Ca
lheta, o que levou, inclusi
ve, ao encerramento de 
um restaurante. ' 

Já os problemas vivi-

-lQ o o 001 
G 'RANDE FESTA . . 

,Do,PPD/PSD DA MADEIRA 

DOMINGO, DIA 30 DE JULHO, 
"-

TODOS A ~OSSA FESTA, 
À FESTA DA IVIADEIRA 

* Fácil acesso e estaCionamento ao dispor. 
* Bandas, folclore, tunas e conjuntos musicais . 
* Presença de todos os concelhos. 
* .Barracas de comes-e-bebes. 

... .. .:I. 

. * Excursões a partir de todas as freguesias da Madeira (bilhetes à venda em todas as sedes do partido). 
* Viagem no "Pátria" entre o Porto Santo e o Funchal (bilhetes à venda na sede do PSD no Porto Santo). 
* Carreiras eventuais Funchal (partidas junto à empresa Electricidade da Madeira) - Chão da Lagoa das 

8.30 às 12.30 e regressos das ]7.30 às 20.30 horas. . 
Bilhetes à· venda a partir de 17 de Julho (500 escudos ida e volta) na sede do PSD no Funchal e no 
quiosque junto à empresa Electricidade da Madeira. • - " 

- .~ ~ .~ 

A dessalinizadora não resolve todos os problemas. 

dos no Campo de Cima 
são cíclicos e têm a ver, so
bretudo, com os níveis dos 
reservatórios, que por ve
zes não conseguem abas
tecer as zonas mais altas. 

Para além das casas, um 
dos mais afamadps restau
rantes do Porto. Santo tem 
sido penalizado. 

As obras que decorrem 
na EM 550, nas Lombas, 

Duas informações adi
cionais: a substituição da 
rede tem a vindo a contri
buir para o aumento do 
caudal disponível na casa 
de cada um, situação que 
tem vindo a causar alguns 
problemas, pois a água 
surge com "mais força", re
bentando os canos. Por ou
tro lado, esclareça-se que 
o IGA tem uma delegação 
no Porto Santo, - que não 
é na dessalinizadora - pa
ra onde devem ser remeti
das todas as queixas rela
tivas a anomalias. 

MIGUEL TORRES CUNHA, 
no Porto Santo 

mtcun haOdnotlcias . pt 

TRÂNSITO CA6TICO 

Fecharam a estrada 
na "hora do barco" 

A realização da ia etapa ' 
da Volta ao Porto Santo 

em Bicicleta levou a que se 
vivessem momentos de gran
de confusão. Isto porque a 
hora de início da etapa bem 
como o recurso à Estrada do 
Penedo levaram a organiza
ção a interromper o trânsito , 
da única via de acesso ao 
Porto de Abrigo, e logo na ho
ra em que centenas de turis-

tas e automóveis saiam do 
"Lobo Marinho". Também a 
zona hoteleira sofreu com a 
"passagem" da caravana, pa
ra mais em hora coincidente 
com o primeiro avião do dia. 

Inicialmente, as entida
des locais não gostaram na
da desta opção, pois é entre 
as 10.30 e as 12 horas que o 
trânsito regista maiores pro
blemas na cidade. Por isso, o 

jornalista ouviu desabafos 
que davam conta desta indig
nação, havendo mesmo 
quem avançasse com o pro
pósito de alterar a data da 
prova para a chamada "épo
ca baixa", evitando horários 
que causem a confusão re
gistada durante alguns mi
nutos na cidade Vila Baleei
ra. 

MIGUEL TORRES CUNHA 

FUNDAÇÃO BERARDO 

PRO 
COMMUNITATE 

INSTITUiÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

SEDE: RUA MAJOR REIS GOMES, N.2 1 

9000-038 FUNCHAL 

N.I.P.c.: 511 032625 

CONvíVIO ANUAL DOS BOLSEIROS 

A Administração da Fundação José 8erardo convida todos os seus 
1.010 bolseiros, para o convívio anual a realizar no próximo dia 
29 de Julho, no Jardim Tropical Monte Palace, com entrada às 16 
horas, pelo Caminho do Monte, n.º 174. . 

Agradecemos a confirmação da sua presença pelo telefone 
n.º .291229322. ~ 
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Paulo Vieira lidera 
no Porto Santo 

• PÁGINA 7 " 

ASSEMBLEIA-GERAL 
< 

. ~lJdo :r.egional aprova -
,alteração de estatutos ' , 

• PÁGINA 8 • 

S A L T o C o M V A .R A 

. '. Recorde.nacional · . 
''volta'' a Marisa Vieira 

• PÁGINA 10 • 

M 'A 'R í TIM O V E N C E ACADÉMICA . 

Boas indicações · 
, . .•. , .", . 

no pnmerro exame · 

, 
~ 

'. . 

" .~ 

. . 
> 

} 

• PÁGINA 3 • /'i', <.;':?, . "; 
-~~-------~----------

. J A A B A N DON o U E S T A G -r o 

.. Argentino Albornqz 
:,dispensado por Vm@lda ' 

• PÁGINA 3 • . . - ~ - _. .-

.,'," ,;-.' 
." 
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PUBLICIDADE 

CENTRO DE 

MEDICINA DESPORTIVA 

CENTRO DE 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA 

Director élínico: 
Dr. José Manuel Ramos 

• EXames MÉDICO-DESPORTIVOs 
(inclui ECG, Raio X Tórax e Análises Clínicas) 

• Avaliação da Condição Físita 
- Atletas decompetição :, 
,- Pr,aticantes de actividades de,lazer (inclui 

análise da c@lposição corporal por bio-impedância) 

• Dr. António Rodrigues • Dr. Eugénio Mendonça 

• Dr. Celso Almeida • Dr. José António Pereira 

Marcações: 291 20? 190 ~ . 
Rua dOs Aranhas, 53-4° Funchal 

\GENS E TUJUS/IIIO 

PROGRAMAÇÃO DE QUALIDADE 
Serviços com bom desempenho . Pen::ursos aliciantes 

AGOSTO 2000 

1 a 8 8 dias Cruzeiro das 5 pontes no DourO -Alto Minho 

e Santiago 

1 a 13 '13 dias ~rança, Espanha -Portugál ~.~ .• ', .' - _" ' 
• ~ " •• '" .~ . ~:t.'" ~ •. :: .:r. 

Valladolid, Bordéus, NaMês,'Pãris;;Oviedtí, ~ 
\. .J t • ~. " 

Santiago e Fátima 

2 a 15 14 dias O Fa~(Ínio' de' Maéaü - Bangkók, 
Pattaya,HongKQ~g A!, Ma~au : ,-, 
(Viagém fascinan~~ 'a preço , inétír~I) , ,-

7 a 15 9 dias Santuários'Marian;s : ~iad(id: ~~rd~s>~~vadoryga, . 

Santiago e Fátima 

11 a 20 10 dias Peregrinação à Terra Sa~ta e Fátima 

Oubiléu d? ano 2000) "';' 

14 a 21 8 dias Portugal de lés a lés, (com é:uz~iro n.o:Oóu'ro), ~ 

16 a 23 

21 a28 

21 a 1/9 

22 a 29 
* 24 a 3/9 

Fátima, Aveiro, Poltô, Viana ,do Çastelo; Brága' 

Coimbra e Lisboa 

8 dias Fátima, Nort~ e Santiago,de (OrTJpostefa 

14 dias A Bela Itália ~ Florença, Roma, . ' 
Assis, Veneza, Milão e Fátima . 

10 dias Pereg rin~ção à Terra Santa e ~átima 

8 dias AÇORES -Terceira, Pico, Ho~a.. e São Miguel ' 

12 dias Riviera Italiana e Côte d'Azur, Suíça e Principado 

do Mónaco 

8 dias Menino Jesus de Praga, Budapeste e Viena 

11 dias Itália, Áustria, Rep. Çheca 
e Alemanha 

-lkCfi,·i'aB'Z'"Fil·Mti'iEi,t"i, 
Rua da Carreira, 52 B • Tel.: 291205050 - Funchal 

Av. Zarco, 14 · Tel.: 291230927 --Funchal -, 
Rua do Visconde, 51 • Tel.: 291952161 - Ribeira Brava 

Rua Dr. António José Almeida; 9 - 1.0 - Tel.: 291230556· Funchal 
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R E A L É O D ESTINO 

Figo apresenta-se 
aIllanhã eDl Madrid - . 

O, futebolista portu-
, guês Luís Figo se- ' 

. rá apresentado à , 
imprensá e aos sócios co- . 
mo novo reforço do Real 
Madrid amanhã à farde ou 
terça de manhã, disse on~ 
tem uma fonte próxima do 
clube madrileno. 

• Luís Figo deve ser apresentado amanhã como 
jogador do Real Madrid. O "internacional" português 
vai custa~~,o clube mais de 12 milhões de contos, 
naquela qu~ é a transferência mais c~ rà de sempre. 

O Real Madrid tem já 
duas camisolas destina
das a Figo e especialmen- . 
te feitas pelo fabricante de 
equipamentos desportivos 
Adidas _ para essa cerimó
nia, acrescentou ,a mesma 
fonte. 

O Real Madrid, com 
tem sido habitual, está ii 

,efectuar em Nyon, nos ar
redores de Genebra, Ó seu 
estágio ,de pré-temporada. 
De acordo com a mesma 
fonte, o jogador português 
não viajará até à Suíça pa
ra se juntar_ à sua nova 
equipa, seguindo directa- · 
mente de Lisboa para Ma
drid, 

Luís Figo terá acordado 
a sua tmnsferêncía do FC 

:;-Batcélona páraó Real Má~ 
drid com o novo 'presiden
te do chÍbe madrileÍlO, Flo
rentino Perez, vencedor 
das,éteições realizadas do

Figo quer honrar o compromisso do seu empresário com o Real Madrid, 

mingo, nas quais bateu Lo-,' português CQm o FC Barce
renzo ,Sanz. , Durante ', a lona :é 4e;10.000 milhões 

" campanha , eleitoral, Flo- de pes'~tas (cerca de 12 mi-
rentinoPerez anunciou . lhões :de contos), mais 16 
que Figó :~er'iajogador do ' por cento de IVA, o que tor-
ReaI Madrid se ganhasse nará a'sua transferência a 
as eleições. mais avultada de sempre, 

.. Q diário desportJ,:o.ma- _ ", 
,~. drilm\Çl , "AS',' afipiiü.u -: 6n>" ~ ' . ,~:. .,.' :", _- .' ~ , 

., \ 't,ern ,que Figo ,será)DgadQI' ,_/ )~pren~~, c.~~a~~ i ,,' . 
; do .Real Madrid, ' citando ,o'; , já re.c.Ollh~ce -saída 
. - ' D,0vo;,pref;üdel).te· dQ ,elubE}. ';-" i',' .' _ ,,' 

«Segunda-feira- tenho Fi- . , _Em' Barcelona'- já nin
gó. Pagaremos o dipheiro '; guém acredita que Figo vá 
à Liga ,() aj:Jresentá-Io~ cQntinuar no clube e os ca
-emos. como -jOgádol" do ,. talães já"i:lão como certa a 
Real Madrid», disse 'P!=lrêzsaíqa ,do jôgador portu-

, ao' jornal; antes dé partir ' "'guês para _o 'Real Madrid. 
" no seu iaté pará Pàlíná de' , E o::pórtuguêS já passou 

Maiorca. ' de ídolo,a indesejado. , 
A cláusula de rescisão -' '.' O "El'Mundo Deportivo" 

-_do, contrat,o do · av.a?ça~o" ,de ontem, publica algumas 

• Processador I.NTEL CELE~ON a 533 
• 64 MBytes Memória SDRAM 
• 4.3 GBytes Disco EIDE -U-ATA/66 
• Placa, GráficaS3TRIO 8 MB 
• Placa de Som Sóu n,d Blàster comp. 
• CD-ROM 50x + Colunas 280W ' 
. ·Drive Disquetes de ,l .44 MBytes 
• Rato MICROSOFT comp. 
• Teclado em Português .' 
• Ligação à INTERNET a 56 K 
• Windows'98 em Português cl CD 
• Monitor Color HP 52 de 15" ; r 

das mensagens , que rece-f ' te processo, diz que o joga
beu no ' seu "site;!, num fó:~ doi', nâo, iTá à apresenta
rum sóbre o' caso Figo. g ção, mas que fez 'saber a 

' todas votam na saída do Florentino Pérez que quer 
médio .lWr,tuguês. «A sua ficar no Barça e só vai pa-
atitude não é digna de Um ra o Real para honrar o 
jogador, do Barça, portan-. . . comproinissoassumido pe-
to é melhor que se vá em- lo seu empresário. 
bora e paguem os 10.000 O mesmo jornal diz ain-
milhões de pesetas. La- da que há uma última hipó-
mento por ele, mas ·creio ., tese. Joan Gaspart, vice-
que não merece, perdão», -presidente do Barça e um 
escreve um leitor de Ma- dos candidatÇls às eleições 
drid, num discurso que re~ para a presidência do clu-
sume o sentimento geral. be, terá telefonado a Figo 

Até a imprensa da Cata- garantindo que falará com 
,lunha já reoonhec~ que Fi- Pérez logo de manhã, se ti-
go não estará em'Barcelo- ver sido eleito, Gaspart fez 
na amanhã, na apresenta- saber que tem u-ma estra-
ção do Barcelona. O Sport, tégia para segurar Figo. 
o jornal que tem estàdo -Verdade ou trunfo eleito-
mais próximo de Figo nes- ral só o futuro o dirá. 
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Vingada , 
satisfeito 

com o jogo 
No final do encontr:o, Ne- , 

lo Vingada estava satisfeit0 
corri aquilo que viu. O treina
dor do Marítimo fez questão 
de .salientar que os jogado
res têm trabalhado bem e 
ainda não podem estar com 
os níveis desejados: «Foi um 

, treino sob a forma de jogo. 
Na sexta-feirá trabalhámos 
muito forte, especialmente 
de manhã. De tarde, treiná
mos e hoje (ontem) voltá- ' 
mos ao trabalho 'de campo 
e, à tarde, repito, foi outro 
treino sob a forma de jogo. 
Evidentemente que o que re
sulta para anlilise tem mais 

, a ver com os aspectosdeIÍa- ' 
tureza táctica. Pemw qué a 
equipa demonstrou já um Ín
dice bom, atendendo a que 
temos apenas 19 treinos. A 
equipa defendeu bem e este-
ve compacta tfndo inclusive 
demonstrado um nÍveUísico 
bem razoável. Ficaram tam: 
bém alguns jogadores·de fo
ra, que, de outro modo, sé- " 
riam de titulares. Levando ,' 
em conta os nossos anseios 
estou satisfeito com a pres-
tação da equipa». -

Para Vingada «há, que 
continuar a trabalhar. E ób
vio' que temos que melhorar. 
Temos que encontrar melho
res soluções em termos de 
ataque, mas acabou por ser 
razoável». 

Pereira 
·ficou 

agradado 
Um espectador atento do 

jogo foi CarlosPereira,Insta
do a comentar a partida, o 
dirigen~e matitimista, afir
mou: «E natural que nesta 
altura os atletas ' Ilão te
nham ainda o nível físico 
ideal para realizarem um jo
go vistoso. Sobretudo, pela 
determinação demonstrada 
e por 'tudo o que ijzeram na 
primeira parte, gostei imen
so. A segunda metade já 
não foi tão boa, o que é per
feitamente natural, dadas 
as alteraçõe.s reliliz~das». ' 

, Argentino 
eon1"g-qia 
de marcha" 

O médio esquerdo argen
tino, José Fabian Albornoz, 
que esteve durante uma se
mana a testar as suas poten
cialidades, recebeu "guia de . 
m8fcha". Apesar dos_porme
nores r,evelados (') esquerdi
no h~o reunia as condições 
exigidas ' pela equipa técni
ca do Marítimo, a que se 
acrescenta o facto não pos
suir e.statuto de comunitá
rio. 
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ESTÁGIO EM MAFRA 

A foto.do'plantel do Marítimo 2000/2001. 

Marítimo entra 
.COlll o · "pé direito" 

O Marítimo alcançou 
urna vitória no seu 
primeiro ensaio da 

nova temporada, diante 
da Académica, num jogo 
em que a intensa prepara
ção de início de época ser
ve como atenuante para o 
ritmo lento a que se jogou. 

Os maritimistas domi
naram quase toda a pri
meira parte. , Contudo, a 
Académica ainda amea
çou durante os minutos 
iníciiüs, mas a compacta 
defen.siva. "verde-rubra", 
bem comandada por Joka
novic, não permitiu qual- . 
quer tipo de veleidades 
aos avançados contrários, 

Seria o Marítimo, à pas
sagem dos 12 minutos, a 
criar a melhor jogada do 
primeiro tempo. lliev, um 
dos melhores em campo, 
confundiu a defesa acade
mista e, por pouco, não 
aconteceu o golo. Mas se
ria num lance de grande 
,penalidade que os mariti
mistas marcariam. BrigueI 
isolou Joel Santos, que so
freu uma falta merecedora 
de castigo máximo. Chama
do a marcar, Jokanovic 
não deu qualquer hipótese 
a Valente, que se atirou pa
ra o lado contrário ao que 
a bola entrou. 

Na segunda parte; e 
com as substituições efec
tuadas, o jogo decaiu de 
qualidade, mas o ' Maríti
mo foi sempre mais equi
pa e poderia ter ampliado 
o marcador por mais duas 
vezes, lJlas RonàIdo fa
lhou o mais fácil. 

, -, eNa ~ncontro que ma.rcou o primeiro ensaio da . 
temporada 2000-2001, os "verde..;rubros" venceram 
a Académica, numa partida agradável de se seguir. 
Para além da vitória, ficaram alguns dados satisfatórios. 

MARTINHO FERNANDES 

Sumudica perseguido por um adversário: 

Sob a: arbitragem de 
Olegário Benquerença, de 
Leiria, as equipas alinha
ram: 

Marítimo (1) - Nelson, 
BrigueI, Jokanovic, Jorge 
Soares, Eusébio, Paulo 
Sérgio, Joel Santos, Iliev, 
João Oliveira Pinto,Quim 

e Sumudica. 
Jogaram ainda: Carlos 

Jorge, Zeca, Musa Shan
non, Lino, Ronaldo, Rui 
César, João Flores, Pedro 
Moutinho e Chinguila. 

Académica: (O) - Va
lente, Tó Sá, Dyduch, Car
riço, Zé Nando, João Cam-

pos, Pedro Paulo, Lucas, 
João Campos, Monteiro, 
Rasca e Dário. 

Jogaram ainda: Joca, 
Moacir, Miguel, Joni, Lean
dro, Pedro, Adriano, Mar
celo e Pazito. 

Golo: Jokanovic (24 
g.p.). 

Nota alta 
para Iliev 

e Jokanovic 
O Marítimo apresentou 

uma estrutura praticamente 
igual à da época transacta 
em que a única novidade foi 
a inclusão de Quim ao lado 
de Sumudica. 

A equipa apresenta já ní
veis físicos razoáveis e algu
ma mecanização, embora 
ainda existam algumas ares
tas a limar. Realce para os 
jogadores da equipa B, em 
especial, BrigueI, Ronaldo e 
João Flores. . 

NELSON - Esteve ao seu 
nível. Sem faJhas de maior. 

BRIGUEL - utilizado 
dürante os 90 minutos, o jo
vem rubricou um boa exibi
ção; apesar das algumas fa
lhas, o que é perfeitamente 
normal. 

JOKANOVIC - Igual a si 
próprio. Uma das melhores 
prestações da equipa. 

JORGE SOARES - Este
ve ao nível do .seu colega de 

, sector. 
EUSÉBIO - Ao estilo 

que lhe é peculiar, realizou 
, um bom tr'abàlho. 

PAULO SÉRGIO - Ac
tuando à frente dos cen
trais, realizou trabalho posi
tivo, essencialmente, no jo
go aéreo. 

ILIEV - Dos seus pés 
nàsceram os lances mais 
vistosos da equipa. 

JOÃO O. PINTO - Me
lhor em termo~ ofensivos. 

JOEL SANTOS - Jogan
do como médio ala direito, 
fez boas combinações com 
BrigueI. 

SUMUDICA - Lutou mui
to. Ainda não se encontra ' 
no seu melhor~ 

QillM - Encaixado entre 
os centrais, ,sentiu imensas 
dificuldades pará fugir à 
marcação. ' Raramente ga
nhou um lance de cabeça. 

CARLOS JORGE - Nos 
45 minutos em que jogou só 
lhe podemos apontar uma 
falha. 

ZECA - Jogou apenas na 
segunda parte. Após longa 
ausência teve um regresso 
auspicioso. Cheio de raça CQ-: 
mo € o seu timbre. 

SHANNON - Ganhou 
muitos lances de cabeça e foi 
sempre um incómodo para a 
defensiva contrária. 

LINO - Jogou apenas 26 
minutos. Foi aconselhado a 
ser substituído para não 
ser expulso. 

RONALDO - Irrequieto. 
Lutador. Falhou duas gran
,des oportynidades. 

Rill CESAR ~ Actuou co
mo médio esquerdo e fê-lo a 
precei!o: _ 

JOAO FLORES - Bons 
pés e boa visão de jogo ' 

PEDRO MOUTINHO -
Bastante activo no tempo 
que esteve em jogo. 

CHINGillLA .,- Entrou 
para central, mas depois foi 
jogar para o lado ,esquerdo. 

. Cumpriu bem a sua missão. 

'. 
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.Hugo Leal recusou 
. propostaspa~a sair 
O futebolista portu-

. , ~ês Hugo Leal afir-
mou ontem que teve vá
ria:;; . propostas para se 
transferir no defeso, mas 
preferiu . continuar no 
Atlético de Madrid, por
que gosta do clube, . esta 
época despromovido à se
gunda divisão espanhola. 

«É certo que tive mui
tas propostas para dei-

" xa( o Atlético de Madrid, 
mas a verdade é que nem 
sequer fiz muita força pa
ra aceitar qualquer delas. 
Estou muito identificado 
com esta equipa e com es
tes adeptos." Além disso, 
sinto-me um pouco culpa- ·. 
do pela despromoção do 
ano passado e espero con
seguir a subida para es-

. tes adeptos», disse. 
O médio, . que no final 

da época 1998/99 rescin
diu o contrato com o Benc . 
fica e se transferiu de for
ma polémica para o clube. 
da capital madrilena, con
sidera que os "colchone
ros" têm um "plantel" sufi
cientemente bom para re
gressarem à! dívisão em 
2001, embora frise que os 
primeiros jogos da nova 
época vão ser decisivos. 

«Os primeli'os jogos 
vão ser muito ' importan
teso Se começarmos a per
der, as pessoas vão ficar 
nervosas e será tudo 
mais complicado, apesar 

. de não temer a reacção 
da massa associativa, 
que é fabulosa. No ano 
passado perdemos mui
tos jogos e esteve sempre, 
do ' nosso -lado», referiu' 
Hugo Leiü; , 

-. Portugal·:~stá na' final do .Mundialito. 
'" .' "' . '. ," .. 

.~ 

• Portugal e Brasil qualificaram~s~, ontem, para a fin~1 
. do Mundi~lito de Futebol de Praia. 'Nas meias-finais, 
,os poítugüeses derrotaram .a .Espanha(3':~'>: .,-. 
,enquanto os brasil~irosgolearama França (.1' 3-:3)~ 

:.:' < .. 

P.. ortugal venceu, . on
, " tem, " a Espanha 

. (3-2), na segunda 
meia-final do V Muhdiali
to de. Futebol ,de Praia da 
Figueira da Foz e hoJe vai 
discutir o título com () Bra
sil, que goleou a França; 
por 13-3, 
- O jogo que opôsportu
gueses . e espanhóis ' 'foi 
equilibrado no primeiro' 
período, cOm os cerca de 
3.000 "espectadores pre
sentes 'no estádio a grita
rem golo aos sete minu
tos, mas o remate de Mad
jer embateu por duas ve
zes na barra, não chegan-

. do a ultrapassar a linha fi-

nal. Pouco . mais de 30 ,se- -
gundos depois, o mesmo 
jogador marcaria mesmo, -
num remate em tudó idên
tico ao anterior . . 

O '. segundo período 
abriu com novo golo portu
guês,' novamente de 'Mad~ 
jer, cujo remate levou a bo
la a embater na areia e a 
trair o guarda-redes de Es
panha; equipá q'ueredu
ziulogo ein seguida por , 
Amarelle:. Portugal voltou 
·a marcar de · "penalti", a 
castigar uma falta discutí
vel de Abel sobre Barraca, 
que este jogador cOnver
teu 'no 3-1. 

No terceiro período re-

gressou.o , equilíbrio, com 
'-os espanhóis a procura
rem dirÍliimIT a desvanta
gem ·no· marcador, o que 
aconteceu por Amarelle. 

Na 'outra ' meia-final, a 
, França conseguiu,.résistir 

sete minutos frente ao 
Brasil, mas depois os bra
sileiros ' .embaJaram para 
uma vitória dilatada 
(13-3), que, face 'ao" futebol 
demonstrado, se pode con
siderar 'como natural. 

Assim, hoje, França e 
Espanha jogam para o ter
ceiro lugar, enquanto Por
tugal e Brasil disputam a 
final deste V Mundialito 
de Futebol de Praia . 

M. U N D ,I A ~ o E 2 O O 2 

Comité sul-coreano 
em alvoroço 

O governo sul-coreano 
. reconheceu que pre

tende afastar o presidente 
do Comité de Organização 
do seu país para o Mun-

, dialde futebol.de 2002, cri
. ticando a sua gestão, que 
considera ineficaz. 

Para uma prova que se
rá organlzada . conjunta
mente .pela Coreia do Sul 
e Japão, «o governo dese
ja ,substituir o presidente 
Park Seh-Jik desde De
zembro do ano passado», 
reconheceu Park Jie-Won, 
ministro da Cultura e do 
Turismo, perante á As
sembleia Nacional. 

O presidénte do Comité agência de imprensa Yo-
organizador, citado pelo nhap, Park Seh-Jik foi 
diário Hankyoreh Daily, igualmente criticado pelo 
afirmou ter recebido no úl- seu ' autoritarismo e pela 
timo mês a visita do minis- falta de transparência da 
tro, que lhe pediu a denlis- sua gestão, cujo orçamen-
são: «Da mesma ,maneira to para este ano está esti-
que foi nomeado por moti~ mado em 16,2 milhões de 
vos políticos, peço que se dólares (cerca de 3,5 mi-
demita». Para justificar ((S- lhões de contos). 
te pedido, Park Jie-Wop. .Os 67 membros do .Co
acusou o presidente da co- . ,mité de Organização de-

. missão organizadora de : vem reuniI:-se em breve 
ineficácia, lembrando arn~,' para analisar O problema. 
da as más relações que es- Segundo fonte governa-
te mantém com o presiden- mental, uma maioria .en-
te da Federação Sul-corea- tre os membros é favorá-
na de Futebol, 'Chung vel à demissão de Park . 
Mong-Jun. Segund? a . Seh-Jik. 
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Milosevic 
.muda-se 

para Parma 
O séi'vio Savo Milose

vic; uma das vedetas do 
recente Europeu de fute
bol, vai almhar no Par
inâna pI;óxilÍla tempora
da, no seguimento do 
acordo estabelecido en
tre o clube italiano e os 
espanhóis do Saragoça. 

-O ' Parma parece ter 
conseguido o consenti
me:r;J.to do Saragoça · fa
zer baixar o valor da 
cláusula de rescisão do 
jogador sérvio de 7,1 ' 
(cerca de 1,5milhoes de . 
coptos) para 4,5 
(950.000 contos), segun
do 'a imprensa desporti-
va espanhola. . ' 

Moldoyari 
, / .. 

com:um, 'p~ 

,ho ·'Nantes 
O atacante rom~nodo 

Fenerb.ahée, Viorel Mol- . 
dovan, adiantou estar 

'. convencido «a 90 por 
cento» da sua transferên
ciapàra o Nantes, da pri
meira divisão francesa 
de futebol. 

.- Tido como o "pilar" da 
selecção romena; Moldo-, . 
van anunOlOU que o seu 
agente, Giovani Becali, 
se encontra~em. lst'ambul 
para acertar os últimos 
detalhes :da sua saída 'pa7 

, ra o futebol francês. 

FIFA 
. ;" 

,- pune· 
Flamengo 
A FIFA enviou um fax 

ao Flamengo informan- . 
do o clube brasileiro de 
que está proibido de ins
creveI' jogadores transfe
ridos do estrangeiro. 

Ao contrário do que 
se esperava, a FIFA não 
actuou devido à dívida 
de 1,1 milhões de contos 
para com '0 Sporting, 
mas sim por causa da " 
compra de Palhinha, em 
98, ao Maiorca. 

Segundo informação 
do Globo Esporte, a FI- ~ 
FA só levantará 'a proibi
ção no dia em que o Fla
mengo pagar o que deve 
ao Maiorca, Quanto à dí- . 
vida para · com o Spor
ting, o presidente doclu
be brasileiro afirmou on
tem qu.e contava pagar 
até ao final de sexta-fei
ra, recorrendo ao patro
cinador ISL. 

Até ao final da tarde, 
a Federação Portuguesa 
de Futebol não recebeu 
qualquer "informação , 
que confirmasse a inten
ção dos brasileiros. 

Ontem à tarde, reali
zou-se a apresentação 
de Denilson, novo refor, 
ço do clube. 
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FC Porto vence 
naapresent 

O FC Porto venceu 
ontem a formação 
brasileira da Portu

guesa dos Desportos 'por 
3-0, num encontro de fute
bol pouco emotivo, frente 
a um adversário "macio", 
e que valeu essencialmen
te pelos golos. 

Na partida de apresen
tação da equipa aos Só- ' 
cios, em que o internacio
nal russo Dimitri Alenit
chev se confirmou como o 
grande reforço 'para a épo
ca de ~000/01, o FC Porto 
defrontou um conjunto de 
fraco nível competitivo e 
que não ofereceu grande 
réplica : oVchinikov, . Pa
vlin, Marie e Alenitchev 
estrearam-se 'no "onze" 
portista, que entrou mui
to bem no jogo, apontan-

' do dois golos em outros 
tantos minutos, ainda as 
equipas estavam a "aque
cer". 

Ricardo Silva (4 minu
tos) , concluiu de cabeça 
da melhor forma um pon
tapé . de canto .apontado 
por Rubens Júnior e, no, 
min,uto seguinte, Domin
,gos combinou com o croa
ta Silvio Maric,que, à se
gunda tentativa, bateu Ro
naldo para fazer o 2-0 
com os brasUeiros a reve
larem grandes ' dificulda: 
des para acompanhar o. 
ritmo imposto pelos por
tistas. 

Um início 
fulgurante 

Após o início fulguran
te dos "dragões", o encon~ 

tro entrou numa toada 
morna e sem grande inte
resse, destacando-se ape
nas a classe de Alenit-

: chev. 
As características do 

encontro mantiveram-se 

• O FC Porto venceu ontem a Portuguesa 
dos Desportos (3-0) no jogo de apresentação 
da equipa 'pôrtista,aos associados.-Rieardo -Silva. 
Marie e Chainho mar~aram os golos. 

o FC Porto estre,ou-se a ganhar frente aos seus adeptos,. 

na etap/l. complementar, 
na qual. se destacou um 
golo de excelente execu
ção de Chainho, que evi
tou alguns adversários e 
desferiu um potente rema
te de fora da área, fazen
do o 3-0 aos 64 minutos. 

Paredes e Pizzi 

ainda ausentes 

Num teste em que falta
ram os quatro "europeus", 
além de Paredes e, Pizzt, 

, os sectores da equipa do 
FC Porto revelaram um 
entrosamento aceitável, 
mas o conjunto ainda tem 
de trabalhar mui!o para 

. aperfeiçoar os automatis
mos e .adquirir ritmo com
petitivo . . ' ' 

, Sob a arbitragem de ' 
Martins dos Santos (Por~ 
to), as equipas alinh/l.
ram: 

FC Porto (3): Ovchini
kov (Pedro Espinha, 74), 
Nélson, , Ricardo ,Silva, 
Aloísio (Jorge Andrade, 
46), Rubens Júnior (Es
querdinha, 46), Paulinho 
Santos; 'Chainho" Pavlin 
(Cândido Costa, 68),Ale
nitchev (Paulo Assunção, 
60) , Marie (Romeu, 54) e 
Domingos. , 
, Suplentes: Pedro Espi-, 

nha, Esquerdinha, Jorge 
Andrade" Cândido Costa, 

Paulo Assunção e Ro
'meu). 

Portugue~a dos Des- . 
portos (O): Ronaldo, Cafú .' 
(Júlio Cezar, 74), Emer
son, Tinho, Ricardo Lo
pes (EvandI"o, 46), Paulo 
Fabrício, Alexandre (Jú
nior Amorim, 68), Edson, 
Bentinho . (Da Silva, 68), 
Marquinhos e Sandro. 

Suplentes: Marcelo, Jú
lio Cezar, Aldo, Elvis, Rufi
no, Edilson, Da Silva, Jú
nior Amorim e Evandro. 

Acção disciplinar: car
tão amarelo para Ronal
do (93). 

Golos: Ricardo Silva 
(4) , Marie (5) e Chainho 

, (64). 

A G R E S S 'Á O A J O R NALISTA ceitável e inqualificável» a 
atitude assumida pelo fun~ 
cionário da SAD, «violan
do o direito à informação, 
hostilizando gratuitamen
te, sem qualquer funda
mentQ» a estação pública 
de televisão. Ressalva que 
«não confunde os funcioná
rios do SLB com esta pres
tigiada instituição, nem 
com os seus imensos adep
tos e simpatizantes, a 
quem a RTP procurou .as
segurar da · melhor form,a 
a coberturad,a aprese,nta
ção da equipa, no jogo e dec 

pois dele». Contudo, la
menta e .repudia ,«qu~a 
instituição Sport Lisboa e 
Benfica esteja representa
da por pessoas que desre~
peitam institui.ções . que 
também servem o >Clube e 
os seus adeptos». 

RTP apresenta queixa 
de porta-voz do Benfica 
O· Conselho de Adminis- . 

. , tração da RTP anun-
ciou ontem que vai apre
sentar uma queixa-crime 
contra o porta-voz do Ben
fica. SAD, na>sequência de 
alegadas agressões deElá
dio PàraIhés a um repór
ter daquela estação. 

De acordo com a direc
ção de informação da RTp, 
o correspondente em Gene
bra, Noé Monteiro, foi 
agredido sexta-feira , pelo 
porta-voz.da Benfica SAD, 

Eládio Paramés, após o jo" 
go de futebol com o Lyon, 
em França. Noé Monteiro 
terá. sido pontapeado por 
Eládio Paramés, e,por ,e.s" 
sa agressão teve ~ de ser 
hospitalizado. 

Face aos acontecimen
tos, a administração da 
RTp, solidária com o. seu 
repórter, vai também fazer 
uma participação à Alta, 
Autoridade para a Comuni
cação S9cial e solicitar 
uma audiência ao Procura-

dor-Geral da República pa
ra expor os factos. Preten
de ainda apre~Bntar um 
protesto formal ,ao c.onse
lho de adminii)tração da 
SAD do, Sport . LisbQa e 
Benfica. " 

A RTP sublinb.a qu~ «es
te é mais um episó<Jio de 
um conjunto de" actó$ de 
hostilidade da, . SAD do 
SLB com esta ;estação de 
televisão que ~empl'e res
peitou o clube» ... 

Considera ainda <<Ína-
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AneIka no PSG 
por sete anos 

O futebolista francês 
Nicolas Arielka assi

nou ontem contrato com o 
Paris Saint-Germaijt por 
sete épocas e' mostrou-se 
feliz ' por voltar ao clube 
onde se iniciou, o qual pa
gou ao Real Madrid «pou

'co mais» de 6,6 milhões de 
contos. 

Anelka, 21 anos, foi 
apresent~do como joga
dor do. paris Saint-Ger
main (PSG) antes do jogo 
particular entre a sua no
va equipa e o Corin:íhias, 
do Brasil. , O avançado 
francês disse que a sua 
motivação por voltar «erl;t 

muito forte e teve um pa
pel muito . importante no 
desenrolar das negocia
ções,)' com o Real Madrid, 
anunciou em conferência 
de imprensa o presidente
-delegado do PSG, Lau
rent · Perpere, que confir
mou o contrato por sete 
épocas, mais uma que o 
previsto. 

Anelka mostrou-se 
«muito feliz» por voltar a 
Paris, mas não renegou o 
seu passado. «Não lamen
to ter jogado no Real Ma
drid na passada, tempora

. da, mas não podia conti
nuar em Espanha». 

POR UMA É . PO~A · 
" 

Sa"Qer emprestado 
ao Nápoles ' 

D eRois .de ~on~luída~ 
as .negoClaçoes, e 

agora possível 'afirmar 
que Saber é jogador do 
"calcio", a.o 'serviço do Ná
poles. 

, A equipa italiana ga
rantiu o empréstimo do 
internacional marroqui
no para a próxima tempo
rada. De qualquer forma, 
o Sporting continua a ser 

o dono do passe do joga
dor. 

Abdelilah Saber che
gou aos "leões" de Alvala
de na época 1997/1998, e 
tinha contrato até 2001. 

Na equipa leonina, tor
no.u-se uma pedra basilar 
na defesa, mas chegou a 
marcar por diversas ve
zes quando acompanha
và o ataque. 

EM FRANÇA 

·Mónaco ganha 
Supertaça 

O Mónaco, equipa, onde 
actua o português Cos

tinha, conquistou a Superta
ça ao bater o Nantes, vence
dor dá Taça, no desempate 
por grandes penalidades 
(6-5) após igualdade sem go
los no final do tempo regula
mentar. Foi um típico jogo 
de início de época, a uma se
manà do início do campeo
nato, e, embora as duas, 
equipas tenham criado inú-

meras oportunidades de go
lo, o vencedor acabou por 
ser decidido na marcação 

. de' grandes penalidades. 
O Nantef) esteve em van

tagem, mas Porato, o substi
tuto de Barthez na baliza 
'dos campeões franceses, 
acabou por decidir o vence
dor do troféu ao defender o 
remate de Armand depois 
de Costinha ter marcado 
um dos penalties. 

A chave do Totoloto, re'ferente ao concurso 
n.o 30/2000, sábado, é a seguinte: 

0@@@@@e 

9 • 538.862 
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"Mundial" de ralis 
já tem calend~rio 

O calendário provisório 
do Campeonato Mun

dial de Ralis já está "ali
nhavado". 

Julho, uma altura do ano 
em que as ,temperatllras 
são bastante elevadas no 
Quénia, pode causar inú
meros problemas. 
- Ou ainda o facto de o 

Rali de Chipre ··r~alizar-se 
este ano em Setembro e, 
em 2001, ter sido colocado 
em Fevereiro, deixa pouco 
espaço de manobra aos 01'-

Sem novidades no que 
diz respeito ao número de 
provas, uma vez que lá es
tão as que foram integra
das no programa de 2000, 
há que salientar, para já, 
algumas mudanças nas 
datas, o que sucedeu para 
dotar alguns ralis de me
lhores condiç.ões atmosfé
ricas. 

, ganizadores, éaso l!aja al
guma alteração de última 
hora a fazer, -

De qualquer modo, a 
tradição' foi respeitada no 
que diz respeito às provas 
de abertura e encerramen
to da competição, que con
tinuarão a ser Monte Car
Io e Inglaterra. 

TAP /Rali de Portugal 
de 9 a 11 de Março 

o projecto de calendá
rio para 2001 indica as da
tas de 19 e 20 de Janeiro 
para o Rali de Monte Car
Io. Seguem-se, por ordem 
cronológica, Suécia (de 9 
a 11 de Fevereiro) , Chipre 
(23 a 25 de Fevereiro), Por
tugal (9 a 11 de Março), 
Catalunha (23 a 25 de Mar
ço) , Argentina (4 e 5 de 
Maio) , Acrópole (1 a 3 de 
Junho), Safari (13 a 15 de 
Julho), Finlândia (24 a 26 
de Agosto), Nova Zelândia 
(21 a 23 de Setembro), 
San Remo (5 a 7 de Outu
bro), Córsega (19 a 21 de 
Outubro), Austrália (2a 4 
de Novembro) e Inglaterra 
(de 23 a 25 de Novembro). 

. As primeiras reacções 
não se fizeram esperar e 
a opinião é de que, por 
exemplo, o facto de o Rali 
Safari ter passado para 

A prova cipriota,·recor
de-se, substitui o Rali da 
China, o qual por motivos 
financ.eiros não podia rea
lizar-se. 

Hyundai procura 
piloto de asfalto 

A marca coreana Hyun
dai, que este ano fez a sua 
aparição no "mundial" 
com o Accent WRC, anda 
à procura de um piloto de 
asfalto, que iria juntar-se 
aos que já fazem parte da 
equipa: Kenneth Erikson 
e Alistair McRae. ;: 

A atenção da Hyundai 
virou-se para Bruno Thiry 
e Gilles Panizzi, pilotos 
com larga experiência na
quele tipo de piso. 

«Nãó é hora de entrar 
em pormenores. Penso 
que os nossos pilotos es
tão a desenvolver um exce
lente trabalho, mas se qui
sermos · progredir faz-nos 
falta um piloto capaz de 
andar rápido no asfalto, 
Não · apenas para partici
par nas competições, mas 
para ajudar-nos a desen
volver o Accent WRC», co
mentou David Whitehead, 
director do departamento 
de competição e desenvol
vimento da Hyundai. 

CAMPANHA DE JANTES 
PLATIN P17 15" FORD 

90.000$00 Pll 15" FORD 
P19 15" FORD 
P20 15" FORD 

MIM BOLOGNA 4 15" FORD 

100.000$00 
. TOYOTA 

NISSAN 
vw 
OPEL 

60.000$00 
RC VENEZIA 13" FORD 
RC 01 . 13" FORD 
RC 01 13" FIAT 

75.000$00 RC 01 14" FORD 
RC 01 14" FORD 

WSL N 14" FORD 

85.000$00 WSL N 14" vw 
WSL N 14" HONDA 
WSL N 14" TOYOTA 

.' . " .. . ' . "d Iii :,~: llrl 

807498 

Telef.: 291771511 
SANTO AMARO 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

01 EUROPEU D E A U TOM O D E L IS M ·O 

Grande "expectativa 
para a-final de hoje 
O Campeonato Euro

. peu de Automode
lismo, -na escala 

1:8, termina hoje, depois 
de uma semana em que os 
motores dos pequenos "bó
lides" não se calaram na 
pista da Cancela. 

Ontem, começaram a fi
car definidos quais os pilo
tos que irão estar presen-

- tes na final de logo à tar
de, com destaque para a 
participação da . equipa 
portuguesa que, ontem à 
tarde, tinha colocado qua
tro pilotos nos oitavos de 
final. 

Alcino Camacho 
ficou nos 1/16 

Integradós na equipa 
dê Portugal estavam dois 
madeirenses: João Paulo 
Gaio e Alcino Camacho. O 
primeiro ficou-se pelos I 

1/32 avos, curiosamente a 
corrida que foi ganha pelo 
segundo. 

«Os resultados foram 
melhores do que estava à . 
espera», disse Alcino Ca
macho. «Estava apontan
do para um lugar nos qua
renta primeiros, face ao 
grande valor dos meus ad
versários, mas consegui 
passar até aos 1/32 avos, 
corrida que ganhei. Infeliz
mente, um problema eléc
trico nos 1/16 avos fez o 
acelerador prender-se, e 
deitou tudo "por terra" nu
ma altura em que tinlla 
saído da 8. a posição e re
cuperado até ao 5.° lugar. 
Agora, resta-nos esperar 
que a equipa portuguesa 
consiga uma boa presta
ção». 

Assim, a parte da manhã 
de hoje será dedicada ao 
apuramento dos dez finalis

. tas, sendo que ainda se en
contram em prova os princi-

• A final do Campeonato Europeu de Automodelismo 
-realiza-se, esta tarde, com início às 16:00 horas. 
Em pista vão estar os dez melhores pilotos, saídos 
das eliminatórias realizadas desde sexta-feira. 

CARLOS MONIZ 

A final do "europeu" vai ter lugar esta tarde, pelas 16:00 horas. 

pais candidatos à vitória. 
Para já, quatro pilotos 

conseguiram o apuramen
to directo: Daniéle Ielasi, 
Massimo Fantini e Alberto 
Picco (Itália) e Michael 
Salven (Alemanha), os 
quais vão juntar-se aos 
que passarem as sucessi
vas eliminatórias. 

Recorde-se que Alberto 
Picco foi · o vencedor do 
Grande Prémio EFRA, .dis
putado na Pista da Cance
la, e que serviu de prepa
ração para o Campeonato 
Europeu. 

Des resto, tudo conti
nua a decorrer da melhor 
máneira no aspecto orga
nizativo, como nosconfir-

K A RT I NG 

mou o director de prova, 
Eduardo Picolo, 

Ber tin e Collari 
favoritos 

O francês Adrien Ber
tin e · o italiano campeão 
do mundo, Lamberto Col
lari, são dois grandes favo
ritos à vitória final, uma 
vez que detêm grande pal
marés na modalidade. 

Aliás, os franceses e os 
italianos apresentaram-se 
na Madeira com as suas 
equipas mais fortes, tal co
mo a Alemanha e Portu
gaL Estes quatro países es
tão presentes no campeona-

to com maior número de pi
lotos: A França trouxe 13, 
Alemanha (12), Itália (16) e 
Portugal (14). A mais pe
quena representação é a 
da Eslovénia, com apenas 
um piloto. 

Final realiza-se 
às 16:00 horas 

A final do Campeonato . 
Europeu de Automodelis
mo realiza-se às 16:00 ho
ras e terá a duração de 45 
minutos. Será vencedor o 
piloto que completar 
maior número de voltas 
naquele espaço de tempo. 

emo niz@dnoticias.pt 

Pista sem alterações 
recebe terceira jornada 

téria de resultados, os cha
. mados 16utsiders" lá est'a

rão para difícultar a tarefa 
aos favoritos. 

Sofia Correia e Diogo Silc 

va são dois exemplos na ca-
-tegoria Cadete, o que acon
tece na Super Cadete rela
tivamente a Luís Gouveia, 
"Kiko" Pestana, André Ca
macho e Paulo Gouveia. A Pista de Karting do 

Faial, ainda na primei
ra versão, recebe hoje, a 
partir das 13:30, a 3.a jorna
da do Troféu Regional de 
Kàrting, que conta com a 
presença de quatro deze
nas de pilotos, nas quàtro 
categorias. 

Com o "mato","que impe
dia a visibilidade em detel~

minadas zonas do circuito, 
já aparado, a pista conti
nua, ainda, por, alcatroar 
no que diz respeito à am-

pliação que foi feita para o 
lado da foz da ribeira do 
Faial, o que deverá aconte
cer na próxima jornada 
que for realizada 'naquele 
espaço. 

Tempo 
estável 

As condições atmosféri
cas instáveis no Faial, pare
ce que não :irão verificar-se 
amanhã. 

O tempo, embora vento
so, aponta para a estabili
dade ea chuva não deverá 
fazer parte do espectáculo, 
o que causa sempre gran-

-des transtornos às eqllipas 
e pilotos. 

"Outsiders" 
na corrida 

À parte aqueles pilotos 
que nos habituaram a man
ter -a regUlaridade em ma-

Na Júnior, i?ão Tomás 
Brito, Pedro Nóbrega, Cata
rina Correia e Martim Ne
pomuceno os protagonis
tas dessa oposição e, na In
ter-A, esse papel tem sido 
desempenhado por Ricar
do Sales, Andreia. Pestana 
e José Barros. Contudo, a 
presença de André Pesta
na não esconde a vontade 
do campeão nacional de 
vencer esta prova. 

em'on iz@dnoti eia s. pt 
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v O L TA - A O P O R T O SAN T O 

Vieira resistiu 
aos buracos 

T em sido uma "Vol
ta"". tapa-buracos. 
Pelo mau estado' 

das estradas e interrupção 
de outras, levando a altera
ções sucessivas no percur
so das duas etapas já dis
putadas. O que vale é que 
os ciclistas não são de re
clamar muito, com a moda
lidade a saber viver estas 
dificuldades. 

Com menos nove ciclis
tas à partida, largaram pa
ra esta primeira etapa qua
renta e quatro ciclistas 
que pedalaram ao longo de 
42,80 quilómetros, entre a 
cidade e a Camacha, com 
passagem pelo Campo de 
Cima, Portela, Pedregal, 
Farrobo e Camacha. 

Naturalmente que logo 
que se iniciou a subida pa
ra a Portela, um grupo de 
dez ciclistas destacou-se 
dos demais, com Ricardo 
Abreu (Sporting do Porto 
Santo/Casa Leão) a vencer 
a Contagem do Prémio de 
Montanha (la Categoria) 
na Portela, respondendo 
Paulo Vieira (Azinhaga/Si
casal) no Pedregal. Impon
do a sua mais-valia e ritmo 
competitivo, Paulo Vieira 
acabou por "descolar" dos 
seus adversários, ganhan
do mais de dois minutos a 
Nelson Pereira e Miguel Isi
doro,. do Alcobacense, bem 
como a Ricardo Abreu. 

À tarde disputou-se a se
gunda etapa, uma "tirada" 
com 38 km que levou os ci
clistas a subir não só a Por
tela, 'passando pela Serra 
de Fora, Serra de Dentro e 
Pedregal, mas também 
obrigando-os a vencer as 
dificuldades impostas pelo 
piso ("paralelo") do cami
nho até ao alto do Pico Cas
telo, uma subida "terrível". 
.' . Na "luta" pelo Prémio 
da Montanha, Miguel Ro
drigues (Coruja/Flor da 

• O madeirense Paulo Vieira tem vindo a dominar a XVII 
edição da "Volta". E o ciclista do Azinhaga só tem, 
mesmo; de se preocupar com o mau estado das estradas 
e os muitos buracos que provocam furos e quedas .. . 

MIGUEL CUNHA 

Um grupo de quatro ciclistas "ataca" uma subida. , 
Ajuda) venceu no alto da 
Portela e no Pedregal, en
quanto Nelson Pereira (Al
cobacense) conseguia a 
proeza de bater o "camiso
la amarela" no final desta 
2a etapa, embora tivesse si
do atribuído o mesmo tem
po aos três primeiros ciclis-
tas. -

Após estas duas etapas, 
Paulo Vieira é o líder, com 
uma vantagem de um mi-

nu to e cinquenta segundos 
sobre Nelson Pereira. Mi
cael Isidoro é o terceiro, 
com o mesmo tempo, sur
gindo Ricardo Abreu na 
quarta posição, mas já a 
2.40 do líder. 

Nos diferentes escalões, 
Ruben Laranja (Imaculado/ 
Geraldo & Santos) é o pri
meiro cadete, Nelson Perei
ra é o primeiro júnior, com 
Paulo Vieira 'a dominar a 

sua categoria ' (Esperan
ças). Na Elite, o primeiro é 
Ricardo Abreu, enquanto 
Paulo Margarido (Sporting 
do Porto Santo/Casa Leão) 
é o melhor veterano. 

Por equipas, o Alcoba
cense surpreendeu · o Azi
nhaga/Sicasal, que está a: 
1.47 do primeiro, surgindo 
a equipa espanhola da 
SPOL na terceira posição. 

mtcu nha@dnotícias.pt 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 
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S I D -6 N I o F E R N _A N D E S 

Mário Gil indicado 
para a SAD .do CAB 

o judo regional tem novos estatutos. 

N O J U D O 

Estatutos-aprovados 
po~ unanimidade 

AAssociação de Judo 
da Região Autóno

ma da Madeira esteve re
unida na passada sexta
-feira em Assembleia Ge
ral, onde o único ponto 
da ordem de trabalhos 
prendia-se com a aprova
ção dos novos estatutos. 

Nesta reunião magna 
da AJRAM, registe-se a 
não comparência do Clu
be Naval do Funchal, o 
clube de maior dimensão 
dos cinco que estão filia
dos. Presentes estiveram 
Club Sports Madeira, Câ
mara de Lobos, São João · 
da Ribeira Brava e CSP 
Graça. 

A votação das novas 
regras que vão passar a 
gerir o judo' regional re
gistou a unaniriüdade 
dos clubes. 

Escritura pública 

para breve 

-se sobretudo com a cria- . . 
ção do Conselho de Arbi
tragem e Conselho de 
Disciplilla, bem com alte
rações ao nível da compo
sição dos ' diversos ór
gãos. Nóvidade tamb~m 
é o novo sistema eleito
ral que passa a privile
giar a antiguidade, bem 
como o número de atle
tas filiados em cada clu
be, embora aqui o "peso" 
não seja tão determinan-

. te como no primeiro ca
so. 

'«Dn;t trabalho 
bem conseguido» . 

os sócios do Clube 
Amigos do Básque
te aprovaram on

tem, por unanimidade, em 
. Assembleia-Gerá! Extraor

dinária, a constituição da 
Sociedade Anónima Des
portiva. Esta votação leva 
à "separação" da secção 
profissional de basquete
bol do restante clube. 

A Assembleia também 
serviu para a ' indigitação 
do representante do CAUS 
.na administração da SAD. 
Para .este cargo os sócios 
do CAUS, ratificaram o no
me de Mário Gil Fernan
des. 

Em debate esteve ainda 
a votàção dos estatutos do 
clube, bem como o regula-

, mento interno. Aqui a vota
ção também foi favorável. 
Neste capítulo a maior no
vidade vai para a criação 
do ,Conselho Consultivo, 
do qual passam a fazer 
parte os 10. sócios fundado
res, bem como todos os ele
mentos que já tenham de
sempenhado os cargos de 
presidentes da Direcção, 

. da Assembleia Geral ou do 
Conselho Fiscal. 

Nova direcção 
também eleita 

Não menos importante 
para o futuro 'dos "Ami
gos" foi a realização, tam
bém ontem, da Assem
bleia-Geral Ordinária, 
Aqui os associados vota
ram o relatório e contas, 
primeiro ponto a ser discu-
tido. , 

No segundo ponto da or
dem de trabalhos 01'; só
cios do Clube Amigos do 
Básquete elegeram a nova 
direcção que vai gerir o 
destinos do clube 110 qua
driénio 2o.o.Ó/2o.D.!l. 

A presidência volta a 

• Os sócios do (AB aprovaram, ontem, em 
Assembleia-Geral, a constituição da SAD e o no'me 
de Mário Gil Fernandes como representante do clube. 
Sidónio Fernandes foi reconduzido na presidência. 

LEONEL Lufs 

Sidónio Fernandes foi reeleito como presidente do CAUS. 

ser exercida por Sidónio 
Fernandes, que é assim 
mais uma vez reconduzido 
para um mandato de qua
tro anos. 

Pedro Galriço 
novo vice-presidente 

Quanto às duas vice
-presidências, uma man
têm-se ocupada por Car
los Sousa ao passo que Pe
dro Galriço assume a vice
-presidência que perten
cia até aqui a José Manuel 
Freitas. 

Em relação à anterior 
direcção continuam tam
bém o tesoureiro, cargo de 

volta a ser ocupado por Mi
guel Pimenta, enquanto o 
lugar de secretário-geral 
passa a ser exercido por 
Ricardo Montes. Recorde
-se que este cargo já exis
tia anteriormente, no en
tanto, passa a ter outras 
funções, já que Ricardo 
Montes passará a estar a 
tempo inteiro no clube. 

Quanto aos vogais da di
recção, dos quatro anterio
res apenas Conceição Pe- . 
reira mantém o lugar. Nos 
restantes três verifica-se 
a entrada de três "caras 
novas": José Miguel Men
des, Hélder Perneta e José 
Manuel Rodrigues. 

A Assembleia-Geral pas-

sa a ser presidida por Jo
sé Manuel Freitas, que 
vem ocupar o lugar de 
FranCisco Fernandes. Fili
pe Silva, até há pouco di- ' 
rector-geral do clube, pas
sa a ser o vice-presidente 
da mesa da Assembleia
-Geral. 

Quanto ao Conselho Fis
cal a grande novidade cha
ma-se Rui São Marcos, 
que passa a ser o presiden
te deste órgão. 

Em resumo, dos 20. ele
mentos sete são caras no
vas na lista ontem eleita. 
Sete é também o número 
de elementos que se vão 
manter com o mesmo car
go. 

o próximo passo a dar 
depois desta votação é le
var estes novos estatutos 
a escritura ·pública. De
pois desta fase, seguir-se
-á a marcação de elei
ções que deverão a acon
tecer ainda durante o 
mês de Agosto, uma vez 
que existe uma série de 
prazos que terão de ser 
cumpridos, nomeadamen
te, para a apresentação 
das listas. 

o DIÁRIO puviu o ac
tual presidente. da Asso
ciação de Judo, Renato 
Azevedo, que começou 
por referir: «Este (oi um 
trabalho bem conseguido 
e realizado entre os vá
rios intervenientes na 
modalidade. Daí que está 
aprovação não constitua 
qualquer surpresa, sur
presa seria não terem si
do aprovados. Realce-se 
que este foi um trabalho 
iniciado pela ariterior di
recção. Julgo que o judo 
está de parabéns, uma 
vez que competências 
em áreas como a discipli
na e arbitragem são ago
ra de outras pessoas, fi
cando a direcção -mais 
folgada para outras tare
fas». 

SÓCIOS C O M O C L U B E início uma nova etapa pa
ra este próximo manda
to de quatro anos» finali
zou. A grande novidade 

destes estatutos prénde-

BIM ' ESTRAL 

Associação pública 
revista «Judo ... Cá» 

L.L. «Começou hoje 
uma nova etapa» Francisco Fernandes 

1. o sócio de mérito 

" , N' o final das duas As
sembleias-Gerais, o 

presidente ontem reelei
to, Sidónio Fernandes, 

A Associação de Judo conta também com a in- acedeu a falar fW DIÁ-
da Região Autóno- dispensável colaboração ' RIO, começando por afir-

ma da Madeira iniciou dos 'clube. ' mar que «o clube vai ter 
'este mês a publicação de O primeiro número te-agora uma vida mais fa-
~ma revista. Com perio- ve uma tiragem de 20.0. cilitada uma vez que há 
dicidade bimestral, desti- exel!lplares, prevendo-se uma separação da parte 
na-se à divulgação de to- que as futuras edições profissional. Para além 
das as iniciativas da As- passem a ter uma tira- do mais, o chibe vai orga-
sociação e tem como títu- gem de mais 50. núnie- nizar-se internamente, 
lo «Judo ... Cá». Realiza::" tos. -=- ...... '," C' ,'. ' P9Ís'pas'sa a: ter um ges-
Ida pm:1udoctl${,A r~ª.i.J: .~ liri':u..*,.Ft!'§!i' 4.f.~ ~1i;.J;;)I;,"l· tOl1t1ID!l~b!i§~ntqo.r) a ---------:"'~_."'-----------------.., ----------------~._-~~-- ... --

O dia de ontem do 
tempo inteiro». Sobre se peremptório: «Estou mui- CAB também ficou mar-
a constituição da SAD vi- to satisfeito, até porque, cado por um voto de lou-
rá libertar meios para a esta Assembleia foi mui- vor à direcção cessante, 
grande bandeira do clu- to participada» conside- e um outro voto, decidi- ' 
be - a ' formação ~ Sidó- rando que «vai começar do por unanimidilde, pa- ' 
nio Fernarides não tem uma nova etapa para o rll ' Francisco Fernandes 
dúvidas:, «Esta situação CAB. Há quatro anos foi que passa a ser o primei-
vem abrif caminho para . também uma etapa im- 1'0 sócio de mérito do. cIu-
coisas que gostávamos portante quanto decidi- , be. 
de fazer e ainda se po- mos a construção do Pa- Recorde-se que Fran-
dem realizar». vilhão. Depois entrámos " cisco Fernandes deixou 

Num momento tão im- para a Liga Profissional. ' ontem o cargo de presi-
portante na vida do Clu- Houve uma quantidade dente da mesa da Assem-
be que ajudou a fundar, de coisas que mudaram bleia-Geral do CAB. 

10 presidente' reeleito foi a vida do clube. Hoje tem " LEONEL Lufs 
1.- ------- - .--__ .. _~ .. ___ :.. ____ , ____________ _________________ • ________ ~~..::..::::._.J 
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Uma fase de um dos jogos de ontem na Madalena do Mal'. 
, ;: . . 

" K I N G , O 'F T H E BEACH" 

Espectáculo 
• na areIa 

• Bons jogos, muito público 
e bom tempo marcaram 

defrontaram-se Paulo 
Mello e Rui Caldas que 
ganharam, por 15-10, a 
Ricardo Silva e Miguel 
Xisto. 

a primeira jornada do "King 
of the Beach". 

TÂNIA (AIRES FARIA 

APrimeira jornada 
do "King of the 
Beach" correspon

deu na plenitude a tudo o 
que se podia esperar de 
uma competição do géne
ro: jogos bem disputados 
e com excelente nível téc
nico, muito público nas 
bancadas e bom tempo 
caràcterizaram o dia de 
ontem desta prova que 
pretende apurar o '!lle
lhor jogador de voleibol 
de praia da Região. 

A jornada inaugural 
serviu para dividir os oi
to jogadores em dois gru
,pos que hoje vão dispu
..tal' o título, numa luta 
que está reservada para 
quatro jogadores que in
tegram o Grupo 1. Os res
tantes foram colocados 

' no Grupo 2. 
, Nos jogos de ontem, Os 

voleibolistas jogaram to
dos contra todos, forman
do várias duplas entre si, 

em sistema de rotativida
de. 

No primeiro encontro, 
Mário Rodrigues e Jorge 
Morais começaram por 
derrotar Rogério Lopes e 
Vagner Aragão, por um , 
equilibrado 15-13, que ex
pressa bem as dificulda
des sentidas pela dupla 
vencedora. 

A seguir, Rogério Lo
pes e Jorge Morais ga
nharam a Mário Rodri
gues e Vagner Aragão 
(15-12), com estes últi
mos a acusarem o forte 
calor que se fez sentir na 
praia da Madalena do 
Mar. 

A partida seguinte foi 
dirimida entre Miguel 
Xisto e Paulo Mello e Rui 
Caldas e Ricardo Silva. 
Algo surpreendentemen
te, os primeiros acaba
rem por perder, por um 
claro 15-7. 

No jogo que se seguiu 

O penúltimo jogo da 
tarde opôs as duplas Ro
gério Lopes/Mário Rodri
gues a Vagner Aragão/ 
Jorge Morais, com vitó
ria dos primeiros, por 
15-10. ' 

Por último, na partida 
que enceáou a jornada, 
Mário Rodrigues e Rogé
rio Lopes perderam fren
te a Paulo Mello e Ricar
do Silva, por 15-7. 

"King of the Beach" 
apurado hoje 

Hoje; é o dia decisivo 
deste "King of , the 
Beach", organizado pela 
Junta de Freguesia da , 
Madalena dQ Mar, Cãma- ' 
ra Municipal da Ponta 
do Sol e Associação de 
Voleibol da Madeira. A 
partir das 14.30 horas, 
começa o apuramento 
do vencedor deste even
to, com os jogos a serem 
disputados a Um "set" 
até 15 pontos. 

PUBLICIDADE 

INVISTA' NA QUALIDADE 

!j6alace 
COM 1, 2,3 E 4 QUARTOS 

OU ,MAIS, SE QUISER!. 

JUNTO AO CASINO 
OS MELHORES APARTAMÉNTOS DA emAnE, 

VENDAS 
AT&T de Anfbal Talhadas 

TéleL 291220880 -291206380 - 291776108 -'291751872 
Fax: 291231821 
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PERDEU c O M O J A PÃO 

Portugal afastado 
dos Jogos Olímpicos 

P ortugal ficou onterri 
afastado do torneio 

de voleibol masculino dos 
Jogos Olímpicos de Syd
ney'2000, ao somar a se
gunda denota consecutt
va no torneio de qu~lÍfica:
ção que termina hoje em 
Matosinhos, agora frente 
ao Japão, , 

Um dia depois de ter 
perdido por 3-2 com a Ve
nezuela, Portugal voltou a 
ser derrotado pelo Japão 
por 3-0, com os parciais de 
25/21 (25 minutos), 25/20 
(23) e 25/21 (25), 

O P E N 

Um resultado'que espe
lha a superioridade eviden
ciada pelos nipónicos, pe
rante uma equipa portu
guesl:j, voluntariosa, mas 
sem argumentos indivi-' 
duais , e colectivos para , 
contrariar o melhor volei
bol apresentado pelo ad
versál'io que mostrou sem
pre .muita {riezae calculis
mo nos momentos decisi
vos, 

O "seis" nacional defron
ta hoje a selecção da Ar
gentina na última jornada 
da qualificação, que vai de-

cidir a quem vai estar pre
'sente em Sydney, o que de
pende dos resultados a se
rem alcançados por três 
das quatro equipas. 

Na outra partida do gru
po realizada ontem; '3, se
lecção da Argentina derro
tou a Venezuela por 3-1. 
Os argentinos venceram o 
encontro com os parciais 
de 25/17, 25/27, 25/20 e 
25/20. 

Argentina tem duas vi
tórias, Japão e Venezuela 
uma, e Portugal ainda não 
ganhou. 

D A G RÃ - B R E TA N H A 

Tiger Woods aumenta 
'I ' 

vantagem 
O norte-americano Ti

gel' Woods alargou 
ontem a sua vantagem 
no comando do 1290 

Open da Grã-Bretanha 
em golfe, após o terceiro 
dia de competição; que 
completou com 67 panca
das, cinco abaixo do par. 

Numa jornada após a 
qual deixou os seus 
mais directos adversá
rios a seis pancadas, 

Woods conseguiu 'sete 
"birdies", aplaudidos por 
uma plateia impressio
nante, e concedeu ape
nas dois "bogeys", no se
gundo e décimo sétimo 
buracos. 

A 18 buracós do final, 
e com um resultado acu
mulado de 200 ,panca
das, 16 abaixo do "par" ' 
do campo, Woods parece 
agora inatingível pelo 

seu compatriota ' David 
Duval e pelo dinamar
quês Thomas Bjorn, que 

'repartem o segundo pos-
to com 206 pancadas. 

Segue-se mll trio for
mado por Darren Clar
ke, David Toms, e Loren 
Roberts todos com um to
tal de 207 pancadas. 

Hoje, realiza-se a últi
ma jornada do Open ' da 
Grã-Bretanha. 

ACADEMIA • Camas Slender you 

• Jacuzzi 

Edifício Horizonte, bloco 1 
, Pi ornais - 9000 Funchal 

Tel.:291765484 

-NAO 

• Manutenção (monitor + programa de treino), 

• Musculação 

• Step 

• Aeróbica 

• Localizada 

• Jazz crianças 

Horário: 2a a 6a feira das 09hOO às 22hOO 
Sábado das 09hOO às 14hOO 

T R A N S -P I R' E· ! 
LOJA 

no FUNCtlAL 
à Rua do Anadia 

e 
em MACHICO 

junto às Finanças 
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ATLETISMO 

. Marisa Vieira (CAM) 
cada vez mais alto 

Aatleta do Centro de 
Atletismo da Madei

ra (CAM)" Marisa . Vieira, 
está a atravessar um exce
lente momento de forma. 

A comprová-lo está o 
facto de, ontem, no decur
so dos 2.os Campeonatos 
Regionais Absolutos, que 
estão a decorrer na Pista 
de Atletismo dos Barrei
ros, a jovem atleta ter bati
do o recorde do salto com 
vara, à primeira tentativa, 
ultrapassando a fasquia 
colocada a 4,01 metros. 

Este escasso centíme
tro foi suficiente para der
rubar o anterior recorde, 
que era pertença da atleta 
Elizabete Tavares. 

Aliás, entre estas duas 
atletas vem-se registando, 
desde há algum tempo. 

uma grande luta pela me
·lhor marca, verificando-se 
por diversas vezes a mu
dança de nome na deten
ção daquele recorde. 
_ Marisa Vieira confir
ma, assim, o trabalho que 
vem desenvolvendo para a 
obtenção dos mínimos 
olímpicos. 

Campeonato 
prossegue hoje 

Durante hoje irão ter lu
gar as restantes provas in- . 
clúídas no programa da 
competição. . 

Para já, os resultados 
alcançados ontem foram, 
em alguns casos, de bom 
nível, o que deixa .antever 
mais uma boa jornada. 

CARLOS MONIZ 

TROFÉU AUTO BV 

Carros já recuperados 
para o.rali 

N o Troféu Auto BV 
Competições, tudo es~ 

tá preparado de forma a 
que os quatro carros parti
cipem no Rali Vinho Madei
ra. 

Recorde-se que tanto Ví
tor Luís como Vasco Nóbre
ga foram vítiinas de "capo
tanço" no Rali . de Santa 
Cruz, o que chegou a pôr 
em causa a sua participa
ção, em Agosto, no "Vinho 
Madeira". 

De qualquer modo, a 
equipa meteu "mão"S à 
obra" e os carros estão pra
tic"amente na fase final de 
preparação para aquela 
prova, o. que leva a crer 
qt,le os dois pilotos irão jun
tar-se a Roberto Cró e a Ri
cardo Pinheiro na discus
são pelo primeiro lugar. do 
troféu monomarca. 

No Rali Vinho Madeira 

a pontuação vale a dobrar 
uma vez que a classifica
ção é "dois em. um". Ou se
ja: as etapas de quinta e 
sexta-feira valem um resul
tado. o mesmo acontecen
do com a de sábado. 

Apresentação 
no dia 22 

Entretanto, os carros e 
as equipas do Troféu Auto 
BV Competições, que vão 
participar no Rali Vinho 
Madeirá, terão uma apre
sentação pública, que está 
marcada para sábado, dia 
29 de Julho, pelas 11:00 ho
ras na Casa de Abrigo do 
Poiso, 

Para além das equipas, 
deverão estar presentes os 
patrocinadores do troféu. 

CARLOS MONIZ 

RUMOR OU CERTEZ ' A? 

McRae pode estar 
a ca:rriinho da Peugeot 
O s rumor~s aumentam 

no sentIdo de que o 
escocês Colin McRae pode 
estar com "um pé" na Peu
geot. 

É preciso . dizer que, 
após um início de época 
marcado por muitos aban
donos, McRae reapareceu 
com uma vitória no Rali 
da Acrópole e um segundo 
lugar na Nova Zelândia. 

A fiabilidade e a compe
titividade então demons

. tradas pelo Ford Focus 
WRC fizeram Colin 
McRae repensar a sua saí
da da marca britânica, 
mesmo se alguns rumores 
apontam no- sentido de . 
que a Ford já terá pedido 
uma decisào rápida ' ao 

seu actual piloto, 
«Não há razão para nos 

aborrecermos. Uma deci
são será tomada «a tempo 
e horas», comentou Colin 
McRae. «Eu não estou es-

. pecialmente pressionado, 
embora compreenda que 
as equipas queiram saber 
rapidamente o que vão fa
zeI' na próxima época. 
Mas existem ainda muitos 
detalhes que terão que 

. ser discutidos, antes de 
decidir o que quer que se

. ja» . 
Na Peugeot, por outro 

lado, não · se esconde a 
vontade de que um piloto 
com o palmarés de McRae 
p\l.desse vil' para a "casa", 
e não será o único. 

_. _, - I 
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A Volta a Portugal começa em Loulé. 

'c O M RECORDE D E CICLISTAS 

Volta a Portugal 
começa amanhã 

• A 62a edição da Volta à Portugal em . bicicleta~ 
que arranca, amanhã, em Loulé, vai privilegiar . 
a montanha e, consequentemente, os especialistas 
em percursos mais acidentados. -. 

Ao invés do ano pas- coincidente com a linha .. ::~'servado para a penúltima 
sado, em que Da- de chegada. .: . : etapa, na véspera: da che-
vid Plaza - então Est~s tiradas farão a li-./,. :~·gada a Lisboa. 

no Benfica..,.. "roubou" a vi-' gação entre a Senhora da ' . . 
tória a Vítor Gamito (Por- Graça e as esperadas eta- ~": 
ta da Ravessa) no plano pas da Serra da Estrela, 
contra-relógio de Canta- que voltam·a colocar gran-

180 corredores 
e 10 equipas 

nhede, a Volta'2000 apela des dificuldadesa.os ciclis-
mais às qualidades "trepa- tas, c,om dose dupla de su- Vítor .Gamito, o "eterno 
doras" dos cOI'I'edores e bida à Torre (1'.990 m) em s'egundo", que vem de um 
pode ficar decidida nàs dias consecutivos. triunfo no Grande Prémio 

~""..' ;":', .. , ~; . • o. 
"alturas", .r: ,-",: ' .-' ''=;:' :::; À.o Mmho, o ltahano Mar-

Essas características V" 'S·CfJ~~~}( .~, .. ".;, ,4,;""F ·,f~p ~:.v~erpellini (Lampre), 
serão necessárias nos ' ap.0.~ - o lOS" , ..... ,,~ . " 'veii~~or de 1998, José 
dias que antecedem o con- à vitól"ia final _ Aze,-:~tlo e o dinamarquês 
tra-relógio, sobretudo a I';: Claus Moller (Maia/MSS), 
partir da sexta etapa, a A ~ba etapa, que liga a Joaq.uim Gomes, o russo 
mais longa (207,8 kin), cu- Guarda ao.popt.9ffi1li,ll. W<._ ~9rei Zintch,enko e o ita-
ja subida ao alto do Cru- to de põr.tÍ1ga;l ><X>1?'j(rl~úla1:, ,,:'flià.tlo~Michele Laddomada 
zeiro, pouco 'antes da me- ao longo 'de 168;2quilóme:,,·" (LNPecol), o espanhol 
ta instalada em Lordelo, é ' tios, começa por propor Francisco Cabello (Kel-
o aperitivo para aétapa duas montanhas de segun- me), Paulo Ferreira' (Bar-
rainha do dia seguiIite. da categoria (CruzaJIlento bot) e os colombianos Jo-

A sétima tirada leva o da Cabeça e Alto de Tei- , sé "Chepe" Gonzalez e'Her-
pelotão ao alto da Senlío- xeira); mas é na parte ;fi- nan Buenahora (Selle !ta-
ra da Graça (960 m), mon-' nal , que se centram as lia), o último dos quais foi 
tanha de primeira catego~ atenções com as conta- quinto no Giro, são talvez 
ria, que será precedida gens de primi:ira catego- ' os mais sérios candidatos 
por outras duas de igual rià nas Penhas. da. Sáúde " àvitória. O espanhol Mel-
grau de dificuldade - os al- (1.500 m) e na Torre, onde ,'chor Mauri (Benfica), que 
tos do Velão (1.050 m) e está instalada a linha de poderá ter aspirações se 
de Ermelo (740 m) - , am- chegada, ' . , • . chegar ao "crono" sem per-
bas também no último ter-No dia seguinte, no per- der muito tempo na mon-
ço da corrida, o que torna curso entre Mànteigas e , fanha, o espanhol Mikel 
a etapa a mais temida das Belmonte (134 km), o Artetxe (Euskaltel), e o 
14. mais curto das etapas em imprevisível russo Evgeni 

Após esta difícil jorna- linha da Volta'2000, os cor- Berzin (Mobilvetta) são 
da, as duas seguintes ofe- redores não terão descan- outros corredores a ter 
recem perfis menos com- so, pois vêem-se obriga- em conta na última Volta 
plicados, mas muito sinuo- dos a passar pelas Penhas organizada pelo Jornal de 
sos, feitos de um constan-, Douradas (1.450 m), conta- Notícias, antes do início 
te sobe e desce. Entre gem de primeira catego- da "era" da PAD. . 
Mondim de Basto e .Era- ria, e a escalar novamente Com 2.333 quilómetros, 
gança (8a), o pelotão terá à T5>rre. esta edição da Volta será 

, de enfrentar cinco conta- E provável que após es- a mais longa desde 1991 -
gens de terceira càtego- ta etapa fique tudo prati- que teve 2.564 - e contará 
ria, enquanto na ligação camente definido e que o com o maior pelotão de 
da cidade transmontana a contra-relógio não tenha sempre, 180 corredores re-
Gouveia (9a) haverá mais r', -carácteljtdecisivo, ' embora.' 'l>artiq,os por 20 equipàs , 
outros cinco obstáculos,. , .,essa 'Q.i~Óte,se,' teliJIa: de'" qg ~quipas portugq.~sas., 
dos quais dois de segunda ser equaCionada. Se ' as- ' ' cirico italianas, quatro es-
categoria, sendo o último sim for, o desfecho fica te- panholas e uma polaca). 
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Mitsubishi 
dominou 
"Montes" 

o Rali TT Porta da Ra
vessa/Montes Alentejanos 
provocou mudanças no to
po da tabela classificati
va. A Mitsubjshi voltou a 
conseguir a dobradinha 
(é já a segunda deste 
ano) ao colocar dois car
ros nos dois primeiros lu
gares. 

João Vassalo, em Paje-
1'0, é 'o grande vencedor, 
com o tempo total de 
7h3m30s, tomando assim 
de assalto o comando do 
Campeonato, antes na 
"posse" de Filipe Cam
pos, que não ,conseguiu 
terminal' a prova ao ver 
partir primeiro o diferen
cial da fi-ente e de segui
da o traseiro do seu Toyo
ta Land Cruiser. Carlos 
Sousa levou a sua Stra
kar ao segundo lugar do 
pódio, tendo gasto apenas 
mais 15s que o seu éolega 
de equipa. O piloto de Al
,mada foi o mais rápido do 
terceiro sector selectivo, 
onde "deu" lm22s ao ac
tual líder da competição. 
O lugar mais baixo do pó
dio ficou reservado ao To
yota Land Cruiser de 
João Ramos, que fez mais 
16m46s, vencéndo assim 
a classe Diesel. O regres
sado Kenjiro Shinozuka, 
que veio a Portugal testar 
o Mitsubishi com que irá 
enfrentar a edição de 
2001 do Dakar, foi ultra
passado pelo jovem piloto 
da Segafredo Zanetti/Cin/ 
BP Visco nos últimos qui
lómetros, ficando-se pela 
quarta posição, com a di- , 
ferença temporal de 
17m20s para Vassalo. An
tónio Baião protagonizou 
uma corrida espectacular 
ao terminar na sexta posi
ção , da geral, com o seu 
Nissan a cumprir os três 
sectores selectivos desta 
jornada, em mais 27m41s 
que o actual líder do cam
peonato. Quem voltou "à 
mó de cima" foi o piloto de 
Murça, . que por terras 
alentejanas terminou a 
sua primeira corrida des- , 
ta temporada, tendo gas
to mais 34m30s que o ven
cedor. António Bayona, 
em Nissan Terrano II, é o 

,homem que se segue, foi 
sétimo, a 43m46s, enquan
to Ezequiel Martins, tam
bém ao volante de um Nis
san Terrano II, terminou 
no oitavo posto, corri o 
tempo diferencial de 
49m28s. Filipe Cunha 
(Mitsubishi Pàjero) conse
guiu nos "Montes" o pri
meiro lugar da categoria 
Tl e a nona posição à ge
ral, a 49m36s, subindo as
sim ao segundo posto do 
agrupamento, com ape
nas menos três pontos 
que Fernando Cruz, en
quanto a Jorge Serra cou
be encerrar o Top 10 da 
sexta prova dO' nacional -

, () ,s.eu,Toyota terminava a 
~ corrida 50m3s depois do 

primeiro. 
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REFRESCOS M O O V E N A EXPOMADEIRA 

Sirva-se gelado! 

. , 

• 'A Madibel' traz até ao mercado~'\ 
regional a"S chamadas bebidas "Ne~: .. 
Age" da marca Moove. Presentes 
na Expomadeira, estes refrescos 
correspondem às novas tendências 
de mercado do sector. 

R .ápidas,lilild"anças 
de esHlõ. d~,vida 
acabam por pro

vocar novas tendências. 
Natural, saudável, prazer 
e conveniência, sensa
ções que os consumido
res procuram em novas 

experiências de ~~õo.r à 
base de,produtosautên
ticos. Diferentes grupos 
- alvo, como crianças e 
jovens, querem os seus 
produtos próprios. Mer
cados que foram origi
nalmente separados, es-

. . 

tão cada vez mais a 
aproximar-se ou a mis
turar-se_ Novos segmen
tos e nichos estão a apa
recer. 

As exigências sobre 
os produtores e por ino
vações estão a crescer 
cada vez mais. O "tru

. " que" é a maximização do 
~ valor agregado através 

de produtos especializa
dos·. . 

O "New Age" é um es
tado de espírito que pas
sa pela busca daquilo 
que é essencial, simples, 
puro e natural. Trata-se 
de um conceito já explo
rado em várias vertentes 
do mercado e que tem 
reflexos também na al
teração dos hábitos de 
consumo dos refrescos. 
Uma bebida r~frescante 
com efeito benéfico e 
funcional, com os efeitos 
esÜmulantes da cafeína 
e caXmant~.s. dos éxtrac:' 
tos de e~as ou especia
rias, que conferem sabo
res diferentes às suas 
beb,idás preferidas. 

O Verão de 2000 será 
marcado pe19s ~sabores 
e frescura de:sta nova 
proposta da Madíbel. 
São três .sabores dife
rente,s em.embalagens 
"radícais". Djierentés, le
veS, satidáveis,.excitan-
t~s, OS sabores Moove 
vão refrescar oàmbiente 
estiv·at". Para a lém da 
marca, cada bebida tem 
o seu nome próprio que 
aponta para o sabor e 
conceito especial. Afro
beri é a junção de café 
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com o limão e recupera 
o imaginário de uma be
bida tradicional, o ma
zagran. Outra pro'posta 
é a Berrysoul, bebida à 
,base de frutos silvestres 
com conotações saudá
veis ligadas à floresta , 
bosques, enfim, ao que a 
Natureza tem de melhor 
para.nos óferecer: Gua
rani é um;a ' agr~dável 

· mistura de gu~rahá ~ li
mão e é uma,p.rÓp,osta 
refrescante .e estim ulan-

· te. É uma bebida com um 
imaginárió muito rico, 
ligado sobretudo à ideia 
de tropical, praia, Bra
sil. .. 

Para além da origina
lidade dos sabores,im
porta saber que estes 
são produtos naturais, e 
não incorporam conser
vantes nem co:r;antes ar7, 
tificiais e têm um baixo 
teor em açúcar. . 

O "target" deste pro
duto aponta para um pú-

· blico jovem (de espírito) 
com hábitos devida sau- , 
dáveis e gosto por expe
riências novas. 

. Com, este imaginário 
"cool" e "bon vivaJit", pa
ra além da originalidade 
das embalagens, os ma
teriais utilizados nas 
embalagens são ps pro
dutos "New Age", como o 
vidro reciclável, apre
sentado em packs .de 6 
unidades. Esteja onde 
estiver, sob o sol estival 
ou numa esplanada ao 
cair da noite faça a ex
periência "radical" Moo
ve! Fixe! 
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A F R ·O N H A DECORAÇÕES L D A 

Soluções criativas 
no mllP:dodad~ºrp 

, ~ . ~ ". ' ~ ... -; ...T" to 
. ~ ~ ... ". '.. . 

-Em decoração, a, procura da leveza é algo que nOs permit~ ·Criar·~'ittb~éntes 
através da escolhá·aas variedades texturais e ctomáticas,e jog'a'r com as formas 
e os estilos que vivem os interiores. Ideias que podem ser eh'(ontradas num 
espaço todo criado para dar Vida a uma casa. . 

Criar um lar, mais 
do que uma casa, é 
a filosofia que pre

side ao trabalho de uma 
equipa de profissionais 
que "A Fronha Decora
ções Lda,", um novo es
paço especializado na de
coração de interiores que 
proporciona satisfação a 
todos aqueles que quei
ram obter ambientes úni
cos em suas casas. 

Inaugurado no passa
do dia 15 de Julho, este 
novo espaço, liderado 
por Gorete Ramos e Ana 
Gomes, nasceu para en
riquecer as necessida
des do mercado com um 
produto único, exclusi
vo a nível de represen
tação comercial, o que 
'lhe confere a imagem de 
marca para convidá-lo a 
descobrir novas pers
pectivas e ideias em " in
'terior design", com aju
da profissional especia-
lizada. 

, , 
" 

Com nove anos de 
existência esta empre
sa, com alguma implan
tação no mercado regio
nal, iniciou a sua activi-

dade em áreas pontuais 
. da decoração como con
fecção de cortinados, es
tofamento, marcenaria 
e acompanhamento per-

sonalizado em todas as 
fases do trabalho . 

Este novo espaço, «o 
nosso segundo cantinho 
da decoração» - palavras 
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ditas com muito orgulho as marcas, aqui exclusi-
pelas sócias de "A Fro- vas, como Sanderson, Ro-
nha" -localizado na Rua mo, Sati, Mastro Raphael, 
da Saúde, n.o 7, no Edifí- entre muitas outras, as-
cio Marquês, distingue-se sim como papel de pare-
não apenas pelos produ- de e outros revestimentos 
tos ali corp.ercializados, inovadores como o Stuco 
mas, fundamentalmente, Veneziano. 
pela simpatia e pelo ser- Muitas memórias de 

" , viço e'sp,ecJ.àUza.d(Ul.ll ' .• aconchego que uma casa 
éxisténte .,,*exp.~~i,~Ii-~ ~. evóca - ·as almofadas em 
cia, o currícu,lo e· 'O . góB~.>, ' ~ que mergulhamos, a cor
to pela d~·~0 rE\-ç,~.9 f4z:,":' . tina que filtra a luz, crian
com que. a: arte de. l> em " < ', do tons únicos - devem
decorar esteja a:q~Lbem< ': ~se aos tecidos e a toda . 
representada . . ' .. ,', / ,'esta gama de materiais. 

A aposta desta loja de · Com atelier próprio, este 
decoração dirige-se mais jogo de cores e padrões 

. para o mobiliário clássi- ' , transforma-se a pouco e 
co, verdadeiras obras de pouco em invejáveis cor
. arte, onde o mogrio" a ce- " tinas ou estofos com qua
rejeira e a nogueira são , lidades únicas, que se 
as madeiras de eleição. aliam de uma forma har
No entanto, os estilos mo-"" moniosa com os diversos 
dernos, rústicos e con- tapetes persas, turcos, 
temporâneos estão aqui 'belgas, que a loja tem pa
bem representados, atra- . ' ra lhe oferecer. 
vés de peças e móveis vin- As últimas tend~ncias 

. dQs um pouco de. toda a no mundo dasp'~quenas 
' . .. Europa, onde se salien- . , peças decorativas,assim 

<' tam as grandes marcas . como móveis pérsonali-
francesas, Piffeteau, As- zados construídos na 
si D'A Solo, AI;t.ec0pi, Ó , marcenaria da empresa 
irreveJ'ente "design" ita_ ,podem ser também uma 

' liano da " marca Mini escolha acertada. . 
Forms, CantoriJ?atél,não São estes os motivos 
esquecendo' a Epoca In- para que "AFronha" me-
ternacional, uma linha reça a suâ preferência, 
completa de iluminárias, tanto pelo acompanha-
ferros, bancos, quadros; mento dado pelas decora-
mobiliário e peças deco~ doras onde tudo é estu-
.rativas. ' dado ao pormenor, -res-

Mas não são apenas os peitarido sempre o gosto 
móveis que identificam do cliente por forma a 
este espaço. A sua secção proporcionar na casa um 
de tecidos apresenta uma ambiente versátil de acor-
enorme variedade de pro- do com as suas referên-
dutos nacionais e estran- cias estético-culturais. 
geiros onde se destacam Bem-vindos! 

" 
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UNICON N A EXPOMADEIRA 2 O O O 

Relações de confiança 
sempre, os responsáveis 
da Unicon encaram o fu
turo com a certeza de 
quem sabe que a,confian
ça é um "trabalho diário". 

de um projecto imobiliá
rio, onde a qualidade é 
um imperativo de primei
raordem. 

Os lotes estão implán
tados numa enorme 
"mancha verde". A salva
guarda deste património 
natural é uma das linhas 
orientadoras deste pro
jecto. O estilo "quinta ma
deirense" é o que se mais 
adequa à envolvente e à 
filosofia do empreendi-

na compra e venda de imóveis o local ideal 
para viver 

, .... 

• A Unicon apresenta-se na Expomadeira 2000 com a comercialização de dois 
magníficos projectos imobiliários. Balancal Palheiro Golf e um edifíció a construir 
na zona dos Barreiros. Em ambos os casos, trata-se de propostas de qualidade 
pa~a quem procura habitação própria. 

O Balancal Palheiro 
Golf, agora comercializa
do pela Unicon, é uma ur
banização magnifica
mente situada, lado a la
do ~com um campo de 
gplfe de 18 buracos, com 

mento. , 
As infra-estruturas, 

água, luz, esgotos, gás , 
canalizado, TV por cabo 
e arruame'ntos encon
tram-se concluídos. O 
acesso a este condomí
nio é necessariamente 
restrito numa perspecti
va de segurança (24 ho
ras por dia). A entrada 
encontra-se o edifício da 
portaria que irá contro-

A 
Unicon dire'cciona ' 
para a sua activi
dade a Mediação 

Imobiliária, sendo, neste 
momento', das mais anti
gas a operar na Região. 
Tudo começou há cerca 
de 22 anos quando Tei
xeira Mendes (sócio fun
dador) regressado de um 
período no estrangeiro 
procurou casa onde mo
rar. Faltava entre nós 
uma empresa séria de 
mediação ... A experiência 
acumulada enquanto es
teve fora" onde esteve li
gado precisamente a este 
ramo de actividade, per
mitiu-lhe implementar um 
tipo de serviço que até en
tão praticamente não 
existia entre nós, Hoje, 
passado este tempo, a 
empresa cresceu e é uma 
referência incontornável 
na área da mediação ,imo
biliáría. Se existem acti
vidades empresariais on
de a confiança é a bà~e :~e 
um negócio, a mediai;.ª,o 
imobiliária é umadélas. 

. ~< 1.i> t' i 

Envolvendo patrimónios 
importantes, a compra e 
venda de propriedades re
quer acima de tudo mui
ta transparência e a con
fiança de uma empresa 

que faça da honestidade 
um modo de vida. Os res
ponsáveis da Unicon 
adoptaram esta filosofia. 

Apoiada núma equipa 
de 15 colaboradores e um 

assessor jurídico, esta 
mediadora conquistou, 
por mérito próprio, um lu
gar de destaque no uni
verso da mediação regio
nal. Hoje, como desde 

, uma vista de rara beleza 
sobre o Funchal e a cerca 
de vinte minutos do cen
tro: A ideia de desenvolver 
estes terrenos do ponto de 
vista imobiliário surgiu na
turalmente, segundo os 
seus promotores (Socie
dade Imobiliária Balan
cal, S.A.), como conse
quência da construção do 
campo de golfe, numa óp
tica de protecção e defe
sa da sua qualidade. 

A segurança, a priva
cidade e a calma são ca
racterísticas da proprie
dade. A portaria, a segu
rança, bem como toda a 
manutenção, seguem os 
regulamentos do condo
mínio privado. As mora
dias a construir são uni
familiares, com um máxi-' 
mo de dois pisos para 
uma área máxima de 
construção de 400 metros 
quadrados. Se atentar
mos na área dos lotes (a 
variar entre os 1. 700 e os 
6.000 m2), é fácil de con
cluir que estamQs a falar 

, lar as entradas e saídas, 
, O outro empreendi
mento que neste mo
mento a Unicon está a 
comercializar é um edi
fício a construir na zona 
dos Barreiros, mais pre
cisamente na Rua da Le
vada dos Barreiros. São 
28 apartamentos de ti
pologia Tl e T2, perfei
tamente integrados na 
envolvente (basta apre
ciar a maqueta exposta 
no "stand"), e onde os 
acabamentos de quali
dade e proximidade do 
centro fazem desta uma 
proposta bastante ali
ciante para quem pro
cura uma habitação 
condigna. 

BALANCAL -PALHEIRO GOLF 
A mais Nobre e Idílica Urbanização da Madeirá 

Tranquilidade e esplendor 
Bela paisagem sobre o mar e a montanha , 

Ambiente e atmosfera romântica 

QUALIDADE DE VIDA 

Para mais informações, contactar: 

~ r6 .. _ . 
, - SO(IEDADE DE IE"DIAÇÁO IMOBILI 

Rua de João Tavira, 12-A. 
Telef.: 291'225 455 / Fax: 291227395 

STANDS 
37 e33 

;" ' rt 
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Checa sofre 
forte queda 
e faz TAC 
o eSlJanhql Carlos 

Chéca sofreu ontem uma 
queda na segunda ses
são de treinos livres pa
ra o Grande Prémio da 
Alemanha de 500cc, lOa 

prova do Mundial de Mo
tociclismo de Velocida
de, e vai submeter-se a 
exames médicos exausti
:vos. 

O piloto da Yamaha 
foi vítima de um forte 
golpe na queda e, ape
sar de aparentemente 
não "ter sofrido nada 'de 
grave, a equipa médica 
que acompanha os Gran
des Prémios, chefiadl:). 
pelo italiano Claudio 
Costa, recomendou a 
realização de uma Tomo
grafia Axial Computo ri· 
zada (TAC) para verüi
cal' se Checa tem lesões 
internas. 

Em causa está o histo
rial clínico do piloto es
panhol, nomeadamente 
o facto de ter sofrido um 
grave acidente no Gran
de Prémio de Inglaterra 
de 1998, em Donington. 
Park. 

Nos treinos livres on
tem realizados no circui
to de Sachsenring, Che
ca, que detém o 10° lu
gar na grelha de partida 
provisória, caiu na séti
ma volta e já não regres
sou à pista, sendo muito 
provável que também 
não participasse na se
gunda sessão de qualifi
ca~ão, à tarde. 

Na observação preli
minar efectuada no 'hos
pital do circuito, os médi
cos verificararu que o pi
loto espanhol sbfreu um 
forte golpe nas costas, o 
que recomenda a realiza
ção de exames , mais 
aprofundados às vérte
bras cervicais e aos vá
rios órgãos internos. 

C astillej O 

conserva 
título 

O espanhol JavieI' Cas
tiltejo conservou o título 
de médios ligeiros do 
Conselho Mundial de Bo
xe (WBC), ao bater aos 
pontos o pretendente ' 
norte'-americano Tony 
Marshall, nuincombate 
disputado sexta-feira à 
noite :éin' Leganés, arre-

, dores de Madrid. 
NO 'filial , aos dóze-as> 

saltos, do, combate reali~ 
zadona . arena deLega:~ 
nés, o júri atribuiu a vitó
ria por unanimidag'H 
(118-110, 116-115 e 
117-Í12) a , Castillejo, 
que assim defendeu pela 
quart~ vez o título mun
dial conquistado há um 
ano e meio frente ao nor
te~arriericano Keith Mul-
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TOUR'2000 

ZabellDostra-se 
finálnlente 

Z abel, portador 
imutável da cami
sola verde, símbo

lo da regul~ridade, nos 
últimos anos, obteve, on
tem, a sua primeira vitó
ria desde 1997, batendo 
sobre a linha o australia
no Robbie McEwen e o 
holandês Jeroen Blijle
vens. 

A mais longa etapa do 
Tour'2000 foi marcada 
pela fuga lançada ao qui
lómetro 136 pelo francês 
François- Simon, que le
vou consigo o seu compa
triota Sebastien Hinault 
e o' polaco Gregory 
Gwiazdowski. O trio foi 
apanhado já perto da me
ta, com Simon a resistir 
até à entrada dos dois 
quilómetros finais. 

A partir daí estava lan
çada a quarta chegada 
ao "sprint" desta Volta a 

• o ciclista alemão Erik Zabel venceu, ontem, 
ao "sprint"' a 20a e penúltima etapa da y olta a França 
em bicicleta, que ligou Belfort a Troyés, na distância 
de 254,5 quilómetros. . ' 

• 
Estuga~da 
com final 
argentina 
Os tenistas argentinos 

Franco Sqllillarí e Gas
ton Gaudio qualificaram
-se, ontem,para a final 
do torneio de ténis dê Es
tugarda, uma prova dota
da com 1 milhão de dóla
res para prémios mone
tários (cerca da mesma 
importância em Euro ou 
200.000 contos). 

Squillari, quinto cabe
ça de série, derrotou, em 
dois "sets", por 7/6 (8/6) 
e 7/6 (7/5), o alemão Da
niel Elsner, que havia 
afastado anteriormente 
o sueco Magnus Nor
man, primeiro pré-desig
nado. 

Gaudio, por seu lado, 
eliminou o australiano 
Andrew llie, pelos par
ciais de 6/2 e 6/4, garan
tindo assi;m. uma final 
100% argentina. 

Tauziat 
ausente 

<de Sydney 
França. Depois das vitó- A teni!:)ta francesa Na-
rias do belga Tom Steels thalie Tauziat, oitava co-
(Loudun e Nantes) e do locada do "ranking' mun-
alemão Marcel Wust (Vi- dial, não faz patte, da se-
tré) na primeira semana, . ' lecção francesa para os 
agora foi a vez de Zabel. ~ _ Jogos Olímpicos de Syd-
O corredor da Telekom, Erik Zabel a cortar .a meta. ney'2000, informou on-
de 30 anos e, natural de tem a federação france-
Berlim, conquistou a oi- incompleto», afirmou Za- cara e viu-se obrigado a junto à Torre Eiffel e che- sa da modalidade. 
tava vitória em etapas bel, que confessou o de- abandonar. gada ' nos Campos Elí- A selecção foi escolhi-
no Tour, mas levou cerca sejo de vencer hoje em HOje, disputa-se a21 a . seos. da numa reunfão realiza-
de três anos a consegui- Paris: ' «É uma vitória etapa, a da consagração Se nada de anormal da sexta-feira à noite, 
-lo, apésarda regularida- com que ~onhàqualquer de Lance Armstrong, suceder, o alemão Jan ' em Rennes, o mesmo Io-
de com que discute triun- corredor,' especialmente que est.á à beira de reedi- Ulliich (Telekom), vence- cal decorre o encontro 
fos. os "sprin~ers", pois geral- tar o triunfo do ano pas- , :·dflI:da edição de 1997, entre a França e a Áus-

«Venci a regularidade mente decide-se com sado, bastando-lhe cum-' deverá ser ,. 0 . i'iegundo tria, da fase de apura-
nas últimas quatro edi- uma chegada maciça». prir sem sobressaltos os :· . élaSsificáqQ" enquanto o mento para o Grupo Mun-
ções, mas em duas delas O holandês Michael 138 quilómetros do tradi- espanhok J ost\l'pa Beloki dial da Taça Davis. 
sem' uma vitória de eta- Boogerd, que caiu duran- cional circuito desenha- ,·::('Ee,stina), inesperada- '. As jogadoras escolhi-
pa. Não sei... era algo de te a etapa, magoou-se na do em Paris, com partida .:niente, "fecha" o pódio. ' "" das foram Amélie Mau-
_______________ ___ _ _ _ ____ ~-------___,,_'-;-...,. ... -. "---~ _ ____'_~--'-'-. _ . resmo, Sandrine Testud. 

,f,... . e Nathalie ' Dechy, para ' 
T A ç A D A V I S · } Ot derrotada em ~I?basas ":.' os singulares, bem como 

~, vezes pela Australia. Ago- ~ Testud e Julie Halard-De
.ra será ~ primeira ve~ q~e.,t CJlgis para a prova de pa-
a selecçl;to espanhola ]ogá- res. ' . 

~. rá a final nO,seu país: pro- . . . Para a prova de srngu-
. vavelmente em Barcelona. lares masculllos, aselec-

Espanha garante 
.. 'a sua terceira final Os Estados Unidos çjió francesa será forma-

apresent,aram;-se em San- da por . Nicolas Escudé, 

A Espanha qualificou
-se, ontem, para a 

sua terceira final da Taça 
Davis, em ténis, ao obter 
uma vantagem de 3-0 fren
te a uma selecção dos Es
tados Unidos ' enfraqueci
dá p~la ausência dos seus 
melhores jogadores. 

. 'Em Santander, Espa- , .. 
· nha, Alex Corretja :e Joan 

Balcells ganha~am 6 (m
' contr.o de p'arEl:s freptea , .:: 
Todd Martin e Chris Woo-' 
druff, em cinco ' partidas, 
com os resultados de 7-6 
(8-6), 2-6, 6-3, 6-7 (5-7) e 
6-3. 

Depois de uma troca de 
quebras de serviço que co
lôcou o resultado em 3-3 
no quinto "set", o par espa
nhol ganhou os últimos 10 
PQI1Í.o.s, d~Jli!i§",Q.s @j.;:_. 

tander sem os seus dois ' . Sébastien Grosjean, Ar
melhores jogadores, Pete "nand Clément e Arnaud 
Sampras e Andre Agassi, . pi Pas6úale. 
o que obrigou o capitão da O par ainda não foi 
selecção, John McEnroe, a - anunciado, mas será 
formar uma equipa de re- constituído por dois dos 
curso; tendo chegado mes- ... tenistas presentes em 
mo a equaci6nar a hipóte-
se. de alinhar onterri no en- singulares. 
cQntro de pares. Tal não Durante o torneio de 
chegou a aconfécer, mas Wimbledon, Mauresmo, 

Testud e Halard-Decuos norte-amer·icanos pode-
. riam têr provocado uma 

surpresa, não fosse um 
inspirado Balcells, desejo

. sode sair do quase anoni-
· inãto, apesar de ocupar o 

110°' lugar no "ranking' do 
circuito masculino. 

Os dois singulares de 
· , ~oje sãO ape~as uma me-

ra formalidade' e mais 
mos três com decisivos espanhóis ao fim de 4 ho- uma oportunidade para 
"volleys" de Balcells, para ras e 20 minutos de jogo. continuar a festa espanho-
provocar a grande festa A Espanha já atingira a la, enquanto se aguarda a 

,qD§~ jogaQ,or~s .... e"a,deptos _"' .... J inal ... em.W65. ~e ~"'''< , .''' ~''''''..,-.." ., final~de .Qezembro_., ~~ .... 

gis, descontentes com as 
referências, explícitas 
ou não, que lhes eram fei
tas por Tauziat no seu li
vro "Nos Bastidores do 
Ténis Feminino", escrev~ 
ramo à Federação France
sa de Ténis, informando
-a de que recusariam fa
zeI' parte da selecção pa
ra os Jogos Olímpicos -
«se a equipa da França 
incluir o nome de Tau-
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~ DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

CÂMARA, MUNICIPAL ... 
DO FUNCHAL 

QIV.ISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

A V,tSO , N.o 252/00. 

Avisam-se os senhores operadores económicos, propriét(Írios ' e/ou explora.dores, ou que pretendam abrir e 
manter em funcioflamento no Município do Funchal, um dos tipos de estabelecimento abaixo indicados, que os 
mesmos carecem de licenciamento municipal, nos ,termos do Decreto-Lei n,o 370/99, de 18 de Setembro e da 
Portaria n,o 33/2000, de 28 de Janeiro. 

Este Decreto-Lei, que entrou em vigor no passado dia 19 de Novembro de 1999, estabelece que os 
proprietários dos estabelecimentos, que já se encontrem em funcionamento e não disponham de licença municipal, 
dispõem do prazo de um ano para requerer a respectiva licença de utilização, e de dois anos para proceder às 

, adaptações impostas. I 

Mais se informa que os proprietários de estabelecimentos titulares de licença, válida, emitida por outras 
éntidades públicas, devem apresentá-Ias, para registo, nesta Câmara Municipal, sendo que, relativamente 'às 
licenças municipais já emitidas, mantêm-se as mesmas válidas, só sendo susbtituídas pela licença prevista no 
Decreto-Lei ri.o 370/99, de 18 de Setembro, na sequêncià do licenciamento de obras de ampliação, de 
reconstrução ou alteração. ' , 

O serviço 'municipal responsável , Divisão de Fiscalização Municipal, sito ao Edifício dos Paços do Concelho, 
encontra-se aberto ao público el as 9 às 12.30 e d'ás 14 às f7.30 horas, para efeitos de serem prestfldos todos os 
esclarecimentos solicitados. Quaisquer pedidos ou ésclarecimentos também podem ser efectuados por escrito 
para o seguinte endereço: ' , 

Câmara Municipal do Funchal - Divisão de Fiscalização Municipal 
Praça do Município - 9004 - 512 - Funchal 
Fax: 291226343 
E-mail: FiscalizaçãoMunicipal@mail.cm-funchal.pt 

51311 . 
51312 
51320 
51331 
51332 
51341 
51342 
51361 . 
51362 
51370 
51381 
51382 

Estab. comércio por grosso de fruta e produtos h.ortícolas, excepto batata 
Estab .. comércio por grosso de,batãta " 
Estab. comércio por grosso de carne e produtos à base de carne 
Estab. comércio por grosso dé leite, seus derivados e ovos . 
Estab. comércio por grosso de azeité, óleós e gorduras alimentares 
Estab. comércio por grosso oe bebidas alcoólicas .. 
Estab. comércio por .grosso de bebidas não alcoólicas. ' J 

Estab. comércio por grosso de açúcar . 
Estab. comercio por grosso de chocolate e produtos de confeitaria 
Estab. comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias 
Estab. comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos 
Estab. comércio por grosso de outros produtos alimentares, n. e. 

Estab. comércio a retitlho de frutas e produtos hortícolas 
Estab. comércio a retalho de carne e produtos à base de carne 
Estab. comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos . 
Estab. comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e confeitaria 
Estab. comércio a retalho de bebidas 
Estab. comércio a retalho de leite e de derivados 
Outros estab. especializados de comércio a retalho de, produtos alimentares 

52111 Supermercados e hipermercados 
52112 Outros estab. não especializaaos de comércio a retalho com predominância 

de produtos alimentares, bebibas e tabaco 
52120 Outros estab. não especializados de comércio a retalho sem predominância 

de produtos alimentares, bebibas e tabaco . 

Estab. comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos simila'res 
Estab, comércio a retalho de fertilizantes fitossanitários para plantas e flores 
Estab. comércio a retalho de alimentos para animais de criação 
Estab. comércio a retalho de animais de estimação " \ 
Est<lb. comércio a retalho de alimentos para animais de estimação 
Estab, comércio a retálho de artigos de drogari<l 

50200 Oficinas de manutenção e reparaç'ão de veículos automóveis 
50402 Oficinas de manutenção é reparação de motociclos 
85200 Clínicas veterinárias 
93010 Lavandariéjs' e tinturarias 
93021 Salões de cabeleireiro 
93022 Institutos de beleza . 
93042 . Ginásios (health club) 
93050 Hotéis e outros estab. de prestação. ~e cuidados éj aQim<lis de estimação 

Funchal e Paços do Concelho, aos 20 de Julho de 2000 

';. ~ 

,', ' , ~ , O VEREADOR ePR:DELEGAÇÃO DO PRÉiIDENTElJA CÂ~ARA '. 
--,. - --.• . - ------.- -- .• --- ,- ,-_,:,-,-- ·,,··Annando-Ablau,,;':.--,- - A :_-_. ---~"---:-:- - -''12468-

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

PEST CONTROL 

no seu estabelecimento! 

fEL. : 291930500 fAX: 2919.30509 
PA~Qt{l: 1N'DUST'1UAL DA CANCEtA ?ou • . 6 

9125 -042 CANlCO ~ MAVt1:RA 



DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

cÂMARA MUNICIPAL' 
DO FUNCHAL 

ANÚNCIO N.o 06/SEB/2000 

CONCURSO PÚBLICO PARA A 
REPARAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 

DA NAZARÉ E SÃO MARTINHO 
- Entidade adjudicante - CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCAL - Departamento de Água e Saneamento Básico, Rua 
5 de Outubro (antigo Quartel dos Bombeiros Municipal), 9000 
Funchal , telefone n.o 291-201920, telefax n.o 291-201924. 

2' - Modalidade do concurso - O Concurso é Público nos 
termos do art.o 80°. do Decreto-lei n.o 59/99, de 2 de Março. 

3 - a) Local de execução - Na freguesia de São Martinho. 
b) Designação da Empreitada - Reparação . geral de 

Reservatórios. 
O preço base do concurso é de Trinta e Três Milhões 

Novecentos Mil Escudos ' (33.900.000$00), com exclusão do 
IVA. 

4 - Prazo de execução - É de Dez (10)fy'leses. 
5 -a) Processo de Concurso '- Encontra-se patente na . 

Secretaria do Departamento de Água e Saneamento Básico 
da CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, Rua 5 de Outubro, 
(antigo Quartel dos Bombeiros Municipais), 9000 Funchal 
telefone n.o 291-201920, telefax n.o 291-201924, onde pode 
ser examinado durante o'horário normal da Fúnçãopública. 

b) Montante e modaliçlades de pagamento - Podenj .ser 
adquiridas cópias do processo · de , concurso é demais 
elementos complementares no serviço indicado na alínea 
anterior, importando Vinte Mil Escudos (20.000$00), acrescido 
de IVA à taxa legal de '12%, cujo valor deverá ser efectuado 
em numerário ou cheque visado, emitido a favor do Tesoureiro 
da Câmara Municipal do Funchal. 

6 - a) Datá e hora para apresentação das 'propostas - As 
propostas deverão dar entrada no serviço indicado no n.O 5 
alínea a) até às 17hOO do 30° dia útil contado a partir 'do dia 
seguinte ao da publicaçâo do anúncio do concurso na III Série 
do Diário da República. 

b) Língua em que devem ser redigidas as propostas - As 
propostas, bem como os documentos que acompanham, 
deverão ser redigidas obrigatoriamente em língua 
. Portuguesa. Porém quando pera própria natureza ou origem 
estiverem redigidas noutra língua, deve o concorrente fazê-los 
acompanhar de tradução devidamente legalizada, ou em 
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e 
quaisquer efeitos sobre os respectivos originais. 

7 - a) Pessoas autorizadas a intervir - Só poderâo intervir 
no acto público do ' concurso os éoncorrentes ou seus 
representantes de~idamente credenciados, bastando, para 
tanto, no caso de intervenção do titular da empresa em nome 
individual, a exibição do seu Bilhete de Identidade. 

b) Data, hora e local do acto público - O acto público do 
concurso terá lugar às 10hOO do primeiro dia útil 
imediatamente após ' a data limite ·fixada para entrega ·das 
propostas na SALA de REUNiÕES da CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL ao LARGO DO MUNiCípIO, Largo do 
Município. 

8 - Cauções e garantias exigidas - O concorrente a quem 
for adjudicada a obra deverá prestar, dentro do prazo e forma 
legal , a caução correspondente a , 5% do valor da 
adjudicação. 

9-a) Tipo de empreitada - A empreitada é por Série de 
preços, nos termos do art .o 8ó do Decreto-lei 59/99, de 2 de 
Março. 

b) Modalidades de financiamento e pagamento - Pelo 
Orçamento da Câmara Municipal do Funchal. ' 

10 - Modalidade jurídica de associação - Podem concorrer 
empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se 
associar em consórcio extemo em regime de responsabilidade 

, solidária, tendo em vista a celebração do contrato. , 
11 - Informações à idoneidade do empreiteiro - Só serão 

aqmitidos os empreiteiros que reúnam os seguintes requisitos: 
1. - Titulares de certificado de classificação de empreiteiro 

de obras públicas da 9a e 10" Subcategorias da 3" Categoria. 
2 - Ou os titulares de certificado de clas~ificação de 

empreiteiro de obras públicas correspondente. Para os não 
titulares deste certificado aplica-se 'o disposto nos art°s. 67° e 
68° dqDecreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

12 - Praio de validade das propostas - O período durante 
o .qual qualquer concorrente é obrigado a manter a sua 
proposta é de 66 dias, contados da data do acto público nos 
termos do art.o 104° do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

13 - Critérios de adjudicação da empreitada - O critério de' 
adjudicação será feito à proposta mais vantajosa, atendendo
se aos seguintes critérios por ordem decrescente da sua 
importância: 

1° Preço 35% - avaliada pelo preço total 
2° Equilíbrio dos Preços Unitários 35% - avaliada pela lista 

de preços unitários ' 
3° Garantia de Boa Execução da Obra 25%, - avaliada por: 
- Adequalidadé do programa de trabalhos às condições 

locais 
- Processos cOl')strutivos adaptados e meios disponíveis 

14 - Variantes - Não são admitidas propostas v.ariantes. 
15 -' Data de envio do anúncio , para publicação - O 

presente anúnció foi enviado para publicação na III Série do 
Diário da Republica em 21 de Junho de 2000. 
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Funchal e Paços do Concelho, aos 20 d.e Junho de 2000. 

. O VEREADOR POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA' , 
José Raimundo Gomes Quintal ' 

ANÚNCIO PÚBLICO DE VENDAS 
DE VIATURAS USADAS 

Toma-se público que até ao dia 1/8/2000 aceitam-se 
propostas em carta fechada e lacrada dirigida à Portugal 
Telecom, S.A. Diret:ção de Operações e de Negócios da 
Madeira, Avenida Zarco - 3. o andar - Sala 328 9004-555 
FUNCHAL, para venda das seguintes viaturas: , 

Matrícula Viatura Base Licita~ão 

33-22-AH Nissan Pick-Up 450.000$00 

59-02-AL UMMAlter 600.000$00 

JX-91-81 UMMAlter 500.000$00 

3-LBS4313 Piaggio 150.000$00 

85-17-FU Ford Fiesta ~50.000$00 

As viaturas poderão . ser observadas nas instalações da 
Cancela - Estrad~ do Garajau, 143 - Caniço, no período 
das 9hOO àsJ2h30 e das 14hOO às 17hOO, onde os interes
sá dos deverão levantar o regulamento do concurso. 

o DIRECTOR 
'Mário Virgílio Marque$ Fernandes 807663 

. cÂMARA MUNICIPAL 
. ,DO FUNCHAL 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

EDITAL N.O 250/00 

FEIRA DO ALMIRANTE REIS 
Armando Abreu, Vereador do Pelouro da Divisão de 

Fiscalização Municipal, torna público que, por motivo 
das obras em curso no Parque Almirante Reis, a Feira 
do Almirante Reis que se desenrola naquele espaço, 
entre segunda-feira e a tarde de quinta-feira, passará, 

. por tempo indeterminado e a partir do mês de Agosto 
do corrente ano, a funCionar no passeio Sul da Rua D. 
Carlos I, com o seguinte horário: 

• Início - segunda-feira 
• Final - sexta-feira 
Face à exiguidade do espaço, não são permitidas 

ocupações superiores a 3 metros quadrados por cada 
vendedor. 

Com os melhores cumprimentos, 

O VEREAD08, POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA ,CÂMARA 
12466 Armando Abreu 

cÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

EDITAL N.O 251/00 

FEIRA DE PRODUTOS HORTIFRUTrCOLAS 
DO ALMIRANTE REIS 

Armando Abreu, Vereador do Pelouro da Divisão de 
Fiscalização Municipal, torna públjco qtJe, por motivo 
.das obras em curso no Parque Almirante Reis, a Feira 
de produtos Horto-Frutícolas que se desenrola naquele 
espaço, entre as tardes de quinta-feira e sábado, 
passará, por tempo indeterminado e a partir do mês de 
Agosto do corrente ano,a funcionar no topo da Praça 
da Autonomia, com o seguinte horário: 

• Início - quinta-feira após as 20 horas 
• Final - sábado as 14 horas 

Face à exiguidade do espaço, não são permitidas 
ocupações superiores a 4 metros quadrados por ç:ada 
vendedor. 

Com os melhores cumprimentos, 

1] 
"\ , 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 • 
. VENI>E:M-SE 

Exc~lentes vivendas, prontas a habitar, em várias zonas do 
Funchal a bons preços. Localizações excelentes com lindas vistas; 
Ver e Tratar: 

Mediação Imobiliária Ribeiro e Viçente, Lda. 
Rua de Santa Maria, 52 • AMl 1247 • Telef.: 291224277 ou 967074935 

T·'·· ::'·.;.'· '" • l:- : 

. f -, 

2l boras 

Apoio 
~lt: 

JOKA RODRIGUES 
JAZZTRIO 

Estão 'abertas inscrições para: 

Baixo • Bateria 
• Piano 

Teclado • Guitarra e, Sax 

C. C. Oudinot ..: 2.° andar - Sala 37 

Tel. 291222254 

Academia Moderna. 
de Piano 

Uma pedagogia 
do nosso ~empo 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

'EDITAL N.O 262/2000 

INTERRUPÇÃO DO TRÂN'SITO AUTOMÓVEL 
NO CAMINHO DO PALHEIRO 

Faz-se público que, devido à execução de uma ' 
obra, torna-se necessári() interromper o trânsito 
automóvel no Caminho do Palheird, troço compreen
diqo entre o Beco da Doca e a Estrada Regional 102, 
no dia 24.7.2000 (segunda-feira), entre as 9hOO e as 
13hOO. . 

Por 'este motivo, o trânsito neste troço do Caminho 
do Palheiro efectuar-se-á nos dois sentidos e apenas 
para o trânsito local: 

Funchal e Paços do Concelho, aos 20 de Julho de 
2000. 

o VEREADOR,PÓR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA O VEREADOR, POR ElELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
12467 ' Armando Abreu 12548 Gonçalo de Matos Noronha da CAmara 

l_~_~~_ .. , _____ . _________ ._. ___ .:.._.~ ___ ~ __ ..:~. ____ , .. ____ .. , __ ... __ . ________ , __ _ 
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ALUGAM-SE 
SALAS 

Para escritório, no centro 
do Funchal. Contactar com o 
dono tel. : 914818561 ou 
934166948: 807820 

PORTO SANTO 
T1 'ALUGA-SE 

2" quinzena de Agosto/ mês 
de Setembro. 

Tel.: 969022631. 

ALUGO CASA 
CIDADE 

PORTO SANTO 

AGOSTO 
Tel.: 291984876. 807855 

PARQUES DE 
ESTACIONAMENTO 

ALUqAM-SE 
Nas Arcadas de S. Francisco. 
Contacto: 291772592, após 20 
horas. 807435 

ALUGA-SE 
ESCRITÓRIO 

C/ 90 m2, Galerias São Louren
ço. Telem.: 919910037. 807235 

ALUGA-SE 
PADARIA 

No Caniçal. 
Contactar tel.: 962307053. 12521 

CASA 
ALUGA-SE 

Tipo T3 , com jard im e entrada 
. para carro, totalmente mobilada. 
JratarTMN: 967033567. 12522 

ALUGA-SE 
APART. T1 

Mobilado, junto à Brisa. 
Telem.: 964213448. 
Telef. : 291231906. 

LISBOA 

8079016 

RAPARIGA ESTUDANTE 
PROCURA APARTAMENTO 

PÁRA ALUGAR. 
Contactar: 
964032101. 

291228466, 

ALUGA-SE 
APARl T1 

807881 

Mobilado, no Lido, cl garagem e 
piscina,90.000$/mês. 

ALUGAM-SE 
ESCRITÓRIOS 

c/ 20 a 200 m2. 
Tel. : 965012959, 29193030q2530 

• Algarve, férias T2 mobilado, 7 
cts./dia. Tel .: 291743159, 
966853048. 

• Vendo Peugeot 205 SR , 1.4 
C.C., 1988, inspeccionado, 350 
cts. Tel. : 919916189. 

. • Vendo Citroen GTI AX, ano 92. 
Tel. : 966105502,291752268. 
• VW Carocha 1302, 1971, em 
bom estado, 500 cts. TMN: 
962982174. Vendo. 
• Jipe Maverick, 94, 32 mil km, 
3.000 cts. Tel.: 291231326. 
• Vendo Fiat Punto, 96, diesel. 
Telem.: 962922418. Bom preço. 
• Ford Escort, 94, 1.4, TA, VE, 
FC, JE, 5 portas, com facilida
des pago Tel.: 919183969. 
• BMW 525 TDS, ano 93, 143 
C.V., 207 KMS/H, 3.250 cts. Tel. : 
964093225. 
• Mercedes 190 D, automático, 
ano 85 , ' 1.200 cts. Tel.: 
964093225. 
• Golf I descapotável, ano 84, 
995 ets., 75 c.v. Tel.: 964093225. 
• Nissan Laurel 2.8, gasóleo, ano 
87, 1.200 cts. Tel.: 964093225. 

RUA DA PONTE NOVA, N.' 15 -TELEF.: 291221335 

Pedro Dinis -963086886 

RUA 31 DE JANEIRO, N.' 94- TELEF.: 291221367 

Vasco Dinis - 969070834 

NOVOS TODAS AS MARCAS 
DIESEL 

• OPEL CORSA TO 1.5 - 5 pt. - 2000 
C/DAlVElFC/RDc/RDS/2X AIRBAG 
desde 62 cts. mês 

• CITROEN XSARA 1.5 Diesel -5 pt. -1999 

• FIAT PUNTO ELX (novo modelo) -5 pt. 

-2000 -C/DANElFC/RD/PINT. METZ 

Sem entrada desde 47 cts. mês 

• WJ POlO (novo modelo) -5 pt. -2000 
-C/DNRD/2XAIRBAG/PINT. METZ 

. Sem entrada' desde 49 cts. mês 

• NISSAN MICRA 1.3 GX -5 pt. -1999 

-C/DfWEJFC/RD/AR CONDICIONADO 

Sem entrada desde 53 cts. mês 

• FORD FIESTATCHENO-5 pt. 121199a 

-C/DAlVElFC/RD/PINT. METZ 

Sem entrada desde 43 cts. mês 

• CITROEN SAXO 1.1i -5 pt. -1997-

C/DAlVElFC/RD/JLUPINT. METZ 

'Sem'entrada desde 30 cts. mês 

ClDfWElFC/RD/2 X AIRBAG/PINT M8Z 
. Sem eDtrada desde 64 cts. mês 

• JOYOTA STARlET 1.5 Diesel- 3 pt. -1 989 
Sem entrada desde 44 cts. mês 

• RENAUlT CUO BEBOP 1.2 - 5 pt. -
1997 -CNElFC/RD/JlLIRD 
desde 27 cts. mês 

• FIAT PUNT055 SX - 3 pt. - 1996 -
CNEJFC/RD 
desde 32 cts. mês 

• NISSAN MICRA GX - 5 pt. -1996-
C/DANEJFC/RD desde 40 cts. mês 

• NISSAN MICRA l X - 3 pt. -1996-
CNEJFC/RD/PINT. METZ 
desde 32 cts. mês 

• CITROENAX 1.1IMAGE-5pt. -1993-
CNEJFC/RD/PINT. METZ 
desde 21 cts. mês 

• WJ POlO COUPÉ -3 pt. -1992 -CrrNJll 

desde 35 cts. mês 

VENDE-SE 
TÁXI 

E direito. Telemóvel: 965011387. 
Telefone: 291230877, de 2" a 6" 
feira. 

AUTO _ 
PURIFICAÇAO 

MULTlMARCAS 
NOVOS E USADOS 

807849 

ÓLEOS VALVOLlNE 
PEÇAS DATSUN/ NISSAN 

Rua da Torrinha, 5 A 
Telel.: 291238925 - 966093301 

VENDE-SE 
OPELKADET 

CABRIOLET GSI 2000 
Com extras, bom estado. 
Telem.: 962812718. 12567 

-iM'éam·) 
CARPINTEIROS 

DE LIMPOS 
DE 1a E 2a 

Precisa-se, entrada imediata. Con
tactar telel.: 291765193. 807837 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 
. PARA CASA. 

Tel.: 966056855. 807906 

RAPAZ 
Com grande conhecimento de in ~ 
formática (hardware e software) 

PROCURA TRABALHO 
TMN: 965813247. 807883 

PRECISAM-SE 
Cozinheiro{a), empregados/as pa
ra restaurante a abrir brevemen
te, c/ experiência comprovada, di
nâmico. Oferece-se admissão 
imediata, ordenado acima da mé
dia, horário seguido, 15-23hOO, 
descanso ao domingo. Enviar C.v. 
às iniciais C.P. 807830 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 
DOMÉSTICA 

Casa Garajau. 
Contacto: 919429201. 807781 

PRECISAM-SE 
EMPREGADAS 

Balcão e mesas, com ou sem ex
periência, dos 18-35 anos, bom 
ordenado, se não for do Funchal, 
temos lugar para ficar. 
Coritactar tel. : 291755235. TMN: 
965011085, Sr. Gouveia. 807910 

R.ESTAURANTE 
NO CANiÇO 
PRECISA-SE 

M/F 
Empregado p/ bar e mesa e 
part-time p/ ajudante de co
zinha. Telef. : 291933396. 12409 

• Compro apartamento TO, zo
ria Lido e Duas Torres. Tel. : 
962984310. 

ED.SOLAR 
DA AZENHA 

Caniço, 13 dúplex, acabamentos 
de luxo, 'pronto a habitar. 
Preço 32.000 cts. Contactar Imo
telmade leI.: 291237619. 12519 

VENDA PARTI.CULAR 
~ LOJA NO GARAJAU 

A = 200 m2. 

Contacto: Élia 291204370 até às 18hOO. 

VENDA PARTIC' ':Q' LAB; ,.,' .. .. .. , . : .. ,P, . ___ _ ~_ ,,: . ,., __ o • • , _,_, ' 0.0' , ... ' •••• • : .r . .. / . ...... . , ... . : ., ........... :, ... . 

G<:A,'··r)ItJ,A·.···U: T1'.· . ... :.nn ... 
O MELHOR APARTAMENTO NA MADEIRA 

's6 VENDO PARA CRER. A = 97 M2. 

Contacto: Élia 291204370 at$ às 18hOO. 
Depois da 18hOO - 965012698 

_ ESTOFOS EM CABEDAL. 5 PORTAS - DIESEL 

§ MELHOR OFERTA 

Contacto: Élia 291204370 até às 18hOO_ 
Depois da 18hOO - 965012698 

VENDE-SE 
GARAJAU 

Apart. Vistamar, T2+ 1, 250 m2, 
terraço 110m2, c/ barbecue. P: 
30.500 cts. Pronto escritura. C/ o 
próprio. Telem.: 966632659. 807698 

TRESPASSA-SE 
RESTAURANTE 

Grande, dentro do Funchal. 
Bom preço. 
Tel. : 966144151.0 807745 

. VENDEM-SE 
DOIS TERRENOS 
Na Camacha, 900 m2 + 650 m2, 
pela melhor oferta; 
Telem.: 965469130. 807735 

APARTAMENTOS 
VENDEM-SE 

No Sítio Pinheiro Campanário, 
2 apart. T2. Tratar telem.: 
965581021. Telel.: 291953921. 

807747 

AS EMPRESAS 
Vende-se ou arrenda-se, boni
to prédio, de esquina~ centro 
Fnc. A=300 m2, quintal 280 m2, 
ideal pi escritórios, sede ou ? 
P.V. 80 mil , renda 250 c. Tel. : 
96256594,291232274. 807877 

Rua 31 de Janeiro, 87 _1 .0 N 
Ediffcio Ponte Nova 
UcençaN.0260AMI 

Tel.: 291233351/291229696 

PARA BEM SERVIR 
NO SOSSEGO DA 

SUA CIDADE, 
NUMA DAS ZONAS 

MAIS PRIVILEGIADAS, 
INVISTA EM QUALIDADE 

T1 a partir de 15.250 cts., com 
excelentes acabamentos: 

• Soalhos tradicionais em 
madeira jatobá; 
• Torneiras monobloco; 
• Azulejos Bretána; 
• Placa de fogão e exaustor; _ 
• Alumínios lacados. ê 
Não hesite, procure-nos, temos 
as plantas do edifício e 
ajudamo-lo com toda a 
documentação necessária 
para a aquisição do seu bem 
mais precioso: 

I~ sua CASA" . 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

VENDE-SE 
SANTACRUZ 

Casa para reconstruir, .com 490 
m2. Tel. : 291741967, depois das 
19:30. Tel. : 965014377, 
962973190. 

TERRENO 
VENDE-SE 

807843 

NO PORTO SANTO 
c/ área de 1.800 m2, 13.500 cts. 
Tel. : 96636.8863. . 807847 

VENDO CASA 
EM BANDA, NOVA 

T3,3 W.C., sala comum c/ lareira, 
jardins e quintal, garagem ampla, 
cozinha equipada, acabamentos 
de qualidade, Cam acha (boa lo
calização), 24.500 cts. Tratar c/ 
próprio: 965269889. 807720 

Rua 31 de Janeiro, 87 _1.0 N 
Ediflclo Ponte Nova 
Ucença N. o 260 AMl 

Tel.: 291233351/291229696 

PARA BEM SERVIR 
NÃO PERCA ESTA 
OPORTUNIDADE 

VIVA NO CORAÇÃO . 
DA SUA CIDADE 

T1- 21.000 CTS. 
T2- 24.000 CTS. 

NUMA DAS ZONAS 
NOBRES DA NOSSA 
CIDADE, ADQUIRA, 

T3 - bem localizados com ex
celentes áreas e acabamentos, 
garagem e arrecadação. ~_ 
A partir de 27.000 cts. 

NA ZONA ESTE DA 
NOSSA ILHA, 

NA ASSOMADA 

T2 - r/c, com estacionamento; 
18.000 cts. 

• Vendo quintinha Gaula T4; ou
tra Assomada T4; Barreiros T4; 
Jasmineiro T4; Garajau T4; San
to António T3; Caniço T3. Tel.:· 
291238732 , 965011546, 
965076819.1421. 
• Vendo apartamentos T3, Aju
da, c/ piscina, salário, varandas 
na sala, quartos c/ soalho. Ba
rreiros T2 , 2 garagens fechadas, 
c/ 140 m2. Tel.: 965011546. AMl 
1421 . 
• Vendo apartamento, Estrada 
Monumental c/ área 500 m2, c/ 
terraço, varanda, vista mar ga
rantida, estilo " nico. Só vendo ' 
para dar o valor. Tel. : 965011546. 
1421. 

Empresa de Construção Civil admite: 

ENG.O CIVIL 
Enviar currículo detalhado. 

Rua dos Aranhas; n.o 70 - 3.° sala 2 - Telef. 291241261.-

TECNOVIA-MAOElRA, LOA. 
ADMITE 

SERVENTES 
PEDREIROS 

CARPINTEIROS 
Local de trabalho: SANTA CRUZ 

Telef.: 291930370 
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- p~ 
Expl. Matemática 

MétoçJos quantitativos 
Rua Visconde Anadia, n.O 16 
~ 3°-Salas2e3 
g 9050 Funchal 
Tel.:291231435-966255077 

MATEMATICA 
(12° ANO) 

'ÉPOCA SET!:MBRO -
Professor licenciado, disponibi
liza 40 a 45 hde explicação, co
mo preparação para o exame 
de Setembro. Pequeno grupo, 
lotação 4 a 5 alunos. Telemó
vel.: 966652231. 807858 

TeI.: 291228715 
-91701~ 

Lê a sorte, dá previsão de vida e aconselha 
na resolução de qualquer problema, mesmo 
que seia grande ou difícil. Forte talismã de 
vida e de futuro. Amor, negócio e familiar. 

(Não há problemas sem solução). 

R CONSULTAS TODOS OS DIAS, 
g DAS8ÀS21 HORAS. 

Rua 5 de Outubro n° 4 -2' andar, n° 1 
9000 Funchal 

PAGAMENTO APÓS RESULTADOS 

EXPLICAÇÕES 
DE MATEMÁTICA 
'Professor, com Mestrado em 
Matemática, dá explicações pa
ra exames em Setembro epa
ra o próximo ano lectivo (11 °, 
12° anos, Análise I, II , ALGA I e II 
e Álgebra I e II). Inscrições: Tel.: 
291751057 e 966022226. 807915 

CeNTRO De MeDICINA 

DeNTARIA DO fUNCHAl 
Tratamentos dentários de adultos 
e crianças, próteses, cor
recções, higienização, urgência. 
Rua Ivensn.o 13 (atrás do Jardim 
Municipal). Telel. 291230164.87036 

~1~ll UI ~t &t~~~~~t 
CINESIOLOGIA 
NATUROPATIA 
C,O das Virtudes, 50 -B 

Telef, : 291765958, 96261 

• Senhora cuida de crianças, zo~ 
na do Monte. Tel. : 291782690. 

• Casa Luso, Lda:, material eléc
trico. R. Ponte Nova, 22 A. Te
lef.: 291223478. 

Empresa sedeada no Funchal procura rapaz para 
serviço de paquete. 

Exige-se: 

• 9. ° ano de escolaridade 

• Carta de condução 

Agradecemos o envio de Curriculum Vitae 

com fotografia (preferência) 

para ~ste diário' às iniciais CDN. 
12488 

, Participa na abertura da 1" Pizza Hut no 

FUNCHAL 

A alegria, a juventude e o gosto pelo contacto huma
no,caracterizam aqueles ,que diariamente trabalham na 
Pizza Hut. Se te atrai este ambiente, candidata-te já. 

. Temos vagas para: 

EMPREGADO(A)S DE MESA · 

E PIZZEIROS 

OFERECEMOS-TE: 

• Trabalho em equipa e ambiente jovem 
• Horário flexível (part-time ou full-time) 
• Formação 
• Perspectivas de carreira 
• Vencimento ajustado ao teu desempenho 

Inscrições ,abertas pelo telefone 291 235 052 

, Podes ainda enviar c.v. para: 

Ibersol Madeira 

Calçada de S. Lourenço, n05-3°A 

9000-061 Funchal. 

Rh umanos@ibersol .p.t 

--y 
ibersol 

9 r u P ° 

VENDE-SE 
MOBILIÁRIO 
ESCRITÓRIO 

VENDEM-SE 
CÃES PASTORES 

ALEMÃES 
Com 3 meses . Contactar: 
291226783,962814952. 807741 

3 secret. , 4 cadeiras, 2 arm o 
arquivo, como novos. 
Tel. : 919560576. 807924 

CABELEIREIRAS 
CEDE-SE CADEIRAS 

LOJA 
PRECISA-SE 

A profissionais do ramo que 
queiram trabalhar por conta pró
pria. Telem.: 965014766. 807811 

No centro do Funchal, cl mon
tras pi comércio. Tel .: 
919319937. 12574 

BARCO 
VENDO 

• Vendem-se Huskies Siberian, 
com registo. Tel.: 964553996, 
291753053. 

• Entrega-se cadela encontra- . 
da, peq.,cast. Pequenois. Tel.: 
2917437Ó6. 

9 m, madeira, motor novo, 75 
C.V. Turbo Diesel, bote borracha, 
cl motor popa, GPS, bússola, 
etc:, na Marina. 
Telem. : 917877610. . 12575 

ARQUITECTO, E DESENHA,DOR 
PRECISAM-SE 

Para Gabinete de Arquitectura. 
Boa remuneraçãó e com prémios de produtividade. 

Guarda-se sigilo. 

Telemóvel: 965264288. 

N 

"' "o 

"' 

Empresa de Fisc~lização / Coordenação e Gestão . 
de Projectos, pretende seleccionar candidatos 
para funções nas seguintes áreas: 

- Engenheiros Civis/Mina~/Mecânicos/Industriais . 
- Engenheiros Técnicos Civis 
- Arquitectos 
- Fiscais de Obras para Construção Civil 
- Medidores/OrçamentistaS . 

Os candidatos interessados deverão enviar Curriculum Vitae 
para o rr.o 12441 deste jornal, até ao dia 00./7/30, com 
indicação da função da respectiva candidatura . 

PEDRA 
A Tecnovia - Madeira 

compra pedra para britar nas 

instalações do Porto Novo 

Telef.: 291930370 

- '. 
I ' 

ENG. O . TECN IC O IBA CHAREL 
I 

ELECTROTECNICO: 
ADMITE-SE 

Pretende-se: 

• Aptid~o para chefia e liderança 

• Dinamismo e disponibilidade horária 

Oferece-se: 

• Vencimento compatível com a função 

1 GUARDA-SE SIGILO 1 · 

12550 Resposta às iniciais SS. 

" t.. , 
, I 
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RSTRAl);\ MONUMENTAl" lAl)O SUL, cl Varandas Duplas 
/.!amplas, sO:lllw l:U.adeiras exóticlIs, cozinhas Alt;l qilalid. 
Louças, granitos d/.! 1'. tÜuminios T!!cnlll cl vidros duplos. 
videú pOI.:teiro,TV cllbo todos os quartos, Ilrrec. na cllve,_ 

'1'3 c '1'4 cl 2 ES~lcioJUuuentos. CI JlIlrquc infantil, C(lU1Ú ' 

de Teuis .• _,",.,,~<"'." 

,ALUGA-SE * TO RENT 

..,. 
"' ~ 

400M2 EM LOJAS , 
PARA CO'MERCIO 
OU ESCRITÓRIOS 

c::: <» ....... ,-~ c:::,-~ ~ = 
J~ã~ de Castr~ 

Tele"F.: 29 .... 772472 
Tele ...... . : 964756827 

Estrada Comandante Cam acho de Freitas, 1 
Pico dos Barcelos 

® 

~ 
C o,F F E E S H O P 

SE.LECCIONA (M/F) 

FUNCHAL 

- GERENTE (Ref.3 GER) 

c RESPoNSÁVEL DE TURNO (Ref. a RT) . 

- EMPREGADO(AS) DE BALCÃO/MESA (Ref." EMP) 

® 

JUNTA-TE A UMA CADEIA ' DE FRANCHISING INTERNACIONAL 
COM UMA EQUIPA JOVEM E BOAS PERSPECTIVAS DE CARREIRA. 

Resposta com C. V. para: 
CENTRO COMERCIAL MONUMENTAL LIDO 
LOJA 13 • 3.° PISO 

Galo ' . 
Resort Hotels 
.'."'ir 

Grupo hoteleiro com grande prestígio em 
expansão na Madeira, possuidor de 4 hotéis e 9 
restaurantes, pretende recrutar para 
completar equipa dinâmica: . 

(fim) 

• 2 Cozhlheiros de 1. a ou 2. a 

• 1 Copeiro 

• 1 Jardineir~ 

• 1 Electricista 
I 

Se o seu perfil se enquadra nos requisitos 
necessários ao desempenho de alguma destas 
funções, deverá contactar ou enviar C. V.para: 

DepartameQto de Recursos Humanos 
DireCtor de Recursos Humanos: Dr. Luís Bento 
Apartado 12, 'Ponta D'Oliveira -
P:9125 Caniço de Báixo 
Madeira/Portugal . 
Tel.: 00351-291930941 
Fax: 00351-291934566 
e-mail : luis.bento@galoresort.com 
www.galoresort-hotels.com 
www.galoresort.com12402 
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, DR.' ALBERTO 
QUINTAL 

, REUMATOLOGISTA 
DOENÇAS REUMÃTICAS 

CONSULTÓRIO: 
AV" ZARCO, 16-1.° 
(FRENTE CORREIOS) 

CQNSULTAS POR 
MARCAÇÃO 
( 291233601 

a partir das 15 horas 

DR. FRANCISCO 
JARDIM, RAMOS 

MtDICO 
CLfNICA GERAL - IDOSOS 

Cons .. Rua 5 de Outubrp, n,o 4 
1,° anelar - 1,° Apt: 

( Cons .. 29122S023 Res : 2919}4503 , 

F. SALE.S 
CALDEIRA 

MÉ.DKO - PSIQUIATRA 

PSIQ,UIATRIA 
PSICOTERAPIA . M 

PSICANÁLISE g 

MUDOU PARA AS 
GALERIAS S LOURENÇO, 1.0 E 

( 291236806 

'. 
DR. SOUSA GOMES -

ESPECIALISTA . 
DE GINECOLOGIJ\-OBSTETRíCIA 

CONSULTAS POR MARCAÇÃO 
CENTRO MÉDICO DA ALFÃNDEGA. 

TELEF 291232800/1 
Rua da Alfândega; n,O 46,2,° 

POLIcLíNICA DO CANiÇO O> 

TELEF. 291934504, ' o 

M: PEDRO FREITAS 
Espéciali~ta em Pediatria 

Consultório '. 
CENTRO' MÉDICO DA SÉ 

Rua dos Murças, 42 - 2:° 
Tele!.: 291207676, Res,: 291947843 

Luís FILIPE 
FERNANDES , 
ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA 

DOENÇAS NERVOSAS 

CONSULTÓRIOS: 

Clínica da Sé ~ ( 291230127 

Policlínica do Caniço, ( 291932504 

DOUTo.R ROBERTO. 
o.RNELAS 

Mo.NTEIRo. 
EXeDIRECTOR DO SERViÇO .DE CIRURGIA . 

DOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE 
E PROFESSOR DA FAC. DE MEDIÇINA -
DIR. SERV. CIRURGIA.DO HOSPITAL , 
DO FUNCHAL DE CIRURGIA GERAL '" 

Consultas diárias p/marcação ' g 
(a partir das 15 horas) ( 291228340 : 

R.lvens,28 _L' esq, C Resid: 29164144 . 

URBALlNO GOMES' 
MÉDICÓESPEcrALlSTA 

EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR 
'Ex-Intérno do Hospital ~roote 

• Schuur da África do 5ül ;, 

CONSULTAS: 
Casa de Saúde da Carreir,a ( 291.200390 

. Clinlca SI.' Luzia ( 291200000 
Centro Clinico da Calheta I 291823456 
- ,Consultório,R, Bom Jesus, 9',3' andar , 
'''67 I 291227373/291755137/919910134 

-

DR. EMANUEL 
GOMES 

MtDICO ESPECIALISTA 
Ouvidos - Nariz - Garganta 

CHEFE SERViÇO HOSPITALAR 

Consultas todos os dias 

a partir das 15 horas 
( 291231100/291765050 ~ 
R, Jo~o Tavira, 37-1.°'esq,0 "'" 

CARLOS MAGNO 
JERVIS 

ESPECIALISTA 
DE PEDIATRIA 

CONSULTAS POR MARCAÇÃO 

Rua 31 de Janeiro, 75 - 3" B 
-t 291224040 g 

DR.a Co.NCEIÇÃo. 
PEREIRA 

PNEUMOLOGISTA 
(DOENÇAS PULMONARESI 

IAtERGIAS RESPIRATÓRIAS) 
Novo Consultório: 

Calçada S, Lourenço, 5 - 3,° E, 
. Tele!. 291233485 

CASA DE SAÚDE DA CARREIRA 
R, Câmara Pestana, 24 - 1,° 

, ( Cons,. 291200390; Resia ,: 291225964 
Centro MédicoAlfâridega 

Telel.: 291232800 

', ' 

PROVAS FUNCIONAIS 
RE5P1RATÓRlàS 

Clínica·Sta : Luzia 
, ( ' 29-1200QÔO . 

/!. /1 
FERDINANDO 

P·EREIRA 
ESPECIALISTA DE UROLOGIA 
. (Doenças dos rins, vias urinárias 

e genitais masculinos) 
CASA DE SAÚDE DA CARREIRA 
, ( 2 .91200390 

CLlNICA DE STA, LUZIA 
R, TORRINHA, 5 - ( 291200000 

Centro Médico Alfândega 
. Tele!.: 291232800 
RESID, ( 291761706 53930 

Luís Rosa 
Fernandes 

Médico Dentista 
Clínica~Médica e .Dentária 

do Anadía 
Anadia Shopping (escritórios) 

5,° piso - AD 
, 

Telef.: 291237192 
Horário: Segunda a quinta; 

a partir das 14hOO, 

DR. ALVES CÔRTE 
MÉDICO DE FAMíLIA 

ESPECIALISTA 
R, HORTAS, 27 - ( 29122024,1 

CONS, TODOS OS DIAS . 
16HOO 

' DR.a lÍGIA 
NÓBREGA ·· 

I'y1ÉDICA ESPECIALISTA 
Med, Física e de Reabi litação 
. pela Órdem dos Médicos . 

~ .' 

CONSÚtTAS POR MARCÁÇÃO 
R, PeGro José de Ornelas, 12 C 

, ~ ~,_. ~ __ ( __ 29_J_23_7_10_0 ____ ~ 
. 

DR. NÓBREGA 
F,ERNANDES 

PSIQUIATRIA 
(DOENÇAS NERVOSAS) 

R, 31 'de'llmeiro, 75 - ],0 dt.O , 
consultório: ;291235782 

JOSÉ CARtas 
EXPOSTO 

MÉDICO 

ECOGRAFIA· GINECOLOGIA· OBSTETRIClA 
ASSISTENTE HOSPITALAR DE OBSTETRlclA 

Consultas e Ecografias 
. Consultas por marcação 

Casa' de Saúde da Carreira, 291200390 
Policlínica d~ Machico, 291969100 .' 

Residência ' 291763259 24813 

DR. FERNANDO 
NEVES 

OUVIDOS, NARIZ 
E GARGANTA 

GRADUADO CHEFE SERViÇO 
ESTUDO DA SURDEZ 

ENDOSCOPIA 
tERAPIA bA FALA 

CASA SAÚDE DA CARREIRA 
TEL. 291200390 

DR. ANTÓNIO 
.JOSÉ REIS ' 
ESPECIALISTA 

EM NEUROCIRURGIA 

. ,ÇONSULTÓRIO 

11149 

Praça do Municipio, .8 - 2,° 
TeleL 291224572 ' 

ClÍNICA DE, STA, CATARINA 
Telel. 291741127 ' 

CUNICA DE STA. LUZIA ::; . 
Tel~fo0e,. : , 2912~3434 ~ 

~ ÁLVARO -
A. FRANCISCO 

MÉDICO 
GINECOLOGIA-OBSTETRlcIA 

Ecografiaginecológica e obstétrica 
Assistente,hospitalar de obstetricia 
Cons, e Eco.: 2-, 4-, ç. e 6,as 

Cons. 291200390, Resid, 291755756 

, {ASA DE SAÚDE DA CARREIRA • ~ 
R, Câmara Pestana, 24 - L' 5 

Jo.SÉ AI:BERTÓ 
SILVA RODRIGUES 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

CHEFE SERViÇO DE ORTOPEDIA 
c.H,F, 

ARTROS(:OPIA DO JOELHO 

, CONSULTAS 
POR MARCAÇÃO 
2.",4." e 5." feira 
Rua do Carmo, 2 B - 1.0 

( 291231120 - Funchal 
, -

DR.a ALEXANDRA 
ABREU 

MÉDICA DENTISTA . ~ 

Licenciada pela Faculdade 
de Medicina 

da Universidade" de Coimbra 

I 

Consultas diárias por marcação. 
( 291222708 

R. do Sabão, 55 : l' andar - sala 6 

DR. JOÃO 
CLEMENTINa 

DENTISTA 
CD 128 

CAIXA: A.D ,S, t" etc. . 
2.',4.' e 5.' feiras, das 9,00 às 
12,00 e das 15.00 às 17.00 horas 
3.' fe iras, das 9,00 às 12,00 e das 
15,00 às 18,00 horas 

POLICLíNICA DO CANiÇO 
( 291934504/505 7755 

DR. MENDES 
DE ALMEIDA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
(OUVIDOS, NARIZ 

~ GARGANTA) . 
ESPECIAUSTA 

PELA ORDEM DOS MÉDICOS 
GRADUADO EM CHEFE DE SERVIÇO 

FIBRO-v!DEO ENDOSCOPIA 
AUDIOMETRIA . 

IMPEDANCIOMETRIA 
TERAPIA DA FALA , 

Consultas - 2a,1', 4.', 5.' e . 
6.'feiras=- das 14,30 às 19,00 h, 

Clínica da Sé 
TeleL 291207668 80585 

í MaritzaSá 
M~OICA ESPECIALISTA. 

ENOOCRINOLOGIA, 
DIABETES 

E NUTRiÇÃO 
R. do. Carmo - Cooperatiwj 

Agrícola, 81. D. 4. o C 
Telef. 291241842 - Funchal 

DR. JOSÉ Luís 
. ROCHA 

MÉDICO DENTISTA 

LICENCIADO FAC. MEDICINA DENTÁRIA 
i ' PELA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Consultas diahas pór marcação ~ 

Policlínica Sta, CíuZ'i Telil.291524103 . ~ 
ConsultRua Dr; f, Peres' loja 6 

Edil. Albertó Teixeira - Caniço - Telef. 291934595 

DR. GIL (AROrO 
MÉDICO DENTISTA 

a Membro do Corpo Docente da 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade Clássica de Lisboa, 

" Consultas, por marc;lção. 
Rua da Figueira Preta n.o 17 

4,° andar, !lÓSO Funchal. 
'TEl: 291232972 ' 42763 

F~RN~NDO · 
MATOS 

MÉDICO 

CONSULTÓRIO , 

R, ~a ,Carrejra, 117-1,° . 

( 291221369 

MARCAçOES - às3.as feiras 

( 29163439 (,14hOO às 17hOO) 

FILOMENA TEIXEIRA 
ESPECIALISTA 
DE PEDIATRIA 

CONSULTÓRIO ' 
R, càop ' Agrícola do Funchil l 

Bloco D - 4,F 
22830 Te'i~f.: 291222257 

RICARDO CRAWFORD 
-N~S"CIMENTO 

PNEUMOLOGISTA 

ClÍNICA DA SÉ 
3.', 5.' e 6 ~ feira 291207676 

ClÍNICA,STA, CÀTARINA 
4 · feira 29 17411 27 

. ..- ' c', ' 
DR.a 'ANABELA" ' 

FE!{NANDÉSlARIA 
--:, . "..,.). DR .. QUlNlDIO: PINTO 

DOENÇAS DE PELE 

Especialista em Dér[jlatoJogià .' 13 : 

e Venereologia 

tonsultas: 2.', Jà e 5.' feiras ' 
Cons. Edificio Leandros 

Rua do Sabão; 67,.1 ,0 A é B 

Marcaçõés: 
éons ( 291234400 

... CORREIA 
MÉDICO UROLOGISTA 

", (Rins, bexiga e ap, sexual masc) : 
. [O ~. . .. ,': . - ' ~ ' .. 

:::: ,> Coos por marcação: 
. l á'; 5," e 6," 'a partir das 15 h, 
Rua do Carmo, Ed, da Coop, Agrícola , 

Bloco C· 5,' D 
Telet.:l91226822· Fax: 2m22908 

CONSULTÓRIO 
DENTARIO 

.~ DRA, SOlANGE 
I A ROCHA BRAGA 
Médica Dentista 

Rua das Hortas, 27 - 1'" A 

20547 ( 291233592 

DR.a MARGARIDA 
FERREIRA 

MÉDICA ESPECIALISTA 
ENDOCRINOlOGIA E DIABETES. 

Rua da Queimada de Cima, 58 

11824 Telef,: 291220329 

DR. JOSÉ Luís SENA 
MÉDICO 

DENTISTA 

R. Dr. Fernão' de Ornelas, 52-2° 
Telef. 291222229 - Comp, Caixa e 
ADSE, - 3024 

DR.a ·GRAÇA 
P,ROENÇA 

MEMBRO DA SOCIEDADE 
PORTUGUE5ADE GRUPANÁLlSE 

'" PS1C,OTERAPIAS INDIVIDUAIS 
~ ~ DE GRUPO. 
M MARCAÇÕES PELO-TEL.: 

291233308 OU 966169453. 

DR. ,SATURNINO 
ESPECIALISTA 

DE PSIQUIATRIA 
DIR:ECTOR CUNICO . 

H, PSIQ, DO FUNCHAL 

CONSULTÓRIO: 
R, Câmara Pestana, 21-2°-dtO 
(marcações a partir das 14h30) 
, ( 291220278 e 291228461 ~ 

PSICÓLOGO 
Dr. José António 
- F. Matos 

Cons.: R, do Carmo 24-2,° 
MarcaçÕ,es telef.: 291223009, 
Telem.: 965010707, 800482 

RIT4 MANUELA 
GOUVEIA 

MÉDICA ESPECIÁUSTA 
EM MEDICINA GERAL E FAMIUAR 

C. Médico dé\ Alfândega 

( 291232800 00 

Clínica .~da Sé - ( 291207676 ~ 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

Dr. Pedro Ramos 
CIRURGIÃO GERAL 

Cónsultas: 2.', 3.', 5.' e 6,~ feiras 

Consultório: Rua da Cooperativa 

Agrícola do Funchal - Bloco B - 3C 

Teler: 291230555 85296 

DR.a SUSANA 
RIBEIRO PEREIRA 

Psicóloga e Membro 
da Sociedade Portuguesa 
~ de Psicanálise 
;1; 

Psicoterapia • Psicanális~ 

Telel.: 291766739 ou 965126535 

ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR · 

(DOENÇAS DAS ARTÉRIAS 
E DAS VEIAS) . 

a Dr. MANUEL BRITO 
Consultório: 2,ase 4," 
Clínica da Sé: 6' 

a Dr. JOSÉ FRANÇA 
Consultório: 1" e 6,as 
Clínica da Sé: 4" 

... , Consultório: ,;" 
Centro~ Comercial Europi- Rua · 
Bom,Jesus ' 4° ,andar- sala 408 . 

, Telet~ 29122Õ401 

~ Clínica da Sé ( 291207676, 

DR. Luís BICHO 
MtDICO ESPECiALISTA 

CIRURGIA GERAL 
CASA DE SAÚDE DA CARREIRA 

RUA CÂMARA PESTANA, 24 - 1,° 
Consultas terças e sextas 

após as 16 horas ;! 

TELEE: 291200390. ~ 

JOSÉ, MANUEL 
RAMOS 

MÉDiCO ESPEOALlSTA 
ASS, GRAD, CLíNICA;GERAL 

MEDICINA DESPORTIVA 
Exa~es médico

-desportivqs 
, Consultas: 

~ .' Cargo do Phelps, 10 - 1.0 
g Telef.: 291221612 -191225261 

PEDRO VALENTE 
GRURGIA PLÁSllCA E ESTÉTICA 

a LISBOA - Amoreiras, Torre 2 

-Piso 8 -Sala 1. TeleU 13813150 

, a FUNCHAl- R, Câmara Pestana 21; 

'2.° D. Telef. 291228461 , ~ . 
(Marcações 2.' a 5.' -15.30 -17.30) 

AUDIOC.LíNICA 
REABILITAÇÃO AUDITIVA, LDA. 

R. dos Murças, 42 - 9000 Funchal 

I .:29 1207676 

, - Pesq uisa da surdez 

- Aplicação' de próteses auditivas 
- Assistência técnica permanente . 

, 

O> 
0> , 

~ 

.@:. 
, ', .. , " 

CENTROOFTALMOL,ÓGICO FUNCHAL 
(Do.ENÇAS Do.S o.LHOS) 

" >.">' 
, C (jl'-N 5 U lT AS - E X A M E S C O M ' P L .E M E N TA R, EiS ' 

c CO NTACTOLOGIA - URG~NCIAS . 
• ,c' 

MéDICOS: • Carmo Pestana • Luísa Portéla 
• Conceição Màrote • Rom~no> Qlive~r:a 

. ~ Francisco N. Silva • Rui Pereira 
- . João Gomes' • San-dra Moniz 

ORTOPTISTA • ,Teresa G, Mendonça 

E XAME S CO MPLEMENT ARES 
• Campos visuai" • Estudo funcional' ExercíCios ortóptica 

.(Sinoptófero) • Retinogr,afia • Angiografia fluorescelnica 
• Teste de cores. Laser (Argon) 

DIAS DE'SEMANA09H30 I 2ÓfWO • RUA DO CARMO'2,S '- 1.' ANOAR . TELEr.: 291231715 



DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

Luís MIGUEL 
FARINHA 

MÉDico EspiC/ALlSTA 

GINECOlOGIA·OBSTETRíClA 
Ecog rafia / Consulta: 

l' feira· Clíni.ca Sé 
Te!.: 291207676. ' 

4' feira· Centro Médico Alfândega 
Te!.: 291232800. 

5' feira · Policlínica Santa 'Cruz 

ALlVAR JONES 
CARDOSO 

MtDICO ESPECIALISTA 

OUVlpOS, NARIZ E GARGANTA . 

DIRECTOR DO SERViÇO DE O.R.L. 

CENTRO HOSPITALAR DO FUNCHAL 

• Aud iometria 
• Timpanometria 
• Fibro-Vídeó Endoscopia 

o 
Te!.: 291524103. Consultas: às 2.', 1', 4.' e 6 . ~ feiras o , 

'" 

DR, ROMÃO DE SOUSA 

ORA. M,a LuíSA SOUSA 
MAMOGRAFIAS ' 

ECOGRAFIAS 
RADIOGRAFIAS 

DAS 09H30 ÀS 12HOO 
E DAS 13H30 ÀS 18HOO 

RUA DO CARMO, 28 
o 
~ 

291223920 '" ( 

, 
DR. ALI PIO 

, 
ARAUJO 

00 

a partir das 14h30 . 

Cons. Rua do Aljube 61 - 2° 

( 291221879 
. Resid. ( . 291222020 

Dr: a Mónica Camacho 
PSICÓLOGA CLíNICA ~ . 

• Apoio e Acompanhamento i 
• Psicoterapia 
• Orientação EscolarNocacional 

Marcação: " 291226844 

JOstANÁCLETO 
, MENDONÇA 

",. AUSENTÊ 
. MÉDICO 

ORTOPEDIA· TRAUMATOLOGIA 

CENTRO MÉDICO DA ALFÂNDEGA 
~ Rua da Alfândega, 46 . 2,· andar 

'" '" ~ 
'" 

DR. JOÃo. . 
BONAl SILVA 

M,ÉDICO DENTISTA 

CONSULTAS: 
DE 2a A 6a FEIRA 
9HOO - '12H30 
14HOO - 18H30 

SÁBADO 
'9HOO- HHOO 

RUA 'D.A ALFÂNDEGA, 
N.o 10- 4.0 ANDAR B/C 
9000-059 FUNCHAL 

, NfARCAÇÔ'ES: 
TElH.: 29 1230673 

FAX: 291230059 

~ Telef.: 291 232800/1 

DR: Luís JASMINS 
ESPECIALISTA 

EM GASTRENTEROLOGIA 
. ,(Doenças do aparelho digestivo) 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
Consultas 3.', 5.' e 6.' a partir 15h00. 
Av, Zarco, 16' 1.' . Telef,: 291233601 

----' 11-11-

DR. FERNANDO JASMINS 

o 
~ 
o 

'" 

Especialista em Cirurgia Geral 
. Asslsíente Hospitálar "'- ' 

graduado do C. H, F. 

. Cónsulias por marcação 
Av, Zarto, 16 .1.' Funchal· Telel,: 291233601 

Policlínica ile Machico 
Telel,: 2919691001·' 

Dr. a Clara AraúJo 
ESPECIALISTA 

MEDICINA GERAL E FAMILIAR . 
2:' e 4:', a partir das 14hOO. 
3:' e 5:', das 9hOO às 11 hOO , 

CLíNICA DA SÉ 
Telef.: 291207676 - TMN: 965010624 

M 
o 

'" 

JMt~~Ft!!~'~ 
LUíS. PORTELA 
Mf:OiCA.OfTAl.MOlO'GisTA 

CALÇADA DE , SÃO LOURENÇO, N,' J 
GALERIAS SÃO LOURENÇO - i: ' Andar C 
TOO.; 291202890 '· 9000 FUOCHAL 

CALÇADA DE SÃO LOURENÇO, N. ' J 
GALERIAS SÃO LOURENÇO - J.' Andar C 
'lW,; 291202890 • 9000 FUOCHAL 

e Radiografias RADIOLOGISTAS 

e Ecografias Dr. António L Rodrigues 

e Eco.doppler Dr. Carlos A. Andrade 

e TAC Espiral Dr. J, Brasão Machado 

e Osteodensitometria Dra. Margarida V. Mendonça 

(Deu) Dra: Anab.éla SouSa 
Dra , LuJsa Cam acho 

~ Hor.árlo - -Das 8 .30 h às 20 h I 

. OBSTETRAS/GINEC. 
Dr. Luís Farinha 

Dra. M. José Cerqueira 
NEUROLOGISTA 

' Dr. Duarte Noronha 

REUMATOLOGISTA 
Dr. Herberto lesus 

CLíNICA DE sr,' CATARINA· TELEF.: 291740070,291740078, FAX 291740079 
RUA 5 OUTUBRO, 115 ' R/C • 9000,216 FUNCHAL 

JOÃO PEDRO 
MENDONÇA 
MÉDICO ESPECIALISTA 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGJA 

~DOENÇAS DOS OSSOS, MÚSCULOS 
. . E ARTICULAÇÕ ES) 

ARTROSCOPIA DO JOELHO 
. Consll/tas por marcação: 

· Calaoe'l, oa Carreira, 191100J90 
· Clinica oe Ita.luzia, 191100000 
· Clinica oa lé, ( 191107676 
· Cli, da Ié, Cma, oe lobol, (191 940160 
· Centro Méoico oa ~ib, ~rava, ( 1919\1Q1\ 

-, MANUEl 
FIGUE.IROA GOM.ES 

MÉDICO ESPECIALISTA 
CIRURGIA PLÁSTICA 
E RECONSTRUTIVA 

_ (CIRURGIA DA MÃO, 
MAXILO·FACIAL, ESTÉTICA 

EQUEIMADURAS) . 

CLlNICA DE STA. { ·ATARINA 
( 291741127 
.. 

CLÍNICADA SÉ 
. R, dos Murças, 42 ' 
( 291230127/8/9 

DR.a. HELENA 
' PEREIRA 

MÉDICA ESPECIALISTA ' 

OBSTETRlclA E GINECOLOGIA 

CHEFE DE SERViÇO 
OBSTETRlclA 

Consultas p/ marcação 

Rua João Tavira, 31" 1 .o 

( 291221262/291228223 

HOENTZ;NÜ .. 
. USA "" 

SAÚDE DENTÁRIA 

Marcações: telefones 
291744050/058 

c. 0 da Igreja 
Edifício Miradouro 

Santo António 11683 

CARLOS MÜLLER 
. MÉDICO 

Consult.: 
Rua da Queimada de Baixo, n.· 13:1.' 
9000·068 Funchal· Telef.: 291231555 

. 2,~, 3.~, 4.~ e 6.~, . das 14hOO às 17h00 .. 

Casa do Povo de St.· António 
Telef,: 291158212, 2.~, 4.~ e 6,~ 

Caminho do M!randa, 53 . 
2,~, 4,~ e6,~, das 18hOO às 19hOO 

RAIOS X • ECOGRAF~ 
ORTOPANTOMOGRAF~ 

CENTR0RADIOLÓGICO 
DO.FUNCHAL 

Rúa -31 de Jan~iro n',o 87 
Edifício Ponte Nova A 1.0 L 

9050-011 FUNCHAL 

'RESSONÂNCIÀ 
MAGNÉ'Í"ICA (R.M.) 

T OM0GRAFIA 
COMPUTORIZADA (fAC) 

ÉDIFlclO ELIAS GÀRCIA II,LOJAS 4 e 6 
Rua Elias Garcia · 9056·023 FUNCHAL 

. MÉDICOS 
~SPECIALlSTAS 

_e ---;-

~GEORGiNO 'FllIPE ....• 
PARTOS 

DmNç~S DE SENHORAS 
_e'_ 

ROMANO OLIVEIRA 
. DOENÇP.S DOS OLHOS . 

SIRGAOO 0e:50USA 
DOENÇAS DO CORAÇÃO 
ELECTROCARDIOGRAMAS 

CONSULfAS PI MARCAÇÃO 
Rua do Bom Jesus, 9 - 2.· F' 

( 291235675 

, Dr. a M. Amélia Duarte Cavaco 
Pediatra 

cons.: Galerias S. Lour~nço - 3.° G 
r Telef.:291234022 

João Paulo Abreu 
/ 'PSIQUIATRA 

Marcações pelo telef.: 291204570 

Rua da Mouraria, 9 - 3.0' E 

~ 9000-047 Funchal 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 

Dr. Joaquim Ca,v.aGQ 
Obstetra - Ginecologista 
Cons.: Galerias S. Lourenço - 3.° G 

Telef.: 291234022 
." 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES ClÍNICAS 
DR. TE.IXEIRA GÓiS 

. E , ,. ,. . .; 
DR. ·PAULO:·GÓIS 

MÉDiCOS ESPECIALISTAS 
ABERTO DE 2.a A 6.a FEIRA 

Largo do P~elRs, 21 - 1.· Funchal· Te!. 291228869 - R. Mercado, 11 . Machico 
R. Capitão ArmandÜ'Pinto Correia, n° 27 - Estreito de Câmara de Lobos 

.. 

II'" .: GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.° É 3.° CICLOS DA TORRE, cÂMARA DE LOBOS , 

. MATRfCULAS '., 

.A Escola Básica dos 2.° e 3.° Ciclos da Torre - Câ
mara de Lobps informa que as matrículas para os2.0 e 
3.~; Ciclo!3'do Ensino Recorrente Nocturno realizar-se-ão 
nos .dias 24 e 25 de Jul.ho, das 19hOO às 20h3Ú, na Sala 
n.O 11 da referida Escola. 

Câmara de Lobos, 20 de Julho de 2000 

PEL'O CONSELHO DIRECTIVO 
807856 Fátima Henriql,les ., 

CÂMARA MUNICIPAL 
.DE ÇÂMARA DE LOBOS ' 

AVISO 
." , 

GABRIEL GR~GÓRIO NASCIMENTO DE . ORNE
LAS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CÂMARA DE LOBOS. 

Faz público, para conhecimento de toda a 
população, que, no dia 24 do mês de Julho' elTl curso 
(segunda-feira), se encontra interrompido, a todo o tipo 
de tráfego automóvel, o Caminho do Terço, freguesia e 
concelho de Câmara de Lobos, das 8hOO às 18hOO, por 
motivo de escaváções para construção de moradias. 

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

Paços do Concelho de Câmara de Lobos, 19 de . 
Julho de 2000 

o PRESIDENTE DA CÂMARA 
12485 Gabriel Gregório Nascimento d.e ameias 

. ALFÂNDEGA DO FUNCHAL 

, '/LEILÃOI 

Faz-se público que, no dia 1 de Agosto, 
pelas 11 hOO, se realiza nestá Alfân
dega, um leilão - propostas em carta 

. . 

fechada, até 31 .de Julho, às ·12hOO - , 
. para venda de um automóvel RenauTt 
Express l' 595cc gasóleo, o qual se 
encontrá exposto ao públic.o na , 
garagem desta Alfândega, nos dias 24 
a28, das 10hOO às 12hOO. 807821 



2'2 
DIARIO DE NOTfcIAS-MADEIRA 

CRUZ DE CARVALHO 
Télefone Geral: 291705600 
Serviço Socia l: 291705674 

Serviçp de Urgências -Inf: 291705688 
Consulta Externa: 291705678 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1° ANDAR 
Cirurgia III, Cirurgia Vascular, Oftalmologia 
e Patologia Mamária - das 15 às 16 horas ' 
2° ANDAR ' 
Cirwgia I e Cirurgia II - das 15 às 16 horas 
3° ANDAR 
Cardiologia e Ginecologia - das 14 às 15 
horas 
4° AND(\R . 
Obstetrféia - das 14 às 16 horas 
Tarde - Só para os pais - das 19 às 20.30 horas 
5° ANDAR 
Pediatria -' das 15 às 16 horas 
QUARTOS PARTICULARES - das 14 às 20 
horas 
6° ANDAR' - . 
Ortopedia e T raúrnatologia - das 14 às 15 horas 
7° ANDAR : 
Ortopedia e Traumatologia, Gastrenterolo
gia e Neurocirurgia - das 14.às 15 horas 
8° ANDAR .' . 
Otorrino, Hematologia, Cirurgia Plástico e 
Urologia - das 15' às '16 horas 
ANDAR TÉCNICO (NT) 
Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U. C. I. P.) - das 16 ·às 17 horas 
A 2' FEIRA' NÃ.O HÁ VISITAS '" 
NOTA Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças co'm idade 
inferior a 10 anos. -," 
Período dilS 8:00 às 23.00-b . ~ - -' ~ 

MARMELÉIROS -' ' 

HÓii!~ra ~W~fll~~s " 
1° ANDAR 
Dermatolàgia, Pneumologia e InfeCto-conta, 
giosas - das 13.30 às 14.30 horas 

SeNiço de Protecção Civil 
Número Nacional de Soco,rrQ 

2° ANDAR ' 
Medicina 1 e Endocriríologia 
3° ANDAR 
Medicina 2 e Reumatologia 
4° ANDAR ' 
Medicina 3, Neurologia e Nefrologia - das 
15 às 16 horas 
NOTA Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, entrada de crianças com idade 
inferior a 10 anos'-

S. JOÃO DE DEUS 
Telefones 291741036n 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias das 1 5 às 
16 horas 
Quintas e' domingos 
-das 10 às 12 e das 15 às 17 horas 

DR. JOÃO DE 'ALMADA, 
. Telefone 291705700 

-" HORÁRIO.DAS VI.SITAS ·, 

-dasH30ãs 14.30·horas:", • 
A segunda-feira nãb ~á visifas . 

FUNbÁÇÃo ~ORTU<iUESA DE 
CARDIOLOGIIBl ,", " 

Ave~ida Manuel Ú~ga,n~ '5~ 1 ii '. ',' 
andar (sala 1), junto à Praça do.lnfante. ,.). " 
Horário: Todos os dias; exçepto:aos' 

,domingo?, das· )O, às 19 horas. 

NÚCLEO REGIONAL DO PROJECTO ViDA" 
GABiNETE' DE INFORMAÇÃO E 

PREVENÇÃO ': 
Rua dQ Jasmineiro, 7 '.'-
Te l. : ~91744611/29 1 744613 
Fàx: 291144648 
E.mail:pvidagip@mail.telepac.pt 
Horá rio de funf:ionamento: . 
Das 9.30 às 12.30 das 14 às 17 horas. 
(2', 3', 5' e 6' feira) 

"' 291700112 

SANAS ,- Soçorro no mar . . . 
Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Camacha 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de ca de lobos 
Bombeiros Voluntários da Ribei ra Brava 
Bombeiros Voluntários Madeirenses 
Bombeiros Voluntários de Santana 
Bombeiros Voluntários da Calheta 
Bombeiros Voluntários de S. VICente / P Moniz 
Bombeiros Voluntários do Porto Santo 
Medicina Dentária - SeNiço de Urgência 
(Só domingos é feriados) . 

11,2 
2912301 12 
291222122 
291922417 
291965183 

291520112/291524228 
· 291942100 

291957112/291,952288 
2,91229115 

. 291573444/291572211 
291827204 
291842115 
291982115 
998998731 

(teleQip) 
291204480 
96-6779896 

UrgênCias Médicas Domicílio 24 Horas 

Fazem hoje anos 
as senhoras: 
D. Maria Helena Vasconcelos c.~ 
mara. D. Matilde de Freitas 'Ro
sa; D. Maria bera Mendes Si lva: 
D. Júlia de Bettencourt; D. Maria 
Cecí li a Gouveia Gomes; D. Ma

. ria. do Carmo castro Leal de Frei
tas Branco; D. Élia Maria Oliveira 
Alves; D. Élia José Pereira Cor
reia . 

" q-. , 

• Caminho do Monte, 174 , ,' ... 
"-Caminho das Babosas, -4 - . 
, Telefs.:291782339/291742650 

Aberto d~seguQdaa sábado, dÇls, 
; 9 .. 00 .àS, 18:.00.norijs. En~erràdoaO 
.. domingo.' '.' 

FORTE DE s, JOÃO BAPTISTA 
"(F9RTA"LEZA DO PICO) ". ~ >~, 
Rua do Castelo (transversal à Calçijda 
do Pico) - ". ' 
Período das visitas: Todo's os diás aas 
9 às 18.00_hor~~ . 

. BIBLIOTECA DE CULTURAS ,,' : 
~ ES'rRANGEIRAS ' . '" 

Salas Zvvanayo, Simon Bolíva('.:~ . 
'American Culture Comer. e' Winstón· ; 
Churchill. Quinta Maghólia, à Rua Dr. 
Pita, 15, de segunda a sexta das 9 às . 
17.30 horas. Sábados e domingos, 
encerrada. 

MUSEU DE ELECTRICIDADE 
I ' 

RUa ,Casp da Luz, 2. 
Hmário: 10.00·12.30 e·14.00-18.00 
horas" Ence~ra ao dc;>mingo. ' 

MUSEUBARBEITO: COLECÇÃO 
c~IST6vÃo COLOMBO 
Gravuras, livros raros, moedas, História 
da Madeira .. Av. Arriaga, 48 • Funchal. 
Sego a sexta - 9.30 às 13.00 e das. 
15.00 às 19.00 horas, sábados - 9.30 
-13.00 horas. Encerrado aos domino 
gos e feriados. 

MUSEU ETNOGRÁFICO 
DA MADEIRA 
(RIBEIRA BRAVA) 
Aberto todos os dias das 10.00 às 
12.30 e das ,14.00 às 18.00 horas. 

o SEU SIGNO 'PELO TELEFONE 
24 -HORAS POR--DIÁ, 

. M.,rcando o .número de,telefone Gorrespordent~ a,o seu signo terá iriformações 
sobre tendências do seu'signo . 

DN MADEIRA/DATA MEDIA: Preço mínimo da chamada/Serviço por minuto 496$80 

SAÚDE: Terá pouca paciência para convívios alargados. _. 
AMOR: Dia em que poderá' magoar quem está próximo 
de si, sobretudo por falta de atenção. 
DINHEIRO: Alguns transtornos podem impedi-lo de cum
prir agenda. 

TOURO - 20/4 A 21/5 

la SAÚDE: Dia tranquilo; não terá motivos para preocupa, 
ções neste campo. 
AMOR: Não peça' o que também não está disposto a dar. 
OINHEIRO: É bom dia para expansão de actividades ou 
investimentos. 

GEMEOS - 22/5 A 21/6 

fE SAÚDE: Dia de boa saúde mas evite locais de muito baru
lho. 
AMOR:'Dia positivo; novos horizontes perfilam-se. 
DINHEIRO: Dia de muitos gastos que poderão causar-lhe - ' 
problemas proximamente. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22f7 

rg 
SAÚDE: A sua alimentação deve merecer maipr cu idado 
AMOR' Seja compreensivo no tratamento das questões 
afectivas. 
DINHEIRO: Hoje poderá ter de tomar decisões que habi
tualmente não toma. 

LEÃO - 23f7 A 23/8 

~II . . 
~ SAÚDE: Veja se tem todas as vacinas em dia. 

AMOR: Vai revelar um charme que facilmente atrairá os ' 
outros. 
DINHEIRO: É dia de tomar iniciativas e deixar para trás 
algumas. 

VIRGEM' - 24/8 A 23/9 

~ ·SAÚDE: Poderá ter alguns problemas sobretudo se parou 
de fazer alguns tratamentos. ' 
AMOR: Viva o dia de forma despreocupada. . 
DINHEIRO: Tente arranjar quem o ajude a ter os trabalhos 

' em dia. 

'BALANç.A - 24/9 A 23/1 O 

. : " SéO"".' ". de P""~' "m p~"m m,i; em ói 
, • AMOR: Bom dia neste campo; pode iniciar urna nova 

relação. 
DINHEIRO: O seu potencial criativo está hoje no au-
ge. 

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/11 

-II 
SAÚDE: A sua saúde depende se si e tende a praticar ac' 
tos autodestrut ivos. 
AMOR: Não será totalmente correspondido neste campo 
mas não desista. 
DINHEIRO: Terá de aprpveitar'melhor o tempo. 

SAGITARIO - 23/11 A 21i12 

ri SAIÍDE: Tome cuidado corri 'o consumo excessivo de coisas do, 
ces ou bebidas muito fr ias. 
AMOR: dia feliz apesar de ter de enfrentar bastantes problemas. 
DINHEIRO: não espere uma adesão total aos seus pedidos mas 
terá boas perspectivas. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1 

~ SAÚDE: Poderá ter algumas perturbações digestivas por 
intoxicação. 
AMOR: Bom dia para definir caminhos e fazer escolhas. 
DINHEIRO: Estão protegidos os es.tudos e actualização de 
carreira . 

AQl:JARIO - 21/1 A 19/2 

11 SAÚDE: Dia sem problema\' rel.evantes; reponhq energias. 
AMOR: deve ter mais cUiâado com a atenção que djspensa 
ao seu cônjuge .. 
DINHEIRO: Alguns problemas não vão deixá-lo, nem mes
mo hoje. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

SAÚDE: Tenha fé e confiança na resolução de problemas 
pessoais ou 'de pessoas próximas. . 
AMOR: Tendência hoje a uma atitude exibicionista. 
DINHEIRO: Dia em que- pode re.velanodos os seus poten, 
ciais, sobretudo manuais. 

FUNCHAL, 23 DE JULHO DE 2000 , 

As meninas: 
Anil S.usana·de Almeida. 
E os senhores: , 
Dr. Jordão A. de Freitas; Cons
tantino Mário Olivei ra; António 
Alexandre Vasconcelos; Horác io 
José Magalhães; João António 
Rodrigues Ma,rtins da Concei
ção; José Maria Camacho Carrei
ra; ' Manuel Gouveia . Mendónça; 
João Macedo, Fernandes. ' . 

Segundas, e feriados (enéerradó): 

MUSEÚ ',DE ARTE SACRA 
Rua do,Bispo, i 1 ' 
PINTURA FLAMENGA , 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURIVESÀRIA SACRA 
- PARAMENTOS 
Patente ao público de 3' feira a 
sábado das 10.00 às 1230 e das 
1430. às '1800 horas. Domingo: das 
lOas 13.0.0. horas. Encerrado às 
segundas-feiras e dias feriados: . 

CHEGADAS 
TP1621 10.15 Lisboa 
TPt625 1030 Lisboa 
CCU0234 12.00 Tenerife 
TP1627 10.55 Lisboa 
TP4765 t1.15 Porto Santo 
TP4767 12.45 Porto Santo 
TP1651 '1 4. 10 Lisboa 
TPl727 t5.25 Porto 
TP4775 17.05 Porto Santo 
1PJ675 ·18.45 Lisboa 
~49801 "8.55 C. de Gaulle 
TP4777 19.00 Porto Santo 

"'1'P5195 19 .. 55 , Londres 
TP4779 2030 Porto Santo -TP1677 20.50 Lisboa 
TP4781 22.40 Porto-Santo 
TP1681 22.40. Lisboa· 
TP5729 22:55 MadridA-isboa 
TP1693 23.10 Lisboa 
TP1697 23.20 Lisboa 
TP1729 23.59 Porto 
TP1699 00.10 Lisboa 
549836 00.20 Las Palmas 
TP1731 09.55 Porto 
TP1601 04.50 Lisboa 
549443 05.05 Lisboa 
TP3609 05.40 Lisboa/Porto 

PART'I DAS 
-

T.P1632 10.10 Lisboa 
TP4764 10.15 Porto Santo 
549800 10.25 C. de Gaulle 
TPl724 11 .00 Porto 
TPl642 11.15 Lisboa 
CCU0235 12.30 Tenerife 
TP4766 11.45 Porto Santo 
TP5194 12.05 Londres 
NT9152 14.45 las Palmas 
TP5726 1505 LisboaiMadrid 
TP4774 ' 15'.25 Porto Santo 
TP1660 16.10 . Lisboa 
TP4776 17.50 Porto Santo-
TP1 ~34 , 1~~~ ·Porto . 
TP4778 Porto Santo 
TP1688 . 20.45 Lisboa 
549835 ~ 21.00 Las,Palmas 
TP4780 21.30 Porto Santo 
TP1690 21.35 Lisboa 
TP1692 23.25 Lisboa 
TP1694 23.40 Lisboa 
TP1696 23.55 . Lisboa 
TP1600 00.05 , Lisboa 
549444 01 .10 Lisboa 
TP1728 01.40 ' Porto 
TP1606 05.00 Lisboa 
TP5750 05.35 Lisboa/Barcelona 
TP3618 06.35 Lisboa 
549400 08.00 GlagowlNewcilstle 
TP1610 08.10 Lisboa 
TP4762 08.10 Porto Santo 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
Calçada do Pico, 1. Aberto de 3' feira 
a domingo, 10.00 às 12.30 e das 
14.00 às 18.00 horas. Encerrado à 
segunda-feira. 

FUNCHl\L AEROPORTO CARREIRA AEROPORTO FUNCHAL CARREIRA 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂ-' ", 
NEA (FORTE DE SÃO TIAGO) , 
Arte Contemporânea Portúg~esaQos . 
anos 6Q à act~a~dade ,,' '"' . 
Aberto das 10.00 às 12.30·e·das 
14.00,às 17.30 horas;.desegunda.-a 
sábadó. Telef.. 291226456; 

QUINTA BOA VISTA "" 
EXPOSiÇÃO DE ORQU[DEÀS,l'oDo Ó 
ANO, E jARDl1iA5UBTROPICAL . 
Rua Luís Figueiroa de Albuquerque. 
De segunda a sábado das 09.00 às 
18.00 hora5. Telef .. 291220468. 

MUSEU DO VI~HO ' 
Rua 5 de Outubro,78 
Integrado no Instituto do Vinho 
Madeira, está aberto das 9.30. às 
12.30 e das 1'4.00 às 17.00 horas, 
todos os dias úteis. ' .. ' " 

JARDIMB9TÂNiCO DA MADEIRA' 
Caminho do Meio- Qta.:po Bom 
Sucesso - 'telef.:2912002000. 
Aberto das [1 às 18,hó,as, de .segunda· 
a domingo e 'a.os feriados. .. 

JARDIM ORQUiDEA 
RUa'Pi19da 'Silxa; 3i - 80rn SuceSso" 
telef. 291.238444. ' .' 
Exposição de, Orquídeas , 
~à todos cís.diás Qnd4iridO sábadOs • . 
domil)90s e feiiadós) âas 9,00 às" 8.00 
horas: ' . 

NÚClEO MI;IS~àL6GICO I.B.TAM 
RuaVi~onQE; . .cle A~ad1a, 44. . 

. Exposiçã0, de BQ[daejos, 
Embutid~Kda:Macleira" 
6' fei[9;, qa,sTO ;OQà~ 
143~ ;às . .17.30horas. : 

Vila cid ta~içai': Telef. '96i·40.7~ ,· . 
Aberto de: terça-feira a dO,mingo, das 
10.00 às 12.0.0. e Gas Bboàs j 8.00' . 
horas. En(erfa~S segurí~as~feirâs::, 

MUSEUPHOTQGRAPHIA'VIÚilr- "1 
TES ." ' ,. , . 

Rua da Carreira ,43 ,: ., 
Encontra'se ab~rto aq p,úblico-com o 
seguinte horári,o,:de segunda a' ., 
sexta -f~ira, . das 1A.00.às 1,8.00 .horas. · 
Encer(ado ~o sábado é ao aOn:lingo. 

. .',' 

~~~E~~~~~FREDERICO . 
Calçada'St' Clàra, 7 
Aberto de 3' feira a sábad.o, .das 
10.00 às '1230 e das.14.00 às 18.00 
Doming0s (grátis); das 10.00 às 
12.30. 'Fechada às 2' feiras e 
feriados. . 

291948316-Est Cllobos,Praça de6,lug . . 
96250 59 26 -,Hotel Belo $01- minibus de§ lug 

Partida 
7.152-5 
7.30 
8302.-,S 
9:00 ' 

. ~ ~:~~n 
12.15 

, 12.40 • 
12.46 f 
13.002-6 
>131 55 .. 
15.00.2-6 
15.00m 
15302-S 
.16.152·6 
16.30 DF 
16.305 
17.152-S 
18.15, DF 

. J 8 . 152~S 
.19,00 S 
19:002-6 

, " 19.00:DF 
19.'152-6 

, 19.45 5 
20.002-6 
20.00 DF 
20JO S 
20.452-6 . 
21 .00 DF 

• , <' 

Pa?sagem 
7.55 

~, 8.10 
9.10 
9.40 

.104.,0. 
,. ·11..5-5 

12.55 
, 13.20. 

1120 
1340 . 
13.55 '". 
15.40. 
15.40 
16.10 
·16.55 
17.10 
17.10 
17.55 
18.55 
18.55 
19.40 ,-
1940 ' 
19.40 ' 
19.55 · 
20.25 
20.40 
20.40 
21..10 

. 21.25 
, 21.40 

20 
113 

. 113 
113 

53 
" 113 

113 
20 

, 78 
53 
53 

113 via RS. 

113 
'11,3 

53 
113 
78 

113 
53 

113 
156 
lB~aRS 
li3.' 
113 
20 

113 ~a RS 

113 
156 
156 
113 

Pra~a"dê via''turas ~até 1.000 1(9 
,,,,,T.e)~f.29 1 ~~?77 'ou 29:~7627'78 
,+:J - ,,;_, , . ,í.. 

Praç;l' ~e via,turas_a partir de " 
'7:000. kg " '. . 
Telef.: 291 T(2522 , _. 
Localizada na Rua' da 'Leyada . 

, dos Barreiros'(fregu,esia de São 
. Martinho).:" 

, . '; ;' .: 
'Praça de·. liiaturas oe Santa Cruz 
Telef. ~ 291524156 ou 29152~897 . 

Praça de viaturas Av. das 
Comunidades Madeirenses. 
leJef.:.29·123'369.8 

"' ,L -, 

:", 

291961480- Machico (Cidade) 

2919Ç2189-MachicoKidãde) 

Passagem 
7. 10 

" 8.05 2-S 
· 8.40 DF 

8:S0 2-S 
9.052-6 

,10-.00 
10302:5 
11.002·S 
1210 
13.002-6 
13.25 DF 
.1335 S 
13302-6 
1430 SDF 
15.252-6 
15.55 S 
16.10 DF 
16352·S 
1730. 
J83? ,2-S 
,1835_DF ' 
19:25 2-6.' 
,1935 DF " 
21.20 SDF. 
21.20. 2-6 
22.55 DF 
22.552,5 

OBS.: 

Chegada 
7.55 
8.45 
9.30 
9.40 

1000 ' 
'J050 
1,1 .15 
12.00 
13.00 
13.45 
14.15 
1430 , 
1430 
.15.15 
16.15 
16.45 
17.00 
1730 

.. 18.20 
·. 19.15 

';" i&:~~ :~ , 
'2á.15' 
22.10 

· 22.10 
23.45 
23.45 

11 3 
78 

.156 
20' ., 

,113 
Tla 
20 

' 113 
113 
20 

156 
113 
113 via RS,' 

113 
20 

156 
156 . 
53 

113 
113 
78 

156 
113 ' 
113 
,lBvíaRS 

156 
.'23 ,., 

2-6 - De'segunda á sexta,feira " 
DF - 'Só aos domingos.eferiados • "" 
S - Só aos sábadós - -
2-5 - De segu"n9a a sábado 

t .~ J -

~No dia .25 de bé~embfo n~o se éfectua 
nenhum destes horários 

BIBÜOTECA SIMOtiSOÚVAR. 
E AMERIÇAN CULTUR(CÓRNER . ,e 

Rlc do edifício da Secretaria Regional' 
·· de Turismo: Cultura e Emigração. 
Aberta das 9 ils 1?30" . 

, e.das 14às 17.30 hOfás,' 
· de segunda ; seXta-férta.· 
'~f . '" ~ 

PAtÀVRAS:C.RUzAI;>AS .. " 

HO.R!ZQNTAIS 
· .1 ::: Coar; ·p'rós. 2 :" U,s; Er. 3 :' In';,s,eras; 

'N -4 - Apresentàra. 5::-: Acj. Ir. ,6 - ' 

. Alui; ~tern . 7 - Ar; ui. 8 ~ Arrasaríeis. 9 

' ~ Cá; reler; 'Ac. 10 '- Lã; ano 11 - Toma; 

amua . . 

'VERTICAIS ' ' 

1 - Piar; faca. 2 -: Np; Rá.) -:Ou; ralar; 

' roo 4 - Asseguraram:' : .: És; .sé. 6 :': ' ' 

Trem; fala. 7 -'--An; ré'. 8.- Restituíram: 

9 - Or; areie; nu. 10 - Ar; ia. 11 - Alas; 

· asêo. 

2912209 11 .., Av. Airiaga{p. n~4) 
29122 25 OO-Av~ Arriaga 

291222000-lprgodoMunicipio 

29122 4S 88 : A'o( do Mar (Ba~ão) ' 

291Z~ 21 58'-l. da Fonte (Moole) 

29176 S6 20 -~reja (S. Marinho) 

291766620 -!'-1iideira Palácio 

2911627 80 - Nazaré 

29!23 10 70- ,R. Cónego Oh;s Leite 

29,9~ 46 40 -Vargem (Caniço) 

2919346 O'6-!nter.-Atlas (Caniçol 

29 193 4522 -~nda Mar{CahiçÕ) ' 
29192Z18i -Camarna 

291526643-Gaula 

29196 22 20-Machico (Centro de Satidé) 

2915221OO-·Santo·daSerra 

291961989-Caniçal 

291s62411-PoftodaCruz 

291822423-ArcodaCalheta 

2919nl1o"-PontadoSol 

'291972470-'RectadosCanhas . 

291951800 - Ribeira BravaJVila) 

291952606 - R. Brava (Lg lQ Ma'io) 

,2919523 49- Rib.~' BraVa (Herédia) 

291953601-Campánã;kl 29122 64 oo~fV1ercado 

2912279OO-CampodaBarca' ... 

2912283-00..~.Ruai:lôFaviia .... ~: 
291771610 :~o;ulhO' 
29174 37 70_~ C!. '1ã~alh!O ,(HO:Pi~l~ 
2917431 .'W- ~:~;6ni.9Q,9r~~ 

.29~52 48 88-,5. Cru~ (M:~ca~):' ,': 

'''''';(. ':." :~~291,5k4430 ;SanW:'ruz(ti~:;", ' 

29157 2540 -Santana (Vila) 

291572416 - Faial 

29184 22'J8-Sld ~cenle (Vilal 

. 291852243 - furto Moniz -"'~ 
::2918221 49-taJnela(Estcela) :,. 

" 29~&22í~~,~;qi~~ ',-

29194S! 29 - E.C.·lo1iosÔgr€~) , 

'291~, 2?"00-E5p , ~nto.e ~Calçada "' 
291942144 ~ C,,1<loiíoi(Cidade)'\' . 

, '29194 24"07.'-'(." Lobqs.(M~(~o) 

"f;.':"~ :~:"(29198?3 _~.~T~j~to (~~~~~l:~~.f " 
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ClNE SANTA MARIA 
14.30;-17 .00 e 21.30 horas 
"Missão a Marte" 

101 FM, 
" ~ ~ 

. '10:00 Noticiário Nacibnàl ' 

10: 1 O Compacto humor - As 

Bilhilrdeiras' 

11 :00 Noticiá rio Nacional 

11 : 1 O Amar o Mar 

12:00 Noticiário Nacional 

i 2: 1 5 Flash Back 

13.00 Noticiário Nacional 

14:00 Noticiário Regional 

14:30 Slntese Informativa. 

Nacional 
f ."1:1>-+ ~ .... ~ 

, .;; 19;00 Noticiário' Regional 
.... , .... ~-~., ... ,~-:'> ... ~ ..,..; 

• . 1'9'30 S.(ntesé Informàt iva' 

Nacional 

-, '. ". Emissão a' partir de da 
, ~ ;. 

~[~~'!m __ ~1"f~S'SF.Lisbba 

ANADIA 1 CINE MAX 

14.15,16.45, 19.1 5 e 21 .!lS horas 
"E,tI, ela e 'O o~tro.:' . 

14.00, 1630, 1830 e 21.30 horas 
"Sedutora tentação" 

;t).NADlA 2' 

14.00, 1630, .'19.00 e 2)30 hora~ 
"Capitães de Abril" 

Antena dos 
, tempos liVres 

11.00 - 12:39 hor~s ' . 

Karting 

05.55 Abertura da Emissão 

06.00 O Outro Lado do 501' 
' 08.00 Noticiário.da Rãçlio Renascença, 

'" ;.Bola Branca~ . 
09.0Ó Missa dos Doerltes (Alamos) 
10.00 Rádio Totobola 
12.00 Vivá Música 
14.00 Domingo à Tarde 
16.00 Bola' no Ar com à RR 
20.15 Rádio Totobola, Bola no ar 

com RR 
. 22.00 Ligação à Rádio Renascença 

Noticias de hora em hora 
com a Rádio Renascença. 
informação Regional às 19hOO. 
Bola Branca 7h30 e 8h15.' 

. ' 
, 06.00 Ao C;antar do Galo 

·07.25 Momentos de 'Reí1exao 

, 09.00 Arco,lris Desportivo 

10.00 Rádio Totobola .' 

11.00 Missa diredamente da Sé 

segu ida da pa lavra do padre 

Nuno' Filipe aos doentes 

12.30 A Semana' Passada 

Aconteceu 

16.00 Hora (Jos log'os . 

19.30 Reçit,ação do T .. rço do 

. J Santo Rbsário 

20.00 Madeira em Noticia 

23.55 Oraçã<;> da Noit!, 

24~00;Bne.er~al;[Telfltf) ~ 

.. 
• ,#>'" 
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___ ~UMARIO 23·7 a 29·7 

A POLmCA E os CAG.HORROS 
Em "Arame Farpado" , António 
(Cachorro) Fontes mostra hoje como o 
"eleitorado do cachorro" constitui a 
maioria dos eleitores da Madeira. 
A política vista çom humor. 

o MUNDO EM HANNOVER 
As melhorés imagens e os relatos de quem 
presenciou a exposição mundial de Hannover. Como 
conviver em harmonia com as novas tecnologias, 
preservando a Humanidade numa sociedade 
globalizada, é um dos desafios da Exposição, onde a 
Madeira marca presença: E a REVISTA também. 

___ ~ORMENORDASEMANA 
CONCURSO 

REGULAMENTO 

1- "Pormenores" é um concurso sel1)anal.que se destina 
aos leitore(a)s do DIÁRIO. " 

2 - Terão acesso a este concurso todos os leitore(a)s que 
enviarem fotografias coloridas, devidamente 
identificadas, relativas a pormenores e flagrantes 
pouco usuais. . 

3 - Todas as selllanas será publicada na REVISTA uma 
fotografia, bem como o nom~ doia) premiadora). 

4 - Apenas serão publicadas as fotografias que vierem 
acompanhadas pelo nome doia) autoria), pelo que o 
DIARIO não se responsabiliza por eventuais situações, 
de plágio. Com a sua id~ntificação , o concorrente 
compromete-se a responder Perante a Lei em 
eventuais situações de litigio. 

5 - O prazo de entrega das fotografias termina às 16.30 
horas de cada sexta-feira, de modo a serem 
seleccionadas para a edição da REVISTA do segundo 
domingo seguinte. 

6- A lista de prémios a que se candidatam os 
concorre ntes veljl devidam ente publicitada, ao 
domingo, na REVISTA . . 

7 - O(a)s premiado(a)s deverão levantar a credencial no 
DIÁRIO (Rua da Mândega, n' 8) no prazo de quinze dias 
após a publicação da fotografia. 

(Envie a sua melhor fotografia para o OIARIO de Notícias, R. Dr. Fernão 
de Omelas, 56·3.' - 9054·514 Funcha, 

para Concurso 'I\mneoores" (Departamento Comercial) 

" "'MERGULHANÇA" DE OUTROS TEMPOS 
, ;.os rapazes da "mergulhança" são 
, revisitados por Vítor Caires. A 

tradição, as "estórias" e o 
regulamento desta "actividade" são 
hoje relembrados. 

Marin~ Shopping, loja 113 • C.C. Éden Mar, loja 26 

Rua dos Ferreiros, 66 • Hiper Sá, loja F Prémio Semanal: 1 revelação de 36 fotos' 2 filmes Kodak 36 fotos' 3 ampliações ImageMagic 20x25 
1 

REVlSTA Diário de 23 a 29 de Julho de 2000 O~;t:x: José Bettencourt da Câmara Ct;G~ d~ P,i;.-d~~('.Ç'-.;'-IQ: Agostinho Silva S'Jt"l!:f>t3fi' f~ t;~..cç&."". Rcamo Miguel Oliveira Cot:"jena·j;,j( <Fi REVISTA C;"'inc: Luis Sena Uno P~,ncç.ão · Agostinho SpínoIa, Artur càmpos, Duarte Azevedo, Emanuel Pestana, Emanuel Silva, Filipe Sousa, 
Henrique Correia, Jorge Sousa, José Ribeiro, Lourenço Freitas, Luis Rocha, Luis Sena Uno, Manuel NK;oIaU: M"",lk> Aguiar, Miguel Angek>, Miguel Fernandes Luis, Miguel Si~a, Miguel Torres Cunha, Nélk> Gomes, óscar Branco, Pauk> Camacho, Raquel Gonçalves, Rosário Martins, Rui D~is Alves, Rui Marote e Teresa Florença .... 

2REVISTA 
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o "LOOK" DE HUGO SANTOS 
Apostando em cores 
escuras e formatos 
característicos, Hugo 
Santos escolheu Susana 

, Caires para apresentar 
algumas das suas 
propostas. 

22 

O MELHOR DO JAZZ 
Na semana que passou, o Funchal foi 
invadido pelos sons do Jazz e do 
Blues. Hoje vamos recordar algumas 
das melhores imagens de um Festival 
que parece ter iniciado uma tradição. 

___ ~\ ARTE DE DISTORCER 

Sabe Sr. Ministro, ,( 
eu tenho jeito par~ 
lidar com alguns ' 
patinho's ... 

.. 

24 

AO RITMO DE SARA TAVARES 
De passagem pela 
Madeira, Sara Tavares 
fala-nos de si, da música 
e dos seus projectos, sem 
esqueceras marcas que a 
ligam a Cabo Verde. 

32 

COMBATER O ENVELHECIMENTO 
O contorno dos olhos é, das 
zonas faciais, a que mais indicia 
saúde ou envelhecimento. Os 
cuidados a ter com esta delicada 
parte da face e os perigos a que 
está sujeita. 

C.(!':.0c';'G~~(->" Antônio Fontes, Duarte Jardim, Fernando Góis, Francisco Albuquerque, José Salvador, Nélio de Sousa, Nuno Morna, Silva Gama e Victor Caires. r,,,,,', ~.j Eleutério Mota, Fernando Letra, Jorge Femandes e José João t..1endonça. -:0- Rui Marote 
CIG ,,,,ri ,- MáioFreitas,OIgadeCanha,RamundoSilvaeSolinarChícharo ;".(.,1";, ,1':"_ Edson,FCB '"r:"!., ... ".,011'" -"! Maquetizar ".~. 'iI Grafinadeira. ,--~íEA p~1 uli d'" '_;-: Ilri/1fJ(!r. ;1'4/':, -Ii;,; '/:1' " jJ' ii m;'·',I~ 
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ARAME FARPADO 

o estilo cachorro 

4REVISTA 

António Cachorro Fontes 
Au, au, au, au, au, au, au, 
au, au, au, au, au, au, au, 
rrrrrrrrrrrrrrrrrr, au, au, 
au, au, au, au, au, au, ·au, 
au, au!!! 

Cachorros??! - só cá faltava esta!!! 
Pela boca do senhor Presidente do Governo 
Regional da Madeira - o maior túnel verbal da 

-Europa em moscas e asneira! - ficámos a saber 
da existência de gente que por não votar no . 
PSD integra o chamado "eleitorado do 
cachorro."(cfr. gravações da TSF-M e RDP-M de 
8 e 91712000). 
Um mimo de respeito e de tolerância 
democrática pelós outros, este Dr. Jardim! 
Mas vejamos, entãO, um exemplo de 
existencialismo cachorro verificado nas eleições 
legislativas regionais de 1996: 
- Abstenção - 71.903 
- Brancos - 979 
- PSN - 875 ' . 
- PS - 33.839 
- CDU - 5.625 
- BE - 5.513 
- PP - 10.064' 
Total - 128.798 
Comentário: das 208.581 pessoas inscritas para 
votar 128.798 (a maioria!) integram o 
"eleitorado do cachorrO". 
De raça superior, já se sabe - mas cachorro! 

*** 
Eleitorado do cachorro - dito a sério, meio a 

sério ou no gozo - é coisa proibida a um 
político que se queira fazer respeitar! E é pena 
que o grupo parlamentar do PSD-M não tenha 
coragem de votar favoraveÍmente Um protesto 
apresentado pelo PP contra este estilo, abaixo de 
cão, de fazer política. O que confirma a triste 
figurinha de ovelhinhas que vêm fazendo na 

. Assembleia Legislativa Regional da Madeira. 
Contra esse estilo ovelha fica aqui o protesto da 
cachorrada da Madeira: au, au, au, au, au, au, 
au, au, au, au, aU,au,au,auuuuurrrrrrrrrrrr, au, 
au!!! 

*** 
Meteu-se pela cabeça do Dr. Jardim que ganhar 
eleições confere-lhe legitimidade para ofender 
tudo e todos sempre e como muito bem 
entende. Mas se alguém contra ele adopta o seu 
próprio estilo cachorro de fazer política - o 
senhor Pinto da Costa, por exemplo! - de 
pronto veste a pele de vitima e inventa ofensas 
e cabalas contra a sua pessoa, os madeirenses e 
a Madeira! Diz as barbaridades que diz - e a 
culpa é sempre dos gajos de Lisboa! 
Por favor, senhor Presidente, aceite um humilde 
conselho deste pulguento cachorro: banhe-se ... 
e vá dar banho aos cães! !! 

revista@dnoticias.pt 
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A' Porta Dourada 

Luís Sena Lin'o 

A esquina do Mundo. Assim ficou conhecida e mar.~ 

cada para a História a esquina que· liga as avenidas 
"Arriaga" e "Zarco", no local onde, em 1842, nascel.l 
o "Golden Gate". O aprazível café é um dos mais 
emblemáticos testemunhos do Funchal de outros 
tempos . 
Os registos históricos existentes parecem ser poucos, 
quando comparados com o peso das merriórias que 
o Golden guarda, tanto para os ilhéus como para 
os forasteiros. Outras pesquisas indicam-nos o des
conhecimento de quem foram os fundadores do 
Golden, sendo escassa e dispersa a documentação so
bre os primórdios do café. 
O edificio é adquirido pelo Estado durante já na se
gunda metade desté século e entretanto sofre trans
formações, entrando em crise nos anos 70, altura em 
que fecha as portas. Tendo mudado de mãos várias 
vezes, o Golden volta ao activo e mais tarde torna a 
ganhar a zona frontal da Avenida Arriaga. Foi 
também no mesmo edificio que funcionou a pri
meira delegação do Turismo da Região. 
Hoje, o espaço preserva alguma da decoração de 
outros tempos, onde ganha algum destaque as gran-

des Nentoinhas em metal escuro que arejam o Gol-' 
den. O café reclama· para si mesmo um estatuto 
histórico invulgar, onde se incluem as referências de 
"local de passagem obrigatória" e "espaço de tertú
lia privilegiado no intercâmbio de culturas", sempre 
potenciada pela presença de estrangeiros na ilha. 
A imagem que hoje se publica pertence à primeira 
metade do século, podendo nela ser apreciados os 
trajes, a via rodoviária e o característico carro de 
bois, que oportunamente iremos abordar com maior 
detalhe. 
Entre as muitas referências qUe o café recebeu, o 
destaque vai para a mais célebre frase do romance de 
Ferreira de Castro, "Eternidade", escrito em 1933: 
«Aquele ângulo do Funchal era, entre as esquinas 
do Mundo, um dos mais dobrados pelo espírito 
cosmopolita do século. Em viagem de recreio ou 
em trânsito para as África e Américas, davam volta ao 
cunhal do Golden Gate, diariamente, homens e 
mulheres de numerosas raças , a passo vagaroso, o 
nariz no ar, as mãos carregadas de cestos, de garra
fas e de bordados da Madeira» . 

lslino@dnoticias.pt 
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~STE PLANETA 

o deputado 
e a telefonia 
Como os leitores d'Este 
Planeta já se terão 
apercebido, a hora é de 
nervosismo no "laranjal" do 
PSD-Madeira. Esta coisa de 
optar por uns em· detrimento 
de outros é sempre 
delicada ... que cada um gere 
à sua medida. Veja-

Parlamento. É claro que a 
prosa não se faz ouvir o dia 
todo. Há instruções que é 
para "dar" aí pela hora do 
almoço. Que é para 
pensarem que o "sr. 
deputado" está a falar no 
noticiário que dá na 
telefonia ... 

-se o caso, ocorrido no Porto 
da Cruz: o senhor deputado, 
que a esta hora já sabe que 
vai passar a ex-deputado, 
tudo fez pela recandidatura. 
Inclusive, lá;na mercearia da 
família, há Wn gravador q'ue 
repeté o'sraros discursos que . 
lhe deixaram fazer no . 

De Outubro em diante tudo 
será diferente. Até o "lugar 
cativo" na missa dominical 
deixa de ser uma 
preocupação. Não é preciso 
andarem a telefonar se o 
"'$r. deputado" vem ou se o 
iugar pode ser ocupado por 
outra pessoa. 

Euro'2000: 
mais histórias 
Contaram a Este Planeta que um 
distinto jovem político madeirense foi 
visto com a camisola do União 
e a bandeira da Região Autónoma lá 
por Roterdão, durante os jogos do 
Euro'2000 . Uma brincadeirinha que 
obrigou outros distintos madeirenses, 
que também andavam por lá, a 
alterarem os seus fe~tejos. De repente, 
alguém se lembrou que era melhor 
pôr-se a cantar o "Bailinho". 

Em Hannover, o pavilhão temático 
da Ciência e Tecnologia reservou mais 
espaço para Çl M?deira do que o Pavi lhão 
de Portugal. E lá que brilha o projecto 
madeirense "Inteligência Conectiva". Entre 
outras coisas, dá a conhecer a Madeira 
e as suas "aspirações à independência" 
e que, desde 1976, é uma "autonomous 
republic". Quem será o autor do texto? Não, 
não foi Jaime Ramos. 

6REVISTA 

João Carlos Abreu e a restante comitiva 
madeirense que se deslocou à Semana 
da Madeira, em Hannover, foram 
surpreendidos pelo frio e pela chuva. Nem 
sequer no Verão o.s alemães sabem o que 
é sol. .. Mesmo assim, o secretário 
do Turismo não perdeu o humor e, a leste 
das correrias no Funchal, assumiu que não 
é, nem nunca foi, "delfim" de Jardim. «Talvez 
golfinho», disse o governante. 

:"Yírus 
~~';,' 1;0 

da tristeza" 
Antes que a Assembleia 
Regional fechasse para as 
merecidas férias, os apicultores 
resolveram visit~r os 
parlamentares. O acontecimento 
teve lugar no princípio da 
semana passada e permitiu que 
os deputados passassem a saber, 
entre outras coisas relacionadas 
com a apicultura, que anda por 
aí um "vírus da tristeza" a atacar 
os citrinos, onde se incluem as 
laranjas. Em semana de 
revelações importantes, ao nível 
das listas de candidatos, alguns 
deputados "laranja" não 
conseguiram disfarçar a dor que 
lhes invadiu a alma ... 
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;0 sector vinícola lidera as exporta:s:Õésregio~<ag';;por força da triplicaçã'o da, quantidade de Vinho Madeira;'· 
o 1 , :":. ,~ ~'l' '~" ,I .' ." • , .... :. 

, çomercializado lá fora. Nos últimos d~z anos, :a:exportaçã? cresceu três vez.es e mostra uma pujança qU:~J~It,à;. 

por exemplo, a outros sector~s ,tra:dicíonai~,c:6'mó ~a obra de vime, a bana~a e o bordado, Outro porme~oi ' " 

' ifnportante: os responsáveis gart;nt~~,"~u~:,ai~d,1rhá margem para uma maior progressão. 

;- ;[:~:':t:;:;:, t;,:;.: : .:'; . ' , ,.-
Termina ' h9J~:~fuats ,,'p1pa edição da: ,;a principal 

·'. e.: '''W0 )\trêf'; 'Çláeconomia T~gional. SilÍLíilt~nearnente 
,instxumentdde d ivulgação das e'm..presa:s e argumento para . 
, , um final de tarde bem passa.do ; a ' Exp'om~deira ace'rtou 

definitivamen~e. ,no mqg~10/ que ::~~~~~~r serve~ ;~os 
empresanos e. ao·.~,: ~onsumúI<{t;,~W ' Parabens! 

, -;:.: 

,-
, .. ' ,\ , '. " 

.'. ~ . 
\ " 

: ,':0 pti~~iro "Fun'chal Jazz Festival", que decorreu a semana pas;aáa 'na capital miloeirense, redundou num sucesso, comt;)' 

·,:ate'sta..,a afluência de público, Sendo uma iniciativa para um público específico, não se assumiu. como ~ma festa popular'" 

" ~as',2~ri~uistou o se\l espaço próprio , Os nomes sonan~es trou~erarl1;'Q . prestigié9ue a iniciativa requeria , ; " 
... ~ . ,,!,.{":_.. _ . ,,,. ',' , ., .. :!)t.,. ~~ '. 

~ .' 

, ,"..."(. '. , 

A responsabilidade direc,ta não cabe à SIC, mas é o seu nome que êst'á em /causa: a "falha" já', 
- '- . "'" ' 

rec;onh'ecida, mas ainda não corrigida, impedindo que os portugueses das ilhas concoÍram em ., 
o • ' :;' " , '~ .. 

igualdade de circunstânciásc(j~ 6s do con,tin.ente ao prbg~am~ "febre ~o Dinheiro", não pode 

ocorre~ , As atenuant~s il~ci "pegam": Ainda' por cima p~rque, na ~adeira, quem vê,a SIC , 'p~ga PaFa 

isso .. , 

Onze embarcações de pesca já foram abatidas à frota 
madeirense, só nos últimos seis meses. Outras sete aguardam 
que o temp9 passe depressa~ pois só o facto de ainda não ter , 

decorridq Q: -prazo imposto pela . União Europeiq. as mantém 
"depé ll

. Uma triste; realidade 'que mostra para que estado 
. caminha o sector pesqueiro da Região Autónoma. 

REVISTA7 
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1 SKATE 
Durante esta semana foram 
cerca de 150 os "skaters" de 
todo o mundo que se reuniram 
na Alemanha, em Dortmund, 
para disputarem o campeonato 
mundial da modalidade. 
Essencialmente urbano, o 
skateboard saiu com facilidade 
dos subúrbios das grandes 
cidades, onde começou a dar 
os primeiros passos, 
espalhando-se por quase todo 
o mundo. A imagem foi tirada 
por Roland Weihrauch (AP 
Photo) ao "skater" French Marc 
Haziza. 

2 ARMA 
. O polícia palestiniano parece 
bastante concentrado em 
ensinar à jovem como manejar 
uma AK-47. As jovens estão no 
campo de refugiados na cidade -
de Gaza, onde se fazem sentir · 
as negociações entre Israel e a 
Palestina, no âmbito das 
reuniões de Camp David, que 
decorreram esta semana. 
(AP Photo/Adel Hana). 

3 SUB AQUAnco 5 ETA 
Não constitui uma novidade, até Uma mulher anónima no meio 
porque já poucas coisas não se 
conseguem fazer -debaixo de 
água. No entanto, são sempre 
diferentes as imagens de um 
matrimónio contraído no fundo 
do oceano. Assim aconteceu 
esta semana entre Johnny 
Tannasi e Marie-Eve Rabbath, 
em Naqoura, tendo assistido ao 
casamento cerca de vinte 
pessoas, incluindo, claro está, 
os padrinhos. , 
(AP Photo/Mohamed Shariji). 

4 RODA 
Uma só roda já parece ser 
suficiente -para se andar na 
estrada. Se assim pensou Kerry 
·McLean, melhor o fez. Foi ele 
(na fotografia) o construtor 
deste característico meio de 
locomoção com cerca de 40 
cavalos de potência e que 
atinge cerca de 160 Km/hora. A 
invenção, como não poderia 

, .deixar de ser, aconteceu nos . 
E$tados Unidos. 
(AP Photo/Doug Bauman). 

da multidão carrega um ramo 
de flores durante uma 
manifestação em Madrid contra 
o movimento separatista da 
ETA. A expressão de dor desta 
mulher está relacionada com as 
últimas mortes ocorridas no 
país vizinho. A manifestação 
aconteceu a escassos metros 
de onde havia explodido uma 
dás bombas da ETA durante a 
semana que passou. 
(AP Photo/Paul White). 

ETANO . . 
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po . o O! e:çn H,annover, 
a tecnologIa e apresentada 

como a mão que embala . '; 
undo, mas também como 

veíclllo de sensibilização 
para a Ilecessidade de um 

esenvolvim'ento sustentado 
de uma séria reflexão sobre 

o futuro da humanidade. 

~..&.a 0 , Jv1undo 
A prepcupação com o futuro da humanidade, 
o equilíbrio entre a tecnologia, o -
desenvolvimento galopante e a natureza, bem 
como a manutenção dos recursos necessários à 
sobrevivência do planeta são Jemas que 
atravessam literalmente quase todos os 
pavilhões presentes na Expo'2000, que decorre 
em Hannover. 

. E isto porque a mensª,gernqué' se pretende 
, passar, paralelamente à promoção dos países, 

sublinha a l~ecessida<ie. de~um equilíbrio entre 
o novo Mun,dó, que se'.abre- com a tecnologia,' 
e a preocupação coril um d~senvolvimento que 
não "obedece" 'a limites, 

_ No fundo, -a tecnologia é apresentada como a 
mão que "embala" o Mundo, e é também 
utilizada como veículo de sensibilização para 
um desenvolvimento sustentado, 
Dedicada ao tema "A Humanidade, a Natureza 
e a Tecnologia", a presente exposição, que irá -
decorrer até ao próximo dia 3 1 de Outubro, 
conta com representações de cerca de 1 8 O 
países e organizações, que pretelidem mostrar 
as suas ideias e visões para o futuro. 
A par destas iniciativas, a exposição conta, 
ainda, com um parque temático, definido 
como "O Mundo das Visões" , onde o visitante, 
em cerca de 1 00 mil metros quadrados, pode 
ler, observar a até saborear, no verdadeiro 
sentido da palavra, aquilo que será o futuro , 
Tudo isto, sempre na perspectiva de que as 
novas possibilidades tecnológicas devem, 
essencialmente, servir para que os Homens 
possam encontrar novos equilíbrios com a 
natureza, Daí ,que o parque temático da 
exposição se divida em diferentes cenários, dos 
quais constam "oplaneta das visões", "a 
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--" """"""'-Ji;,"humanidade", "o meio ambiente, a paisagem e 
o clima", "a alimentação", "a saúde e o 
futuro", "a ciência, a informação e a 
comunicação", "o futuro do trabalho", "a 
mobilidade", "a energia", "as necessidades 
básicas" e "o século XXI". 

Guia de sobrevivência 
Tudo temas que pretendem ser uma espécie de 
"guia de sobrevivência" para o futuro, 
apresentando ideias claras para essa mesma 
sobrevivência, de que são exemplo as' futuras 
megacidades, onde poderá acontecer que 40 
milhões de habitantes vivam num espaço 
extremamente reduzido. 
Paralelamente, e dentro do mesmo âmbito, é.' 
feito um alerta ~elativamente aos postos de 
trabalho do século XXI numa economia . 
globalizada . . 
Segundo os oigani~adores, o que a Expo'2000 
pretende é oferecer uma plataforma na qual as 
instituições internacionais, os centros 
científicos, as empresas e cada ser humano, 
como indivíduo, possam reflectir sobre as 
futuras convivências. 
Para que este objectivo seja mais facilmente 
concretizado, também pela primeira vez na, 
história das exposições mundiais, as . 
actividades que se desenrolam no recinto da 
feira serão reforçadas com outras acções que, 
no seu conjunto, se prevê sejam realizadas 
quer no interior da própria Alemanha, quer no 
estrangeiro. 
Inovações que demonstram bem o empenho 

." que a Alemanha' colocou na realização da 
presente exposição .' Tanto mais que a , 
considera uma oportunidade única para a 
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economia, e para mostrar ao Mundo o que o 
país é capaz de desenvolver no âmbito da 
técnica e dos compromissos assumidos perante 
os desafios globais do século XXI. 
Relativamente à presença dos participantes 
internacionais na Expo de Hannover, é de 
salientar que entre estes encontram-se, 
s.egundo informações prestadas pelo próprio 
gabinete de imprensa da exposição, os dez ' 

No tocante às 
organizações de 
anímação de rua, 
a Exposição 
aproxima-se 
muito da de 
Lisboa com as 
suas paradas. 

países de maior extensão e maior população 
do Mundo, assim como as nações 
industrializadas mais importantes, como é o 
caso do Japão. 

Diversidade e criatividade 
Mas, neste contexto, a palavra chave é a 
diversidade, pelo que no recinto também 
podem ser encontrados quase todos os países 



• 

annover 
00 é uma 

• --.I 

eXpOSlçaO 
eocupada 

como 
uturo da 

umanidade. 
Mas também 

·tem razões 
para se 

eocup-ar 
com o' seu , . 

_ propr19 
uturo, ate 

- 31 de 
utubro. 

do Mundo árabe, da América Latina, das ilhas 
do Pacífico e do continente africano. 
E é precisamente desta grande diversidade que 
nasce o interesse da presente feira, que
beneficia ainda da cücunstância de ter lançado 

.para discussão um tem~ tão actual. como é a 
! humanidade , a natureza e a tecnologia. 
. Como é de imaginar, o tema dá para tudo e 

alguns excederam-se na sua contemplação 
filosófica. Tudo isto ajudado pelas últimas do 
mundo informático, que dão a visão futurista, 

. que é o elemento mais forte com que o 
visitante sai da Expo de Hannover . 
Contudo, e apesar da espectacularidade de 
alguns pavilhões, em termos de animação a 
Expo de Hannover fica muito aquém da 
exposição de Lisboa, em 1998 . A beira-rio e 
contando com o temperamento mais quente 
dos latinos, a Expo'98 era_uma festa 
permanente e durava até altas horas da noite. 
Parece, no entanto, que o relógio biológico 
dos alemães é diferente, e depois do 
espectáculo tipo "Aquamatrix", que na 
Alemanha dá pelo nome de "flambée", o 
recinto fica quase deserto, apesar de 
decorrerem alguns espectáculos musicais. 

A "anos-luz" 
Até mesmo o "flambée" fica a "anos-luz" do 
"Aquamatrix" português. Monótono, pouco 
colorido e demasiado longo, mai.s faz recordar 
um filme de Manoel de Oliveira . Nem m esmo 
o facto de incluir um autêntico lança-chamas 
humano faz salvar a honra do "convento" 
alemão. 
Isto para já não falar do fogo-de-artifício, que, 

se fosse gente, corava perante 
o espectáculo pirotécnico da 
Expo' 9 8, e morreria de 
vergonha perante o Fim-de
Ano da Madeira. 
Aliás, há quem diga que o 
melhor que tem a feira de 
Hannover são os pavilhões 
temáticos e os pavilhões de 
alguns países, sendo que estes 
últimos nem são mérito dos 
germânicos, já que a sua 
concepção ficou totalmente a 
cargo dos países 
organizadores. 
E a estes não faltou, de facto, 
e como diria o Herman José, 
"resmas" de criatividade. 
A título de exemplo, podemos 
citar vários países, como é o 
caso do Japão , que apresenta 
um pavilhão totalmente 
construído com derivados e 
papel reciclado e que depois 
de termiRada a Expo irão 
novamente a reciclar, o que 
faz com que os japoneses 
passem por Hannover sem 
deixar atrás de si um cortejo 
de lixo . 
Também a Suíça apresenta, 
nesta exposição, uma 
construção bastante "sui 
generis". Um pavilhão que 
vale pela arquitectura exterior 
e pelo facto de ser uma 
grande construção em ripas 
de madeira, sem que na sua 
concepção tivesse sido 
utilizado um único prego. 
Aliás, em termos de 
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......... ········)j' .. arquitectura. esta Expo tem só a ganhar. já que 
muitos pavilhões constituem autênticas peças 
de arte. Exemplo desta realidade é. de facto. o 
Pavilhão de Portugal. da autoria de Siza Vieira. 
Só que. quando se chega ao interior. as 
opiniões já não são assim . tão unânimes. 
Demasiado vazio e com uma conçepção 
bastante minimalista. não se pode 
propriamente dizer que agrade a "gregos e a 
troianos" . 
Contudo, também é verdade que esta primeira 
sensação de repulsa se vai esbatendo à medida 
que se dá a familiarização com o espaço. Ou 
seja, é uma coisa do género: primeiro 
estranha-se e depois entranha-se: 
Apesar de tudo, parece surtir algum sucesso, e 
as críticas são mais usu~is por parte dos 
visi tantes portugueses. 
Afinal, já diz o velho ditado que" a galinha do 
vizinhó é semp're melhor que 'a minha", 
quando por vezes as coisas I).ão são bem assim. 
Existem, naExpo de Hannover, outros 
pavilhões que também não foram totalmente 
felizes, e muitos deles comprovam que entre 
as ideias brilhantes e as sua concretizaçãO no 
terreno, vai uma longa distância, que nem 
sempre é bem conseguida. . 

Os megalómanos e os outros . 
Mas. se alguns pecam por defeito, outros há 
que pecam po,r excesso. 
É este o caso da espécie de megâlomania 
patente em pavilhões como o dEi França e até 
no de "nuestros hermanos" que, caso fossem 
visitados por extra- terrestres . estes não 
poderiam chegar a outra conclusão senão à de 
que aqueles dois países são qualquer coisa 
como a génese da humanidade. 
Mas. regra geral, a espectacularidade é 
realmente comum aos pavilhões que se situam 
no chamado "Boulevard da Europa", na Expo 
de Hannover. Tirando os temáticos é ali que se 
concentram as maiores filas e os maiores 
tempos de espera. Pavilhões como a Finlândia, 
a Holanda e a Itália registam um nível de 
entradas bastante elevado e surpreendem pela 
concepção das diversas representações . 
A destacar há também as participações dos 
países asiáticos e africanos, na parte mais 
étnica da f eira. Aliás, refira-.se .que, 
relativamente ii África, o in1;eresSe dos alemães 
foi tão grande que chamaram a si a despesa 
com a construção dos pavilhões. E, regra geral, 
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A última palavra 
em tecnOlogia 
é a imagem 
de marca 
da Expo'2000. 
Ali, ~ tecnologia 

. estã ao serviço. 
. d6qúe: der e'vier. 
'Desde 
o entreltínimento 
atéJeflexões 
mais· filosóficas. 

a mostra só ficou a ganhar com essa inclusão. 
Já ao nível das organizações, há que referir a 
partjcipação da Worl Wide Fundãtion, com a 
indispensável mensagem ecológica de 
preservação das espécies, e também a' 
Fundação de Nelson Mandela para ajuda às < . 

crianças . 

Alugue um amigo 
No tocante às organizações de animação de . 
rua, a Expo de Hannover aproxima-se muito 
da de Lisboa com as suas paradas. Se a capital 
lusa tinha os "olharapos" e os "seres 
mitológicos" a rondarem o recinto da feira, os 
alemães também não fizeram a coisa por 
menos. E, todas as tardes, é ver uma 
diversidade de autênticas ideias ambulantes a 
passear feira acima e feira abaixo . Há o carro 
da sucata, um serviço de aluguer de amigos, e 
nem mesmo a cidade invicta deixou passar a 
oportunidade de promover o "Porto 2 O 01 ". 
À feira de Hannover, não falta também 0 -

teleférico, para os que gostam de alturas e 



querem fugir aos quilómetros que se chegam a 
fazer, diariamente, dentro do recinto. Este 
conta com <;luas partes distintas, que se 
dividem em Expo Norte e Expo Oeste. 

Exposições com história 
De resto, e como apontamento de reportagem, 
há a referir a circunstância de que as 
exposições universais vêm cumprindo o papel 
de "espelho do Mundo" há já 150 anos . A 
primeira iniciativa do género teve lugar no 
Palácio de Cristal de Londres, em 1851. Desde 
aí realizaram-se, ao todo, 61 exposições, 
sendo os principais países anfitriões a Bélgica, 

. o Reino Unido e a França. 
Mas se é certo que se pode fazer história 
quanto à periodicidade deste tipo de 
exposição, já a sua forma tem sido alterada ·ao 
longo dos tempos. E isto' porque a te'mática e 
os objectivos que estiveram na génese das 
várias iniciativas foram sendo constantemente 
mudadas ao longo dos 150 anos . 
Sendo assim, é de salientar que as primeiras 
feiras manifestavam a aposta no progresso que 
estava aliado à "recém-nascida" 
industrialização, sendo só mais tarde que os 
actos culturais ganharam alguma visibilidade. 
Algo que fez com que fosse mudada toda a 
filosofia daquelas realizações, que passaram de 
eventos dedicados a um público específico , 
para organizações acessíveis ao grande público. 
E público é uma coisa que a Expo de Hannover 
não está a conseguir atrair, embora a 
organização ainda não tenha perdido as 
esperanças. 
Há quem diga que a fasquia foi colocada 
demasiado alta, mas há também quem aponte 
outras razões para o anunciado fracasso. 
A pouca divulgação e o típico Verão alemão, 
que mais parece o Inverno de outras paragens, 
não estão a ajudar muito. 
Mas também a cidade escolhida para a 
realização do evento poderá não ter sido a 
melhor opção. Conhecida como a cidade mais 
chata da Alemanha, Hannover não é reaJmente 
uma cidade pela qual "se morra de amores", 
pelo menos à primeira vista. Mas, para os mais 
optimistas e para os que gostam de ver, antes 
de jurar em falso, é uma cidade a descobrir, é 
o palco daquela que é a primeira exposição 
universal da Alemanha, e tem Berlim e o que 
resta do muro mesmo ali ao lado. 

rgonçalves@dnoticias.pt 
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BEIRA MAR 

Os rapazes 
da "mergulhança" " 
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Victor Caires 
Ágeis a mergulhar, esses 
rapazes-peixes regressavam 
às canoas através de 
impulso, dentro de água, 
saltando do mar para as 
embarcações sem, ' 
praticamente, qualquer 
ajuda. 

Um sector de actividade marítima por quem 
tinha grande admiração, era o dos rapazes da 
"mergulhança". 
As canoas destes mergulhadores aproximavam
-se dos navios que aportavam ao Funchal, tal 
como os bomboteiros e outros, quando os 
"vapores" (navios) fundeavam ao largo da n~ssa 
baía, até à década de sessenta, antes d,o inolhe 
da Pontinha atingir a actual dimensão. , 
Por vezes, o navio ainda não fundeara e já os 
rapazes da "mergulhança'" estavam em acção, 
mostrando os seus dotes de artistas aquáticos, 
com destreza e arrojo. O pagamento da sua 
actividade era efettuado através das moedas que 
os turistas e tripulantes de navios atiravam ao 
mar - por vezes para a zona de ressaca das 
hélices - e que os mergulhadores recuperavam. 

, Ágeis a mergulhar, esses rapazes-peixes 
regressavam às canoas através de impulso, 
dentro de água, saltando do mar para as 
embarcações sem, praticamente, qualquer ajuda. 
Parecia não haver intempéries para o pessoal da 
"mergulhança" ém dia de "São Vapor". 
Possuidores de rija têmpéra, activos e altivos, 
tanto solicitavam "um reboque" até terra como, 
delicadamente, recusavam qualquer ajuda, 
quando a facultávamos, alegando que preferiam 
remar até ao calhau "para aquecerem". 
O equipamento dos rapazes da "mergulhança" 
era idêntico ao que os banhistas, de lazer, 
utilizavam "obrigatoriamente", conforme a 
époc.a, para preservar "a moral e os bons 

! . -, . 

" c()st~rÍies" : ' O 'que, traduzido por. "miúdos" , 
. podia si"gni{lcar um fato de banho de "tronco 
'inteiro" ou "calções e camisola". 
Edital da Capitania do Funchal, em A,briJ. de 

.· 19 S~,"regulaÍl}entava a actividade conhecida 
" por,'''mergulh:mça'', no porto do Funchal, 

ficando restrita a rapazes com idades 
compr~endidas entre os 14 e 20 anos, sujeitos a 
inspecções; médicas anuais ,- para renovação das 
licenças dé mergulhança, possíveis na sequência 
de requerimento "escrito pelo próprio" e 
acompanhado de documento confirmado por 
um "cabo do mar", ' em serviço no Funchal, 
garantindo que o "requerente sabia nadar bem". 
Quanto ao equipamento, a partir de 1953, 
passava a ser calção próprio para banho, 
"decente e em bom estado", de cor preta ou 
azul escura, com um número em branco, numa 
das pernas, referente à licença de 
"mergulhança" . 
O' mesmo regulamento frisava que nenhum 
indivíduo do "sexo feminino" poderia executar 
essa actividade marítima. Curiosamente, no 
Verão de 1997 , nas pequenas lagoas junto às 
piscinas do Porto Moniz, encontrei uma menina 

, a mergulhar recolhendo moedas que os 
visitantes atiravam para a água. 
Por vezes, mediante autorização "de bordo" e 
acerto de preços, o "mergulhador" apresentava 
um "espectáculo extra", atirando-se do ponto 
mais alto da casaria do navio para o mar, ou 
atravessando os grandes navios, por debaixo de 
água, mergulhando num lado e saindo no 
bordo oposto. 
Os rapazes da "mergulhança", várias vezes, 
eram solicitados para mergulhos de "iilspecção" 
no fundo dos navios' e algumas po~síveis 
reparações de remoção de "cabos das hélices" e 
outras actividades de assistência subaquática aos 
"vapores" que nos visitavam. 
Os trabalhadores marítinlos costumam referir 
quea vida do mar é bastante dura. E, só 
agradávd para aqueles, que ,após as devidas 
precauçõ,es, vão ao mar por prazer. 
Quamos aos. rapazes da "mergulhança" a sua 
actividade além de "dura" era, também, 
bastante fria. 

revista@dnoticias.pt 
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PLACA CENTRAL 

Lo bo Marinho 
um barco histórico. , • • • 

Duarte Jardim 
Terminaremos hoje a série 
de três artigos que 
dedicámos às ligações 
marítimas entre o PORTO 
SANTO e a Madeira. 

Com alguma sensação foi por hÓS afirmado, na 
última crónica, que o Lobo Marinho era um 
barco histórico e caso continuemos a ser uma 
região ilimitadamente "pobrezinha" é melhor 
que o conservemos, por 'mais alguns anos ... até 
fazer investimentos sem torna viagem ... 
Antes .temos que fazer' um "acto de contrição", 
porque os números que nos forneceram eram 
falsos! . ' 
De facto, os que aplicámos no nosso texto 
"FERRARI DOS MARES", ERAM INCORRECTOS 
porque caí na asneira de me fiar nos números 
oficiais fornecidos pela Secretaria da Economia, 
na página 14, do "info-mail", que foi 
distribuído (profusamente) em quase todas as 
casas madeirenses, com uma tiragem de dezenas 
de milhares de exemplares. 
De facto, uma pessoa conhecida ligada à 
PORTO SANTO LINES:correctamente, fez-me 
notar que tais números ~stavam erraq.os. Tinha 
razão! 
Infelizmente, parece que a ESTATÍSTICA é uma 
brincadeira de crianças; por isso, temos muito 
gosto em rectificá-los. 
Em 1998 e 1999 o movimento de passageiros 
entre as duas ilhas do nosso arquipélago foi, 
respectivamente, o seguinte; 193.834 e 
208 .942. Portanto, não houve "estagnação", 
como afirmámos, mas um pequeno 
crescimento. 
DIREMOS, PORTANTO, QUE DEPOIS QUE FOI 
ADOPT.I\DA, PELA EMPRESA PRIVADA 
MADEIRENSE, PORTO SANTO LINE, A 
ESTRATÉGIA DE UTILIZAÇÃO DE BARCOS 
FERR Y a carreira cresceu 1 O 0,7 5 %! !! O que 
teve como consequência um "efeito bomba" na 
economia da nossa ILHA PEQUENA! 
Por isso, porque os dados fornecidos pela 

Secretaria da Economia, são incorrectos, 
tomamos como "bons" os que nos foram 
gentilmente fornecido i pela PORTO SANTO' 
LINES e neles baseare'mos os nossos trabalhos 
futuros. 
Mas, provemos que o LOBO MARINHO é um 
BARCO HISTÓRICO para a RAM: a evolução do 
crescimento de passageiros entre o PORTO 
SANTO E A MÃDEIRA foi o seguinte: de 1996 
para 1997 27,6%, de 1997 para 1998 15,4% e, 
finalmente, de 1998 para 1999 tivemos um 
crescimento normal de 7,7%. 
Portanto podemos dizer, em resumo, que a 
procura pelas viagens para a "ilha dourada", está 
em manifesto "amórtecimento" ao contrário da 
estagnação por nós anunciada com base nos 
números fornecidos pela Secretaria da 
Economia. 
Por este facto , a empresa já manifestou a 
intenção de invéstir num novo navio que será 
(parece) um "ferry" tradicional e que custará a 
módica quantia de cinco milhões e meio de 
contos. 
É evidente que esta linha foi ganha, em 
concurso público, por uma empresa privada 
ínadeirense e, portanto, não temos nada a ver 
com a estratégia da empresa que pode fazer os 
investimentos que achar por bem. 
No entanto, como se solicitou o apoio da 
UNIÃO EUROPEIA, penso que tanto o 
GOVERNO REGIONAL como o NACIONAL e 
EUROPEU terão uma palavra ~ dizer, 

. Mas, na generalidade', temos a,afirmar que a 
introdução de barcos. tipo "ferry" foi um 
estrondoso sucesso, especialmente devido à 
possibilidade de se pod~rem transportar 
automóveis. 
De facto, esse transporte causou fortes reacções 
contrárias e esta PLACA CENTRAL sempre 
defendeu que a melhor maneira de desenvolver 
o PORTO' SANTO seria facilitar o acesso dos 
automóveis privados ao território da outra ilha. 
Muitas pessoas não erâm desta MESMA opinião 
e estas crónicas sempre defenderam esta opção 
porque modificaria totalmente o modelo 
económico do PORTO SANTO. 
Foi isso mesmo que, historicamente, aconteceu! 
Com um navio que faz 32 anos!!! 
Apesar de a solução "ferry" já existir há mais de 
quarenta anos e a RAM TER ANDADO .A 
BRINCAR AOS BARCOS HÁ IMENSO TEMPO! 
A um barco histórico tem que suceder outro 
barco histórico e a empresa tem dois cenários. 
1) Ou aposta num nevo "FERRY" tradicional 
que fará a viagem em 2h e 15m-e teria uma 
previsível procura, a médio prazo, de 270.000 
passageiros. 
Custo: 5,5 MIL MILHÕES DE ESCUDOS. 
2) Ou aposta num "fast-ferry" de nova geração 
que faria a viagem do Funchal em 52 minutos 
ou 3 6 minutos do futuro porto do Caniçal. Este 
"ferry" teria como efeito uma enorme 
elasticidade na procura , um novo "efeito de 
bomba" na economia do Porto Santo, porque 
teria uma previsível procura, a médio pr:.azo, 
que atingiria um número à volta de 800 .000 
passageiros. 
Custo: 6 MIL MILHÕES DE PESETAS. 
Mas, coIlJ.o afirmámos acima, isso depende da 
estratégia de uma empresa privada. 
MAS NÃO SE ESQUEÇAM DE TER EM CONTA A 
HISTÓRIA DAS LIGAÇÕES PARA O PORTO 
SANTO! 
Eu avisei. .. !! 
E da outra vez, acertei! Mas isso fica arquivado 
nas históricas páginas do DIÁRIO. 

d.jardim@mail.teIepac.pt 
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ante .. uma semana os sons 
do Jazz. "invadiram o Funchal. 
, Desd~, apreciadores' n~tos 
, es curlÇ>SOS, foram mUItos 

, . 

os que ,marcar~m presença. 
uem~se algumas Imagens que 

recordam a Rassagem 
e. sons '~tantes ,pela Mad.ei!a. 
FIcamos a espera da II edIçao. 

a tradição 

Se o caminho se faz caminhando, a tradição 
começa pelo início, por uma primeira vez , 
Assim terá pensado a organização do I Funchal 
Jazz FestivaL A crer no impacto que os sons 
causaram no muito público que participou, a 
segunda edição pode j~ começar 'a ser 
preparada. Durante o decorrer dos concertos ' 
apelou-se à continuidade de um evelito, até 
agora, único na ilha , 
Mas, paT~ além do espectáculo que trouxe 
novos ritmos à Madeira, parece ter ficado 
provad~ que o Jazz não é apenas apr.eciado por 
uma m~no~t~ , Fora,m; no total, algul].s milhares : 
os que' se deslocaram até à Quinta Magnólia -
úm lo~al que se revelou bastahte int~ressante 
para ,acolher este tipo de concertos, O Jazz e os 
'Blues saíram dos lo<:ais do costume e ganhil.ram 
espaço de' destáque na agenda culturaL 
Além disso: o 'Festivahambém deu maior 
visibiÍidade ao que já existe intramuros nesta 
área , AS 'ilctllações da ,jOficina Qúintetode Jazz 
da Madeira" e do "Golden Jazz 'Band" .são disso 
um exémplo, 
A forma como a semana decorreu', c~m filmes 

, associados ao ritmo do 'Festival, ac~lnpanhad'os 
pela "Feira' do disco jazz e Blues" e por . ' 
animação de ru,a, maximizou o efeito' dê uma 
semana vIvida,ao som de notas não muito . 
frequentes entre. 'a maioria: . 
As imagen? que h'aje publicamos são apenas 
alguns dos muitos mo'mentos que fizeram ' o 
Festival, que trouxe até nós algumas 
personagens bem características. Para a 
posteridade ficam alguns dos nomes que 
deliciaram o Funchal com os sons do Jazz e do 
Blues: Quarteto António Ferro, Nicholas Payton 
Big Band. Quinteto Bernardo Moreira, Quarteto 
André Sarbib, Leny Andrade e Trio, Quarteto 
Paula Oliveira e Lucky Peterson Blues Band, 

Islino@dnoticias.pt 
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ESPECTÁCULOS ENTREVISTA 

Contemplar a música 

Texto de J0sé Salvador 
Fotografia de M. Rocha 
Apesar da pouca idade, 
Sara Tavares tem 
desenvolvido uma 
importante carreira que 
desagua em "Mi Ma Bô". 
Obra que mais não é do 
que o reflexo do sentido 
contemplativo que a jovem 
dedica à música e. ,. à vida. 
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«Tenho tido nesta actividade 
experiências muito ricas que 
me têm feito amadurecer e 
observar a vida de forma muito 
profunda e emocional» , É com 
estas palavras que Sara Tavares 
comenta o seu trajecto pela 
música portl.~guesa que, 
iniciado em 1994, seria 
assinalado com as vitórias na 
primeira emissão do "Chuva de 
Estrelas" com "One Moments 
ln Time" de Whitney Houston 
e no Festival RTP da Canção 
através de "Chamar a Música" a 
que se seguiu o projecto Sara 
Tavares & Shout para culminar 
no álbum "Mi Ma Bô" (termo 
crioulo que significa eu e tu), 
entre muitas outras bem 
sucedidas participações, quer 
em espectáculos no país e no 
estrangeiro quer nas gravações 
de bandas sonoras de películas 
da Disney e nos álbuns de 
diversos companheiros de 
cantigas, 
«Deus tem-me abençoado com 
pessoas excelentes, as quais 
não só compreendem o meu 
trabalho como ajudam a 
concretizá-lo e também 

como público, que me tem 
aplaudido, e incentivado. . 
Obviamente isso faz-me sentir 
uma pessoa feliz e sobretudo 
tranquila» , rec.onhece a jovem, 
que sendo confrontada com a 
aproximação às raízes patérnas 
neste seu recente disco 
considera «ter sido o confirmar 
da adopção feita pelos 
habitantes de Cabo Verde 
quando comecei a ser 
conhecida através da RTPI e 
RTP África». 
«Atribuíram-me uma "cabo
-verdianidade" que 
sinceramente, na altura não 
sentia , Mas que se foi 
instalando por via dos 
concertos que todos os anos eu 
faço em Cabo Verde, nos quais 
fui encontrando relações com a 
minha forma de ser. Agora não 

. só sinto mais intensamente a 
ligação com esse país, como 
também os seus habitantes 
consideram-me uma 
representante da cultura cabo
-verdiana no mundo», 

. considera Sara 'Tavares que se 
reportando a "Mi Ma Bô" 
define-o «como .um casamento 
daquilo que foi um encontro 
com as minhas raíZes e 
também o resultado do meu 
olhar <; das influências mais 
contemporâneas a que juntei 
a tudo isto o meu tempero», 
remata. 
Temperos que, refira-se, vêm 

de Portugal por via de Paulo de 
Carvalho e do Brasil através de 
Ivan Uns os quais haviam 
colaborado em "Shout". «Sabe, 
por vezes não acredito que 
possa ter toda esta sorte ou o 
privilégio de trabalhar com 
estas pessoas que fazem 
canções mágicas», confessa a 
intérprete que se reporta a 
«outras personalidades 
interessantes presentes no 
disco». 
«Trabalhei com uma pessoa 
que, embora esquecida, tem 
grande talento, que é a Teresa 
Mayuko e que compôs três 
temas para este disco. O seu 
produtor, Lokua Kanza, é \lma 
pessoa pouco conhecida em 
Portugal, mas muito 
reconhecida em França e na 
maior parte de África, tendo 
ganho muitos prémios. Por 
isso, este é um disco 
abençoado pela sua qualidade 
humana e também pela 
simplicidade que procurámos 
manter no trabalho». 
Ora, todo este esforço não 
passou despercebido à crítica e 
ao público. E se os primeiros 
renderam elogiosos 
comentários ao trabalho os 
segundos acolheram-no de 
modo positivo, ao ponto de 
nesta altura, devido às vendas 
alcançadas, ser disco de ouro, 
Situação que Sara Tavares 



encara «com grande satisfação 
e simultaneamente como um 
incentivo». 
«Sig~fica que as pessoas se 
sentiram identificadas. com o 
que lhes ofereci, porque não 
foi uma coisa fácil de fazer e 
t<J,mbém não haviam certezas, 
na medida em gue se tratava 
de um álbum com uma forte 
atitude africana nurp. país 
europeu e', como sabe, a 
música africana não tem uma 
grande história na Europa, 
embora exista uma relação 
importante entre os 
portugueses e os africanos que 
na prática quase não existe em 

. termos públicos», acrescenta. 
Questionada se os europeus 
têm ignorado as tradições 
culturais africanas, a intérprete 
de "Querer Sonhar" não tem 
dúvidas ao declarar: «Acho que 
nos temos esquecido bastante 
desses valores, porque estamos 
tão envolvidos em nó~ 

próprios, na nossa 
modernização e no 
desenvolvimento, 'que 
deixamos os países mais 
pequenos de África para trás. 

. Só que muitas vezes eles são os 
pulmões do mundo, onde 
ainda é possível encontrar 
pureza em todos os aspectos da 
existência», admite Sara 
Tavares que, continuando, 
dirige um apelo no sentido da 
«recuperação do interesse e do 

.respeito por África que existiu 
há alguns anos para se 
conhecer e amar as pessoas que 
fazem parte de povos que têm 
sofrido muito desde a 
escravatura até à actualidade. 
Mas que, repare, nunca 
abdicou da sua dignidade, 
o que me deixa muito 
orgulhosa». 
Defendendo «uma maior 
atenção às diferenças», a jovem 
mostra-se a favor da 
universalidade entre «os povos 
e não às supremacias cülturais, 
nomeadamente à de expressão 
anglo-saxónica que 
constantemente nos coloniza», 
acusa. 
Voltando de novo a falar da 
sua carreira artística e dos 
recent'es concertos por Cabo 
Verde,. Torres Vedras e 
Madeira, a nossa interlocutora 
considera que esses 
espectáculos mais não são do 
que uma vasta série de 
actuações que «passaram pela 
Namíbia, Moçambique, África 

do Sul, Luxemburgo e pelo 
país, sobretudo por Santa 
Maria da Feira, Algarve, Porto 
e após a Ma9.eira vamos a 
Viseu e ainda este ano está 
prevista uma deslocação à 
Tanzânia», adianta Sara 
Tavares,. que acrescenta: «Tudo 
isto é bom, porque se as 
pessoas me solicitam é porque 
gostam de mim, não como um 
produto artístico mas se calhar 
porque sou uma pessoa com 
quem gostam de falar e que 
lhes çransmite emoções com as 
quais se identificam. E a minha 
carreira, acredite, é feita desse 
diálogo ou, se preferir, dessa 
partilha», sublinha a artista que 
aproveita a oportunidade para 
comentar o seu concerto entre 
nós, produzido no Auditório 
do Jardim Municipal, no 
passado dia IOde Julho: «Foi 
um dos melhores desta 
digressão. As pessoas foram 
extraordinariamente 
simpáticas, muito participativas 
e tiveram uma grande 
capacidade de observação e de 
se juntarem à festa, o que me 
fez sentir, a mim e aos músicos 
que me acompanharam, muito 
à-vontade e é um público que 
transpira humanidade, o, que é 
muito bonito», disse. 
Por último, convidada a falar 
do que virá a seguir de "Mi Ma 
Bõ", Sara Tavares, na forma 
serena que a caracteriza, e que 
nos contagia, não deixa de 
lembrar «cada dia de cada vez, 
e agradeço a Deus o ter podido 
vivê-lo porque isso é um dom 
incrível e gosto muito de 
contemplar o que me rodeia, 
desde as pessoas à natureza». 
Assumindo-se como uma 
pessoa contemplativa, Sara 
Tavares vai mais longe ao 
acentuar: «Penso que Deus 
criou um mundo lindíssimo e 
complexo, do qual só apenas 
vemos uns dez por cento, mas 
que se vai aprofundando ao 
longo da vida . Só que esse 
processo não atingiu a sua 
plenitude, acabamos por não 
ver o nosso semelhante como 
deve ser, com profundidade, 
carinho e amor, no fundo 

. compreendê-lo. Então, os 
meus desejos são continuar a • 
fazer sempre melhor do que 
agora faço, que é comunicar 
com as pessoas e depois que 
exista mais paz e solidariedade 
entre todos». 

jsalvadoz@dnotidas.pt 
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ESPECTÁCULOS 

Lições de intensidade 

Nélio de Sousa 
Propomos três vigorosas 
descargas de metal, 
tocadas aqui e ali, em 
maior ou menor grau, 
pelo "old school". 
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o metal ainda é o que era. 
Pantera, Entombed e 
Destruction colocaram no 
mercado registos demolidores, 
que reafirmam a fúria e a 
atitude originais do "heavy 
metal" . 
Lançados nos últimos meses, 
os novos 'trabalhos de Pantera, 
Entombed e Destruction 
merecem uma abordagem. Pela 
fúria, pela atitude, pelo não 
compromisso, valores que 
marcaram o percurso de 
grandes bandas nos anos 80. 
Ao longo da última década 
alguns géneros foram sofrendo 
actualizações, mas neste 
momento recuperam-se as 
raízes e o espírito de origem, 
sem que as bandas em -questão 
embarquem em viagens 
saudosistas ao passado. 
Propomos três vigorosas 
descargas de metal, tocadas 
aqui e ali, em maior ou menor 
grau, pelo "old school". 
A lendária banda alemã 
Destruction regressa ao activo 
com "All Hell Breaks Loose", 
com o selo de garantia do 
produtor Peter Tagtgren e do 
som brutal saído do Abyss 

Studio. Schmier (baixo/voz) e 
Mike (guitarra), ambos 
membros originais da 
formação, juntamente com o 
novo baterista Sven, acharam 
ter razões para voltar à carga. 
Os temas sucedem-se em 
velocidade alucinante e os 
"riffs" trituram tudo pelo 
caminho. Não se trata de um 
simples regresso ao passado, 

. porque a banda'prova ter 
estado atenta a certas evoluções 
do metal nos últimos dez anos, 
embora se trate da proposta 
mais retro (conservadora) das 
três que aqui apresentamos. 
Não cedem a modernismos, 
apesar de faixas como 
"Extreme Measures" ou "Visual 
Prostitution" soarem um 
pouco diferentes. A regra é 
"trash" cru, rápido e agressivo, 
sem.rodeios ou "groove" . É 
metal simples, directo e sem 
divagações . 
O surgimento desta banda data 
de 1983, tendo-se estreado 
com o álbumBSentence 0[, 
Death" no an0 seguinte, numa 
altura em que os seus 
conterrâneos Kreator e Sodom 
se afirmavam na cena "trash". 
Os álbuns posteriores, 
"Infernal Overkill" e "Eternal 
Devastation", sofreram a 
concorrência dos registos 
inovadores de Metallica e 
Slayer, "Master Of Puppets" e 
"Reign ln Blood", que 

ofuscaram e relegaram para 
segundo plano o "trash" 
alemão. Entretanto, como 
muitas vezes acontece, as 
mudanças de elementos da 
banda conduziu a uma espécie 
de-"autodestruição". Mesmo 
assim, persistiram até 1990 
com "Release From Agony", 
"Live 'Without Sense" e 
"Cracked Brain". 
Os Entombed viveram 
dificuldades e hesitações após o 

"Wolverine 
qu~ marcou 

o percurso da banda e a cena 
metaleira. Entretanto, surgiu 
"To Ride, Shoot Straight and 
Speak the Truth", um registo 
híbrido e sem identidade, e o 
experimental "Sarne 
Difference". O novo diséo, 
"Uprising" , dá conta de uns 
Entombed em máxima força, 
agressivos e directos, com uma 
atitude mais "underground". 
Recuperam a energia e raiva 
antigas, aplicando uma 
sonoridade muito viva e crua, 
em que as guitarras assumem 
importante protagonismo. Não 
há lugar para extravagâncias 
criativas ou calculismos. O 
metal flui com a máxima 
espontaneidade. . 
Apropriadamente, a banda 
escolheu a capa da "demo" 
para a imagem do presente 
trabalho, com um aspecto mais 
primitivo. Uma forma de 
dizerem que não esqueceram 
as suas raízes sem, no entanto, 
repetirem o passado. Das três 
bandas que neste artigo 
abordamos, Entombed é aquela 
cuja música é mais 
diversificada e surpreendente. 
Fazem-se sentir as mais-valias 
adquiridas na escola "death 
metal". Soa como uma 
novidade pela forma como as 
diferentes (velhas ... ) 
influências se harmonizam, 
para resultar num trabalho 
coeso e com traços de 
novidade. É um "crossover" 
entre "trash" metal, "hardcore" 
e "death" metal, com a 
introdução de linhas melódicas 
e ambiências (negras e 
inquietantes) à Neurosis. 
"Uprising" c9nstituirá um 
marco na carreira de Entombed 
como o são também "Left 
Hand Path" (90) e "Wolverine 
Blues" (93). Uma boa surpresa, 
sem dúvida. 
O título do novo trabalho dos 
Pantera, "Reinventing the 
Steel", traduz o cOI,lteúdo. Sem 



acessórios , temas baladeiros ou 
outras coisas dispensáveis·, 
debitam um "heavy" metal 
potente, em' que se nota a 
vontade em recuperar a 
atitude/imediatismo de 
"Vulgar Display of Power" e a 
brutalidàde que marcou "Far 
Beyond Driven". Abundam os 
"riffs" incisivos (doentios) de 
Dimebag Darrell (que fazem os 
Pantera soarem um pouco' 
tradicionalistas) , sempre 
aliados a um "groove" denso e 
contagiante. Há uma clara 
lealdade às raízes, no que 
respeita à própria músi.ca e às 
suas influêricias. Não há lugar 
para evoluções em termos de 
estilo,. Apenas se admite o 
aperfeiçoamento da fórrriula 
qll:e permitiu aos Pantera 
diversas conquistas. 
Embora se trate de um 
conjunto de temas vigorosos e 
intensos , sem quebras, não 
existem faixas tão memoráveis, 
que sobressaiam de modo 
claro do lote, como aconteceu 
em "Vulgar Display of Power". 
Toda a gente se lembra de 
"Mouth ofWar", "A New 
LeveI", "Walk" ou "Fucking . 
Hostile", temas fluentes que 
ficaram logo gravados na 
mente do ouvinte. 
"Reinven'ting 'the Steel" é um 
disco de elevado nível, 
consistente, duro, mas faltarão 
essas faixas que ficam a 
repetir-se na nossa cabeça 
passado muito tempo. Segundo 
declarações de Phil Anselmo, o 
objectivo era escrever canções 
memoráveis como no "British 
Steel" de Judas Priest. 
Numa altura em que o 
chamado novo metal conhece 
um grande impacto, as bandas 
maisligada~ à tradição e às 
raízes do "heavy" metal 
surgem com. autênticas lições 
de intensidade, numa quase 
luta entre gerações. Um dos 
novos temas dos Pantera, 
"Goddamn Electric", que conta 
com um solo de Kerry King, é 
uma homenagem explícita a 
dois pilares do "heavy" metal, 
Black Sabbath e Slayer, facto 
que reforça a ideia ou vontade 
de reafirmação do metal 
tradicional, com uma estética, 
atitude e valores próprios. 
(" All Hell Breaks Loose", 
Nuclear Blast, 2000; 
"Entombed" , Music For 
Nations, 2000; "Reinventing 
the Steel", Warner, 2000) 
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VALENTIM OE CARVALHO 

Greatest hits 
HEART 
Capital Records 
2000 

Bellie Mayers 
VERTIGO 
Universal 2000 

Sinéad O'Connor 
FAITH 
ANO COURAGE 
Warner 2000 

Marina Shopping - Lojas 238 a 240 
Telef.: 291 234920 
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COLECCIONISMO 

Nações Unidas têm . ,. 
·correIOS proprlOS 
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A. Silva Gama 
«Trata-se das Nações 
Unidas, entidade à qual a 
União Postal Universal, 
organismo que 
superintende à escala 
planetária a actividade dos 
correios, concedeu a 
faculdade de possuir uma 
administração postal a 
funcionar como qualquer 
outra.» 

A emissão de selos postais, recepção, 
encaminhamento e tratamento de todo o tipo 
de correspondência, encomendas postais, 
demais tarefas afins e, agora, outras que serão 
bem menos àfins, têm sido em todo o Mundo, 
de há muitos anos e até ao presente, função de 
entidades puramente estatais. E em cada' país 
existe apenas uma administração postal, muito 
embora hoje em dia, nesta era de ditas 
liberalizações (frequentemente estranhas) já 
operem empresas oferecendo muitos serviços 
até então exclusivos dos correios. Porém, e isto , . 
é importante reter, a emissão de selos continua 
a ser missão cometida uriicamente aos serviços 
oficiais. 
Entretanto, pode dizer-se que há uma única 
excepção ao princípio. de que <;:Js selos postais só 
são emitidos par países reconhecidos como tal. 
Trata-se das Nações Unidas, entidade à qual a 
União Postal Universal, organismo que 
superintende à escala planetária a actividade dos 
correios, concedeu a faéuldade de possuir uma 
administração postal a funcionar como qualquer 
outra. Isso inclui a emissão de selos próprios, 
com poder de franquia na .correspondência 
enviada a partir das estações situadas nos 

. edificios das Nações Unidas deNova Iorque, 
Gériova e VieI}a. 

Poderá parecer um pouco estrariho e. mesmo 
inútil que se confeccionem selos para serem 
utilizados a partir de alguns edificios. 
Como primeira justificação, dceita~se que se 
trate de uma deferência com a entidade e do 
reconhecimento da sua enorme importância. 
Por outro lado, e para além dos muitíssimos 
exemplares adquiridos pelos filatelistas, é bom 
não esquecer que por ano passam nesses 
edificios centenas de milhares de pessoa~ e que 
lá funcionam centenas de escritórios das 
representações ~ outros com uma enorme 
produção de correspondência que deverá ser 
escoada atrávés das estações desses edificios e 
franquiada com esses selos. 
Refira-se, ainda, que em todos os selos é prática 
generalizada que a designação do emitente, 
Nações Unidas, figure em inglês, francês e 
alemão. Por isso é habitual que as séries sejam 
constituídas por um número de selos múltiplo 
de três, sendo mais frequentes as de seis selos . 
Assim, dois selos apresentam a menção em 
inglês, dois em francês e dois em alemão. E os 
valores faciais são, respectivamente, em 
cêntimos (de dólar), francos (suíços) e shelins 
(austríacos). Mas se acaso for emitido um só 
selo, nele terão de figurar as três menções. 
Neste caso, a moeda escolhida para valor facial 
será consoante a estação para a qual ele foi 
destinado. 
Deve desde já assinalar-se que a larga maioria 
dos selos editados pelas Nações Unidas é de 
magnífica qualidade. São disso exemplo, o 
conjunto de seis selos e três blocos, um dos 
quais reproduzimos, colocados em circulação 
no passado dia 7 de Julho, para comemorar o 
55° aniversário da Organização das Nações 
Unidas que este- ano decorre. 
Os desenhos destes exemplares reproduzem 
fases da construção dos edificios da ' sede da 
ONU, localizados em Nova Iorque . 
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Um automóvel 
para a vida. • • 
«Os automóveis são 

'con~uzi~?s pc;r~ pessoas. 
O pnnClplO baslco de-tudo 
o que fazemos na Volvo 
é- e deve continuar a ser -
á segurança». 
As$ar .Gabrielsson;. ' 

" UÕi dos fundadores da Volvo 

VOL,,"O 
Mendes Gomes & C Lda 

Parque Industri'al Cancela, Pav 5,10 

Fax: 291 934 331 

, Telefone: 291 934 400 

Um dos mais seguros e versáteis 
automóveis da actualidade é 
também uma experiência ímpar 
de condução numa classe única. 
Com espaço para a família e 
amigos, interesses. de trabalho e 
lazer e aventuras do dia a dia, 
venha conhecer um automóvel 
para a vida. Conheça, o Volvo 
V70! 
O rp.elhor sítio para septir a 
segurança é. atrás do volante, 
'Quando se ultrapassa, qllando 
se tem que travar bruscamente 
ou se é forçado a ter uma acção 
rápida, impõe-se uma resposta 

precisa e segura. Uma excelente 
rigidez torcional e um dos rilàis . 
avançados chassis da indústria 
automóvel transfonnam o V70 
numa inesquecível experiência 
de condução. A tracção 
dianteira e UIíla suspensão 
independente foram 
combinadas com uma 
sofisticada suspensão tras~iril 
multilliik. O resultado é um 
conforto excepcional e um , 
comportamento dinâmico 

. equilibrado, quer se role vazio 
ou em carga máxima. As 
suspensões foram desenhadas 

de fonna '!- que o veículo se 
sinta tão à-vontade em estradas 
sinuosas como em auto-estrada. 
Um princípio fundamental 
acompanha a história da Volvo: 
o respeito por todas as vidas. 
Este ponto de partida tem 
pennitido à marca adqUirir 
posições de destaque na 
maximização da segurança e 
minimização do impacto 
ambiental. Ao escolher uma 
Volvo V70, está a adquirir as 
soluções mais evoluídas em 
termos de redução ~o impacto 
ambiental. Irlstale-se num 
ambientemais ·limpo que o 

~; éxterior, graças aO HJ.tro de 
partículas instalado no 
automóvêl. O noyo con~ersor 

.' Prerriait limpa a camada de 
ozonQ ao Iuvel do chão, à 
medida que conduz, ou seja, 
entra ozón'o; sai oxigénio. Estas 
preocupações de natureza 
ambiental têm expressão na 
primeira declaração ambiental 

para automóveis. Esta declaração 
foi certificada pela Uoyd's 
Register Quality Assurance 
Umited 

Novos motores 
Três dos motores a gasolina são 
alimentados por um turbo. A 
unidade de 250 cv e 2.3 cc 
(em exposição no s~and Mendes 
Gomes), desenvolve um binário 
muito elevado na maioria das 
rotações do motor. A alta 
pressão no turbo' significa 
potência extra 
a altas rotações, o que toma · 
a condução mais empenhada .. 
De salientar ainda a inclusão .na 

" ,"-

gama de modernas 
motorizações a diesel. Ein 

\. 
tennos de transmissão,pode-se 
optar entre uma caixa manúal 
de cinco velocidades 
e urp.a caixa automática 
"adaptativa", que identifica 
o estilo de condução e 
selecciona o modo . 
"económico" ou o· "sport". 
A Volvo V7 O é um autoII).óvel 
personalizado e {) "design" final 
é consigo! Há total liberdade 
para combinar motor, cor 
exterior, cor interior e estofos e. 
equipamento de acordo com o 
seu próprio gosto. 
Conforto, exclusividade, 
"performance" e segurança, são 
palavras que defmem este 
familiar que ... anda depressa! 
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SAUDE 

resultados eram até agor~ 
frustrantes quando 

, comparados corp os obtidos 

InfertiÍida.de no masculino 
,. ,. '. -. ),. L' _ '- , 

no tratamento da infertilidade 
feminina. Cerca çle 7 O por 
cento dos ovócitos submetidos 
a esta técnica fertilizam, 
evoluindo para embriões de ' 
boa qualidade e apreséntan9-0 ' 

';, " 

Quinze porcentod.QS 
casais são confrontados ' 
com problemas ' de , , 
inf€rtilidade, que em cerca 
de 40 por cento dos casos 
se devem· a causas, . 
mascUlinas :, ' 
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Um ~m cada seis casais é 
confrontado com problemas 
deinfeitilidade em 
determinado momento da 
vida. Quarenta por cento 
destes casos devem-se a causas 
masculinas, que encontram na · 
lCSl (injecção , ' 
intracitoplasmática de 
espermatozóides) a única 
técnica eficaz para trátar ,este 
tipo de infertilidade. Um 

, estudo realiza~o P?r 
esp~eià1istas da, F:r-e,e Unlversity 
dé Bt;lxelas , ve~ agora 

• 'cbuflrmar ~ ;g~rançà dá lCSl, 
revelando que a sua utilização 
não comporta ,riscos acrescidos ' 
de malformações congénitas. 
Um dos maiores estudos sobre 
reprodução medicamente 
assistida revela que as crianças 

concebidas através da única 
técnica eQcaz para a 
infertilidade masculina - lCSl 
- não têm risco acrescido de 
n,'íalformàções congénitas nem 
apresentam um 
desenvolvimento mental 
inferior às' restantes crianças, 
O estudo, elaborado por 
especialistas em Medicina da 
Reprodução da Free University 
de Bruxelas, avaliou os. dados 

Jecólhidos nos primeiros IÍove 
·mos de utilização da lCSl e 
nos 17· anos de prática de 
fertilização "in vitro" (FlV) e 
,revelou que as crianças 
nascidas com a ajuda de 
qualquer um dos métodos 
apresentam um 

'desenvolvimento mental 
idêntico à população geral. 

índices de gravidez idênticos à 
. FIV tradicional. 
Aplicada desq.e 1992 : a leSl 
veio levantar um,a,série de 

, Quinze por cento de todos os questões que punhàm em 
casais sãQ confrontados com , causa a segurança da sua 
problemâsde infertilidade, ' utilizaçãó. lsro porque, 
que em cerca de 40 por cento segundo alguns especialistas, ' 
dos casoS se devem a causas ' as barreiras naturais da 
masculinas. A injecção, fertilização são ultrapassadas e 
intracitol?lasmática de o esperma não é escolhido ' 
espermat'ozóides (IeSl) é, por selecção 'natural mas pelo 
actualmente, a única téénica embriologista, podendo 
eficaz pafa tratar a existir problemas ao nível 
infertilídíldemasculina. , , genético. , , 
AlCSl consiste na injecção de , ' 'Este estudo;qué desd,e 1992 
um único esperni-átG>zóide. ; j~ envoIveúpertode 3.000 
através de uma micro piPe ta crianças; yem" entao . 
no citoplasma do ovócito sob demonstrar que o recurso à 
vigilânci~ microscópica. Cerca lCSl não comporta riscos 
de 48 horas depois do ' acrescidos de malformações 
processo de microinjecção são congénitas nem atrasos no 
transferidos para o útero dois desenvolvimento mental 
a três embriões, comparativamente à 
Este método vem resolver a população em geral. 
maior parte dos casos de revista@dnoticias.pt 





ESTÉTICA 

{) . contorno · dos olhos 
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ldalina Camacho 
( esteticista) 
«( ... ) o tratamento 
e beleza dos olhos começa 
por uma boa higiene, 
a desmaquilhagem todas 
as noit~s, para evitar 
irritações e inchaços nos 
olhos.) 

Rua do Esmeraldo, 

n.o 61 . . 3.°, Dt.° ' 

, Telefone: ·291224921 

Funchal 

Todo o rosto está submetido ao fenómeno de 
envelhecimento, no entanto, o contorno dos 
olhos é a parte mais sensível a este processo. 
As rugas podem classificar-se essencialmente em 
três tipos: 
- Rugas muito finas do chamado tecido 
microdepressionário da pele, mais marcado nas 
peles secas ("pés-de-galinha"). 
- Rugas de expressão, resultantes da acentuação 
permanente dos sulcos normais do rosto, 
muitas vezes pór consequência hereditária. 
- Traços de abatimento (bochechas, duplo 
queixo e papos sob os olhos). 
O contorno· do olho é constituído por duas 
pálpebras, uma superior móvel e uma inferior. 
As pálpebras 'sã.o sobretudo órgãos de protecção, 
o acto de piscar, voluntário ou reflexo, é. 
demonstrativo dessa função. 
A pele das pálpebras é 'muito fina, sensível e 
vulnérável, .nesta zona do rosto as fibras de 
colog'énio e elastina ~~stroem"se mais 
ràpidamente e a syá' renovação é mais lenta, 
·ássim se explica a perda de elasticidade e o 
aparecimento precoce das rugás, 
Naturalmente que aqui surge uma questão 
óbvia: é possívd tratar .as rugas? Evidentemente 

. que sim, é possível atenuá)as éomo também 
preveni-las, Existem produtos e métodos de 
tratamento desenvolvid,os cbm tecnologias 

-nll,lito avaqçádas que diminuem as rugas. 'e 'as 
OIhéitas~ ' com propriedades drenantes; e .: . 
tonificantes. .,. . 

Para além das rugas, as olheiras são também um 
problema desta área, residem na .pálpebra 
inferior, na região soborbital, traduzindo-se por 
manchas azuladas e roxeadas, . que são o 
resultado de uma' má circulação sanguínea da 
pálpebra, hereditariedade, cansaço e "stress" . 
Estas situações requerem um tipo de tratamento 
que facilite a circulaçãp, como a drenagem 
linfática e a aplicação diária de um produto 
vascularizante. 
Os chamados "papos", sobretudo nas pálpebras 
inferiores, devem-se principalmente a uma 
retenção de água e acumulação de gorduras, são 
pàrticularmente visíveis de manhã e são 
consequência de um abrandamento nocturno da 

. circulação linfática. Os tecidos das pálpebras 
distendem-se, a gordura que está presénte em 
redor do ' olho tem tendência para encontrar aí 
um refúgio e formar uma bolsa de gordura 
permanente. 
O tratamento mais adequado nestes casos é 
também a drenagem linfática, a massagem 
ajuda ao descongestionamento desta área 'para a 
libertação das gorduras acumuladas, como 
t~mbém' a aplicação diária de uma máscara 
drenante .· Em alguns casos considerados dificeis, 
a cirurgia estética é a única solução. 
Face à fragilidade desta zona é importante a 
escolha do produto adequado, e de preferência 
s.empre com um profissional de estética, o 
tratamento e beleza dos olhos começa por uma 
boa higiene, a desmaquilhagem todas as noites, 
para evitar irritações e inchaços nos olhos. 
A maquilhagem pode exprimir muitas sensações 
com o mesmo olhar, além disso, marca uma 
certa personalidade. As pestanas são um ponto 
fundamental na beleza e na maquilhagem dos 
olhos, para além de terem o papel de filtrar a 
luz e de impedir a entrada de poeiras e outros 
corpos estranhos, 
As sobrancelhas não são simplesmente um 
ornamento, mas ta.lnbém uma "barragem" 
destinada. a desviar a transpiração da testa e 
impedir que se espalhe nos olhos. 
Estas são também um pouco "da fisionomia do 
rosto, o seu redesenhar, consoante o efeito que 
se pretenda adequado a cada rosto, constituei 
um elemento chave da maquilhagem dos olhos, 
pois sublinha a simetria do rosto. 
Mais do que qualquer zona, o contorno dos 
olhos necessita.de protecção, hidratação e 
regeneração. Com o tempo, as defesas e as 
barreiras da pele enfraquecem, conservar a sua 
juventude, dia após dia, significa tratar, dando à 
pele produtos com numerpsos princípios 
activos para uma boa saúde e regeneração 
celular. 
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ASSOCIAÇÃO DE PUROS ÓO FUNCHAL 
OS apreciadores de <r:harutos saíram da "clandestinidade" e 
formaram uma associação. Os corpos sociais da "Associação de 
Puros do Funchal", recheada de caras conhecidas, tomou posse 
esta semana, através de um convívio social bastante animado. 

'. . . . Fotografia de M. Rocha 

OCIEDAD 

INAUGURAÇÃO DA EXPOMADEIRA . 
A feira deste ano parece ter sido bem sucedida a avaliar pelo ar 
de satisfação de alguns dos organizadores, aqui fotografados no 
dia da inauguração da ' exposição. 

Fotografia de A. Spínola 

ChristianDior 
Convido ·' . 

Venha ~onhecer a nova·e inovadora linha de cuidados 
'solares Christian Dior, durante a semana de 24029 
'de Julh(), na Maison du Parfum, e receber uma dose 

de ensaio de cuidados Dior mais adequada para si. 
• J. .-

Shopping Center Anadia , Loja 54 - Funchal 

Número de omo$fro$ limitado 00 $tcçk dísponiveL 
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OCIEDAD 
"FESTIVAL JAZZ" BASTANTE CONCORRIDO 
A~reciadores ou não, foram mUitos os. que conviveram nas noites 
do I Festival de Jazz do Funchal. Ficam aqUi alguns dos momentos 
de descontração vividos durante eis concertos do últ:i.ino 
fim-de-semana, na Quinta Magnólia. 

Fotografia de M. Rocha 



EXPOSiÇÃO DA UMa NO TURISMO 
Foi por muitos visitada a exposição colectiva de k:'te 
e Design da Universidade da Madeira, inaugurada na 
Galeria da Secretaria Regional do Turismo. 

Fotografia de Duarte Sá 

",;>'1 ' " . . " '" 

. ' 
··~JEAN'PAUL GAULTIERNO REGENCY ' . 

. ; :.'. O p.~tel da cadeia Regengy, do empresário madeite;nse Lpís . 

.. ' Camaéh6, reéebeu recentemente na suá" Unidade de Lisboa 
''.~ ; ,,<: " (Chiado) o estilista JeanPaul Gautier, 'na fotografia acompanhado 

" .. ::;.. ' por João Corte-Real, director do hotel na capital. , . 
D,R, 
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NCURSO A VIDA É UMA FESTA 

REGULAMENTO 
1 - "A ~da é uma fesla" é uma 
rubrica comercial do DIÁRIO, a 

; pUblicar aos domingos na REVISTA, 
que será concretiz.da 
exclusivamente por intermãdiQ dos 
~stabelecimentos de fotografia eloÍJ , 
fotógrafos em nome individual, Que ' 
tenhám aderido à iniciatiá 
2 - A rubrica assenta na' publicação 
de uma ou várias folografias Que 
resultem de reportagens efectuadas 
pelos eslabelecimentos elou 
pfOfissionais aderehtes, e que se 
circunscrevem às festgs ge 
cas?mento, baptizados e, outras 
iniciativas'do mesmo âmbito, desde 
que as mesmas tenham ocorrido 
nã Região Autónoma da Madeira, 
Casos oriundos das comuniaades 
madeirenses no estrangeiro serão 
também aceites, depois da 
apreciação do DIÁRIO caso a caso, 
3 - A entrega de material para 
publicação pelos estabelecimentos 
e/ou profissionais aderentes 
pressupõe, automaticamente, que o 
mesmo está devidamente 
autorizado pelos respectivos 
clientes. Para esse efeito, os 
estabelecimentos e/ou profissionais 
aderentes devem garantir a devida 
autorização através de impresso 
elaborado com essa finálidade, 
4 - As reportagens para publicação 
devem vir acompanhadas, sempre 
por escrito, dos dados minimos 
para a elaboração das respectivas 
legendas (nomes dos protagonistas, 
data e local do evento, etc,l, Não 
serão aceites reportagens de 
eventos ocorridos há mais de dois 
meses, relativamente à data da 
publicação, 
5 - A lista de estabelecimentos 
e/ou profissionais aderentes será 
divulgada junto à publicação das 
fotografias, sob forma de espaço 
publicitário, 
6 - A partir das reportagens 
publicadas, exclusivamente 
relacionadas com casamentos, o 
DIÁRIO promove os concursos 
denominados "Noivos do Mês" e 
"Noivos do Ano", que se regerão 
pelas normas seguintes: 
A eleição dos "Noivos do Mês" e 
"Noivos do Ano" ficará a cargo de 
um júri, presidido pelo coordenador 
de Fotografia do DIÁRIO, 
OS "Noivos do Mês" serão elerros 
mensalmente. Os noivos eleitos 
ganham automaticamente uma 
viagem a Canárias, oferta da 
Agência de Viagens Blandy, bem 
como um vale de 20 mil escudos, 
oferta da Tribo, Os prémios podem 
ser reclamados atê 15 dias após a 
publicação do resultado, na Loja do 
DIÁRIO, à Rua da Alfãndega, n-' 8, 
no Funchal 
Os "Noivos do Ano" serão eleitos 
uma vez por ano, entre os 
escolhidos para "Noivos do Mês", O 
casal premiado terá direito a uma 
viagem a Londres, oferta da 
AgênCia de Viagens Blandy e um 
vale de compras no valor de 40 mil 
escudos, oferta da Tribo, Os 
prémios podem ser reclamados até 
15 dias após a publicação do 
resultado, na Loja do DIÁRIO, à Rua 
da Alfãndega, n-' 8, no Funchal 
Quer os "Noivos do Mês", quer os 
"Noivos do Ano" poderão ser alvo 
de reportagens especificas a 
publicar na REVISTA'do DIÁRIO, 

" 

Hilário e Paula 
Berenguer uniram 

os seus laços 
no Rassado dia c8 

de Julho, na igreja 
do Caniço e foram 

apadrinhados por 
Rui-Gouveia 

e ,Cristina Ramos. 

BL~,ND·Y: "Uma viagem à me 

AGÊNCIA DE VIAGEN.~ 

Telefs.: 291200691 e 2919,82114 (P~rto Santg) 
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Lúcia Couto e Sérgio 
Couto uniram 
os ,seus laços a 27 
de Maio, na igreja 
de Santo Antonio 
e foram apadrinhados 
por Rita e Peter 'Vigné. 

Foto 

FOTOS ~ FOTOSOL- Amor p ... erfelto 
CANHAS ~ ............... i/omru r :lfulirla 

l I .. Ji 
\ .. 

" 



Fe~izes, hoje e sempre, 
MIcaela 1 esus' e Marco 

, Jesus realiZ:áraIh" o' seu , 
casame,ntG.,na igr~j~ 
da parogul,a de -Patlma, 
no dia '24-de Junho ". 
de 2000~ ' Foram '.: 
apadrinhados por Ana 
Vaula Rodrigues 
e José Luís Rodrigues. 

Tânia .Isabel e Samuel Paulo 
casaram-se na igreja de S. José, ' 

no dia 24 de Junho e organizaram 
a festa no Hotel Roca Mar e, 

foram. apadrinhad,os }2or Regina 
MarIa e por Jose JO,ao Franco. 
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PSICOLOGIA 

'o que é uma psicose? 
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Mónica Camacho 
Licenciada pelo Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (I. S. P. A.) 

«( ... )é um rranstomo 
mental grave que se 
caracteriza essencialmente . 
pela perda do contacto 
com a realidade. Alguns 
aspectos da realidade 
são mesmo totalmente 
negados e substituídos por 
concepções particulares 
e peculiares que têm a ver 
unicamente com as 
caracteristlc~s da doença.» 

o meu marido, sempre que o contrario ou digo 
algo que não lhe cai bem, costuma dizer-me que 
o meu problema é ter uma pSicose. Não sei o 
que quer dizer nem ele me sabe explicar. Pode 
explicar-me? 

Luísa Fernanda L.M.O. 

Creio que o seu marido usa esse termo como 
poderia utilizar qualquer outro, é mais uma 
forma de agressão verbal do que atribuição de 
um significado, contudo, em traços gerais, a 
psicQ~e é"um transtorno mental grave que 
ç~~cte~iZa~é;tssencialmente pela perda do 
~otiiiÇ.i:is~~, realidade. Alguns aspectos da 
realida9:e'-Sâ€i 'mesmo totalmente negados e 
substituídos por concepções particulares e 
peculiares que têm a ver unicamente com as 
características da doença. Assim, a sintomatologi;l 
psicótiCà caracteriza-se principalmente pelas 
alterações a nível do pensamento e dos afectos 
(afectividade) e, consequentemente, todo o 
comportamento e toda a vida do' indivíduo ficam 
çomprometidos. Por 'exemplo, um paciente que 

:destrói a casa familiar, sem qualquer tristeza ou 
arrependimento, pois na sua realidade esta estava 
possuída e fazendo mal a ele e aos membros da 
família. É como se os seus sonhos o~ pesadelos 
se tornassem realidade. A psicose pode estar 
presente nalguns qúadros .clínicos, p. ex. na 
esquizofrenia. Qualquer pessoa, mesmo sem 
apresentar doença mental pode, numa 
determi.J;lada fase ou momento da sua vida, ter 
sintomas' ou desenvolver uma psicose, p. ex. se 
algo terrível acontecer e se for dificillidar com 
esse. acontecimento (não esquecer que O que para 
uns pode ser terrível para outros pode não o ser 
e vice-versa) é a chamada psicose reactiva ou 
pós-traumática. Também o uso de drogas pode 
provocar um quadro psicótico, a chamada 
psicose induzida por substâncias; ou quando 
estamos doentes, p. ex. com uma infecção, 
descompensação de diabetes, após uma cirurgia 
ou parto, etc. podemos apresentar sintomas 
psicóticos. Muitas pessoas quando se apercebem 
de um doente esquizofrénico, normalmente 
riem-se, têm muita pena, ou comentam que 
devia estar "ali ou acolá" ou limitam-se a trata-lo 
como louco, mas a verdade 'é que todos nós 
t~mos "partes" psicóticas, neuróticas, normais, 
etc. usamos este recurso psíquico de pôr nos 
outros a loucura no sentido de nem pensarmos 
ou sentirmos em nós, por isso continuamente, 
ao longo dos tempos, reagimos mal ao doente 
mental e, se pensarmos bem, só reagimos mal, 
seja de que forna for, quando algo nos afecta 
realmente. 
Normalmente quando a psicose acontece o 
paCiente fica "fora da 'realidade" tal como a 
conhecemos, a crise típica caracteriza-se por 
alguns ou todos os seguintes sintomas: 1- Pode 
delirar, fala e acredita em coisas que não faz 
sentido para os outros. 2 - Ter alucinações, vê, 
ouve e/ou sente algo que mais ningué!,ll vê, 
ou~e e/ou sente. 3 - Ficar desorientado, pode 

deixar de saber quem é ou onde está. 4 - Ter 
alterações do humor , ri e/ou chora sem motivo. 
S - Alteração do afecto, parece não sentir as 
coisas como a maioria das outras pessoas. 
Podemos assistir a sensações e desconfianças por 
p~rte do paCiente de que está a ser observado, 
provocado, gozado, comentado, controlado, 
perseguidó, vigiado, traído, etc .. Agitação, 
confusão, agressividade. Não falar "coisa com 
coisa". lnsónia e inapetência. Sensação de que os 
mais diversos factos não são coincidências mas 
sim que eles têm alguma coisa e ver com ele. 
Atribuição de significados diferentes a coisas 
reais que estão realmente acontecendo. 
Isolamento, não querer contacto cOIn ninguém, 
assumir um comportamento estranho. 
Pensamento bloqueado, interrompido, parece 
que não consegue transmitir uma ideia até ao 

. fim. Desleixo com a aparência e a higiene. 
Alguns pacientes, principalmente quando a 
doença aparece na adolescência, ficam mais ' 
pueris, superficiais, com um sorriSO-inadequado. 
Uma psicose pode aparecer subitamente ou aos 
poucos, no decorrer de muitós an<?s . É muito 
importante que o tratamento comece o mais 
rápido possível. Muitas vezes não é possível 
controlar a primeira crise em casa porque o 
paciente simplesmente não aceita que esteja 
doente nem -qualquer tipo de medicação. Se for 
necessário deve ser hospitalizado mesmo contra a 
sua vontade. Normalmente não fica "revoltado" 
ou "traumatizado" porque após a melhora 
reconhece que não estava bem. Além disso, uma 
psicose cTOnificada é muito grave e com certeza 
muito mais traumatizante para o paciente e toda 
a família. Após o começo da medicação pode ter 
lugar a psicoterapia, importante para uma 
recuperação mais consistente. 
Para a'família: não adianta querer convencer o 
paciente de' que as suas cismas, aiucinações, 
sensações, etc. não são reais, se assim fosse ele 
não estaria com psicose. É uma doença que pode 
ser benigna e rapidamente controlável mas 
também pode ser muito prolongada, dificil de 
controlar, ter recaídas, ter fases de depressão, etc. 
Nos pacientes jovens, na faixa dos 14 a 24 anos, 
o tratamento não deve e não pode demorar. As 

-consequências de uma cronificação podem ser 
catastróficas. Existem pais arrependidos por não 
terem procurado ajuda a tempo mas nunca por 
terem forçado um tratamento contra a sua 
vontade. Outro aspecto é que algumas vezes 
desaparece a psicose mas o paciente fica cansado; 
desanimado, triste, sem vontade de fazer as 
coisas. Normalmente a sua reacção e da família é 
de desânimo, pois justamente quando estava 
tudo a correr tão bem surge a depressão. Esta 
depressão é um factor normal na evolução da 
psicose, como se fosse um estado de 
esgotamento do cérebro após ter "funcionado 
demais" durante tanto tempo, além de que, 
geralmente apresenta muito bom pr.ognóstico 
quando acaba numa depressão, muitas vezes sem 
risco de cronificação. 
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Pastéis de espada 
INGREDIENTES: 
3 ovos 
600 grs. de batata 
300 grs. de peixe-espada 
(+/- 3 rolos) 
1 cebola 
Alho, salsa, cominhos, pimenta 
é 3 colheres d'e sopa de azeite. 

, 
LISTA DE PREMIOS 

'. o.' 

PREPARAÇÃO 
Coze-se a batata e transforma-se em puré. Coze~se o peixe e esmaga-se. NurÍla panela refoga-se uma 
cebola com 3 colheres de sopa de azeite. Depois de loura iun:ta-se o .puré ~e batata (o puré de batata já . 
está misturado com as 3 gemas, a pimenta e os cominhos), deita-se .a salsa e o peixe. 
Mexe-se em lume brando e no fim deita-se as claras em castelo. 
Formam-se em bolinhos e frita-se. 

Joana Sousa 

.. ': 

Semanalmente será atribuíd~ ao vencedor(a) de "Quem Vem Jantar?" um dos prémios abaixo apresentados. 

Os premiados deverão dirigir-se ao DIÁRIO de Notícias, na Rua da Alfândega, 8, a fim de levantarem o seu prémio, no prazo de 15 dias. 

casa 
Rua da Alfândega 

78 r/c 
Tel.: 291 222 380 

Envie a sua melhor receita para: 
DIARIO de Notícias 
Rua D·r. Fernão de Ornei as, 
56 - 3° andar, 9054-514 Funchal 
para Concurso "Quem Vem Jantar?" 
Departamento Comercial 

REVISTA39 
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