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FREITAS DO AMIlRAL DEMITIU-SE 
DE PRESIDENTE DO CDS 
• Democratas-cr,istãos vetaram o 'nome 

de Vitor Crespo ( PSD r ,para Prime,iro -Ministro 

Avançou-se para a escolha de pessoas 
antes de se definir 1m princípios, 
estratégias e critérios 

Amaral surge dois dias de-
pois de Pinto Balsemlo ter 
confirmado a intençlo de 
propor o antigo ministro da 
Educaçio, Vltor Crespo. pa-
ra chefiar o Nono Governo 
oonstitucional português. 

imbito necionaI. 

EMPRÉSTIMO 
DO B.E.I. A PORTUGAL 

O «Diário da República» 
lublicou ontem a resolução 
do Conselho de M inistros 
que aprova as condições 
c')ntratuai s de um emprés-
t'mo de 25 milhões de uni-
( . des de conta europeia a 
( 3lebrar com o Banco Eu-
I ' peu de Investimentos. 

- afinna o dirigente demissionário ' 
Pela primeira vez na his-

tória da AD. coIigaçlo for-
mada em 1979. os princi-
pais órgios entre congres-
sos dos dois maiores par-
tidos da Atiança reúnem-se 
ao mesmo tempo para ana-
lisar uma crise politica de 

Esta crise foi aberta h6 
dez dias. quando na ante-
rior sessão do Conselho 
Nacional do PSD Pinto BaI-
semio anunciou a sua de-
missão da chefia do Gover-
no uma semana após o 
conjunto dos partidos da 
AD terem sofrido o que 
Freitas do AI1W'III definiu 
como desaire nas eleiç6es 
autárquicas de 12 de De-

Os conselheiros de Estado pouco .... tes de se iniciar a reunião ontem efectuada 
no Palácio de Bel6m. 

A resolução indica que o 
Conselho "de Ministros, na 
[ :.Ia reunião do dia 9, a UI ::>-
ri zOu o ministro das Fina"-
ç as e do Plano a outorsar 
!"'cs referidos cnrltratos de 
emprestlmo, que servira 
.ara financiar a construção 
da ligação rodoviária Alber-
garia-Viseu. 

zembro. No PalãciQ de Belém Freitas do Amaral pediu ' sobre a sua demisslo. 
ontam a demissio de pre-
sidente do CDS _ referi- A posição de Freitas do 
rem várias fontas politicas 
- horas antas de os Con-
selhos Nacionais desta par-
tido e do PSD analisarem 
separadamente a proposta 
de Vitor Crespo para pri-
meiro-ministro. 

O CDS tinha manifestado 
abertura em relaçio ao con-
vite feito a Mota Pinto pa-
ra chefe do Nono executi-
vo. mas após este politico 
social-democrata se ter re-
cusado a formar Govemo. 
os democratas - cristios 
guardaram silêncio quanto 
à sua posiçio a Vitor 

RAMALHO EANES PRESIDIU 
O empréstimo. com um 

p!azo de 20 terá um 
período de àife"mento de 
quatro ano., a p2rtir da da-
t ê da ass!natura do contra-
h I e a sua emo..-tlzação se-
: j feita er." 32 semestrair-
( 3des. com ln íC10 previsto 
, ara 30 de Junho de 1987. 

à primeira reuOIaa do Conselho de Estado 
• ALBERTO JOlo JARDItt 'Otal POSSf COMO CONSELHEIRO Os juros dependerão da 

\ . xa que o BEl praticar no A Antena Um da RDP 
anunciou que o lider demo-
crata-cristão tinha mencio-
nado o propósito de se de-
mitir da presidência do par-
tido durante a reunião da 
Comissão Directiva. 
carta lida pelo próprio. 

Depois disso. Freitas do 
Amaral e outros dirigentes 
do CDS reuniram-se em 
Lisboa pMlI apreciar a si-
tuação II. à entrada da reu-
niio do Conselho Nacional. 

. 22hOO. o lidar 
democrata-cristlo escusou-
-58 a comentar inform8ç6es 

Crespo. Freitas do A..-aI foi o dos pelo Parlamento: Nuno 
No Executivo. segundo único membro do Conse- Rodrigues dos Santos. Mo-

várias fontes politicas. nio lho de Estado que nio 85- ta Pinto. MtIrio Soares. AI-
estava prevista a participa- teve ontem presente na to- varo Cunhal 8 Freitas do 
çio de Pinto Balsemio. macia de posse de ris dos Amaral. que comunicou nio 
Freitas do Amaral e Ribeiro seus elementos e na primei. poder estar presente à reu-
Teles (embora o dirigente ra reuniio daquele órgio. niio. 
popular-monárquico mani- O Presidente da Rapúbli- Do Conselho de Estado 
festasse disponibilidade) . ca, ganeral Ramalho E_s, fazem parte o presidente 

Fontes partidárias disse- empossou o presidente da do Perlmlento. o primeiro-
ram à Anop que o pedido Assembleia da República . -ministro. os presidentes 
de dernisslo apresentado Leonardo Ribeiro de Ahnei- dos Governos Regionais e 
por Freitas do Amaral __ da. o provedor da Justiça. o provedor da Justiça. 

AD está em perigo 
--CONSIDERA O SOCIAL-DEMOCRATA ANTÓNIO VILAR 

ge /l8 sequ6ncia de alguns l"ampIoo)a C6rte AMl. e D A reuniIo II presidida pe-
dirigentes do CDS discor- presidente do Governo Re- lo PnIsidente da República. 
darem da indicaçio de Vi- gional de Madeira. Alberto o único membro cujo men-
tor Crespo para chefe do Joio Jardim. nos termos do dato pode ser ilimitado. 
Nono Govemo. Artigo 145 da Constituição. pois quando deixar BeI6m 

Essa discordAncia _ re- Cinco dos conselheiros pode" nele continuar, uma 
feriram as mesmas fontes foram indicados pelo Presi- vez que a ConstituiçAo de-
_ teria II ver entre outros dente da República: Nobre termina que tenham assen-
aspectos com um conten- da Costa, Melo Antunes. to no Conselho de Estado 
cioso surgido no Ambito da Henrique de Barros. Jorge os antigos Presidentes da 

Parle da reunião de ontem l ea> e{llre Pin to Balsemão e 
das Comissões Politicas 015-1 A n tón io Vilar - d1 3se à ANOP 
t rttals do PSD foi preenchida o da distrita l do 
por «uma troca de galharde-- Porto. . 

ÚLTIMA HORA 
CONSELHO NACIONAL DO PSD 
APROVOU O NOME DE VíTOR CRESPO 
PARA PRIMEIRO-MINISTRO 

o Conselho Nacional do 1 me de Vltor C espo para 
PSD aprovou hoje que o primeiro-ministro. 
partido proponha ao Pre- O Conselho do 
sidente da República o no· (Continua na 2.' I>ágl na I 

A polémica teve origem em Universidade Livre. proprie- Figueiredo Dias e Miguol República eleitos na vig6n-
declarações prcstad?s ontem Galvio Teles. cia da lei constitucional e 
por António Vilar a wn ves- (Co"thttUl. "" "" 1,IÔ f/;'W j ()utr:os cinco foram vota- que RIo hajam sido desti· 
pertlno de Lt.sboa, attnnando I--------:.:...:.;;,..---..:.==..:::.:::...;==:...:.:::..:..:::::..:::...::!:::...:::::..:::::: 
que «o projedo AD falhou até ASSEGURA MÁRIO SOARES 
agorr » e que, em caso dt ser 

PA:RTIDO SOCIALISTA REJEITARÁ 
Ta 1985 _, acrescentando que • -

Q U A L Q USO L U ç A O DE G O V E R NO 
QUE NÃO R E SUL TE D E E L E I ç Õ E S 

uma hora e meia e no finai 
António Vila r di sse à ANüP alinda. o moUn, da MIA de· a J;'ovemsçàQ dos I'iOIOiaUst as. 

miss;.'o t ', o fucto. do P:tra!!M: iniciar já NI1 da-
, . ... Ikl,úbllt' a t e r m ' iro o p ;trlido pron'lo" er:i 

J;'unt ado a Balsemão o que o ..,..troe os parceiros 
fe\'u,'. a d emitir-se. (UGT. OGTP e empre-

Consideram que uma. e ou- sarbt.Jo ) " fim de se estabe.le-
trll si tuação constituem da- ce r um diálogo social. Ao 
tios bem da g-ra- mesmo. tf>rá lugar um collt-
, ' i,tude e dEi uma tncoas- qulo sob rf' economia para se 
ciên(!ia (..'Onl que S4!l vive o fazer um le' 'ltntanw:.to a um 
mome nto lHllitico. soeiu. • debate sob re a l)(Ir-
económico do P ai.,- tuguesa. 

A\'a nçarn com IIf:llM>shls A 3po ta d. Mário Soares ,. 
c oncre tas a Uernu th'll . 6 d. , 'e neer eleições e obte r 
que dizem que o PS n ilO) makJt'ia SUOc.Wllte para faur 
tarA qU!llque r soh -r.i.o df' G-o- Gm.'"t"rao St"m lIec.essidade de 
, 'erno, inelu h 'l- d e Sah 'a \"ilo muletas. Se taJ aào aeon.teeer 
Nac ional. q ue nào res ultf' - Het'ntua. !te.d outra. 
e lt>lções. Por outro Indo. enlre coisa: insistindo que. agonto . 
os dlrigf'ntes de Ct1lmh, 'jo 1\ .,)Os ta é para maioria e não 

l»erm:tnece a dtn' i a: outra coi ... 
forear a sihuu:Ao de e lei\,,"ies. Se hom',sse ao\'1I. oons ulh. 
:1ntecllhldus. o que podt" rA nio auh\rquICft. dizem .. soch,U!II-
ser de todo f!:I, .. ll O 1)llr- tas. .. , 'lt6rla 00 PS M!rl .. 
tido ou d e ixar pasSK r mais m ll lor, roL", se nota que a en,-
um te mpo ! S6 qut" qu:.l 110 halaJtem "em a aumeatar de 
m ais temlK't lu,ssa r , mui" 11 si - manf'ira "" 'om"el aos soe.a-
t'uliçiio d o " aí", se agr.vurú (', 
como ta l, serA depois ( Con tinuo., lIa 10.- págjna ) 

da celebração do 

O dr. Alberto João Jardim no momento em que tomava 
posse como conselheiro de Estado. 

l\ONISTRO I<'INLANDÊS 
PASSA ,,'UI DO ANO NA MADEIRA 

Marjana Vaananen. ministro dos Assuntos 
Sociais do governo de col igação da Finlândia, 
é esperada amanhã no Funchal, onde assistirá 
ao espectáculo da queima de fogo de Fim 
do Ano. . 
A senhora Vaannnen. que viaja acompanhada 
de seu marido. o jornalista Jouko Vaananen. 
chefe de redacção dum dos principais jornais 
de Hels ínquia. gozará na Madeira uma sema· 
na de férias. 
Assinale-se que ontem devido à não aprova· 
ção do Orçamento de Delesa o Governo fin-
landês caiu. mantendo-se contudo os minis-
t ros em funções até à nomeação de um /lOVO 
primeiro-ministro e posse de um novo gabi-
nete. 

PE·LA PR!MEIRA VEZ EM DIRECTO 

Espectáculo de luz e COr q e se renova ci:lda ano que passa as iluminações de Natal tornam esta nossa ci-
dade mais v iva e atraente . A imagem localiza uma das zonas nobres deste burgo, junto ao cais da óoar.e , 
ponto de enconl .o escolhido por muitos para observar o tradicional fogo de artificio que ilumina o anfi -
ltHitiO. CI\ •. H,IUh) 11 .1 II U.t'i UI.. Fim (te Ano, 

QUEIMA DE FOGO DE ARTIFíCIO 
PARA O CONTINENTE E JAPÃO 

A queima de iogo·de·ar· 
tificio na noite de São Si l-
vestre será transmitida. em 
directo. pela Radiotelevisão 
Portuguesa para todo o ter· 
ritório nacic1na l e Japão. 

O tradicional e famoso 
espectácu lo de luz. cartaz 
tu rís t ico des ta Reg ião. assi -
nala a eassa!lem de ano. 

Esta transmissão (via saté-
lite) acontece pela primeira 
vez a partir da RTp· M adeira 
e es tá incluída na progra· 
mação alusiva ao Ano No-
vo da nossa estaçã<!' tele· 
vi siva. 

O «Especial Fim de Ano» 
começa às 22 horas do dia 
31 de erolon· 

gando·se a emissão de LiS' 1 gelo nome de «Especia l Fim 
boa até às 2 horas da ma· de Ano» - o Centro Re-
drugada . seguinte. No pri· gional eia Madeira incluirá 
melro dIa do ano a RTP- uma primeira grande parte 
·Madeira «Iigará» _ a R"ma. ! do «alinhamento» nacional. 
para a transm'ssao directa I Nessas quatro horas (o 
da «Missa para a Paz». . 

Do programa que assina. pro.grama no _Continente 
lará , na RTP. a passagem tera uma duraçao total de 
do ano - e que tem o sin- I (Continua na 9," ptlgtDal 
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VISITE-NOS 

N ; t; Â "' v)) L IC (! I{ th q E 

ARSENIO'S REST AURANT 
N O I r E 'E s'p'íHY .. fi. D' E 'F t'w o E A N O 

. A PARTIR DAR HORAS J . 

C E I E 

( , ' /11 

Com 

C o N NOS C Q o. U V I N D o o F A D o 
I " l\1 .1:.N,Q ... . . \ 

Dlij ,Oy,Otl . 
CQNSOMS, MAD:EIttA 
GAMBAS ÃIARBENIO'S 
BIfE STROOANOFF 

. - SALADA DE CIl* " ., I • • , I , " , 
,_ •• I " . t • 1 \ • • 

l\irr,itp 11' uma garrafa dê por mesa 
I , PREÇO' POR PESSOA ESC.: 1.500$00 
A R T I S .'l1 AS ' ri: N V I D A DOS 

- ·R.tA 'MARIA - r,f 10 PEDR@ , 
- M , " 

,J1\IME G.(\t,.ANTE· 
llXOÁNNERS 

- JOÃO .:FJilRN.(U'lDEf:'i, 
FREl.'1:AS 

" ! . , .. ' 
Aconpanhados à GujfArra ,II ,ii. Viola por : 

pÁÍHEL1BARTISTA 
ET,JRICO MARTINS 
Ol,'tLANDO FARIA 

Conse ho Nacion' I dO 'P S D 
( Co?l th.,luo r do dn l .· pá!JUlf'" , o para p\'IIIIIIiro·min stl'o. 

pala ANOP 
soble se anca .. com ca· 
rácter de tr_itoriade de a 
sua futura _ernaçAo. Vi-
lar Crespó responde se-
camente: .11\/10, De mod:> 

PSD que decorreu à porta 
fechada num hatel de Ls· 
boa. votou pouco depol.:; 
da meia·noite c!e hoje a 
proposta do nom3 da Vítor 
Crespo para primeiro·mi· 
nistro. nenhum.,. 

No local onde se encon· ao rnultâdo da 
travam os jornalistas, ou· proposta que lhe foi lavo· 
viu· .. uma ovaçio no mo· rÍlvol no Conselho Nacio· 
mento em que se julga te · na., o dirigente manifestou· 
rem os conselheiros elec· ·se satisleito, acrescentan· 
tuádo a sua opção. do: llrepresenta o . .... pe-

Vitor Crespo obteve 46 nhamento do PSD no pro· t ,. . FACllJI)A8ESI • 
votos a favor e c'nco abs· jacto da AMnça Democrlt· • DI 
tenç6es. ticn. !lu. da c.n.n. 118 

Nenhum conselheiro vo° Vitor Cr"spo esaBOU-se ... , ....... '!IMMI • 
tou contra. a comentar a demisslo de - - - T .... _ FIIIICMI 

VítOr (reJpO recus u·se Freitas do Amaral. por tenlo I' .. ---!lllill!i-----------. a comentar a ter conhecimento oficilll i. Freitas do Ama'al da::.!:::: tr6s clrigan. 
I fi tcNio queoro fixar datas .., "Di LeoMrdo Ri-
I à constitui1;io do beiro de Andrade. Nuno 

Governo. S6 posso RoclriglMs .. Santos e 
que vou tr1Ibelhar AmAncIiõ"CI. AaWao. chen 

)ri.158""Clnte nesse senti· .. 1.30 horas à se-
disse hoje à ANOP di; dii PSÕ PS" comunicar 

Crespo. os resuItadoe da ......, 
declaraçio foi do Conselho NecionsI do 

h "'tmlllltl)S após ter sido . ... 
por esmagadora seu partido. 

.SUN-LlG,Hl ;p-r lGLDECOR." 
FAB" ESTOBES !tANOAS II TOLDOS MANUAIS E ELIICo 

PARA o SEU TRICOS PARA o S5U 
N&GOCIO. ESCIIITO!,IO. Cfr REST. APAIIT. ESPLA_ 
SJ\. .te. DA, _ • • 

PAR. - ABEL PESTANA ANDRADE 
RUA &:io iii.iii:: iã.2 .... 

pMo N. .. .. _. 
';e 'tâürante. ltaliallo (DA ENnICO; 

DO j\ ' , ., 
C L UBE DE 

N 'O I T E ·D E S, 
TURISMO 

I DA 
CERVE Ao 
PA A I: 

AGENTES: 

RUA OA st. 54 

S I L V E rS ·T R II: 
CE A Ã ITALIANA COM f'lOSlCA EST!J. 
REO DAS 20 ÀS 3 HORAS DA MAmIlr . 

• PREÇO POR .hoo$ikJ.;I. ..1 
ESERVAS PELO TELEnJ'NE:' 2OS59 --

B ro:) OAVANTE 
VENDA DE AUTOMÓVEIS 

• I • . 

ÁRIAS AOS 
R. NOVA CRUZES, 19 TEL.: 112'778 

'. RESERVAS PELO 
-" f; TELEFONE 24007 

DIARIO 
... . - ...... ... .... ,. 
.' •• r ., . 

C r. O r: 

@tv 

1.- fH\rí,dq: f 

lS.ot-Abcrlura 
lS.oi-Coz.inhar é rácll 
13.22-Çabocla - EI>!sódlo 48.' 

J 1.- ,.ríotl.: 
19.00-Reabert ura 
19.oS-Pinóquio - ú ll imo ep isó· 

( dlo 
19.2i-As e os livro!! 
19.st-Turismo/12 (Congres80s) 
2O.18--Baila Comigo - Ca'p. "6 
21.OD--TeleJornal - 2.· edição 
21.36-série humorlsti ca : Lar. 

.. • 
rumada : Da llas 

inrormação 
24.Of}-1'e lejornal - 2.- edlçf!o 

da êlnlss..'l l) 

ao pllbllco de t erça·fei ra 
• úbado. das 10 às 12,3-) e das 
14 li 17.30 horas. 
Ao domlhio. aa\ .. 13 hora , . 
Encerrado atúbda· (el ra. 
DE AIn'E SACRA 
RUI tio .llpo, Z1 
'AJoMI. ..' IO"W • " bodo, da. 
10 .. 12.30 e das 1'.30 à. 17 
bo'u. ÁOJI domingos. d.. 10 
.. 11.30 horas. às 
.... rMII .. fet, •• ii dtu fr.rlt,do8 
MIilNICIPAI. 
.... d ........ rl .. J1 
Rortrlo: d. • dbado, d .. 
... ... lU. • dOI 14 U 11 ...... -
Domingo. e feriados das 11 :te 
&I ...... 

, 9 IEZnt _ I ,Ii " 
______________________ __ __ .. ______ __ _ 

CRt)z' C'ÂR\tA[ HO" " • Horlrlo dtls .ütIa..,' ·ilu ' \3.11 Dt CRuztiRn QUINTAS 
Para : Lisboa TP 16O--()7.00 

Lisbo. TPtlO--l&.lO NOTAS 
... J4.30 • J.' .... - ' .. I ,Ir 
Ao domliilb 'WI 1S:1t b ' .. . Princessi>. Inllés. de 

1'I!1.ro,", 41tH 
"OItA.IO DAS VISITAS U sboa TPI62-07.20 De: 

11 Delgada TPI83-IO. IO 
ç,oboa TPliI3-09.05 

L' p"': clrUrcI. S • . or\alm .. 
• • <Ifo UI , II 18 

li . 
2,- • e etorrlnola-

rlnlOlóIlá. "ao 15 .. 
18 horU 

I ,· • fardlo..... e aeneco-
1011'1., dai 14 ... 
horu 

4.· • óbslre{fda da. 14 .. 
15 1>0_ 

5.' • I*Ilftl"'. d.. 14 II 
U horo; e quarto. 
psrtlculare.a da. 14 .. 
to horu. 

8.' • odO .... 1a. .'u 14 la 
1$ hor ... 

7.' .,; medIcina ' d... 15 II 
18 boru 

K. - » ciru.qta n,' ! euro-
I ..... d .. 15 II II 
hona. 

A 2.' feiro alo bJ _ 

CRUZ VERMelHA 
lWL.FOIf.: 

de Socorro Henry 
Õwnt e ' 8;rv ço dtl AÍDbulln-
dia - telt!forie 201100. 

Servlm doN, De-
_ n:1el::::1 eKpe-

MOIIIAItIO FUNtlO NAM'''TO 
Ue 2.· • 8.· feira - abertura 
às l "h órlA ent ehamento ls 
24 bd.aI. 

Ulnlf:iO de prep. r.Cao plr. 
fi e recuPFnt'o do polt 
Ila rto. 13 2.··. 4.·- e fi." fe lru, 
<1a.\ IS' àS le boru 

S'badO! ê domtni"Ga - lhe ... 
lUn b . ' .. It*U e InrHn1lle.n-
le ... bor ... 

DR. JOAO OE J!,LMADA 
' ....... -... -

hb .... . l J. I.l BàmdoiJ j>ara Southampton. Lisboa TP11iO-16.10 
Lll'boa TP c! . S. ,.I-.Ala"liu. (rRDcê ... Te. 

-Jl.iôlj nerife para Toulon. De : 
HorAri9a das Vlilltas, ' ;. ... 18 

P. Delgada TPI83-IO.IO 
Lisboa 'i'P 183-09.05 

Horal'l9 da. V'f\IIu:' da. Ir., SI"""O ..... 'y • • , soviético. de LI .. 
hbraL r " 110. para Cad ... 
Tel.'o".. _ • lltilflf 
MARMElliRÔS • ,: : 
-telefon. . .. . IIUS 
às (ea.pto I ,' feira) . 
Ao do...... .... 1'.JO II II 
e dominpa, du 10 .. ti • 
dU., aS ,, " U I bar... ,} 

11---«PA;toni.)). .soviético, de Las 
Palma. para Gibraltar. 

31--«Aleksander Pushkinj», s0-
viético. de para 
Roterdlo. 

31--«Fedor Shaliapln», soviético . 

Lisboa TP I75-21.2{) 
Lisboa TPln- 22.20 
P. Delgada TP IIiO-12.30 

SEXTA 
Para : Lisboa TPl60--07.0I 

Lisboa TPl50--08.50 
Lisboa TP492-10.05 
Lisboa TPl68-11.30 
Lisboa TPI74-20.43 
Londres TP492-10.05 

a. S . JOAO DI! " DI!US' 
Visita o: 
dias das 15, Iü 18 hp,ras. 
las ' e boA.1\I,0' .. ' \U U '12 

31-«1980 Frankolt, soyfético. de De : Lisboa TP161-{t9.03 

e das t5 l8 11 bora • . 
SUB·REGIONAL CALHETA 
(Estrela) 

Telefone 7JHI 
HortrIo d u • ..atu tocto. 
os dia. du 14 .. 18 boru. es· 
cePto li 2.· '-Ina t\ 

VETERINARlp "''''rIo d. fu"cIo ...... e" .. 
a t , I 

15hSO às l ablO. e das 17h30 
As 19hOO. r\OS iábado., d as 10 
às 12 h ora !'!. 

LISBOA 
Hospitais I I\tls 
S. José 

87513' 
I'l214O 

par. Cad!t. Lisboa TP ' '\3-10.S0 

FA S ES 

3O-Lua Che ia 
la Ilh3:lm 

DA LUA 

M •• , MI ... Pro<. 

"'-INCHAL 18.8 13.7 O 
4.5 1.3 O 

Lisboa T I .• "'i-21 .20 
Lisboa TP l77-22.20 
Lond res TP495-19.25 

SABADOS 
Para : Lisboa 

Lisboa TPI62-07.2 
Lisboa TPIl6-I2.2; 
Lisboa 
Porto 

De : Lisboa • TPl65-11.25 

Para : 

Lisboa 
tisboa 
Lisboa 

Santa Maria 
Matinha 

(8.7 12.8 0.3 
7tU.I De: 
18S143 PrenIo et,"osNrIa ........ ... 

Lisboa 
Lisboa 

Lisboa 
Lisboa 
Lo ndres 
L. Pal mas 
Li sboa 
Lisboa 
l.isboa Militar Prindpal 

Cruz V. PortugUesa 
Instituto 
de OlOoolort_ 
COIM RA 

As 21 hor. " 1.023.0 mb. 
l.ond res TP495-19.25 
L. Palmas TP712-15.25 

SEGUND.o\S 
f" U!VISAO 1tI141 

Cêu com pCl'lolJ os de multo ' [t f U: LIsboa TPl 7 O 
MIiIIU, _1 . ....... j . ..... u. '-.. • . S ...... ' LlJiboa Tel_U.30 

.i trI>a.,:_ Alrlca 'do Sul mi:' AJemaabo ud.1. 
'_15.00 A_ 

11715, +" ............. 

PORVUGAL 
• O-i)V'l o !\tar 22415 

30U t 
{leser\'.Bs 44444 

SL· Crul-Ieral 52061 
.. It 523G 

s 
Pono Santu---ceral tal'" 
Porto-Pedras Rubru 7412141 
Ponia Delgüda 22211 

-.. 
Dinamarca 

ll. U. Ao 

n..JADdIo 

Hol_ 
ir..-
IUIIa 
l.pIo 
Noruep 

Su6c1o 
SaIce 
V ....... 1o 

'160 
70$65 , 
71$15 

, $665 
\7165 
"15 1_ 
13$10 
33$50 

123$10 
.aSS 
$339 

12S50 
142.a5 
12$05 
44$00 
I 

Santa M.r). 12140 
Fa'.1 _I CHEf».IES 
'IGrés 22210 
OMBElROS 

I, do Funchol 
V. Madeirenses 
M, de Santa Cruz 
M. de Machico 
M. Câmara de Lobos 
Cam.eha (ambulância) 

IVERSOS 
Po licia JudiciAria 
PoliCia S. Pllb lica 
P. S. P. 
Serviço 
G. Fisca l (Av. Mar ) 

M. P'Unc,hal 
}'''undaço1o Cecllia Zino 
I t Prinl'eSit D. Amélia 

Dlv. Adm. de pessoal dos 
pt e e prlmarlo 

a .... Hortu, lO 

22122 
2911$ 
5Z18S 

91121113 
942100 
922417 

tDndl"N 
Nô .. Iorque 
AmesterdJo 
Bru.uu 

Francfort 
22027 Helslnqula 
22022 lI.drid 

10010 
Otan 

:4995 P ..... 
!0064 ""'t6ria 
210911 Roma 2OSII ,=0 
SZ03S I UIIblIa 

143$361 
557 

33$760 
1$9005 

\0$600 
12$177 
S7S439 
16$;90 

S70696 
l2S60; 
71$443 
13$'91 
8.."$309 

10849i 
SS811I 

!IIS!23 
44 51S 
l24$ltiO 

TO" I " & I 1 ,! I 
, 1 ___ I ,'. • l 

r .-
I I 't - .. : 

PR!I.·". 
M. T. 

1.09 13.43 
: .05 14;32 

. .. 
BAIXA-": ' ... T: 7." I' .• 

1.11 , 20.%8 
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o « Romanceiro FREITAS -00 AMARAL DEMITIU-SE DE PRESIDENTE DO CDS no .DR. PEDRO EEJlRÉ (Continuaçfio da 1.- página) co da Faculdade de Direito. 9 e . 'IJ'l. çon...-
Efectuou-se anteonte m, como noti-

c iámo,!. o da 
da. no Salão Nobre da Câmara Munic i-
p al a Euncllal. 

O até agora presidente do qu 'nela qtq fel em 
no Iransplant a r do verbo oral p 3ra a es- dade da uma cooperativa. CDS ............ r. à- .. ck>: ("<O'ha ..... 

' 1 I' • d , .... _., rente em 1977, após interrup('ão cepUvel de reacender o entu-Cri a. mas neste acto. a conc. laçao a ,...... - I' , li 
com a forma. Pesquisa árdua con. era reivindicada por 's ee a 

sic; t iu no compilar os ya!iildo$ romances grupos de personalidades. trativo na Faculdade de NJG:estãq Fm pessoas 
e estabelecer o seu parentesco remoto Esta seria em alguns me- da Universidade de Lisboa. que escolheram 'nem'" a pessoa 
com CIuma lenda escrita no século Xliii' a segunda vez que ao escolhida. que todos home" 

, - . t...õI- ...... iI tcril' F de 'lt!l'. I's" 
e j) M io C id . líFler do CDS se depa..- "911W! •• c!!"sa Iirrl l>q valor da 

da dire.lta portuguesa» - con· 
siderou 
foi deputado iadepend enle pelo 
rsO !ep1!lnt '-!ra· 

Este J'8lit1co é aP'! tad 
como um dos defensores da 

!!II! 
'II' 

Aludiu O prof. Ferrá às II1Irsõe& de um bloqueio às indicações nie i u C ..... tários oI<! ' tQ",ada' ,,. aus6pçia obJeo-
"Cl t ' do d I - "a direcção politica do par- tiva. d. as condif;Ões necess.ârias e Má ' T m - (UD!)\ ' 

ca IVO renega o.. e as f' rma" t .... ,.!Io. A reun il<> do C. o ...... ,hn "'a-j» .§Ur. _ rlQ g G • I: 
Rllinha e CativaI) que se encllntram 'no 7 't'" .",,,, I.... .,.,... '.,.L,' ......... _ ......... O precedente residiu no nal do CIlS. p",v sta ii. ID"S nupca. 1-.'_ 

W:. 

Apresenlou o autor e cpnferensista. 
o prof. VirgiUo 9 ... ira, prllsidente do 
Munic:pio. o qual manifestou o NU re-
goz;jo por aquela ini"iatilla a Que a Câ-
mara Municipal deu o seu VaIiOl\8 au· 
xílio editando a obra de !,uperior interes· 
se madeirense. 

De facto. depois da 1886, no qual 
ano o historiador Rodrigue s de Azevedo 
h avia dado à estampa õ Romanceiro do 
A rq u ip élago da apenjls Iie co° 
nhece um estudo nãp profundA a 
poesia da nossa terra, , m dqis volumes. 
do publicista ilhéu dr. Anto nino Pestana. 

romanceiro da Azevedo, os poa· 201!30 'fi""'" não ti!!I>! ", • • • • lul 
mas são apresentados agorl! "OOIT\ mpis j)picote à eleição de Aze· do 22h30. embora os conse- Jaime ' 6ama: av.... iii sua a Por i.., -: "" ... ",1 o dirip ... 
in·(e irAza. Discorreu sobre os ' VI!dQ Çglllin/l9 m!f' Ii4l!r IlIfirp, ij §II PI !@ :;:::::=: 
da t radição do .romance espan:'pl a SU;lS 1!WIf' • ao 8irita .... S 'N AD I ;:;; 
ramificaç ões na alma insular. 1..'!I'. La .. o do Caldas ce",. das 20.00, • 't!1'I di f'N!! • "'lI f'litJ9 p= 

Falou depois da expend!lr vários ra-' .. ' .'!". ... . . " bAru. ncusarrd",.. • .... . ' til e AD :""'iatro , . iuIrontlaada ' . bate. , 
ciocln 'os de generalidades. acerca do. 11_ \ler dlrtgida CoIeglBlmOn"· li'l!i!fafM!o II!!I '_IA . /. AQ •• _ ·--... .ellla ""Utico !'ira lIfll!l 4! .' _........... ....... 

As f ./;'.:::.\ ..... d" ........ w !Ms de 'bioco centrãl ...., ---- , • .......... 
mance continental de outro impn'tante I1l8ljma.l\ 11'1'" ' .P'l'!b ... 9 A "" lI!fil(PI. I!lPJII ,po"-r no ..... nte .... 'orca. .< I'181III: 

Com 'o R'omapç e iro' que 
saiu agQH! !Ias IIê!!S fig! en· 
r iquecido o património da poosia tradi-
cional. 

roma nce. só conhecido pela tradição dos • ur.!!!! • <lfIH!!IIIW ...,. PliPr°H o !!llPIIlJdQ Ó lfflI! "'!vi!' te o 
• ,.,,+a g" _ w.-... - 1'WUf'1'" ' <Ia €o_ ll,recth'a i H<Anllp. o dirigente socl.il'!!!! . . I p. êIe • • 

ju deus espanhóis de Marrocos e que .· ....,"""".'" • ' . .... w.. • . 8ama. llye •. !'I!P.I "'IA!. 
a ' larece na Madel' ra é o da Dona DI ,'v,'a ..... Ii'_. "'_ un;.· ... ; ... pa- m· .. •• ,- .... _"---1 , .• _! . , ., .IM. , 

v!!i P!!'l! uf's !;ill!lpe p ta 1:I'10s er& 
freqll!lpf@ 1J91i gr!lfldg!l IIrrí'i!lis fTltr:lejron-
ses. o do 8enher Jesus da P'Inta Del-
gada, o da Nossa Senhorq d o Mont!l o 
dos e e $Iq Lqr't(\ 9 
ao seI"! fllj yiol8 1M 1I"1!m!!. ps rillJl!!lces 
que em boa hora, o dr. Pedro f.a"" teVI! 
a louvável inicill!tivl,l !Ia ascav", da ' me· 
mórill! !k1s 9§ roo 

R"'8 Yf'I {iiI! §e "a-
viam de flq . e!IfIUecj"",nlA, . 

, Roma nces tra'dicionais ' co",;if .i§'l'?iisfÍ7'ié'!en - .:"::io
u
:",::; RitlIliro Teles (PflM): 

com as seguintes caracteristiCM: W ..... o lMdid8 carl l,! !9 \"1;' · loime C.m. refer4li io JIO!Ierit ,_q lMIissio dete fi!er INfle 
a) respeitou-se fielmente a rt1cita- de darnisl'-e. ,1ot'.I Pi!!..!O da República - um ,-ovemo *- • ,.... slraU.rla . 

ção de todos os informantes; . . ' - ::....:..;;: P:: lido - par. não dissolver a "'... • -...... ,. 
b) apesar da termos 'consci6llcia Rui Pena confirmi demissie Ai r .... ã ..... "'W ..... -pe: col'= Teles. Ilder 

de qUI! s6 uma transcrição fonética da· dQ Frei,as .dt "mira! . • • • • • _, • . Ie! M . Em secUndo '_r '- aue.. do fPK. 
ria conta de certas particularidades dia· :..:. t! E!l't'l'l ,"" .. lsMo Iipifl- a d fie. tas fIq I . . li . . . p uIit 'Ih j)D6 u., tal» •. . c.. lI4 fflêé -
e (!t a ls, optou-se II« uma tran scllç o" O dirigllnte do CDS, Rui ' . E ',;'1I!I,f ; '_n . • dá. 9, ral ,,!,U! §!'V!lJDI!' 

que se aproximasse na medida do pos- ' Pena. ""nfumou õiiierri "à f1Q e st. o os Nee6clol E.. Jaime C.m • • considerando «. nosso Pais. nem quando ela. "l....,taIs e v&i1'i, f4,""f ta,.-
Si'fCl da pronúncia regional. na impossi- Anop' .. L d isse ontem. à Anop gravfcfade- "desta cr'ise». afirmoü aJia.rece- justificadas mai-' :r «a sobrevivência da AD é iDd I. ' -' d'ta ti -II .-n_ t__ pprte 
bi! idade de editarmos os textlls' 'com 'tas do 'ArRí.raidll alOR mais dillci\». a a q .... I,.. CfI8' necep' pnas I • es ve F __ n_. Revelando que a atitude do 
tnlnS"'"nç' ões fonéticas, as quais lirt.ita- te do CDS. a comentar a demb- dade de,. novo Mário Tomé 1em1H-ou que Uder c, a. o ,... peJ.ltt.·co. •• _ ta situaçl o n10 deve fazer es--- ....... ULD I.wau ....... . dr f te I ' t ' são . de Freitas do AfHfJl rc" • "'-Interessantlsslma foi • pai IItra pro-

P.!!!> jl!!§lrll !itera-
tura /Tl@fll!lv§l !!II F!lÇ4Igaél !lI! 
delj"lI-

liam as Icamen os el ores; Rui Pena. interrogado so- do CDS •• .. Ma • . , ue_"", o P. !!If'1Iiw 
C) sempre oue o info:rmantc tinha se o- pedidÕ de demiti. qlle., comentou: 4lirlgente do PS," .é necenArio pula .... que . oe ItnUeftam ""r 

consciência de Que estava a omitir ver- sid ct8 Fndtas' do Aineial dreitas EJq :lfllaral um novo Par lamento, visto que à pritica 510 a realidade mais 
., ___ ... 1 a AD 4e constituir firllle e M: 

sos. documentamos essas lacunas com 1!ra ÍlTeYer8lve(, resPôridéu: J ...... - c.rieter!"'1I!'" 'IIl"I',!!"OO esf.6!íelp.l, Rg.1Itq e que ''-0 cer-
re 'eriincias entre parêntesis. «Infelizmente e @.. Co_lho ./Mi... «A ch.ve dessa mud.nç.ll _ lamente ser efectiv.da. mesmo 

.!,!I». f -ç!!'1'!evou O cq"f!ren!<;Rta P'?r refe-' Romances tradicionais li úma obra za Jlcredito que sirmt. • .. d.6 e", cima um veló, li"'" - reside por '!IA Iiov!I""Q !III" M 4-
rir-SI! fl9 eSJHlfilJ§!I Rgdri!jlJêS <jg or.lfpndamente regional. que exloriorila ' ,Oi entretanto tinuncitido rio» - comentou. ",ferindo-se 1 
do C!ll1I rP1l1fll!1t <;IIm ·A. 'flu e o esolrito da noss a grei. Bem andou à ir s er Uma Carta l'II'l'iio <lo Conselho a para •• lua escqÜra seJ. Ii. deverq .. $1)0 1tJt., por: 
se --"GUam a· · -'-'-t"'-i·s· tr--li C tlmara da presidência do prof. Virgílio de Fre'íta' s • ··&_:....:1 'e' x- no andar superior. "" PS da . .. . tu 1-..... - • .---,_.... ... .:: ao .... _. ...terropdo se .. tratar'" d. YJJ' e ..,,...r .... , o ... eXl- que se R IfIIPlIfP !DIl§"" "10' 
cion!!ili 1'111 ye'!O. ume !&fefa que Perel,a em editorar o valioslsshuo traba· pondo as.:.zhs de súe'de- pela AQ. h"", 1IIor- !'"lIe qu ... é .ltura ae lhe dar com 

(/, IIIIl'!I'P"t NftIf8 
e8CU80u-ae a ouua. 

'!!" 
fi!>! !OWI tA raziiea Invocadaa pelo _ dem __ . • 

«Tata·.. de UIII .....-
multo ................ pua a AB 
9!fJlo pua a vi" poIItI"; .... 
paI .. .:.... _. • 

pod!!mJ?§ g ia A a <lo ac- l'erejra em editorar o v aliosfssimo traba· misslO. · - ,-., q_, ",spondeu: «Nilo necessa· C"L, • ÍDais JIU1I ". ar" -'< 
tual . Nwl!ltiallll9!' 1!II . !itt18tYfíl, liã9 s 6 '1a memória das gentes da Ilha. O ConselhÔ NacIOnal 'do • sobrevivêncl. (PSQ): lir "'9!"''''''''''' -= El'!'cIHL 
"':'--='::;;;:;;;;::;_;:" .. ;,.:;;="";:_';;;'_;"_::;_;::'=:";;;,,";;: •• .. '-:=-:"_-..,.--_"':"'_------ CDS' reuniu pâra aÍWllsar a aeora multo m.is dill· '"' !!@ii .. · He""'rto r .... 'lart (UN>//'N:) !""!r:rtn"!!! 

AP.. "em perl'go 
Iii' .. , AmaniI e o 'nomê do SÜbs- ,,!Isdo Directiva do CDS,..... Joio SaIPeif!>_ 1 . da "'''' do &owemo COIII haIe iii AD para '! 

(Corrtill"'Wti!I 11<, fie CDS é , reveladora ' preocupante na medida em tiMo dO presidente do Pàr: . Conselho 
.. de que o CDS não é o parUdo que pode pôr em pertgo a su- tido. . ". -' de que tomei hOJe. decisão de O U "' II!! •. -... ... . .;<"'< .. ' 

dente do CDS é c: uma dechla J Heffi problemas q UI' pretendia brevlvêncta da AD». EntretantO. -. ccMnisslo demlttr de preSldez:ate do a fn' itas 
Preocupante:. I t . «Freitas do Amaral era um Di . d CDS ida çps e de, por esse motivo, re- I Amaral. explicituI4P apenas que . . . I rar se . t rectiva O • reun aos outros cargos po este já anunciara anteriormente 

Vilar <PSie que a atitude factor cte estabilidade dentr,) ontem -ã tàrcIe. vetou õ no- tlcos I que . o seu desejo de se dedicar l 
de dq fie Ilro- d<> lI"er centrtsta .; sobretudo do CDS e da pr6prla Allan,a me de Vitor C;"spo. oE.a minha deCisão te vida univeroi,," • . 

Democrltlc&:t _ comentou para primeiro-rfMnistro de dramático e ser- a reupião dg "" Çonselbo 
lar que considerou o 'presl- soube !II c!e fonte P.-- 'mm .pô. oito "I/i!!ional• !II ... que fpra muito 

À ESPERA' DAS NOVAS TARIFAS dente demlsslon'rio do 'CDS um tidâria. -. 

145 estrangeiro$ 
de PoreJ0.aI 

dürante o lerrente ano chomem de bom Ecn SO:t e cun1 Freitas do ARiarat aban- trabalho esgotante» - diz unitária, apesar das especuJa. 

PASSES SOCIAIS ' DEIXARA-O forte contributo para que e I (tonou por umà porta Se. tRIIJS do Amaral n. carta de ... JlCII' fezes .. faJefD ... - o,nto e quaren- Chile. com •• 
so'uçAo Vltor ::respo losse cundária 8 s ede do CDS. de':,lSsão. o parti!lo. ta cIIII'Q foram Um Info",,!!!<>r do 

I A evitando 11i Salgueiro reiterou à AAnOplt expu1aos de Portugal durante de Estrangetroe • AfT9P DI=" TER VALIDADE A 3. cestA minutos l:Jépois' de nosse hAbito,vos explicar as mi· o corrente ano - o.purou a que a maioria das -r ' . .'" perigo:. e que -Cll to OS tTê: balhos da reunilo nhas lrazôes». f\Quando há uma mudança _ IANOP junto do SeI"Viço de de estrangeiros se deve' fal-

D 7 DE JANEIRO EM LISBO·A' çP,õ"elsS• gee"rntlilsmaanIStecPleprtadoasd.e. elPl- do Conselho Nacional. = .;." ,- tf!!! prolun- f!q M!I!II!!f19 II!! II •• U .............. 
A intervençia de Freitas tomada con'ra o CDS. EII $('11 da e acho que I' ISSO que deve Alfmmiat1"!Çlp Inte...... • l!flI!! @!Il 

do Amaral abrira a reunião do CDS e não tenciono deisar .. p'. t:: !- rnnei. . ' . de' 
Os passes socIais dos ute!,- dos. Tt"llsportes RI·dovllirlo. e Demissão de às 22h45 . d. o ser» - acrescenta. (unha l. ea_1 (ASO_I.l.: pulsos (81j de Cah!I Vlf' I'O! ratdem '!!'! , 

te. dos transpçrtes públicos iFESTRt.:') condenou Fre ilas do Amaral. E ' ., _Fundador e 110 d. a mata Importante coIAft•• ...... V..... \' ...... 
,. st,veram reunidos 130 p rt 'd d , I A .I.",:, - """" """"' ,... .... - """" de l;jsll!>a de ter H: evlgorDsarn< nto a. poli· . a I o uran e ma J .. e • s iIIl"lg H Ift..lill'egilÇae I 

IIdsd .. a parti. de 7 de Janel- UC& de transporte" do Gover- POUCO Impac O na reumao m e mbros e os trabalhos fo- - rerer iu Freitas do J\.Iftaral - ... , .1;-;..... Oe' !te estnu>gelro. \'T'I port'ln!. 
d ( , .. - N' I ri PSD r"m pre sididos por Rui passei nesta casa alpns dos m .. .. IIIOCTálica A .. & !!! 14._) .... roo soube ontem a Anop de no • • que se prepara pa ra novos O onse 'IV aClona ,O Ihores momen'os da minha vida j ... ...... ............ ..... 

font qticial. #Jlfl1.eqtq§ pc preço!' desses ser- A do Cct'selho N a- Pena. pbtive nela alguns dos O dirigente da ASDI, Artur pa ses com f! 
P arale!"","!!!e, lIs clonaI do PSD Iniciou-se 011' eldtos da minha carreira. fiz Cunha 1,e":!, !1!fI!I01i que a de- clda_ expulsos de de 

públl_ yllq anUllj;jar a O Gowem o. aflnna a FES- tem CO)11 uma In tervençiio de Um dps fundadores ..el. alguns do. meus maiores mlssil.o de lI'I'oltàs \I<> Amaral IA!' a Gulné-!Il-u e o •. 
pensAo da veada de novaa unl- TRU em comunIcado. c1 Ima- 20 minutos de Pinto Ba lsemão. do Pirfido democrata.cristão amlgoS» . dos seus cargos governamen- q!!bUO, ambol com alto, e o ao !lo , 

que histor iou os qU!! FreiJas dg 4Jn1' *aJs e pr&JtJdifios <4' numa dades até A entrada em vigor 
das - '!<IIantou 
o mesmo IlllPnnJUlQr. 

Bllheua pré-cOlJ!Pr,adoa coo-
tinunrAo a ser vendldp;; aos 
preços actua1s enquanto nAo 
for pj>rp111 .. 
esta belece aumelltoa das tp.-

g-em cip que acontt 'ce no cam· 
1'0 cJa § a úde e noutros, pre-

qu.e os uten tes paguem 
qua.ae integralmenl e os custos 
dos trnpsportes, desprezahdo 
voluntariamente- a componente 

d.te serviÇ( '». 
A Federação Slnd 'cal lem-

tem dcst:nvolvido para encon- Diogo Freitas do Amara l 41 t Cluero declarar também que salva de prata BlJ'WIlento ao 
tre r um seu suces!or para a anos, cujo pedido d e dem i ..... :'i •• ! delDissio não é feila dÁ' República para 
chefi a. "'b Execuqvo. do cariO de presidente do 'C". I a Aliança Democrãtica dissolver o Pa rlamento». 

tro Democrático Social (oi IIn· nem conlra os nossos parceiros 
Após um perIodo de pausa, tem anunciada . é um dos fUI}- da AD _ o e o pp.... . § 4,missão do 

devlqo à a usênCia de inseri · dadores do CpS, em Julho de _Como pocIertt ,-lo?» um sln-
ções, a reunião retoma1a 1974, e presidia ao partido terrocou, re ...... toin,n"da In8tabiJ1dáde da AO 
com vArIaS inscri to'!.;. de Dpzembro de 1971, «Todos sabelfl q.-Je ,AI) .. por' ne-

Professor universitjrio, Freitas teU na -"'..-0- a u .. b da sua 
ritas. bra que em qualquer pais da No termo do d l;:l r t e foi VQ- do Amaral ep' posf-a minha..quo fiz e tonai en 

Os preços dos sopla1s Europa, Q Estado liuporta com t acla a proposta do nome dp Direito Administrativo e l Cons· péblicaem AlIr:i1ld • • l9aa. .rT ..... 'CúI!HaJLeal ma-
sofrerão tl umentos o seu orçamento uma parte Vítor Crespo para novo pri- titucional sob a orient ação de sabem que a AD as.JltllJJ III) IA: nltesl.Ód.·* pohY1Cto · que a 
entre os l' e oa 3D por ceaatq. 411lJlifieatlva dos custos dos mei:-o-minlstro. Marce llo Caetano, de quem foi tendimento pitrfeite ,...,. -- CIIt &t àUJSCtthl eleições 

A mesma tonte disse que transportes c. ecUvos de pas- A nollcl r do de de- de Di· -: :':: ao 
ccont rarlamente ao que, oqr sobrindo cerca de 44 missão de Frelt fls do Am tl ral AI1ÓS o 25 de Abril de 1974. «O meu maior .deaej,.. !f o_ l.... 1 · I 

• d IdA I d CD" il.o fez parte do Conselho de Esta· cidadão e como' ftft .... ."uêi, le ElIJI.. leâ ·1 .. ento lapso, Unha divulgado terça· por cento das despesas totais a pres Çnc a o ... n {. 
. felra. os aumentos •• 'iio nro- da . ..trav's de ca usou o Impaclo 'jue a pl'ln · do e. depois de lundar o CDS. I>oi •• que a AD se ... n_· fIO de i:Ir. 'reCià''j/á'ia proce-

-... -- . 'C fo i eleito deputado nas sucessl· dooo"""a IiqdU
e
e
.e

com 
... "ler 'ao """' .... i i '*-fts.l.l'!io· vem exl-porclonalmente menores DOi subsidias. cipi<, se pode!'ia no eleic:ões legisl.tivas. ...,.., .... ._ .. "r" , . 

passes r eferentes a t ranspor- Em ta is pafses, continua a dos nE:st e Con- Entrou pr imeira vez para ciclo das re(orlDU" .. á Assem-
tes pom matar rIPo pe FESTRU, os utent'!s pagam os selho Naciona l s, c'a l-dem»· o Governu em Janei ro de 1980 institucionais, ,PQIIi& ..u;u.ofu aa • convo-

de mll ' t r nte PSD. mem- legls-
Entretanto, estão em estuqo ce com pa Govern)s da AD, a bro do actu31 Exp!'utivo, dlssp e da qual tem sido um dos três sociais e educativas» _ ese:re, c... Artu'l Cunha r.:Jii p'rognostl-

novos tipos de passes que ln- é radicalmente dife- mesmo r jorna listas que essa lideres. veu. l!cj -\-Ilin.da ueda» do 
Nas suos primeira1!o funçócs Só que, meUl ,Imieos, eu de- Cns-rem ÇMhdel' do Ialastamen. 

trodÍlzem uma maior rente, polI a poput lçAo jA paga decisão era jã agunrdada há governaml!Otais desempenhou o vo a mim próprio e ao pafs a " i1a. t , 
dos m eios de transporte. de 80 por ce nto dos cus. m ais da uma semana. l'a rgo de vice·primeiro mini_roo honestidade • confessar · q_ ·ftirm'a grada lhe res-

Deste modo os utentel} pode- t0!i dos trallsportes.. . JSD tomará hOJoe D{'umulando-as com as, de .. mi, Aio me sinto rem roDdiç6el. , de i... Amaro 
ni"tro dos Neg6clo, E ...... qei· poder galos:. 

rito adqulrtr passes que abran- .. PESTRU ac"escenta que positão sobre o Governo ros. ..."" I.' na nova f.se que .. d.1lleD1ra. .que · a illlputa"Jjl.'ta p'tesldêncla 

J. REPUDIA " D!SIi8ifg 1!P!. 
nifestou ontem o seu repúdio da Educaç&o cse 
pela eventual deslgnaçAo do por IJ!II& de 
soclal-democrnla Vltor Crespo IJ9CIaI • !'lt!! 
para 00 • 
, Em comunlcsdo <!O reopec-
tivo Secretariado NacJ.onal, a 
ala juvmU Partido' /IOCla-

(JS) di... que " !J!dIB!' 
tfl <;10 de Crespo cê 'UJl1 ve.r-
d &.deiro insulto a todos os jo-

e 1 POpulaçlp portl!i!t!'-
sa em ",rab. 

A JS consJdera que Vitor 

jam apenas o número de meIos a popul.,;!o. pagando caro. é a II·deu . i por " I-Ior Após a morle <le Sá Carne.iro por várias razões muito aimplu . I • 
de que verdadeiramente nece.s· voeI:' m ais mal servida c '::I Y ti em 4 de Dezembro de 1980: IUS dec.isivas .:.... acrescent ou CIo partido origtnitJ'A entre os As Forças ArmRdas salvado· delo que o povo nAo quer, um 
sltem o que cse t raduzi rá em ipara 1983 o Governo pre- A Juventude Social·Dem;:>, exerccu interinamente as fuo. Freitas do Amaral. centristas. n:nhas perderam l.3oq bo· Pl0f2el'O marxista, que DIo 

o m esmo infonnador. emprf'sas, cOliando a lém disso I'a r per Vítor C:-e'ipo. n1. f( · o qual nào quis jotegrar por para as vitórias da AO. para os 
os investimentos:. quência de uma I'Pun!l.o !!om ter tomado a decido de MO covernos da AIn - escreveu F . 

SINDICATOS CONDENAM A FESTRU denuncia ta l pc- o dirtgente do PSD indlc1.do «E todos sabem, 
POljrlCA Utl ca como lesiva das empre- pa ra primeiro·mlnlstro. õ 'd I' 
DE NOVOS AUMENTOS S8.S públicas de transportes, Em comunicado ontem di- ç consUtu-

TRANSPORTES I dos seus trabalhadores e dos VsuUalgncdoOn',laSsãJOSDp "rllc,fl' cenresqe Ur"el,". cional. que se demitiu na se- contra o parecer de ,muito e 
u . qul'ncia as clei(Ões autárquicas eom custos pessoais evidentes--

A Federação dos Sindicatos utentes. nirA na manhã de hoje com d: 

NUMA 1\1IN A 
MATA QUATRO POLACOS 

- U m acidente numa m ;na situada 
perto da cidade polaca de I(atowlce J'rovocou na 
t erça·feira a morte 8 quatl'o mineiros. info rmou a 
rãdio de Varsóvia , 
A mesma fo nte Indica qu e' olto mineiros fi caram 
soterrados devido ao do tecto de uma 
guie ria situa da a 63J) mel · ' S de profulldidade. 
As equipas de soco rI' s COI t'gulram Sê Iva r qua t ro 
mineiros. - IlIlliOP) 

o 1" oiessor Vítor .. só cargo dc vice-primeiro ministro pacificação interna da AO e pa--
dr p..,i o;; toma rA 9·')5lçào com O d(' ministro da Defesa. r,. viabilizar e concretizar o 
o prt\xlmo Governo. Freitas do Amara l (! , desde 3 &rànde objectivo da revi lfio 

Eml"eW".to, a Juventude de de presidente .da constitucional e das suas leis . I Unli\o Eurol>ela das DemocracIas complementare5)+_ 
cw. l·üer.locrata ma'1lfestou o Cristãs (UEDC) , organismo de f<.Em primeiro lugar - aJeflou 
seu flgrado com 3 IJl)slçAo ns- que anteriormente foi vice·pre- Freitas do Amaral - porqu a 
sunlld l. por VIto r Cresp:> m t. sidente. reflexão profunda .que os reiU}. 

Politicn d ll Diogo Preitas dQ Amaral anun· tados elei torais de 12 de 
elara em Setembro que suspen· bro tornaram Indispensável e 

PSD, em que afirma. cmos' dt'ria as suas funções no Oitavo urgente não 101 feita.». 
trou tOQu o seu f'm penho em Governo constit ucional de Fran· (v\ vanc:ou'se para .. escolha de 

com a as cisco P' to aa lsc.mão durante pessoas aales de ale definirem 
lõt's 11.i1df 0'1 poi ith:n .. ,;:ra 
de j1lvel.t ud , }U'U\'ü ,para) prolfisol' ratedl'itt· AmuaI. 

Medeiros Ferreira: 
Freitas do Amaral pi elende 
e1eicões anfecioadõll 

mens em combate contra a conseguirA impOr-se enquanto 
guerrilha desde .JJ-neil'A tj:j.lg:11'J-P'l Forças Armadas sal-
19jiJ ?q'CljI II "l!-
nJstro da Detesa, ge.n e.T8.1 José 
Garea. 

. .p pntigo dos Ne- o mesmo periodo, 
''''ôcios Estrangeirps, Medeiros 2.500 mqUares foram feridos, 

convenci- ficando 400 com invalidez 
dói de' que Freitas do Amaral permanente. 

o lJ!iJllSWII 
considerou lIue capesar de t0-
das as suas t entativas e doa 
m Ilhôes de dólares gastos em 
!)u blicidade para Cólnfundir a 
opi.nii.o pública Internacional, retende eleições gerais ante- Ao fazer o balanço de dois 

an08 ele luta annnda. em EJ :l. guerrilha nIo conseguiu 08 
I Comentando para a Anop a Salvador, o general J osé Gar- objectivos se propunha>. 

demissi.o de Freitas do Ama· cia disse que as baixas sofri- Outro dirigente mUitar sal-
dos seus no e das pelas forças annadas fio · ... diaae g1Je Q iporal 

o Governo. KedeJros F errélra apenas uma pequena parte das !!,,)Pj'S elevado. 
a dirigente de- da..1II destruições pr'Ovocadas C'8?esar dos revezes 9Otrldos», 

mocrata-cristAo com UM pro· pela g uerrilha, que cdlrige a embora seja muito ditlcll pre.-
pÕsJto de da. lideran· SU$ lula no sentido da des- ver o t.im da gue.rra cenquan-
a da AD. cpapel que não tem trulçAo ;lo pai . t o existir na NlcarI\gua um 

ronseguido em viriJs j1gadas Adiantou que a guerrilha re[!1m e marxista-Ieninlsta que 
de basttdore , ' j pretende «reduzir Jo::1 Salva· abuteee diàriamente a &Uer-

t Freltu do Amaral encon- dor .8 cinzas, para depois o 11lha salvadorenha em armas, 
t 'à-se pera.(t e a prova l eal da reconstruir , segundo um mo- El:1nlç6es e vlveres.-(ANOP) 



o (THE ECONOMIST 
UçÃO PORTUGUESA 

INCLINA-SE PARA O sUicíDIO 

A revista diz que quan-
do am E""'ha. a UniAo 
do C'!"tro Democrãtico 

o persuasivo 
Adolfo Suarez. caiu num 
Calvo Sotelo apagadoll. 

Em Portugal. depois de 
morte de Sâ Carneiro, Ilver-
dadeiro impulsionador da 

Aliança Democréticall, . a 
coligação Ilainde nlia des-
cobriu um llder de autori-
dadell e. mais I!inde, lenio 
conseguiu egora encontrar 
um novo primeiro-minis-
troll. 

Depois de referir que 
Pinto B'alsemllo se demitiu 
do Governo após um al10 
de criticas mesmo de ntro 
do seu PartidO a de uma 
posiçlio ainda mais enl;a-
quecida pelos resultndos 
das eleições aut6rquica s, o 
«Economisbl faz uma teta-
rincia 80 Presidente da Re-
pública. 

ecO Presidente, a fi gura 
mais respeitada de Portu-
gal, continua. pensar ' que 
o Pais precisa de novas 
formas de expressão poli-
tica)} - conclui o semaná-
rio. - (ANOP) 

iIe :Noticiaa. - 30 de Dezembro de 1982 

Hóquei em Patins 

TORNEIO DE NATAl 
Confirma a F I F A BraiIeiros. mexic:anoa Nos jogos realizados a Hoje. estão aprazados os 

,}guintes encontros: 

(Terá de s:er americano> 
...-n reunir maiores contar para o «Tornei" de 
probIibiIicIIKI de conquis_ Natal». que ontem teve ini-
tar a orgenizeçIo. c io. registaram-se os se-

O tr6s vezes cem- guintes resultados: 

21h30 -Marltimo-S. Vi-
c}Ote 

- Juventu-
ti, A. C. 

o país organizador do Mundial-86 
pelo mundiIII (1958. 1962 S. Vicente. 8-Camacha. 2 
l' 1970). tr6s vezes sarni- Juventude Salesiana Es- Os jogos efectuam-se no 

rc'cinto da Escola Secundá--fiNIisa (1938. 1974 • toril, 7-Juventude AtlAnti-
1978). orv-nizou o Mun- coo 4 r" J Francisco Frar.co. 

MADRID - (Por Artu- orgenizeçIo do MundieI-8II. detura. imitMdo ., M6xico 
ro Perez de Lucia. de EFE- tece ii renúncia de CoIúm- q .. o fizera no diII 17. du-
Serviço - Oe que- bie. rente a reuniIo do orp-
tro pelsea candidatos a 01'- O pala eJeito. tal como nismo m6xlmo do futebol. 
g a n i z a r o Campeonato a FIFA confirmou em 18 de em Zurique. . 

dieI de 1960. ganho pelo Uruguei. • a _ «torcida» 

Mundial de Futebol de 1986 Dezembro em Zuriq ... Sul- Tudo indica que Estados 
- M6xico. Brasil. Estados çe. ccteri que .., -a- UnIdos • Cened6 apresan-
Unidos e Can.cu. , - via nolt. tarIo igualmente em breve 

ESCLARE(:IMENTO' 
mantar-se em çoinpesso Oe peIlses candidatos te- .. __ C8ndidet1ns. 

O Brasil possui. entre 
outros. seis est6dios com 
capacidade para mais de 
cem mil espectadores: Me-de espera o dia 20 de rio que confirmer oficiei-

Maio de 1983. mente . as respeçtiv .. can-
Nessa dáta. o comit6 didaturas 10 de Jemi-

executivo de, Federaçlo ln- roo 
temacional de Futebol (FI A Confederaçlo BrasiJel-
FA) reWl8-se em Estocol.- ra de Futébol enviOu quin-
mo para decid'or a qual dos ta-feira um talex ii FIFA. 
candidatos ,concederé a apresentando a sua candI-

WINDSURF 

De 10 • 19 de J..wo. racanI. Rio de Janeiro 
• FIFA remeteré _ can-I (180 mil) . Morumbi, $lo 
didatos o chamado flca- Paulo (150 mil). Porto AIe-
demo de reivindicaç6esI. gre (115 mil). MineirIo. 
o mesmo que provocou a Belo Horizonte (cem mi). 
desisdncie de CoI6mbia. Mangueira. Salvador (cem 
cujo presidenta, lIeIisario mil) e Rei Pe". MaceIo 
B e ta ncourt. cOlIslderou. (cem mil) . 
num disano no dia 26 de O M6xic0. que orv-nizou 
Outubro. tc8S extrIIVIgIn- o MundiaJ de 1970. conta 
cies de FFAII. tamb6m com excelentes 

Aatu de tena'..,. o meu .. aadato Da OAMA.JLA IIU-
DO FllNOHAL do vdõa de __ ai-

,... ..... ..- que tfla oIdo I ... _ •• __ respello. 

1.'-0 partõdo APU "" A ..""blol. MUIIlclpal lO ..... 
tarde • deputaoto M6r Aguiar.. AMernblel& Re-
Cioul IeVlUltRraJD d6vi 11" um taato csIo ...... aftr-
_ ... Ilqal OU d. -.1,.. ou corruptea .qu.. 
feraecimelltot que a ft" ba firma tem feito ao Ioa-
.. dNtn aa05 t:. ra Kaaiclpal do FI:mehaI. 

:L'-NAo pod" ... peru q'" .. te partõdo ou ..... depu-
_ dio_m bom "" mIm_ Se ._ f_ Up 
111& eoI8a eu teria alaI ti eatlo era ........ __ _r preea1lf6etL 

Milionário britânico comprou AMANHÃ NA BAtA ,DO FUNCHAl A partir dessa altura. os estiKIios. como o Azteca 
candidatos teria 50 . dias (107 mil lugares). o de 
para exarnirwr M petições Cidade lJniversItIria (cem 
e exigências 'da FFA e mil) e o JaIisco (70 mil). 

or. deputado ("", jIe _r ..... ou estar -
i.formado, .,01 o .. - ! do &rt •• 102,- da Lei . ... 78/ 

... 15 ... OutulH'o. a ...... proõ .... _ .. _ 
..... da ca.ara tomem parte .. laloereeu em aoe-
_tea _ .. c .............. o que oe nAo "rillo& -
MqUCr qu_to • eoatnUos lieItos eomo lJejam oe- te 

"--Eu ..... fi .. ClOatrat_ com • e&m.ara. ...... e.-
tfti .. eoaeurso p6bUMs oa * COIlvite. e .... 
fo"""; por propool ... portaato do ..t __ tA o asUo onde p,assou a infância «REGAlA FIM DO ANO» 

A Imprensa britânica. 00· tlca pa ra a s obras de moder-
nlzação e equipamento. 

Powna11 acumulou uma eno .... 
me fortuna como sucateiro. 

«Quando 'voltel a pôr uS pés 
Albert Pownall. de 70 anos, no asilo - dJsse a08 jOlnalls-

aunC& esqueceu 08 dias que tas - foi como se voltasse 
Yiveu num e quando 60 anos atrAa na mt.nru me-
8Dube que o estabelecimento ti - mórlaJ'. 
Dha sido encerrado, ofereceu cEra outra vez a crtança 
S2 mil dólares (cerca de três órfão que chegou um dia. 
milhões de escudos) pela sua ' cheia de medo, a esta·caaa :t -
compra, e outra quantia ldên- acrescentou. 

N AO DEIXE DE VEIt 
UMA ARTISTA DE EXT IlAORDlNAIlIA OA1 'EGOltIA 

VEDETA DA n .A ,I ., T . \' . E ., n ·. 'I', I>, c I . T . V . 

COM 
STARDUST BANO 

t 

• JÁ 'INSCRITOS 25 P,ARTlCIPANTES 
Amanhã, com in ício pelas 15.30 horas. terâ lugar 

na baía do Funchal, a regata «Fim do A O)} · na mo-
dalidade de Windsurf, que será disputada sob a for-
ma de triângulo olímpico. 

Aguarda-se grande presença de participantes 
(até ontem já se encontravam inscritos 25), conti-
nuando as inscrições abertas na ORO, rua da Car-
reira, 43-1 .°, até às 17 horas de hoje. 

Haverá prémios para os melhores de cada grupo 
e divisão. difllrenciando-se as pranchas de fundo 
plano das de fundo redondo. 

Restaurante «BELLE VUEII 

CEIAS 
ENTRE NO NOVO ANO DniERTINDO-SE 

A TRADIÇAO QUE SE REPETE NOI-
TE DE INESQUEOJVEL BELEZA 

E AINDA 

CARLOS ROM'ANOS 

apresentar o seu projecto A batalha decisiva ser6 
definitivo. travada em 20 de Meio em 

Entre· 11 de e 15 Estocolmo. cIiII em q .. o 
de Abril. uma comissIo comit6 executivo de FFA 
formada pelo presidenta do dir' a pallrvnl final. 
c o m i t' organizador do A partir desse diII. o 
Mundial-86. o aIemIo fede- pais eleito ter6 apenas tr6s 
rei Hermann Neuberger. anos para organizar o cem-
pelo argentino Carlos AI- peonato. 
berto Lacosta. pelo sui90 Na opiniIo de _ndi-
Joseph Blatar. pelo aIemIo dos. Brasil e M6xico pare-
federal Horst Schmidt e ps- cem reunir rneIlores con-
/o italiano Artemio Fran- cfi9ões de virem a satisfa-
chi. estudar6 a documenta- zer .. exiglncias de FFA 
çIo envilde pelos candida- no que respeita a instala-
tos. ç6es. hot6is. meios de co-

De 15 a 22 de Abril. a municaçlo e desIocaç6es 
comissIo rea1izar6 dIver- das 24 seIecç6es finalistas. 
ses viagens' de lnspecçIo núInwo que. -.»s o Mun-
aos pllises candidatos. ela- dia! de Espanha este _ 
borando um relat6rio finei seré reuniiIo pela segunda 
que SR lIlIIIminado na reu- vez -.»s o inicio dos Mun-
niIo de Estocolmo. no diII di... em 1930 no' Uru-
20 de Maio. guIIi. - (ANOP) 

SERA 
SENSACIONAL 

COMO 
TOOOS OS ANOS 

A 
NOITE 

DE 

·FIM DO ANO 82 
NO 

H OT.e L 
GARAJAU 

INTER ATLAS 
CANIço 

CEI,A 
DAS 0,30 AS ItMO H. 

BAILE 
ATE; O GAW CANTAR 

COM O CONJUNTO 
SPLAACH! 

Informaçõc" e reser\'as Telef,: 932421 

• 1JecUIda ... • 
ama comercial abHta que lon .. a 41-

alMiro ou: • erMltc a filiem Rparece e eoatOJ"llle 
mereca Da .alo. ti .. foraeelmeatoll 'oram 
....pre por requiaiçfiG de pratlcam •• te falta!I ti aacIa 
....... Da 'anua eomo foraeoo e .empre loruei do 
lIA 1.11 \açiIe """ o prol .... 
ACl"Ht!ellte alada. que oe meus 'ot"DeeilDeat.. feltM 
• CAInaJoa allD(!:a dlecaram a 1% cio meti movilDflato 
• • ual. salvtl ao cormate _ porque •• 1 .. nr-. 
4Iebaram foraeeer f.I eu ...... não 

".-Lop:t que e8'te ..... te foi 1eVJUltado pela primeira 
''M: Da A8lW:mbIeIa Maak:lpal tratei _ ...... ae e. 
faVa •• atro da Jeplidade, te.do Mmpre .... bafor-
macio ...... __ Impedia _ . • u, eomo 
oatros vOC1'Is eu metunM eoaclio6es .. 

COIII" d_ corpos ad:mialatrat.tvoa. r ..... 
eem v.... oeaidobaia l C6mara; 

1' •• --n. part .. de partido APU do esperna oaln 
I.amMto. õ..... 111m. "CWOS ele ... .,.to, do pr6prto 
parüdo ...... coaeorrl pua .. -' dI--'i 
t4do o meu melltor ........ te oIt ...... z.e. ..... -

d. lameatar • naaael.ra poaeo eoneeta eemo fa-
...... taalo de.tro .. partlJ)o eomo .08 cal&.. Pua 
e.ew. o nM!lI ' dlpreao tutal. 

v!,,, Ja camara .em proeoni ftIlpre-
p. Vivo sim ê !IeIDP" ' vivi desde UM' do mia 
merfto. Nuuc:'.a perte.ci a .ada aper:aa pe.ra ter o 
....... 'l--.io aaetto fID&kIue,. ("'&1'1'0 acetto-o com 
• eerte .. .te prGNl'U' peM ............ ..- ........ o __ .... _e" '-i 
.. m..ara que servi. o.. primei ..... n __ que esttvo _ CAlDara, .. 1M!' 
tIII!IIIl ft:IftUllera(lAo, a m"" ,-oatade de traba.-
Ibo era a metQD& c1Q que se estlveMe a caMar; 

t. "'--Om.-1 na Rádio e _ e6mo tO!los que tI-
' -e...·am !l fl'M$m& oportualdade. ter faltado coIabora-
t-Ao ao Se""" da CAmara o meu bom 

Prof. VIrKWo PereIra. loto ........ por _ 
r...... dilo pode lsacto e meredde a ...- • dee ........ __ a ___ dlla-_ 

• eGIIt.r6rio: - se maia aAo rlSf!lD08 mais ....... _. 
I .............. doa _os dlJIeeIs que DO. preeede.ram, ... 

plb\ims as diflculdades de toda a ordem que 
YfA808 de eatreatar e em parte '\"--eacerdOa, e aia-
"""" qr.o .. o __ te .t. toda a .. _ que M-
tas detennmam e, portanto, .. _da-
ele 411 nltGvaf.lo ... pessoas _taralme.te MI 1m-
pile - é _'a tanto ..... quem, OOIDCI .68, Ji 
tIeu A ooieetWw. .. o rn6:s1mo .tio .eu eoatribatie C»-
OtO para e8'!1a mesma pua todoa .. 
mwaIci"",,: 11.'_. _1 ... (0, de erpl;b, ..,. q .. \queI' 
ftmonG. Salo com a certeza de ter o ml-
Ibor que ......... e pWe, com IealdadtI. __ .. . 
eGIIl boeeatidadl, MDl arrependimeato. por taéIo 
eate traba.u.u que, apesar de a. m&ledieêaclu. 
deixou" IDla.ha eoafJclêa(!1a bem trnnqaila, e 86 eom 
peàa. d. ftUlis .. aio t.r podido fazer a bem .. 
00i0e<'1IIo. que _tas e ta.tu ...,..;""' .. e q .... taDb 

o Dono lateresae. o " 'oroo .e .. tado d. ......... ........ _ ... ..., ... 
F'aIIeUI, !9 de Dosembro de 11111%. 

O VERE..-\DOR NO EXEROIOIO DA PRESID&NCIA 
DA OAM.utA MUNICIPAL DO FUNCHAL 

AuréUo Go-"'"" <lIutM 

GRANDE ,CONCURSO 
FIM DO AN1U 82 

Valiosos prémios a sodear 
hoje pela Lotaria Nacional 

I PEDE-.."E A TOOO OS COLABORADO-
RES A G.t..'NTILEZA DE DEVOLVEREM 
os CARTõES NÃO VENDIDOS NA SE-I CRETARIA 00 CLUBE Att AS 11 HO-
RAS. A SECRETARIA 00 C.s.M, TERA 
CARTõES A VENDA Att AS 12 HORAS. 

A DIREcçÃO 

OJ 
Õ ro o-
-l ::r o c 

<§. 
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Arlentina , AER.O.PORTO 
FORÇAS POUTICAS ESTUDAM DE FARO 
decisão sobre proposta do Governo VAI SER AMPLIADO' 

o prelidente do Partido Ra-
dical ArcenUDO, Carlol Contin, 
Mclarou ontem que u fortu 
politicas do pala alDda Dlo to-
maram uma decillo 80bre o DO-.,.0 d16lolO que o Governo pre-
tende convocar para principiol 
de Janeiro. 

SubllDbou, contudo ,que a 
dlultlpartldirta» - Inteanda 
pelo leU partido. peloa peroru. 
tu. Intran.ipnlea, d ... 
DleatlJtu e democratas crUtloa 
- ex1airam. num documento a 
emitir em 11 de Janeiro, que o 
poder ,eeJa devolvido l. autori-
dades coutltueionals, em 12 de 
Outubro de 11113. 

A dlultlpartldirlD terminou, 
terça-feira l DOlte, uma reunilo 
em que 101 dilputJda • DO •• 
eonvocal6ria do Governo militar 
oCoDtio cIIue que o documento 

lIuri certaa oondlç6u para o 
4IJj1 ..... abordart a qualJo a6-
clo-econ6mica e reelamari o u-
elaredmuto e o eutiao dOI 

pela morte do meta-
lGrcko DaImIro Fontea 

Acre.centou que i dpsula, de 
or1lem britlnlca, a resenta um 
circulo com uma cruz, que a 
identifica como JlroJectil di 
NATO. 

Entretanto, a Junta MUltar 
Arpntina electuov terç.leln 
a .tUa 41tlma reun IAo do ano, 
IOb • prea1dência do chele do 
Estado, ... nen l Reynaldo Blpo-
ne, e com a participaçlo do. 
JD.inutro. do Tralaalho e da 
Acçlo Soclal, Hector VlIIlvelran 
e Adolfo Navaja. Artaza, ru-
pectlvamente. 

O comunicado 011( tal dUtribui· 
do aos jornaJiIta. relere que 
durante a .ldo foram aprecia· 
du quut6ea relativa. • Dorma· 
lluçlo .mdical, la lRtenenç6e.s 
em aiDcllcatoa e fl.l leia: da. 
A .... iaç6u Profiaionals e doa 
Obraa SociaIa. 

Informa que foram tambfm 
a nal.lAdu a adual .ituaçlD na-
d onal • internadonal, bem c0-
mo «aspecto,; lipdul • estntê--
J.:ta nacional em rel.çlo k' con-

nuo do AUtntico Sul>t. 
O ,eneral Bipone deve par-

tir em breve para Nova Pell. a 
fim de assistir .. Cimeira dOI 
Palies nAo Alinhado., que deve-
r' tomar poliçlo sobre o COD-
flito das lIalvA-
n ... 

Ontem foi divulpdo o apelo 
lançado terça· feira • noite ao. 
intelectuais araentinol pelo Pa,... 
tido Juatlciallata (poroniata) pa. 
ra que allWllaJD U «condlç6e. 
W aJ.CII» que a 4<I'eCOnstruçlo da 
nacionalidade, minuciosamente 
destru lda, extae. 

O vice-prelldenle do parlldo, 
Deolindo Bitlel, falou durante 
um acto orpnizado pela erceD--
temente criada Cemiulo de 
Cullura • Educaçlo, Ciência o 
Temolocia do Conaelbo Na_ 
nai JUlticiall..ta, e a 
um proarama nacional de eu). 
tura e ao fCDeCelÚJio eoDaeIUlQ 
popuJar para o aarado e aupre-
mo ealorço da criatividade». 

ao proprielirloa doa teneDOl 
pelo Plano de ])e. 

.envolvime Dto do Aeroporto de 
Faro e.uo proibido. do proce-
der a melhoramentos nos me • 
m Oi - determina um decreto 
reculament&r publicado oatem 
no f<Di.lriCl da RepQblicu. 

No rele:rido diploma, aflrma-
-R que, «muito embora .se pre-
veja para breve o inJcio dai 
obras, l.m(lOrta du de J' tomar 
providencw adequadu a evitar 
que até li R alterem as actuaia 
circulllU.ncia. e condit6e. exb-
tenteI» na 'rea abranaida pelo 
Plano de DetenvolYimento cio 
Aeroporto de Faro, «mediante a 
ttiaçlo de medJeIu prevenU.a. 
na foraaa prevista pela actual 
Lei doa Solo ... 

O oporirio foi _do em 
II de Deaombro, quando partlci· 
p .. a numa manlfestaçto perto 
da Pnça de llayo. por um de. 
eonhecldo • paluna que _ 
apeou de um automóvel perten-
eento • !'oUeia onde .. 
encontra. .. mai8 trêa peaou. 
Um jornalista do cIiArto ocLa 
Preuo recolheu uma cjpsWa 
de bala no local do Incidente e 
atre..,u·a lo autorldada. 

.,Vloç.mbique - Cuba 
APROFUNDAMENTO 

Assim, evitar-... , que oa par-
ticulares., no U80 doa seUl 
toa d. pnlprlelirioa, de .. ".,.. 
delem projectoa que poderio 
.ir a . r afectados pelai aec:e. 
úrias e,zpropriaç6e. e, por ou--
tro lado, que a ezecuçlo do pla-
no venha a revelar-. dlfldl • 
oneroau - lê-. naquele 
to reaulamentar, usinacIo pelo 
primelro-miniatro e minlstroa da 
Adminlstrl.çAo Interna e da Na-
bitaçlo, Obras NbUcas e Trans-
porte. e promulpdo peJo PJoeIi.. 
dente da Rep4bUcL DA COOPERAÇÃO BILATERAL 

ODlem, a PoUeia Federal cIIue 
que a porltapm ballatica ._ 
beteceu que a bala que matou 
DaImIro Fontea Dlo pertence 
&ta.uele departamento nem • 
qualquer du lorçu de RPran--
ca arpnU ..... 

Cubo. e Moçatnbique 
ponto. de viata cc:,muns sobre 

! problem8.8 lnte &clOnais e 
08 dos pafles nio alinhados, 
declarou o vice-presidente cu-
bano Juan Almeida Bosque 
na terça-feira em Maputo. 

O dirigente cubano, que 
deixou terça-feira Maputo, no 
flm de uma visita ue três d ias 

seguindo intaressadlls as pelipécias no 
palco. 

FESTA-INFARTIL EM TEMPO DE <FESTA> 
O NATAL DAS CRIANÇAS 

No Teatro Municipal Baltazar 
Diu. n1lllla orpnhaçlo conjun-
ta doa Se"içoa Culturaia da 
C1mara Municipal do Funchal e 
da Dlro<çJo Regional do Turbo 
mo, trb eapecU.cuJol infantta 
conatltulram um atractivo para 
u criançu neste perfodo nala-
Ud o. 

Uma aulâênda numerosa e 
participante colaborou num e. 
pecUculo de grande criativlda· 
de. concebido especialmente pa-
n criaDçu, e onde a partlcipa-
CIo destoa foi a nota domlnan· 
to. 

CoDCUJ'a)8. jogos. a pruença 
de pequenos Intérpretes de can-
ç60. Infantil, fantaala magica, 

hiat6r1u de Natal e 
poesias aluavu • época fizeram 
u deUdaa de todOI 01 que en-
cheram a plateta do Munldpal. 

-- ptObljc;dad. 

No dia 2 de J.ne iro. pelas 10 
horas da manhA. I! aprelentado 
o meJlllo especüculo e . no dia 
t, • aeaslo seri inteiramente 
decll ... da lo crianç". da Casa do 
Padre Américo. f 'ara . esta foi 
feito um apelo b crianças que 
colaborem com a entrega de 
um brinquedo desl1nado lOS pe-
quenos internados daquela ln. 
titulçlo. 

Dado o êxito de ite especticu-
lo, no correr do mês de Janeiro 
prevê-se um. apresentaçAo no 
Jardim Municipal, em data a 
anunciar, e D me3mo deslocar-
.... , l Ribeira Brava e a Ma· 
chlco, em orerta às crianças 
daqueles concelhos. que têm da· 
do uma partlcipa(llo activa .os 
eapecU.culoa inlant i.s, que todas 
as manhb de dOl'.tlngo têm lu-
gu no dfunicipal)). 

A DORAM do PCP saúda fraternalmente toda a 
Organização do Partido bem como amigos e outros 
democratas fazendo votos para que o novo ano que 
se inicia seja melhor que o que finda. 

A DORAM do PCP, informa todos os seus mili· 
tantes e amigos, da real iZ1ção da FESTA DE FIM 
DE ANO no seu Centro de Trabalho à R a da Car-
reira, 139 que terá inrcio às 20 horas do dia 31 . 
L658 

HOTEL SANTA MARIA 
FIM D,E ANO -82 

VENHA DIVERTIR-SE AO RITMO DA MúSICA 
PELO COI'IJUNTO 

FRANCISCO 

FOLCLORE 
UMA 
VERDADEIRA 
ALEGRIA 

BASíLIO· 

Z470 

a Koçamblque. considerou p0-
sitivos os contactos estabele-
cidos com 08 dirigentes m0-
çambicanos. 

Fala ndo num breve encon-
t lO com a lntonnaçAo ante. 
do! tomar o aviA.o, Juan Bos-
que disse que Moçambique e 
Cuba estão unidos por laços 
de amizade e solidariedade. 
sublinhando que esaa. é .. 
zão de fundo do êxito da sua 
desloc8.çAo a Moçambique. 

«Trocámos pontos de vtsta 
sobre problemaa bUatera1s e 
dos nAo-allnhados e encon-
tramos pontos comuns na 
análise desses problemas> _ 
dJsse o dirigente cubano. 

cOs nossos paIses estl.o U-
gados por laços de amizade:. 
- adiantou por consequfn-
cla. naqueles pontos em que 
durantt! as conversaçOes pos--
sa nAo ter havido consenso, 
cestou em crer que serl.o ob-
J e c I o de 
noutra s ocasiões:. - atlnnou. 

Bosque tol recebido pelo 
presidente Samorli- Kachel, 
com quem ab9rdo\l queatõea 
de cooperaçlo bila t eral nos 
domlnios económico e técnico-
-cientifico . 

As medido pNventivu aaora 
decretadas v1&orarlo por um 
prazo do dois &DOI, que podori 
ler prorropdo, e pelem restri-
çõe. • criuCIo de novoa nQcteo. 
habltacionula e conatruClo, .. 
conatruçAo ou ampllaCliO do _ 
fkioa e de outra. lnataiaç60s. 

Os proprlet'rios dos tel"ftllOl 
ni o poderio, taintiém, proceder 
•• ina\aiaçio de e""loraçOoa ... 
ampUaça., ila. li exlstenlea, a 
confiauraçlo ... ra1 do terreDO. 
ao de ' "ores em IIlIIci-
to ou • de.truiçIo de .,10 .... 
e · do cobe:rto veaet.a.a. 

No mesmo diploma determina-
·se que a pratica deates . actoa e 
adlvidades dependerAo da ..... 
10rlzaCliD ' da Clmara Municipal 
de Faro, precedida de parecer 
vinculativu da Pirecçio-Geral ·da 
Aviaçlo Civil». 

A Empresa NbUeu Aeropor-
tos e Navegaçlo Aérea (ANA) 
. presentou já ao o 
Plano de Deseavolvimento do 
Aeroporto de Faro, tendo em 
.iIta dotar o Alprve de uma 
infra·estrutura aeroportuiria ca-
paz de satisfazer as DeCeDidadeI 
ele trUe.o Mreo ... 
deoonvowimê.to daquela Ini ...... 
tante relilo turfatica de Portu-
pi. - (Anop) . 

A morte da actriz de dnema, Mailyn Monroe. ficou 
a dever-se a suicidio ou .. ingestlo acidental de uma 
dose excessiva de barbitúricos, disse ontem o fiscal 
do distrito de Los Angeles. Van de Kamp. 

O fiscal ordenou a investigaçlo da morta da actriz 
ocorrida em 1962, depois de um detective privado de 
Los Angeles ter sido citado nos jomais, assegurando 
que Marilyn Monroe poderia ter sido assassinada por 
um legrupo dissidente da CIA •• , dos Estados Unidos. 

O detective, MiIo Speriglio, disse que a famosa 
actriz terá alegadamente ameaçado revelar uma conjura 
de agentes da CIA para assassinar o hoje presidente 
cubano, Fidel Castro. 

leCom base nas provas em nosso poder, parece que 
a morte (de Mlrilyn) pode ter sido suicidio ou resul-
tado de uma dose excessiva acidenteI de drogas» -
disse Van de Kamp, num comunicado. 

AGENDAS PARA 1983 
Tiveram a amabilidade de nos enviarem magn 'ficas 

agendas para o ano de 1983, a agência de viagens 
ccVisa • Tours)). a ccSouth Africa Tourist Corporation)), 
a firma ccPrebel)) e a ccPortugália». 

Sensibilizados, agr..tecemos a atençlo dos nos· 
60S amigos. 

PA-SSE O ANO 
PREF·ERINDO PRODUTOS DE P:RESTíGIO 
E ALTA QUALIDADE 
VINHOS 
GARRAFEIBAS 
* ·G .... ve 1967 * G....".1971 * 010 Meia Encoste 

ReseNll 1970 * 010 R_NIl Monte Cresto * P6roIa BI'WICO R._ * Pérola BrInco 
Frasqueira 1972 * Lello CIwete Reserva * Leio C ..... Frasqualra 1975 

TINTOS : 

* * * 
Porca de Murça 
Granton 
G....". * DIa Meia Enc:o.ta * DIa o, MariII * 010 Monte C,...to 

WHISKIES 
* Royal SaIut8 21 anos * Chivas Regai 12 anos * cutiy s.tc 12 anos * GIenIIvwt 12 anos * Something SpeciaI * haport * 100 ..... * Cutly s.rt< * QwM Ame * Glen Grant 

* * * * * * * 

C_ Royal 
SNgram'. V. O. 
Fow "-

ESPUMANTES * Raposen Velha R_NIl 
Bruto 

VODf:(A·S 
* Crowa Russa * Wolf! :hmidt 

BRA·NDIES 
* Macie ira * Fontes * 801'9." * Rhod< 

AGlJAllDENTES 

* * Fine "Ouro * Blc:ent·'ln6ria 

CERVEJA 
* Bavaria - .... BRANCOS: * RaposeinI Super Reservl * RIJIIQS8ira Ro" 

* a.-;a - gMnfa / 25 d . 

* Porca de Murça * BavarIa - .. / 33 d. * Branc:o Seco Especial * Raposeira R.."a * a-;a - .. /0,5 I. 

* Granton * .... 1900 Bruto * GrandarM * c-teIar * 010 Meia Eftcosti, * 010 Monte CI'BÔI * PlKola ar.nco 
* "- Azul 

·R(f-R IGERANTES 
* R_ Especial * -las ........ ja * lés Cala 
* Fite Azul * Borges VERDES: * C_ • 3M lmlo * D. José * Mesa do Pnsidente * D. Maria * GatIo * Verdinho 

VINHOS 
DO PORTO 

LlCOIRES 
* De w ·lisI!.y: LOCHAN ORA * De 15' 881: SABRA : 

* GrandéIite * Trovador * leio * Costa Rosado 

* SanderIw1 * Oporto * Borges 

RUNS 
* Ronric:o 

*Gin 
BURNETT'S * Sumo 
FONTES (CA) * VINHOS MADEIRA 
Araújo, HerIriqws. lda. "INHO CORRENTE * F. N. (Tinto e Branc:o) 

* c.ptein Morgan * Fontes 
* QUEIJOS 

GoudII 

PRODUTOS 
DrondmportC' 

;:;'"'1.::-.\"' _ 8[5 :'t..S __ 

MÉDI COS DE BFJA ETA cQntinua a matar 

protestam contra DOIS GUARDAS CIVIS ABATIDOS EM IRUI 
bl' - d rta· , IRUN, pu Icaçao e po na guwdas civis dos 

Médicos do Haspilai do Beja 
m.nifestaram·se ontem. em c0-
municado contra recente porta· 
ria que t<roUde com a cliCD-idade 
e autonomia dos hospitais 4i.8-
tritais». 

A portaria. publicada em No-
vembro, consagra, .!IeCUndo os 
87 médicos que assinam o docu-
mento, (a dLscriminatio eviclen-
te de duas carreJras hospit.1a-
res condicionando uma via de 
ace'sso manifestamente desprel-
tipante e lmplicitamente gravo-
sa para a autonomia e responsa-
bilidade dos hospitais distri-
tais." 

Aqueles elinicos (.-onside r.m 
que. futuramente, 05 lugare de 
chefe destinados aos assistentes 
dos Hospitais Centrais e quu as 
novas determinatões 4<cond tcio-
nam um acesso menos digno a 
.ssistente de hospital distrital». 

Propõem, assim, que as pro-
vas para assistente hospit.lar 
tenham um caricter nacional e 
que «a avaliacAo das unidades 
hospitalares nio deve ser ba-
seada exclusivamente em crit6-
rios Ceoerificos, mu fundamen-
talmente seeundo parlmetros de 
qualidade, rentabilidade e dife-
renciação assistencial de invel-
ligação e emiino». 

Paralelamente, o Sindicato dos 
Médicos da Região Sul d ivulgou 
um protesto rontra o que df' fine 
como tc.marlinalizaçio dos 
dicos dos Serviços MédirH-So-
dais que ainda nlo foram con-
tem plados t.'Om o au.mento ela 
Funf;1o pQbllca ele Janeiro ele 

aIfaIldeg6iros da cidade 
bIJsQ de Irun foram ontem 
.-tos a tiro num 1ItenIII-
do .. 7 '-as (TMG). 

Jum Ganà Menda. 48 
anoe. teve lID1II 
e Manuel Lopes HenwIcIez 
faleceu lNnutos depois de 
ter dado entnIda no '--
pitat de San Sebastilo, 

Os dois guwdas MCOn-
t r a v .. se de vigIIIncà 
junto • um comb6Io ex-
pntS80 que cIevi8 seguir 
viagem J*8 a cIdIde fnn. 
ceu de Hendeya. 

DesconhecIdos, que se 
etlCOlotnlvam ... escadas 
de l8'IIe passagem subter-
...... diIIpararwn rajades 
de metnlhadont, fugindo. 

O tiroteio ce-
nas de pInico na estaçIo 
de Irun. que se enc0ntra-
va cheia de .,.. •• geiros 
em trInsIto, o que faciI.. 
tau a fuga dos autores do 
atentado. 

A poIcia local Infonnou 
que os autores do atenta-
do conseguQm abandonar 
a estaçIo a p6, mIs1urados 

o. boN apreciadoras 
de C-Ja bebem 

HEINEKEN 
X317 

na muI1icIIo. I ça-taira por dois incIIvIdws 
Testemunt.s, viram-nos armados que ........... 

subir para um carro que ram oomo nwnbros ' da 
tinha sido roubado na ter- ETA. - (ANOP) 

-e-

«DISC,O 
FESTA EXT·R,AVAGANTE 

ATÉ 
À 

<ALVORADA:. 
- Seja O mia .. extravagante 
- Adivinhe os autores das músicas 

- Participe nos CODCursos 

- Ganhe fins-de-sema na 
Não reserve 

Venha directo. 
7.478 
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, H. 21.()OJ H •• 
FESTA DAS NO "CLUB MADEIRA 

Elenco . • .. 
"MARTIN JARVIS» • . .' 
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«AQUrr .1i'g IfORlllRSl(\» . 
CONJUNTO PRI A;rrvp . '({'!' , 

FI. Bli X '. '.' . 
"CEIA DE GALA» H. 

SHQW\ - 1982 • 
H. 24.00 H. 

- x- DOZE BADALADAS 
Con .. M oellt'l!> À H. 01.00 H. 

Sorb<·t De CltrOll Ali KJr..eh SHOW 1983 
- x- AS H. 03.00 H. 

A CANJA 
'I AS H. 07.ocFit. ' 

-x- CHOCOLATE QUENTE 
- G!I>\N0 MARNUili - l;N ORANGE - AO NASCER DO SOL 

SI-1%-82/ 8S 
V.va .conn0!i!<O a , "Felita 

, PASSE O 
NO . • . 

«ATLANTIS. e ,a , 
só .. {lO! Esc.: 3.75O$OP poderá dlsf rutar da \.das Estrelas» •• 

A Ceia de Gala e do Alojamento Resel'V&8 __ Telefone 962811! . 

Assegura o ·Ptesidente . 

E U A contill,u»JãO a apoiar \' 
dos Livres:> ,110, Afeganistão 

Num comunicado oficial t al para imporem o seu pode . contlJwarlo a .. apoiar a luta 
distribuldo segund02-te.i r a, por Esta intervenção, d1z Rea- dos livres» do 
ocasllo do t erceiro aniversA- ese tivesse tido êxito, 1983 &\i COD-
rio da 8OviéU.ca. do representaria uma g r 11 v e seguirem fazer regreaaar o 
Ateganis tãstr0 Ro- lU"I:\ell ça para a segurança dos seu paa. * UIIl.anterior anua-
nald ReagEtn r catirm?u J , livres do mundo tn- çlo de maçAo independente 
apoio dos Estados Unidos aos teiro>. e nlo allnhadu. 
«combatentes pela liberdadu F eUzmente, ucrescenla o O .. Chefe . de ,Estado nqrt 
naquele pais. pl'e§1dente norte - 11Irencano, .!iunerkJlt92 ... 1ernwa as conver-

Embora a quadra seja tes- «Ire." anos depoIs da InvasAo. q , hã sem"f\":".l 
Uva e mais especia lmente de'. a ot!upaçAo soviética do Afe- com o presidente 
dicada ao convivio famUf ar - ganJstlo não teve uceS80», Zhia m Ha.q, e em que se tra-
observa o Chefe do E st a do j á. que, embora tenharn eleva,... tou da procura de uma 801u-
norte-amerjC&R pa...... mil _nena '" çAo 9, 

'Itof.. , q,evilll " - etoslM'o • .P&o! s,\&" b'j!P8S . .. d I 
quecer . n ecora- palo, coe oovtétloo' ..... O presidente Reagan reaflr-
jose LI- -"Df8u!r1yl1 ..... gurar o coo- .. que qualquer solução po. 
te ao oob,re 0 o,Ate;raniBtAo, Utlca Implica, como condlçllo I 
nu d ongfnqwu montanhas do a de prévia ea retirada total das 
• • W; pai.., ... ,,ateglia. tmpas de ocupaçAo • • 
nlslf.o é ImportantE' para o Os ujahed1n:t, Of comba- e manifesta a esperança de 
mundo... tentes afegãos pela liberdade. que os diligentes da URSS 

Reagan I'embra que ao lnva- diz ainda Reagan, consollda - aproveitem a oportunidade da 
no dia 27 mm as suas e infll-

de Dezembro de ] 9i9. «0;-80. girlLm pel1adas baixaI aos 80. pôr uma soluçAo para o CB80 
vtétlcos utiliza ram. pela prl- vi éticos c . .... tropaH <lH .. B " ... 
m el ra vez desdr o perfodo bra k Çarmal, embon. f' OS ln. a colhida favoravelmeDte nos 
!mediatamente à Segundu. t ensos comba les de 1982 t e-
Gueli'll1 ""091al, 9, nbapl 

mjVtar em acrescido A . poeu.!f1.ç, io clvib. 
grande escala fora das suas O presidente pro-

dSr. OrJen,.. m ete que os E s.tado3 

" u"s ill -C I O · A O li) . " li. , .-
, .r' "Y 

DA'J\lVRIB'lt .. 
h " lo ... 

PJU;SIDÊNdA DO . 
• DIRECÇÃO REQION.t\l, DE I -", 

D,!<; F!<;STAS DO FUI 00- ANO 
I .7 : .. ' 
I • ..tA..! • ... 

. · ,(., 
A Direcção Regional 'de Turismo e a CoinisSÍÍÃJ de Fest.a's do 
Fim do Ano, pedt' In ao Comércio uma e!Ijjec",1 
no sentido de orna inenta.rem e ihmunll,rem 

nesta natalícia, dando um 
ar mals ,al gre e f lilvo. · . I •• 

olicita-sl' ainda (lOllUlaç" o, sohretudo às llessoas com Ca" 
sas viradas para II anfi teatro do F uneha.l, que as 
minada. no interior, com os h"!)õlssóis j lloJ.lclas aooft :;, 
nos dias 3CJ e :n di' D" .I.('mbro, 1)3,I 'a que a, cidl!!J se e@.% 
mais luz e cor, . . " I •• 

o DIRECTOR REGlONâL 

João Car los 'Abreu 
Z38l1 

I 
I 
Z367 

A rede 
naa (pe..,..roo em adianta-
do ,estado d . Cal-

e o 
... 

coDclulda em 1983. 

a efernfrkle o 
Iletropplltano de ofer 

dIj 
_ vtp.uno t ....... ", ulv_ 
âlLrio. \UII' almoço de 

.... 
suas instalações d6 Sete. 

.... ram tamb6m entrecuee 

.istério da Eduuª.· e ,. . 

DIRECÇÃO-SEíiAl DO _110 
SUPBlIOI1 

buiçlo de ""-'Ma .S1IIdQ, ". ........ 
de cursos de mestrado • .,. P..... .1 em c. 

dm por ....... 
prep8IIIÇio de doc:erJCN ..... _ Superiores 

de Educaçlo. ....... : 
• A) ". FIsicI (ISEF); ( 
I .R , .de 14/.1218i); 1 ' 

Bt Socai. (Univ. de 
C) EnBiM cip,. Ungua lngIeu (Univ. de 1IoSIDn); 
D) Ensino da (Univ. de 
E) Ensino das ciancilla da ,...... (UnIv • • 

Boston); , , 
I ('"""' de Boào,n 

G) 
, H) (Univ ...... ); . , 

I) An6he • 0rgeniHçI0 do Ensino (F cuIdIIde 
,. d ' . ,..oa.-;.., da . .. . , . , -:-r- . 

J) En!rtinQ... (Urw. do NIo 
111\0); 

K) Didáctica do (UM!. de Aveiro); 
l) . dal!. .• da (Univ. do 

MP,wJ. /> I .. 
1 M) P.sicalagia, da Eduçaçio (Faculdede de PIlico-

Iogja •• dÍt EduQçIo' de UsboII) ; 
N) ActivaçIo do l"sic:oI6giI:o. 

(Univ" I 
" 9), ... do Ensino 
I .' Minho}. , •• ,' 
I . Os ministradea Jpot' Boston decomIrIo em 
tisbqa .a par:tir d • . 1 de Setembro de 1983, estenden-

de 1984. O III trimes-
tres, (Maio. JunIIo. ' dJulhp de 1984) terá • em 
Boston. 
t Os c , a SI!"'!" por. universidades 
portuguesas terão inicio Iqgo o, decidam as res-
pectivas Faculdades. 
I O m"slrado de ccMetodplogia da Educação Fisica". 
• ser efec.tpado ISEF. princ.,..,. no início de 
983. em .data a ser fixada pot' esse Instituto. 

• ,o..ftlital .--G ..... ., An;1ise correSP,Ondentes se-
rão pub icados em Diflrio da República dentro de ai-
gu!,5. diils_ 

30 de Dezembro de 1982 

PRESIDI$NCIA 
Il8MllSÃO FElT 

solicitamos qQ4l Dali ,ep!ONDlJ"lWo 
.. "1'-. _ . r. . , ) 

UIUBUICÃQ .DOS. ' aQI(b 
N. 1''1 

3( . nho do Palheiro - .. trução acima da es-

? i" ho do T .Azareto - tene n .. Dt .... o O ...... rvatn-' e o antárlo , ,' " ... "."..,..-, ' - . 
em con."tro...iU. - .,. ... 

"'To' • I . 

- do de São Gonçalo 
fi dQ - entrada em frente n: 17 

-: por do F. C. Bom fiM la do Bom Sucesso ' 

da Rua dà Levada - ribeira 
, dI!, - terreno de abaixo da Le-

a direita • 
L l-Rua da LevadJl - fim da Rua A.reeIIhpq;.D. Aires 

da :'ilc.hada - EdlfíclÓ cril c4iPstrução DO 0.. 7 
de santo ,António - . 

,. do SeDIJ.Pt: .'" 
do Pilar 
dM Virtudes - PrGA:inw, • .I4)' .... cl9f.J5amti-

. ro 
do .Muro '- :nJl&Ci!.o .à nova.-t..ad· d 

;,\> t ; -e- I ' 

17-Rua Carlos - a 
Luso PJrasileira - terreno em frente do Dr. 

tazar (Fonte) 
do' Li 'ramento - entrada para o Sanatório 

20-Estrada do,,4\'ramento - da . 
21.-Cruzamento do .Camüaho d" Fun.4-
22-Si.o - descida para a Funaõa _. -
29 ' p; ' Rád' , , 10 ... 

dos - parte lar. 
25--Caminho quinta do LeIp ,- à 

26--Caminho Dr. Barreto - próximo do Ninho 
27-Caminho da Nazaré - rocbi -
28,!-&ftll.dio dos Barreiros - lado sul 
2lh-Qorgulho - a seguir à entrada do Lido 

do Liceu 
Sl:::-Calhau - jupto ao eJlcalhado 

da, ArtiJ,baria (ELF) 
• :t:t-rParqut' de SllJlta 

Z43( 
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30 de Dezembro de 1982 

GOVERNO REGIONAL 
., 

Presidência' do Governo 
DIRECÇÃO RE6IONAL DE TURISMO 

COMISWl ' DE" FESTAS. DO FIM DO i AMO 

. APEJ.O À 
I • 
I E. COMERCIO LQ(.ALr 

A Direc:çlo Regional de Turismo e a Comisalo 
de Festas do Fim do Ano. pedem ao Comércio uma 
colaboraçlo especial no sentido de ornamentarem e 

os seus estabelecimentos nastu quadra 
rjatallcÍ8. dando assim à cidade um ar mais alegre 
a festivo . 
I Solicita-se ainda à populaçlo, sobretudo às pes-tfo .. com casas virades para o anfiteatro de. Funchal, 
que as daixem iluminadas no interior. com os bIpas-

das janelas abertos, nos dias 30 e 31 de De-
4embro, para que a cidade se encha de mais luz 

cor. 

o DIRECTOR REG IONAL DE TURISMO, 

João Carlos Abreu 
Z389 

Secretaria de AgricuHu;a e Pescas 
DlRECÇAO Rf610NAL DE AGRICULTURlI 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE DOIS LUGARES 
DE AUXILIARES Df 

AVISO 
Avisarn-se os interessados que os resui lados de 

prova escrita do concurso referido em epigrafa, rea-
Izada no dia 14 do corrente. estio afixados no átrio 
de entrada do Governo Regional - Av. Zarco. 

Mais se comunica que os 5 candidatos ;JpUrados 
serIo submetidos a uma prova prática. que, se rea-
lizará no dia 4-1-83. às 9.30 h., no laboratório Qul-
mico-Agrlcola, situado à Quinta do Bom Sucesso. 

I)irecção Regional de Agricultura, 27 de Dezem· 
bro de 1982, 

O DIRECTOR REGIONAL DE AGRICUL1URA 
Z461 -----------------------------

Secretaria da Educaçio 
GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL 

AVISO 
CAt«>tDATURAS AOS ru?SOS A MINISTRAR PilO CElfIW 
DE APOIO DA fACUlDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE 

DE tlSBOA NA R.A,M, 
«o Despacho n.O 165/SES/82, do Secri!tário de 

Estado do Ensino Superior. de 17 de Dezembro, &n-
contra-se afixado. para conhecimento dos interessa-
dos, no Centro da Apoio da Faculdade da Ciências 
da Universidade de Usboa na RAM e na Delagaçlo 
do Gabinete Coordenador da Ingresso no Ensino Su-
periom. • . ' ' 

Foi já remetido para ,publlcaçlo em 44DlárlO da Re· 
pública". 

Informam·se todos os interessados de que, nos 
termos do n.O 4 do mesmo Despacho, as c..,did.-
tur.,s dacorram de 3 a 5 da J..,eiro próxirno e sic 
apresentadas na Delegação do Gabinete Coordena-
dor do Ingresso no Ensino Superior na RE:gilo Au-
tónoma da Madeira. 

De acordo com o estebelecido no mesmo pre-
ceito, as candidaturas davem ser instNldas com: 

a) Boletim, de modelo 1'1 indicar pela [)elegaçlo 
do Gabinete Coordenador de Ingreslio no En· 
sino Superior; 

b) BillJete de, Identidade; 
c) Documentos comprovativos de satisfaçlo das 

condiç6as de candidatura, a indicar pela De-
Iegaçllo do GÍlbinate Coordenador do Ingres· 
so no Ensino Superior a qua constam do n.O 
3 do /II mencionado Despacho, 

Funchal. 28 de Dezembro de 1982. 

O Chefe de Gabinete 
Maria Jovlta Oliveira da Frei... Z41\O 

GABINETE DO REGIONAL 
BOLSAS DE ESTUDO DO GOVERNO 

REGIONAL 
ANO LECTIVO 1982· 1983 

2,- CAHOIOATURAS 
Informam-se os interessados de que " lista pro-

visória já afixada passou a definitiva. em virtude de 
"lo ter havido reclatrillç6as dentro do prazo legal. 

Funchal , 27 -ie Dezembro de 1982, 

O Chefe de Gabinete 

Maria Jovita Oliveira de Z459 

ESCOLA PREPARATóRIA DE BARTOLOMEU PER ESTRELO 

AVISO 
Informam-se os encarregados de educação dos 

alunos que frequentam a Escola Preparatória de Bar· 

«Diário de Noticias» - FUNCHAL 7 

li . 
• " 'I 'E l 

tolomau Perestrelo que o · inicio da 2.' perlôdo lec-
tivo se verific;,a,4'l9, dia A,cItr,Janeiro de 1 

da s 
segu.ntas di .. : . 

5 de J_iro - 19 horas - alunos do 1.° Ano 
6 da 2.· 

•• ,.. ... \.N "- -

Funchal, 'D. dIi 'Dazaníbro ct. 1182 . 
'k. J"" .. . ,1, _ '" 

O 

Secret ' .............. '-iaam ....... SMi.:al 

EDITAL 
EXPROPRIAÇAO POR UTILIDADE POBlICA DO IMóVEL 
NECESSARIO A comA DE COOSTRl(AO DE lr.1 IDIfICIO 
ESCOLAR C()1 8 SAlAS - U3. NOCLEO DA GRAÇA. 

fRfGUESlA E COtmHO DE MACHICO» ç, 
a. 

EDUARDO CALDAS DE OLIVEIRA. 
Regional do Equipamento Social, em raprasantaçj, 
do Govemo da Regilo Aut6noma da Maclaira, tu 
público: ," . 

FicM\ os interessados. nos ter-
mos e ao A;t;i"'20.o a s_ números. e 
pera os efeitos do T1tuIo III do Decreto-Lei n.o 845/ 
/76, de 11 da Dezembro, da que aste Governo Re-
gional, no uso da comp8ttncis decorrente do De-
creto-Lai n. ° 181/79. de 12 de Junho. em raunIIo 
do seu Plenário de 14 de Outubro da 1982. rasol-
veu IIUtorizar esta Secretaria Regional do Equq,. 
manto Social a tomar posse administrativa do im6-
vai a s" a • «OBRA DE 

ESCOlAR COM I 
8 SALAS - @o . GR FIJEGUESIA 
'E CONCELHO..o, b'j/." 

À ovérito) Regional dec:IsrativII 
da utilidade pública do I1Ifarido im6val. com car6ctar 
da urgência da expropriaçlo. e bem assim. a auto-
rizaçio da tomada da posse administrativa do mes-
mo (Art." 10.°-1 , 14.°-1 a 17.'-1 do citedo Decre-
to-Lai n.O 845/76), IICha-se publicada no «Dlirio da 
República», II S.rIa, n.' 273. de 25 de Novambnl 
da 1982. 

IDENTlFICAÇAO DO IMOVEL ABRANGIDO: 

- Pr6dio suas com li área 
da 2.146,00 tIO s rtih da Graça. fre-
guesia e concelho da Machico. confrontante do Nor-
ta com a MuraliIt' da ....... ' Gr,ça, do Sul com 
o Ribeiro do êóm José Basilio ct-
mera a outro. a do 0._ com a Muralha da Ribeira 
da Machico. lPatriz praclal sob os Ar\. - • 
3416,0 e 3420.°, / ti éMScritD na Conservatória do Re-
gisto "'edial de Santa Cruz sob os no" 12.539 a fls. 
47 V.o, do l.' B-6.0; 8.396 a tis 178. do l.0 B-31 .0 e . 
8.370 a tis. 178, v. do l.' B-31 ."; de propriedade, da-
tençIo e posse de José de Co_ Mlrw1de 3/6. M.-
ria Leododia da Costa Miranda 2/6, • Gabriel da 
Coste Miranda 1/8. . 

Funchal e PaIM ) do da Aut6-
noma da Madaira. aos Dezembro de 1982. 

Gabinete do Secretário Repional do Equipamento 
Social ' 

, ,. i1 (1 
O Ch.fã do Gabinete 

Fernando Joio da Sousa Oliveira Z463 

EDITAL 
EXPROPRIAÇÃO POR UTR.lDA DOS tmEIS . 
HECillARlOS A 
TORIOS DE AGUA POTAva DA NALARb. FRffiOOIA DE 

SÃO CooLOO DO AJ«:HAL. 
EDUARDO CAlDAS Di OLIVElR Sacratirio 

Regional 00' Social, em rapresaqtaçlq 
do Governo da"RegllL.A\dQQoma di! tu . 
público: 

Ficam notificados todos os interessados. nos ter· 
mos e ao abrigo do Art. ° 20.' • seus números, e 
para os efeitos do T1tuIo III do DecretD-lai " .' 
/76 da 11 ií8bêzêrilbro. dê qüa' e_ GcMmo Re-
gio';", no do:? ' qit-
creto-Lei n ,o &i 1Y de 'JunhO, em rauniIo 
do seu U da 
veu autorizar eSta 'secnitariil . RegIQfWII do. EIIUiiIIt-
mento SociaI ,a ... doI! im6-
veis a a à «OBRA 
DE RESEftV'A'tÔftlbS DE 
AGUA -- . , 

A resoluçlo dasta Governo deçlarativa 
da utilidade pública dos referidos .rrióvaiS, com ca· 
rácter da urg'ncla das exp.vpriaç6es e. bem assim, 
11 autorizaçlo da tomada da possa administrativa 
dos mesmos (Art.o, 10.°-1 , 14.°-1, 17.°-1 do De-
creto·lai n ,O 845/78), acha·se publicada no «Diirio 
da República", II 56rie. n.O 271, da 23 de Novambnl 
de f982. ' •• •. . 

IDENTIFICAÇAp' OOp IMÓVEI,S 

.- Porção ,err8':19 com II 770,f)O .rn2, 
confrontante, na.parte .. dó No.rte. do Sul 
e do Oeste com o próprio pr6dio, a do Leste com 

d! '""yeíra 

> , 

onautas soviéticOJ 
por 

I MOSCOVO. - O secretirlo-
erof' &, Comunista 

Ao abngo dos E, tetutos. 
Assembleia Geral 114,. dO 
dia ' 6 de Janeiro. de 1983" na' Sil:ldica1lD . dos 
Operários da , c.onstrus;i!t, -<;ivll. W., R" .. 
151Y·, co,:" a .. _ 

1-OiscusMo, apreciação; e dalibQ(8ÇJQ a ,-pt:o;. 
posta da' rágulamanao: dê revisiQ -dos E ... 

2-Aprac:íaç:iQ do ..... .ao. 
da Tabela Salaria! da 
ESCT'"itório e Caixeiro"s . • -

Ser.viços Culturaia 
Funchal e P.16QO dQ Govemo de Regjiq Aut6-

noma da Ma&ita , 21 dt de' 1982. Edições • venda: 

Gabinete do Secretário Regional do Equipamento 
Sóciar 

O Chefe do Gabinete 
* ......... - ..... 

Z462 

-I' - • 

DIRECÇÃO Rf610NAL IHANIJ40 
E AMBIENTE 

ANÚNCIO 
C<HURSQ POB4ÇQ, -

f ,_ 

DE HABtTAÇõES SOCIAIS DO CC*BlO HA8ITACIOMAL 
DA MAlARl? - RkHAI. 

Tendo;se que há ao 
Concurso que nlo entregaram o seu bo/4íiiM di ons-
crição. pelo motivo de estarem a Ó _ C8!'i-
ficado de insalubridade, inform.-se que o davao'lo 
faze r, neste RIIQÍ!I08I, o m,;s, 

O Certificado de insalubridade, em 
ser entregue, pos teriormente. at6 .. 2G 1te •• .pró-
ximo, data de encerramento 

Direcção Regional da Habitaçio. Urbanismo e 
Ambiente, aos 29 de Dezembro 1992, 

O . Di actor Regional 

Oscar Francisco Brazão Camacho Z 74 

t radiçion'is >I, da _ . 
( subsídios para o fo!cl?.ra dà di 
Madeira) ': . . 
" Raízes do Silêncio». de Maria Aurora 

Agua>t_ de 
«Primeiras Angústias .. ; de , tú.s;'Vlveiros 
«Desporto Madairiiii. elT! hora "dI 
Esc6ncio . ' ...... , J_ ..... 

«As Maçãs de D. Abúndio». da Roberto Menno 
(Teatro Infanti l) , -:-". 

14 Margem» (núm!!p' 4 .• n I 

Estas obras encontrsm-... vendi! 

JANTAR J)E ItCNlWiBt.AO...PI.QfISD_VI61.Jl; .... 
CASiNo P"A"IIC ROTEL- -

(Di'. . = '. 
Encontram-se abanas as o jantlr 

de homeNigem ao 'l>ro(-'$OF Vifg11ló ;'piiWi! '\ realiz.,., 
no dia 3 de Janeiro, no Sa ão de Fe)!tas Casino 
Pari< Hot;1. As insc nçóes €nce rrecri' nô c5a às 12 
horas. e são em númeso Os po-
dem insc rever·se nos ServIços CulturaIS da' Cimar. 
Munictpal do Funchal, Teatro Di .. 
telefone 3356,9 n8 à' Rg. do te'" 
fone 20738, e p,rk, 11! 

. -- ' ·182 
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• Ho.en·age. Justa Durante o oorrente an. 
embora PORTUGAL FOI O PAís 

• :e T::d:alsse QUE MAIS EXPULSOU SOVIÉTICOS 
• Tributo 

lnternaci anal 
a restau"ra'nte 
madeirense 

Portugal foi em 1982 o 
pais que mais cidadios so-
viéticos expulsou pGr mo-
tivos on-
tem um boletim noticioso 
da embaixada norte-ameri-
cana em Usboa. 

A razio dada para as ex-
puls6es . aio segund" re-
latos de imprensa citados 
pelo boletim «EspIGnagem», 

em vfIrIa mat6ria c:iel'ltIfIca ç6. multa .geMII pnmIade. recolha de informaç6es se-
- e nIo querendo lu., H6 dIn.. CKM. eIguém cretas, tentativa de com-

cMl deliberoU (por UMni- incorrer em erro os "'- dizer a um' amigo: pra de segredos militares 
1IIIdacIe) atribI*. MecIa- leitoraa o- a ele. - . -Se me -- a aor- e tentativa de influenciar 
lia de Owo da Cidade ao mos para nos alucidl:r 10- te grande. Irfa cometer cidadios dos PII.II!II . em 
notíiveI cientiltll Gunther bre clive..... tem6tic:l1S ao qualquer deIftD . que me causa». ,o i 
Mau!. que dIa'ante de- seu alc8nca e fora do nos- tcpfOPOI'CionaSSe>I 'um mh 
c é n i o. Conservador do 50. Nunca nos recusou de cadeIa._. 
_ Museu Municipal, essa ajuda, _ pre<:iosIs- --PIra qu6? - inteITo-

gIIV8 o Mnigo. . 

Os expulsos , pertenciam, 
na maior parte casos, 
ac pessoal diplom'tico, 
mas havia alguns ligados 
à companhia aérea · «Aero-
flo\». 

befv. o vice-adido militar 
em Estocolmo e um cida-
diÔ soviético que trabalha-
va em Gotemburgo. 

Foram todos 
de tentativa de obter se-
grados da indústria de ar-
ma.mento sueca. 

Os outros países que 
expulsaram soviéticos fo-
ram a Itália (uma). a Indo-
nésia. Canadá, Grã-Breta-
nha, Noruega, Singapura. 
Espanha e Ban91a Desh 
(duas cada um) e a Suí-
ça, (três) . - (ANOP) 

Finlândia 

Governo caíu 
O Governo finlandês do I A coligação denominada 

primeiro-ministro SOCial_de- '1 «Liga Popular Democráti-
moereta Kalevi Sorsa caiu ca», cujo principal integran-
ontem após o Partido Co- te é o Partido Comunista, 
munista se ter negado a votou contra seus dois 
aprovar o orçamento de de-\ companheiros de Governo, 
fesa para 1983. quando o Parlamento teve 

Kalevi SOrsa anunciou que decidir sobre o nove 
que vai apresentar hoje a lorçamento de defesa, que 
sua renúncia ao presidente propunha um aumento de 
Mauno Koivisto. 19 por cento. 

, -PalIa. na caInw e no 
siIIncIo da cela. til!' opor-
tunidade de OOIIIW - e 

Portugal com sete das 
29 expuls6es estA a frente 
de uma lista de 12 palses. 

As autoridades de Usboe 
ordenaram em Janeiro, a 

SOCARMA 
Outro medeIret_ encon- salda do pais a um conse-

trava esta opçIo. que Iheiro de impntnsa e a um 
ao _ chefe. adido. 

este h Em Março em conse-
va ...... que quert. tenIIo qulneia ct, uma. indicaçio 
dinheiro.: para que 8S . embaixadas 

........... qui. II- da Unilo SoviMice, Alema-
rectar? O J6 peno nha Democrática e Poló-
-.. 01 nomes que ' h po- nia reduzissem o seu pes-
deria ctwn. e que agora. soai. salram trts secretA-

Maul (ã esquerda) fotog.rafado, .em · lIII.aio de «teso». nIo po88O?... rios, um adido, um repre-
1971 , com o professor Tore Levring.' (à direita) , vendo- sentante comercial e um: -s. também na imagem o autor destas linhas. adido militar, !la .em-

Alheio a exlblcionillMs. sima c:;oIaboillÇlo. O reputado nIS1MInnI8 . tiaiuda soviética_ em Lis-
fechado nos lII.,cutl6rlos Hoje." 18 hc ras, no do c.niço «Janim do Sol» boa. 
ele Rua ele Mour.;.. entre- Sello Nobre dDs f aços do est6 indigitado .... rece- O pais que se segue 
gue _ séuI estudos. Concelho do Funchal. Gun- bar o .Trof6u .Oro na · tista de: expulsos é a ' 
Gunther Mau! (mais mil- thor MIIuI receben\ Suécia, com quatrd: 
denn. . do que muitos menta. embora) o galar_ na! para prIIIIII8r 
.madelnlnses») de_l- dio que os saus serviços mentoe que.obressaiam Em Abril, o vice-c6nsul 
veu uma ec:çIo c:IendIIcII ii nossa RegiIo há muito no sector twtstIc:o. em Estocolmo · foi acusado 

_ ...... _ NIo sabemos se a 91- de tentativa. de se ·infdtrar 
notivel. que mereceu. bas- justificavam. Oxalá n....... rtncIII daquele .. tradic:Ional em meios de ...,dos . so-
tas vezes. que o seu no- m, deirenses con.,..eçam eS1llbelecimento irt' -nar vi4ticos ,{a SU6cIII : . ' por 
me fosse citado nos instj- • - acto de gratidIo. . f ' ndado-" felicitar o "'11ardoedo tio famoso troffIu espe- ISSO 01 ma . v--:-'-' 

:e"'acresc:entar ii"" merecida nhoL ........... j6. .... de. Já em salram 
todo o 111I.IRdo. Apoiou. m e d • I h • simb611c:a. o parab6na pela honra que o cOneul-geral · em Gotem-
como elemenllD quente obrigIIdo de todos de Madrid h CI'*MI Os bons aprec:iIKIores 
clvel. 8lIpeCIIç6es denIIfi- nó. pelo que o homena- conferir. E de perab6nI. de Cerveja bebem 
ces - nac:Ionais e estran- geado fez pela nossa Terra tarrIblIn\ oa . indústria di! 
oeiras - em rnia6es no e Ilha ' da _ eleiçlo, on- HeINEKEN. 
nosso ArquIp6Iavo. Mail de se l'8CIIc:ou M ' longos - XSlf 
do que todo .... coro" anos. Como "cIdadIo» ______ ..:' l::;:U;.:IS:.,.J;::a:::rd:i:m:....!.:========i 
rio de trIII*ho iMMo e lIuatre e c:ientisU fOI'II de t' 

1972-1982 

·10 ANOS A SERVIR A MADEIRA 
COM P,RODUTOS E SERViÇOS DE QUALIDADE 

FOI DISTINGUIDA EM 1982 COM A 
'PLACA DE PRATA I tanitl AO PRESTíGIO 

COMERCIAL COMO A MELHOR EMPRESA 
PORTUGUESA DO SEU GÉNERO 

=": s6r1e. CHÁ LI-ClJI\lGO 
. A .TaIuM» nlo velo pe- . O CHÁ DE QUEM TOMA CHÁ 

O autor destas linhas é ra a Madeim; preferiu 01 
testemunha de quanta co- ar.. de SetCIbaI. Mas. se 
liIboraçIo o IIOilIrio de No- viesse... Se viesse. tnms-
1IcIas» -recebeu de 0únttIer formaria um mundo de 
Meu! quMeIo. como Ieigoe coisa e mocIfIc:arla. qui-

AGENTES NA MADEIRA: 

Lniz Gomes. da ConceiçãO & FlThos; Lda, 

A RESPONSABILIDADE 
DE SERVIR MELHOR· 

EMPUSA DE NAVEGAÇÃO' MADEIQNSE. LDA, 
LlS/ FUN/LIS - semanalmente 
NAVIOS CONVENCIONAIS 
«MADEIRENSE .. e «FUNCHALENSE. 

umA U S - 1UBi\DO 
um;\. F UN - I .' FEII"'-

NAVIO CONTENTORES 
.NORDLICHT - II» - semanalmente 

SAmA us - ' .' F EIRA 
umA FlJN - I .' FEJ)I!.A 

«HANNE J. 
umA LEDt - I.' BmKA 
umA FUN - S.' FZDLA 

SEDE FUNCHAl: 
Rua da PraIa, ta - Tdet. .lM 

SUCURSAL USBOA: 
Bus de 8 . h1I&o, tl-l.·-Dt.· - 'hIot. r lOUl 
_ TeJex lIS. LANCIA. P UIO .- Oodu 

AGINCIA PORTO: 
E. A. MOREIRA. S.A.R.L 

Av. Montevideu, _ - Tele •• II'Q&I 
_ Tol." ,n61 MOFLJCX P n. l'Iorto Oodu 

X222 

publicidade 

·JANTAR DE HOMENAGEM 
AO PROFESSOR VIRGíLIO PER IRA 

Encontram-se abertas as inscriç6es para o janter 
de homenagem ao professor Virgllio Pereira, a rea-
rozar no Casino Pari< Hotel. no próximo dia 3. 

As pessoas interessadas poderio in'iCrever-se 
nos Serviços Sociais da CAmara Municipal do Fun-
chal, nos Serviços Culturais da CMF e na "Objec-
tiva», à Rua do Carmo. 

Inscrições limitadas. Z458 

Rua da S6. 54 - Telefone ZOOI1 

2 ORQUESTRAS 
- NA «BOITE» 

- NO RESTAURAN"FE 

MÚSICA ATÉ 
ÀS 6 HORAS 

HOTlElL CURASSOl 
NOITE DE SÃO SI'LVESTRE 

; PASSE A NOITE MAIS 
LONGA DO ANO NO 
AMBIENTE ÀCOLHE-
DOR DO NOSSO 
HOTEL 

• JANTARES (A PARTIR DAS 20 HORAS) : 
2 POR PESSOA (COM ENTRA,DA INCLUIDA) 

• ENTRADA NA BOITE (A PARTIR DAS 22 HORAS): 
PREÇO POR PESSOA: 700$00 (COM OU SEM RE-
SERVA DE MESA) . 

• ACESSO AO TERRAÇO (12.' PISO) A TOOOS OS 
FREQUENTADORES PARA ASSISTIREM AO ES-
PECTACUlO PIROnCNICO. 

--*--
R8S8IliS de mesas, pelo telefone 31051 

DA MADRUGADA! 

NÓS PODEMOS PROPORCI-
,ONAR-LHE A MAIS DIVER-
·TIDA PASSAGEM DE ANO' 
QUE JAMAIS VOCÊ VIVEU_ 

IMPORTANTE: Os bilhetes deverão ser levaniados na 
porta 'a do hotel até às 12 horas do 
dia 31 . Z436 
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PELA PRIMEI R" VEZ EM DIRECTO , SÉRGIO GODINHO 
QUEIMA . DE FOGO DE ARTI FICIO EXPULSO DO BRASIL 
,(ConUnuaçAo d a 1.- pAgina) 

onze ) haverá cerca de 90 
por cento de produção por-
tuguesa. Será neste perío-
do que «entrarão» quatro 
«mini-sh<:'Ws» de quatro fi-
guras do lote ( mais nume-
roso que valioso ) de artis-
tas convidados: Jô Soares, 
Herman José. Nicolau Brey-
'ler e Joel Branco. Além de 
mais nomes (cuja lista di-
vulgaremos ad iante) , ou -
tras «atracções» preenche-
rlio estas quatm horas. As 
23 (meia-noite em Espa-
nha) , será fe ita uma liga-
çlio em directo à TVE, que 
esta rá a transmit ir a meia-
-noite das Puertas dei Sol. 
A s 24 (hora do continente 
ii da Madeira ) . a nossa 
meia-noite será assinalada 
de três cidades: do Funchal 
(transmissão de fogo-de-
·artificio) , do Porto (direc-
tamente do rev6illon dos 

«Fenianos» - uma das so-
ciedades mais antigas da 
cidade - e da Torre dos 
Clérigos) e de Lisboa (do 
estúdio da RTP e de dois 
reveillons públicos. 

A 1 hora (meia-nefi e nos 
Açores) será altura da uma 
ligação ao Arquipélago de 
Mota Amaral, onde as li -
mitações de ordem técnica 
deverão fazer limita r a 
t ra nsmissão . aO es túdio da 
RTP/ Açores. Outras trans-
missões estilo ainda previs-
tas. tendo por base a emis-
são de "utras estações te -
levisivas da Europa (Fran-
ça . Itál ia e RFA) . 

As ligações à Madeira e 
aos Açores serão .feitas, na-
tura lmente, através de sa-
téhte . Nos espaços que 
unem estas ligações parti-
ciparão os quatro artistas 
de que falámos atrás. mais 
os seguintes: José Cid. Duo 

Ouro Negro. Doce. Paco 
Bandeira, Rui Veloso. UHF. 
Roquivários. Cindida Bran-
ca -Fiar. Oani Silva e Carlos 

ristica de Natal na Sé do Ique. nas últimas semanas. O miDlatro da Juatlça bra-
Funchal foram algumas das mereceram o aplauso dos lIIIeIro _ ontem a ordem 
emissCles da RTP-Madeira telespectadores. d. expuboIo cio cantor poftu-

para O Ja- Primeira reunião do Conselho de Estado 
pão da queima de fogo na 
Madeira será incluida num co .. da 1 .' p4gto..» I . 0& __ 
programa especialmente ca confinnou que os traba- Riberro de Almeida. MIgU81 
idea lizado pela RTP para ser I lhos da primeira reunilo do GaIvIIo Teles e Mota Pinto 
viste' naquele pais. Os pre- Consefho de Estado incidi- de elaborar o projecto do 
parativos para a ligação via rã apenas sobre dois vec- seu regimento. 

cu& 00dIDh0. 

S6rck> 00dIDh0 
em _ a POrtucal, mu \UO 
nIo lmpecII4 a COIltIDuaçAo cio 
H U • o julgamento 
prevloto pan. o nm de Feve-
... Iro do pr6ldmo ..... DO DR-
111. 

satélite estão a ser orien- tores: normas do seu fun- Após. primeira reuniIo ;:==========; 
ta dos pelo director interino cionamento e futuro regi- foi emitido lMn comunic:IIdo 
do Centro Regional da esta- manto. pelo Presidente da Repú-
ção. Carlos Alberto Fernan- R ..... 1ho Eanes recusou- bIica em que se cM conta 
des - um competente e -se a comentar • possibili- do qua • o Conselho de Ea- . 
dedicado técnico a quem dada de vir a consuIter o 
este 6rgãc' de Comunicação Conselho de Estado sobnI :::":t:: respec:tiv.s rASA dos ÓCULOS 
Social fica a dever muitos a nomeaçlo do futuro Go- II 
dos seus progressos - e vemo. compattnc:ie qua O comunicado fez a liste 
pelo realizador Helder Ouar- nIo. atribulda conatltucio- das prasançu. expIic/tendo 
te. de momento em serviço naImente a este 6rgIo de qua da de 
na Madeira. soberania. do AmweI foi dado pr6vio 

.o Nata l dos . Hospitais. a Entretanto. o Conselho c:onhecimento ao Presiden-
Missa da em I de Estado encarTegOU on- te. 
Roma e a celebraçao euca-

RIa do carmo N.· J-C 
• ft-A 

'nlLD'ONJC J M III 
0Pl'ICA IDDlCA 

0164 

VINHOS 
MATEUS 

Z3GC 

ERRO DE PESSOAL }ttDlCO 
PROVOCA A MORTE 
A QUATRO PARTURIENTES 

V ARSOVIA - Quatro m ulheres morreram na t er-
ça-feira num hospital da cldade polaca de S1ublce, 
em conseq1Jb)c1a de um erro do pessoal mM.lco. 
anuncia a ag!neta notoclosa P AP. 
As Quatro mulheres, com idades compreendiclaa 
entre os 19 e os 2:; anos, faleceram pouco d tpl.tl l 
de darem II luz. por terem ingerido nit rato d f! e6-
dlo, que Ibe foi dado por engano. - ( ANOPI 

AUTORIDADES ANGOLANAS 
INVESTIGAM MORTE 
DE COOPERA..l\fl'E PORTUGUESA 

o M.1nistêrio das Relações Exteriores angolano ln-
formou estar em curso uma lnvesUgaçAo .. morte 
de cooperan te portuguesa Rosa Virgtnt& Pereira -
anunciou ontem. em Usboa. o doa Ne-
gócios Estl"Pngelros . 
A 1CmbaJ.xa.da de Portugal em Luanda eontinua , 
manter contacto com as autoridades pngolanaa. 
potra. o necess'rlo escla recimento do caso, ocorrido 
em 10 de Dezembro - acrescentou o 
A cooperante foi atingida mortalmente por dispa· 
10s efectuados por um elemento drs forças de se--
gurança quando circulava de automóvel numa eve· 
nlda de Luanda. na mesma altura da pasaegem de 
um cortejo onelaJ . 

Distúrbios raciais em Miami 
AI autoridades policiais da 

cidade de Miami informam que 
a ordem foi ontem restabe led· 
d. lo 3 boras (tmG) no bairro 
n.aro que foi palco de violen-
tos distOrbios raciais terça-feira 
• noite. 
Os incidentes come(uam quan-

do um jovem nell'O foi ferido 
a tiro por um a,ente da PoUcia. 

Ficaram fe ridas dez pessoas, 
duas das quais em estado grave. 
Os danos materia is são f"calcu-
l'veis. dine a PoUcia. 

Ao fim da tarde de terta.·fet· 

ra circulou no bairro Overtown. 
de Miami, o boato 

que o jovem NevUle John.,n. 
de l i anol., tinha lido morto a 

pela Policia. 
Mais de eoo manifestantes 

iuntaram.se no centro do bairro 
incendiando cinco carros da 

PoUda e envolvendo-R em con-
frontos com as forças policiais. 

Posteriormente, os mani re. 
tantes saquearam vários e.tabe--
lecimenlOI comerciail, apedre-. 
jando as esquadras de polida e 
residênc!al ocupadas por P.eUOU 
de ra( a branca. 

DR. SPíNOLA SIMÕES A Pol lcla fechou todol 01 
acessos ao bairro de Qvertown 
e anunciou, boras mais tarde. 
ter restabelec::ido a ordem na 
lona. 

II&DICO UPIlOlALISTA 

OrlodonUa - correeçAo de dente8 em crt anC;:AI-
Ortodontta Moderna OU Ortopodla o"nto-MaxtIar 
Ciru rgia Oral 
Tra nsp1antaçeea dentArlu 
CormIltu .. oextu-felru e sAbaclol 
Mareações pelo leJefcme _ . UM 

O jovem Nevllle Johnson COfto 
tinu. internado Dum boapltal de 
Miami. onde foi operado depoia 
de ter sido 'erido por um acen· 
te de q ue guarda\'a u m 
estabelecimento de.JoaMi electró-
nicos do bairro de dftrrt.own, 

NOITE DE SÃO SILVESTRE NOITE DE SÃO SILVESTRE 
1982/ 83 

Para não esquecer 
ALEGRIA. COR E RITMO 

COM O ESTILO SHERATON 
«OS ARCOS" 

«SALÃO DE FESTAS» 
. 0 FAROL" 

«MADEIRA MAGIC» 
RESTAURANTE «OS ARC:O'S» 
Jantar de Gala com r.,úsica para dançar e Shaw 

SALÃO D:E FE,STAS 
Jantar de Gala com n ,úsica para dançar e shaw 

NIGHT CLUB 
M úsica para dan -;: ar até madrugada e shaw 

;g 
8 
> s::: > 

o 
<> . 

<:) 

Oe 
\,) 

.. 
O · 

COMECE O ANO NOVO COM OPÉ DIREITO 
* * 3 CONJUNTOS * * 

* * 3 CON.JUNTOS * * 

Reservas de masa e 8qUisiçlo de bilhetes 
na RecepçIo do Hotel 

® [STREI!t 

Madeira-Sheraton Hotel 
ELAINE DELMAR 

1982/ 83 
JANTAR DE GALA 

E M'OSICA PARA DANÇAR 
Att DE MADRUGADA 

com Show de ELAINE DE LMAR 
«os ARCOS» 

«SALÃO DE FESTAS» "",. 

FOGO DE ARTIFíCIO 
Direito de acesso ao n!\ 50 t er raço para a precia-
rem, â me!a+noite. o mar Jvllhoso espectAculo piro-
t écnico durante o qua l f'eré. se.rvlda uma taça de 
espumante. A festa pross"'gulrã a tê de ma drugada 
no Saldo de F estas, no res ta unmte «Os Arcos .. e 
no Night·Club para a ce' ebrnçõ9 do Ano Novo, 

08S. : Sugere· se aos ca" ' lh e!ros o uso do s:noklng. 

D e qualquer mode o uso de casaco e g ava -
tn. é obrigntório. 
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a epQca fRONTEI FECHADA 
E ,GUiNÉ· BISSAU 

DOIS "LAR ·TA» hll11POrai,$ nos E. U. A. A fronteira do enegaI CD a 
Guiné BIssau ontinunva ' (e(.l!.a-
dói na tc rça·rcira , depo i in· 
c d<:nt 5 @c d ingo R1 Ca · · 
mansa - soube-se ontem (u 

cjrFulo $e 4raqça 
re ião. 

Dias. António de Nola e Luis de 

El\! .. CANTARA 
.J - LlbBOA __ D, t e fel'ídos foi o baJ :.- n-

ço da colis;1o. ontem de ma nhã, entre dois auto · 
c; ·r ros L nj J.lt, oco rl idv n r p PSSJgcm de l1 iv el 
do AlcAntar a . 
O motorista de 4m do!'l 4 A:KOP 
que o motor do «Laranja ,. acelerou, não tendo sido 
w .. lvcl p r.r4-lo. 
EfJl leia disso:, o autQc6p '0 foi cmbat er 
com outro. 
Os feridos, 1P dos qua is forflm repeber 
ao Hospital de S . José, j c\ I casa. 
Outro dos feridos foi tratr do P psto ,ln P olicia 
/le Alcâ ntara. - (AN OP I 

CHEQUES COBERTURA 
NO VALOR pE DOJS ÇQNl'QS 

Um prOCeF.60 umg burla de doi, mil contos foi 
conc1uido pela P oJich .. J udIciAria e enviaclo ao T r1-
btma l - revelou ontem a PJ erd Lisboa.. • 
!\ PJ r l' \' (' ).l u que a burla foi nqr 

ti " r- h tiU es "em provisão, cujo p rcswnfvel au-
tor fof pre.io e:m 19 de Novembro em Lisboa , na 

do .. 
Utilizando cheques da sua própria conta bancã.rla, 
o Individuo em qups lio ndiquir lu cm LI! boa, espe-
ci,llmen t e em cent ros comercini!;, Bp lon1:0 de ma is 
dI.: um ano, vârios desig11adaPlt'p.te, cnsa-
cos de peleF. televisores a corei. j6laa tl peças de 
Iouçp. da Compànhta das Indlaa. 

" P s 
PIl!P í1!! Os habllijntes ;le Denller, 

I1lgrrllrarn I1gs \,Ini- , capita l do Colorado, contl, 
dos I1Rite ':le nuam a lutar contra a nelle 
temendo-se que as novas que <!enlerrOUll giqílpe, na 
tempestades lIe neve que lIéspera de Natal. após 
ontem cqmeçaram, no· Oes- i uma das piores tempesta-
te. o balançp das des regiUada, "" ljluitQ' 
vitimas. anos. 

I AeroportQs e ci(jadlls IIl1 VáriAs ' IIs*aljeI8Cim8!'Jtj)II 
Oakota e Nebraska eSla- alliSarilm Rue ps sallS mall-
liam ontem paralisados de- timentos IIslBllam 
vido à n8118 e a venlOs vio- a acabar, {:,?mo o leite. 
lentos que obrigaram a pa- : a carne, o pAo 9 04tros 
rar muitos viaj"ntes nas tigos . 

!l de Em L(lUisiana e Arlean-
tais sas, a chuva garou ontem 

Ante a gravidade das depois de ter obrigado cer-
tempesta98s. as autorida- I ce de 1.400 péssoas a 
das pediram aos habitantes . abandonar as suas casas e 

' da rejlião que permaneçam I J!!r RrG'VIIC..ee irYlllfaçqes 
em casa. ''ltP'lSil s. 

Até 1886 este\'e, pelo menos 
teoricamente. submetida à admi-
nistração pnrtuguesa , havendo 

dat , passado para a Fran· 
çaf ql!:e jA na segunda parte do: 

a legaria ao 
Os apelos de domingo ao se."- da descolonização. 

I)arat ismo da provinda de Cu· A provlncía de Casamansa. si· 
sap1ansa coincidiram com a ill- tuada entre a Gâmbia e a Gui-

da para pela G mbia sepa-
as eleições presidenciais e legi.:r rad!l do resto do Senegal-, é 
laUvas senegalesas de Feverei ro ricâ em' amendoim, arroz e pei. 
de 1913. .te. . , 

1\ IlAcia dq 1'10 fiHIR rlli 'u IIguas territor iais. na 
pela qrimeir:l vez lopa fronteira com as da 
los portugueses ent re 1445 e GU!!!.é-pltsau, (oi recentemente 

COIll ai viasens de Dell U: pet róleo . 
. 

PARTIDO SOCIALISTA REJEIBRÁ 
I ContMwação I· 

P91l.1fid"óIIII< .ip4!l, !l 
Fxetlfplo do supedido em t; . 

• na Gré '1' i! 11-:5 
t'S p;tolA_plares. 

AIHHIIf> Ü,!y fAQ flll . -

Soa-

J!!U''I'i!lil II· V' r C C!'I!'I !!lI 

A t dáf" " I cru que venha (1 r"Mito umen a o 'ICe ·o·-rel' conlesw!!,!r iu - p <, ue II' ser presságio d e .. tO tll)O 

dOS países ,industrializados 
08 "i"'!' pmlto seC'qralt sobre . 8trp-

REVEILLON 
Passe lpna noite de Fim de Ano cpferente 
no D. de M1\Chh'o. 
CEIA ESPECIAL DAS 24 AS 02 

Conjunto «Arte e Som» 
Para iI!Íormações e reservas 

Telef.: 962751/55 

ANTóNIO 60MB 
lU:DlCO 

CLINICA GERAL 
R esld. : R. Coronel Cunha. 

13-2.' - Tele!. 22967. 
COltS1lltO& por M nrooçd o 

Cons . Rua SemlnArlO, 7-1,-, 
Snla B - T e,lel. 29696. VIM 

, i 

J. HÓbrega Arjlújo 
ESF'ECULISTA DE 

MEDICINA INTERNA 
do C. H .·F . . 

Cons.: R. Figueira 
10-2.' - T ele! . 

HfiENA Os pai",. IndustrlaUudOfo ex-I ao mesmo - ....... ,.., ute- tég;" 1'8 f 
cepto os Estados Unidos, redU- 1 r ior. sua leUurn tia crise cp og 
ziram considerayelmente ai As totalizaram rnu,t-> a,. br=l à sua ndro ov recebeu no Kr'emli trocas comerciais no terceiro 292.700 milhões de dólares, ° ;iu..». :n --'1 

1 trimestre de - revelara,!, que re p .. u,..a Sobre 'JS do p'ijS 

ANTÓNIO mSÉ 
SERRÃO 

da Cons. : Rua cio Carmo, 24.2 
Ma rcrçOes a parti r dns H ti 

.. : Con. ullórlo: 274M 
Resldênclp.: 44:)71 

T6 

, C dada, publicados ontem pelo de 6,1 pOJ.' ,ce ao tlimes· PSD i 

O çub 'no Raq' I astro Fundp Moneltrio Inlerna!"o,,!1 Ire ant<rlfl! II lima reduçio f'lI'l' o ou ma . ' ''nr<e-
IFMI) . . de 4.5 por olP relafpo . , f'l)"'F 'r" B: I 

• ii . Com excc io ara os Esta_ l 1gual do ano pasS44p HW fi! a\ . 

Telet. 23702. X176 

n.QLGS MA6110 1: VIS O secretArlo· geral do P a r - . tendlmento mútJ.lq . , 4n- dos t,1nldos. outros pat- . O ,:epaerc1!l1 dos pafses : '"d 
Udo Cqmunista SovIético, I dropov e CnliUo 9- ses §9freram Óonsclb;;fJ" de e. 

ontem no I I!:ub._ , <l!! mSê rfIªHÇAq e ' :!enteQ cusa o coni p fI'I"' ljal- I . Reis 
K rt.nllln o "lnúmero doia cubo.- (.1Jl .continuar a a ! • rta 1 10 700 cio ' .aundo t.ri- I Ra úl com q uem a.mtzade e' colaborac;&o inal .. mesfllS PAPEL MOEDA DA 

auDlCO 
Consultas por ma rcação. 

ttua CA ma rA P estana. 28-1.·. 
T elefone 20963. 1<5] 

:uSL M. 
CL1NICA GElR.,v 

HorArto de marcações : 
trOcou opin.ões sobre o desen- t !t acetada:t entrE' ambos qIiJ duraDte o terceiro trimesve de No entu.to, o ,délu:e acumUla- P 
""lvIJllcnto das relações 'lovlé- 1082. foi d. 2118 mil mllhi\es de , do dos três primeiros trimestres IIUEIMADO NO CUIDlI UIUTAR DE ALCOCHETr. 
&fco-cub"nas e a lg una te.mns Raúl l,€astlO escontra ... aa d6lar'f!s, q a I de 1982, fOi. de milhões de V iIf 14 

2.- a 6. . - 11 As 13 h. 
Largo do Phelps, 10-] .' andar 

Telet. 2]612 VU 
uma dimiAuiçie d. lO,' por ccn- dóla res, mUlto inferlor aos. 81.500 

",terneclonals - informara m UniAo qesde o dia I to relativamenla ao &rimestre milhões de 4,qla..,s registados no Cerca de um milhão I 10- Pf vemo de Lagos, com 
soviéticas. 20, t eJW,o r oe actos anterior e de 6 por cento (ace pe,rlodo de 1981. I lhas, destinadas a ImressAo de toda a segurança numa Insta- Dr. Lino Santos .\queIClS fontes adia.n ta ra m conlClnofatlvoa . dU . papel de moeda da Nigéria fo· lação mUitnr _ assistiram Te-

que o enC9ntro . decorreu num a niversário . da · fWldal;ID da ! Na zona libanesa ocupada 
clima . e nm lzLldc e pleno URSS. 

I raro queimadas no campo mi-- prt:ientantes da Embaixada da 
I lItar de tiro de Alcochete - I N lgél1 ... em Lisboa, do Banco 
apurou ontem a Anop junto da Central e da Casa da Moeda 
Direcção. Geral das AlfAnde- daquele pa.ís, da cNlgerlan Se-
gas. cur ity Printing and Minting 

UROLOGIA (rins e vias 
urinArias) . 

TODOS OS J) $ 
SÁB o fi 15.30, 18.30 Il horas 
DOMIN GO 15.30, 18_30 e horas 

Pcl 
• • • • • • 

'" a L na Madeira 

EVEILL·OII 
NO 

r;;;J. Ijptel apartamell.t0 
cnU.GAf\('yll:JjA 

" A PARTIR DAS 

EXÉRCITO ISRAEUTA ABATEU 
DOIS GUERRILHEmOS PALE 'INIANO& Os volumes estavam acond i- , Compan ,da Banco de Par-I donados em dois contentores, tugal, do agente dos eLloyds> 

O Exérci to , lgraelit . fl bateu,l t ros a Sueste de Beirute, nl) que fa..zjam pa rte da. carga do e da. Guarda Fisca l. 
guerrilh e1- I m esm o local onde D EXplosão . Cada folha queim ada desU-

... 13... navIO ing lês afunda- , na.va-se ao fabrico de 28 notas. 
ros palestin ianos que tf'nta · I de uma mint" , a pas- do no T ejo, desde "16 de Feve-
v?m infiltra r-se, '1 : snda, ChU$O U a m orte de t rês relro de 1980. 
noite, n a zona libanesa OCI,. t mllitr r es judeus. A InutilizaçAo -.. sol1 11 ada 

por Isrrel, 1 partir do I O comunicr do dr _ _______ __ _ 
territ6rio sob controlo sIrio - Isra elit a decla ra q'.J e na 
mformou ont em um comunt- nhà segu int e foram descober-
cado oficial Israelita . : t os a li dois so l<::ndos e 

Acrescenta que O)õl: palestl· d!ls no solo, jndicando que Oli-

m anos for?m intel'ccptado"l tl'OS dois combatc.nt es pales-

,\ESTAURA n 
() E,l\O 

CHECK-UP 
- Faça o s('u 

l' nuahnente. 
- SerA o bscrv:oo do por uma 

equipa médica e tr. r" 
um" de 'amt:s 
com plementares de dia -
góstico. 

- Contacte-nos pelos rele· 
fones : 932504 - 932505. 

Q256 

Élvio M. Ribeiro 

Consultas por marcaçlo a 
pa rtir das 14,30 horas, 2.-, 3.-, 
4.'. 6.'. ' 
Rua J oão Tavira., '3.7·1. Dto. 

TELEF. 33956 V411 

Manuel de lima 
Farinha 

Ml';DICO 
Cons. R do Carmo. 24-2.-

8 purtJ r d a I 
hnrlo:4 

Tt'lef. (Cor._ Médico pslq ulAt rr (doeI" •• tf 
nervosas I. Director do C,'n-
tro Sa úde Mt' ntcl l o Fun·1 J 
chnt, R Dr. F ernão Ornelas. 33-1.- - Telef. Resid. : 

Consu lUls po,. rns.rCH · 
çAo. V7U Dr. Mário Sardinha por uma pa trulha Isra elita , t iniano! conseguirem fugir, e COM NOVA 

perto da aldeia de KalIJ.ed AI r fi m) ,). qu(> as suas forças ní..o 
I Luz, a cerca de 40 qui16m(>- sofreram baixas. I tem para vos oferecer: 

ferllando Sales Caldeira EspeciaU.ta d e cl.laica 816-
dica do C. H. FuDebal I 

I Depois da morte de dois guardas civis . 
; GOVERNU DE MADRID REAFIRMA 

VONTADE DE LUTAR 

• COZIDO A P O. 'TUCU ESA 
t odas as Quiutas-fein LS e 
pomlng03 ao almoço. 

• E spec1a ti &flt s ilrn.% di" 
mnrlsco!'l l ' p,·:,·ca· 
d :;\ e thau C. m od.\ du 
ch fe. 

PSIQUL'TltA 
RUf Figueira P reta, 10·2.-. 
T,·!f' (s . 23970 e 2!H72. J.t216 

J. RI (ARDO 

Consul.:-R. Mouraria , 50 
Telerones : 

Residência : 2] 505 
Consultório: 22232 

Consultas : A pa r ti r da s 
14 horRS. U161 

Nóbrega Fernandes 
CONTRA O TERRORISMO R ua N o.", Q .... ". I r flp{iES PARA 

----- - ----- 1 "111 ,.1 remes para 

.... 'irurpo Bospltai!l Ci-
vis de Usboa 

Director do Servtoo 
d. Clrurcta de 

Ce .. tral do FuDChal 
Consultas - todos os dJ ns 

f'xct"p to sAbudos à.'J 16 horas 
Consultório : R . Càmr r r P es-
tana. 24-1.' - Telet. 21001. 

l116dieo .. peeWiata 
em pelquiatrla p Governo de Madricl _,.eafir- f espanhul mais afectadas pela ac· 

mou ontem a vontade de lutaI" C;!lo dos «grupos terrori stas}). 
con; todos os meios contra o I O comunicado precisa que (,OS 

num crimes, iequestfos e outros ti-
oficial divulgado I pos dos direitos 
po }ltentado que caUJO" ont.e.:n , humanos cometidos . por quem 

morte de dois guardas CIV IS I se <.'O locou vo luntariamente à 

'!1J1 lrun. n
l;! 

o '\ 

'/ItHO '/E R'L' t: 

r.'41itit 
a, " '11f .... 

O Governo eXI>ressa a sua in· ' resl>osta que n50 seja a inten· 
dignnç .. l0 por este atentado que, t sificaçAo dos esforços para obri-
diz, (<v iola o mais fundam ental ga r os seus responsáveis :1 res' 
qos di reitos humanos, o di re ito IX> ndercm creclivamcnte pelos 
.. vida). i seus a clos, sendo julgados com 
I Adianta que continuará a toda a severidade determinada 

!plk:flr as medidas j ã adoptadas pela 11!::.g::.is:.:.I.:.:Ç:::ã:.:.o _v_i:.ge:..n:.:.te:.:.»:... __ ....:. _ ______ 
para reforçar a 

do 

22 

o PAPA JOÃO PAULO II 
FORMULOU ESPECln 
POR TODAS FAMíLIAS POLACAS 

o Papa J oão P a ulo II t ot'· 
!'l1l1Du ljItla oração es-
peciaJ Ao Virgem de J asna. Co· 

epor todas as famIlias po-
lacas:. . 

O lJoontlflce, ao falar para 
um grupo de compat riotas, 
pediu a cada famHia polaca 

dos acont ecimtntas huma nos, 
pois o verbo, ao encarnar-se. 
redimi J o tempo e a hh,.l 6ria, 
conduzindo-os at à salvação 
do homem e a sua feli d dade 
na visão beat 

eA luz que brilha {"m Belém 
- adiantou - indica-nos a di-

I que eseja forte com a força recção e lUlima -nos a lieguir 

m arcAS. 
MADEIRA COMERCl .\L 

+1 Mou ri . N.· 30 
V5ll8 U419 

1 

ERINÁRIOS MUNICIPAIS 
ESTAR EM GREVE 

DOENÇAS NERV08A8 

R. 31 de Janeiro, 7li-1. ... Dt.· . 
Telefone Consultórto : 31782 

8216 

Rogério Correia 
&(1I:DIOO 

Consu1. no Sitio da Tendclra, 
CANIÇO - mI. 912_ 
HORAlUO : 2.- a 6.- feira du 

17.30 As 20 h. , 
P78 

IlfINALOO NORONHA 

,A . I diploma que corrija a situação. 
portugueses O rlC.IBIS e pnvados. , O dirigente sindical salientou 
n q (unclonar de 3. a 17 que a hão resoluçãu do proble--
de Jan. lro em ma que obriga os veterinirios 

flos \'etennArlOS mun.ICI· I municipais a enveredar pela gre. "ttDICO E SPECIALISTA. 
ij:lIS que decor re nesse ve. põe em causa ól $3úde e a DO C. H. 11". 
- ontem um. higiene públicas, do abas- GAST RENTEROLOGIA 

dos l\t di os Vele- tecimenlo de carne, já que (doenças do aparelh" 
rmarlOs. aqueles médicos são cumulativa- dige!llUvo) 

Acresqe?tou. que os. de mente subintendentes de peC'ui- Endoscopla dtgestlva 
2?O vetcnnán os mUIll.clpals es- ria e subdelegados da Junta Consul ta s por maTca çft.a 
tuo cril lula pela sua mtegração Nadonal de Produtos Pecuários 2.- a 6.- das 16 às 19 h . CI! 
na carre ira su.perio.r. já e têm funções no campo da nica d Sa.nla Cat a rina . T 
que são os úmcos hcenclados Saúde Pública. _ (Anop) . l et s. 20127 e 32183. 

:------..:-,.;.;..:-,.;.;----,.;,.------: 

carreIra. D J 'C I FX· -que os médicos ... r. ose ar os " aVIer 
terin4rios municipais auferem 

\ctras H, J e K, enquanto 
0$ sUI>e riores ganham 

letras C. D. E. e G. 

MEDICO 
ES PECI ALISTA EM ESTOMATOLOGIA 

o , :CU FIM D}; ANO NUM DOS AMBIENTES 
MAr ANIMADOS DO FUNCHAL I 

de . Deus especialment e quando caminha ndo juntos com rena-
na P olónia a sua força é tão vada ilusão e esperança t . 

neces!iArla para o homem e a I O cpr;(:cnle sindical re fe riu pelos HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA 
1UC of \'ctl' r inários municipais ! (com carreiras médica s HO'::;PTTALARES) 

desde 20 de Dezembro em 
q: re,\'e , dministrativa. que impU· -Consultas por marC8("do de 5.- a elas 9-11 hor-. 
t D q não cumprimento dos pro- I Rua 31 de J anei ro. 75, X224 

(' R DO HOTE L 

't. TO 

PU I .;AB 
L - .} '. I 1.:_ 1':.1 '. ) I: CrI. lr>_ IE=A 7UO" !) 

I' ., ?ELO TELE FONE : 31015 

nação. . J oão P aulo TI concluiu ex-
I Refer indo-se a o N nt al. J oão pressando a todos os p r 
I P a ulo II disse que est a festa tes os seus desejOS 

I 
de um F eliz Ano tovo na paz 

à e o amo r' de Deus >. 

S Assistiram ta mbém à au-

I geral desta qua l t a-fei-
ra. a última dC'ste ano, vário..i 

I' UM 130M VINHO .. g rupos procedentes de Espa -
PARA UMA BOA nha, Colômbia. Venozuela. Ar-

\ nEFElçAO. gentlna, México. Bra'll e Por-
I DI tugal. ...... 

cessos de ordem burocrática. _____________________ 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLíNICAS 
DIREcç.lO DE 

DR, JOSÉ A. MONCADA C. SAMPAIO 

: ublinbou que hã dois anos e 
me:o o Governo nomeou uma 

inte rministerial para 
eSlud.:l r o problema da carrei ra 
velerinár ios municipais. que há I 
dois anos apresentou um pro-
jecto q'W cocrigia as anomalias 
existeu,te$. I 

que o GO\'erno Ex-Assistente da F aculdade de Medicina da Un.; \·lr-
impôs modincatõcs ãquele pro· sIdade de Coimbra. Ex-Especiallsta de AnAlises Clin u U' 
jecto, tendo o sindicato feito ai· do Hospil a J da Universidade de Coim bra, Espeelnltsta te 
gum3.S cedências e que hã ano Centro Hospitalar do Funchal 
e meio os vcterinirios munici- /' . I 
pais agwudam a pUblicaçlo cio &JjA DA U. • . ' 61-1.' - ZUII$ - _ F'unCll.ll 



30 de Dezembro de 1982 

CIO 
Para constituiçdo de Fi,ma de consultadoria de 

Oroaniz",:;:ão e Gestão de Empresas. dispondo de 
elevai o Know how, próteflde ;nstalar empres;) ne 
Funchal. 

Resposta a este jornal ao n." 1001. Z443 

PARTICIPACÕE!; • 

t 
MARIA LucíLiA CO RREIA 

EspíRITO SANTO 
FALECEU 

Filhos. genro, nora, netos e parentes. participam às 
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da 
sua saudosa mãe. sogra, avó e parenta. e que o seu 
funeral se realiza hoje às 13.30 horas, saindo da opela 
do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em S. 
Martinho, para o mesmo, sendo precedido de mi!;sa de 
corpo presente às 13 horas na referida capela. 

L657 

UM GRUPO DE COLEGAS DA COMPANHIA POR· 
TUGUESA MARCONI, part icipa às pessoas de suas 
relações e amizade, o falecimento da Sra. D. Maria 
Lucilia Correia Espírito Santo, mãe do seu co!ega sr. 
António Vieira do Espirito Santo, e que o seu tunera' 
se realiza hoje às 13.30 horas, saindo da cap,,'a de 
Nossa Senhora das Angústias, em S. Martinho para 
o mesmo. 

Funchal. 30 de Dezembro de 1982. L666 
... '".... .... . ... '. 

Dirige a Agêntia FuneráriA RODRIGUES 
. TEUFONES 23168 E 23223 

PJ\RTIC PACAIO , .> 

t 
JOÃO SOARES DAN TAS 

FALECEU 
R. I. P. 

Cecilia Olga Teixeira da Silva Dantas, João Helio· 
doro Silva Dantas, sua esposa e filhos, Lucília Maria 
Silva Dantas Coelho, seu marido e fi lho, Noérd a Do· 
Iores Silva Dantas Andrade, marido e filhas, Lui!. Mau-
rilio Silva Dantas, esposa e filha, Maria Lisete Siiva 
Dantas, Elda Maria Silva Dantas Freitas, seu marido 
a filhos, Ana Paula Silva Dantas Vi laça e seu marido, 
e demais familia, participam a todas as pessoas de suas 
relações e amizade o falecimento deste seu saudoso 
esposo. pai, sogro, avô e parente, que foi residente 
na Avenida do Infante, 26·A e que o SqU se 
realiza hoje, pelas 14.00 horas, saindo da capela do 
cemitério de Nossa Senhora d.,s Angústias. em São 
Martinho, para jazigo de familia no mesmo. 

«Diário de Noticias. FUNCHAL 11 ' 

'Gstaurante GIRASS 
CANI'ÇO 

Comunica que estará encerra :lo hoje por jant : 
motivado pola real.zação de uma festa particular e ap' 
veita a oportunidade pare 'de •• pr '. toda a sua estio 
mada clientela, fornecedores e amigos UM ANO NOVO 
CHEIO DAS MAIORES . 

A GERe NCl .4 .. 
T' a < ri 

i i.UIZ GOMES DA 
FOS. LDA. 

Por motivo de Balanço, prevenimos toelos os nossos 
clientes que estamos encerrados nos dias 3 e 4 de 
Janeiro. Qualquer pedido poderá ser feito pelo 
tel. 23427 para entrege • ,i.tI, · d8quela date. ' 

Z448 A GER!NCIA 
% " #1'9 ' 5 11 

" • .. -4! ........ 

PARTICIPACÕES 

t'''' .. 
; ;; : . ,". '. ' . 

PADRE lUÍ.lJiUÇALVES 
DE FREITASl AFONSO 

P''A L .1 ,Iv" li ·r 11 
lIu .;u" ' d I. ti 11:<. o V" 

Seu irmão MIteti, 
sua mulher e filhos, áUII cUnhada M1Irte 'CoriCeiçJõ VH-
concelos e filhos, e iIiitiiiIli fit1\fII/j: curriprllril "ii doldiOio 
dever de participar !tr tod" .. ' p é.Soa!; dé SUIIS 't.IIi-
ções e amizade, o f_clmalno' lIó .u saUdOso inYllo, 
cunhado, t io e parente, ' 19101111110 qUe foi rie paróquia 
da freguesia do Currlll Frth'ils, e qUlI o '!leu fUi'leral 
se realiza hoje, sainifcj" da Óllpllla do Hospita! 'chi Crtrz 
de Carvalho, pelas 10 hom, pare a Igreja parjjqu'.' de 
vila de Câmara de Llíbos, , onde ficarA f:m ' cAmara 111"-
dente, sendo celebrada missa de corpo presente pe. • 
15 hO'ras, prosseguindo o funeral para jazigo no 
tério da freguesia. 

o PROPRIETARIO DO SUPERMEnC:ADO REGIO-
NAL, participa a todol os seus clientes e pessoas de 
suas relações e amizade o hllecimsnm eh !léu sÍludb o 
tio Padre Luís Gonç8lvb. de F citas AfClnso, e que o 
seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital 
da Cruz de Carva ho pelas 10 horas, para e Igreja PO"O· 
quial da vila de Câmara de Lobos, onde será ce!r b,ada 
missa de corpo presenta pelas 15 horas. prosseguindo 
o funeral para jazigo no cemitério da fr"!Juesia. 

Câmara de Lobos, 30 de Dezembro de 1982. 
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ft. CARGO DA I ' I \ I 

AGÊNCIA FUNERÁRLA DE CAMARA DE LOBOS 
de FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA 

{OM 
VILA DE CAMARA DE LOBOS 

OS TELEFQNF.S 24J3 71 942882 

sANÚ s 
" y,E1I(}E·SE ." 

'vW "ttAlltLlA u"Cent • . Tel, 
30101 d r s 09.00 h. às 18.00 h. 
sr . J ard1m. 

VENDE·SE 
1.300 !:;, novo 

:Motivo vist a. Contacta r t ele •. 
... Z572 a partir d l n h. 

TAXI - VfIlDf·Sf 
MERCEDES 300 D. Estàdo 

novo. Aqui se diz. Z488 

ii ; ijdiversos 

TRESPASSA · H 
Pe41ueno resta urade; dentn 

d.., P"uachal, livre tle emprebra .. 
·jos, pf'e90 de Lcasl fio: dois mil 
\-'Ufitos. tntonna 0ã!MUta. àe 
Jardim, t elt:>.f. 26121 Zl S3 

8 I C I ( L ( '1 AS ' 
TOOOS os MODEl.oS 

QulDto Departamento - C. C 
8&0 Pedro - Rha ... p re 
lu, 88. Tele! su:/()o QI Q 

_ A 1. 

, CIO - (OJ(E!. SPAt'B. 
• ! DH!\pareceu da A r n ..... 

:,"'i:, ::: 
V8 . Ver e ' rata r lUill II t«e Ja- xo, -.Ia comum, bou _ . .. el:: ::: n€lro. n.· , Z4M _ 6pUma ..... '*'" Grat'f ica-ao a q_ Ui-

,MOTO . pllrã"'llro. 
CASAL 125 (cc) branca cl I I I I " ri I ! L -' 

novo. IX1JtAI "OPOI" 
preçO; 'Te I ne . : u Cinco apar' mentos com.ea- I II 

G EB 
bnmentos de luxo ainda dtapo- b.=ted:e 

'ERDU·SE 

reve na ' rveJ'an'a nlve," . • Vlslte o apouiamenlo __ 87.147. Contact.er com 
nJ(O. o António da IilSTHE-_ I modelo no Livramento - ca-Coral Int ......... çüeto .... Rua li de LA q.f. SORT I!. z,ln 

8<1·, ""P'''\ •• ATA L 
A adedo * na CerveJa- . \1 's M n L \ ! , 

V I V f " D A 
-:;: V E N DE· SE , 

106 patrões e por um trabalha. Por motivo de se auaentar. 

B1CTCLETA, m(')hor oferta 
QUINTO DEPARTAMENTO, 
C. C. S. P edro, l ele!. 3H20, !l 
(lãa Pretas, 88. :.-

5000$00 
dor el'entual ....... refere uDi co- e.<;1rângeiro vende, de plttlCb-
"",nicado do sindlcoto do II!<:- I. - a particular, uma esplêndl-
tQr. I . d..J ytyendã óoft\ eqwpanlêftto 

tSerundo o re'erldo do(ulnen- II odemo, com wna Ü'ea de DAo"l!!e de gTf Unc"ção a 
to a Cfette pfoistauitt hoje p 3000 m2 de terreno plantado quem indicar o par .1det ro de 

PRECISA·SE 
Empregada lIomi. Ue. p;ll .\ 

ficar de noite, que iialbi. eczl-

tWREGAoo - PlKIu·P. ,.,. .. tOPL ,.." .,..., 
tAM 

D<MmCA 
Precisa-se dia e noite. Pe-

dem'lli rwfHtllõl .. '1 A4111 .. 
diz. \ _ ., W!' r-- "{'I'I II' '.1' cora flores e Arvores de fru uma cadellnha preta e bt-anca, j 

!'6tr 1lItl.m; :: an0d.-«fâeê à t !t llnda vtsta · IIObre o FUft: orelhcs comprlde!J, raçã Cakell 
nCla eoti de thal .. a Km dO oêtUrô da cl- span'l. c.- ai Achr d:, iT _ 

ao Zf18 Te • .,. I"'. ZUJ L .J J , 
AO DIVINO BPItIlO SANl\) 

• lh 

o , .. 
VUIIIO 

, VJUUUl 

VJo.'NDIDO 
Ei\O 

I. 'IODO 
O 

AGRADEço GRAÇA AL- -oe ou aluga-... TeIef. tMao. 
2 pisos, com enl rada s Inde· CANÇADA. - M. ... VC..s 

p endentes, 1 alugada, 1 vazia. L638 
com 3 qUllrtO •• coEloba, c/ ba· T f R R f N O 
oho, qulnl al, al3 l odo da eslra · EXP ICA{õES Vende.se IlMõ tallllo ..,'" 
da 30 met ros. Preço de De MAtemática Ciclo P re- 1.250m2, oom 10 lIMtroe trcn o 
e ll\o: .... 4 E c ntos. Ttnte.t I fia tÓl io e Ulllfl(:..do. estrada. 5.588fOO ft 

I,-,ON , LDA ., agora no L ::'::f:!l. '7 67 n etro. em Ant,6nl \ 
8C1 ( 3 Vnradouroo, n.-s :i e 7 , _ _ ___ • . _._ . _ I T ('! ' . 

___ zm A II .. S: \ l1f)fS 
APAl TAMEIITOS -Vendem·JQ r .... t ld.. . - . I'om " OE .--HN.BIO·-· . 

á • . M. _.. !.MO - • ' XII' r .as zonas, prontos e em _ _ . ___ . _ _ __ _ ___ . _ _ Veadem-_ aproyadoe ,.r.-
construçAo, com gT.ndes fad' l AOS SRS EMiGRtNl ES oonstruçAo. Trata_ d. 

ou outro:.: .yEN- Sé, 10. tetet. %1019. z.; 
·)30S. Somos V,·IIOON. LDA.. DE·SE BAR R ESTAURAN· . V E N D E S f 
agora no Largo dos Varadou- TE na be.ixa, com bom movi· , .. 
ros, n.-S 5 e 7, t elefs. '?54M- mento, 6ptim o preço. Aqui se Lote de terreno éõtii 500 rt1 , ______ dil:. Z469/ npl ovado para qualt ... r cxmn-r . truQão, vlata so ..... tala do PAl D CANA r""chal (BOna do 1Iáa .. ). Pte-

3. os ES- li RA' RIOS se QJ;z. 
t llí V EN D'E • S.E 

PRECISA IMPORTANTE EMPRESA DO FUHOW. Con ruir o ..-" prédio ou 1"'*:.'"";. .10. oontacte .. n08 pelol!! 4.&00I00 p mel,. ____ o 

OFERECEMOS: telets . Cohlact. ó ljtI. -"! 'lWu 
CASa DE c MIU fi tIfIUS _ -.:. Remuneração compatível 

Possibilidade de promoção 
Bom ambienie de trabalho 
Regalias sociais 

PEDIMOS: 
1' ." Ano ou Curso Geral 
Serviço Militar cumprido 
Idade até 30 anos 

do Comércio 

Boas referências morais e profissionais 

Queira dirigir-se à Rua do Hospital Velho, 23 
das 10 h às 12 horas. 

Z432 

-- publicidade 

E C0HS!6NAÇOES o. • • iii kg d. .eeIiIItà 
Vend .. se c/ boM quelldMê. 

InçOes, oont p rópria, Indo.- 1ÁIl. - TeIêtãeee ....,.... 
tn n c grande a d neu - Porto Noyo. 
minutos do centro do FuncbaJ, 251U - Rua WO'Iâ 

carta da RochlDlaa 1 

,- .- . Llll llíl "O r .... 
_III 

EMPRfGADO 
Re5pODCla a .. te _ .. 

lIiJclal. IS dando currtculum. 
Z438 Será precedido de missa de corpo presente pelas 

13.30 i\oras na referida capela. 
Funchal, 30 de Dezembro de 1982. L659 

• ... .. <II, . ' • 4-; -DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA 
PARTICIPJ\Ç;(O Aifâm!eg,1. do )F,uriclial 

ANDRADE (ALMA GRANIJE) 
Rua 31 de Janeiro. 42 - Telefs: 23428 .. 

t 
JOSÉ DE ABREU 
Adelaide Pita de Abreu, seus filhos edema s fami· 

lia, cumprem o . doloroso dever de participar '-' todas 
as pessoas de suas relações e amizade, o fale imento 
deste seu saudoso marido, pai. sogro. avô e arente, 
que foi morador ao sitio dos P' ornais, São Martinho, 
cujo funeral se realiza hoje pelas 16 horas, saindo da 
capela do cemitério municipal de São Martinho para o 
mesmo. 

Mais participa, que será celebrada missa d9 corpo 
presente pelas 15.30 horas na referida capela . 

Funcha l. 30 de Dezembro de 1982. L664 
• .. •• J " l" " - .... 

JOSÉ DE FREITAS 
FALeCEU 

R. I. P. 

João Gouveia de Freitas, José Gregíllio Gouveia de 
Freitas, sua mulher e filhos, Filomena Gouveia de Frei-
tas Figueira, seu marido e filhos, ausentes, André Gou-
veia de Freitas, sua mulher e filhos, é,usentes, Maria 
Amélia Gouveia de Freitas Sousa. seu marido e f ilho, 
e demais família cumprem o doloroso dever de partici-
par às pessoas de suas relações c alTlizade, o faleci· 
mento do seu saudoso pai, sog,o, avô é parente, resi-
dente que foi ao stiio do Areeiro, f rflguesia de São 
Martinho, e que o seu funaral se hoje pelas 
16.30 horas, sa'ndo da capela do cam'tério de 
Senhora das Angústias, cm São M artinho, para jazigo 
de fam 'lia no m smo. 

Será precedido de missa de corpo presente pslas 
16 horas na referida capela. 

Funchal . 30 de Dezemb'o de 1982 L660 

FUN
DirigrERIt C â a r a. r ri e Df P. .\ mgo da Agtneia E H 

.... IA de Henr.lque Vlelra de IIlarcos de ANDRADE & LEAMDRO. 

Rua da Mouraria, 5 - Telet. 21528 e 2439P da Ponte lova 11.0 13-- Telels. c 30180 1 

EDITAL 
PRESTAÇAO DE SERvtÇOS 
TRANSPORTE DE CARGA 

Faz-se' que até às dez horas, do dia 4, do pró-
xim o m ê!! d t\ Janeiro. sf! r Ao receblcas nesta Direcçã o pro-
postas a presenta da s per propri lári08 de a utomóveis de alu. 
buer de carga cidade do Funcha l que poMuam •• rea-
pectlvas Ucefic;a ll, parn fornetimeoto dos &eguiDtes &ervtços : 

1.- - Tran8porte ou (tara os amlll2êD8 da 
doi vohll'lfles de catp que t!eit-

Qrregados DO cai» da P .. tJaha. 

3.- - TralMlho de Cftrftgut "olllllleS aos respec:tl-
\"C(I ,·elculos ftfl aW d:l PontlnJl. pâI'a. os descar-
regRr, !legtlidameate DOS llrma'l.éns ...... AII •• -
dosa. 

SI- - I"tal rt"fere1lte a os servH;o!t que vAo etI-
lteelffeados dois ant erio res ftÍlmetQ8. 

AS PP. \>0 TAS DEVERÃO CONTER 
o r)%", r cem qullos, separadamente, por cad a 

uma das e.!'( s QUE" vAo Jndicndas nos oQmerQs u: 
a t r ('!:s. 

A fi' 
m ês d <' J 
Lenlf's. 

d"'n d:ls prcroslas ··ar-... e·á no d ia 4. do p róx.lnlf. 
l . às 10 ras, t:om a usslstêncJu dos propo. 

Fi:1 I, , abertura das propost.'<j é pC:1nlllda 
verbn 1 • • os 

A r; li. que os adjud1c ' t á rlos ficam sujeitos es-
tão IlU Secreta ria da Comà::isiío Administrativa des-
ta .'\.lfil h'ga à d isposição dos intc",,,sados. 

P ori' p rova r a qua lidaue de pr oprietár io de a utomóveis 
do ramo, deverá. Incluir. nu propo'it ti.. fotocópias dâs licen-
ças de a lugupr . 

ALFÂNDEGA DO FUNCHA L, 28 de Dezembro de 19 2 

o DffiECTOR 

Oarlos MarCeURG .. ,.. 

PRO RIEDADES 
TEMOS PARA VENDAr I 
• Apa!tsmentos proatos e em .... 

1 .500 contos. 
• alo .... ullalt 
• Qalat ....... _ 
• Tenoe .... 
• Loja. 
• Eocr1t6r .... 
• OarsP'" • Outras propriedades ao eoattaellte. at:rw161 ... 

nossas filiais. 

VENDEMOS QVALlDADB. 
TELEF. : 29880 

DESElANDO BOAS FEII'I'U & FELIZ ANO NOVO 

-- publicidade 

CÂMARA MUNICIPAL 
DO FUN 

Faz-_c publico Gue. a partir oosta da ta não vol ta a 
ser permitido o estacionamento de qualqer t ipo de veí. 
culos, na placa central da Avenida Arriaga, compreen-
dida entre a Estátua Gonçalves brco e a Rua de Sic 
Francisco. 

Funchal e Paços do Concelho, aos 29 de Dezembro 
de 1982. 

O Vo ea 'or no oxarc!olo da Prasid6nole 

Aurélio Gon.alve$ C.nhl 
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O. SA. l. DO BOLSHOI Trabalhadores 
do· Atlantis e da latOI 
poderão vir a rescin-
dir' os seus contralos 

ANTIGO PRESIDENTE 
DA,C. M. DA CALJU."'TA 
HOMENAGF.ADO 

• EltQuanto & AD s e 'deba te e.rn grave c ri se, Vilor 
Cr,,:;,spo continua pa cientemt'Dte tentando c ::mstituir 
o c.lenr c gc.vt'rna tivo do que poderã ser o n ono exe-
cut ivo constltccirula l. 

TUAM HO NO FUNCHAt lnforn.nç6e .. fidedignas !'acllitadas ao DN a pont a-
va.m o actua l $e('retArio de Estado do Emprego co-
mil o futu ro mirustro do 'I'rabalho_ P or outro lad:>, 
o PSD pode rá es ta r dIsposto a per mitir que ou tra 
vez a pasr ol das Fii.anc:a ) p8.3St:: para o CDS_ De 
ser aS-iim, Luis Ba r bosa - person :J.didade em fra n-
ca '\sccm/b n, 10 de m ocratas cristãcs - po-
der á s"'r ", com ma.is possibilidades pa -
ra o luga r. (l U.! a Luis Barbo-
sa a eJaoc r açno do OGE d e! a.lt ernativo, 

Chega hoje ao Funchal DADOS 
o Grupo de Ballet do Tea-

j 
BIOGRAFICOS 

tro Bolshoi que actuará hoje 
e amanhã, dias 30 e 31 do Nina Sorokina-40 anos, 
corrente, no Teatro Munici- é uma das figu ras mais re-
pai. Esta actuação segue-se presentativas do ele nco ba-

I a obter grande êxito com a 
sua interpretação em «A 
Idade do OUrOl), de Chos-
takovitch. actualmente em 
cena no Bolshoi. 

Em plcm\ri ontem realizado 
e que contou com a presença da 
maior ia dos trabalhadores do 
Hote l Atlantis e do Cor;nple};o I 
Turist ico da Matur, estes. apOi , 
análise aos e sforços desenvolvi-
dos com vista ii encontrar uma 
soluçao para s problemas exis· 
tentes na em presa e tendo em 
conta a inexIstl! ncia de qual-
quer proposta de resolução da 
parte do Governo Regional, de-
cid iram, "O cuso da 'presente si· 
t uação de salârlos e m atraso , I não sofrer a lleração a curto ! 
prazo, poder vir a rescindir com 
justa eausa os respect ivos con- , 
tratos de trahalho e recorrer ao : 
subslà io de desemprt"go - assi-
nala um comunicado do Sindi- t 
cato dos Trabalhadores na Ho- . 
tela ria, Turismo, Resta ura lltes e ' 
Similares da Região da Madrird, I 

O documento alude aos graves ', 
problemas pma o Turismo na · 
Região face a tal atitude que I 
implicarA o encerramento da- I 
quclas unidades hoteleiras. I 

Contudo, salientam que é • I 
Onica possibilidade qUe se ofe· t 
rect', no mome nto, aos trabalha- I 

para poderem obter os 
me ius de necess4-
rios à sua vida e das respecti-

Antero Vasconcelos e Sousa, que termina r gora o 
m a ndato como presidente d e.. Cãmara Municipa l da 
Calheta foi hom enagel'.do r nteonte.m num re 1:I' u -
n nt e do Funchal por um grupo de funcioná r..os 
cam a rá rios_ 
Ig ua l propósi to teve um g r upo de a mtg .>s daqu ele 
a uta r ca que há cerca de um m{'!s. promoveu sem e-
lhante r eunião num re:-.tI' urante-. da Calh eta . 

JSD-l\IADEIRA APOIA 
POSiÇõES DO PSD-REGIONAL 

A 'JSD-Maâ eira consi e rou on tem que «rara P L"l 
to uma "'u af:lst a dú do Gove rno, 3e râ 
multo jlfit:. ll r eunir apoios d \! ntr .:> do P S D f"u " 
confi r m em a sua . 
E m comunicado a adir n ta r ue • .., 
povo portu::;u ê:o- est á m nls inle r r s '-ado e a tento 
à acção do prlm f.'i!'o-m in lstro do que n a dos li - , 
deres p3r Udário neb q ue _. a c resc n :' m - n f 
lmRgem n acional do S D rr.u.lt o p t'rde!ã ;;e n "" "l 
fo r e trihufd a A m "smn ppssoa n Hder .. n<:!l. do P a r- • 

e s c ,ns,-I 
demm que se v!f> r a. cún-:.re: iz.a r-!"e a t i - f f ltll c'P 
cargc:; f' P C' rtug-aI a ap sen t "' r m a . I'm'" 
orig inalidade dentro do to eur .. peu c nd " 
prorura tntegra r-s . 
A Comiss i\C' P olitica dI' JSD-Madeir a re "'u tou as 
acusaç.Jes qu e lhe fo r <J m d irigidas J: p'a JSD <"'o 
P e r to P apoiou as posições do PSD R E"gio.,aj d '" 
. SR de qua lq uer competência dos o rgãos 
n ae lon.."\ is do partido, C()m do Cf' ng e .. -
50" . 

• l'UOl encunlnl (! \! Jornalis tas avido ao f im da 
rdc em LIsboa, 11 :> Soh" do Vlnho do P e r to, M ã-

r ifl <.ri t lc')u Pinto Ba l.se.mi.o por se ter des-
loc:1do o lh':'lalmente ao Est ados Unidos, q U t ndo já 

dem iti r-se e de não l t>r aJiado esta demissão 
para d epois 1a apl c.vaç :i.o pe)(\ Par la mento do 
rer efluo 00E. 'C.) 

MARCEL EBELO DE SOUSA 
LAN CyA OVO SEl\lANARIO 

Um novo nArto, sob a orientação de Marcelo 
R e belo de Sousa., deverá ser la nçt..do em Janeiro 
_ anunciou ontall o c:Correio do Mlnho». 
E st e dia riv bracaren se adianto. que o novo jorna l 
Sem de â m bito n. c ion,],I e situa r-se-A na área do 
s ernc. nario 

às que efectuou em Lisboa. lé.;co do Bolshoi que inte- Andrei Smirncv - Con-
no Teat ro S. Carlos, com gr,' d ' sde 1961 . Vencedora . ta 27 anos. Executa todo o 
estrondoso êxito. do" Internacionais repertório fundamental da 

vas Iamllias. . O . Correio do littnho» afinn:' que já toram e ndere. 
çados convites a jOlTlaJlstas do c:Dié.rto Popular» 
e do pr Esso . par3. Integrarem o corpo redacto-
r ln l do novo Deslocam-se os bailari- d" V". na, Moscc" e Pa- Companhia dco Bolshoi, que 

ncs Nina Sorokina, M arina ris. á nome de prestígio integra desde 1973. Com 
Nudga, Natália Arkhipova, mundial, notabilizando - se Marina Nudga alcançou 
Andrei Smirnov e Leonid pelas interpretações grande êxito em «Gise lle» 
Nikonov que in torpretarão, em «A Bela Adormecida». E' «Chamas de Palls». peças 
entre outros, excertos das «Quebra-Nozes». «As Cha- que o par interpretará em 
peças «Esmeralda», de C. mas de Paris». «SpMtacUS» ., Portugal. 
Pugni, «Giselle», de A: e <dvan, o Terríve l' •. 
Adam, «As Chamas de Pa- Narinü Nudga - C m 23 Natália Arkhipova-Com 
riS», de B. A ssafiev. e anos. entrou para com- 119 anos. é uma das mais 
«Aguas Primaveri s», do pa"hia do Bolshoi em 1977. j"vens primeiras-bailarinas 
Rchamaninov. Int6rprete de peças do bal- I do Bolshoi e uma figura de 

Ontem de l\lanhã 

ACIDI', TE NA AUTO-ESTRADA 
LISBOA-PORTO 
PRO\ 'OCARAM 12 F 'RIDOS 

z,.'l nove f r idos é O b I'" nço do!" dois acidcn te.'i 
qu t' se- r l"g l:;t .. ;:m ontpm de m a nhã na a utQ-fstn da 
do NOIte. 

Valeri Lagunov, par de let clássico e medE rno. ga- grande popularidade. Me-
Sorokina. não actuará. co- nhou notoriedade em «Gi - da lha de ouro do Concurso 
mo estava anunciado, por sol 'e», «Carmen - Suite» e Internacional de Ballet de 

Dos 12 fertdos que l"(cebera ffi assistência n o H os-
pita l de Vila F ro oca de Xi rr, cinco r egress:- rrm a 
C:'l S8. 

Dos <:t:( f"' ''' d era m t> nt rada no de S mta 
M 'ula dois encontrl'm- e ni 5:- 18 de observações. 
/\. do Nortp, no !õenttdo N orte-Sul, só 
foi rea berta Cf'rt""\ d"!'iI 18 horas. disse A ANOP o 

ter adoecido. «o Lago dos CisnES». Está MOSCOVO de 1981. Integra-
---- .--- da no elenco do teatro nes-

U m n O\lO C'ons titl lh'o por f r llt.n r la, C't-
l é -btt r e ('sl)a lnudn. denominado (fl'u lmia», n,briu reccnl ('-
m 'nt e 3 U llú!>Hr o , com e n t : a'Ja 1).)10 númc l'o se te n l" da Rua 

.1.L t.:onro!rüo, 

se anc.', já actuou várias ve-
zes no estrangeiro. Obteve 

, êxitos nctáveis em «o Prin-
• cípe de Madeira» . «Petru-
' chka». «Chopiniana» e «A 
, Bela Adormecida». 

l eonid Nikonov - Com 
21 anos, entrou para o Bol-
shoi em 1979. como solis-

I 
ta. Em 1980 fo i premiado 
no Concurso Nacional da 
URSS e no Concurso Inter-
nacional de V arna. Com 
Natália A rkhípova. exibiu-
-se na Itália e na Polónia. 
Uma das duas melhores in-
terpreiações é a de Ivã. em 

I 
«O Pássa rC' de FogOl) . . 

O espectácu lo é promo-
vido pelo Cine Fo, um e pe-
la Associação de A mizade 

, Portugal -URSS. 

I <MAU PRE-SSÁ-GIO> 
NA DE MACHICO 
- Assinalam 

vereadores da UDP 

Antoine Sibertin-Blanc no órgão e Neison ROCo'>a no trompete, dedicaram ('ntetn o 
seu concerto, realizado (la Sé Catedral, à música anglo-saxón:ca. Trata-se da uma 
iniciativa promovida pela Direcção Regional de Turismo da Madeira, ccm a co!:.-
boração da Sé Catedral. Sibertin-Blanc natura! de Paris, é organista na Sé Ca-
tedral de Lisboa enquanto Nelson Rocha, de Penafiel é actualmente o pri-
meiro trompete da Orque'stra Gulbenkian. 

JORNALISTAS AÇOREANOS ELEGERAM OS <DEZ MAIS> DE 1982 

.. ,nnAA vel p((os S('rvlros d e Portagem de Saca-
vêm . - --- --- ----------

©SDO DIA CO$o 

-SE 
I,E L a la m entAvel falta de cj'/ismo 

de um condutor de mot )rim-
dR que, d epois d e almpela.r 
um inválido, d elxa r.d ooo() pros-
trado no solo, se pós em (uga.. ... U.f.fNTAl o (acto ocorreu anteontem. 

O dirigente do P S dos Ãf:o. çou a ca ndidatura socia lista \ Socu: l. J orge Forjaz, dtre.:tor na Calçada da Cabouqueira 
Tes. César, foi a Câmara M unicipal d r dos Assuntos Culturais cuja vitim a fo i colhida t\ 
r ev elação po Ht lca d e 1982 no I Gr:mde. ilha d e S . ra d e. Cultura), Adolfo Um \ , mais precisamente ao 'iilio d a trnda d a Rua das Mamvtlhas. 
:lrquipélago por um g rup'J de 1 guel, n :- s autarquias do dia 12 . secretário da Agt'icultura t: \'itória, um auto- O lltropela d o. Gabriel Fre itas 

móvel 1 il)() lige iro de passagei· 16 jOMll' li s t as da ilha de S . Como em presãrio do a no os I Pescas (o l n : is simp .. '\ t!co , Gouveia. de 51 anos d e ida.· ros, I>ron)('o.ndo (erime 110s no 
Miguel - r eve,lou ont em o 16 jorna llstr 8 micnelenses eg· eleições autã lquicas t .l (.;ü n t,> · 3('ompanhante do cond utor. de e r esident e no Lar d o 
_Cor re io d os Açores • • promo! colherrun J aim e d e Sousa Li· cimrnto (Jo ano ) e o Clubt.- O 3cto I>oUCO antes 7.ardo, foi transportado ao 
tor da. iniciativa . m a, d a Câ m a r a de I União Sportiva ( o.: !'portol. da I hora , tendo o \'c ft-u lo de Hospita l da Cruz d e Qarva lho 

E ste jorna l d e P onln O 1- de Ponta Delgado. Como cg ., fe .. de 1982 os 11; ;"Sd; 
gada, que ontEm divulga os Elegeram ta m bém Rego I jornalistas de S . Mlguel passeio e embatido no muro de 

escolheu com o fi - Costa , presidente cessant f> d 3 participaram n ol e le_çAo eS(".,)- suport e da estnda. cla e dtUge ncta esforços no 
g u ra m a is popula r em 1982 1 Câm'::o ra M unicipa l de Ponta 11hrrn. m a da A o:sen '. 1)\ ) addc nl r saiu ferido Paulo se ntido d e identificar o .molo-
na Região o deputado Inde- Dí'lgad.l. e cabec;a de lista do ble ia Reg H,"nul d(' Im proi r <t Perest relo, d(" 2t de, idade, cicl1sta irresponsável. 
penden te do CDS à Assem- PS a est f' a utarqu ia nns cob€.rt u r:" l e.l"'visiva dos . tn4- RUJ do 11 1, 35-A. 
1.IIelo Regionnl, Ferna ndo Mon- ções do d ia 12, pa ra fig u m do balh:lS O sinbtrado recebeu tratamen-
t eil'o . ano, A vitória da ASOl n ps a u- to no Ban{'O de Urgências do 

F el"Tlnndo Monteiro e" cabe- Constituem a ind a a lista d f'O,i tnrquias p ara a CUIl,!'I. f'a Hospital da Cruz de ('..arvalho. 
,:fez m ais vot ados por , L c jes das F lor(>s fo ' 
profissionais da Comunicaç;j,o I rada a su:pres.'\ '1c 1982 . 

BENEFICIE 
DE 

lJ<.J p i\!dnde <lu «da Andrade &. eh,. L.:lUIl , Conside rando de mau pressã- Espanha 
".\ mesma- hora, n:\ Rlla 010 B. , 

J €'SllS, reg istou-se a ('O isão en-
t re um a utomó\'el e uma moto· 

o rutnria « P :tIUt i;l.» I, rett' nde v t-' uder () mais ... h ·{'1 d irt,(,- ' g io O acto que m .. rcou o inicio 
t'amcnt c tio produto:- para o ,ap reseman,lo lam- da nova ge rtncill du l\Iunidpio , 
Wm Ul1m sec4i,\ã.o de v culta de I' No ,"l'ctO) de «('afl'- I ,. «DEFENSOR 

DO POVO» 
'Em Luanda 

-bar» u ser en !!in iado u m si ... t t'ma de ,"C!lU ' de I.cflu er.!l s os vereadores ele itos pela Ulllão 
'\'oJunt es, Rl f m d e lu ·!"'i ., lenl'i a a tinia acolhc(l'l r t\ Democrática Popular à C. M. de 

cs l,IHuada. pura n quaJ o UCCSMJ jw.:le rA 'ie r )lela, Rua I Machico, refe'riu em nota e nvia-
__ . ____ ____ __ ___ ___ da a esta redaec:âo que ( além FOI ONTEM ELEITO 

PRESIDENTE ANGOLANO 
visitou Base 

ritada, de la Sêl indo ferido o() ('on-
duto r dJ \ ... 11 u lo de duas roda . 

O aCldcnlt' (H'orre u 1'.:0 l'rULa-
menh. daquela a r t(or ia com a 

1 

DE DESCONTO 

NA SUA 
ASSINATURA ANUAL 

do 

@ 
,I\D.E 
EU .. 

primeiro dial 
J\i\!O 

A fim de facilita r o t rabalho dos nos-
sos seryi<;os t écnicos, agra decemos a.os 
nossns estima dos a l! nciantes o fa vor 
de entregar os Imblicitários des-
tinados à ediçiiu «0 primeiro llia do 
Ano No 'o até às n horas de HOJE, 

I de não se e ncont rarem presen· 
tes todos os vereadores eleitos 
pe lo PSD, o protocolo desenro- O Senado Espanhol ra tificou 
lou·se no estilo mais at ribili ârio onte m a nomeat.io de J oaqu im 

Central de Reparaço-es I :: ... I 
triC'ula I FU:-.J-44-76. na outra 

traba lhadores, nomeadamente I José Aveli no A.I e desprestlvia nt e)). Huiz Ginwncz para o ca rgo O presidente a ngolano J osé 
do PO \'o», um d ia de· Edua rdo dos Santos visitou o.n- llela cr iação de uma {'()(J1>e rali- Ramos residente iii Fundos de 

Os ve readores da UDP assina- pois do dos Deputa- tem de manh ã, em Luanda , a \'a de consumo, o que deverá Cima São Roque, foi trans-
Iam e ntre ou tros : actos que {'on, dO,s te r fe!lO o mesmo. Uase Cent ra l de Reparações, permiti r reduzir de e le \'adas l i! · port Ado ao Centro Hosllilala r do 'I 
side ra m ill ('o rrcctos «um gesto , A à ocor- \ em presa especializada na manu- . xas de absent i mo. Funchal. onde recebeu trata-
deveras abusivo e me recedor do rida na Cama ra Bal:'ca . resultou tenção e restauração de "iatu- mc n t('l reg ressando depois à sua 
mais vivo repúdio como fo i o nu ma ma io ri a tl e 202 va i os a t ras m il itares e mater ial de A Base de 
coarctnr-sc ao púb li('O presente o set f' em branco e dois nu· I guerra . I N <l data , houve a l e. 

Gir ''' IlC! obteve ter(R-(e ira no , scc<:óe a penas danos mate· 

DE 

I 
ucesito a um a{'lo que a lei (')as- I O preSidente angolano Ihadores, 'db trtbuidos por 43 gtstar 3 ,H Identes., que II 

pe rti nt ncia do che fe da Secre- Cnnc:r_'sso 304 .votos a favor, dos I A. rmadas POI)ulares de Liberta - O presidente Jo.sÍ' Edua rdu d OR, I 
taria que, abusando das suas 34S que compocf11 esta Ca.mara . Cão de Angola), coronel António Santos tambe m VISItou na ma· I MI ' I' • I 
fUI1 ('ôes d itava ordens e dir igia- Com a r3t ificação por parte Franf\a ( da lo l , minist ro da de, on tem , a sede .do O lS.a atrope ou I PAGAN DO.A DIRECTAMEN-
·se em lermos incorrectos aos do Senado, Ru iz Gimenet fkou Segura lH,'o do Estado, ('oro e l Execu tivo da Organlza\'ao da e nos-se em fuga . T E NOS NOSSOS 
próprios ve readores eleitos pt> lo definitivamente eleito como(lDc- Dino 1\1atross, e e mbai..xador da Mulhe r Angolana (O \lA) , (' lIJU I •. , I ESCRITORIOS 
su frágio !>opula r de 12 de De· fcnsor do 1'0\'0», ca rgo comlem- União Soviética, Vadim Lagui- prime iro Congn.' o se ri"alua 

,zf> mbro de 1982»). 1>lado pela Constituição espanho- novo em Mar(o _ (. \ nol». l\I a.1s l.ma vez veriftcou -se 

'

Apesar de tudo os \'ereadores :.:l. ."",L. 
• da UDP ('onfi a m c esperam que u quulqllt' r manda to im perativo. contra o liberalismo e a deror-

r 

o ma u da primClrH I 

hora \'enha (<<I t ·ad uzi r· se e m meiro (\[lc fe nsor du P OVO)) 10- I nadas a tirar a empresa do ma-

l I 
ünil'o que determinou o ele it o-

da JO "DIÁRIO S», lOA. 
Adnn nist r .. çio, P uLhcld a: d ;: t' O u · 

H U<'l drl AJtándf>ga. 8 -- 9000 FUNCHAL - M • .\. UR1 RA 
r e.leg. : «.N ottcinS)l - C. P . 20031 32 - T t'I ' : 721 61 

Tirugt-·nt OIêd.ia d lAI i '\ do D N em No \"t:'m bl'O 2 : 8.292 
PORTE 
PAGO rado de j\'IIIl'h ico - assina lam a derá entrar em fun ciona mento Dircl'çào dA empresa e a melhO-/ 

finalizar, dentro de dois mese ria da.s condltoes soc1a.Ls dos iII •••••••••• _ • • _._ •••••• _ •• _ •••••••• 


