
--------~----------------------------. MADEIRA '. .----------~------------~----------~ 

NATO prepara 
. força de paz 
para a Bósnia 

• INTERNACIONAL • 

Europa confirma 
moeda única 
a partir de 1999 

• ECONOMIA· 

.....• 

DIRECTO R JOSÉ BETTE NCOURT DA CÂMARA • DOM I NGO - 1 DE OUTUBRO DE 1995 • 
ANO 119 .° - N° 49399 - PRE ÇO 140$00 (lVA INCL) 

JAIME PES·TANA: NOVO CÓDIGO NÃO RESOLVE TUDO 

ebUJ;lal põe 
•• , 
Jllizes de táxi 

o novo Código Penal entra hoje em vigor. 

• "Devíamos 
. voltar aos 

julgamentos 
à revelia 
para evitar 
os sucessivos 
adiamentos", 

H á uma vaga 
. de motorista 

lio Tribunal 
do Funchal mas não 
há carro. A desloca
ção dos juízes para 
outras comarcas é fei-

. ta ou de carro próprio 
ou de táxi. Por isso, 
diz Jaime Pestana, 
nern só 'do novo Códi
go Penal - que entra 
hoje em vigor - vive 
a Justiça. O juiz de
fende ainda o regres
so dos julgamentos à 
revelia como forma de 
acabar com os suces
sivos adiamentos. 
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Marítimo somá mais um ponto e já é quinto .. 

NA AMADORA (1-1) 

Marítimo 
empata fora 

• DESPORTO· 

VOTOS HOJE 

Portugueses. 
já reflectiram 

'0 s portugueses já 
reflectiram o que 

tinham para reflec
tir. Fizeram-no ontem. 
Agora, hoje, são as 
Eleições para a As
sembleia da República, 
para escolher quem 

são os deputados 'que 
se sentarão em São 
Bento nos próximos 
quatro anos. Na Madei
ra, trata-se de eleger 
cinco parlamentares 
que, em Lisboa, vão re
presentar a Região. 

• PAGINA 3. 
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Educação Especial em 96 
faz estudo sobre emprego 
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Hoje é dia de eleições. 
Em mais uma 
chamada às urnas, os 
portugueses elegem 
os seus 
representantes na 
Assembleia da 
República e, 
consequentemente, o 
próximo Executivo 
que governará o país. 
O Presidente da 
República apelou ao 
voto, numa mensagem 
dirigida aos cidadãos. 

• 

o Dia Mundial da Música foi festejado na véspera 000 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

Dia 
de Eleições 
paraaAR 

Em dia de eleições para 
a Assembleia da 
República, as atenções 
estão naturalmente 
viradas para os 
resultados e para aquilo 
que se irá passar um 
pouco por todo o País e 
Região. Um 
acontecimento que é, 
sem dúvida, o maior do 
dia. 

FIe 
encerra 
com Albuquerque 

No dia em que entra 
em vigor o novo 
Código Penal, um juiz 
da Região defende o 
regresso dos 
julgamentos à revelia, 
para diminuir o 
número de 
adiamentos. A outro 
nível, refere que há 
uma vaga de 
motorista do Tribunal 
do Funchal que ficou 
por preencher, o que 
obriga os juízes a 
andar nos seus carros 
ou pagar táxis, 
quando se dirigem a 
outras comarcas. 

S E M E C O E M PORTUGAL 

O vice-presidente da 
Assembleia Legislativa 
Regional, Miguel 
Albuquerque, em 
representação do 
presidente do 
parlamento, vai 
encerrar a Feira de 
Indústria de Construção 
(FIC/ 95), que tem um 
programa de animação 
previsto para o último 
dia e mantém lun 
serviço próprio de bar e 
restaurante aberto aos 
visitantes da 
r~ponsabilidade do 
"Sun City". O 
encerramento ocorrerá 
às 17 horas. 

• 
A Educação Especial 
elaborou um estudo 
em que apresenta as 
perspectivas de 
emprego para 1996. 
Por outro lado, 
aborda a situação das 
crianças 
sobredótadas. 

Dia da Música 
calado por eleições 

• 
Ao nível internacional 
é çle destacar a 
cQnfirmação, por 
parte dos ministros dil 
Finanças da União 
Europeia, da criação 
da moeda única no 
ano de 1999. Por seu 
turno, a NATO decidiu 
criar uma força de 
paz para actuar no 
território da Bósnia
-Herzegovina. 

• 
Do desporto vêm boas 
e más notícias. No 
hóquei, Portugal 
perdeu na final do 
Mundial, frente à 
Argentina, mas no 
futebol e nas 
modalidades 
"amadoras" as 
equipas madeirenses 
estiveram melhor. 

• o Dia Mundial da Música, que 
internacionalmente é 
comemorado hoje, domingo, 
fica sem eco em Portugal devido 
ao acto eleitoral. 

Esta sessão solene de
corre no salão nobre dos 
Paços do Concelho de Bar
celos, seguindo-se um con
certo pela Orquestra Clás
sica do Porto e um espec
táculo de fogo de artifício. 

A Madeira assinalou 
ontem com o con
certo inaugural da 

época da Orquestra de Câ
mara da Madeira, o Dia 
Mundial da Música. 

Graziela Cintra, da di
recção do Conselho Portu
guês da Música, entidade 
mandatada pelo Comité 
Executivo do Conselho 
Internacional da Músi
ca/Unesco para coordenar 
e promover a efeméride, 
disse à agência Lusa que 
o Dia Mundial da Música 
foi, entretanto, assinalado 
com exposições, teatro, pa
lestras e concertos realic 

zados ao longo deste mês 
em Barcelos, sede do even
to. 

Numainiciativa conjun
ta da Secretaria de Estado 
da Cultura (SEC) e daque
la autarquia, as comemo
rações do Dia Mundial da 
Música abriram dia 8 com 
um concerto pela Orques
tra Portuguesa da Juven
tude na Igreja Matriz de 
Barcelos. / 

Encerraram ontem, sob 
a presidência do sub-se
cretário de Estado da Cul
tura, com homenagens e a 
atribuição de medalhas de 
Mérito Cultural ao compo
sitor Cláudio Carneyro (a 
título póstumo), Luís Cos
ta, Banda de Oliveira, 
monsenhor José Fernan
des e ao encenador Paolo 
Trevisi. 

• 

Na sua mensagem, Ma
nuel Frexes assinala a 
criação, este ano, da Or
questra das Beiras, com 
área de actuação privile
giada na Região Centro e 
gestão a cargo da Associa
ção Musical das Beiras. 

O subsecretário de Es
tado da Cultura louva os 
municípios patrocinadores 
deste projecto, em sintonia 
com a rede de orquestras 
regionais e com a política 
de descentralização em
preendida pela SEC. 

Para o governante, "a 
vida musical do país liber
tou-se dos imobilismos, ma
rasmos e irrealidades que 
por muitas décadas a afec
taram, trilhando neste mo
mento o caminho do futu
ro". 
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. Por outro lado, a men
sagem do presidente do 
Conselho Internacional da 
Música, a que a agência 
Lusa teve acesso, sublinha 
que "a música é conside: 

. rada como uma necessida
de de primeiro plano para 
a Humanidade". 

Num apelo à paz, Jordi 
Roch apontou o dedo às fe
ridas das "lutas intestinas 
e fratricidas", desde a Eu
ropa aos confins do antigo 
império soviético, passan
do pelo mundo árabe, "di
lacerado por dissensões", 
pela Ásia, "vitima de que
relas religiosas", e por 
África, terra de "massa
cres e fomes". 

Retomando o discurso 
do compositor Yehudi Me
nhuin, promotor a partir 
de 1975 do Dia Mundial da 
Música, Jordi Roch conclui 
que esta efeméride deve 
servir de "prelúdio" para 
o "auxílio mútuo", num 
gesto de' "tolerância e 
amor". 

Arraiais 
no Monte 
e no Socorro 

Dois arraiais estão 
marcados para este dia 
de Eleições. No Monte e 
no Socorro. No Monte é 
a festa de Nossa 
Senhora do Desterro, 
cóm actuação de uma 
banda e a cerimónia 
eucarística respectiva, o 
mesmo acontecendo 
com a paróquia de 
Santa Maria Maior onde 
há missa pelas 18 horas 
e a festa começa às 16 
horas. 
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Ontem procedeu-se a um dia de reflexão antes do acto eleitoral. 
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ente para o exercíciodo di
reito de voto. 

Espectáculo 
nas televisões 

Logo à tarde, fechadas 
as urnas e contados os vo
tos, começa o outro espec
táculo, com as televisões a 
centrarem todas as atençõ
es. A RTP-Madeira tem. o 
seu programa já delineado, 
mas é do Continente que 
chegarão as principais no
vidades e atractivos. Até 
porque se trata de eleições 
legislativas nacionais. 

, Ao todo, são 300 as pes
soas que a RTP vai movi
mentar ao longo da noite
eleitoral, apostada sobre
tudo na informação e na po
lítica, mas sem esquecer o 
entretenimento , segundo 
fonte da estação. 

José Rodrigues dos San
tos, Judite de Sousa e Fáti
ma Campos Ferreira con
duzem a emissão da RTP a 
partir do restaurante Pa
norâmico de Monsanto, que 
vai incluir comentários, en
trevistas e intervenções em 
directo. 

N o V O S o EPUTADOS E N O V O G O V E R N O 

Em estúdio, a RTP vai 
ter os seus comentadores 
habituais, Nuno Rogério, 
Constança Cunha e Sá, Pi
na Moura, Vasco Graça 
Moura e José Carlos Vas
concelos, além de repre
sentantes (aindá não deter
minados) dos quatro prin
cipais partidos. Vamos a votos! 

-Depois de um «dia de reflexão», em princípio sem 
qualquer vestígio da zombaria política dos últrmos 
meses, os portugueses são chamados hoje a votar. E 
,nunca é demais realçar: vamos todos exercer o direito 
,de voto, como forma de participar na construção de um 
P9rtugal cada vez mais democrático. 

to de Código Eleitoral, de 
1987. 

O direito de voto é exer
cido presencialmente, mas 
puderam votar antecipada
mente os militares, agentes 
de forças e serviços de se
gurança interna, trabalha
dores marítimos, aeronáu
ticos, ferroviários e rodoviá-

'O:" .' s portugueses tive- inesperadamente em locais e que seja geralmente utili- rios de longo curso, doen-
.. ram ontem um «dia não anunciados. zado para identificação, ou tes internados e presos que 

, '. de descanso», que Em todo o caso, este é através de dois cidadãos no dia 1 de Outubro estão 
se pretendeu de reflexão. um número r-ecorde de eleitores que atestem, sob impedidos de se deslocar à 
Após os meses e meses de ameaças de boicotes em 20 compromisso de honra, a assembleia de voto por im-
promessas e manifestos anos de eleições em Portu- sua identidade, ou ainda perativo do exercício das 
eleitorais, sempre «adoci- gal. . por reconhecimento unâni- suas funçÕes, por força da 
cados>! por picardias indi- Problemas locais, desde me dos membros da mesa. sua actividade profissional 
viduais, os cidadãos tive- estradas a tratamentos de Identificado o eleitor, o ou pela natureza da sua si-
ram um resto de campanha lixo, são as notas dominan- presidente diz em voz alta o tuação. 
bem mais intenso. tes que alegadamente justi- seu número de inscrição no O voto antecipado de mi-

Agora que está tudo «di- ficam as ameaças de boico- recenseamento e o seu no- litares, agentes de forças de 
gerido», os portugueses já te. me e, depois de verificada segurança e trabalhadores 
decidiram o seu voto e ho- a inscrição, entrega-lhe um de transportes foi permiti-
je vão 1á, à urna, colocar a Votar é fácil boletim de voto. do entre os dias 21 e 26 de 
cruz no "quadradinho" que O eleitor entra então na Setembro, enquanto o voto 
entenderem. Vão denions- Para votar, hoje, cada ci- câmara de voto e, sozinho, antecipado de doentes in-
trar que estão num país de- dadão eleitor tem de se marca uma cruz no qua- ternados e de presos foi 
mocrático. apresentar na sua secção drado respectivo da lista permitido entre os dias 18 

Hoje votam mais qua- de voto, previamente apu- em que vota e dobra o bo- e 21 de Setembro. 
trocentos mil novos eleito- rada na Junta de Fregue- letim em quatro. Os eleitores afectados 
res para a Assembleia da sia, munido do cartão de Se, por qualquer motivo, por doença ou deficiência 
República, comparativa- eleitor (que, não sendo o eleitor estragar o boletim, física notórias (incluindo a 
mente ao acto eleitoral de obrigatório, é aconselhá- deve solicitar outro, devol- visual) podem votar acom-
1991. Hoje votam já os re- vel) e do Bilhete de Identi- vendo o primeiro. panhados por outro cida-
censeados em Maio último, dade. Regressando à mesa de dão eleitor por si escolhido, 

' que são da ordem dos 200 No caso de extravio do voto, o eleitor entrega o'bo- que garanta a fidelidade de 
mil. cartão de eleitor, os poten- letim ao presidente que o expressão do seu voto e 

Apesar destes números, ciais votantes têm o direito introduz na urna, enquan- que fica obrigado a absolu-
a verdade é que mais de 80 de saber o seu número de to os escrutinadores des- to sigilo. 
mil cidadãos eleitores por- inscrição no recenseamento carregam o voto nos cader- Não é permitido, porém, 
tugueses ameaçaram boi- na respectiva Junta de Fre- nos eleitorais. o acompanhamento no ac-
cotar as eleições de hoje em guesia que, para o efeito, Ao contrário da maioria to de votação de eleitores 
35 localidades e todo o está aberta no dia das elei- dos outros paises europeus, que sejam simplesmente 
País. ções. em Portugal é o presidente idosos, reformados, analfa-

Contudo, a experiência Na falta do BI, a identi- da mesa, e não o eleitor, betos, etc, nem autorizada 
de outras eleições indica, ficação pode fazer-se por que introduz o boletim de a deslocação da urna e/ou 
todavia, que nem todas as meio de qualquer outro do- voto na urna, solução que dos membros da mesa pa-
ameaças de boicote se con- cumento que contenha fo- é considerada «pouco atrac- ra fora da assembleia, ten-

cc~!i~~m li, flP~ .. , P?I; p,ptr? ':-2 _, t?,~r~fia, l~ftqfl:H~i~,~J}.1(P{l~- q p Ift~;~~\~ar~/~s j1~~~tf<Jf:lj~ ~ (~]J~). Ii .d
ç
, a~o~~{d~eIIPq'u'e~m,f9;q,Cu, qeirtaqruJ aeJ Vs/e!l]~a~;. '" 

os bOicotes podem surgIr saporte, cai:1:a ue conauçao) ]a esta anerada no pro]ec-

A conduzir a parte do 
entretenimento vai estar 
António Sala. 

Num canto do estúdio 
vai funcionar um bar, no 
qual o "barman" será Fer
nando Mendes e a "barwo
man" Rosa do Canto, com 
o papel de interpretar 
"sketches" humorísticos. 

Ainda noutro canto do 
estúdio vão estar o "minis-

Nos casos especiais em 
que o eleitor deficiente po
de executar os actos ne
cessários à votação, mas 
não pode aceder à câmara 
de voto por se deslocar em 
cadeira de rodas ou por se 
apresentar de maca, deve 
a mesa permitir que vote, 
sozinho, fora da câmara de tro" Vítor de Sousa, a "sua 
voto, mas em local dentro mulher" Ana Bola e a "afi-
da secção de voto e à vista lhada", Maria Rueff, perso-
da mesa e delegados, sen- nagens da "Mulher do se-
do rigorosamente preser- nhor ministro" , uma série 
vado o segredo de voto. humorística portuguesa 

Se a mesa decidir que transmitida pela RTP. 
não pode verificar a noto- Convidados a participar 
riedade da doença ou da na emissão estarão cerca de 
deficiência física, deve duas dezenas de pessoas li-
ser apresentado no acto de gadas aos meios intelec-
votação certificado com- tuais, políticos e desporti-
provativo da impossibili- vos. 
dade do exercício do direi- A TVI é o único dos três 
to de voto emitido e subs- canais a realizar a emissão 
crito pelo delegado de saú- a partir dos seus estúdios 
de municipal ou seu subs- da Avenida de Berna, para 
tituto legal e autenticado a qual mobilizou "em peso" 
com o selo do respectivo a redacção e meios de Lis-
serviço, não sendo neces- boa e do Porto. 
sário o reconhecimento no- A emissão começa às 
tarial. 18:00 (17 na Madeira) con-

Por isso, os centros de duzida por Artur Albarran, 
saúde devem manter-se e uma hora depois é divul-
abertos no dia da eleição, gada uma sondagem da Uni-
durante o período de fun- versidade Católica realiza-
cionamento das assem- da à boca das urnas junto 
bleias eleitorais. de 13 mil pessoas, comenta-

Quando a doença ou da porRenrique Mota e por 
deficiência física seja evi- Rui Oliveira e Costa. 
dente aos olhos de to- Ao longo da noite have-
dos , dispensa-se a apre- rá intervenções de jorna-
sentação do certificado mé- listas de outros órgãos de 
dico. informação, comentadores 

Como o acto de votar é independentes (ainda não 
um direito e um dever cívi- confirmados), represen-
co, devem os responsáveis tantes de todos os sectores 
pelas empresas ou serviços da sociedade e represen-
em actividade no dia das tantes dos quatro principais 
eleições facilitar aos tra- partidos: dois de cada, um 

, balhadores dispensa do em Lisboa e outro no Por-
serviço pelo tempo \ ;ulici- ') I )t'ü: :S, !I. :>-" n r <r, " 11./' \ 
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o I A G N ás T I C O COMEÇA E S T E A N O LECTIVO 

Educação Especial cuida 
dos sobredotados 

H á pessoas que não 
conseguem adap
tar-se às exigências 

da sociedade em geral, por
que as suas capacidades, fí
sicas ou intelectuais, estão 
diminuídas. Outras b.á que 
lutam com o mesmo proble
ma de adàptação, mas por
que, contrariamente, o seu 
potencial intelectual é muí
to superior ao que está esta
belecido como normal. São 
os sobredotados, pessoas in
teligentíssimas mas que, por 
vezes, não conseguem vin
gar no meio em que vivem 
devido à falta de programas 
específicos às suas necessi
dades. Como resultado, sur
ge a frustração e a dificul
dade em adaptar-se ao res
to da comtmidade. 

Estes problemas colocam
-se normalmente ao nível da 
escola. Programas curricu
lares feitos à medida do nor
mal dos estudantes, mas que 
não correspondem às ex
pectativas de um sobredota
do. Falta de estimulo, desin
teresse e até mesmo más no
tas são alguns dos sintomas. 
Einstein foi mn caso célebre. 
Enquanto criança, foi tido 
como um péssimo aluno. Em 
adulto, conseguiu dar asas 
à sua geníalidade, tornando
-se numa das maiores refe
rências mundiais ao nível 
das Matemáticas e da Físi
ca. 

Equipa 
no terreno 

Os sobredotados eram 
até há poucos anos um gru
po desconhecido e incom
preendido até. Em Portugal, 
começaram praticamente a 
dar-se os primeiros passos 
na investigação e no desen
volvimento de metodologias 
que visam simultaneamente 
evitar desajustes e maximi
zar o potencial deste tipo de 
pessoas. 

O trabalho estende-se 
agora à Madeira. Pela pri
meira vez, este ano, vai ser 
posta no terreno uma equi
pa multidisciplinar que fará 
o despiste de eventuais ca
sos de sobredotados, em to
dos os concelhos da Região, 
dando execução um dos ob
jectivos do programa de Go
verno aprovado para a Se
cretaria Regional de Educa
ção. Trata-se de um trabalho 
minucioso que obriga à arti
culação de docentes, psicó
logos, médicos e outros téc
nícos especializados, não só 
para efectuar o diagnóstico 
como para implementar te
rapêuticas adequadas a ca
da caso. 

A responsabilidade deste 
projecto foi entregue à Di
recção Regional de Educa
ção Especial, um organísmo 
que ao longo de 30 anos tem 
dedicado esforços no senti-

• O Governo Regional vai pôr em acção o programa de apoio aos sobredotados, um 
projecto inédito na MadeirÇl, cujo arranque está marcado para este mês com uma 
acção de formação. Um novo desafio para a Educação Especial ao comemorar o seu 
30° aniversário. 

HELENA MOTA 

A partir deste ano, as escolas da Região vão ser alvo de um rastreio. Para diagnosticar eventuais casos de 
crianças sobredotadas. 

do de apoiar, educar e rein
tegrar na vida activa as pes
soas com necessidade espe
ciais, em termos auditivos, 
intelectuais, motores e visu
ais. 

A tutela desta nova va
lência foi recebida com agra
do pelo actual responsável 
da DREE, Eleutério Aguiar, 
um dos mentores da Educa
ção Especial na Região. 

«É deveras estimulante o 
facto do secretário regional 
da Educação nos ter respon
sabilizado pela estruturação 
do apoio aos sobredotados», 
sublinha, para logo adiantar 
que a experiência adquirida 

na formação, reabilitação e 
integração social dos defici
entes vem assegurar «a cer
teza de que saberemos res
ponder ao desafio». 

Experiência 
evita erros 

Na base do seu optimis
mo, está todo um traba
lho e uma estrutura monta
da para responder às ne
cessidades especiais da
queles que fogem ao con
ceito de "normal". Os ser
viços contam com uma 
equípa multidisciplinar per
manente vocacionada para 

atender os casos especiais. 
«Esta larga experiência 

vai permitir que não se co
metam determinados erros 
de percurso, comuns a quem 
se inícia», justifica. 

De qualquer forma, faz 
questão de realçar o quanto 
é imprescindivel a colabora
ção da Direcção Regional de 
Inovação e Gestão Educati
va, uma vez que mais de me
tade da equípa, que irá ser 
constituída para operar nes
te domínio, é formada por 
docentes recrutados do en
sino regular. 

A intervenção da DREE 
nesta área é tanto mais opor-

tuna e adequada, visto que 
«o sobredotado é também 
uma pessoa diferente», con
forme recorda Eleutério 
Aguiar. «Portanto, a nossa fi
losofia não se vai alterar». 

De acordo com Eleutério 
Aguiar, esta atenção a um 
grupo de pessoas, que até há 
bem pouco tempo era in
compreendido, é necessária 
e legítima. «A pessoa huma
na, seja em que circunstân
cias for, reclama respeito por 
si mesma. E o respeito exi
ge que a todos sejam garan
tidos os meios adequados de 
diagnóstico e terapêutica», 
advoga o responsável. . ---------------------------------------

ELEUTÉRIO AGUIAR 

Uma vida dedicada aos deficientes 
E leutério Aguiar dedicou toda a sua 

vida aos deficientes. Ao fim de trin
ta anos de serviço, vê-se com novas res
ponsabilidades na área da Educação 
Especial. Agora, são os sobredotados, 
pessoas que, pelas suas necessidades 
específicas, precisam de igual atenção 
e acompanhamento individualizado 
que os que são diminuídos física ou in
telectualmente. 

O director regional não encara o 
aparecimento desta nova valência co
mo um encargo extra. Antes, é um re
conhecimento por parte do Governo Re
gional em relação ao trabalho desen
volvido nas últimas três décadas e cujos 
resultados aponta com números: das 

Eleutério Aguiar: 30 anos ao 
serviço dos deficientes. 

23 crianças surdas de então, a Educa
ção Especial apoia hoje mais de 3 mil 
deficientes. Além do mais, constituí um 
estimulo a dedicar mais do seu tempo e 
esforço a quem precisa de ajuda para 
ser um cidadão de corpo inteiro. 

Por este projecto de dignificação do 
deficiente, Eleutério Aguiar abdicou de 
várias coisas na sua vida, inclusiva
mente, de uma carreira política. 

Mas, feito o balanço, não hesita. 
«Voltava a fazer o mesmo». Não es
conde a emoção quando compara a 
Educação Especial a uma «filha». ,<Vê
la acrescida desta valência é o máxi
mo que se pode desejar quando se as
sinalam 30 anos de trabalho», confessa. 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

Para acompanhar os ser
viços regionais neste projec
to-piloto, está já assegurada a 
colaboração da docente ca
tedrática Johanna M. Ras
fan, presidente da Associa
ção Nacional para a Educa
ção de Crianças Sobredota
das do Reino Unido, e de 
Lurdes Braga, do Instituto 
Politécníco do Porto. 

A especialista britânica 
deverá ministrar, de 23 a 27 
de Outubro, na Madeira, 
uma acção de formação diri
gida a todos os elementos 
que, numa primeira fase, 
prestarão apoio a todos os 
concelhos da Madeira, atra
vés do Centros Psicopeda
gógicos já implantados. 

Não haverá 
escolas de "génios" 

Trata-se de uma iníciati
va que prestará as primeiras 
directrizes em matéria de co
mo fazer o diagnóstico e pos
terior acompanhamento in
dividual. Aliás, este é um dos 
requisitos que deve ser ob
servado. Cada caso é um ca
so e, se o princípio é tomado 
à letra para os deficientes, o 
mesmo se passa para os so
bredotados. 

«Não se pode aplicar o 
mesmo programa a pessoas 
díferentes», explica Eleuté
rio Aguíar. «Poderão existir 
eventualmente aspectos idên
ticos, mas deverá atender 
sempre às particularidades 
de cada um». 

Uma tese que encontra 
eco na frase "uma escola pa
ra todos, mas à medida de 
cada um". 

Nesta perspectiva, o res
ponsável diz não estar pre
vista a criação de escolas es
peciais para os sobredota
dos. «Eles estarão plena
mente integrados nas estru
turas regulares de ensino, 
sendo-lhes facultados os apoi
os específicos que a cada ca
so forem recomendados». 
Mas faz o reparo. «Eventu
almente poderão ser criados 
mecanismos de apoio, que 
pela sua especificidade, pos
sam vir a ser centrados nu
ma ou noutra escola ou cen
tro psicopedagógico». 

Madeira 
inovadora 

Recordando que o apoio 
aos sobredotados é actual
mente uma exigência ao ní
vel internacional, Eleutério 
Aguiar observa que os pri
meiros passos estão a ser da
dos em Portugal. 

«Não há serviços do Es
tado português estruturados 
para apoiar os sobredotados. 
A Madeira também neste do
minio poderá também vir a 
ser inovadora», realça. 

Quando conseguem atin
gir o seu expoente máximo, 
os sobredotados são normal
mente vistos como gé
níos. E há-os ao longo de to
da a História. Actualmente, 
com a democratização e mas
síficação do ensino, torna-se 
difícil respeitar a geniali
dade. Segundo Eleutério 
Aguiar, o sobredotado não é, 
na maioria dos casos, margi
nalizado no acesso ao ensino, 
«mas não é também devida
mente apoiado de acordo com 
RS suas capacidades». 
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APOIO A M A I S D E 3 M I L JOVENS 

Levantamento laboral da Região 
para integração social do deficiente 
A o longo do ano le.ct~

vo que agora se InI

cia serão comemo
rados os trinta anos da 
Educação Especial na 
Madeira. Um serviço sob a 
tutela da Secretaria 
Regional da Educação e 
cuja acção tem incidido 
sobretudo na prevenção, 
reabilitação e integração 
social dos deficientes. 

Este trabalho teve o seu 
arranque, na Região, há 
precisamente três décadas. 
Atendia então 23 crianças 
surdas e contava apenas 
com dois docentes espe
cializados: Dina Gomes e 
Eleutério Aguiar, o actual 
director regional de Edu
cação Especial. 

Desde essa altura mui
ta coisa mudou. O núme
ro de jovens atendidos 
aumentou, assim como 
foram diversificadas as 
áreas de intervenção . 
Actualmente, são abran
gidos, no conjunto das 
várias valências, 3.018 cri
anças e jovens, um núme
ro bastante superior ao 
total de 232 existente à 
data da institucionaliza
ção desta Direcção Re
gional, em Abril de 1981. 
O primeiro passo para 
que os serviços conse
guissem levar avante os 
objectivos primordiais da 
sua missão, ou seja, alcan
çar a participação e inte
gração dos deficientes na 
vida social, sempre numa 
perspectiva de promoção 
da pessoa humana. 

60 docentes em 
Estudos Superiores 

O quadro de pessoal téc
nico tornou-se também 
mais completo e especiali
zado. Para isso, têm con
tribuído a constante forma
ção do pessoal docente e 
técnico, através da exten
são até à Madeira do Curso 
de Estudos Superiores 
Especializados, em colabo
ração ' com o Instituto 
Politécnico do Porto, e os 
cursos de formação para 
ingresso na carreira técni
co-profissional. 

Neste momento; decor
rem dois cursos de Estudos 
Superiores Especializados 
em Educação Especial, 
num total de 60 docentes. 
Os técnicos do primeiro 
,curso acabaram de concluir 
o' seu estágio pedagógico 
nas áreas da deficiência 
auditiva, mental/motora e 
visual, em regime de inter
venção directa, quer nas 
instituições Como no ensi
no integrado. 

Este ano lectivo, outros 
30 docentes deverão parti
cipar no processo educati
vo que visa promover o 
atendimento adequado de 
crianças e jovens com 
necessidades educativas 
especiais, com carácter per-
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• Está previsto para 1996 um levantamento laboral da 
Região. Para saber das necessidades e requisitos das 
profissões e empregos, com vista à integração de 
deficientes. Uma das muitas acções da Direcção 
Regional de Educação Especial que atende hoje mais de 
3 mil crianças e jovens. 

A partir do próximo ano, a Direcção Regional de Educação Especial vai saber quantos 
empregos há na Região e que requisitos exigem. Para programar a integração do deficiente. 

manente, em todos os con
celhos da Região, trabalho 
que está na criação dos 
Centros Psicopedagógicos. 

Realizaram-se ainda 
dois cursos de formação de 
técnicos profissionais de 

Educação Especial, com 60 
formandos por acção. Uma 
iniciativa única no país e 
cujos encargos (20 mil con
tos) foram integralmente 
suportados pelo Governo 
Regional. 

Para além da formação 
de docentes, a DREE con
ta com uma equipa multi
displinar vocacionada para 
prevenir e acompanhar as 
deficiências na criança e no 
adulto, como sejam, médi-. ----------------------------

M U S I C O T E R AP I A 

Terceiro curso já começou 
T eve início no passado dia 21 de 

Setembro, a terceira edição do Curso 
de Musicoterapia, uma iniciativa única no 
país e que conta com a colaboração da 
Universidade René Descartes, em França. 
Ao todo, são 15 os formandos que, duran
te os próximos três anos, vão adquirir 
conhecimentos e metodologias necessári
as à utilização de todas as possibilidades 
que a música concebe na educação, reabi
litação e reintegração das pessoas com 
necessidades especiais. 

ensino superior. Ao abrigo deste acordo, 
ficaram estabelecidos mecanismos de equi
valência aos módulos correspondentes do 
Curso Superior de Arte em Terapia e em 
Psicopedagogia, da Universidade René 
Descartes, bem como aos programas gerais 
de cooperação nos domínios cultural, edu
cativo e científico entre Portugal e França. 

cos, psicólogos, assistentes 
sociais, terapeutas, enfer
meiros e auxiliares de edu
cação. 

Orçamento de 
2 milhões para 96 

A prossecução desta polí
tica de investimento nos 
recursos humanos tem os 
seus custos. Só neste ano, a 
Direcção Regional investiu 
cerca de 60 mil contos, ver
ba que em alguns casos con
tou com a comparticipação 
do Fundo Social Europeu. 

Mas, a grande fatia tem 
sido investida na formação e 
integração profissional dos 
deficientes. Feitas as con
tas, são mais de 313 mil con
tos, verba comparticipada 
em grande parte pelo União 
Europeia. Neste bolo, está 
incluído o apoio à contrata
ção dos deficientes e à ins
talação por conta própria, 
num total de 110 mil contos. 

A DREE gastou ainda 40 
mil contos com a instalação 
de dois centros psicopeda
gógicos e outros 100 mil 
com a aquisição de equipa
mentos para estabeleci
mentos de jovens deficien
tes e serviços de apoio. 

Face ao aumento de des
pesas, o orçamento daquela 
Direcção Regional deverá 
também ser maior. Pelo 
menos é o que aponta a 
proposta para 1996: dois 
milhões de contos contra os 
1,6 milhões orçamentados 
para este ano. 

Em termos de investi
mento, o aumento é tam
bém significativo. De 281 
mil contos ení 1995, a 
DREE espera gastar para 
o ano que vem uma verba 
que ultrapassa os 487 
milhões de escudos. 

Porto Santo 
diagnostiçado 

A integração de Portugal 
na União Europeia trouxe 
novos desafios à Educação 
Especial da Região, cuja 
participação em Bruxelas 
é já uma realidade, nos sec
tores da Integração Eco
nómica, Educação Inte-gra
da e Integração Social (l 

Vida Activa. 
Em curso estão vários 

programas comunitários, 
n,o âmbito do Hélios II, 
nomeadamente o levanta
mento e o despiste da defi
ciência em geral. Este tra
balho está já no terreno. 
Iniciado no Porto Santo, 
onde foram observadas e 
diagnosticadas todas as cri
anças, desenvolve-se agora 
na ilha da Madeira, envol
vendo até ao momento um 
total superior a 10 mil cri
anças e jovens. 

Paralelamente, está em 
curso o apoio precoce em 
todas as deficiências, inclu
indo o domiciliário, uma 

A Madeira tem sido pioneira, ao nível 
nacional, nesta área de formação de técni
cos musicoterapeutas, para a qual assinou 
um protocolo com aquela instituição de 
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No início do mês passado, assinalou-se 
o encerramento do II Curso de Mu-sicote
rapia, iniciado em Setembro de 1992. Este 
curso foi ministrado na Madeira pela Drª 
Jacqueline Verde-au-Paillés, neuro
psiquiatra e professora daquela universi
dade francesa, e contou com 13 forman
dos. intervenção que visa facul
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tar o apoio educativo a cri
anças dos O aos 6 anos de 
idade, com deficiências 
auditivas, intelectuais, 
motoras e visuais, sem as 
desintegrar do seu ambien
te familiar e social. 

Quanto às áreas de 
intervenção, o maior núme
ro vai para os deficientes 
intelectuais integrados no 
ensino normal: 1628 crian
ças e jovens. A DREE aten
de ainda um total de 152 
deficientes auditivos, 201 
motores, 99 visuais e 70 
com multideficiências. 

Edifício para 
,deficientes motores 

O programa do Governo 
Regional para a Educação 
Especial, que vigorará até 
1996, é extenso e bastante 
ambicioso. Das suas linhas 
mestras, a primeira é asse
gurar a educação e inte
gração fanliliar e social dos 
deficientes. Trabalho que 
exige não só a participação 
das famílias bem como da 
própria comunidade, inclu
indo as empresas. Neste 
sentido, uma das grandes 
apostas tem sido a forma
ção técnÍco profissional, 
com vista a facilitar a tran
sição dos jovens com neces
sidades especiais na vida 
activa. Um trabalho que 
tem sido promovido pelo 
Centro Regional de For
mação Profissional de De
ficientes , uma instituição 
que trabalha actualmente 
com 76 utentes, prestando 
ainda apoio a 21 deficientes 
que' trabalham por conta 
própria e a outros 77 que 
laboram em empresas. 

Da lista de prioridades, 
as autoridades elegeram a 
construção de novas salas 
do Serviço Técnico de 
Educação de deficientes 
Intelectuais e do edifício 
para o Serviço Técnico de 
Educação de Deficientes 
Motores. 

Levantamento 
laboral 

Para o próximo ano, 
está previsto o desenvolvi
mento de um novo progra
ma que foi candidatado aos 
fundo das comunidade 
Europa, através do FSE. 
Trata-se do "Horizon, medi
da 2", cujo objectivo é pro
mover a integração de pes
soas com deficiências que 
rennam condições sufici
entes para' serem integra
das ' profissionalmente. 
Neste âmbito, está prevista 
a formação de uma equipa 
multidisciplinar preparada 
para intervir no processo 
de integração, além de um 
levantamento laboral da 
Região, por concelhos, das 
necessidades e requisitos 
das profissões e empregos. 
Está agendada também a 
criação de um centro de 
documentação, informação 
e orientação aberto aos 
deficientes e empresários. 

Este programa, que 
orçará em 18 mil contos, 75 
por cento dos quais finan
ciados pelo FSE, prevê ain
da acções de sensibilização 
junto dos empresários e da 
comunidade em geraL 

HELENA MOTA 
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CERAMISTA NACIONAL 

Fernando Vilar 
com sucesso 

• o renomado ceramista português Fernando Vilar 
(Tosco) voltou a conquistar o maior êxito 
em mais uma exposição realizada no Funchal, com a 
apresentação de trinta peças. 

A mostra, inaugurada 
pelo Secretário Re
gional dos Assuntos 

Parlamentares, Brazão de 
Castro, constituiu um mo
mento do mais elevado inte
resse cultural na Região, da
da a indesmentível qualidade 
artística do seu autor. 

. Na abertura do evento es
tiveram. presentes figuras das 
artes e das letras da Região, 
tendo os convidados sido re
cebidos pelo presidente do 
Conselho de Gerência da 
lRM, António Jorge Andrade 
e os administradores Carlos 
Fernandes e Símplício Silva. 

. Fernando Vilar trouxe, 
desta feita, ao FlUlchal três 
dezenas de peças, todas elas 
eivadas de um espírito críti
co, humorista e satírico, na li
.n4adas suas belas.prodVÇÕ8S 

. anteriores. 
Alguns dos títulos dos seus 

trabalhos são bem curiosos, 
a condizer com a sua perfei
ção e preocupação pelo por
menor, como são os casos de 
"Sopa de Calhaus", "Desfo
lhada", "Nariz", "Penicos e 
Cartolas", "Insólito Trico", 
"Outono" e "Armadilha", en
treoutros. 

Com sucesso permanente 
nas suas mostras, o presti
giado Tosco, como é conheci
do no mundo da cerârriica ar
tística portuguesa e estran
geíra, voltou a vender prati
camente toda a sua exposi
ção, a confirmar o apreço 
com que a sua Arte é tida na 
Região. 

Apoiado pela ImprenSa Re
gional da Madeira e pelo Hotel 
Apartamentos do Mar, Fer
nando VIlar esteve no Funchal 
durante duas semanas, onde 
foi alvo de particulares mani
festações de admíração pelo 
seu talento e de simpatia pe
la sua pessoa, por parte das 
muitas dezenas de visitantes e 
personalidades locais. 

Recorde-se que Fernando 

TOSCO 

FERNANDO VILAR 
A Exposição de Fernando Vilar é constituída 

por trinta peças. 

Vilar nasceu em Coimbrões, 
.. Vila Nova de,Gaia,em 1932, 

assmnindo-se como um auto
didacta, apesar de entretan- _ 
to ter frequentado o Curso Li
vre de Cerâmica da Galeria 
Espaço, no Porto. 

Apesar de apenas ter co
meçado a trabalhar em cerâ
mica a partír de 1978, é hoje 
considerado como um dos 

_ mais importantes ceramistas 
popular-urbano portugueses. -

Segundo o catálogo, pela 
lavra de António Jorge An
drade, o artista "patenteia um 
sentimento magoado, onde se 
vislumbra muita ternura e 
muita esperança, tudo para
doxahnente imbuído dmna to
cante íronia e dum sarcasmo 
não ofensivo, mas inegavel
mente contundente". 

O crítico reconhece em 
Fernando Vilar o "homem e 
artista simples, mas arguto, 
observador da vida e de com
portamentos", sublinhando
-lhe a sua "fantasia e delírio 
na fabulosa arte do barro, do 
esmalte e do fogo, que 

tão aplicadamente prática". 
Note-se que os trabalhos de " 

Tosco, não poucas vezes im
buídos de um surrealismo de 
cariz popular, são sempre pe
ças únicas. O artista-artesão 
não usa moldes para a sua fei
tura e, quando, eventualmente, 
repete certo tipo de peças, as 
mesmas nunca se igualam ri
gorosamente, pelo que são 
sempre peças originais. 

No Funchal expôs pela pri
meíra vez no Teatro Munici
pal Baltazar Dias (1982), se
guindo-se a Galeria da Dírec
ção Regional de Turismo 
(1983 e 1986), após o que man
teve uma presença assídua 
na Galeria da Imprensa Re
gional da Madeira (1988, 1989, 
1993 e 1995). 

Com inúmeras peças di& 
persas por dezenas de colec
cionadores nacionais e es
trangeiros, Fernando Vilar 
tem apresentado mostras por 
diversas cidades do Pais, nas 
mais prestigiadas galerias e 
em importantes eventos pú
blicos. 
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MOSTRA D E PINTURA 

"N ovíssimos" 
expõem no Karaokki 

Uma mostra de pintura 
de quatro alunos do 

Instituto Superior de Arte 
e Design, Diamantino J e
sus, Marco Gonçalves, Luí
sa Spínola e Carla Cabral, 
encontra-se patente ao pú
blico na Galeria Karaokki, 
no Hotel Apartamentos do 
Mar. 

A exposição, que se 
manterá aberta até mea
dos de Outubro, reúne os 
trabalhos mâis recentes 
destes jovens estudantes 
que completaram o segun
do ano do Curso Superior ' 
de Artes Plásticas e Design 
no ISADjUniversidade da 
Madeira. 

Os artistas escolheram 
uma dúzia de pinturas a 
óleo, todas elas conse
'quentes da suá prestação 
no âmbito dos seus estu
dos no ISAD, abarcando os 
mais diversos temas de 
inspiração contemporânea. 

O evento, recentemente _ 
inaugurado com a presen
ça de vários convidados, 
entre os quais se contavam 
persollalidades ligaqas às 
Arfes é 'às Letras da Re
gião, tem suscitado a cu
riosidade e o interesse dos 
visitantes daquele espaço 
artístico-cultural. 

A directora-geral da uni
dade hoteleira, Alice Bela 
Nóbrega, acompanhada pe
los quatro pintores, fez as 
honras da casa, tendo sido 
servido um beberete, enri
quecendo o convívio entre 
os presentes, .após o que 
se proporcionou um diálo
go com os-autores. 

Todos estes elementos 
já participaram em mos, 
tras colectivas (na galeria 
do ISAD, discoteca Louva- .' 
-deus e bar "Fora d'Ho
ras~'), enquanto que Marco 
Gonçalves e Carla Cabral _ 
intervieram em exposições 
no Salão Nobre do Teatro 
Municipal Baltazar Dias. 

Com idades compreen
didas entre os trinta e três 
anos e os vinte e um, estes 
jovens artistas já conquis-

Alunos do ISAD expõem no Karaokki. 

taram vários prémios nas 
mostras em que participa- ' 
ram, tendo, inclusivamente' , 
sido edÍtados postais e car
tazes, nomeadamente de 
Marco Gonçalves. 

Diamantino Jesus apre- . 
senta uma peça sem título, 
intitulando as duas outras 
com "Natureza Viva" e 
"Auto-retrato", enquanto ' 
que Carla Cabral sugere a 
"Queda de um Anjo" e 
"Abraço". 

Marco Gonçalves esco
lheu "Sobre a Sombra da 
Noite", "Allegretto em Ré 
Maior" e "Melancolia" e 
Luísa Spínola "Órfão", 
"Sombra" e "AK-4 7", es
tando alguns dos trabalhos 
ainda disponíveis para 
venda aos apreciadores de 
arte moderna. 

No catálogo, elaborado 
por Mateus Gouveia 
(ADM), José António Gon
çalves assinala o facto de 
estes "quatro novíssimos" 
não se terem "confinado 

, ao horizonte recuado da 
, Ilha". 

"A sua visão - acres
centa - vai mais longe e 
ultrapassa-o, para entrar 
no intimismo dos códigos 
criativos. A diversidade da 
temática (e de . técnicas) é 
um dos elementos atracti
vos desta mostra, onde va
lores de índole social e hu
manitária, satírica e até es
piritual, estão bem pre
sentes". 

A concluir, nota que es
tes jovens pintores "reve
lam-nos uma luz de espe
rança, no breu da noite 
ilhoa, na renovação e revi
vificação da Pintura Ma
deira. Levam consigo o fa
cho aceso da modernida
de, a iluminar novos cami
nhos. São, por isso, os no
víssimos. Os que temos de 
aprender a compreender, 
a estimar e a deixar-nos 
surpreender. Vale a pena, 
como o irá assegurar o fu
turo de cada um deles". 

CONCURSO D I Á R I O 
~ 

Ultimo sorteio 
deu premiados 

O DIÁRIO, em colabo
ração com a Qualifo

to e a Diogos Shop, está 
a promover um concurso 
cujo tema é as vindimas, 
que tem vindo a receber 
grande aceitação dos nos
sos leitores. Anteontem, 
realizou-se o terceiro e úl
timo sorteio que contem
plou as seguintes pes
soas: 

Fernandes, Cristina do Car
mo Pestana e José Pinto 

Miguel Diogo. da Diogo Shop, retira um dos cupões premiados. 
1 máquina fotográfica 

. Kodak: Maria Teresa Silva 

1 garrafa de Vinho Ma
deira Barbeito: Jorge Alves 
Rodrigues, Teodoro Fer
nandes Camacho, Maria 
Teresa Silva Fernandes, 
Arnaldo Jerónimo Fernan
des Moniz, Carmen Aguiar, 
João Lopes, Ana Claúdia 
Ferreíra, Manuel Alves Ro
drigues, Lurdes Fernandes 
Teixeira Gonçalves e Ma
ria Irene Vieira . 



DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

---~--~ ~ .. ~.~- ~ ~~~ . . 
FUNCHAL. 1 DE OUTUBRO DE 1995 

7 
• 

E M T A R D E D E INAUGURAÇÕES 

Jardim defende 
«empresas amantizadas» 

vem, não só promover á dinâ
mica empresarial, como 
beneficiar as próprias rela
ções sociais. 

O presidente do Governo 
não deixou de apontar a 
importância deste ninho de 
empresas para o surgimento 
e o arranque de novas inici
ativas empresariais. 

O "ninho de empresas" 
da AJEM disponibiliza aos 
seus associados apoio logis
tico, nomeadamente no domi
nio das auditorias jurídica e 
económica por um período 
que poderá . ir até aos 18 
meses. Uma vertente enalte
cida pelo governante regio
nal, que não deixou de elo
giar os proprietários do ~di
fício, antigo armazém, pela 
«magnifica recuperação», o 
que vem valorizar em muito 
a cidade do Funchal. 

E stas palavras foram 
proferidas, ontem, no 
Caniço, durante a 

inauguração de uma empre
sa de metalo-mecânica, da firo 
ma Carvalho & Pereira. Uma 
ocasião para enaltecer a cate
goria e as provas profissio
nais dadas pelos proprietá
rios da "Metalúrgica Madei
rense", uma empresa que vai 
criar 22 postos de trabalho. 

Alberto João Jardim des
tacou o alto nível das condi
ções técnicas oferecidas pela 
nova fábrica, possuindo, 
inclusivamente, maquinaria 
única em Portugal. Para 
além de um serviço tecnolo
gicamente avançado, o pre
sidente do Governo destacou 
a preocupação dos empresá
rios em dotar a fábrica de 
condições modelares, «ao 
nivel do que de melbor há na 
União Europeia», desde a 
parte administrativa até às 
áreas que estão reservadas 
aos trabalhadores. 

Em termos de futuro, o 
governante afirmou que o 
mercado, ao nível público e 
privado, pode ser olbado com 
optimismo, fruto de uma polí
tica que tem de ser baseada 
na «conjugação de uma liber
dade responsável com as con
dições de investimento». 
Uma fórmula que, no enten-

• Jardim exortou as empresa$ madeirenses a viverem 
«amantizadas». Para que as receitas e os impostos não 
saiam da Região. Defendeu ainda a conjugaçào de uma 
liberdade responsável com condições de investimento. 

Luís Miguel de Sousa quando recordava o papel da AJEM no desenvolvimento da Região. 

der do presidente, vem ga
rantir a dignidade da pessoa 
humana e o desenvolvimen
to económico. 

Alberto João Jardim afir
mou ainda que «as empresas 
madeirenses têm de viver 
amantizadas umas com as 

outras para o dinheiro, as 
encomendas e os impostos 
fiquem cá». 

Um dos proprietários da 
empresa realçou, por seu tur
no, o trabalho do Gover-no 
Regional na criação de con
dições que permitem aos 

investidores aplicarem os 
seus capitais e a criarem pos
tos de trabalho. 

Segundo Agostinho Pe
reira, esta nova fábrica vai 
empregar 22 funcionários. 

A "Metalúrgica Madei
rense" destina-se à activida-

de da indústria de metalur
giá e serralharia, fabrican
do carroçarias, coberturas 
e baldes para escavadoras. 

AJEM quebra 
com rotinas 

Duas horas antes, Alber-to 
João Jardim inaugurou o 
"ninho de empresas" da ilú
ciativa da Associação de Jo
vens Empresários da Madeir
a, uma infra-estrutura desti
nada a apoiar a fase ilúcial do 
arranque de uma empresa. 

Depois da visita às insta
lações, sediadas num prédio 
recuperado da Rua do 
Esmeraldo, o presidente do 
Governo Regional fez refe
rência à dinâmica daquela 
associação e à forma como 
em poucos anos, após a sua 
constituição, está a trabalhar 
na Região. 

«É uma forma nova de 
representar o sector e a eco
nomia da Madeira», avaliou 
Alberto João Jardim. 

Para o governante, a 
AJEM tem-se distinguido de 
«certas associações interes
sadas apenas em manter 
"estabelecimentos" que já 
não servell! a Região». No 
seu entender, esta entidade 
de jovens empresários tem 
quebrado com «actos roti
neiros do passado», o que· 

O presidente da AJEM 
recordou que esta estruhu'a 
visa sobretudo apoiar peque
nos e médios projectos 
empresariais, liderados por 
mulheres, uma vez que se 
insere no âmbito do progra
ma comunitário NOW. Luís 
Miguel de Sousa referiu o 
papel que a sua associação 
tem tido na afirmação do teci
do empresarial e do desen
volvilnento da Região, mau
tendo-se sempre como impor
tante parceiro institucional. 
O novo "ninho de empresas" 
dispõe de 5 salas destinadas 
a escritórios de empresas, 
computadores, ilnpressora, 
fax e mobiliário de escritó
rio, bem como sala de reuni
ões, com tradução simultâ
nea, televisão e retroprojec
toro Dispõe ainda de um 
centro de informação e apoio. 

H.M. 

SA NTO DA S ERR A 

Inaugurado novo 
campo de futebol 

o novo campo de futebol , inaugurado ontem. 

O presidente do Governo 
Regional esteve ontem 

no Santo da Serra, onde 
inaugurou a primeira fase 
das obras do campo de fute
bol. Nesta fase, além da ter
raplanagem do terreno, 

, foram colocadas as balizas 
bem como a vedação exteri
or e marcadas as linhas, 
ficando para data posterior 
a construção dos balneários. 

À espera do chefe do 
Executivo regional estava o 
Grupo de Folclore do Santo 
da Serra, que interpretou o 
"seu" hino, e antes que as 
duas equipas formadas por 
jogadores da colectividade 
que este anQ irá participar 
uma vez mais nas provas do 
INATEL, entrassem dentro 
das quatro linhas para de 

uma forma amigável, exibir 
as suas qualidades, foi tem
po de discursos com Carlos 
Gouveia, o presidente da 
colectividade a aproveitar a 
oportunidade para apresen
tar algumas reivindicações, 
nomeadamente a "amplia
ção do terreno de jogo" para 
105-60 em vez dos 9045 exis
tentes, a drenagem do cam
po "sem a qual nos meses de 
inverno não será possível a 
sua utilização", a construção 
o "mais cedo possível" dos 
balneários e a iluminação do 
recinto desportivo. Na altu
ra dos agradecimentos, além 
das entidades oficiais, tam
bém a direcção do Diário 
Noticias mereceu o louvor de 
Carlos Gouveia, que termi
nou o seu discurso IQostran-

do a convicção de que os 
seus pedidos "merecerão 
melhor atenção" salientan
do que "a realização dos 
mesmos é imprescindível." 

O presidente do Governo 
acusou o toque, e salientan
do que "este campo tem as 
medidas regulamentares 
para futebol de competição 
oficial" desde logo deixou a 
promessa de que "no pri
meiro trimestre do ano que 
vem, vamos arrancar com 
os balneários e de forma a 
que também fiquem instala
ções para a Associação". A 
iluminação, essa não foi pro
metida "mas no próximo 
ano se o presidente da colec
tividade me apanhar bem 
disposto ... " . 

Mudando um pouco o 
rumo à conversa, Jardim 
classificou o Santo da Serra 
como "um local sobretudo 
de qualidade" considerando 
"justo" que lá sejam criadas 
infra-estruturas de qualida
de, e se ao contrário do que 
chegou a ser equacionado, 
não teve o Aeroporto, em 
sua opinião isso só trouxe 
benefícios, porque assim "o 
Santo não foi expropriado, 
não rebentaram a freguesia, 
nem os bens das pessoas". 

SATURNINO SOUSA 
CORRESPONDENTE EM s. CRUZ 

DESCONTO de esc. 80.000$00 

• Direcção assistida 
• Ideal para grandes quilometragens 
• Consumo aproximado a 6 litros 11 OOKm 
• Motor 1.8 C.C., 60 H.P. 

Peça informações e consulte os nossos preços 
Visite os nossos stands de exposi ção 

~ .. MADEIRA AUTO-CAR, LDA. 

40536 

ÚNICO CONCESSIONÁRIO PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA M ADEIRA 
ESCRITÓRIO E VENDAS: Rua dos Netos, 1 a 7 

STAND DE VENDAS E PEÇAS ABERTO AOS SÁBADOS: Caminho do Regedor, Nazaré 

* 0 85. NÃO DAMOS PREÇOS PELO TELEFONE 
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PORTO SANTO 

"Lady of Mann" 
altera horário 

Considerando que este 
. primeiro dia de Outu

bro é destinado às eleições 
legislativas nacionais, a 
Porto Santo Line decidiu 
alterar o horário das via
gens previstas para hoje 
entre as duas ilhas. 

Assim, o "Lady of 
Mann" deixa o Funchal 
apenas pelas 10 horas, du
as horas após o horário 
habitual, permitindo assim 
aos que vão 
de férias, e 
mesmo aos 
que trabalham 
a bordo, exer
cer o seu di
r eito de voto, 
O regresso do 
Porto Santo 
será feito pe
las 15 :30 ho
ras, permitin
do que a tripu
lação e os pas
sageiros de
semba rquem 
no Funchal 
pelas 18 ho
ras, uma hora antes do en
cerramento das urnas . 

Ainda sem uma decisão 
final quanto à compra do 
"ferri", nem quanto à con
cessão definitiva da ex
pI o ração da linha, a Porto 
Santo Line prepara-se con
tudo para manter o pro
grama de viagens para o 
mês de Outubro, deixando 

PASSAGEIROS 

01 - Lady of Mann. Sai 
às 10:00 horas do Porto do 
Funchal. Parte às 15:30 ho
ras do Porto Santo. 

CARGA 

01 - Francisco Franco, 
português. De e para Lis
boa. Contentores e auto
móveis. (Transinsular) 

01 - Alfama, português. 
De e para Lisboa. Conten
tores e automóveis. 
(Transmadeira) 

contudo de efectuar via
gens à terça-feira, o que 
aliás já acontecia com os 
catamarãs da Direcção Re
gional de Portos. 

Viagem à tarde 
na quarta-feira 

Alterações previstas 
apontam para que na 
quarta-feira, 4 de Outubro, 
o "Lady of Mann" deixe o 

Porto do Fun
chal apenas 
pelas 17 horas, -
permitindo as
sim aos que 
podem fazer 
"ponte" passar 
um fim-de-se
mana alargado 
no Porto San
to, já que o dia 
5 de Outubro é 
feriado. Às 
sextas-feiras a 
Porto Santo Li
ne vai manter 
a viagem ao 
fim da tarde , 

pelas 17 horas, com o re
gresso da Ilha Dourada 
marcado para as 21 horas. 

Em tudo o resto , e ao 
contrário do que se verifi
cava no horário de Inverno 
dos catamarãs, a Porto San
to Line vai manter as saí
das do Funchal às 8 horas e 
o regresso pelas 18 horas. 

MTC 

CRUZEIRO 

01- Maxim Gorkiy, ba
hamiano. Chega às 08:00 
e sai às 20:00 horas. (Fer
raz) 

06- Southern Cross, ba
hamiano. De Porto Santo 
para Tenerife. Chega às 
20:00 e sai no dia seguin
te às 14:00 horas. (Blan
dy) 

06 - Russ, russo. Che
ga às 07:00 e sai às 17:00 
horas. Vem de San Sebas
tian. (Blandy) 

ü ~trilll"ex. - TRANSITÁRIOS - NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO GERAL, LDA. 

..:~-- -~ 

TRANSIT ÁRIOS 

• CARGA AÉREA • CARGA MARíTIMA 
• CONTENTORES • CONVENCIONAL • SEGUROS 

• RECOLHAS E ENTREGAS DOMICILIÁRIAS 
• DESPACHO DE BAGAGEM 

ESCRITÓRIO: 
Rua do Bispo, 16 - 1.º S 14 ({) 225862 / 223252 - Fax 232059 

TERMINAL CONTENTORES: 
Cais N Av. Francisco Sá Carneiro ({) 227631 

São Martinho: ({) 763213 - Funchal 
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ESCALA D o "MAXIM GORKIY" 

,Quinhentos turistas 
de visita ao Funchal 

Maxim Gorkiy regressa ao Funchal. 

ex-URSS, símbolo que 
usou até 1992, altura em 
que a antiga potência se 
desmoronou, com o navio 
a mudar de nome, passan
do a ser o "Maxim Gor
kiy". 

Com casco branco e su
per-estruturas de igual 
cor, o navio mede 24.981 
TAB e 194,7 metros de 
comprimento. 

Desembarque 
de cientista 

Um pouco mais tarde, 
às 8 horas, é esperado na 
baía do Funchal o navio-ci
entífico inglês "Janes Clar 
Rose" que se desloca à Re
gião apenas para desem
barcar um cientista, não 
necessitando sequer de en
costar ao molhe da Ponti
nha. O navio permanecerá 
nas nossas águas o tempo 
suficiente ao desembarque 
do referido técnico, diri
gindo-se de novo para o al
to-mar. 

Greve em Lisboa 
afecta ligações 

• A escala de um paquete e de um navio-científico marcam a 
actividade prevista para o dia de hoje no Porto do Funchal. 
Assim, pelo menos meio milhar de turistas estão de visita 
ao Funchal durante o dia de hoje. 

Problemas laborais no 
porto de Lisboa, que está 
a contas com a marcação 
de uma greve, poderão 
afectar as ligações entre a 
Madeira e o continente ao 
longo desta semana. 

Segundo o DIÁRIO con
seguiu apurar, apenas o 
porta-contentores "Alfa
ma" é esperado amanhã 
no Funchal, o que deverá 
acontecer pelas 7 horas , 
com o navio a deixar a Re
gião pelas 20 horas. 

o Porto do Funchal 
regista hoje a es
cala do navio de 

cruzeiros russo, de ban
deira de conveniência das 
Bahamas, "Maxim Gor
kiy". 

Habituado a frequentar 
o nosso porto, o paquete 
navega desde as Caraíbas, 
rumo a Lisboa. A chegada 
está prevista para as 07 
horas, enquanto a partida 
se prevê que aconteça pe-

las 20 horas. O "Maxim 
Gorkiy" traz a bordo 550 
passageiros. 

Construído nos estalei
ros alemães Howaldts
werke-Deutsche Werft, de 
Hamburgo, o "Maxim Gor
kiy foi lançado à água em 
21 de Fevereiro de 1968 
com o nome de "Ham
burg" e entregue em Mar
ço do ano seguinte. A pri
meira viagem teve partida 
de Cuxhaven e destinou-se 

marfrete 
(Madeira) . 
transitários e navegação, Ida. 

TRANSITÁRIOS AGENTES DE NAVEGAÇÃO 

Agentes em Lisboa Agentes 
em Leixões 

I!I I!I ~ 
\ \ Dgr+g Sapto 'ire 

mar~ OJOJOJIIl ( ~ ~ mar~ 
HRMOURIi 

Agência PORTO Serviços 
de Navegação de linha 

I-e:..-T:..-râ:..-n..:;;si.:..;to.:...., L:..:d..:;;a.:...L ____ 1 regular para: 

• Grupagens • Portos do Norte 

• Contentores da Europa 

• Carga Marítima 
• Reino Unido 
• Canárias 

• Recolhas e entregas domiciliárias • USA/Canadá 
• Trânsitos • Resto do Mundo 

• Carga aérea' T.l.R. 

Serviço Regular 

FunchallP. Santo! 

!Funchal 

Passageiros 

Carga 

Convencional 

e Contentores 

Rua da Alfândega, 64-4.º • 9000 Funchal ({) 226727 • Fax 226708 • 

Telex 72246 MFRETM P 

à América do Sul. Mais 
tarde foi rebatizado com o 
nome de "Hanseatic" e em 
1975 alterado o nome pa
ra "Marksim Gorgiy", na 
altura pertença da Black 
Sea Shipping Company, de 
Odessa. Era a "invasão" 
dos russos no mercado 
dos paquetes, passando o 
navio a ser uma visita re
gular na Madeira, osten
tando então a foice e o 
martelo característico da 

Se considerarmos que à 
segunda-feira são espera
dos, normalmente, outros 
dois navios, o "Pico Gran
de" e o "Francisco Fran
co", é natural que o trans
porte de carga venha a ser 
afectado. 

MTC 

~~arnaUd 
desde 1870 

transitários (madeira), Ida. 

Sede: Caminho da Ribeira Grande - Santo António - 9000 Funchal 
({) 741701 • Fax 743256' Telex 72429 - Aeroporto: S.ª Catarina 

de Cima 9100 S.ª Cruz ({) 524544' Fax 524411 
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DETIDO O SUSPEITO Falta de gasolina 

Automóvel furtado na Calheta 
apareceu na Eira do Serrado 

Uma provável falta de 
gasolina, "amarrou" a via
tura no Caminho da Eira do 
Serrado, onde, ao romper 
do dia de ontem, foi encon
trada com os rodados do la
do esquerdo dentro de uma 
levada. 

Segundo informaram ao 
DIÁRIO, o suspeito autor 
da proeza terá tentado fur
tar um outro veículo, na 
Calheta, um "Nissan 2.800 
Turbo", o qual "acordou" 
também com um vidro par
tido. 

• Na madrugada de ontem, um 
automóvel furtado viajou por 
mãos alheias da Calheta à 
Estraçfa da Eira do Serrado. 

U m veículo de mar
ca "Toyota Corola 
DX", foi furtado do 

interior de uma garagem, 
ao Lombo das Larangei
ras, freguesia da Calheta. 

O dono da viatura e da 
propriedade invadida pelo 
marginal, saiu da Madeira 
na última quinta-feira, pa
ra a Inglaterra, onde se en
contra a trabalhar. 

familiar do dono da casa e 
do automóvel, o intruso en
trou na propriedade pre
sumivelmente com chave 
falsa, onde vasculhou tu
do, acabando por sair da 
vivenda de Manuel Paulo 
Abreu com a viatura deste, 
que se encontrava na ga
ragem. 

O responsável peia mo
radia assaltada, disse ainda 
que o assaltante, para além 
de ter revistado toda a casa, 
inclusivamente o quarto de 
dormir, levou um chaveiro 
com muitas unidades, o que 
poderá servir para outros 
assaltos. 

Ao que apuramos, tudo 
foi feito pela calada da noi
te, tendo o suspeito margi
nal, que entretanto foi 
identificado pela PSP, tido 
tempo para revistar o inte
rior da residência e, inclu
sivamente, beber algumas 
cervejas. 

Segundo nos disse um 

Para se apoderar do veí
culo, o meliante partiu um 
vidro da parte traseira da 
viatura, conseguindo pôr o 
motor a funcionar depois 
de ter destruído o sistema 
de ingnição. A propósito, 
parece ter havido tentati
va de retirar o rádio do au
tomóvel, o que, por razões 
que se desconhecem, não 
se concretizou. 

A PSP encontrou a viatura roubada e identifiocu o suspeito. 

Entretanto, apurámos 
que a PSP da Calheta in,.
dentificou o suspeito lará
pio, com cerca de 35 anos 
de idade, altamente cadas
trado, que será presente 
amanhã no Tribunal da Pon
ta do Sol. Há a referir, que 
no veículo furtado não apre
senta danos na carroçaria, 
embora, no seu interior, os 
prejuízos materiais sejam 
relativamente avultados. 

E M MACHICO 

Larápio identificado 
vai amanhã ao Tribunal 

Um individuo de 24 anos 
de idade, de apelido . 

Franco, foi ontem identifica
do pela PSP como suspeito 
autor de tuna série de assal-

tos, na freguesia de Machico. 
O detido, que possui an

tecedentes criminais, foi re
. ferenciado como presumível 
assaltante de dois super-

mercados, uma mercearia e 
a uma residência, naquela vi
la da zona Leste da ilha. 

Depois de apuradas deli
gências, a PSP conseguiu re-

o automóvel ficou no estado que a foto documenta. 

N A CARVALHO ARAÚJO 

cuperar grande parte dos ar
tigos furtados, nomeada
mente electrodomésticos, tu
do avaliado em mais de mil 
contos. 

Automóvel 
"abraçou" 

;, 

arvore 
Na noite 'de anteón

tem, registou-se um aci
dente de trânsito às 
"portas" da freguesia do 
Santo da Serra. 

Um feridQ aparente
mente sem gravidade, foi 
o saldo do sinistro, pro
vocado pelo embate fron
tal de um automóvel con
tra uma árvore que la
deia a estrada. 

O sinistro registou-se 
ao descrever uma curva, 
quando a viatura transi
tava no sentido Santo -
Funchal. 

Despiste de moto provocou dois feridos 
Dois .feridos, t~m dos 

qUalS com maIOr gra
vidade, foi o balanço do 
despiste de uma moto, on
tem, na Rua Carvalho 
Araújo, nesta cidade. 

Porrazõesquesede& 
conhecem, José Maria 
Gonçalves Almeida, de 26 

anos de idade, que era o 
condutor do veículo de 
duas rodas, desequilibrou
-se, indo estatelar-se no 
solo. 

Do acidente, saiu feri
do com maior gravidade 
o passageiro, Miguel 
Eduardo de Abreu, sol-

teiro, de 34 anos de ida
de. 

Os sinistrados, que fo
ram transportados ao hos
pital pelos Bombeiros Mu
nicipais do Funchal, so
freram no acidente vários 
ferimentos e fracturas ós
seas nos membros inferi-

ores, tendo o Miguel ain
da sofrido uma ferida ex
posta numa perna e outra 
no couro cabeludo. 

Ambos os feridos, resi
dentes na freguesia de S. 
Roque, ficaram interna
dos no Hospital da Cruz 
de Carvalho. 

NA RAMPA DO RELOJOEIRO 

Aos pontapés no lixo 
para conseguir passar 

Palavras para quê 000 

N a Rampa do Relojoei-
1'0, freguesia de S. 

Martinho, os sacos de lixo 
servem de bola. 

Pontapés de cima pa
ra baixo e em sentido in
verso, numa "jogada" 
que os moradores não 
encontram a "baliza", 
sem que sejam ali colo
cados contentores sufici
entes para arrumar os 
detritos das cerCa de cin-

quenta famílias que ali 
residem. 

Segundo nos informa
ram, a recolha do lixo 
acontece duas vezes por 
semana mas, maio carro 
da Câmara "vira as cos
tas", os dois "Mini-baldes" 
enchem-se e transbordam. 

Com efeito, os morado
res na Rampa do Relojoei
ro pedem mais contentores 
ou recolha mais assídua. 

ENTROU NO HOSPITAL 

Trabalhador de um areeiro 
sofre queda no navio 

V ítima de acidente de 
trabalho, deu entrada 

ontem no serviço de ur
gências do Hospital do 
Funchal, José Arlindo Ve
loza, casado, de 54 anos de 
idade. 

O sinistrado, que é na
tural do Porto Santo e re
sidente aQJ~airro de S.?-n~ _ 

ta Maria, nesta cidade, te
rá caído no interior do na
vio onde trabalhava, num 
areeiro, de uma altura de 
cerca de dois metros. 

Do acidente, resultou ao 
trabalhador uma lesão no 
tórax, razão pela qual o 
acidentado ficou em ob
servações hospitalare~~ 
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"Na politica é como no futebol, as vi
tórias dos nossos clubes não nos dão 
riquezas terrenas, mas dão-nos essa 
imensa riqueza de nos sentirmos ven
cedores; e ninguém pode negar a im
portância de um sentimento de vitória 
para quem, na vida de todos os dias, 
nunca vai além do empate". 

- Vitor Serpa in "A Bola". 

"Quem é do Benfica não é, nem nun
ca poderá ser do Sporting. Ou vice-ver
sa, e as derrotas são digeridas por uma 
filosofia que não abrange o divórcio dos 
problemas". ' 

- Homero Serpa in "A Bola". 

"O chefe intocável no cimo do seu 
pedestal morreu. As empresas estão a 
mudar e com elas muda o modelo do 
lidero Agora cada um é chefe de si mes
mo ... ". 

- Margarida Henriques, no Semanário, 

"Neste clima de mudança a: forma
ção joga um papel extremamente im
portante, começando no número um da 
empresa". 

-Ibidem. 

"Banco de Portugal desconhece re
latório do Instituto Monetário Europeu. 
UE DEIXA PORTUGAL FORA DA MO
EDA ÚNICA". 

- Título-manchete, do DN de Lisboa. 

"O novo Código Penal entra em vi
gor amanhâ. Com crimes por julgar an
teriores a 1982, os juízes terão de, entre 
três versões da lei penal, optar pelo re
gime concretamente mais favorável ao 
arguido". 

- Margarida Maria, no DN de Lisboa. 

"Tal como em anteriores eleições, 
os órgãos de comunicação social vol
taram a violar a lei que proíbe a divul
gação de sondagens. A CNE já instau
rou processos. A coima vai de cinco a 
dez mil contos". 

- João Pedro Fonseca, no DN de Lisboa, 

"Numa campanha eleitoral há sem
pre factos laterais que impressionam 
os eleitores. E que os convidam à abs
tenção. MilS nos tempos difíceis que ai 
vêm, cada absentista demite-se de si 
próprio. É como o proprietário que en
trega a terra ao capataz. Lá viria a er
va daninha" . . 

- Mário Melo Rocha, no DN de Lisboa. 

"Para além de alguns desgraçados 
maus agentes policiais, há outros ainda 
piores: todos os que investidos do po
der, que pediram à comunidade, e si
nalizados pelas cores mais diversas, 
não fazem outra coisa do que recorrer 
a, grandes ou pequenos expedientes pa
ra mostrar serviço" .. 

- Maximiano Gonçalves, no DN de Lis-
boa, . . 

"[ ... ] Entre nós não é bem assim. A 
democracia tem tendência a ser sem
pre CONTRA ALGUÉM, às vezes odi
entamente" . 

- Miguel Freitas da Costa, no Público. 

"Quando oiço falar das estatísticas 
do desemprego em Portugal, fico meio 
surdo. Qual de nós não conhece vári
os familiares ou amigos para quem o 
horizonte de vida é um portão de aço e 
barras grossas?" 

- Nuno Brederode Santos, no Expres
so/Revista, 

"Notáveis querem clareza nos re
sultados ... MAIORIA ABSOLUTA ... e 
empresários apostam na estabilidade". 

- Título-manchete, do Expresso 

(.--'- - -""-,:-::;-:,-"--'-""""''''''' ~"-,,~..,. ..,. 
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N A P L E N A CONSCIÊNCIA DEMOCRÁTICA 

o dever de decidir 
RUI DINIS ALVES 

E ncerrado o período de campanha 
eleitoral e cumprido o denomina
do dia da reflexão, vão os portu

gueses mais uma vez hoje convergir para 
as urnas de voto. 

Votar é um direito e um dever cívicos. 
Um direito que a democracia (o próprio 
termo e conceito o implicitam) viabiliza. 
Mesmo na hora do desencanto ou no tem
po da frustração consequente a experi
ências falhadas ... votar terá de constituir 
sempre, em qualquer conjuntura, um di
reito e um dever aceites por cada um. Um 
dever que pode transformar-se na ex
pressão de um projecto colectivo, no de
sejo opcional por esta ou aquela política 
de desenvolvimento e estabilidade, no res
peito mútuo entre circunstanciais vence
dores e vencidos. O voto é uma arma de 
paz a ser utilizada pela pessoa singular 
com mira apontada para o bem-estar da 
comunidade. 

Os homens nem sempre assim se com
portam. Nomeadamente aqueles que, pe
la liderada obrigação de nos esclarecerem 
sobre problemas a todos respeitantes, tra
zem consigo o dado escamoteado, a arti
ficializada força pseudo-personalizada, Es
tes, por sua falsa consistência, apostadores 
das divisões no reino e defensores da sub
serviência por si julgada como virtude da 
disciplina, acabam derrotados mais cedo 
ou mais tarde. A democracia é corporiza
ção somada das diferentes opções políti
cas, dos diferentes projectos de progres
so que visam servir o bem comum e não . 
dele servir-se. Mas, sobremaneira, a de
mocracia fortalece-se com democratas, não 
se compadecendo com pretensos salvado-

Festas na Praia Formosa 

A C.M.F. realizou festas de encerra
mento da época balnear na PRAIA 

FORMOSA - atitude muito interessante -
autorizou no entanto a actuação de uma 
discoteca ao ar livre muito mal situada, 
face aos residentes no local. Passo a ex
por a opinião: as residências em causa não 
são clandestinas, são residências com li
cença de habitação e encontram-se em ur
banização com alvará de loteamento ca
marário, logo, revolta-me que se tenha au-

res, com espíritos de imbllência fascizante 
envernizada na oportunidade. 

A democracia oferece seus órgãos ins
titucionais de actuação, possibilita a sua 
ordem. Órgãos onde se colocam os eleitos 
da nossa vontade, ordem que a todos ca
berá respeitar. Actuação dos homens so
bre projectos por nós escolhidos, actua
ção que à comunidade é devida seguir, 
acompanhar de perto, fiscalizar e denun
ciar com rudeza quando para tanto tor
nar-se necessário. Para que os projectos 
se não traiam, para que os projectos se 
cumpram. E só a vivência democrática pro
porciona a todos e cada um essa vigilân
cia. 

Democracia significa participação. Ser 
democrata é pugnar por uma vida melhor, 
sem egoísmos, é lutar por um projecto em 
cada dia mais rico e produtivo, é apostar 

ções de uns tantos iluminados, um demo
crata não é seguidista e subserviente. Um 
democrata não serve uma clientela bem 
instalada. Um democrata está atento, não 
desmobiliza,- exige na liberdade respon
sabilidades aos eleitos e deve obrigar-se 
sempre a defender os interesses da soci
edade colectiva. 

A democracia portuguesa, necessaria
mente por ser jovem e ter irrompido de 
entre um ainda não distante passado obs
curantista, um passado que coarctou en
tre nós os princípios da existência como 
sémen do progresso na liberdade, vai ex
perimentando suas vicissitudes e atribu
lações. Acabará, contudo, por impor-se no 
queimar das sequelas desse passado, pela 
maior participação das gerações novas, as 
garantes já do futuro próximo. As quais 
aí estão ... vivendo talvez algum desencan-

to, mas exigindo uma 

• Um democrata está atento, não 
desmobiliza, exige na liberdade 
responsabilidades áos eleitos 

eficaz capacidade de 
resposta da nossa de
mocracia aos imensos 
problemas que as as
soberbam. 

e deve obrigar-se sempre a defender 
os interesses da sociedade colectiva. 

Os portugueses, es
clarecidos ou não so
bre os diferentes pro-

na renovação permanente das células vi
vas que erguem as estruturas do bem-es
tar, é veicular o humanitarismo e pacifis
mo no seio das sociedades, segurando com 
amor a liberdade. 

Um democrata, participa. Não pode vi
ver alheio de sua própria maneira de estar 
entre os outros. Um democrata não passa 
cheques em branco às obscuras inten-

jectos e políticas, (??) 
que lhes apresentaram, voltam hoje às ur
nas de voto, Para decidirem e escolherem 
a melhor opção. Sobremodo, votemos no 
desejo da participação, na defesa dos va
lores democráticos. Votemos no fortaleci
mento de uma democracia onde todos te
remos lugar. Respeitando-nos como povo 
livre que queremos prosseguir ao serviço 
do progresso e da paz. 

CARTAS D O LEITOR 

torizado a colocação de colunas de ampli
ficação sonora, debitando milhares de 
Watts de frente e a poucos metros dessas 
habitações. A minha revolta não se resu
me apenas ao facto do evento ter sido du
rante toda a noite, mas também que as vi
brações e ressonâncias causadas, impedi
am a própria permanência na habitação 
mais frontal. 

Julgamos até prova em contrário que 
aquela autorização apenas se deveu a des-

conhecimento desta realidade e que não se 
repetirá nova edição naquele exacto local, 
mas mesmo assim, se a C.M.F. não concor
dar com a veracidade da questão e repetir 
nova autorização, lanço daqui um convite 
aos srs. presidente da Câmara, vereador 
do pelouro e responsável pela animação 
das praias, para cá virem nessa ocasião 
confirmar a seriedade do exposto. 

UM RESIDENTE LOCAL 
(LEITOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO) 
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Tormento do cidadão "Los Angeles teme resultado do vere
dicto. Caso Simpson à beira do fim". 

JOÃO FRANÇA 

Numerosos são os, dias comemorativos 
disto e daquilo neste Pais, na maioria 
instituídos após a II Grande Guerra. En

tre eles, a merecer aplauso, mas jamais cele
brado com a devid?- dignidade nacional, está o 
Dia da Desburocratização, a 29 ou 31 de Outu
bro, Boa foi a iniciativa e bela a intenção, dado o 
alcance moralizador de umas quantas regras 
impostas a quem procura e anseia a simpliCi
dade na vida prática. Não obstante um tal dese
jo de quase toda a gente, dir-se-ia prazer, feito 
vício, de serv.iços e instituíções oficiais (não serão 
apenas esses) votados ao cultivo da complica
ção da própria singeleza, Das exigências admi
nistrativas, materializadas em montes de pape
lada em demasia, viera o justo nome Burocracia 
(classe dos funcionários públicos, por excelência, 
já que outros homens os imitam). , 

Em Portugal, logo no começo, século XII, en
trava em acção a burocracia a impor a lei dos di 
zimos, a pagar ao clero e à nobreza por quantos 
tinham algo de seu, principalmente terras cul
tivadas. Claro, não seria ainda o preenchimento 
de papéis complicadissimos, à laia de quantos 
aparecel'aOl neste século. No entanto, era já o 
primeiro passo no caminho cada vez mais largo 
e interminável de toda uma papelada exigente 
em seus requisitos exaustivos, não isentos de 
ameaça jurídica, em intenção à fraude, aliás, 
costumeira. Tempo houve, não muito distante, 
em que um simples requerimento exigia, no pa
pel, uns quantos selos fiscais e três assinaturas: 
cluas, de entidades responsáveis perante o E& 
tado, geralmente, proprietários, e a outra, do 
próprio requerente, reconhecida pelo notário, 
apesar da presença do Bilhete de Identidade! 
'Resta·dizer, principalmente à gente jovem, que 
toda essa burocracia - extradeclaração de ren
dimentos - tinha por base e por lei o emprego 
único do papel selado. Senão, nada feito. 

A recordar agora esse papel, é caso para fe
licitarmos os mais jovens 
leitores pelo facto de o não 
terem conhecido. Desapa
receu da circulação a 1 de 
Janeiro de 1987. Estaría
mos em dizer que, até ai, 
burocrata algum saberia 
ler em qualquer outro tipo 
de papel. E, a par da feli
citação, estará a impor-se 
a ilustração daquilo que 
eles, por sorte, não chega
ram a ver, ou seja esse in& 
trumento implacável e indiscutivel, por ser de 
lei, e sem o qual a gente não daria passo. 

Encorpado, tipo almaço, e de cor azul era o 
papel. A contar vinte e cinco ou trinta e cirico li
nhas, ostentava ao alto e em relevo o escudo na
cional e a indicação do preço, obviamente vari-

, ável. Dir-se-ia uma espécie de missiva enviada 
aos próceres do põder instituldo. Mas não era 
tudo. A requerer algo de necessário à sua vida s0-

cial, teria o cidadão de aparentar um ar de hu
mildade, sem jamais perder a noção da distância 
entre si e o Estado. Também sabia ser obriga
tório o trato de Excelência para com o destina-

tário, bem como' a rigorosidade do "pede defe
rimento". 

No tempo de governação salazarista também 
obrigatório era escrever, no fecho do documen
to, a frase "A bem da Nação". E assim se ven
dia e comprava, diariamente, talvez às tonela
das, o papel azul, sobretudo de vinte e cinco li
nhas, a que chamávamos "meia folha". 

Neste Pais tem esse papel o seu começo e 
sua história vindos de longe, mais propriamente 
do século XVII. Surgiu logo após o Movimento 
Restaurador de 1640, altura em que se viam e& 
gotados os cofres do Estado. Era o resultado evi
dente dos diversos desentendimentos e confli
tos armados entre portugueses e castelhanos. ' 
Preciso seria, pois, descobrir-se um p~sso de 
rendimento, alto e rápido. Tinha então D. Afon
so VI a seu lado, como primeiro-ministro, um 
político esclarecido: o 3º conde de Castelo Me-

lhor. Dele terá vindo a ideia criadora do papel se
lado, em giro nacional e compra obrigatória. O 
mesmo seria dizer: "Quereis algo do Estado ou 
do teu semelhante - favor ou contrátação - ofi· 
cialmente assegurado, então comprai o papeli
nho". 

Êxito político e de fortuna imediata terá tido 
esse primeiro lançamento rendedouro. Depre& 
sa ter-se-ão refeito os fundos do erário público. 
Depois, ter-se-á também pensado na moraliza
ção do processo, possivelmente a levantar pro
testos. O certo é ter-se, mais de duas décadas 
depois, em 1668, verificado a abolição desse pa~ 

pel, mas não de m~do definitivo. Românticos 
não são os Estados em matéria de impostos. E r0-

mantismo seria secar uma font6l de rendimen
tos. Voltara o papel selado, embora viesse a ser 
abolido, pela segunda vez, em 1804. Mas tam
bém por pouco tempo. Depois, todo um longo 
reinado de senhor absoluto no dia·adia de um p0-

vo, até que, por fim e enfim, o baniram, há ape
nas oito anos. 

Foram três séculos e meio de imposição do 
, papel azul, a encher repartições do Estado. E 
não somente repartições. Dada a procura, em 
cidades e vilas, também o vendiam as papelarias, 
quiosques e outros estabelecimentos, não raro 
mercearias! Era aquilo que já apontámos: Sem 
o papelinho, nada feito. Requerimentos, peti
ções, declarações, certidões disto e daquilo -
matrículas, exames, nascimentos, casamentos, 
registos, doações, arrendamentos, atestados de 

várias espécies - só no pape
linho azul. 

Satisfação geral constituí
ra a morte do papel selado. 
Todavia, completo não era o 
júbilo. Anos antes, já outros 
papéis circulavam, também 
vendidos e comprados, entre 
os quais o terrivele complica
díssimo caderno a exigir, tin
tim por tintim, a declaração 
dos rendimentos, os mais mo-
destos, de cada cidadão. Além 

de uma dúzia de quadros, a ter em atenção, tinha 
e tem o papel numemsos quadradinhos desti
nados a letras e números, em esparlilhamento'ri
goroso e de certo modo confuso, sobretudo para 
a maioria dos contribuintes ainda à beira do 
analfabetismo. E ai daquele a enganar-se no pre
enchimento dos quadradinhos! Terá de com
prar outro caderno - duplicado, que um só não 
chega - e toca a voltar ao martírio da charada 
burocrática. Ainda assim, o maior dos tormentos 
estavam e continuam a estar.nas longas filas de 
espera, horas e horas, diante de um "guichet" 
torturador ... 

Al- AI! 

- Título-manchete, do Público. 

"O cessar-fogo geral na Bósnia, es
sencial para a aplicação dos recentes 
acordos de paz de Genebra' e ;Nova Ior-
que, parece ainda longe". _ 

- Pedro Caldeira Rodrigues, no Público. 

"A Igreja católica polaca está a incitar 
os fiéis a não votar no candidato da es
querda às presidenciais, Aleksander 
Kwasniewski. Prefere Walesa ou uma 
candidata de direita Qualquer destes dois 
fará aprovar uma concordata com o Va
ticano que torna o país num Estado con-

. fessionaÍ". 
- EmmaHeriz, no PÚBLICO. 

"Said Mohamed Djohar está agora de
tido, tal como o mês passado esteve Mi
guel Trovoada. Os pequenos países afri
canos enéontram-se por vezes à mercê 
de alguns grupos de aventureiros, cuja 
missão é facilitada pela terrível falta de 
estruturas de que os mesmos sofrem. Es
pera-se saber se a França vai ou não in
tervir militarmente nas Comores". 

-Jorge Heitor, no Público. 

"Bill Clinton e Yasser Arafat tentaram 
reduzir ao mínimo os efeitos do primei
ro problema a surgir na fase de aplica
ção do acordo entre israelitas e a OLP. 
Poucas horas após a assinatura 'solene 
da extensão da autonomia da asjordâ
nia, a libertação de prisioneiros palesti-
nianos estava atrasada". • 

- Internacional do DN de Lisboa. 

"A França não vai intervir militar
mente, mas decidiu suspender toda a c0-

operação com as Comores, apesar do c0-

mité militar de transição ter prometido 
eleições livres e democráticas". 

-Ibidem. 

"A diplomacia de Moscovo, ao lançar 
iniciativas tomadas sobre o joellio - e dis
tantes das decisões cruciais - perde cada 
vez mais a influência que teve a antiga 
URSS na cena mundial". 

- Paola Messana, no DN de Lisboa. 

"O reginie chinês aposta a sério na 
abertura económica, mas não deixa trans
parecer qualquer intenção de democra
tização". 

- Leonídio Paulo Ferreira, no DN de Lisboa. 

"O multimilionário Ross Perot anunci
ou, finalmente, aquilo que muitos norte
americanos, desiludi-dos com democra
tas e republicanos, esperavam. há muito: 
a formação de um terceiro grande parti
do, o Partido da Independência. Para con
correr em todos os estados da América, 
ganhar o Congresso e eleger o primeiro 
presidente INDEPENDENTE da história 
dos Estados Unidos. O próprio Perot ou 
Colin Powell". 

- Paulo Gaião, no Semanário. 

\ 
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~ «Este Código Penal poderia ser aprovado em muitas conjunturas políticas diversas» - defende o juiz 
Jaime Pestana. 

Os tribunais precisam mais do que 
um novo Código. 

J U I Z J A I M E PESTANA PÕE o D E D O N A FERIDA 

Nem só do Códigô:"~ve a Justiça 

D
IÁRIO - Quais as prin
cipais alterações exis
tentes entre o antigo Có
digo Penal e o novo Có
digo Penal? O Ministro 

da Justiça afinnou, no 50.Q aniversário 
da Polícia Judiciária, que «ao contrá
rio do que algumas pessoas pensam, o 
novo Código Penal não desagrava mas 
torna ainda mais pesadas as penas 
para os crimes violentos e contra as 
pessoas». Concorda com esta afirma
ção? 

Jaime Pestana - Sim. Basta uma lei
tura do novo Código para se chegar a essa 
conclusão. Nos crimes contra as pessoas o 
agravamento das penas é nítido, sobretu
do nos crimes violentos . Só a título de 
exemplo, o crime de homicídio qualificado 
passa a ser punido com uma pena míni
ma de 12 anos e uma máxima de 25. No 
Código Penal anterior a pena minima tam
bém era 12 anos, mas a máxima ia até aos 
20 anos. 

Uma outra alteração com bastante sig
nificado tem a ver com os crimes de ofen
sas corporais graves. Este crime era pu-

nido pelo Código Penal antigo com pena 
de6 meses a 3 anos. Passa a ser punido 
cõm pena de 2 a 10 anos. É um aumento 
significativo. Este tipo de crime verifica
se com alguma frequência na Madeira, so
bretudo nas zonas rurais: É de salientar 
ainda que o furto deixou de ser um crime 
público e passou a ser um crime semi-pú
blico, ou seja depende de queixa. Isto pode 
traz~r :alguma importância a nível do vo
lume processual nos tribunais. Constato 
muita?tvezes que os lesados quando vão 
a julgamento estariam dispostos a desis
tir, a perdoar. Antes não podiam fazê-lo. 
Com este novo Código Penal já podem. 

Refira-se ainda que o cúmulo jurídico 
das penas passa a ter cômo limite máxi
mo 25 anos, quando antigamente eram 20. 

Ambiente finalmente protegido 

DIÁRIO - Não há situações onde 
se registe um abrandamento das pe
nas? 

Jaime Pestana - Sim. Apenas nos cri
mes contra o Património. Houve uma pon
deração de valores. O legislador deu pre-

valência .a valores que têm a ver com a in
tegridade física, com as pessoas ao fim ao 
cabo, em detrimento de outros valores que 
têm a ver com o Património e com os bens. 

culos terrestres, fluviais, marítimos, aére
os ou de qualquer outra natureza. É um 
facto que faltava à figura do crime ambi
ental. 

Carga política e jornalistas DIÁRIO - O novo Código Penal in
troduz ' a figura do crime ambiental. 
Na sua ·opinião porque é que só ago- DIÁRIO - O novo Código Penal 
ra se opta por esta alternat~va? também traz alterações no domínio do 

Jaime Pestana - Talvez até agora não crime sexual? Não há um aumento do 
se tivesse sentido a necessidade de prote- quadro das penas? 

, gel', pela via penal,',uma série de valores Jaime Pestana - Não há alterações sig-
. que hoje se tornam cada vez mais eviden- nificativas a esse nível. 

teso O legisládo}> com' esta figura resolveu .. . 
proteger os valores'ligádos à preservação 
do ambiente, punindo'como crime condu-

' tas que põem em perigo esses mesmos va
lores. O crime de poluição passou a ser 
punido com pena de prisão até 3 anos ou 
multa até 600 dias. Incorrerá neste crime 
quem poluir água oU' solos ou por qual
quer forma degradar as suas qualidades; 
quem poluir o ar mediante utilização de 
aparelhos técnicos ou de instalações; quem 
provocar poluição sonora mediante utili
zação de aparelhos técnicos ou de insta
lações, em especial de máquinas ou de veí-

DIÁRIO - E em relação à situação 
relativa à Imprensa. Concorda que o 
novo Código tenha pretendido proibir 
os jornalistas de relatarem factos da 
vida privada? 

Jaime Pestana - Essa situação acabou 
por não ser contemplada. Não houve alte
rações significativas em relação àquilo que 
já estava estipulado no anterior Código 
Penal. Se alguém pensou em alterar sig
nificativamente o artigo 180. Q não o con
seguiu. A prática judiciária vai mostrar 
que esses receios não se vão concretizar. 
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DIÁRIO - Mas acha que os jorna
listas devem ficar proibidos de relatar 
factos da vida privada? Não é uma li
mitação à liberdade. de imprensa? 

Jaime Pestana - Tudo passa por defi
nir o que são faCtos da vida privada. Há 
lugares e posições que se ocupam na hie
rarquia do Estado que são, pela sua natu
reza, expostos à curiosidade das pessoas. 
É talvez irrelevante e não seja do interesse 
legítimo da opinião pública saber se o ci
dadão anónimo deve na mercearia, mas 
não será irrelevante saber se alguém que 
ocupa um alto cargo da Administração' PÚ
blica sistematicamente não paga as suas 
dívidas. 

«Nem melhor, nem pior» 

DIÁRIO - Pode-se afirmar que este 
novo Código Penal, que entra hoje em 
vigor, é melhor do que o anterior? 

Jaime Pestana - Não se pode dizer que 
o novo Código Penal é melhor ou pior que 
o anterior. É um diploma que joga com 
muitos valores. O que se pode dizer é que 
as leis penais são o barómetro de um dado 
estado civilizacionaL 

DIÁRIO - Este documento não terá 
uma carga, uma componente política? 

Jaime Pestana - Tem, obviamente. 
Mas, como já disse, este documento é so
bretudo o reflexo de um dado estado da 
civilização. O Código Penal não é um do
cumento que se pode mudar, na sua es
trutura, de um ano para outro ou de uma 
década para a outra. Este Código vem na 
esteira do de 1982. Há melhoramentos téc
nicos, há variações das penas e há alguns 
tipos legais de crime que são novos, no
meadamente em matéria de informática e 
de ambiente; mas, na sua essência, as leis 
penais que regem os portugueses conti
nuam a ser as mesmas. Um diploma desta 
natureza ultrapassa em muito a conjuntu
ra política. Este Código Penal poderia ser 
aprovado em muitas conjunturas políticas 
diversas. 

Princípios gerais inalteráveis 

DIÁRIO - Então quer dizer que 
concorda com a afirmação proferida 
pelo secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Justiça, Borges Soeiro, 
quando disse, em Maio passado, no 
Porto, que «a reforma efectuada no 
Código Penal mantém o ideário defi
nido no documento de 1982 e conse
guiu um justo equilíbrio entre as pes
soas e o Património?>. 

Jaime Pestana - Sim. A ideia funda
mental que presidiu à elaboração deste di
ploma foi essa. Este Código Penal, como 
já disse, é um aperfeiçoamento do Código 
de 1982. Este novo documento não está pa
ra o de 1982 como o de 1982 esteve para o 
anterior. A parte geral do Código mantém
-se basicamente a mesma do que a anteri
or. Os princípios gerais que norteiam o di
reito penal continuam a ser os mesmos. 
Há também uma redacção mais bem ela
borada. Penso que não é rigoroso se dizer 
que este é um Código Penal novo. 

«Havia um desajustamento» 

DIÁRIO - Acha que era a altura 
certa para elaborar-se um novo Código 
Penal? Não poderá haver aqui um 
aproveitamento político? 

Jaime Pestana - Acho que se impunha 
um ajustamento, um maior equilíbrio entre 
alguns valores que estavam desajustados. 
Por exemplo, chocava as pessoas que o 
crime de furto fosse muito mais punido, 
em abstracto, do que a violação. Uma pes
soa que entrasse no quintal de uma casa e 
tirasse a roupa que estava a enxugar po
deria ser punida com uma pena de 1 a 10 
anos , enquanto a pena de prisão para 
quem violasse ia de 2 a 8 anos. 

Castigar não é só a solução 

DIÁRIO - Independentemente do 
agravamento de penas que estão con
templadas neste novo Código Penal 

não acha que a Justiça continua a ser 
muito branda em Portugal, se compa
rada com outros países? -

Jaime Pestana - É .suposto que as pe
nas tenham um efeito dissuasor. Qúando 
se castiga alguém com uma pena, ê a pró
pria lei que diz que se deve ter em conta a 
prevenção geral e especial em relaçãó à 
sociedade e à pessoa visada. Eu pessoal
mente penso que tem muito mais efeito . 
persuasivo a eficácia da investigação cri
minal do que a pena. 

Penas como os outros países 

DIÁRIO - Mas a Justiça portugue
.sa é ou não é das mais brandas a nível 
mundial? 
.. J-aime Pestana - A nível das medidas 

concretas da pena não há diferenças subs
tanciais em relação aos restantes países 
-europeus. Admito, contudo, que pode cho
car as pessoas o facto de alguém que pra
tique quatro ou cinco crimes de homicídio 
tenha como pena máxima 25 anos de pri
são. 

DIÁRIO - Já foi dito que a Lei de 
Combate à Droga, que se mantém fora 
do novo Código Penal, está em perfeF 
ta consonância com este novo docu
mento. Concorda? 

Jaime Pestana - A tradição foi ter sem
pre a Lei de Combate à Droga num diplo
ma aVjllso. O Código Penal deve ser feito 

. para durar décadas, não pode ser alterado 
anó a ano. A Lei da Droga pela sua espe
cificidade exige alterações pontuais. O fac
to de ser uma lei avulsa permite que seja 
alterada sem mexer no Código Penal. Não 
há aspectos negativos pelo facto de estar 
fora do Código Penal. Para além disso, em 
termos de v310res e de filosofia subjacente, 
a Lei de Combate à Droga está perfeita
mente adequada ao Código PenaL 

Droga bem condenada 

DIÁRIO - Mas não defende que se 
deveria proceder ao agravamento das 

penas para os crimes relacionados 
com droga, nomeadamente o tráfico? 
Isto tendo em atenção que há estudos 
que indicam que o tráfico de droga 
'continua a ser preocupante? 

Jaime Pestana - O tráfico de droga 
tem uma pena pesada e ' os tribunais têm 
imposto essas penas. Na Madeira têm-se 
condenado, com penas de prisão pesadas, 
os traficantes de droga. Agora volto a su
blinhar que não é pela vida da pena que 
se acaba com o tráfico de droga. Alguns 
países asiáticos têm a pena de morte pa
ra os traficantes e é onde se faz mais trá
fico de droga. A pena tem um efeito dissu
asor, mas não é por via da pena que se vai 
acabar com o crime, Isso é uma ilusão, E 
isto tanto para os casos da droga como pa
ra outros, como os homicídios, Por exem
plo, no caso do crime de homicídio típico 
que acontece na Madeira, que é a rixa en
tre vizinhos, num fim-de-semana, na se
quência da; ingerência de álcool, tenho mui
tas dúvidas que essas pessoas pensem nas 
consequências da pena-quando cometem 
o crime. Tenho algumas dúvidas que se 
inibam de praticar o acto violento por te
rem conhecimento da pena em que incor· 
rem. 

Lei adequa-se à Madeira 

DIÁRIO - Este novo Código Penal 
está adequado às realidades da Ma
deira? 

Jaime Pestana - Perfeitamente. Não 
temos particularidades culturais que po· 
nham em causa a aplicabilidade plena do 
novo documento. 

DIÁRIO - O Código Penal é um do
cumento objectivo ou subjectivo? 

Jaime Pestana - Respondo a essa per· 
gunta com um exemplo. O Código antigo 
definia que uma das formas de se prati
car um crime qualificado era se apropriaF 
de uma coisa de valor consideravelmente 
elevado. Isso não -é objectivo. A aspiração 
suprema, o óptimo para-a g~rantia dos ci
dadãos seria retirar o máximo de subjec-

Para o juiz Jaime Pestana a Madeira não tem particularidades culturais que ponham 
em causa a aplicabilidade plena do novo Código Penal. 
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tividade possível. Essa tentativa existe. O 
legislador tentou retirar o máximo de sub
jectividade, mas continua a existir. Tem 
de ser necessariamente assim. 

Alterar liberdade condicional 

DIÁRIO - Alteraria alguma coisa 
neste novo Código Penal? 

Jaime Pestana - O Código Pénal-é ape
nas uma das partes que regulam esta te
mática. Há outros diplomas que são fre
quentemente esquecidos e que têm uma 
grande importância, nomeadamente as 
leis que regulam a execução das penas, 
O tribunal em matéria penal julga os fac
tos e aplica uma pena. O arguido conde
nado vai para o estabelecimento prisional 
e passa a ser acompanhado pelo tribunal 
de execução de penas. Hoje é possível ob
ter a liberdade condicional a meio da pe
na. É possível alguém ser condenado a 
uma pena de 20 anos e estar cá fora de
corridos 10 anos. Isto acontece frequen
temente, A esse nível penso que há algu
mas alterações a fazer, Pessoalmente, co
mo cidadão acho que o regime de 
execução da pena de prisão deveria ser 
alterado. Acho que a liberdade condicional 
a meio da pena é algo que não se justifica, 
Tira muito do efeito da pena. Nós notá
mos, em relação aos delinquentes habitu
ais que eles já aprenderam e já sabem co
mo é que isto func iona. Sabem que a 
pena que ouvem no tribunal não é a pena 
real. 

«Só o tempo dirá se há eficácia» 

DIÁRIO - Figueiredo Dias, pré si- -
dente da comissão responsável pela 
reforma do Código Penal afirmou em 
tempos «esperar» que o novo Código 
Penal seja eficaz, mas adiantou não 
estar «demasiado certo disso». O que 
é que acha sobre esta questão. Na sua 
opinião este documento terá viabili
dade na prática? 

Jaime Pestana - A eficácia do Código 
Penal depende sempre da eficácia de um 
outro Código, o de Processo Penal. A efi
cácia do Código Penal depende também 
da actuação no terreno dos órgãos de in
vestigação criminal, do Ministério Público 
e de todo o tipo de autoridades que lidam 
com: esta matéria. Só o tempo dirá qual a 
eficácia do novo Código Penal. 

Julgamentos à revelia 

DIÁRIO - Acha que o novo Código 
Penal vai melhorar a Justiça em Por
tugal. Haverá mais justiça? 

Jaime Pestana - A melhoria da Justiça 
em Portugal não passa por. um novo Có
digo Penal. Isso terá mais a ver com as 
leis da organização judiciária, com o equi
par os tribunais com mais meios huma
nos e materiais. Por exemplo, o Tribunal 
de Círculo do Funchal não tem um carro 
para transporte dos juízes que prestam 
serviço nas outras comarcas existentes 
na Madeira. Levamos o nosso carro 0l! pa
gamos táxi. Há uma vaga para motorista, 
mas nunca houve carro. Mas há mais. De
pois do Tribunal do Porto Santo ter sido 
criado, a primeira vez que o juiz teve de se 
deslocar do Funchal para a referida ilha 
obviamente que requisitou uma passagem 
de avião; contudo, antes da autorização 
da utilização da passagem ser desblo
queada teve de justificar porque não ia 
de barco. É também está diferença de tra
tamento entre os vários serviços da Ad· 
ministração Pública que tem de ser revis
ta. Nenhum Tribunal da Madeira tem os 
funcionários que a lei prevê que deveria 
ter. Não é por um Código Penal novo, ve
lho ou teoricamente sem defeitos que a 
Justiça vai andar mais depressa e ser 
mais justa. Isso tem a ver com outras coi
sas que não passam pela lei substantiva. É 
preciso mudar a Lei do Processo Penal; 
permitir que se volte a fazer julgamentos 
à revelia, o que constituiria uma solução 
para acabar com os sucessivos e sistemá
ticos adiamentos de julgamentos; acabar 
com a contumazia; e alterar as regras das 
notificações. 
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SAN T A C R U Z 

Igreja Matriz 
à espera de obras 

Construída durante o 
século XVI à ima
gem da Sé do Fun

chal, da qual é uma réplica 

São evidentes as marcas de degradação. 

• A Igreja de Santa Cruz apresenta 
sinais evidentes de degradação' 
e necessita de obras de recuperação 
urgentes, 

mais pequena, a igreja ma· 
triz de S~ta Cruz, obra em 
que é bem evidente o esti
lo manuelino, foi dedicada 

ao patrono da paróquia, 
São Salvador, e conta já 
cerca de 400 anos de exis
tência, sendo o expoente 

1 - Qual a sua opinião sobre o actual teresse, não foi feito ainda 
quando há tantos anos se fala 

estado de conservação da igreja em fazer. 
matriz de Sant a Cruz? 

2 - Que deveria ser feito para resolver António Joaquim 

a situação? Quintal de Freitas 
Comerciante 

Maria José Fernandes falou ao coração dos santa- 38 anos 
Camacho cruzenses. 

Funcionária Pública 
2 - Penso que todos nós 1 - Como está visível a 

50 anos 
deviamos esforçar por con- . igreja encontra-se num esta-
seguir as reparações e res- . do milito degradado, que não 

. taurosde que necessita, e é nada aceitável, quer a nivel 
1 - A nossa igreja matriz apresentá-la com um rosto exterior, quer mesmo a nível 

é uma herança histórica limpo e resplandecente, co- interior, pois segundo dizem, 
muito valiosa, mas a sua mo primeiro cartaz publici- até os sinos estão quase a 
conservação não tem sido tário atractivo para os nos- cair. É inadmissível que este 
a maior preocupação de sos visitantes. Reconheço que templo se encontre neste e& 
quem por direito devia em- as obras a fazer num templo tado e penso que as entida-
penhar~se para realçar o como este exigem muito di- des oficiais que solicitam às 
seu valor. Sinto pena ao nheiro, e que a situação de pessoas que recuperem o pa-
olhá-la pelo seu ar descui- crise económica que o nosso trimónio, deveríam ser as pri-
dado, a falta de interesse e pais atravessa não é fácil ar- meiras a dar o exemplo. 
de zelo por conservar e res- ranjá-Io, mas com grande for- 2 - Existem tantas obras 
taurar o que devia consti- ça de vontade e união de e& a fazer, embora sinceramen-
tuir o orgulho daqueles que forços, conseguiriamos ver te não saiba a quem perten-
reconhecem a grandeza hi& realizado aquilo que talvez ça-essa responsabilidade. Em 
tórica do seu património, o por comodidade, e custa-me certos aspectos, este templo é 
que infelizmente ainda não dizê-Io, um pouco por desin- propriedade da igreja, nou-

Maria José Camacho. António Freitas. Jorge Rodrigues. 

máximo da fé de uma povo 
eminentemente religioso. 

Durante toda a sua exis· 
tência várias foram as 
obras de restauro realiza· 
das, forma de tentar anuo 
lar as marcas deixadas pe
lo tempo neste monumen· 
to de grande valor patri· 
monial, que é tão só o mo-

tros já não é, por isso não sei. 
De qualquer forma penso 
que as pessoas de cá também 
deveriam contribuir para que 
se possa preservar aquele 
que é um símbolo de Santa 
Cruz. Afinal a Sé, e as igre-
jas de Santa Cruz e de Ma-
chico são as mais bonitas da 
Madeira. 

Jorge Manuel Freitas 
Rodrigues 
Funcionário Público-
35 anos 

1-Acho que ó estado em 
que se encontra a igreja é 
bastante lastimoso, e penso 
que poderia estar mais bem 
conservada porque é preci-
so não esquecer que é um 
edifício considerado impor-
tante a nível regional. 

2 - Se o pároco da fre-
guesia não tem possibilida-
des de conservá-la, deveria 
ser a própria Diocese a fa-
zê-Io. Além disso, as pesso-

8ráulio França. 

numento histórico mais in1-
portante do concelho , e 
sem dúvida nenlluma um 
dos de maior valor em to
da a região. 

A última reparação rea· 
lizada em termos de exte
riores, teve lugar em finais 
da década de 80, altura em 
que foram remendados al
guns buracos existentes 
nas par edes exterior es, 
que foram depois caiadas. 
Mais r ecentement e, há 

· cerca de quatro anos atrás, 
o anterior elenco da Junta 
de Freguesia de Santa 
Cruz , tendo por base um 
projecto elaborado pelo ga
binete técnico da Câmara 
Municipal , realizou tam
bém algumas obras de re-

· paração na torre, que foi 
reforçada com uma lage de 
betão armado. Foi cons
truída, igualmente em be
tão armado, uma escada
Tia de acesso aos sinos e 
· relógios , na qual foi colo
cada uma varanda, en
quanto que as paredes in
teriores foram revestidas. 

Mas se a torre interior
mente sé encontra em bom 
estado, o mesmo não se 
pode dizer do aspecto ex
terior, a exemplo do que 
acontece aliás com toda a 

as de cá, dentro das suas 
possibilidades , deveriam 
também dar a sua colabora-
ção de forma a que se pu-
desse recuperá-la não a dei-
xando desaparecer. 

BraúJio T. N. França 
Auxiliar de Serviços 
22 anos 

1 - Acho que já a uns -
anos a esta parte que está a 
necessitar de umas repara-
ções como deve de ser tanto 
a nível interior como exteri-
01', o que em minha opinião 
é unia pena, porque é uni 
edifício que é património de 
Santa Cruz e nós como ha-
bitantes de cá, deveríamos 
preservá-lo, de forma a man-
· termos o nosso património 
local muito forte. 

2 - As entidades compe-
tentes deveriam elaborar um 
projecto de restauro com to-

· dos os cuidados de forma a 
que sem estragar a beleza e 

José Pereira. 
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igreja, pois além da pintu
ra estar já muito danifica
da, com a tinta a cair em 
muitos lugares, vários são 
os buracos existentes nas 
JIlar edes, notando-se tam
bém do exterior o estado 
em que se encontram as vi
draças e os vitrais, com vá
rios vidros partidos. 

No interior, tábuas do 
soalho e do tecto, merecem 
também um olhar atento, 
enquanto que as escadas 
do "camarim" se encon
tram num estado lastimo
so, a ponto de se tornar pe
rigosa a sua utilização. 

Perante tal cenário, até 
os muitos turistas que vi
sitam esta vila só com o fi
to de apreciar este templo, 
refer ênciado nos seu s 
guias como monumento 
histórico de grande beleza 
arquitectónica, manifestam 
a sua estranheza e espanto 
pelo estado em que este se 
encontra, e foi para saber 
o que pensam os habitan
tes de Santa Cruz do esta
do de conservação da sua 
igreja que o DIÁRIO con
tactou várias pessoas, co
locando a todos as mesmas 
questões. 

SATURNINO SOUSA 
CORRESPOND ENTE EM SANTA CRUZ 

a antiguidade, pudessem ser 
feitas as reparações neces-
sárias, restaurando o melhor 
possível uma igreja que é o 
nosso património. Neste 
momento parece que o di-
nheiro é pouco em Santa 
Cruz, mas penso que os pró-
prios fiéis poderiam angari-
ar alguns fundos para aju-
dar a fazer as obras, porque 
se é nosso património, penso 
que todos deveríamos cola-
borar para que essa restau-
ração seja feita. 

José Vieira Pereira 
Bancário 
39 anos 

1- Penso que está numa 
vergonha. Por fora precisa 
de uma pintura como deve 
de ser, por dentro são tam-
bém necessários melhora-
mentos, e isto sem esque-
ceI' as imagens em madei-
ra dos apóstolos que tam-
bém deveriam ser restau-
radas. 

2 - Não sei exactamen-
te a quem cabe tomar a ini-
ciativa de realizar estas 
obras. Talvez ao Governo 
Regional ou à Câmara Mu-
nicipal de Santa Cruz, afi-
nal estamos numa vila de 
turismo. Além disso os pa-
roquianos também deveri-
am ajudar , porque este 
templo é nosso. Afinal a 
igreja é do povo, porque so-
mos nós que lidamos todos 
os dias na nossa igreja. 
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M NISTROS CONFIRMAM 

Moeda única 

E m conselho infor
mal, destinado a re
novar a credibili

dade da data de 1999 para 
a criação da futura moeda 
única europeia, "todos os 
ministros confirmaram que 
o Tratado de Maastricht 
deve ser respeitado", dis
se o porta-voz da Comissão 
Europeia Klaus Van der 
Pas. 

"Há um sinal muito po
sitivo lançado pelos minis
tros das Finanças" , consi
derou o presidente da Co
missão, Jacques Santer, 
citado pelo seu porta-voz. 

"Os Quinze confirma
ram assim a credibilidade 
e a irreversibilidade do 
processo que deve condu
zir à moeda única" , con
cluiu Santer. 

A reunião decorre des
de ontem em Valência, 
com os trabalhos a serem 
dominados pelo cenário 
técnico e pelas modalida
des práticas de passagem 
à moeda única. 

Sob presidência espa
nhola, o encontro surgiu 
num momento em que a 
data é questionada em di
versos Estados-membros, 
nomeadamente na Alema· 
nha e na Itália. 

Numa tentativa de afas
tar receios, o ministro das 
Finanças alemão, Theo 
Waigel, garantiu sexta-fei
ra o seu compromisso aos 
termos do Tratado de 
Maastricht, assegurando 
que nunca teve a intenção 
de adiar para depois de 
1999 a entrada em vigor da 
moeda única. 

As explicações de Wai
gel surgiram horas antes 
do início formal, da reu· 

para 19,99 
• Os ministros das Finanças da União Europeia reunidos 

em Valência confirmaram ontem que a passagem 
à moeda única europeia deve ser feita 
em 1 de Janeiro de 1999. 

Em 1999, a moeda única poderá ser uma realidade. 

nião de Valência. Waigel 
adiantou que a entrada em 
vigor da moeda única de
ve respeitar três condiçõ
es: a nova moeda deve ser 
aceite pelas opiniões pú
blicas, durante a fase tran
sitária de impressão da no
va divisa, apenas devem 
ser válidas as moedas na
cionais e deve ser estabe
lecido um quadro jurídico 
para todos os Estados
membros, por forma a que 
os bancos não sofram dis
torções de concorrência no . 
momento da transferência 
das moedas nacionais pa
ra a moeda única. 

Por sua vez, o presi
dente do Instituto Monetá
rio Europeu (IME) consi
derou necessário alargar, 
para depois da criação da 
moeda única, o dispositivo 
de sanções previsto no 
Tratado de Maastricht pa
ra os Estados-membros 
que não respeitem os cri
térios de convergência. 

"Sem o apoio de políti
cas fiscais e salariais ra
zoáveis, o mais indepen
dente dos bancos centrais 
é incapaz de garantir a sua 
missão de manter a esta
bilidade", acrescentou. 

Alexandre Lamfalussy 

participa, juntamente com 
os ministros das Finanças 
'da União Europeia e com 
os governadores dos ban
cos centrais dos Estados 
membros, no conselho in
formal de Valência. 

Refira-se que o Trata
do prevê que a passagem 
à moeda única se inicie 
em Janeiro de 1999 para 
os países que respeitem 
os critérios de convergên
cia, definidos para os ní
veis do défice público, dí
vida pública, taxa de in
flação e taxas de juro de 
longo prazo, nos finais de 
1997. 

NEGOCIA Ç ÕES PESQUEIRAS 

Europeus preocupados 
com cedências a Marrocos 

o s industriais euro
peus de conservas 

estão "preocupados" com 
uma eventual cedência da 
União Europeia nas ne
gociações pesqueiras com 
Marrocos, afirmou no Por
to, o presidente da Asso
ciação Nacional dos In
dustriais de Conservas de 
Peixe (ANICP). 

Manuel Ramirez, que 
falava após a Assembleia
-Geral da Associação Eu
ropeia de Industriais de 
Conservas (AIPCEE), foi 
eleito para ocupar, a par
tir de Janeiro, a presi
dência daquele organis
mo, que reúne todos os 

fabricantes de conservas 
de peixe da União Euro
peia. 

Manuel Ramirez defi
niu como prioridade má
xima da sua acção o re
forço da capacidade de 
pressão junto das instân
cias comunitárias, de for
ma a que a capacidade 
concorrencial da indús
tria de conservas de pei
xe europeia seja preser
vada nas negociações com 
Marrocos. 

As conservas de peixe 
marroquinas pagam actu
almente uma taxa de 22% 
à entrada para o mercado 
comunitário, estando pre-

vista a redução desta ta
xa até aos 12,5% nos pró
ximos dez anos. 

No entanto, a anuÍação 
total dessa taxa é uma 
condição que o Governo 
de Rabat colocou em po
sição destacada na lista 
de contrapartidas para a 
abertura das suas águas 
territoriais à frota comu
nitária. 

Para Manuel Ramirez, 
a eventual cedência a es
sa exigência representa
ria "o fim da indústria 
conserveira da Europa", 
da qual dependem "deze
nas de milhar de postos 
de trabalho", dos quais 

oito mil são em Portugal. 
O empresário referiu 

que a posição da delega
ção portuguesa nas nego
ciações pesqueiras com 
Marrocos, é de total opo
sição a qualquer cedência 
nesta área, tem o "total 
apoio" da Espanha, Gré
cia, Itália e França. 

Manuel Ramirez acres
centou que a AIPCEE já 
solicitou uma reunião 
com a comissária euro
peia encarregada das pes
cas, Emma Bonnino, IJ-0 
sentido de chamar a aten
ção para a realidade e o 
peso que o sector assume 
no contexto europeu. 
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ES T A L E I RO EM GOA 

Lisnave aposta 
nos PALOP 

O estaleiro de repara
ção naval no porto 

de Mormugã, em Goa, de
verá entrar em funciona
mento antes do final do 
ano, afirmou fonte da Lis
nave Internacional. 

Segundo o presidente 
da Lisnave Internacional, 
Rola Pereira, a constru
ção do estaleiro de Goa, 
iniciada há cerca de um 
ano e meio, é um projec
to realizado através de 
uma "joint venture" en
tre a Western India Ship
ping Ltd . e a Navelink, 
uma empresa participa
da pela Lisnave Interna
cional. 

Rola Pereira adiantou 
que a participação da Na
velink no capital social 
da "joint venture" de 
11,4%, o equivalente a 
372,5 mil contos. 

A construção dos esta
leiros de Goa é um pro
jecto orçado em 7,45 mi
lhões de contos. 

Depois de terminada a 
construção do estaleiro, 
a Lisnave manter-se-á em 
Goa com cerca de 10 pes
soas que terão a seu car
go a manutenção e a as
sistência técnica da obra 
durante cinco anos. 

Angola, Moçambique e 
Tunísia são os outros paí
ses onde aquela empresa 
de construção naval se 
encontra envolvida na ex
ploração e manutenção 
dos respectivos estalei
ros. 

A Lisnave está a dar 
apoio técnico ao estalei
ro do Lobito e de Luanda 
desde 1983 e 1985 , res
pectivamente, tendo, re
lativamente a este último, 
sido aprovada recente
mente uma participação 
de 34 %. 

"Em Angola, a Lisna
ve tem um total de 35 tra
balhadores, enquanto em 
Moçambique o número já 
é bem mais reduzido, li
mitando-se a cinco pesso
as", salientou Rola Pe
reira. 

Para além destes dois 
estaleiros em Angola, a 
Lisnave Internacional 

tem também uma partici
pação na Pró-Ambiente, 
uma empresa que se de
dica ao tratamento de es
gotos e afluentes e de su
perfícies, e uma ligação a 
Iponosul, empresa que 
irá proceder à renovação 
de todo o trem naval, que 
inclui rebocadores e ma
terial flutuante, do porto 
de Luanda. 

"Actualmente está tam· 
bém a ser analisada uma 
reentrada da empresa no 
estaleiro de Maputo, mas 
ainda é cedo para adian
tar pormenores", disse o 
presidente da Lisnave. 

"Na Tunísia estamos a 
dar assistência técnica a 
um estaleiro, já existen
te, desde Março último e 
está a ser discutida a 
constituição de uma em
presa mista juntamente 
com os Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo para 
participar na construção 
de um estaleiro neste 
país", àdiantou o presi
dente da Lisnave. 

O grupo Lisnave redu
ziu os seus prejuízos de 
6,5 milhões de contos no 
primeiro semestre de 
1994, para 3,3 milhões de 
contos no primeiro se
mestre de 1995, o que re
presenta uma diminuição 
de 49,23%. 

A. reestruturação do 
Grupo deverá estar con
cluída em finais de 1997, 
período que deverá coin
cidir com o abandono do 
estaleiro da Margueira. A 
Lisnave Internacional é 
uma jovem empresa do 

, Grupo que foi criada há 
pouco mais de uma ano, 
no âmbito do processo de 
reestruturação da Lisna
ve iniciado há cerca de 
dois anos, para substitu
ir a antiga Direcção de 
Expansão da Lisnave. 

No primeiro semestre 
deste ano, a empresa do 
grupo Lisnave direccio
nada para o sector inter
nacional, obteve uma fac
turação de 500 mil con
tos, prevendo-se que até 
ao final do ano, este nú
mero duplique. 

E M P RESAS 

Portugal Telecom 
com plano de saúde 

A Portugal Telecom -
Associação de Cui

dados de Saúde (PT
ACS), entidade sem fins 
lucrativos que tem por 
objectivo proceder àges
tão do Plano de Saúde da 
PT, foi constituída em 
Lisboa. 

A criação da PT-ACS 
surge na sequência da 
aprovação por parte do 
Conselho de Administra
ção da PT, no passado 
dia 14, do Plano de Saú
de da Portugal Telecom, 
o qual mereceu a concor-

dância da Comissão de 
Trabalhadores e da ge
neralidade dos sindica
tos. 

O novo plano de saúde 
entrará em vigor em 1 de 
Janeiro de 1996 e é apli
cável a todos os trabalhl;t
dores, reformados e apo
sentados da empresa. 

Monteiro de Lemos de
verá ser o presidente do 
Conselho de Administra
ção da PT-ACS, cabendo 
a Queiróz Martins a fun
ção de presidente do Con
selho Fiscal. 
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DR. ALBERTO 

QUINTAL 
REUMATOLOGISTA 

EX~INTERNO DO HOSPITAL 
SÃO JOÃO PORTO 

DOENÇAS REUMÁTICAS 
CLíNICA DO CARMO 
RUA DO CARMO, 48 

CONSULTAS POR ~ 
MARCAÇÃO " 

({) 230900 - 3.as , 4,a5 e 5." feiras 
a partir das 15 horas 

ALVARO 
A. FRANCISCO 

MÉDICO 
GINECOLOGIA-OBSTETRíCIA 

Ecografia ginecológica e obstétrica 
Assistente hospitalar de obstetrícia 

Cons, e Eco,: 2,as, l a" 5.as e 6,as 
({) Cons, 221001 - Resid, 45756 

CASA DE SAÚDE CARREIRA i!C 

R, Câmara Pestana, 24 - 1,' ~ 

F. SALES 
CALDEIRA 

MÉDICO - PSIQUIATRA 

PSIQUIATRIA 
PSICOTERAPIA 
PSICANÁLISE 

R. DO CARMO, 64-1.° ~ 

({) 236806 

DR. a JULlA 
RODRIGUES 

MÉDICA 
ESTOMATOLOGISTA 

DOENÇAS DA BOCA E DENTES 
Cons, Largo dos Lavradores, 6 

1,' andar - (() 223081 "' 
Uunto Edifício Oudinot) .~ 

CARLOS MAGNO 
JERVIS 

ESPECIALISTA 
DE PEDIATRIA 

~ 
M 
o 
M CENTRO 

MÉDICO DA CRIANÇA 
Rua Pimenta Aguiar, n.o 1 

({) 743250 e 743450 

DR. Luís FREITAS 
ESPECIALISTA EM MEDICINA 

INTERNA PELO C.H.F. 

Consultas por marcação 4." feiras 

Rua da Conceição, 58 - 2. ' J 
({) 222257 

e Sextas-Feiras 

Rua da Figueira Preta, 17 -3.' 
({) 22040.1 /225327 

DOUTOR ROBERTO 
ORNELAS 

MONTEIRO 
EX-DIREGOR DO SERViÇO DE CIRURGIA 

DOS HOSPITAis DA UNIVERSIDADE 
E PROFESSOR DA FAC. DE MEDICINA 
DIR. SERVo CIRURGIA DO HOSPITAL 
DO FUNCHAL DE CIRURGIA GERAL 

Consultas diárias pi marcação :e 
(a partir das 15 horas) ({) 228340 ~ 

R. Ivens, 28 - L' esq, ({) Resid,: 64144 

DR. URBALlNO 
GOMES 

MÉDICO CLíNICA GERAL 

Ex-Interno do Hospital Groote 
Schuur da África do Sul 

CONSULTAS 
Rua do Bom Jesus, 9 - 3,' Sala A 1 
Marcação a partir das 15 horas 

11227373/ 45137 14167 

DR. EMANUEL 
GOMES 

MÉDICO ESPECIALISTA 
Ouvidos - Nariz - Garganta 

CHEFE SERViÇO 
HOSPITALAR 

Consultas todos os dias 
a partir das 15 horas :g 

({) 2311 00n65050 ..... 
R. João Tavira, 37-1,° esq.o 

DR.a FREDERICA 
VASCONCELOS REIS 

MÉDICA DENTISTA 

EDIFíCIO LEANDROS 

Cons, 
Rua do Sabão, n,' 67 - 4,' AlB 

Cêl 233322 

DR.a CONCEiÇÃO 
PEREIRA 

PNEUMOLOGI5TA 

(DOENÇAS PULMONARES/ 
/ALERGIAS RESPIRATÓRIAS) 

CASA SAÚDE DA CARREIRA 
R. Câmara Pestana, 24 - 1,' 

({) Cons.: 221001 • Resid,: 225964 

PROVAS FUNCIONAIS 
RESPIRATÓRIAS 

Clínica Sta . Luzia 
({) 233434 

/1-/1 

FERDINANDO 
PEREIRA 

ESPECIALISTA DE UROLOGIA 
(Doenças dos rins, vias urinárias 

e genitais masculinos) 

CASA DE SAÚDE DA CARREIRA 
({) 2 2 1 O O 1 53930 

({) CONS,: 226011 RESID ,: 761706 
R. DO BOM JESUS, 9 -3.' A -SALA 3 

QUINíDIO CORREIA 
ESPECIALISTA DE UROLOGIA 
(Rins e vias genito-urinárias) 

Consultas: Rua da Conceição, 
58 - 2.' C - 2,",3," , 5," e 6," 

r[) 226822 78322 

DR. FRANCISCO 
JARDIM RAMOS O> 

MÉDICO ~ 
CLíNICA GERAL - IDOSOS 

Cons.: Rua 5 de Outubro n.' 4 
1,' andar 1,° Apt. 

({) Cons.: 228023 Res.: 934503 

DR. a LíGIA 
NÓBREGA 

MÉDICA ESPECIALISTA 

Med, Física e de Reabilitação 
pela Ordem dos Médicos 

CONSULTAS POR MARCAÇÃO 
R, Pedro José de Ornelas, 12 C ;;; 

Cêl 237100 ~ 

FERNANDO 
MATOS 
MÉDICO 

CONSULTÓRIO 

R. da Carreira, 117- 1.° 

® 221369 ~ 

MARCAÇÕES - às 3, as feiras 

Cêl 63439 (14hOO às 17hOO) 

DR. NÓBREGA 
FERNANDES 

PSIQUIATRIA ~ 
(DOENÇAS NERVOSAS) 

Rua 31 de Janeiro, 75 - L' dt.O 
consultório: 235782 

Luís FILIPE 
FERNANDES 

ASSISTENTE HOSPITALAR 
DE PSIQUIATRIA PELO CHF 

CONSULTÓRIO 

CENTRO MÉDICO DA SÉ 
({) 230127 

POLIcLíNICA DO CANiÇO 
({) 932504 

DR. MANUEL 
SERRÃO 

(DOENÇAS DOS RINS, VIAS 
URINÁRIAS E APARELHO 
GENITAL MASCULINO) 

CONSULTAS PI MARCAÇÃO 

CLíNICA STA. CATARINA 
2," fei r as- ({) 741127 ~ 

CENTRO CLINICO DO PHELPS 
4," e 6," feiras - ({) 220004 

JOSÉ CARLOS 
EXPOSTO 

MÉDICO 

ECOGRAfIA -GINECOLOGIA -OBSTETRíCIA 
ASSISTENTE HOSPITALAR DE OBSTETRíCIA 

Consultas e Ecogralias 
Consultas por marcação 

Casa de Saúde da Carreira -221001 
Polic línica de Machico -965006 

Camacha -922401 
Residência -233433 24813 

DR.ª CASSIA 
GUERRA 

CIRURGIÃ-DENTISTA 

Cons.: 
Rua São Bento, 37 - Sala 7 

Telel.: 951864 

RIBEIRA BRAVA ~ 

DR. ANTÓNIO 
JOSÉ REIS 
ESPECIALISTA 

EM NEUROCIRURGIA 

CONSULTÓRIO 
Praça do Município, 8 - 2,° 

Telef.: 224572 
CLíNICA DE STA, CATARINA 

Telef.: 741127 I ~ 
CLíNICA DE STA, LUZIA 

Telef,: 233434 

JORGE MAROTE 
ESPECIALISTA ~ 

EM DERMATOLOGIA I 

(Doenças da pele 
e de transmissão sexual) 

ClÍNICA DA SÉ © 230127 
POLICLÍNICA STA.CRUZ © 524103 
POLICLíNICA DO CANiÇO © 934504 

DR. JOSÉ CARLOS 
F. XAVIER 
MÉDICO 

(Licenciado em Med icina e Cirurg ia) 
e Especialista em 

ESTOMATOLOGIA 
(doenças da boca e dentes 

e reabilitação ora l) 
pelos 

HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA 
e ORDEM DOS MÉDICOS 

CONSULTAS DIÁRIAS POR MARCAÇÃO 
de 2,a5 às 5,'" feiras das 09hOO às 14hOO 

R. 31 de Janeiro, 75 - 5,° Dto, ~ 
({) 225200 i 

MANUEL 
FIGUEIROA GOMES 

MÉDICO ESPECIALISTA 
CIRURGIA PLÁSTICA 
E RECONSTRUTIVA 

(CIRURGIA DA MÃO, 
MAXILO-FACIAL, ESTÉTICA 

E QUEIMADURAS) 
CLíNICA DE STA. CATARINA 

<l> 741127 
CLíNICA DA SÉ 

R, dos Murça5, 42 
<l> 230127/8/9 

O> 
~ 
o 
M 

DRA_ LUZIA 
FERRAZ 

ASSISTENTE MEDICINA INTERNA C. H. F. 
CONSULTAS POR MARCAÇÃO 

ÀS 2 ,AS E 5AS 

CENTRO MÉDICO DO PHELPS 

Largo do Phelps N,o 14 - 1.0 

r[) 220004 
__ o _, __ 

, I 
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JARDIM BÜHLER 
MÉDICO ESPECIALISTA 

Hospitais Civis de Lisboa ~ 
Chefe de Clínica de Cirurgia 

dos Hospitais Centrais 
Director de Serviço de Cirurgia 

do Hospital do Funchal 

Consultas: 2:, 4: e 6: feiras 
das 15 às 18 horas 

Rua Câmara Pestana, 28-1.° 
({) Cons, 234313 • Resid, 222900 

DR. SATURNINO 
ESPECIALISTA 

DE PSIQUIATRIA 
DIRECTOR CLíNICO 

H, PSIQ. DO FUNCHAL 

CONSULTÓRIO: 
R, Câmara Pestana, 21-2,0-dt.° 

(a partir das 14.30 horas) 
({) 220278 e 228461 g 

DR.a MARGARIDA 
FERREIRA 

MÉDICA ESPECIALISTA 

ENDOCRINOLOGIA E DIABETES 

Rua da Queimada de Cima, 58 
11824 Telef,: 220329 

DR. ALVES CÔRTE 
MÉDICO DE FAMíLIA 

ESPECIALISTA 

R, HORTAS, 27 - ({) 220241 

CONS. TODOS OS DIAS 

16HOO 

VICTOR TEIXEIRA 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

(DOENÇAS RESPIRATÓRIAS) 

CONSULTAS POR MARCAÇÃO: 

ClÍNICA DA SÉ - llJ 230127 

ClÍNICA STA. CATARINA 
r[) 741127 

ALlVAR JONES 
CARDOSO 

MÉDICO ESPECIALISTA 

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 
DIRECTOR DO SERViÇO DE O,R, l. 

CENTRO HOSPITALAR DO FUNCHAL 

- AUDIOMETRIA 
- IMPEDANCIOMETRIA 

Consultas: às 2.', 3.', 4.' e 6: feiras 
das 15/19 horas 

({) Cons,:221879 ~ 

Resid. :222020 I 

FILOMENA TEIXEIRA 
ESPECIALlST A 

DE PEDIATRIA 

CENTRO MÉDICO 
CRIANÇA 

R, PIMENTA AGUIAR, N.o 1 
22830 Telef,: 743450 

RICARDO CRAWFORD 
NASCIMENTO 

PNEUMOLOGISTA 

CONSULTAS: 

CLíNICA DA SÉ 
3.", 5." e 6." feira 230127 

CLíNICA STA. CATARINA 
4." feira 741127 

DR. JOSÉ Luís SENA 
Cirurgião Dentista 

-CD 147. 
R, F~rnão de Ornelas, 52-2,° 
Telef, 222229 - Comp, Caixa 
e A.D,S,E, 3024 

l _ 

C R F CENTRO 
RADIOLÓGICO 
DO FUNCHAL 

RUA 5 DE OUTUBRO, 79-A 
-a 224234 

DR. JOSÉ FRANCO 
NEURORADIOLOGISTA 

DR. ÁLVARES COLAÇO 
RADIOLOGISTA 

MARCAÇÕ ES DE 2.' A 6.' FEIRA 
E DAS 

ATENDIMENTO 08HOO ÀS 13HOO 
14HOO ÀS 19HOO 

OFTALMOLOGIA 
(DOENÇAS DOS OLHOS) 

ORA. CONCEiÇÃO MAROTE 
ORA. CARMO PESTANA 
Casa de Saúde da Carreira 
Rua Câmara Pestana, 24 

Consultas todos os dias por marcação 
a partir das 14 horas. 

Telel, 221001 - 221002 

DR. a ALEXANDRA 
ABREU 

MÉDICA DENTISTA 

Licenciada pela Faculdade 
de Medicina 

da Universidade de Coimbra 
Encerrado para férias 

Reabre a 25 de Setembro ~ 

({) 222708 I 

R, do Sabão, 55 -l' andar - sala 6 
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CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

R .. SOLANGE 
ROCHA 

Cirurgiã Dentista 
Rua das Hortas, 27 1,° A 

({) 233592 13479 

DR. FERNANDO NEVES 
MÉDICO ESPECIALl5TA 

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA 
CHEFE SERViÇO HOSPITALAR 

2.',4.' , 5.' FEIRAS: 
CASA DE SAÚDE DA CARREIRA 

TELEF.: 221001 /2 

la FEIRAI CANiÇO: TELEF, 934504 
MACHICO: TELEF, 965006 

6: FEIRA I R. BRAVA: TELEF, 952626 
CALHETA: TELEF, 823456 

DR. JOSÉ Luís 
ROCHA 

MÉDICO DENTISTA 

LICENCIADO FAC. MEDICINA DENTÁRIA 
PELA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Consu ltas diárias por marcação ~ 
Policlínica Sta, Cruz· Telef, 524103 ~ 
Consult. Rua Dr, f, Peres • loja 6 

Edif, Alberto Te ixeira - Caniço - Telel. 934595 

Dr. João Faria Nunes ANDROLOGIA 
(Doenças do aparelho sexual masco Esterilidade) 

Dr. Almada Cardoso CARDIOLOGIA 
Dr. Jorge Araújo (Doenças do coração) 

Dr. António Macedo ' CIRURGIA 
Dr. João Maurício 

Dr. Figueiroa CIRURGIA PLÁSTICA 
Dr. Ladeira 

Dr. Roberto Dória CLíNICA GERAL 
Dr: Rita Gouveia 

Dr.' Anabela Faria 
Dr. Jorge Marete 

Dr. Ricardo Teixeira 
Dr. Henrique Morna 

Dr. Joaquim Vieira 
Dr. Miguel F.eireira 
Dr: Teresa Capelo 
Dr: Isabel Oliveira 

DERMATOLOGIA 
(DoenSias de pele) 
GASTROENTEROLOGIA 
(Doenças de estômago e in.!estinos) 

GINECOLOGIA/OBSTETRíCIA 
(Partos .e doenças de senhoras) 

Dr. Mário Passos HEMATOLOGIA 
(Doenças de sangue e Oncologia) 

Dr. Charles Vidal MEDICINA DENTÁRIA 
Dr. João Tranquada MEDICINA INTERNA 

Dr. Chaves 
Dr: Ana Paula Reis 

Dr: Décla Freitas 
Dr: Luz Reis 

Dr. Rui Morna MEDICINA DO TRABALHO 

Dr. Gil Ferrei ra NEUROCIRURGIA 

Dr. Orlando Sousa NEUROLOGIA 
Dr. Nunes da Silva OFTALMOLOGIA 

Dr. João Gomes (Doenças dos olhos) 

Dr. José António Pereira ORTOPEDIA 
Dr. Cornélio Pereira (Doenças de ossos) 

Dr, França Gomes 
Dr. Horácio de Sousa 

Dr, Mendes de Almeida OTORRINOLARINGOLOGIA 
Dr. Miguel Furtado (Doenças de ouvidos, nariz e garganta) 

Dr. Norberto Fernandes PEDIATRIA 
Dr. Rui Vasconce.los (Doenças de crianças) 

Dr. Ricardo Nascimento PNEUMOLOGIA 
Dr. Victor,Teixeira (Doenças de pulmões) 

Dr. Luís Filipe Fernandes PSIQUIATRIA 
(Doenças nervosas) 

Dr. Lino Santos UROLOGIA 
(Doensas de rins e vias urinárias) 

Análises ' Raios X • Ecogralia • Tac • Electrocardiograma' Holter ' Prova de esforço ' 
Provas de Função Auditiva ' Check-up 

• Urgência' Internamento Partos ' Tratamento dentário com anestesia geral ' Cirurgia 
Clássica e Cirurgia minimamente invasiva' · (Cirurgia Endoscópica da Vesícula, 

Laringe, Próstata, Bexiga, Estômago, Intestinos, Laqueação de Trompas). 
Artroscópia do joelho ' Endoscopia de ORL 

Determinação momentânea do colesterol e glicémia 
(gordura e açúcar no sangue) 

• Cirurgia Minimamente Invasiva· Esta técnica reduz o período de internamento, 
permitindo o retorno à actividade profissional mais cedo. 
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MÉDICOS CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
DR.a ANABELA 

FERNANDES FARIA 
DOENÇAS DE PELE 

Especialista em Dermatologia 
e Venereologia 

Consultas: 2:, 3.' e 5: feiras 
Cons.: Edifício Leandros 

Rua do Sabão, 67-1.° A e B 

Marcações: 
Cons.: (() 234400 - Res.: (() 223302 

DR. A. MIGUEL 
FERREIRA 

ASSISTENTE HOSPITALAR 
DE GINECOLOGIA 

DOENÇAS DE SENHORAS 
- PARTOS

Consultas por marcação 
a partir das 14hOO 
2.as, 4.as e S.as feiras 

Rua Dr. Fernão Ornei as, 33-1. ° 

(() 222562 '" 
3.as e 6.as feiras i 
Clínica da Sé 

R. Murças, 42-2.° - (() 225252 

DR. JOÃO 
CLEMENTINO 

CD 128 

CAIXA, A.D .S.E., etc. 
2: e 4.' feiras: 14h30 às 17hOO 

3. ': 9hOO/12h00l1ShOO/18hOO 

5.': lShOO às 18hOO 

POLICLíNICA DO CANiÇO 
(() 934504/505 7755 

JOSÉ ALBERTO 
SILVA RODRIGUES 

MÉDICO 

ASSISTENTE GRADUADO 
SERVo ORTOPEDIA C.H .F. 

ARTROSCOPIA DO JOELHO 
Consult.: Rua do Carmo, 2 B - 10 

(() 231120-Funchal . 

CONSULTAS 
POR MARCAÇÃO 

Às ·2.as,4.", S. as 
das lShOO às 18h30 

-

DR.a SUSANA 
RIBEIRO PEREIRA 

PSICOLOGIA 
E PSICANALlSE 

• CRIANÇAS' JOVENS' ADULTOS 
(Atrás do Jardim Municipal) 

Rua Conselheiro José Silvestre 
Ribeiro, n.' 6 -2.' Norte. 

Tele!.: 225539 247S4 

DR. RUI PEREIRA 
MÉDICO ESPECIALISTA 

OFTALMOLOGIA 
(DOENÇAS DOS OLHOS) 

CENTRO OFTALMOLÓGICO 
FUNCHAL 

R. do Carmo, 2 B - 1.0 andar 
(() 231715 

DR.ª MÓNICA 
CAMACHO 
PSICOLOGIA 
APOIO PSICOLÓGICO 

PSICOTERAPIA 
ORIENTAÇÃO 

ESCOLAR/ PROFISSIONAL 

Marcação pelo telel.: 223638 

FUNDAÇÃO 
CEcíLIA ZINO 
DOENÇAS DE CRIANÇA 

DR. ÓSCAR SPíNOLA DE BRITO 

Quintas-feiras das 15 às 17 horas 

CONSULTA GRÁTIS ~ 

CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
DR. PAULO SIQUEIRA
DR.~ SUZANA NEVES 

• Tratamentos dentários, higienização 
• Próteses • Ortodontia correctiva com 
aparelhos fixos e removíveis. "' 

RUA IVENS, 28 - 1.º - D ~ 
TELEF.: 221157 

DR. ROMAO DE SOUSA , 
ORA. MARIA LUISA SOUSA 

MAMOGRAFIAS, ECOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS 

DAS 09H30 ÀS 12HOO E DAS 13H30 ÀS 18HOO 
RUA DO CARMO. 28 (() 223920 

CENTRO OFTALMOLÓGICO FUNCHAL 
(DOENÇAS DOS OLHOS) 

CONSUL TAS-URGÊNCIAS-CIRURGIA-LENTES 
DE CONTACTO-EXAMES COMPLEMENTARES 

MÉDICOS: • Carmo Pestana • Romano Oliveira 
• Conceição Marote • Rui Pereira 
• Francisco N. Silva • Sandra Moniz 
• João Gomes 

ORTOPTIST A • Teresa G. Mendonça 

Dias de semana 09h30 / 19h30; sábados 1 OhOO / 13hOO 
Rua do Carmo 2-B -1 .º andar- Telel.: 231715 

TAC - RAIOS-X ECOGRAFIA 
MARCAÇÕES DIÁRIAS: 08HOO - 20HOO ({) 743007/8 

CLÍNICA DE SANTA CATARINA 
MÉDICOS RADIOLOGISTAS: DR: ANTÓNIO L RODRIGUES 
DR. CARLOS A. ANDRADE; DR. JOSÉ BRASÃO MACHADO 

DRA. MARGARIDA V. MENDONÇA 

DR. JOÃO PAULO 
CARVALHO 

ESPECIALISTA DE PARTOS, 
DOENÇAS DE SENHORAS 

DR. FRANCISCO 
HENRIQUES 

DE GOUVEIA 
Ex-Assistente da Faculdade 
de Medicina de Coimbra 

Ex-chefe de Clínica do Centro 
Hospitalar de Coimbra 

Chefe de Clínica 

2." - 3." e 4." a partir das 15hOO 
(f) 225700 - R. Aljube, 61 - 2.' 

DR.a CLARA 
ARAÚJO 

e Anatomopatologia 
do Centro Hospitalar do Funchal 

MÉDICA ESPECIALISTA 
CLíNICA GERAL ~ 

C/ MARCAÇÕES 
A PARTIR DAS 14H30 

MÉDICO ESPECIALISTA 
EM ANALISES CLíNICAS 

E ANATOMIA PATOLÓGICA 

LABORATÓRIO: 

R. do Surdo, 17 - (() 235330 
Rua João Gago, 10 - 1.° 

(() 37660 - 37674 

DR. ALÍPIO 
g ÀRAÚJO 
;;; 

RETOMOU 
A CONSULTA 

DORES de COSTAS 
Artrite , Ciática, Dores musculares, Gota, Lumbago, 

Neuralgias, Varizes, Má circulação, Pernas pesadas, 
Edemata, Fadiga crónica, Problemas de digestão, 

Rigidez muscular, Testes de Alergias, etc. 

Consultas gratuitas de 15 minutos 
todos os dias entre 10hOO e 17hOO. 

Dr. Harry Howell 
Homeopatia, Acupunctura, Medicina Chinesa ~ 

Rua da Queimada de Cima, 55 - Telef. : 231926 [)j 

COZINHEIRO DE 1 ª 
PRECISA-SE 

Com prática de "table d'hote" e de "à 
la carte", para pequeno empreendimento 
hoteleiro a abrir brevemente. 

Estando empregado guarda-se sigilo. 
Resposta às iniciais S. F. 40434 

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DO FUNCHAL 

PRECISA-SE PARA: 

SEcçAo DE 
SEGURANÇA 

PESSOA PARA AUXILIAR O ENG. DE SEGURANÇA 

• ESTATíSTICAS; 
• ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS; 

• CONTAGOS COM FISCALIZAÇÃO; 
• SUB-EMPREITEIROS; 

• ETC 

C~ndições : 

• PRÁTICA DE INFORMÁTICA; 
• CONHECIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; 

• INSPECÇÃO DOS TRABALHOS; 

• ETC. 

Enviar carta com «Curricu/um Vitae» para : 

NOVAPIS!A, A.e.E. 
ATl- SECÇAO PESSOAL 

ER - 101 - AGUA DE PENA 
9200 MACHICO - MADEIRA 

SERViÇOS DE MERCADOS E FEIRAS 

EDITAL N.º 245 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS 
MUNICIPAIS DOS LAVRADORES E DA PENTEADA 

DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO 

- DIA DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 

Atendendo a que o dia 05 de Outubro é feriado 
Nacional , o horário de funcionamento dos Mercados 
Municipais irá sofrer algumas alterações que 
passamos a citar: 

MERCADO DOS LAVRADORES 

DIA 05 - Quinta-feira ENCERRADO 

MERCADO DA PENTEADA 

ABERTURA ENCERRAMENTO 

DIA 05 - Quinta-feira 07hOO 13hOO 

F].Jnchal e Paços do Concelho, aos 29 dias de Setembro 
de 1995. 

o VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO 00 PRESIDENTE DA CÂMARA 

Rui Rodrigues Olim Marote 40443 

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

EDITAL N.º 247/95 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO 

Faz-se público que , a fim de se proceder a um 
lançamento duma tubagem de água potável , torna-se 
necessário interromper o trânsito automóvel na 
Travessa Heliodoro Salgado a partir do dia 02/10/95 
(Segunda-feira) e por um período de oito dias. 

Como alternativa deverá ser utilizada a Rua Nova 
da Alegria . 

Funchal e Paços do Concelho, aos 29 de Setembro de 
1995. 

O VEREADOR 
POR DELEGAÇÃO 00 PRESIDENTE DA CÂMARA 

Ricardo Emanuel Andrade Sílva 40530 

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DO FUNCHAL 

ADMITE-SE (M/F): 

• MANOBRADORES 
PARADa 

• MANOBRADORES 
PARA 

MOTONIVELADORAS 
ENVIAR CARTA COM «CURR/CULUM V/TAE» PARA: 

NOVAPIS!A, A.e.E. 
ATI· SECÇAO PESSOAL -

ER· 101 - ÁGUA DE PENA 
9200 MACHICO - MADEIRA 
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ALUGA-SE 
APT. T1 

Mobilado, em Lisboa (Olaias) . 
Telef.43073. 40400 

PRECISA-SE 
APARTAMENTO T1 OU T2 

PI alugar, perto do Conserva
tório de Música. 
Telef.: 742068. 40469 

ALUGA-SE 
EM LISBOA 

Quarto a estudantes. 
Telef. 943575. 40491 

MATUR 
ALUGA-SE 

APARTAMENTO T2 mobilado. 
Telefone 965968. 40528 

CASA 
ALUGA-SE 

Nos arredores do Funchal . 
Telef. 235162. 40494 

PRECISA-SE 
ALUGAR 

Casas ou aparts. TO, Tl, T2 e T3 
com ou sem mobília. Tratar 
telef. 233954 ou 0931910818, 
a partir de 2"-feira. · 40508 

VIVENDA ' 
ALUGO 

Urb. S. Gonçalo, 2 pisos, 3 
quartos, cozinha, 2 banhos, 
sala, barbecue, amplo quintal, 
jardim e garagem. Telef. 
0931910514. 40356 

ALUGA-SE 
EM GAULA 

Apart. Tl por 60 cts mês. 
Ver e tratar Rua Fernão Orne
las n.o 47-3,0, Salas 2 e 7. 
Telef. 227494. 40478 

QUARTO 
ALUGA-SE 

Em apartamento de estudan
tes. Telef. 231823. 40483 

ALUGA-SE 
T1 

Mobilado e garagem grande, 
servindo para rent-a-car. 
Telef. 0931910817. 40484 

IPEUGEOT 
ILEUIMPORT 
IDA MADEIRA, LDA. 

USADOS 
MARCA MODELO ANO 
• Peugeot 306 XT 1.6 93 
• Peugeot 309 GTI 87 
'VW Golf13 90 
• Ford XR 3i Cabrio 88 
• Fiat Tempra 1.4 91 
• Lancia Delta HF Turbo 90 
• Renault 19 TSE/Chamade 90 
• Renault Super 5 85 
• Volvo 460 92 
'Opel Corsa Van 15 O 89 
Viaturas de serviço s/ averbamento 

'Peugeot 306S16 95 
• Peugeot 306 XS 1.6 95 
• Peugeot 106 Rally 95 
• Peugeot 106 XSI 95 

Aberto aos Sábados 
das 10 às 13 horas 

Rua do Tif, n.º 1 
Telef.: 741200 I Fax 741600 

VW 
VENDE-SE 

5 lugares, a diesel. 
Telef. 922276. 40457 

VENDE-SE 
VOLKSWAGEN 

GOLF GTD 
Série 3. Telefone 943575.40402 

VENDE-SE 
Mitsubishi Pajero GLS 93 
Nissan Terano II 94 
WGolf 90 
Volvo 850 GL T 94 
W PasatTD 93 
Mercedes 190 D' 90 
Mercedes 1902.3 91 
Shoda Favorit 92 
W Corrado G-GO 91 
Ford Escort Coswort 93 
Lancia Delta Integrale 92 
Carrinha Toyota, 9 lugares, ano 94 

STANDLAGOA 
Telef.761585/0931910024 
Caminho Velho da Ajuda. 40373 

NISSAN·DIVERSAUTO 
VIATURAS USADAS 

P/VENDA 

• Nissan Micra 1.0 L........ .... 1993 
• Nissan Micra Super S ........ 1993 
• Nissan 100 NX ............ :.. .... 1993 
• Nissan Primera 1.6 SLX ..... 1992193 
• Nissan March 1.0 .. ... ......... 1986 
• BMW 3161........................ 1989 
• Volvo 440 Turbo ............... 1989/90 
• Toyota Corolla DX ...... ...... 1984 
• Ford Orion 1.6.................. 1988 
• Peugeot 205 Cabriolet ..... 1988 
• Citroen 10 AX ................... 1989/91 
• Citroen ZX ..................... .. .. 1991 
• Alfa Romeo 33 1.L......... 1988 
! Rover 213 SE ..................... 1985 
• Opel Corsa 1.05......... ....... 1984 
• Alfa Romeo Sprint.. .......... 1988 
• Lancia HF Turbo.... ............ 1987 
• U.M.M. Alter 11 .................. 1989/91 
• Jeep Toyota ........ .............. 1980 
• Jeep Mitsubish Pajero GLS 1993 
• VW Jelta CL....................... 1991 
• Nissan Sunny GTI .............. 1988 
• Seat Marbella ................... 1989/90 
• Seat Ibiza 2lug. diesel..... 1992 
• Renault Super 5 ................ 1985 
• Fiat 127 ............................. 1981 

COM TROCAS 
E FACILIDADES DE PAGAMENTO 

~ AV. Luis DE CAMÕES 
'1 . TELEF.: 742722 

~MRi)ejrR 
~ LeÃO 
AUTOMÓVEIS 

NOVOS 

• Peugeot 306 XS 1360 cc 
• Peugeot 306 XT - 1.360 cc 
• Peugeot 306 XAD - 1.9 cc 
• Peugeot 205 XAD Turbo - 1.8 cc 
• Peuge2t 106 XSi - 1.294 cc i'lI 

• V. W. Polo GL - 5 p. . ~ 
• Mitsubishi Pajero GLS 
Outros modelos novos em stocK 

USADOS 
• Peugeot 106 Kid 95 
• Peugeot 205 XAD Turbo 94 
• Peugeot 205 GR - Sp. 88 
• Jeep Toyota BJ 40 . 84 
• Toyota Corolla - 5 p. 91 
• Toyota Corolla - 4 p. 88 
• Toyota Carena E - 4 p. 93 
• Toyota Starlet 12V. 86 
• Toyota Corolla DX 4 p. 85 
• Toyota Starvan 90 
• Opel Kadet D 1.2 - 5 p. 

Rua Nova Quinta Deão, n.' 41 
Telef.: 741704 - 952443 . Funchal 

RENAULT 
• Renault 21 TSE ............. ...... .. 91 
• Renault 19 RNE .................. 92 
• Renault (Iio BeBop............... 95 
• Renault (Iio 1.1 RL ..... .. ........ 91 /92 
• Renault Super (inco -GL, SL .. 89/87/88 

FIAT 
• Fiat Punto 55 5.... ... ................. 95 
• Fiat Punto 55 SX ..................... 95 
• Fiat Punto 75 ELX ................ ... 95 
• Fiat Punto (abrio.................... 95 

FORD 
• Ford Fiesta Cl.......................... 95 
• Ford Fiesta Cl. .. ....................... 94 
• Ford Fiesta 1.3 1.................. ..... 94 
• Ford Escort 1.3 I . ril. reduzido .... 93 

NISSAN 
• Nissan Micra L.. ....................... 95 
• Nissan Sunny GX ..................... 95 

VÁRIOS 
• Lancia Dedra 
• Seat Ibiza (LXi......... ......... 93 
• Peugeot 106 Kid ..................... 95 
• Kia Sephia 1.6 ... ...................... 95 

V.L.C. 
• Jeep Patrol .............................. 1993 
• Renault Express 1.6 DieseL..... 1988 
• Furgonete Toyota ................... 1988 
• Citroen AX Diesel.. .... .. .......... 1988 

CONCESSIONÁRIO 
AUTO ZARCO 

Estrada Monumental. 394-A 
Telefs.: 762660/762828 

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
-DE CRÊDlro 39752 

VENDE-SE 
TOYOTA DYNA 150 

Estado impecável. 
Telemóve10936510693. 40417 

VENDE-SE 
NEGÓCIO 

ACESSÓRIOS 
AUTOMÓVEIS 

Localizado na baixa em 
zona comercial, d espaço 
para estacionar, instalaçõ. 
es amplas, stocks variados, 
etc. Dirigir carta às iniciais 
LMC. 40157 

CtNTRO Dt MtDlCINA 
DtNTÁRIA DO fUNCHAl 

Tratamentos dentários de adul
tos e crianças, próteses, correc
ções, higienização, urgência. 

Rua Ivens n.o 13 (atrás do Jardim 
Municipal). Telef. 230164. 33358 

AO DIVINO MENINO 
Reze 7 Pai-Nossos, 7 Ave-Ma
rias, 7 Credos durante 7 dias. 
Peça a graça que tanto deseja 
e será concedida, mesmo sem 
ter fé. Mande publicar ao 7.° 
dia. J.L.G.P. 40351 

NíDIA E SÓNIA 
Ex-cabeleireiras do Salão Paraí
so informam às suas clientes e 
público em geral que a partir 
do dia 2-10-95, se encontram 
a trabalhar no 

GOMES Cabeleireiro 
Rua Queimada de Baixo, n.O 1-
1.° - Telef. 221495. 40462 

fMPRfSA Df INDÚSTRIAS MH ÁlICAS 
lO 

DA RfGIAO ADMITf PARA O SfU QUADRO 

ENCARREGADO GERAL PARA OFICINA 

REQUISITOS: 

Situação militar regularizada; 
- Bons conhecimentos de desenho técnico; 

Sentido de organização, coordenação e responsabilidade; 
Mínimo 11 .Q ano de escolaridade ou equivalente 
(de preferência, formação na área da metalomecânica); 

OFERECE-SE: 
Salários superiores à tabela 

- Gratificação de produtividade e outras regalias. 

Estando empregado guarda-se sigilo 
Cartas a este DIÁRIO - Letras CG 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

EXPLICAÇÃO 
DE MATEMÁTICA 

Professora licenciada dá: 
-do 7.° ao 12° ano. 
- ISAL - Curso Gestão de 
Empresas: 
- Matemática, Estatística e Pro
babilidades. 
- UMA - Curso de Gestão 
Hoteleira 
Em pequenos grupos. 
Rua Dr. Fernão de ameias, 47-3° 
esq., sala 2 
Telef. 237576 e 782195. 39959 

SENHORA 
RESPONSÁVEL 
CUIDA DE BEBÉS 

Das 21 horas às 2 horas. Telef. 
943358. 39983 

CUIDAM-SE 
DE CRIANÇAS 

Boas condições; amplo espaço; 
pessoal experiente. 
Telefone 41406. 40398 

JOSÉ EUSÉBIO 
OLIVAL NOVITA 

Reparações de máquinas lavar, 
frigoríficos, etc. Telef. 235434-
Telebip 998995157. 40468 

QUER PARAR 
DE FUMAR? 

Nova técnica de laser pode aju
dá-lo. 
Consultas gratuitas todos os 
dias entre 1 OhOO e 17hOO. 

Dr. Harry Howell 
Homeopatia, Acupunctura, 
Medicina Chinesa 
Rua da Queimada de Cima, 55-
2.° andarTelef. 231926. 40395 

EXPLICAÇÕES 
FíSICA 12.0 ANO E 
QUíMICA 12.0 ANO 

Físico-químicas 11. 0 ano. 
Abertas inscrições. 
Prof. licenciados. 
Telef. 934854 e 231223.39375 

PIZZASElVICE 
Basta um telefonema para 
encomendar pizzas, lasagne, 
frango no churrasco, gelados. 
Com entrega garantida ao 
domicílio. 

Funchal telef.: 766230 

Garajau telef.: 932348/932443. 

SENHORA 
ACEITA CRIANÇAS 
Dos 2 meses aos 5 anos cl 
alimentação. 
Tratar telef. 223204. 40488 

EXPLICAÇÕES 
DE MATEMÁTICA 
Professor licenciado dá aos 5.°, 
6.°,7.°, 8.°,9.° e 10.° anos. Rua 
31 de Janeiro n.O 21-3.°, sala 2. 
Telef. 65442/0936510630.40467 

PERDEU-SE 
UM BRINCO C/ DIAMANTES 
Desde a Rua João Tavira, zona 
da Sé e Avenida do Mar. De valor 
estimativo. Gratifica-se bem, 
a quem entregar neste Diário. 

MATEMÁTICA 
Explicações 5.° ao 9.° ano, 2.as, 
4.as e 6,as das 15.00/19.00 h. 
Rua Fernão Ornei as, telef. 
237196. Restantes dias telef. 
524815. 40472 

GARAGEM ESTRELA 

COBERTURAS • ENCERADOS 

OLEADOS • IMPERMEÁVEIS 

TAPETES' ESTEIRAS 

CAPAS PARA AS BANCADAS 

PRODUTOS LIMPEZA ELF 

AGENTES: 

MADEIRA COMERCIAL 
RUA DA MOURARIA, 30 

CAIXILHARIA DE ALUMíNIO E PVC 
FERRO 

ADMITE -SE 

OPERÁRIOS, AJUDANTES E APRENDIZES 

De preferência c/ conhecimento de: 

- Fabrico em oficina 
Montagem de vidro simples e duplo 

- Montagem em obra de caixilharia de alumínio e pvc. 

Salários superiores à tabela 
Prémios de assiduidade 

- Gratificação de produtividade e outras regalias. 

Estando empregado guarda-se sigilo 
Enviar cartas a e,ste Diário - Letras ADS ~ ________________________ ~J~~ __________________ ~ ______ ~· I ~~ 
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EXPLICAÇÕES 
Mat.: 12." ano, provas de afe
rição e específicas . Telel.: 
64224. Fis.lquim.: 8." ano até 
12.0 ano. Provas esp. Telel.: 
61473/964284. Jw.6S 

EXPLlCAÇ ES 
DE MATEMÁTICÁ 

12." ano e ISAl. 
Est~o abertas as inscrições, 
Rua do Hosp ital Velho, 11 ·8· 2,· 
Dt. ', tele'ij, 2265471234266.4)156 

CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

DR. Gil NETO 
DR. LAURO DINIZ 

Centro COmerciai do Infa nte 
l.· ~r1dar-Sa'a l 11 

Telel.: 222732 
Vila S. Vicente - Telel. 842S02 

Comp CaIxa e A.D.S. f »" 

PRECE MILAGROSA 
Confio em Deus, com todas 
as minhas lor~as, por isso 
peço a Deus que ilumine o 
meu caminho concedendo
-me a graça que tanto de
sejo. (Mande publicar e 
observe o que acontecerá no 
quarto dia). l , p, A, '0110 

CANALIZADORES 
PREClSA4 SE 

Oficiais de 1 .~ e 2.~. Contactar 
mestres Serafim ou T olentino. 
Telefone: 792818, horas úteis 
ou 45660 a~as 20 horas. 
Pagamos acima da tabela. 
Pr€l;~ a combin"r. ...~ 

VENDEDOR 
PRECISA-SE 

Para IMOBI LI ÁRIA d carro e 
prática. Guarda-se sigilo, Resp. 
Apartado 4025. Funchal, 
Codel(, 4)1" 

CABELEIREIRA 
PRECISA-SE 

(J experiência. 
Telef. 951 491. O(IoIl~ 

MADEIRA 

SELECCIONA 
• Empregado de limpeza 
Pretende-se re<rutar candida
tos com experiência na Funç!o. 
Respostas urgentes ao Depar
tamento de Pesso,, 1, sito à 
Estrada Monumental, 139.-

CONTABILISTA 
TÉCNICO DE CONTAS 

Executa escritas, não orga
niz. Trat.lnformática, 
Telef. 64745. <DI.!!! 

PRECISA-SE 
EMPREGADA 
DOMÉSTICA 

Para pernoit"L 
Telel. 222825. ...,~ 

VENDE-SE 
RESTAURANTE 

((SOLAR DA AJUDA» 
Totalmente equipado. indui a 
propriedade. Facilita-se o 
pagamento. Contactar dias 
úteis telefone: 741 112. """7 

VENDE-SE 
1 LOTE DE TERRENO 

Em São Roque, frente á estra
da, 160 m2, ou 2 lotes, cada 
com mais de 800 m2. 793839. 
das 9hOO as 18hOO. .0,., 

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 

VENDEM-SE 
Apartamentos 13 oom garagem 
privada e moradias tIpo 13 gemi
nadas em construção no caniço. 
boa localização, bom preço. T ra· 
tar com o próprio no local. T elef. 
934371 ou0936S1127S. "'}II1 

VENDE-SE 
CASA 

Na Camacha para reconstru
ir, numa área de 400 m2. 
Preço 6.500 cts. 

CASA 
No centro d 5 qts ., lavandari". 
2 o bal"lho. Pre~o 16 mil cts . • 

OUTRA 
3 qts .. sal" comum, despen
sa, 3 banhos, 2 COl~ garagem 
vários carros. grande quintal. 
Preço 35 mil ct~. 

LOTES TERRENO 
A panir de 5.000 ruo 

APT$. T1 , T2, T3 E T4 
Desde 11.500 ruo 
Tr"tar Rua das Mercês N."7]. 

~, 

ALUGA-SE 
-Apartamff1to TI f\a lOna do 
Lido. Mobi lado. 
-Apartamento T3 nos Pior
nais. Mobilado . 

. ALUGA-SE OU VENDE-SE 
Ca~ no Palheiro Goll o 3 quar
tos de dormir, 2. cas~s de 
banho. gr"nde quint"l. chur· 
rascaria e garagem, Bela vista 
sobre o Funchal, 

TRESPASSA-SE 
loja de fotografia no centro 
do Funchal d todos os arqui
vas e maquin"ria em fundo
n"mento. Negociável em ter
mos de arrendamento ou so
ciedade. ..~, 

TRATAR' 
MADEIRA PREDIAL 2000 LDA. 
Rua Joio Tavir~ n.· 37-2.· arnIar 
Telef. 23035415· Fu: 230380 

Licença AM I61S· 9000 Funchal 

CALHETA 
Diversos predios para venda 
Boas oportunidades 

CALDEIRA & STEVENSON 
CALHETA 

T elel. 824568 - FAX 8271170!bll 

VENDE-SE 
TERRENO 

Com 4.520 m2 no livramento. 
Telefones: 783326 
ou 01-2540293 
ou 783336. 0101.00 

VENDE-SE 
LOJA 

De bijuterias e lou ças em 
5. António, 
Telel. 761744ou41670. -..6 

VENDO MOTO 4 
QUADYAMAHA 

Mod. YF5 200 (Blaster) - nova. 
Informa telef. 42323. _ 

ESTRElÍClAS 
VENDEM-SE 

Óptima qualidade para expor· 
tação. Telef. 794237, 'o.w 

VENDE-SE 
LANCHA CRUZEIRO 

10 m .. 2 mal., 3 beliches. coz ,. 
WC, salão, fly bridge, 
Marina Fnc, 
Te I. Bip 09415111Q41. 400~ 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 1'9 

VENDE-SE 
TERRENO COM 7S0 M2 
Est ( om. Camacllo de Freitcls, 
com projecto aprov"do, 
11.500.000S00. Contact"r dias 
úteistelelone:7411 12. ""," 

GARAJAU -CANiÇO 
VENDE-SE 

Ampla casa (1'1 .0 135). Visit,, -
30/9 das 13h120h. 
1f10 das 8h/l 7.30h, 
Telefones 222919/933466, oI()O~~ 

SAPATARIA 
TRESPASSA-SE 

Nos arredores. Preço 
7.500,OOOSOO ContactarTele· 
móve l 093 6510691 Não se 
atendem intermediários.4)I'6 

VENDE-SE 
CASA 

Nova no sítio d" Corujeir". 
Monte. Telef. 783474. 3978, 

COMPRO 
TI ou T2 no Funchal ou arre· 
dores até 12.000 contos. 
Telel. 524122 até às 14 h" 
o Rui Afonso. ,""'" 

SNACK-BAR 
VENDE-SE 

Na zona do Estreito. Bom pre· 
ço. 946620. das 9hOO às 18hOO. 

=" 

• 

COMERCIAIS 

OPELe 

Descontos 

desde 

lOO,OOO~OO 

I 

ate 

500,000~OO 

We/sh, Gomes & Aguiar, Lda_ 
Rua 5 de Outubro , 92 © 22 OS 84 I 22 54 27 

ISUZU 

I 

OPELe-
MADEIRA 
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AMESTERDÃO 

Seis mil contra 
ensaios nucleares 

• A proximidade 
. de novo 
ensaio 
nuclear 
motivou 
protestos. 

Cerca de 6.000 pes
soas, principal
mente jovens, pro

testaram ontem em Ames
terdão pelo recomeço dos 
ensaios nucleares france
ses no Pacífico, constatou 
no local a agência France 
Press. 

A manifestação decor
reu num ambiente cordato 
e não ocorreu qualquer 
incidente, apesar de 200 
activistas terem improvi
sado um sit-in de algumas 
horas em frente do consu
lado geral da França. 

Foram colocadas faixas 
na frontaria do consulado, 
com as janelas interiores 
fechadas e as cortinas 
corridas, e alguns mani
festantes conseguiram 
mesmo saltar as vedações 
que protegem a entrada do 
edifício mas o dispositivo 
policial funcionou e os 
intrusos foram afastados. 

A presença policial era 

Paris e Amesterdão foram as cidades onde se 
realizaram as maiores manifestações. 

relativamente modesta e a I hostis à campanha de tes-
maior parte dos agentes de tes franceses. 
serviço exibiam emblemas A manifestação era 

ARGÉLIA 

organizada pela comissão 
"Parem os testes nuclea
res em Mururoa" que reú
ne "Uma quarentena de 
movimentos pacifistas e 
religiosos bem como asso
ciações ecologistas e sindi
catos. 

Parlamentares holan
deses de todas as tendên
cias polít~cas participavam 
também no desfile, onde se 
viam cartazes e bandeiras 
marcados com as siglas da 
radioactividade nas quais 
estava escrito "Parem Chi
rac", "Moruroa" ou ainda 
"Chirac, o Estado és tu, 
nós somos a terra". 

Inicialmente, o líder 
independentista polinésio 
Óscar Temaru tinha pre
visto falar aos manifestan
tes, mas as informações 
dando conta da iminência 
de um segundo teste leva
ram-no a optar por ficar 
em Tahiti. 

Usando da palavra em 
seu nome, Claude Marere, 
director da rádio franco
polinésia Tefane, apelou 
ao Governo do primeiro
ministro holandês Wim 
Kok para mostrar mais 
firmeza face à França, 
qualificando a atitude de 
Paris de "colonialismo 
nuclear". 

ONU envia observadores 
para eleições presidenciais 

A s Nações Unidas deci
diram enviar apenas 

seis observadores às elei- . 
ções presidenciais na Argé
lia, preyistas para 16 de 
Novembro, informou um 
porta-voz da ONU. 

pelo secretário-geral , 
Butros-Ghali, num relató
rio que levou ~m conside
ração um parecer nesse 
sentido do chefe do depar
tamento dos Assuntos Polí
ticos das Nações Unidas, 
Marrack Goulding. 

De alguma forma, a deci
são foi determinada pela crise 
financeira atravessada pela 
ONU - que intervém actual
mente em vários conflitos 
mundiais - mas também por 
"razões de segurança". 

dores da Organização de . 
Unidade Africana (OUA) e 
da Liga Árabe às eleições 
presidenciais na Argélia 
será igualmente reduzido, 
contrariamente ao desejo 
manifestado pelas autori
dades argelinas. 

, 

A decisão foi tomada 

AGRADECIMENTO E MISSA DO 30° DIA 

José de Freitas 
A família do extinto agradece reconhecidamente a 

todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do 
seu saudoso parente ou que de qualquer modo manifes
taram o seu pesar. Pede desculpa por alguma omissão havi
da nos agradecimentos por desconhecimento de moradas . 
ou ilegibilidade de assinaturas. Participa que será cele
brada missa em sufrágio da sua alma hoje, pelas 10.30 
horas, na Igreja de São Martinho, agradecendo antecipa
damente a quem se dignar assistir a este piedoso acto. 

Funchal, 1 de Outubro de 1995 

-----------. -------------------:- ~ _ __ .. ___ _ ..li 

O número de observa-

AGRADECIMENTO E MISSA DO 30° DIA 

João Vieira Cardoso 
Sua esposa Maria Olival e família agradecem reco

nhecidamente a todas as pessoas que acompanharam o 
funeral do seu saudoso marido e parente, ou que de qual
quer forma manifestaram o seu pesar. 

Participam que será celebrada missa em sufrágio 
da sua alma amanhã (segunda-feira), pelas 18 horas, na 
Igreja Paroquial de Santa Cruz, agradecendo as orações de 
todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso 
acto. 

Santa Cruz, 1 de Outubro de 1995 

:._. __ ~ ___ - ________________ _ - '" ----------- - - - ___ ._ ... 1 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

AGRADECIMENTO E MISSA DO 7° DIA 

Antonino Abelino de Caires 

A família do extinto mui reconhecidamente agra
dece às pessoas que se dignaram acompanhar o fune
ral do seu saudoso parente à sepultura ou que mani
festaram o seu pesar. 

Participa que será celebrada uma missa em sufrá
gio da sua alma amanhã, segunda-feira, pelas 18.30 
horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, fregue
sia de Câmara de Lobos, agradecendo antecipada
mente às pessoas que se dignarem assistir a este 
piedoso acto. 

Câmara de Lobos, I de Outubro de 1995 

PARTICIPAÇÃO 

Pedro Leonardo Gonçalves 
FALECEU 

R.I .P. 

A família do extinto cumpre o doloroso dever de 
participar às pessoas de suas relações e amizade o fale
cimento do seu saudoso parente, residente que foi ao 
Caminho de São Martinho n° 19-A, e que o seu funeral se 
realiza hoje pelas 11.30 horas, saindo da capela do Cemi
tério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho 
para o mesmo. 

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

Funchal, 1 de Outubro de 1995 

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA GARCÊS 
de Manuel Florentino Franco, Lda. 

RUA DA CARREIRA N.o 174 2.° I 
TELEFS. 221283/220118, com serviço permanente 

PARTICIPAÇÃO 

Silvino de FreitasCaires 
FALECEU 

Sua esposa Olinda Ferreira Cabral Caires, seus filhos 
Luís Paulo, José André, Silvia Sofia e João Ivo, seus sogros, 
irmãos, cunhados e demais família cumprem o doloroso 
dever de participar a todas as pessoas de suas relações 
e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, 
genro, irmão, cunhado e parente, residente que foi ao 
sítio da Corujeira de Dentro, freguesia do Monte, e que o 
seu funeral se realiza hoje, domingo, pelas 13.30 horas, 
saindo da capela das Babosas; Monte, para o cemitério 
da localidade. 

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13 
horas na referida capela. 

Funchal, 1 de Outubro de 1995 

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

Rua Conselheiro Luís Freitas Branco, 19 
Vila de Santa Cruz - Telef.: 

524440/524659/522652 ... - _______ ___ - - ___ - - - - - _____ _____ - - - ______ 1 
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SETENTA P O R C E N T O , 
EnllradosAIabesUnidos 

com maioria de estrangeiros 
• Os Emirados Árabes Unidos 

contavam com 2,23 milhões de 
habitantes no fim de 1994, dos 
quais 70 por cento são 
imigrantes, revela um relatório 
oficial ontem divulgado. 

o mesmo estudo ela
borado e publica
do pelo Ministério 

do Plano refere que se 
verificou tuna taxa de cres
cimento de 4,0 por cento 
face ao ano precedente. 

A população masculina 
eleva-se a 1,338 milhões de 
pessoas e a população 
feminina a 892.000, segun
do as estimativas do Minis
tério do Plano. Este dese
quilíbrio deve-se à forte 
proporção de trabalhado
res imigrados , que não 
podem estar acompanha
dos das suas famílias se o 
rendimento mensal for 

P A R A 

inferior a 5.000 dirhams 
(1.370 dólares). 

Segundo o Ministério do 
Plano, os habitantes do 
Emirado de Abou Dhabi, o 
mais importante dos sete 
da federação,' elevam-se a 
de 879.000 e os do Emira
do de Dubai a 635.000. 
Srharjah conta com 
362.000 habitantes, Ajman 
96.000, Oum al-Qiwain 
40.000, Ras al-Khaymah 
142.00 e Foujairah 76.000. 

Segundo os responsá
veis do Ministério, estes 
indicadores são apenas 
estimativas, e as autorida
des preparam-se para efec-

HEBRON 

Israel e a OLP pedem 
observadores noruegueses 

I srael e a OLP pediram à 
Noruega que envie obser

vadores para fiscalizar a 
problemática cidade de 
Hebron na Cisjordânia, noti
ciou ontem a televisão israe
lita. 

Os noruegueses foram 
solicitados devido à sua 
experiência em movimentar
se na tensa cidade, onde 450 
judeus vivem entre 120.000 
palestinianos. 

Em 1994, a Noruega, 
juntamente com a Itália e 
a Dinamarca, colocaram 

observadores em Hebron 
para controlar a violência 
após o m.assacre de 29 
palestinianos por um colo
no israelita na principal 
mesquita da cidade. 

A Televisão israelita 
disse que a Noruega 
propôs enviar 50 pessoas 
para fazerem parte de uma 
força de observação inter
nacional de 700 elementos 
a ser deslocada para a 
Margem Ocidental com o 
objectivo de fiscalizar a 
retirada israelita. 

COLECÇÃO 

OUTONO 

INVERNO 

Rua dos Ferreiros, 51 
Tel.: 2002207 

tuar um recenseamento 
antes do fim. do ano, o 
primeiro desde 1985. 

A população foi estima
da em 2,06 milhões de 
pessoas no final de 1993. 
Este acréscimo de 4,0 por 
cento da população é 
claramente inferior às 
médias registadas após o 
"boom" petrolífero dos 
anos 70 até ao início dos 
anos 80, quando o cresci
mento atingia 10 por cento 
em virtude do afluxo da 
mão-de-obra estrangeira. 

O r elatório não dá 

qualquer indicação sobre 
a proporção de estrangei
ros que, segundo as esti
mativas não oficiais , re
presentam mais de 70 por 
cento da população to
tal. 

Os indianos constituElm 
a principal com unida 
de estrangeira com cer
ca de 400.000 pessoas , 
seguidos dos paquistane
ses (350.000), iranianos 
(150.000), do Sri-Lanka e 
Bangladesh (200.000) e 
filipinos (75.000), indicam 
as estatísticas oficiais. 

Dia sem DIÁRIO não é dia 

I!'j 
]R[ 

lICita mIl 

RESTAURANTE 
CANiÇO DE BAIXO 

o LOCAL IDEAL PARA UMA REFEiÇÃO 
DE NEGÓCIOS, FAMILIAR 

E OUTRAS COMEMORAÇÕES. 

DOMINGO, 01.10.1995 

BACALHAU GRATINADO CI BANANA .' 
STROGONOFF DE PATO c/ ARROZ DE AÇAFRÃO 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 
CONTACTE: TEL: 934 334 40507 

,., , 

MARCAÇOES DE HORARIOS 
A partir de 25 do corrente, consoante o número de 

inscrição e segundo indicação dada aquando da 
matrícula. 

IMPORTANTE: 
Todos os alunos devem fazer-se acompanhar do 

respectivo recibo da matrícula. 

NOTA: 

Continuam abertas as inscrições para francês, 
sueco, alemão, espanhol, russo, italiano e 

português pi estrangeiros. 

As aulas terão início no dia 3 de Outubro. 

A DIRECTORA 
Maria Gabriela Oliveira 

....... --.... ~-------, 
~ , no(" 
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A chave do Totoloto, referente ao 
concurso n.O 39/95, é a seguinte: 

PERMUTA 
Aluno colocado em veterinária no 
Porto deseja fazer permuta com aluno 
colocado em veterinária em Lisboa. 

Contactar 01/7789038 ou 096/636352 
40470 

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 
FUNCHAL 

Comunica-se aos interessados que a Universidade 
Católica-Funchal , organiza a partir de Fevereiro de 
1996 um Curso de Mestrado em Humanidades -
Literatura Portuguesa Moderna Contemporânea. 
As inscrições provisórias terão início a partir de 28 de 
Agosto de 1995 e prolongam-se até fins . de 
Novembro/95. 
Para mais informações , deverão contactar a 
Secretaria da UCP , Praça do Município , telefone 
225774/222457. 36992 

Bar'cel,os à N:o,it'e 
(J 4-e4 ít!!~ 

PRATOS REGIONAIS E SERViÇOS À LA CARTE 
"-

Com pessoal atencioso e especializado ~ 
em Casamentos, Aniversários e Baptizados 

ABERTO DAS 7 ÀS 24 HORAS 

Pico dos Barcelos - Santo António ({) 761744 

Balão Vermelho 
e 

INFORMAM 
AS SUAS ESTIMADAS 
CLIENTES QUE ESTÃO 

• 
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o "Conclave Tunae" reune representantes das diversas tunas universitárias portuguesas. 

Tunas encontram-se 
na cidade do Porto 

O 
Orfeão Universitário do Porto promove na 
cidade, a 9 de Novembro, a primeira 
reunião de tunas e agrupamentos con

géneres nacionais, para fazer um balanço dos últi
mos anos de actividade, disse ontem fonte da institui
ção. 
A iniciativa, denominada "Conclave Tunae", visa 
ainda "trocar impressões e pensar ou repensar o 
rumo a tomar", referiu a fonte. 
No "Conclave Tunae", cujas inscrições decorrem até 

12 de Outubro, podem participar um ou dois 
elementos de cada tuna ou agrupamento, que deverão 
apresentar-se sempre identificados e trajados de 
acordo com o grupo que representam. 
Segundo a fonte, "o fenómeno das tunas" em 
Portugal tem registado uma importância crescente, 
de há uns anos a esta parte, pelo que os promotores 
do encontro consideram que "não se deve fugir à 
responsabilidade e ao dever de assumir o seu peso na 
música popular portuguesa". 

Comédia de Deus 
vai a São Paulo 

O filme do realiza
dor português João 

César Monteiro "A comé
dia de Deus", premiado 
no 52.º Festival de Cine
ma de Veneza, vai parti
cipar nos certames cine
matográficos de Dunker
que, Londres, e São Pau
lo. 

O filme, galardoado no 
reputado festival venezia
no com o "Grande Prémio 
do Júri" , terá ainda uma 
projecção especial dia 10 

de Outubro, na Videoteca 
de Paris. 

Em Veneza, "A Comé
dia de Deus" arrebatou 
mafs três distinções: Pré
mio "Cinema do Futuro" , 
"Melhor Realização", atri
buído pelo Sindicato dos 
Jornalistas Italianos, e 
"Melhor Filme da Mostra", 
da responsabilidade da re
vista "Filme Crítica". 

"A comédia de Deus", 
décima película de Mon
teiro que cativou as cente-

nas de jornalistas presen
tes em Veneza, reflecte vá
rios enquadramentos soci
ológicos da sociedade por
tuguesa e de todas as bis
sectrizes que a caracteri
zam, assentes na confusão 
ironicamente apontada en
tre o poder, o dinheiro e a 
cultura. 

Com a estreia em Por
tugal agendada para o iní
cio de 1996, resta aos ad
miradores de João César 
Monteiro e aos cúriosos 

pela história do "maníaco 
João de Deus" a possibili
dade de imaginar as cenas 
de um filme que se assume 
como um autêntico fresco 
da mutante sociedade mo
derna. 

"A comédia de Deus" 
reproduz um homem que 
ainda não encontrou a sua 
nova e própria maneira de 
ser, refugiando-se na hipo
crisia, na aparência e na 
celebração do capital so
bre tudo e todos. 

TV Cabo promove 
espectáculos no Porto 

ATV Cabo, uma das torno do Video Bus TV Ca-
concessionárias do si- bo, um veículo equipado 

nal de televisão via cabo, para a transmissão de "vi-
promove a partir de ontem deo-clips", promoção de 
um conjunto de acções re- concursos de computador 
creativas junto das crian- e acesso à Internet. 
ças das escolas do Porto, A TV Cabo promove 
Gaia e Matosinhos. ainda, ontem e hoje, jun-

, As acções serão desen- to dos hipermercados 
l-yô1Vidás ãté se -raTéif'a:eW - '- "'Conti1felfte"' de-GáHJ:é" 

Matosinhos, espectáculos 
onde actuam a Banda do 
Alberto , criada em torno 
de um participante no con
curso de televisão "Chuva 
de Estrelas" e o Mágico e 
Mimo Tochas, estando ain
da previsto um torneio de 
"karaoke". , 

RsttnrS'pe"étâcuto s-erá 

repetido sexta-feira numa 
discoteca portuense, onde 
actuarão ainda as Amar
guinhas. 

A iniciativa termina do
mingo na Foz do Douro , 
onde se assistirá à final do 
concurso de comp~tador e 
a várias actividades j'ecre-

. ~ã:fi~Í1s. 'o " •. - . 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

Clnema " 
DoaDO 

100 ANOS D E C INEM~ 

Domingo, 1 de Outubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

N , 

NAO HA CINEMA 
CINE D. JOÃO 

21.35H "LlSBON STORY -VIAGEM A LISBOA" 
de Wim Wenders 

MUNICIPA L DO FL'I'.'C IIAL 
M!!.dc-i,,!. _ 
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Ti' 
; E 

HOJE NO FUNCHAL AMANHÃ 
Períodos' de céu muito 
nublado. 

Céu geralmente pouco 
PRÓXIMAS 48 HORAS 
Períodos de céu muíto nublado. 
Vento fraco (inferior a 15 km/h). 
(Previsão) 

PRECIPITA ÃO 
nublado. ". . 

Vento fraco.Aguaceiros fracos. 
(Previsão) 

Vento fraco ((nferlor a 1 S • ' 
Km/h) " " .,' 
(Previsaó) .. 

TEMP, INTERNACIONAIS 

CIDADES MAX MIN TEMPO 

Lisboa 27 

Madrid 29 

Londres 17 

Paris 16 

Bruxelas 14 

Amesterdão 

Luxemburgo 

Genebra 

TE L EBANCO· APARTADO 12 196·1058 LISBOA CODEX 
o preTO deste se rviço em todo o pais custa 186$50 por minuto, sendo inc luído na sua factura telefón ica. 

-REABRE COM A NOVA COLECCAO 
I 

A PARTIR DE AMANHÃ (2.Q FEIRA) 

RUA DO SURDO, 23 - FUNCHAL 
. ~ ~ !.Jb _N ."' \ \ .}J ''''.I\ I>t \t , I", I' J . , t>.h\" ,r ''!J ,l o_ I ~ ~_ . ... _ . ,v-.. -.:.; ......... ..,9 ........ 6.., ... ., .. '7~M •• '.L ........ <4.t.'-6UK.Kf!h"'F.RX.;,TJY. 

ESTADO DO MAR 
Costa Norte - Ondas de 
Noroeste com 1 a 2 metros, 
Costa Sul - Ondas inferiores a 
1 metro. 

~ NORTE 

Estação 

Santana 
Areeiro 
Santo da Serra 

OESTE 

Lugar de Baixo 

LESTE 

Ontem 

0,3 

1,5 

0,0 

STANO LOBOSCAR 
, 

AUTOMOVEIS 
Mi . 

Ao ler este anúncio 
finalmente encontrou o seu stand onde pode 

encontrar o seu automóvel novo ou usado 
e a marca desejada, e não lhe custa mais. 

wmm . 1. 

Est. João Gonçalves Zarco (ao lado da bomba da Shell) 
Telef.: 941698. 40531 

• ~ ' " i" ' .... . .... J J -1. \ 0-.' .... '" _4 ...; • • 
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Balanço ao 
golpe nas' 
Comores 

E L E 1 ç Õ E S L E G ·1 S L A T 'I V A S 

'Presidente apela ao voto .· 
Dois dias após o golpe 

de Estado nas Comores, 
os golpistas anunciaram 
ontem um balanço de dois 
mortos e "alguns feridos ", 
afirmando que a situação 
no país está calma e o ae
roporto foi reaberto ao 
tráfego aéreo. 

Nestas condições, 219 
turistas sul-africanos pu
deram abandonar ontem 
o país por via aérea. Após 
negociações entre a com
panhia sul-africana de tu
rismo e o chefe dos gol
pistas, o mercenário {ran
cês Bob Denard, a pista 
do aeroporto de Moroni 
foi des impedida, o que 
permitiu o reinício do trá
fego. 

"Aterrar e levantar em 
Moroni já/não representa 
qualquer perigo", assegu
ram os golpistas num co
municado divulgado on
tem em Paris e assinado 
por um "Comité Militar de 
Transição", a legadamen
te dirigido pelo capitão 
Ayouba Combo. 

O golpe nas Comores 
foi condenado por vários 
países e organizações in
ternacionais, nomeada
mente a Organização de 
Unidade Africana (OUA), 
Nações Unidas, União Eu
ropeia, Estados Unidos '~ 
países africanof;l como o -
Gabo e o Mali. 

• Mário Soares 
apelou aos 
portugueses 
para que não 
deixem de 
exercer o seu 
dever cívico. 

O Presidente da Re
pública apelou on
tem ao voto dos 

portugueses nas eleições 
legislativas de hoje, consi
derando tratar-se de um 
"direito inalienável" e "cí
vico" que traduz "uma res
ponsabilidade pessoal 
intra"nsmissível e inde
clinável no destino colecti
vo" . 

O voto "representa um 
contributo individual para 
a formação da vontade co
lectiva", pelo que "as esco
lhas políticas que resultam 
de eleições, realizadas em 
liberdade, quaisquer que 
sejam essas escolhas, terão 

, sempre toda a legitimida
de e, nessa medida, deve
rão ser respeitadas por to
dos" , frisou o Chefe de Es
tado. ' 

. "Julgo ser claro para a 
grande maioria dos portu
gueses que da decisão 'de 
domingo dependerá, em 
boa parte, o próximo futu

'1'0 de fodos nós", subUnhou 
Mário Soares. o'. ' 

, , "As ind):cações quê de
córrerão destas eleições . 

Soares considera o voto com um "direito inalienável". 

são, pois, determina ntes 
para o período que se avi
zinha, não devendo nin
guém esquecer que tanto 
se serve o País no Gover
no como na Oposição", en
fatizou Mário Soares. 

O Presidente da Repú' 
blica manifestou ainda a 
sua convicção de que .a 
"maturidade cívica" já de
monstrada pelos portu
gtleses desde o 25 de Abri,l 
"é penhor seguro" de que 

'a democracia "está enrai' 
zada e funciona". " 

A mensagem presiden
cial destacou a realização 

de debates entre os diver
sos candidatos nesta cam
panha eleitoral, o que cor
respondeu a "um incontes
tável progresso, que im
porta assinalar" ,.relativa
ment~ a anteriores actos 
eleitorais .. 

Soares lamentou, no 
entanto ; a ocorrência de 
"alguns, felizmente poucos, 
reprováveis incidentes vio
lentos" que se registaram 
durante a campanha elei
toral, que "decorreu, de 
uma forma geral, no res
peito pelas regras do civis
mo". 

O Chefe de Estado dis
se também ter apreçiado 
as propostas feitas pelos 
partidos durante a campa
nha eleitoral, assim como 
,waliado as "atitudes assu
midas". 

"Mas o dever de isen
ção e imparcialidade a que 
me obrigo, na qualidade de 
Presidente de todos os por- , 
tugueses, que tenho sido e 
serei, até ao final do ,meu 
mandato, justifica a reser
va e o silêncio que manti
ve , evitando qualquer in
tervenção no processo elei
toral" , explicou Soares. 

A França, principal 
apoiante das Comores 
com 100 milhões de fran
cos por ano (cerca de três 
milhões de contos), anun
ciou sexta-feira a sus
pensão de todas as aju
das, mas o primeiro
-ministro francês, Alain 
Juppé, excluiu qualquer 
intervenção militar no 
país. 

ANIVERSÁRIO D A REPÚBLICA 

China "namorâ' ocidente 

Explosão 
mata cinco 
em Angola 

O primeiro-ministro chi- . 
, " nês, Li Peng, disse on-

o' tem que "a China está 
prontí!, a culjivarrelações 
d~ amizade ·e cooperação 
com Os países 'da 'Europa 
Ocidental, numa base sóli
da e duradoura". ' 

"O, desenvolvimento da 
China requer um ambien
te internacional pacífico e 
uma China mais forte e 
próspera fortalecerá as for
ças da paz mundial", dis-

Cinco pessoas morre- se Li Peng numa recepção 
ram e uma ficou ferida de- comemorativa do 46. Q ani-
vido à explosão de uma versário da República Po-
granada atirada para o in- ' pular da China. 
terior de uma resid~ncia, Li Peng congratulou-se 
informou ontem a admi- com as "boas relações" 
nistra:ção 'pr ovincial de com a Europa Ocidental, 
Canzalnorte.. afirmando que "a China 

O 'iLdministrador ad- sempre conduziu uma po-
j~ntopa1')!íe~ .p~?:~i,ngos lítiCa externa de paz". 
dIsse à ageI),.cgt Lusa que Em relação aos Esta-
as vitiÍIl:as-emID"membros' " dos Unidos, Li Peng disse 
de um1t família: campone- ,que as actuais "dificulda
sa. A 'mãe' é o único ,sg~. :des não foram criadas pela 
brevivente. -" - 'parte chinesa". 

Desconhecem-se as'; . O primeiro-ministro 
causas do a tentado;· bem - " chinês afirmou, por outro 

t • 'q ', .-:~~1: if,!~: 

Um discurso de aproximação ao ocidente, no aniversário da República Popular. 

na da China. "é boa" e que 
no· final do sééulo o país 
quadruplicará o, valor do ' 

, Produto Interno Bruto 
de 1980, ' quando Pe
quim adoptou a política 

, de "reforma económica 

e abertura ao exterior". ,no ano 2010 o Prodúto In-
Também no final do sé- ,~ t'efno Bruto voltârá,'a du

culo, a "economia de mer- ,: ,plicar, disse Li Peng: 
cado socialista", adoptada ' , A República Popular 
em 1992 pelo partido co- 'da China foi proclàmada 
munista chinês, estará "ba- , por Mao Zedong no dia 1 
sicamente estll15 r: ~l ' '';,lf '' '" '~- de il:949. 

• 
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Eoologisías 
acorrentam~e 

Militantes ecologistas 
acorrentaram-se ontem no 
porto alemão de 
Bremerhaven (norte) a dois 
camiões transportando lixos 
nucleares que deviam 
embarcar num barco para a 
Escócia. 
A polícia prendeu 22 
activistas depois de libertar 
os camiões, disse o porta-voz 
da polícia Heinz.Joachim 
Becker de Bremerhaven. 

Vmte mil desfilam 
em França 

Vmte mil militantes anti
-nucleares encontraram-se 
ontem em Paris e noutras 
cidades de França para 
dizer "não" ao recomeço 
dos testes nucleares no 
Pacífico-sul quando está 
iminente um segundo 
ensaio. 
"Bombas humanas", peixes 
mortos, falsos mísseis e 
máscaras brancàs, quase ( 
uma dezena de milhar de 
pessoas desfilaram em 
Paris, com muita música e 
cor, desde a praça da 
Bastilha à da República, no 
tradicional percurso das 
manifestações parisienses. 
Para simular'UlI1a explosão 
nuclear, os manifestantes; 
ecologistas, sindicalistas e 
militantes políticos de . 
esquerda, que se tinham 
reunido em resposta ao . 

- apelo de 150 opganizações, 
deitaram-se algum tempo na 
calçada, num "die-in". 

Incêndio destrói 
empresas na Maia 

Um incêndio destruiu ontem 
duas empresas de Gueifães, 
concelho da Maia. O fogo , 

, deflagrou no edifício que ' , 
albergava as ~mpresas 
Tintamega, d~tintas para. 

-'têXtêiS, e Invesil, de 
. comercialização de algodão, 
, tendo ficado rapidaménte 

incontrolável. 
Face à impossibilidade de 
controlar as chamas no 
interior do edifício, os 
bombeiros das cinco 
corporações que acorreram 
ao incêndio limitaram-se a 
controlá-Io de modo a que 
não passasse para as zonas 
envolventes. 

Refugiados 
timorenses 
na Austrália 

'~,.' 

Dezenas de timorenses 
reuniram-se ontem num 
jantar em Macau para 
assinalar a partida para a 
Austrália, em 4 de Outubro, 
de um grupo de 27 
refugiados abrangidos por 
um plano especial de 
reunificação familiar do 
Governo australiano. 

_.:-~-. .,.. 
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Salgueiros 

" assalta" 

E M P A T ENA. 'A M A D o R A S E R V E . , I. N T E R E S SES 

castelo dó 

Guimarães 
PAGINA2 

"Estrela II do Marítimo 
-' vale mais um ponto 

Nacional 

e C.A.B. 

vencem 

"fora" 
PAGINA 4 

Camacha 

e Machico 

empatam 

l>'0~ a um golo 
PAGINA 11 

Paula 

Saldanha 

foi infeliz 

no Japãú' 

PAGINA 15 

A ' N D E B O L,. 

C .S.Marítimo 
" 

volta a vencer 
• o Marítimo. . ,: 

continua a ; 
vencer n()· 
"nacional" 
da I Divisão. 
No seétor 
feminino, 
o Madeira 
venceu o 

derbi. 

PAGINA 5 , , .. , 

Gustavo foi, como habitualmente, uma das armas importantes do ataque do Marítimo. 

PAGINAS 9/10 

D " ; r~~cV ·: 1 SÃ 'O ' D E H O N R A . . . {~ , 

. . 

';' lJnião ganha .' 
Nacional não. 
,r' ,. . ,.'" I,,.· •. ,-

• Na II Divisaó·de Hot;lra, a jorn'ad'a ' 
de ontem ficou marcada por mais 
uma vitória do Uni.ão, a.terceira 
consecutiva, um resultado que 
permitiu aos nazul-amarelos" subi!" 
à nona posição. Por sua vez, o 
Nacional continua a comprometer as 
suas aspirações, pois voltou a não 
vencer nos Barreiros. Ainda assim 
empatou com a Ovarense. 
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Nicola 
,® 

CAFES 
DELEGAÇÃO FUNCHAL: Telef. 742526, Fax 742525 

I I Divisão (6. a Jornada) I 
Resultados 

Tirsense - Felgueiras 
Estrela Amadora - Maritimo 
Gil Vicente - Farense 
Chaves - Campomaiorense 
Leça - Braga 
Belenenses- União de Leiria 
Guimarães - Salgueiros 
Sporting - Benfica 
F. C. Porto - Boavista 

'. i_~"" 

Oas. Equipa J 

1.0 Boavista 5 
2 .0 F. C. Porto 5 
3.0 Braga 6 
4.0 ~ Benfica . , 5 

, 5.0 ~ Marítimo 
, 

6 
i 6° ! Sporting 5 

7.0 . Guimarães 6 
8.0 ~ Belenenses 6 

,. 9.0 Salgueiros 6 
; 10 . 0 ~ Felgueiras 6 

11 .0' Farense 6 
. 12 .0 União Leiria . 6 

13.0) Chaves 6 
14.0 - Tirsense 6 
15.0 Gil vicente 6 

" 16.0• Amadora 6 
17.0 ~ Leça 6 
18.0 ~ Campomaiorense ~ 6 

R , "'. 

V E D 

4 1 O 
4 1 O 
4 1 1 
3 2 O 
3 1 2 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 2 
2 3 1 
1 4 1 
2 1 3 
2 O 4 
1 2 ' 3 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 O 5 

M - 5 

9 - 2 
8 - 2 
8 6 
4 1 

13 6 
12 4 

7 7 
9 7 
8 5 
6 5 
6 - 7 
8 -16 

10 -11 
5 -10 
5 - 10 
5 - 7 
4 -10 
6 -17 

Tirsense - Guimarães 
Salgueiros - Estrela Amadora 
Marítimo - Belenenses 
União de Leiria - Sporting 
Benfica - Gil Vicente 

Barreiros 
Leiria 
Luz 

Farense - Chaves 
Campomaiorense - Leça 
Braga - F. C. Porto 
Felgueiras - Boavista 

Alex 
Domingos . 
Karoglan Mladen 
lon Tlmofte 
Mauro Soares 
César Brito 
Artur Oliveira 
Nuno "Gomes" 
Pedro Miguel 
Jimmy 
Jorge Silvério 

Marítimo · 
~ F. C. Porto 

Braga 
. Boavista 

Belenenses 
Belenenses 
Boavista 
Boavista 

S. Luís 

Braga 
Campomaiorense 
Campomaiorense 

o-o 
1-1 
2-2 

ii 4-1 
, 0-1 

3-1 
'. 1-2 
~ Adiado 
I Adiado 

13 
13 
13 
11 
10 
10 
10 
10 

9 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
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E M G U MARÃES 

Cansaço não justifica 
Salgueiros foi brilhante 

Guimarães, 1 
Salgueiros, 2 

Estádio D. Afonso Henriques 

Árbi t ro: Carlos Calheiros 
(Viana do Castelo) 

Neno 
José Carlos 
Arley 
Vitor Si lva 
Quim Berto 
Soeiro 
N'Dinga 
Capucho 
Vitor Panei ra 

, Dane ' 
Gilmar 

Nuno 
Basílio 
Ricardo 
Ramirez 
Edinho 

. Pedro Espinha 
Ch ico Fonseca 
Renato 
M ilovac 
Mariano 
Luís Carlos 
Vinha 
Leão 
F. Almeida 
Basílio 
Abílio 

Miguel Bruno 
Nandinho 
Ni lton 
Miguel 

Sub; t itúiçÔe-;Capucho por Edi
nho (46). Vítor Panei ra por Ricar
do (58); Dane por Ramirez (58);' 
Luís Carlos por Miguel (75); Ba
sílio por Nandinho (78) e Abílio' 

. por Nilton (71) 
Cartão amarelo para Chico Fon) 

ti; seca (7), Milovac (24), Quim Ber- ,jj' 
: to (41 ),Fernando Almeida (50)." , 

Edinho (81), Vinha (86) e Nandi-c'y 
nho (87) :i. 
Golos: Basílio (07), Vitor paneira.'· , 
(8 g.p.) e Basilio (63) ;Cc 

Dois golos de Basílio 
surpreenderam on
tem o Vitória de Gui

marães (1-2), ainda cansado 
da jornada europeia, num jo
go em que a disciplina tácti
ca e coragem dos jogadores 
do Salgueiros se sobrepôs à 
mIDor qualidade do conjunto 
anfitrião. 

O Salgueiros surgiu em 
Guimarães com a lição bem 
estudada e, ainda não estava 
completo o primeiro minuto, 
já Arley, tentando antecipar
-se a Basílio, quase fazia au
togolo, valendo a defesa por 

Belenenses, 3 
U. Leiria, 1 

Taira 
Rogério 
M'Jid 
Lito 
Giovanela 
Fertout 
César Brito 

Valente 
Raul 
Rui Esteves 
Calila 

·t Miroslav 
Bilro 
Crespo 
Tahar 
Paulito 
Mário Artur 
Gervino 
João Manuel 
Kimmel 
Álvaro G. 
Reina ldo 

Nuno Neto 
Abel 

Pau lo Gomes ' 

Hugo 
Maurício 
Porfírio 

Su bstit uiçôes: 'Pa ulo Madeira 
por Calila (46), Lito por Rui Este
ves (26) e Giovanela por Paulo 
Gomes (40) Mário Artur por Abel 
(66). Kimmel por Maurício (46), 
e Álvaro Gregório por Porfirio (64) 
Cartão amarelo para Kim mel 
(13), Álvaro Gregório (18), Pau
lito (25), Reinaldo (31 e 45). M i
roslav (33), Cal ila (62), Paulo ~o
mes (67) e João Manuel (74). 
Cartão vermelho para Reina l
do, por acumulação de amare
los. 
Golos: Álvaro Gregório (6), Fer
tout (59), Ca lila (61 ) e César Brito 
(65) 

O Salgueiros, inconfor
mado, tentou tudo para se re
colocar em vantagem e Luís 
Carlos, aos 21 minutos, qua
se surpreendeu Neno, com 
um remate de longe e traiço-

. eiro que o "internacional" do 
Vitória de Guimarães desvi
ou para canto. 

No segundo tempo, o ca
riz da partida não se alterou, 
com o Salgueiros a persistir 
na organização do seu meio
-campo, aproveitando ao má
ximo a falta de ideias dos jo
gadoresvimaranenses, para 
lançar rápidos contra-ata
ques. 

Aos 52 minutos, Fernando 
Almeida "disparou" para a 
área contrária, valendo o de
sarme de Vítor Silva quando o 
avançado do Salgueiros se 
preparava para rematar. 

Basílio foi decisivo no jogo de Guimarães. 

Cinco' minutos depois, o 
mesmo jogador centrou, para 
Vinha falhar escandalosa
mente a emenda frente a Ne
no, no período de maior des
norte da equipa local, na eta
pa complementar, que 
culminaria aos 63 minutos 
com o "bis" de Basílio, que 
fez um "chapéu" ao guarda
redes vimaranense. 

instinto de Neno para canto. 
Na sequência, Basilio ca

beceou à barra, m~m lance 
que, mais do que um aviso, 

.foi um prenúncio do que acon
teceria aos 7 minutos, com 
Fernando Almeida a escapar
se à defesa vimaranense e a 
centrar para Basílio· "mergu
lhar" e fazer o gólo inaugural 
(0-1). 

O Vitória de Guimarães, 
ainda meio aturdido pela en
trada de rompante dos portu
enses, lançou-se para o ata
que e, ~ minuto depois, Ca
pucho foi derrubado por 

Chico Fonseca na área e, na 
conversão da respectiva gt'an
de penalidade, Vítor Paneira 
repôs a igualdade. 

A partida ganhou ritmo e 
competitividade, com ambos 
os conjuntos a dispensarem 
pouca atenção aos aspectos 
defensivos, optando pelo ata
que declarado. 

Aos 17 minutos, Dane con
seguiu espaço na área salguei
rista e, à meia volta, atirou à fi
gura de Pedro Espinha, para 
na resposta Abílio centrar para 
Basílio se antecipar a Arley e 
cabecear à base do poste. 

O Vitória respondia como 
podia, com o guarda-redes 
Pedro Espinha a cotar-se co
mo o principal obstáculo das 
investidas contrárias com in
tervenções decisivas aos 58, 
75, 80 e 85 minutos, as duas 
últimas em remates traiçoei
ros de Quim Berto e José 
Carlos. 

Carlos Calheiros foi mal 
auxiliado, exagerando tam
bém nos descontos que con
cedeu no final da partida. 

N O R E S T E L O 

Belenenses confirma-se 
O Belenenses conquistou 

ontem, com três golos 
em seis minutos (Fertout, 
CalHa e César Brito), uma 
importante e justa vitória, 
por 3-1, frente ao União de 
Leiria, que esteve a ganhar 
no Estádio do Restelo até 
aos 59 minutos. 

O jogo começou pratica
mente com o golo do União 
de Leiria, aos 6 minutos, 
quando ainda nenhuma 
equipa tinha feito algo para 
merecer estar em vanta
gem. O golo dos visitantes 
surgiu após um autêntico 
falhanço de Lito, que amor
teceu a bola para os pés de 

. Álvaro Gregório, o qual re
matou para o fundo da ba
liza de Ivkovic sem qual
quer hipótese para o guar
da-redes. 

Durante o resto do pri
meiro tempo, assistiu-se a 
ataques sucessivos do Bele
nenses , a maior parte dos 

quais, porém, sem qualquer 
perigo para a baliza defen
dida por Miroslav. 

O lance de maior perigo 
do Belenenses, durante o 
primeiro tempo, foi numa jo
gada de insistência do ata
que da equipa "azul" , em 
que um defesa do União de 
Leiria, ao tentar afastar o 
perigo, enviou a bola à ti'a
ve da sua baliza. 

O segundo tempo foi 
mais bem disputado, com o 
Belenenses a chegar ao em
pate, por intermédio de Fer
tout aos 59 minutos, quan
do dentro da grande área 
recebeu a bola de Rogério, 
enquadrando-se e rematan
do de pronto para o fundo 
da baliza de Miroslav. 

Passados dois minutos, 
ainda os festejos dos adep
tos "azuis" não tinham ter
minado, Calila, que havia en
trado ao intervalo, respon
deu da melhor maneira a 

um cruzamento vindo da es
querda fazendo o segundo 
golo do Belenenses. 

À passagem dos 63 mi
nutos , Gervino dentro da 
grande área do Belenenses 
teve o golo 'do empate nos 
pés, mas Ivkovic respondeu 
com uma excelente defesa, 
desviando a bola pela linha 
final. 

O melhor golo do desafio 
foi obtido por intermédio de 
César Brito, que num movi
mento técnico perfeito res
pondeu a um cruzamento 
vindo da esquerda, efectua
do por M'Jid, com um mag
nifico pontapé de bicicleta, 
enviando o esférico ao ân
gulo superior direito da ba
liza do União de Leiria. 

Até ao final do desafio , 
assistiu-se a um jogo inte
ressante, com várias opor
tunidades de golo para as 
duas equipas, mas sem qual
quer proveito. 
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A V -A N ç A DOS NOPERANTES 

Nulo compromete 
ambas as equipas 

Estádio Abel Alves Figueiredo 
Ãrbitro:. Paulo Para1y 

(Porto) 

Goran 
Tozé 
Gaspar 
Valido 
Monteiro 
Eusébio 
Rui Manuel 
Daoudi 
Caetano 
Siasia 
Mangonga 

José Carlos 
Luisão 
Rebelo 
Noverca 
Moreira de Sá 

José Carlos 
Abel Silva 
Rui Gregório 
Leal 
José Joaquim 
Bozinoski 
Costa 
Acacio 
S. Conceição 
Earl 
Lewis 

Avelino 
Teixei ra 
Baron i 
Vicente 
Clint 

Substituições: Abel Silva por 
Clint (46), Bozinoski por Vicente 
(68) e Earl por Baroni (46 ). Rui 

Manuel por Noverca (81), Caeta
no por Rebelo (72), Mangonga 

por Moreira de Sá (59). 

Cartão amarelo para Leal (16), 

Costa (20), Eusébio (34) e Daou
.di (66) 

U ma partida carac
terizada pela fal
ta de interesse, 

em que o futebol de ata
que esteve quase sempre 
ausente, "ofereceu" como 
resultado ao Tirsense e 
Felgueiras um compro
metedor "nulo" , 

No dia em que o mar
roquino Daoudi se estre
ou pelo Tirsense e o pe
ruano Baroni pelo Fel
gueiras, ambos com 

o Tirsense está esta época distante da equipa de 94-95 ... 

características ofensivas, 
os guarda-redes não po
deriam ter tarde mais des
cansada tal foi a desmoti
vação para tentar o golo, 

O Tirsense , não obs~ 
tante a letargia, foi quem 
mais procurou o golo , 
mas encontrou na organi
zação defensiva dos ad
versários o estratage
ma ideal para prolongar 
"sine die" o empate ini
cial. 

CHAVES 

No segundo tempo o 
cariz da partida manteve
-se inalterável, embora o 
Tirsense continuasse, 
ainda que de uma forma 
lenta e muito denunciada, 
a procurar a vitória. 

A partir do meio da se
gunda parte, o conjunto 
forasteiro abdicou do con
tra-ataque, preocupando
-se apenas em suster as 
investidas adversárias a 
meio campo, 

GOLEOU 

Nos minutos finais , 
contudo, a equipa orien
tada por Jorge Jesus ten
tou jogar com o efeito sur
preso, aumentando o rit
mo dos suas iniciativ~s 
atacantes, mas o guarda
-redes Goran e seus pares 
não se deixaram surpre
ender. 

A arbitragem, sem in-' 
fluenciar o desfecho da 
partida, esteve, no entan
to, bastante insegura. 

Frangos a mais num só jogo 

Zé Nuno 
P. Alexandre 
M.I Correia 
Tonino 
Q, Machado 
Ru i Loja 
Rui Alberto 
Amarildo 
Dino 
Serrinha 
Dani Diaz 

Orlando 
Manu 
Vinagre 
Chico Oliveira 
João Pedro 

Paulo Sérgio 
Gi la 
Portela 
Beto 
Joel 

.,' Stoilov 

Jorge Si lvério 
Nuno Afonso 
Eurico 
Jimy 
Nuno Lu ís 

, Paulo Renato 
Vítor Manuel 
S, Gamboa 
Tarcísio 
Sou'sa 

s~g:iii~i~~;s: Rui ' por 
ão Pedro (71), Dino por Manu 
(46) e Serrinha por Vinagre (76) 
Portela por Tarcísio (28), Stoilov 
por Sousa (60) e Jorge Silvério por 
Vítor Manuel (69) 

amarelo para Dani Diaz ' 
, Jimy (28 e 43), Stoilov (34), 
Pedro (63) e Nuno Luís (82), 

vermelho para Jimy (43). 
Ton ino (2), Manuel Cor-

i (22), Amarildo (36), Beto 
e Manu (5 1) 

l j J. J 

O Desportivo de Cha
ves conseguiu ontem 

um triunfo tranquilo fren
te ao Campomaiorense, 
que teve no guarda-redes 
Paulo Sérgio um elemen
to desinspira do e que 
"contribuiu" para três dos 
quatro golos dos trans
montanos. 

A possível estratégia de 
contenção dos raianos , 
tendo em vista a obtenção 
de um ponto, "morreu" lo
go aos 2 minutos, quan
do Tonino num livre apon
tado a 30 metros da ba
liza inaugurou o marca
dor. 

Seis minutos depois, 
Rui Loja quase fez o 2-0, 
mas o remate do médio 
flaviense saiu junto ao 
poste, já com Paulo Sér
gio batido, para num dos 
poucos lances de ataque 
do Campomaiorense, Ji
my, aos 10 minutos, rema- , 
tar ao lado. 

O nervosismo do guar
da-redes do Campomaio
rense era cada vez mais 

evidente, notand'o-se, so
bretudo, na forma insegu
ra como procurava deter 
os remates contrários, co
mo sucedeu aos 22 minu

, tos , permitindo a Manuel 
Correia elevar-se e marcar 
02-0, 

Aos 36 minutos, nova 
saída em falso de Paulo 
Sérgio, permitiu a Ama
rildo um golo de belo efei
to, para três minutos de
pois Nuno Afonso salvar 
sobre o risco de ,baliza um 
"tiraço" de Dani Diaz. ' 

A resposta surgiu aos 
41 minutos, com Joel a r e
matar violentamente, pa
ra Manuel Correia substi
tuir o estreante José Nu
no Amaro, numa altura 
em que o Campomaioren
se procurava, em deses
pero, reduzir a desvanta
gem. 

A diferença poderia ter 
sido reduzida se Juvenal 
Silvestre, aos 43 minutos, 
tivesse assinalado uma 
grande penalidade de 
Amarildo sobre Tarcísio, 

....... l.J j, 1 _ .... '., ., ,_, .'& ........ .... .... ... J. 

.' 

no único erro do árbitro 
sadino. 

No segundo tempo , e 
mercê da vantagem con
seguida, o Chaves entrou 
mais suave, permitindo à 
equipa adversária "assu
mir" as despesas do jogo, 
pagando a factura desse 
facto aos 48 minutos, por 
Beto, na recarga a um 
"disparo" de Jorge Silvé
rio. 

A r eacção flaviense , 
sentindo o perigo de uma 
excessiva aproximação, 
não se fez esperar e, aos 
51 minutos, uma nova "fi
fia" de Paulo Sérgio "en
tregou " o quarto golo a 
Manu. 

A partir daqui a parti
da entrou num ritmo de
sinteressante, com ambos 
os conjuntos conformados 
com o resultado, não exis
tindo mais situações pas
síveis de golo ou de menor 
desempenho para Juvenal 
Silvestre que , à parte o 
lance descrito, fez uma ac
tuação razoável. 
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Braga eficaz 
sobe, sobe ... 

Vladan 
Isa ías 
Matias 
Cao 
Constantino 
Cristovão 
José Armando 
Chico Nelo 
Rui Óscar 
Nando 
Se rifo 

Best 
F. Lopes 
Ricardo 
Armando 
Reisinho 

Rui Correia 
Zé Nuno 
Artu r Jorge 
Sérgio 
Chico Silva 
Evandro 
Barroso 
Bruno 
Baltazar 
Pedro Miguel 
Karog lan 

Quim 
P. Monteiro 
Obradovic 
Jorge Ferreira 
Toni 

Substituições: Cao por Reisinho 
(70) e Chico Nelo por Ricardo 
(62). Bruno por Paulo Monteiro 
(86), Baltazar por Jorge Ferreira 
(77) e Pedro Miguel por Toni (70). 
Cartão amarelo para Matias 
(24), Zé Nuno (42), Rui Óscar (44), 
Karoglan (54) , Cristovão (59), 
Cao (64) e Chico Silva (82) Car
tão vermelho para Serifo (88). 
Golo: Bruno (60) 

Com um golo solitário de 
Bruno, o Braga foi on

tem "arrancar" três pontos 
ao Leça, que somou a sua 
terceira derrota caseira. 

Leceiros e bracarenses 
proporcionaram um mau es
pectáculo de futebol em que 
faltou emoção e sobrou "lu
ta" e virilidade a meio cam
po, agravado com uma ac
tuação infeliz do árbitro lis
boeta Vítor Reis. 

Jogo fraco 

Na primeira parte, a qua
lidade do jogo foi mesmo 
muito fraca e apenas houve 

uma situação de perigo, aos 
14 minutos, quando Serifo 
lançou Zé Armindo, na es
querda, que liberto de mar
cação atirou à figura de Rui 
Correia, 

Na etapa complementar, 
o Braga tornou-se mais am
bicioso, porém foram os lo
cais a criar perigo, aos 49 
minutos, com Nando a cen
trar e Isaías a beneficiar de 
falha da defesa bracarense 
mas a rematar rasteiro ao 
lado. 

Lance decide jogo 

O jogo continuava "mor
no", mas a formação mi
nhota conseguiu marcar, 
aos 60 minutos, com Artur 
Jorge a cobrar um livre, 
Nando falhou a intercepção 
e Bruno, beneficiando da 
passividade da defesa do Le
ça, fez um "chapéu" a VIa
dan quando este tentava ir 
ao seu encontro (0-1), 
- Os pupilos de Fernando 

Festas não tiveram capaci
dade de reacção e o Braga 
voltou a criar perigo, aos 76 
minutos, quando Evandro ti
rou VIadan do caminho mas 
perdeu o controle do esféri
co, gorando-se a hipótese de 
marcar, 

Arbitragem deficiente 

Aos 85 minutos, Evandro 
ganhou um ressalto e rema
tou ao poste esquerdo da ba
liza de Vladan com o esférico 
a ficar na posse de Toni, que 
rematou com Rui Óscar a 
cortar sobre a linha de golo. 
f O árbitro lisboeta Vítor 
Reis esteve mal. 

EMPATE INJUSTO 

Penalti duvidoso 

Rufai 
, Carlos Costa 

Lu ís Miguel 
Jorge Soares 
Eugénio 
Pedro Miguel 
Paiva 
Hajry 
Punisic 
Helcinho 
Djukic 

Ivo 
Marco Nuno 

'm Jorge Cacioli 
Janovic Christian 
J. Cerqueira :' Edvaldo 

S~bstitulções : Beto p~~'JanOviC 
(66), Luciano por Lima (74) e Ro
berto Carlos por Jaime Cerqueira 
(51 ) Lu ís Miguel por Christian 
(46), Paiva por Cacioli, (65) e 
nisic por Edva ldo (88) 
Cartão amarelo para Djuki 
(20), Lila (24), Punisic (68), 
los Costa (72) e Tuck (88 ), 
Golos: Roberto Carlos (2 1), Vasco 
(26) , Punisic (31 ) e Djukic (63 -
g.p,), 

OS "pupilos" de Bernardi
no Pedroto entraram no 

jogo decididos a JIllll'(ID' redo, 

__ ~~_~~!o. ~"~~ 

oportunidade de Tuck (5), adi
antaramse no IIlRI'rn.dor, aos 
21 minutos, com Roberto Car
los a ganhar um ressalto à en
trada da área e rematar forte 
sem hipóteses para Rufai (l
O). 

A pressão dos locais conti
nuou e, aos 26 minutos, Vas
co aproveitou um mau alívio 
de Jorge Soares para rematar 
colocado e fazer o 2-0. 

O Farense reagiu bem aos 
golos e, aos 31 minutos, Puni
sic aproveitou um "buraco" 
na defesa para "romper" no 
lado direito, entrar na área e 
marcar sem problemas (2-1). 

No segundo tempo o Fa
rense equilibrou a partida e, 
aos 49 minutos, Punisic re
matou forte para defesa de Mi
hacic, com Beto a responder 
para os minhotos ao isolar-se 
pela esquerda mas, em boa 
posição, a rematar torto (54), 

Aos 63 minutos, Djukic em 
patou de grande penalidade e 
o jogo tornou-se feio pois o ár
bitro lisboeta não mais conse
guiu controlar a partida, mos
trandose muito nervoso e sem 
sintonia com os seus fiscais de 
linha até ao final do encontro. 
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BASQUETEBOL 

Madeirenses "massacram" 
o Illiabum sofreu nas An

tas o seu primeiro desaire, al
go que também aconteceu ao 
Estrelas, derrotado em San
galhos por três pontos (100-
-97), depois de ter ganho nas 
duas primeiras rondas, pri
meiro ao Seixal e depois em 
casa ao Queluz. O basquetebol feminino 

madeirense teve, on
tem, um dia cem por 

cento vitorioso. Clube Amigos 
do Basquete/ Levi's Store e 
Nacional venceram os res
pectivos jogos da I Divisão. 

As "amigas", que se des
locaram aos Açores para de
frontar o União Micaelense 
não sentiram grandes dificul
dades, frente a um adversá
rio que foi "repescado" devido 
à desistênCia do campeão, Es
trelas daAvenida. 

Vrndas de uma série de jo
gos com mais exigências do 
que este, as madeirenses im
puseram o seu ritmo e não 
permitiram "veleidades" às 
açorianas, vencendo por um 
dilatado 104-21. Com uma de
fesa muito agressiva, rapida
mente se adiantaram no mar
cador. Ao intervalo já venci
am por 4&8 (?), um resultado 
que só tem paralelo em al
guns jogos de escalões de for
mação. No segundo tempo Jo
ão Fernandes cont:iimou a ro
dar a equipa e a aumentar a 
vantagem. 

Neste encontro ficou bem 
patente a diferença de valo
res entre dois conjuntos de 
"galáxias" distintas ... 

Depois deste jogo o 
CAB/Levi's Store segue para 
a Bélgica onde disputará, na 
próxima quarta-feira, a se
gunda "mão", da segunda eli
minatória da Taça Liliana 
Ronchetti, frente ao C. B. 
Saint Servais. 

• CAB/levi's Store e Nac!onal não sentiram grandes 
dificuldades para vencer os primeiros jogos fora 
de portas, por números bastante esclarecedores. 
Por cá o União "despachou" o CIBA. 

Depois de uma vitória folgada, nos Açores, o CAB viaja para a Bélgica. 

Pelo CAB/Levi's Store ali
nharam e marcaram: Ingela 
(3Q), Ema (11), Sandra Rebo
lo, Marisa, Carla Abreu (7), 
Mafalda, Isabel (23), Luísa 
(7), Sandra Duarte (12), Paula 
(8). 

"Passeio" na Amadora
o 

No pavilhão de Queluz, o 

Clube Desportivo Nacional , 
também não encontrou difi
culdades para vencer a Esco
la da Amadora. O resultado 
final, 41-82, espelha bem a di
ferença de valores entre os 
dois conjuntos. 

Apresentando-se com to
dos os reforços para a pre
sente época, a equipa de Jo
ão Freitas comandou sempre 

VOLEIBOL 

o marcador e ao intervalo já 
vencia por um esclarecedor 
18-42. 

No segundo tempo as ma
deirenses geriram a vantagem 
e nunca permitiram qualquer 
aproximação das amadoren
ses. O facto da equipa da casa 
não contar com uma jogado
ra estrangeira, associado ao 
facto de ter perdido a sua me-

Nacional e Sporting de Espinho 
abrem a 1 a Divisão com vitórias 

O Sporting de Espinho ini
eiou hoje a defesa do tí

tulo nacional de voleibol mas
culino com uma vitória, por 
3'{) (15-8,15-4,15-10) sobre os 
Antigos Alunos, em jogo da 
primeira jornada da fase ini
cial da prova, realizado em 
Ponta Delgada, 

Na Maia, o Castêlo local, 
também candidato ao ceptro, 
recebeu o estreante Machico 
do Funchal e arrecadou os 
três pontos em disputa, ao 
vencer por 3-1 (9-15, 15-5, 15-4, 
15-5). 

Os insulares, que benefi
ciaram da desistência do 
Sporting para competirem 
na divisão principal, come
çaram melhor, ao conquista
rem o primeiro parcial, dei
xando a ideia de que poderi
am causar surpresa nesta 
ronda, mas os pupilos de Vi
eira Monteiro reagiram bem 
e acabaram por triunfar sem 
dificuldade. 

Em Matosinhos, o Lei
xões, que esta época tem pre
tensões de regressar ao topo 
da modalidade, recebeu o Es- ' 
moriz e aplicou três "capo
tes" (15-6, 15-6, 15-1), que dei-

xam bem patente a diferen
ça de valores entre os dois 
conjuntos. 

Finalmente, em Espinho, 
a Académica local rl3cebeu 
esta noite o Nacional da Ma
deira, tendo os funchalenses 
conquistlWo os três pontos, 
vencendo por 3-1 (15-9, 15-8, 
10-15,15-13), 

Esta primeira jornada do 
"nacional" conclui-se na quin
ta-feira, com a realização do 
encontro entre o campeão da 
segunda divisão, o Nacional 
de Ginástica, e a Académica 
de São Mamede, que teráco
mo palco o pavilhão do com
plexo desportivo de Alcabi
deche. 

lhor jogadora, Mery Andrade, 
retira-lhe qualquer possibili
dade de discutir os jogos com 
conjuntos do nível dos ma
deirenses. Pelo Nacional ali
nharam e marcaram: Odilia, 
Fátima (14), Tina, Kelly (5), 
'Meríeia (2), Karen (35), Mó
nica (12), Luísa, Vera (12) e 
Sandra (2) 

Por seu turno, o União re
cebeu e venceu o CIBA, por 
66-41, em jogo disputado no 
Pavilhão dos Salesianos, a 
contar para a jornada inau
gural da II Divisão feminina. 

Surpresa 
nos Olivais 

Dos restantes jogos da ron
da inaugural da I Divisão fe
minina, o destaque vai para 
a vitória do Olivais sobre o 
"candidato" União de Santa
rém ( 74-65). Os restantes re
sultados foram os seguintes: 
Sporting Figueirense - CIF, 
57-54; São Luís -Desportivo 
da Póvoa, 60-86 e Algés -Ana
dia, 54-64. 

Porto e Esgueira 
comandam a Liga 

O Esgueira, que foi ganhar 
ao recinto do Beira Mar por 
71-63, e o F. C. Porto, vence
dor em casa perante o Illia
bum por 102-87, comandam o 
primeiro campeonato profis
sional português de basque
tebol masculino, após a dis
puta da terceira jornada. 

O Benfica, que na quarta
-feira foi conquistar um exce- , 
lente empate (64-64) a Bel
grado - frente ao Partizan -, 
recebeu e bateu o Atlético por 
92-74 e tem também cinco 
pontos, tantos quantos os do 
Queluz, que foi ganhar ao Sei
xal por 70-66. 

No outro encontro da ron
da, a Oliveirense conquistou 
o primeiro triunfo, ao derro
tar em casa a Ovarense por 
96-77. 

Na I Divisão (Zona Sul), 
na qual está integrado o 
CAB/Levi's Store, registaram
-se os seguintes resultados: 
Farense -Imortal, 80-91; Fisica 
-Barreirense, 101-80 e Estoril-
-Correios, 6&69. O Jogo Mon-
tijo-CAB foi adiado. 

JORGE SOUSA 

TÉNIS DE MESA 

São RoquejEurocash 
derrotado na Amadora 

O São Roque/ Eurocash 
não foi feliz na deslo

cação à Amadora, pois foi 
derrotado pelo Estrela da 
Amadora, por um expressi
vo 4-1, em jogo a contar para 
a 4ª jornada do Campeonato 
Nacional da 1 ª Divisão mas
culina de Ténis de Mesa, 

A equipa madeirense não 
foi capaz de contrariar o 
grande favoritismo do Es
trela, uma vez que esta for
mação apresenta no seu 
plantel o actual Campeão 
Nacional, Ricardo Roberto 
e um dos melhores estran
geiros do campeonato, Ale
xandre Grebentsoz. 

Mesmo assim os sanro
quinos conseguiram estabe
lecer a igualdade no marca
dor (1-1), por entermédio de 
Artur Silva. 

No jogo mais equilibrado 
da tarde que colocou frente 
a frente, Alexandre Gre
bentsoz -Alexandre Gomes 
a vitória viria a "sorrir" pa
ra o atleta da casa por um 
escasso 2-1. 

Nos restantes jogos a equi
pa de São Roque viria a per
.der ambos,por 2'{), ficando as
sim demonstrado a grande 
superioridade da equipa do 
Estrela da Amadora. 

No jogo grande da jorna
da o Sporting Clube de Por
tugal foi vencer por um "cla
ro" 4-1 a equipa do Casa Pia, 
Com esta vitória a equipa de 
Alvalade destacou-se no pri
meiro lugar do campeona
to, sem qualquer derrota. 

O jogo entre as equipas 
do Ramiro José e do Terce
na foi dirigida pelo árbitro 
madeirense, Daniel Gou
veia, 

Os restantes resultados 
da jornada foram: Casa Pia, 
1, Sporting, 4; Ramiro José, 
2, Tercena, 4; Ginásio de 
Valbom, 4, Ac, 8 de Janeiro, 
O; ; C.P.N" 2, Vitória de Se
túbal,4, 

O Jogo Sporting das Cal
das - Novalense foi adiado 
para o dia 11 de Outubro, 

JUAN GONÇALVES 

. I 
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De facto as declara
- ções do capitão "ver

de-Rubro" cairam 
que nem uma bomba no seio 
da equipa,e do andebol mari
timista, deixando para se
gundo plano um jogo onde os 
madeirenses tinham grandes 
responsabilidades. 

Frente a um adversário 
do "seu" campeonato, o Ma
rítimo soube e muito bem dei
xar de lado o "caso do dia" e 
partir para um jogo onde afi
nal conseguiu obter em mui
tos momentos, pormenores 
de grande eficácia nomeada
mente na segunda parte. Des
taque sem dúvida para a exi
bição do Jugoslavo Vladimir, 
finalmente ao seu nível, no
meadamente na finalização 
onde esteve imparável. 

. Os Madeirenses tiveram 
no Ginásio do Sul um adver
sário de respeito. Forte na fi
nalização com dois excelen
tes meias distância foi o Ma
rítimo, no entanto, a dar o 
mote na fase inícial do jogo 
onde conseguiu, logo de iní
cio, uma vantagem de três go
los. Depois vieram as difi
culdades. A defender mal, 
deixando o seu adversário 
jogar e tomar a iníciativa, fo
ram motivos suficientes pa
ra que até final dos primei
ros trinta minutos a equipa 
continental estivesse sempre 
na frente, sem que os "Ver
de-Rubros" tivessem capaci
dade de modificar fosse o 
que fosse. Aliás o Ginásio foi 
para o descanso com a van
tagem de 13/ 9. 

O Marítimo regressou 
das cabines bem diferente pa
ra melhor. Aliás foi na se
gunda metade do jogo que a 
equipa da casa soube dar a 
volta aos acontecimentos e 
criar mais dificuldades ao seu 

• O Marítimo continua invicto no presente 'ínacional". 
Onte'm derrotou o Ginásio do Sul por 25/22, uma vitória 
que,afinal passou para segundo plano com o caso 
Roberto Vieira 

Nuno em grande estilo procura obter mais um golo para a sua equipa. 

adversário. Com Vladimir em beram até final, perante um Nuno Mota, Marco Gomes (1), 
grande plano, excelente na adversário que nunca baixou Antónío Miguel e Bento Ma-
finalização, mas também com os braços, manter toda a se- chado. 
toda a equipa a defender me- renídade necessária. Ginásio : Nuno Rego, 
lhor, o Marítimo não só equi- Sob a arbitragem de Rui Mauro, Nuno, Ricardo (4), Di-
librou o jogo como passou a Velez e Rui Tomás as equi- ogo, Fernando, Xavier (1), 
dominar toda a iníciativa do pas alinharam: Marítimo: Paulo Salgado (1), Milandin 
Ginásio. Fruto dessa deter- Nuno Silva, Vladimir (11), (6), Marco, João Lopes, Sla-
minação, os madeirenses ga- Hernâni, José Vieira (4), Mar- visa (6), Raposo e Fernando 
nharam um vantagem curta co Pereira (3), Duarte Filipe (2). 
é verdade, mas também sou- (2), Lars (4), Marco Sousa, HERBERTOPEREIRA 

DIVISÃO FE M I N I NA 

Muita pancada pouco andebol· 
O Madeira ganhou mais 

uma vez num espaço 
de uma semana ao Acadé
mico. Desta foi por 16/14, nu
ma partida onde a dureza fí
sica quase que substituiu a 
capacidade técnica das jo
gadoras. 

Foi de facto mais um 
derbi com todos os condi
mentos, emoção, equihôrio; 
muito público mas de ande
bol pouco se viu. As duas 
equipas infelizmente foram 
por um caminho nada agra
dável, fazendo deste jogo um 
mau espectáculo. 

Depois da vitória do Ma
deira há uma semana na Su
per-Taça sabia-se que a his
tória poderia não repetir-se. 
Afinal agora era campeona
to, objectivos pelo qual am
bas as formações vão lutar. 
Começou melhor o Académi
co, perante a fraca prestação 
defensiva do seu adversário. 
No entanto este não seria um 
jogo para servir de exemplo, 

Judite Paris tenta "furar" a muralha defensiva academista. 

como anteriores encontros 
entre estas duas equipas. Mu
ito atabalhoamento, muitos 
passes falhados, muitas fa
lhas técnicas deram a este jo
go uma imagem pálida da
quilo que ambas podem va
ler. O Académico sente de 
facto a falta de Rouminiana, 
pois a partir do momento em 
que o Madeira recuou a sua 

defesa, acabou a capacidade 
ofensiva das academistas . 
Sem meia distância, o Aca
démico sentiu muitas dificul
dades para adaptar o seu jo
go perante a defesa "azul". 
Com Juliana, talvez a melhor 
em campo, o Madeira ainda 
na primeira parte passou pa
ra a frente, terminando os 30 
minutos iniciais em vantagem 

por 7/6, sem que no entanto 
estivesse e jogar bem. 

A segunda parte nada de 
novo trouXe ao jogo. Muita 
pancada, demasiada agressi
vidade de ambos os lados, in
clusive duas agressões que 
passaram em claro, não per
mitiram que qualquer das 
equipas tivesse a necessária 
concentração para dar a volta 
ao jogo, meta tão fácil peran
te tanta desorganização. 

Uma vitória mais para o 
Madeira num jogo que não 
serve de exemplo a ninguém. 

Sob a irregular arbitra
gem de Rui Velez e Rui To
más as equipas alinharam: 
Académico: Esmeralda, Ri
ta, Carla (6), Ana Sobral (5), 
"Xuxa", Cilisia (1), Ligia (2), 
Silvia, Micaela, Margarida, 
Mónica, Filipa e Susana. 

Madeira: Mirjana, Mi
caela, Helena (3), Sandra (2), 
Judite (4), Tânia (2), Juliana 
(3), Elda, Andreia, Mariela 
(2), Ivelice e Rute. 
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NO MARíTIMO 

~oberto Vieira suspenso 
E-ra ·um desfecho aguar

. dado. O capitão mari
timista foi suspenso pela 
direcção do seu clube de
pois da declarações ao 
DIÁRIO onde criticava o 
treinador, João P.rudente, 
dizendo mesmo que "esta 
equipa merece outro trei
nado r". Foi a gota de água 
e ontem o jogador esteve 
no Pavilhão, mas na ban
cada. Significativo ou não, 
foi o gesto de toda a equi
pa no final. Após o apito fi
nal dirigiram-se ao local on
de Roberto Vieira estava 
dedicando-lhe a vitória ... 

O DIÁRIO entretanto, 
em diálogo com o dirigen
te do andebol maritimista, 
Porfirio Ornelas, ainda na 
manhã de ontem, ficou a 
saber que este será um as
sunto a resolver dentro de 
dias, mas não quis falar 

NFANTE 

mas o sobre este cas.o. Por 
outro lado todo o plantel 
está agora num silêncio to-. 
tal para a comunicação so
cial, segundo ordem da di
recção. De qualquer modo 
o DIÁRIO "furou" este blo
queio e junto de alguém 
bem próximo da equipa. fi
cou a saber que na próxi
ma terça-feira haverá uma 
reunião para tratar deste 
caso. Ainda mais, ficámos 
a saber que a solidarieda
de em redor do capitão é 
grande e, inclusive, um an
debolista, que nos pediu o 
anonimato, dado o "black
out", confirma que "as 
coisas estão cada vez pio
res relativamente ao trei
nador" e que "tudo o que 
foi referido pelo capitão é 
verdade e os responsáveis 
do andebol sabem". 

HP 

DERROTADO 

Banho de humildade 
N a outra partida, a pri

meira da tarde, o Co
légio do Infante recebeu e 
foi derrotado pela forma
ção do Quinta da Princesa 
por 26/ 17, num jogo que 
foi certamente um verda
deiro banho de humildade 
para a formação madei
rense que nunca foi capaz 
de superar a determina
ção, entrega e grande es
pírito de sacrifício que o 

seu adversário deu ao jo
go. As madeirenses, por 
seu turno, entraram em 
campo demasiado descon
traídas, deixando as coisas 
andar esquecendo que do 
outro lado estava de facto 
um equipa forte e que nor
malmente vende caro os jo
gos. 

Uma lição para o futu
ro . Valor não falta certa
mente ao Colégio. 

ACADÉMICO INVICTO 

Temos candidato 
P or outro lado a equi

pa masculina do Aca
démico recebeu e venceu, 
sem dificuldade de mai
or, a renovada formação 
do Passos Manuel por 
25/ 16, numa partida que 
deu para verificar que, de 

facto, nos academistas 
mora uma excelente equi
pa, candidata sem dúvida 
ao regresso à I Divisão. 
Com este resultado ó Aca
démico continua invicto 
no "nacional" secundá
rio. 

T A Ç 'A D E P O R T U G A L 

Barreirense na Taça 
O Barreirense ontem 

no Pavilhão dos Sale
sianos ganhou ao Olivais 
e Moscavide por 21/ 18 e 
continua na Taça de Por
tugal. Ontem obteve uma 

excelente vitória, apesar 
da equipa ter apenas ali
nhado com sete jogadores, 
um facto que se deveu a 
um problema com as ins
criqões . H.P. 
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• 
E M RESPOSTA A ARTIGO D O D I Á R O 

CAB justifi~a s,ubsídio , 
• Recebemos do Clube Amigos do 

Básquete uma carta, ao abrigo do 
direito de resposta, em referência a 
um trabalho onde o DIÁRIO abordou 
os critérios de apoio aos clubes de I 
Divisão. 

S idónio Fernandes, 
presidente do CAB 
fez chegar ao DIÁ

:ElIa a seguinte carta: .. 
1. Publicou o DIÁRIO, 

na edição de ontem, dia 28 
de Setembro de 1995, uma ' 
extensa reportagem acerça 
do subsídio atribuído ao 
C.A.B. para a sua equipa da 
1 ª Divisão masculina, com 
destaql;fe de 1 ª página, em 
que se lê: "Subsídios do 
C.A.B. contestados pelos 
outros clubes"; 

2. Baseia o DIÁRIO 
toda a sua argumentação 
( e nessa base é colocada 
a questão a responsáveis 
por outros clubes) no fac
to de, apesar da nossa 
equipa estar na 1ª Divi
são federativa, existir 
uma outra divisão preten
samente "acima" - a actu
al Liga Profissional; 

3. Com esse (err ado ) 
pressuposto, conclui-se que 
o C.A.B. não deveria rece
ber o subsídio previsto pa
ra a 1 ª Divisão a qual, seria, 
afinal, uma divisão secun
dária; 

4. Uma simples consul
ta aos Regulamentos Fede
rativos, uma simples aus
cultação à própria Fede
ração (ou Associação) 
ou até um simples 
contacto connosco 
(que, julgamos 
nós, deveria 
ter sido fei
to) teria da
do à repor
tagem um 
outro en
quadramen
to e uma ou-
tra versão 
dos factos 
que permiti
r ia então 
aos leitores 
retirar as 
conclusões 
quê enten: 
dessem; as
sim, apenas 
lhes foi fa
cultada uma 
parte da in
formação, 
induzindo
os na conclusão que {pre
meditadamente?) sé pre
tendia retirassem; 

5.vejamos então os fac-
tos: .. 

- na época 94/ 95 , o 
CAB. disputou a 2ª Divisão 
nacional; acima dessa só ha-
via mais .uma - a . primeira 
- dividida nas séries A1 é 
A2, que jogavam entre si; 

- mercê do resultadó ob
tido, o C.A.B. garantiu o 
acesso à primeira; 

- paralelamente, insti
tuí-se uma Liga Profissional, 

de livre acesso (não por 
classificação anter ior ) à 
qual podia aderir qual-
quer: clllbé (até ; 
da 3ª Divi
são), 
des-

d~ :que apresentasse uma sé
rie de gárantias de ordem fi-
nanceira, coIrio seja um or
çamento minimo de 45.000 

. contos e uma garantia ban-
cária; 

~ o próprio CAB foi con-
.. vidado (por diversas vezes 

e insistentemente) a inte
grar a Liga; não o fez por 
motivos óbvios; 

.:-. houve equipas da 1 ª 
Divisão (a anterior) que op
taram por não aderir à Li
ga (das 20, só lá estão 12); 
como, ao contrário, houve 

qgliJpas de seg~nda q,ue dalidades qué nem tem a ai ,' . razão qu@, ni}o aceitáme$o' 
mânifestaram v oIjtáde ,de Divisão); a Madeira tem. 3' ." convit~ de í! iniegr~r; , ~ 
entrar; ," * , ... ,." equipas ritasc.ulfnÇlS'nós "na;" .F,ace ao expósto, cOD) to-

- em ternios federativos;:· cionais" ,em {rê.s' diferentes::' if."da a ~inc@ridade, ' não no,;' 
só existe 'u.~a primeira di- divisões: C.Â.B. , UniãO e Na- . 'julgarmos bene~icilidbS; em 
visão - a 'uossa .- e caso a cional; recebem por isso, de nada em relaçjio a-quem 
tiganãotivess~ arrancado acorao com o aprovado no quer que seja .. Os ,que dis-
~~ ,ano (como chegou a Consélho de Desporto, 100%, putam primeifàs. :diyisões, 
P,(;):usàr-se), se tivessemos su- 50% e 25%, 'respectivamen- actualmente, terãoj$.assado 
bidÓ, também estaríamos a te, do valor estabelecido pa- por duas-divisõe§ .áliaixo 

" jogar com o Benfica ra a 1 ª Divisão; dessa, antes de lá chegar. a 
ou o ., - a Liga Profissional (de mesmo que nós! Subiínos os > .. ; .. que o basquetebol é pionei- mesmos 3 degraus até ao to-

":; . 1'0 ) é uma r ealidade dite- po. Não há qualquer divisão" 

Porto; 
- sempre foi critério, em 

todas as modalidades, que 
uma subida de divisão pro
voca um acréscimo de sub-
sídio; se fosse para termos 
subido e mantermos o mes-
mo, o que aconteceria? Re
ceberíamos o mesmo do 
União, esse sim da 2ª Divi
são A? E a 2ª Divisão B (na 
prática a 3ª) onde está o Na
cional, quanto receberia? 

- o basquetebol está di
vidido actualmente em 3 es
calões (note-se que há mo-

rente, tão logo pOJ:,. não acima de nós. Houve sim;:-
ser desportô' fede- um'grupo de 12 equipas que' 

rado (na depen- se separou dÇl. .. J:Meração e 
dênc,iit,.ge/lillil< ' formou uma'Liga Profissio-
. federação), éu- nal. Não podemos ser pena-

jo acesso não lizados por isso. 
depende de Registe-se, apesar de tu-
resultados do, que diversos entrevista-
obtidos em dos nãO contestam o valor 
qualquer que recebemos, ou o facto 
divisão in- de sermos de 1 ª Divisão, 
ferior; mas sim, alertani para uma 

- se, necessidade de revêr a situ-
na próxi- ação no que respeita às Li-
ma época, gas Profissionais. a jorna-
o andebol lista é que, abusivamente,' 
arrancar puxa para título que "os clu-
com uma bes estão contra os subsídi-
Liga Pro- os do C.A.B.". Na verdade, 
fissional, o ao ler-se a reportagem e as 
que vai entrevistas, não é essa a 
acontecer? conclusão a que se chega. 
Se, por hi- Finalmente em relação 
pótese, o Ma- a poupar para a construção 

rítimo resol- de pavilhões, só nOs senti-
ver aderir à mos elogiados com a insi-

Liga, ficará a nuação feita. Por dois moti-
receber o mes- vos: porque estamos a cum-
mo subsídio? prir a lei (as normas que 
E, se não ade- regulam os apoios são cla-
rir, concorda- ras quando "obrigam" a in-

rá em reduzir o vestir uma parte dos apoios 
actual subsídio por- em investimento; mais al-

que então haverá guém o está a fazer?) e, em 
"uma divisão acima"? segundo lugar, porque se 

- o que se pode prova que, afinal, o acrésci-
questionar é, com a exis- mo de subsídio que adveio 

tência de Ligas Profissio- da subida de divisão vai ser 
nais, se alguma equipa ma- aplicado, quase na totalida-
deirense resolver aderir, se de, ~m investimento e, por-
deve ou não ter um reforço tanto, em património. Esta-
de subsídio, por se tratar mos certos que o Governo 

de uma realidade dife- Regional achará correcta a 
rente; para as divisÕ' nossa opção. 

es "não profissio- Terminamos, lamentan-
nais" (e, por- do a má-fé que parece ter es-

t a n to, tado subjacente a toda a re-
fed,erati- portagem, transmitindo-se 

v as) , para o público a ideia de 
não que o C.A.B. estaria a rece-

há outra solução que não se
ja a de manter as regras que 
estão definidas; 

- admitimos que a exis
tência de Ligas Profissio
nais pode levar a uma revi
são de critérios; o que nin
guém pode exigir é que um 
clube que disputava a 2ª Di
visão federativa, e sobe, pa
ra receber mais tenha que, 
obrigatoriamente, aderir à 
Liga; o subsídio que é dado 
às primeiras divisões é in
compatível com uma parti
cipação na Liga; foi por essa 

ber dinheiro a mais o que, 
como se vê, é completamen
te falso. É lamentável que 
um órgão de informação c0-

mo o DIÁRIO, embora 
no seu legitimo direi
to de abordar o tema 

_ oU C{'Qvir opiniões ~Q, .. 
br-e Q mesmo, não se 

tenha dado ao "trabalho'; .de' 
ouvir a parte visada :9u de, ' 
no minimo, colher ,mais in
formações sobre a açtual es
trutura dó basquetebol na: 
cional que é, aliás, a pri: 
me ira modalidade a 
adaptar-se à nova Lei de Ba
ses. Esperemos para ver o 
que vai acontecer quando se 
formarem as Ligas Profissi
onais das outras modalida
d(;)s. a que nos parece é que 
há quem esteja a querer 
aproveitar a situação para 
reivindicar mais apoios. 
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Argentina 
goleia 

Portugal 
Portugal perdeu com a 

Argentina, por concludente 
5-1, na final do campeonato 
do mundo de hóquei em 
patins, pelo que a selecção 
albi-celeste conquistou o 
seu quarto título. 

Salinas inaugurou o 
marcador (10) e Diego AI
lende aumentou para 2-0 
cinco minutos depois (15), 
mas a turma das "quinas" 
reduziu na jogada imedia
ta por Rui Lopes (16). 

Quanto à recuperação 
dos portugueses, a equipa 
portuguesa "caiu estron
dosamente", em especial a 
partir do 3-1, apontado por 
Velasquez, que se anteci
pou a um mau passe no 
centro do recinto, isolan
do-se para um golo fácil 
(24). 

Paez (27) e Roldan 
(30) apontaram os restan
tes tentos e, com 10 minu
tos para jogar, foram ain
da os argentinos a domi
nar as operações perante 
um Portugal desinspirado 
e descrente. 

Terceiro título 
para 
Couto 

Emanuel Couto con
quistou ontem pelo tercei
ro ano consecutivo o título 
de campeão nacional de té
nis de singulares masculi
nos, ao vencer na final Jo
ão Cunha e Silva por 3-6, 
6-2, 6-3, 3-6 e 6-3. 

Couto necessitou de 3 
horas e 45 minutos para 
averbar nova vitória no 
campeonato, disputado es
te ano no Clube de Ténis 
de Estoril, o mesmo local 
onde conquistou o seu pri
meiro título. 

Nas duas últimas edi
ções, Emanuel Couto tinha 
derrotado Cunha e Silva 
nas meias finais: em 1993 
vencera por 6-4, 6-4 e 6-4, 
enquanto no ano passado 
triunfara por 6-4, 1-6, 6-1e 
6-1. 

Sexto título 
para Sofia ... 

A campeã naCional de 
ténis, Sofia Prazeres, ,re
afirmou ontem o seu do
mínio a nível interno, con
quistando o sexto título 
consecutivo e mantendo a 
invencibilidade ante te
nistas portuguesas que 
data de Setembro de 1989. 

Na final do campeo
nato nacional absoluto , 
disputada no "court" cen
tral do Clube de Ténis do 
Estoril, Sofia Prazeres im
pôs-se por 6-0, 4-6, 6-0 a 
Ana Gaspar, quarta pré
classificada do campeo
nato. 
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União,2 
Moreirense, O 

Estádio' dos Barré'iros 

Árbitro: Pinto Correia 

Zivanovic Nilscin . 
Milton ~endes " Chiquinho 
Dragan A Augusto 

'.,., Leonardo ' . Fernando Jorge 
.. )oiltonFilipe 

'I" Sérgio Lavos ;, .orlando 
f Rui Sérgio . Vitinha 
. árcio Luis 

enad 

iguel 
enato 
agne 
erafirn 
ernando 

ubstituições: Fernando por Oro 
ando (45), Gouveia por Be.to 
80), Ragne por Filipe (85) e Neli· 
ho por M~rcio Luís (90), 
artões amarelos: Rui Sérgio (28), 
ui Adriano (45), Dragan (47) ,e 
inaldo (59) 
arcadores: Nenad (43) e Beto 

47) , 

Siini5= nas all:uras,tenúi o golo. 

SORT E S D I F ERE NT ES NOS BARREIROS 

Invencibilidade quebrada 
candidatura confirmada 

N o jogo realizado na traram no relvado do Es- seguindo evitar as investi-
noite de ontem, tádio dos Barreiros com das contrárias. 
União e Moreiren- sistemas tácticos idênticos, 

se tiveram sortes distintas. onde os três centrais, os la- Nenad 
Enquanto os madeirenses terais bastante ofensivos e marca 
- em nítida ascensão de as duas ui:lidades na frente 
forma - confirmaram a se apresentavam como as Conscientes da necessi-
candidatura aos três pri- principais referências. dade de aumentar o ritmo 
meiros lugares do Campe- Contudo, desde o primeiro das suas acções, os jogado-

.onato Nacional da II divi· minuto, a turma visitada res "azul-amarelos" impri· 
são de Honra, a turma de demonstrou maior engodo miram maior velocidade ao 
Moreira de Cónegos aver- pela baliza, e aos 14 minu- seu futebol. Imediatamen-
bou a sua primeira derrota tos, Simic dispôs de fIa- te, as situações de perigo 
na prova. grante oportunidade para junto à área dos forasteiros 

Depois de um início de inaugurar o marcador. Iso- começaram a aparecer, 
época menos positivo, a lado, o jugoslavo permitiu com Beto e Simic a atira-
formação orientada por a intervenção de Nilson. rem à malha lateral da ba-
Cancarevic tem vindo a su- No entanto, ao domínio liza defendida por Nilson. 
bir de rendimento, e já não territorial da colectividade 'Dois minutos antes do fínal 
perde há três jornadas. da Rua da Carreira não da primeira parte, Nenad 
Com mais esta conquista, correspondiam as desejá- obteve o primeiro golo da 

,os "azul-amarelos" reafir- veis situações de perigo, partida, para júbilo dos as-
mam o seu estatuto de can- excepção feita ao lance sociados unionistas. Com 
didatos, perante o conjun- atrás referido. Os proces- este tento, era grande a ex-
to que liderava a tabela sos ofensivos da equipa de pectatiya que rodeava o se-
classificativa. Ivan Cancarevic eram mui- gundo período do encontro, 

to lentos e demasiado pre- pois esperava-se pela res-
Sistemas visíveis. Assim, estava fa- posta do conjunto de Car-
idênticos cilitada a tarefa do Morei· . los Garcia. 

rense, que, com maior ou Ao intervalo, o técnico 
Ambas as equipas en- menor dificuldade, ia con- dos visitantes deu ordem 

• 
O M ELHOR DO U N I Ã O 

Novamente Beto ... 
A atravessar um excelen- tividade madeirense. A disci· 

te momento de forma, plína táctica evidenciada pelo 
Beto tem realizado um início quinteto defensivo foi prepon-
de época em grande. O avan- derante para o resultado al-
çado brasileiro foi um dos . cançado. As dificuldades senti-
grandes responsáveis. pelas das pelo Moreirense em trans-
últimas três vitórias averba- por esse bloco defensivo foram 
das pelos unionistas. notórias ... 

Ontem, o valor deste ele- Apesar de não ter consegui-
mento voltou a notar-se. Com do levar a "água" ao seu "moi-
um poder atlético ínvulgar, . nho", a equipa do Moreirense 
Beto foi um constante quebra· confirmou os recursos eviden-
-cabeças para os defesas contrários. Além ciados na sua última deslocação à Madeira, 
de ter realizado uma exibição corivíncente, o quando venceu o Nacional. Contudo, desta 
brasileiro apontou o segundo golo do feita, defrontou um conjunto mais experien· 
União, e proporcionou o primeiro a Nenad. te, e que não deixou os "craques" de Moreira 

Em destaque, estiveram também os cínco de Cónegos brilhar. 
elementos do sector mais'reduado da eolflC" j ,w u' liIJ01IJ~j [ )(" " (' .. t 1 .hgl 1 .,11 ) P'.j À'l ,:l 

de entrada a Fernando, ex· 
-jogador do Estrela da Ama
dora, no intuito de i:tbrir a 
sua frente de ataque. Mas, 
ainda Fernando dava os 
primeiros passos no relva
do, quando o União ampli
ou a vantagem. Na sequên
cia de uma excelente trian
gulação entre Simic, Nenad 
e .Beto, o avançado brasi
leiro introduziu a bola na 
baliza do Moreirense. 

Saber gerir 
a vantagem 

Depois de conseguir 
uma vantagem relativa
mente tranquila (pois um 
golo do Moreirense altera
ria totalmente este cená
rio), os craques unionistas 
tinham a missão de gerir 
o encontro. Objectivo per
feitamente conseguido, 
pois foram sempre os ma
deirenses a estar mais per
to do terceiro golo do que 
o Moreirense do seu pri
meiro. 

O sector mais recuado 
da formação "azul-amare
la" estava intransponível, 
e Zivanovic era um guar
da-redes tranquilo ... A cin
co minutos do final do en
contro, Carlos Garcia ain
da troca um defesa por um 
avançado, mas o tempo 
era escasso. No outro lado, 
Cancarevic' também fazia 
alterações, no intuito de 
"queimar" mais alguns se
gundos. 

Arbitragem 
de fraco nível 

O trio de arbitragem, li
derado por Pinto Correia, 
foi a pior, equipa em cam
po, com uma aCtuação de 
fraco nível, em: prej uí?o P.1l 
equipa da casa. 

111 J' I l[ PHDRQ ;4,RA8,J,Q ,~ 
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C A B NAS 

Cancarevic satisfeito 
Satisfeito pela vitória da sua equipa, Cancarevic surgiu 

aos órgãos de comunicação social com um sorriso 
largo na face . Muito bem disposto, como lhe é caracte· 
rístico, Ivan quis mostrar que já sabe algumas palavras do 
vocabulário português e antes das perguntas, diss~: "Mais 
uma vitória! Mais três pontos!" 

Depois, reconheceu que este "foi um resultado impor
tante" . Referindo-se a duas séries distintas de resulta
dos, adiantou: 

"Perdemos os primeiros três jogos, e ganhámos os úl-. 
timos três". Agora, "está tudo bem", salientou com satis
fação. 

O técnico dos unionistas considera que a equipa "está 
em boa forma", realçando que "o grupo está unido" . Nes
te momento, o pensamento já está virado para o próxi
mo jogo, que "vai ser muito difícil". 

Instado a referir-se ao bom momento que a sua equipa 
atravessa, Cancarevic lembra que "foi preciso algum 
tempo". 

Garcia aceita derrota 
Derrotado pela primeira vez na presente edição do 

Campeonato Nacional da II Divisão de Honra, Car
los Garcia começou por dizer que este "foi um jogo mui
to competitivo, em que o União da Madeira acabou por 
vencer bem, pelos momentos em que fez os golos". Uma 
pequena pausa, para depois esclarecer: "Sofremos o 
primeiro golo no final da primeira parte, e quando qui
semos rectificar o resultado, o União ampliou a vanta
gem. Logicamente, as coisas ficaram muito mais com
plicadas ... " 

Contudo, Garcia não deixou de enaltecer à "a louvá
vel atitude dos jogadores do Moreirense, que demons
traram sempre uma enorme vontade em recuperar do re· 
sultado negativo" . Apesar de ter realizado "uma segunda 
parte muito boa, pressionando muito o adversário, e cri· 
ando algumas situações de perigo, o União fechou-se bem, 
e não nos deu muitos espaços". A finalizar, Carlos Garcia 
rematou: "O nosso desempenho justificava uma derrota 
tangencial". . 

,Beto promete futuro 
O avançado brasileiro do União, Beto, voltou a cotar-se 

como o melhor jogador da formação "azul·amare
la". O marcador do segundo golo dos unionistas foi dos úl
timos jogadores a abandonar os balneários, referindo: 

- Como todos estão a ver, Q União quer subir de divi
são, e em cada jogo que passa, estamos a subir de ren
dimento. Graças a Deus, estou a c'onseguir fazer golos. 
Quem esteve hoje (ontem) nos Barreiros, viu que o União 
teve diversas oportunidades para marcar. Contudo, os 
dois golos que marcou foram suficientes, já que os três 
pontos eram o mais importante. 

- Mais uma vitória importante para as aspirações da 
equipa .. . 

- Estamos conscientes que temos que vencer os jogos 
em casa, tal como os jogos disputados nos recintos dos ad
versários. Se contínuarmos assim, ainda vamos dar que fa
lar neste campeonato. 

PEDRO ARAÚJO 

Simic fOi sefflPJe ,um ~tQs ataqlOl~S_Jnail'i ptlrigosQs.. , .. 
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AGÊNCIA DE \''lA.GENS 

Duarte Azevedo. 

Pontas-de-Iança 
Os treinadores do Marítimo e do Estrela 

queixam-se que não dispõem de ponta&de-lan
ça em número suficiente. E se mais fosse pre
ciso, o jogo de ontem confirmou que tanto Raul 
Águas como Fe~do Santos têm razão. Em
bora sabendo-se que pontas-de-Iança é uma 
"espécie em vias de extinção", não passades
percebida a movimentação que os dois clubes 
vêm fazendo para melhorar os respectivos 
plantéis ... Ontem, por exemplo, do lado do Es
trela vimos os seus responsáveis falar com Jor
ge Andrade - esse mesmo, o ex-maritimis
ta - , enquanto por banda dos ''verde-rubros'' o 
diálogo entre Rui Fontes e José Veiga foi pro
longado. Aqui, porém, ficou a indicação de que 
se falava de Tiago, jogador que estreado on-

. tem no Marítimo e que é "pertença" do co
nhecido empresário ... 

Amizades 
O Marítimo, é público, formou nos últimos 

anos grupos de profissionais que primam pela 
àmizade e bom relacionamento. Ontem hou
ve mais exemplos. Paulo Duarte, o central que 
agora representa o União de Leiria, encontra
do pelo repórter na "baixa" lisboeta, deixou 
a esposa nas compras e os seus colegas leiri
enses no Restelo indo até à Amadora dar um 
abraço aos seus antigos comparsas. E Paulo 
Alves - que havia combinado encontro com 
Paulo Duarte - só não "matou" sandades jun
to dos "maritimistas" porque Carlos Queiroz 
trocou as horas dos treinos do Sporting .. . 

Também Jorge Andrade, como se dá conta 
acima, apareceu para "aquele abraço". Este, 
contudo, um ponta-de-lança sem clube e que 
regressa amanhã ao Brasil. Mas o Estrela fi
cou-lhe com o número de telefone ... 

Azar de Zeca 
O médio madeirense Zeca foi convocado 

por Raul Águas para a partida na Amadora. 
Apesar da pequena lesão sofrida no treino da 
véspera. Aguardava-se a recuperação do jo
vem internacional português mas Zeca aca
bou por não ir para o "banco" - em princípio 
não faria parte do "onze". Situação que colocou 
o Marítimo, no jogo de ontem, sem ponta&de- . 
-lança e sem "trincos" após a expulsão de Hum
berto, aos 80 minutos. No caso, um duplo azar 
para Zeca. 

Ex-madeirenses 
Nos tempos que correm, não é raro en

contrar ex ,madeirenses nas equipas adversá
rias de madeirenses. Ontem, uma vez mais is
so verificou-se. É que no "banco" do Estrela 
estava Fernando Santos, um antigo defesa do 
Marítimo e que deixou boas amizades na Ma
deira, tendo a seu lado o "baixinho" Rosário 
que jogou no Nacional e, depois, ajudou o Ma
rítimo numa subida à I Divisão. Rosário que 
no final do jogo não deixou de "mandar umas 
bocas" a Robson quando este se pegou com 
um jogador estrelista ... Já Fernando Santos 
revelou outra calma, num estado de espírito, 
afinal, que se lhe reconhece. 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 
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F O I BOM. ... -

Que mais. irá acontecer?! 
• Sem pontas-de-Iança, sem "trincos" - . Humberto expulso, 

Zeca I.esionado - . , sofrem~o'um gol9 de penalti, acabar o 
. jogo com 10 ... quê mais iráacontece-ra "este" Marítimo?! 
Na Amadora, salvou-se o ponto conquistado, muito por 
acção da bela exibição de Lemajic. 

Mário Jorge voltou a "casa", e mostrou a sua utilidade nesta equipa do Marítimo. 

O Marítimo partiu para a Amadora ni-
, tidamente diminuído, já que não po-

de contar nem com Edmilson nem 
com Alex, os dois jogadores do plantel ver
dadeiramente assumidos como ponta&de-lan
ça. Tal não significou, apenas, duas impor
tantes ausências mas, sobretudo, o alterar 
de um esquema de jogo que a equipa já havia 
assimilado muito bem, notando-se neste as
pecto, principalmente, a falta que o interna
cional canadiano faz. O jogo frente aos es
trelistas foi de uma evidência gritante neste 
aspecto. Tudo era bem feito até à área do 
adversário, com José Pedro, V(tor Vieira, 
Gustavo, Mário Jorge ou Fernándo Pires a 
aparecerem bem nas faixas late rias mas a 
terem que "congelar" o esférico ou, então, a 
cruzarem para a área que não era mais que 
ui:n "deserto" de maritimistas ... 

Raul Águas teve, pois, que transf~rmar . ------------~ 
SALVADOR 

L~majic, sobretudo 

O ntem coube ao guarda-redes do Maríti
mo, Lemajic, ser a estrela da equipa. Com 

o boné na cabeça. Mesmo quando o sol não 
"beijava" a Amadora, lá estava Lemajic de pa
la para trás ... Depois veio o sol, Lemajic endi
reitou o boné e ... segurou o empate: Sempre 
calmo, sempre atento, sempre seguro. Mesmo 
quan~o pareceu sair da baliza temporaria
mente (26 minutos), fez com que Renato fi
casse sem ânguio para concretizar. 

Outros 'nomes ''verderubros'' merecem par
ticular destaque: Jokanovic e Filgueira. O pri
meiro, ainda longe da forma fisica ideal, passa
dos os instantes iniciais da partida, recuou para 
tomar conta do jogo e ... conseguiu-{). Depois, na 
etapa complementar, ofereceu o golo a Filguei
ra. Acabou por sair, com lógica, dadas as difi
culdades fisicas reconhecidas. Quanto ao defesa, 

. o espelho da serenidade a defender, foi lá à fren
temarcar o golo do empate .. . Nada mau! 

quase radicalmente a forma de jogar da sua 
equipa, mas numa semana tal missão apre
senta-se como praticamente impossível. Até 
porque o estreante Vítor Vieira, ontem o jo
gador mais avançado do conjunto "verde-ru
bro", não é um ponta-de-Iança nato, eviden
ciando a tendência para "cair" nas laterias. 
Procurou o técnico do Marítimo fazer face à 
adversidade utilizando uma linha média com
pacta, trocando a bola para dar tempo a que 
os médios aparecessem no extremo reduto 
do Estrela, na busca de alguma hipótese de 
golo. 

Golos e Lemajic 

Na primeira parte do jogo aqui e acolá 
isso ainda aconteceu, nomeadamente com 
Gustavo e Fernando Pires a terem espaço 
para rematarem, com perigo, à entrada da 

area de Paulo Santos, mas na etapa comple
mentar esse "desdobramento" raramente se 
'verificou. . , 

De início, Jokanovic deu a ideia de ir ac
tuar mais à frente, numa ajuda a Vítor Vieira, 
mas esse plano foi alterado: o jugoslavo de
pressa sentiu necessidade de "pegar" no jogo 
- e em boa hora o fez, dada a pouca agre8-

. sividade do meio-campo maritimista - e o 
ex-belenense nunca foi um verdadeiro ponta
-de-lança. Optou então a equipa JIladeirense 
por um futebol apoiado que até ao intervalo 
garantiu uma justa igualdade. 

Quatro minutos após o reinício, em lance 
na área "verde-rubra" entre Carlos Jorge e' 
Andrade, o árbitro ordena a marcação de 
uma grande penalidade. Lance com dúvidas: 
bola para a área de Lemajic, Oarlos Jorge 
falha a primeira intervenção e quando se vi
ra para pontapear o esférico, toca (?) nas 
pernas de Andrade, sendo este a provocar o 
contacto. Ficou a interpretação do árbitro. 

Reagiu bem o Marítimo. Dois minutos de
pois, Filgueira não aproveita uma falha de 
Paulo Santos, após livre de Gustavo, para 
concretizar; situação não repetida volvidos 
outros dois minutos. Livre da direita para o 
"segundo poste", Jokanovic "amortece" de 
cabeça para Filgueira, também de cabeça, 
agora não perdoa. Para equipas sem pontas
-de-lança, dois golos de "bola párada" ... Ló
gico! 

O jogo entrou numa fase de. menor bele
za, mas até ao final foi o Estrela quem esteve 

, mais perto de marcar. Nomeadamente aos 
64 minutos (a bola saltitou sobre a linha vá
rias vezes e não entrou. .. ), 74, 87 e 90. LanCes 
não concretizados muito por mérito de Le
majic. Na pressão dos homens da casa, já 
com Humberto expulso (e se!ll~eca não po
der entrar - devido a lesão foi de!'lconvoca
do), valeu ao Marítimo o seu guarda-redes. 

Árbitro mal 

No entanto, no "meio" de tudo isto temos 
de falar do árbitro. Martins dos Santos não 
aproveitou um jogo sem problemas para pa& 
sar despercebido. Antes "jogou" pelo Estrela 
nos últimos minutos. Exemplos: aos 78 mi
nutos, Gustavo vai isolar-se, é travado por 
Paulinho e o árbitro não expulsa o estrelista, 
como é de lei; mais, nem assinalou "livre"! 
Dois minutos depois, falta clara sobre Rol>
son nas "barbas" de Martins dos Santos, com 
este a deixar passar, na sequência da qual 
um toque de Humberto em José Carlos dá 
ordem de expulsão ao maritimista. Ou seja, o 
Estrela injustamente não ficou reduzido a 
dez unidades, antes foi o Marítimo a suportar 
os ,últimos dez minutos sem uma unidade. 

Lemajic 
José Pedro 
Humberto 
Cabral 
Gustavo 
Jokanovic 
Mário Jorge 
Fernando,Pires 
Vítor Viei r a 

, Carlos Jorge 
Filgueira. 

D.A 

fSubstituiçÕes: Rui Neves por Orlândo (74) e poejo por ; 
Jordão (84) . Jokanovic por Robson (74), Mário Jorge por 
Tiago (84) e Fernqndo Pires por Margarido (89) . 
Cartão amarelo para Vítor Viei ra (28). Jokanovic (28), 
Carlos Jorge (49), Andrade (54), José Carlos (83) e Mar
garido (90) e ca rtão vermelho para Humberto (80). 
Golos: Voinov (5 1 minutos g. p.) e Filgueira (53). 
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Tivemos· "estrelinha" .' ~ ; ' 

resúltado é pósi~!vo 
• O técnico do Marítimo. Raul Águas. não deixa de reconhecer que 

a haver um vencedor. o mais justo seria o Estrelá. Mas também · 
concede mérito à sua equipa pelo resultado alcançado. Sobre 
o trabalho do árbitro. comenta-o de forma irónica. lemajic. o 
herói da partida. ficou satisfeito com o empate. 

R aul Águas apareceu bem disposto na 
sala de imprensa. Cumprimentou os 

. presentes, de um modo especial as se
nhoras, e ... botou palavra. Nestes termos: 

- Nunca fico satisfeito comum ponto, mas 
sim com a vitória. .. Contudo, do mal o menos, 
pois na parte final tivemos a "estrelinha" da 
sorte, numa altura em que o Estrela poderia 
ter marcado o golo da vitória. Acabou, assim, 
por ser um resultado positivo. A haver um 
vencedor, reconheço que esse deveria ser o 
Estrela. 

- A falta de ponta-de-Iança foi gritante ... 
- Não gosto nem nunca me desculpo com 

a falta deste ou daquele. Mas é verdade que se 
tivéssemos um ponta-de-Iança de raiz o jogo 
poderia ter outras características. 

- Que lhe pareceu a arbitragem? 
Raul Águas começou por ser irónico: 
- O sr. Martins dos Santos é um árbitro 

que eu gosto de ver actuar. Se o Estrela ga
nhasse não era por causa do árbitro ... Mas há 
um lance marcante do Gustavo;.1llete a bola na 
frente, ia isolar-se e, como é "burro", foi contra 
o Paulinho para cair ... A expulsao do Hum
berto? Não vi bem, mas o lance nasce de uma 
falta ao contrário. Se calhar passou qualquer 
coisa, uma nuvem ou poeira à frente do árbi
tro ... 

Depois: 
- Sem ponta de ironia agora, considero o 

sr. Martins dos Santos um bom árbitro. Não foi 
por causa do árbitro que o Marítimo não jo
gou melhor, mas as leis são para se cumprir. _ 

O penalti 

Carlos Jorge e o lance do penalti: 
- O jogador do Estrela está atrás de mim 

quando tento "cortar" a bola. Ele faz-se à falta, 
chutando contra os meus pés. Penso que o ár- . 

, bitro esteve mal. 
_ o Jogo: 

- É sempre bom pontuar. O objectivo era 

a vitória, fizemos um jogo razoável e acho que 
- o resultado está certo. O árbitro, além do pe

nalti, esteve mal em não expulsar o Paulinho. 
Filgueira e o golo marcado: . 
- O Jokanovic foi ao segundo poste e, de

pois, eu concretizei. Fiquei feliz por isso e pe
lo empate da equipa, um resultado que con
sidero justo. O penalti é que, na minha opini
ão, não existiu ... 

O estreante 

Vítor Vieira e a estreia: 
- Depois de quatro meses sem jogar não 

" 
poderia estar a. cem por cento. EntrefuoÚ)()U· 
co nervoso maS depois iSsôpa.ssou. Considero 
que'fiz uma exibição razoável ea equipa àca,

bou por conseguir um ponto. Não foi mau ... 

O herói da tarde 

Lemajic e o empate: 
- Não se deve a mim nem a um jogador 

em particular. O mérito é da equipa. Defendi 
o que tinha a defender, algumas situações di
fíceis, na verdade, e penso que cumpri. A equi
pa também esteve beIlL O empate foi bem con
seguido pelo Marítimo. O Estrela precisava 
de ganhar e nós de pontuar. Um desfecho jus
to, ao fim e ao cabo. 

- Não se esqueceu do boné ... 
- Nunca mais! 
E era, pois, de satisfação o ambiente que 

se vivia na cabine do Marítimo. Apressados, jo
gadores e jornalista, a caminho do aeroporto ... 

D.A 
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• 'OfSPO'RTO 

Todos à molhada, pelo centro. Uma estratégia sem resultados. 

Q U A R T' O JOGO SEM G A N H A R 

De desilusão 
em ... desilusão 

O Nacional pagou 
ontem o "preço" 
da indisfarçável 

crise porque passa a sua 
equipa principal de fute
bol. Depois de um ciclo de 
três derrotas seguidas, os 
"alvi-negros" voltaram a 
não convencer não indo 
além de uma igualdade 
frente a um modesto ad
versário em "branco" no 
campeonato até este jogo, 
quanto a pontos e a golos 
marcados. 

Defender com dez 

De desilusão em desi
lusão é como vivem os 
adeptos nacionalistas o 
dia-a-dia do seu clube pelo 
que não admira que vol
tassem a mostrar o seu de
sagrado pela forma como 
a equipa actuou. E se é 
verdade que em vez de as
sobios e apupos, o que a 
equipa precisa é de ser 
apoiada, não é menos ver
dadeiro que ela pouco fez 

para merecer esse incenti
vo do seu público. 

Os primeiros minutos 
ainda tiveram o "benefíCio 
da dúvida". Procurando 
utilizar a velocidade nos 
seus processos, os "alvi-ne
gros" criaram logo no pri
'meiro minuto um lance de 
"frisson" junto da baliza 
de Mildorad. Mas foi "sol 
de pouca dura". Cedo o 
seu futebol esbarrou na es
tratégia da Ovarense que, 
apostada na conquista de , 
pelo menos , um ponto, 
montou, defendendo com 
dez (!) jogadores e deixan
do apenas lá na frente Jo
sé Maria que recebia o 
apoio de Marco e Artur 
sempre que a equipa se 
desdobrava para o contra
-ataque. 

Passado o primeiro 
quarto de hora já o jogo 
caíra numa toada de equi
líbrio, com o Nacional a co
meçar a dar sinais cres
centes de impaciência. As 
dificuldades em romper a 

bem organizada defensiva 
vareira eram evidentes e 
os "alvi-negros" perdiam
-se em alguma lentidão e 
num jogo denunciado que 
era facilmente anulado. 

A equipa enervava-se.e 
os espectadores também. 

Piores ficaram as coi
sas à meia-hora. Pingo des
feriu um remate de fora de 
área que embateu na bar
ra, a bola ressaltou para o 
terreno e Artur, mais les
to que todos os defensores 
da casa, empurrou-a para 
o fundo das redes. Um golo 
que veio a pôr a nu as in
suficiências dos "alvi-ne
gros" com o descanso a vir 
em boa altura. 

Golo a abrir 

Para o reatamento , 
Rui Mâncio procedeu a 
uma alteração. Tirou Mo
reira, pouco produtivo no 
flanco esquerdo e fez én
traI' Chiquinho. Coinci
dência ou não, seria num . ----------------------------

A S EQUIPAS 

Tranquilidade precisa-se 
U ma equipa enferma. É assim este Na

cional. A precisar urgentemente de 
uma terapêutica. E de tranquilidade. Que 
só os resuitados positivos poderão trazer. 
Mas como estes não aparecem ... 

Por agora, os jogadores revelam falta de 
confiança, parecendo que desaprenderam de 
jogar futebol com a bola a "queimar" os pés. 
Os últimos inêxitos deixaram as suas mar
cas e o "onze" joga sobre "brasas", acusando 
a obrigação que carrega sobre os ombros de 
ter de ganhar domingo a domingo. 

As semelhanças para com a equipa que 
ganhou o Torneio Autonomia e,cQmeçQl!l Q, 1 

campeonato são poucas ou nenhumas. Mais 
do que outra coisa, os jogadores precisam 
de ser recuperados psicologicamente para . 
voltarem a jogar aquilo que já mostraram 
ser capazes. 

A Ovarense trouxe a lição bem estudada. 
Fechou-se bem no seu meio-campo e procu
rou enervar o seu intranquilo adversário, ti
rando-lhe os espaços para desenvolver o seu 
futebol. Uma estratégia assente em três pi
lares - os veteranos Casimiro, Pingo e Jo
sé Maria - que foi premiada com a conquista 
do primeiro ponto. 

E. p, 

lance protagonizado por 
este que o Nacional che
garia ao empate. O juiz 
leiriense considerou fal
tosa uma entrada de um 
vareiro, Luís Alves cobrou 
o livre e Rudi , solto entre 
os centrais , cabeceou à
vontade. 

Como era de esperar, o 
Nacional cresceu com o go
lo embora sempre a reve
lar falta de esclarecimen
to nas suas acções ofen
sivas. Os lançamentos lon
gos para os avançados e 
os cruzamentos para a zo
na intermediária só vi
nham em benefício de 
quem defendia. 

O "coração" mandava 
mais que a "cabeça" e, a 
acrescer a este desacerto, 
faltou alguma sorte. com 
Rudi a desperdiçar duas 
boas ocasiões aos 68 e 86 
minutos para pôr a sua 
equipa em vantagem. 
" Mas a sorte protege os 
audazes e isso foi algo que 
'os nacionalistas estiveram 
longe de ser. Ao contrário, 
a Ovarense sai do Funchal 
com um ponto que cons
titui um (justo) prémio à 
forma como a equipa se ba
teu, sabendo tirar o melhor 
partido da intranquilidade 
madeirense. 

Duas dúvidas no traba
lho de Olegário Benque
rença, ambas nas jogadas 
dos golos. No primeiro, pa
receu-nos que um vareiro 
terá tocado a bola com a 
mão e, no segundo, ficou
-nos a impressão que o de
fesa da Ovarense limitou
-se a jogar o esférico e não 
cometeu qualquer falta so
bre Chiquinho. 

EMANUIiL RESTANA J 
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Rui Mâncio fala 
em "ir à bruxa" 

A contestação de parte da massa associativa "alvi
-negra" para com Rui Mâncio é uma realidade. Ao 

longo do jogo e, no fim deste , alguns sócios não escon
deram o seu descontentamento com o técnico 'naciona
lista a ser o principal alvo das críticas. Afinal, quando 
a equipa não ganha alguém tem de ser responsabiliza
do e os sócios do Nacional há muito que manifestam o 
seu descontentamento para com Rui Moocio. 

Os semblantes carregados dos responsáveis do clu
be nas cabines er'am também um espelho da insatisfa
ção geral por mais este resultado, ainda que Rui Alves 
proçure tranquilizar o grupo de trabalho, reafirman
do a sua confiança no trabalho que vem sendo desen
volvido. 

Apesar de tudo isto, Rui Mâncio, aparentava sere
nidade quando falou aos jornalistas para analisar as 
incidências da partida: 

- Nós temos de ir à bruxa porque estamos com uma 
malapata muito grande. Quer em termos defensivos já 
que houve dois remates à nossa baliza e um deles re
sultou em golo, quer em termos ofensivos porque está
-nos a faltar a tranquilidade para ganhar os jogos. 

Quanto ao pesó dessa intranquilidade no rendimento 
da equipa, o treinador "alvi-negro" salientou: 

- A vontade de ganhar os jogos sobrepos-se à nossa 
capacidade de raciocínio e de cumprirmos melhor o 
que temos de fazer dentro do campo. Acho que mere
cíamos melhor sorte. O golo sofrido destabilizou bas
tante a nossa equipa apesar de termos iniciado a se
gunda parte com um tento. 

- Sobre o futuro , Rui Mâncio considerou: 
- É preciso dar tranquilidade à equipa uma vez que 

só o coração e a vontade não vão ser suficientes para 
chegarmos onde queremos. Trabalho, dedicação e ho
nestidade é muito pouco . Precisamos de mais sereni
dade e vamos trabalhar para isso. 

José Luís e o futuro 
"mais risonho" 

A ntigo jogador do Benfica e do Marítimo, José Luís é o 
responsável-técnico da Ovarense que somou no Fun

chal o primeiro ponto e marcou o seu primeiro golo no 
campeonato. Daí que não admirasse a satisfação com que 
falou à comunicação social no final da partida: 

- Viemos à Madeira com a intenção de pontuar. E o 
melhor resultado para nós seria a vitória, mas penso que 
o resultado é justo para ambas as partes. 

- O momento menos bom que o Nacional atravessa 
facilitou a vossa missão? 

- Sim. Já sabíamos de antemão que o Nacional atra
vessava um mau momento em termos de resultado e apro
veitámos esse mal-estar psicológico do nosso adversário. 
E, pela forma como decorreram os noventa minutos, pen
so que a Ovarense conseguiu um bom resultado. 

- Um ponto que vem tranquilizar a vossa equipa .. . 
- Exactamente. Estávamos a precisar de pontuar. In-

felizmente 'os resultados anteriores não foram benéficos, 
mas penso que, a partir de agora, há que encarar o futuro 
de forma mais risonha. 

- O que lhe pareceu o trabalho do árbitro? 
- É um árbitro novo e penso que actuou bem. Não te-

nho nada a apontar. 
EP 

! ; '- Rl,.ldi 'marcoe um golo, mas não chegou.!. 
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D E R B T E V E JUST"IÇA 

Igualdade total 
até nos penaltis 

D. Machico e A .. 
D. Camacha, du-A. as equipas ma

deirenses recém-promovi
das à II Divisão B, onde 
vêm realizando um exce
lente início de campeona
to, encontraram-se num 
derbi muito apetecido, co
nhecidas as rivalidades e 
pequenas questiúnculas 
que vêm separando as 
duas colectividades, e que 
acabou por não defraudar 
as expectativas aos muitos 
adeptos que até ao Campo 
do Marítimo, casa empres
tada dos màchiquenses, se 
deslocaram. 

As duas equipas foram 
muito iguais, já que ne
nhuma delas conseguiu 
exercer domínio sobre a 
outra, melhor, dividiram os 
períodos de ascendente, 
numa partida, sobretudo, 
caracterizada pelas mar
cações e pressão exercidas 
na zona do meio campo, fa
zendo· com que as jogadas' 
de grande perigo nàs duas 

. balizas fossem escassas. 
19Úaldade ainda reflectida 
nos penaltis e nas expul
sões. ' 

José Moniz apresentou 
um esquema curioso, um 
3X5X2, de ,algumrisrco, 
apresentando tuna linha de 
três defe§as .no mei(!J ' com 
Bruno e Jorge Correla co
mo falsos laterais e, por is
so, com ordem para descer 
frequentemente pelos seus 
flancos. Barão, pQr seu 
turno, apresento.u, Ullla 
equipa com maiores';,Cui
dados defensivos, mas em 

Em Santo António jogou-se mais a meio-campo, e por isso os golos foram só de penalti. 

que previligiava, sobretu
do, as marcações no meio 
do terreno. 

Assim sendo, não ad
mira que Machico exer
cesse um maior domínio 
na primeira parte, tendo 
sempre o sinal mais, se 
bem que as situações de 
verdadeiro apuro para a 
baliza de Pestalic se con
tassem pelos dedos. E, ape
nas através de uma gran-

de penalidade, muito con
testada pelos camachenses 
(a decisão do árbitro pare
ceu-nos correcta, já que La
deira puxou a camisola de 
Joel), conseguiu a turma 
machiquense chegar ao go
lo, por intermédio do bra
sileiro Robert. Um golo 
que surgia numa altura 
crucial, pelo que pensou
-se que Machico tinha aber
to as portas da vitória. 

Contudo, a Camacha 
veio para a segunda parte 
com outra determinação e 
passou a pertencer-lhe en
tão um Diaior domínio ter
ritorial, se bem que Ma
chico fosse agora uma 
equipa actuando mais em 
contra-ataque, aprovei
tando um maior balancea
mento para o ataque da 
equipa de Barão. O empate 
acabaria por surgir, numa-. ----------------------------~ 

A S E Q 'U I P A S 

Faltaram as figuras 
que desequilibram 

N um jogo em que as 
marcações foram 

privilegiadas, o machi
.quens!? JQel Santos, não 
pôdeeXtél'íori,;>:ar todo o 
seu futebol, ' mas, mesmo 
assim, teve. pedaços de 
bom fUtebol, em que a 
sua criatividade e rique
za técnica vieram ao ci-

1. mo. Foi ele quem obrigou 
Ladeira a cometer a 
grande penalidâde'.' De 
resto, a defesa de 'Machi
co esteve em !;>6m plano,. 
mas Fidalgo acabou por 
borrar a pintura. !;lo co
meter uma:gráu,de 'pe:o.a- . 
lidadedâqúttlâs perfeitamente desneces
sái'iasdtobert.esteve muito abaixo do que 

;.Se: is~étil~ivàf;eÍlquâiito.mrhno, numa mis
são de sacrifício e que não no parece a mais 

adequada para as suas 
características, esteve 
em bom plano. 

A Camacha foi uma 
equipa que provou que, 
tal como Machico, po
de fazer furor neste 
campeonato. Ul)1a de
fesa que não deu gran
des "chances" ao ata
que de Machico, com 
bom destaque para a 
segurança de Pestalic. 
Danier, pese os ares de 
craque, dá um ar de 
classe à equipa, mas 
Figueiredo e Ladeira 
foram mouros de tra

balho. Gravilovic teve nos pés, no final do 
jogo, a possibilidade desperdiçada de dar 
a vitória à sua equipa. 

E. R. 

outra grande penalidade, 
quando Fidalgo intempes
tivamente empurrou Gra
vilovic num lance inofensi
vo. Um lance que marcaria 
Machico, que sofreria o go
lo do empate (Daniel con
verteu bem a grande pena
lidade) e ficaria reduzido 
a 10 unidades por expulsão 
de Fidalgo, que viu o se
gundo cartão amarelo. 

Penaltis decidem 

A equipa orientada por 
José Moniz acusou este 
golpe e nunca mais conse
guiu organizar-se, perante 
uma equipa à procura do 
golo da vitória, mas tam
bém sem conseguir criar 
verdadeiras situações de 
golo. Com a expulsão de 
Ladeira, as equipas volta
riam a equiparar-se, mas 
pertenceria à Camacha a 
grande situação para al

. cançar a vitória, já no tér-
, mino do encontro, quando 
Gravilovic isolou-se, mas 
atirou torto e para fora. 

O empate, porém, ajus
ta-se perfeitamente ao de
senrolar da partida. 

José Rufino foi um ár
bitro contestado pelas duas 
equipas e, de facto, come
teu alguns lapsos nos ajui
zamentos das faltas, e ain
da no capítulo técnico. Po
rém, as duas grandes 
penalidades foram bem as
sinaladas, pelo que acabou 
por não ter qualquer influ
ência no resultado. 

EMANUEL ROSA 

• 
CABI ,NES 

Treinadores 
queixam-se 
do árbitro 

José Moniz era um 
treinador conformado com 
o resultado, se bem que 
apresentasse queixas da 
arbitragem e refutava a 
condição de favorito que 
o seu adversário lhe havia 
conferido para este jogo. 

O técnico machiquen
se referia: 

- O resultado está per
feitamente ajustado ao .de: 
senrolar do jogo. Emborá 
nós tivéssemos controlado 
o jogo, mormente ao lon
go da primeira parte, pen: 
so que, por aquilo que a 
Camacha produziu na se
'gunda parte, acabou por 
merecer o empate. 

De qualquer maneira, 
sentimos que fomos pre
judicados pela arbitragem, 
porque, e sem discutir a 
justeza dos penaltis, no 
lance da grande penalida
de que nos favoreceu, fal
tou expulsar o Ladeira. 
Julgo que este jogo mere
cia uma melhor arbitra
gem. 

Depois: 
- Foi um derbi e, por 

mais que tivéssemos ten
tado libertar os jogadores 
desta pressão, eles senti
ram um pouco o ambien
te. Vamos continuar a tra
balhar, com a certeza que 
a Madeira possui duas 
equipas muito fortes neste 
campeonato. E dizer que 
nós eramos os favoritos, 
foi algo deselegante, 

Barão considera 
empate saboroso 

Por seu turno, Fran
cisco Barão mostrava-se 
satisfeito com o empate, 
mas denotava alguma re
volta para com o árbitro, 
que o expulsara ao inter
valo. 

O treinador da Cama
cha dizia: 

- Foi um empate bas
tante saboroso. Quero dar 
os parabéns aos interve
nientes daquilo que julgo 
ter sido um bom jogo. A 
partida teve bons períodos 
e, pese a irregularidade 
do relvado, a Camacha 
ainda conseguiu colocar a 
bola no chão e controlar o 
jogo. Machico foi uma 
equipa muito empenhada, 
o que contribuiu para um 
equilíbrio sempre patente 
e que acabou por reflectir
se no resultado. Se na pri
meira parte, o nosso ad
versário teve algum domí
nio, a Camacha criou mais 
problemas e passou mais 
tempo no meio campo de 
Machico. 

Sobre o arbitro: 
- Não costumo comen

tar os árbitros, mas julgo 
que este jogo merecia uma 
melhor arbitragem. 

E. R. 
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• 
VICENTINOS NERVOSOS 

Sem engenl;1o e arte 
não se ganha 

O nulo verificado entre o 
São Vicente e o União 

de Santarém constitui um 
castigo para os locais, pois 
ao longo do encontro não ti
veram o engenho e arte de 
desfatiar a bem escalonada 
defensiva visitante, onde o 
seu guarda-redes Paulo Fer
reira, a realizar uma exce
lente exibição por diversas 
vezes negou o golo aos donos 
da casa. 

Embora, nunca possa 
constituir desculpa, é verda
de que se notou a ausência 
de alguns homens experien
tes na manobra da equipa, 
que, por lesão (Osvaldo, Má
rio, António) ou por castigo 
(Fábio e António Jardim), 
não puderam dar o seu con
tributo à equipa. 

Por isso notou-se ao lon
go do encontro um certo ner
vosissimo e intranquilidade 
em certos elementos (Henri
que, Aguinaldo e Herculano), 
que tiveram alguma influên
cia na manobra da equipa e 
contagiaram os colegas, tam
bém eles ansiosos de rectifi-

nervosos 

Genildo Baía, técnico 
do São Vicente referiu no 
final: " A equipa bateu-se 
bem, atacou, mas eles fo
ram felizes a defenderam
-se. Não soubemos apro
veitaI' a inferioridade nu
mérica do visitante na 2ª 
parte. A minha equipa está 
nervosa pelos 5-0, que le
vámos na semana passada 
e os jogadores sentiram a 
responsabilidade de ven
cer. Os jogadores que en
traram neste jogo sentiram 
o peso da responsabilida
de e isso é normal. Para
béns ao União de Santa
rém". 

car a pesada derrota sofrida 
na jornada anterior. 

O domínio do jogo, ao lon-
. go da primeira parte foi re
partido, o esférico andou qua
se sempre na zona de meio 
campo e os lances de perigo 
que se conseguiam criar 
eram de bola parada e só por 
volta do minuto trinta é que o 
São Vicente por Xavier re
matou para defesa apertada 
de Paulo Ferreira. 

Para a etapa complemen
tar o figurino mantêm-se até 
aos dez minutos, altura em 
que se dá a expulsão por acu
mulação de amarelos do me
lhor homem visitante -Ed
milson e o São Vicente du
rante um certo período 
lançou-se deliberadamente 
ao ataque e o guardião visi
tante brilhou com excelentes 
defesas a remates de Firmi
no e Miranda. 

Com a lesão e respectiva 
assistência médica a um jo
gador visitante o ritmo de jo
go quebrou-se e o União de 
Santarém pôde então lançar 
perigosos contra-ataques que 
causaram perigo na baliza de 
Dani. 

Com um quarto de hora 
por jogar, Baía altera o es
quema da equipa e Allan en
tra para o lugar de Eugénio 
de modo a soltar Henrique 
para o lado direito do ataque, 
mas era já numa altura em 
que o coração já estava a 
mandar e as bolas eram bom
beadas para cima da baliza 
visitante onde os defesas fo
rasteiros eram reis e senho
res. E foram os visitantes a 
falhar uma excelente opor
tunidade. 

O empate constitui um 
prémio para os visitantes, 
que ao longo do encontro se 
bateram muito bem e de
monstraram frescura fisica, 
abanaram com a saída de Ed
milson, mas recompuse- ram
se. 

O árbitro realizou um bom 
trabalho, no aspecto técnico, 
mas no disciplinar deixou por 
mostrar alguns amarelos. 

A.J. ROSA 

José Vasques, treinador 
do U. de Santarém teceu o ' 
seguinte comentário no fi
nal : "Foi um jogo em que 
sofremos muito, tiyemos 
muita coragem e fomos fe
lizes" Penso que adoptá
mos a estratégia correcta 
e tivemos a felicida,de dos 
jogadores do $ão Vicente 
não encontrarem o cami
nho pra a baliza. 

Lutámos com as nossas 
armas, conseguimos um 
ponto, mas o São Vicente 
mostrou que tem boa equi
pa e que irá fazer um bom 
campeonato. 

O árbitro esteve bem e 
imparcial. É um árbitro no
vo e poderá ir longe." 

A. J. ROSA 
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PR A T I C ANDO B O M F U T E BOL 

. , 1º de Maio vitorioso 

C om o jogo a iniciar-
-se com sete minutos 
de atraso devido a 

um dos fiscais de linha in-
crivelmente ter esquecido 
"em casa" a sua bandeiro-
la, a equipa madeirense de-
monstrando excelente fio 
de jogo e capacidade de res-
posta, conseguiu virar o re-
sultado e averbar a tercei-
ra vitória neste campeonato 
da Terceira Divisão, Série 
E. 

Os anfitriões fazendo o 
esférico rodar entre si acer-
caram-se perto da baliza ad-
versária, conseguindo in-
clusive alguns ensejos para 
inaugurarem o marcador, 
mas a excelente actuação 
de Cardoso e algum desa-
certo dos atacantes casei-
ros não o permitiu. 

Penalti 
perdoado 

Contudo o Sacavenense 
demonstrando que não veio 
à Madeira só pela sua boni-
ta paisagem, em alguns con-

No liceu lutou-se muito ontem à tarde, com os homens do lQ de Maio mais fortes. 

tra-ataques colocou a de- rico para canto introduzir os acontecimentos tendo in-
fensiva do 1 Q de Maio em a bola na sua própria bali- clusivamente aos 83 minu-
apuros. za. tos elevado justamente a 

Aos 23 m, o avançado do contagem para 3-1 por in-
Palheiro Ferreiro, Jorge Reviravolta termédio de Hélder. 
Abreu em plena grande em dois minutos A equipa de arbitragem 

~ área foi agarrado pelo seu ao esquecer uma bandeiro-
adversário e homónimo, Os vermelho e pretos la (II? ... ), não assinalar uma 
Jorge, o árbitro bem perto nem tiveram tempo para grande penalidade e ter 
do lance incrivelmente não festejarem o golo pois num mostrado um elevado nú-
assinalou grande penalida- espaço de dois minutos (33 mero de cartões, não agra-
de e a respectiva expulsão e 35) os caseiros viraram o dou "nem a Gregos nem a 
do jogador continental. marcador a seu favor. Troianos". 

Os caseiros sentiram em O primeiro golo foi apon- No final da partida o trei-
demasia este lance, caben- tado por Higino, que culmi- nador do 1 Q de Maio, Líno 
do à equipa do Sacavenense nando uma vistosa jogada Gonçalves, satisfeito com o 
a oportunidade de inaugu- empatou a partida, e o se- resultado e pretendendo 
rar o marcador quando aos gundo foi da autoria de uma combater determinados 
29 m num rápido contra-ata- feliz "barrigada" de Ro- exageros declarou «o ob-
que Chiquinho livre de mar- berto. jectivo do 1 Q de Maio passa 
cação rematou à barra pa- Pensou-se que na segun- única e exclusivamente pela 
ra na recarga Marinho num da parte a equipa coman- manutenção na III Divisão». 
pontapé de bicicleta levar dada pelo treinador Melo Por sua vez Melo, líder 
José Manuel a fazer a defe- iria tomar as rédeas do jo- técnico do Sacavenense 
sada tarde. go na tentativa de pelo me- agastado com a equipa de 

Três minutos volvidos foi nos conseguir o empate, arbitragem declarou «o que 
o golo da equipa vinda de mas tal não aconteceu, bem se passou aqui hoje é a ima-
Sacavém, Marinho ganhou pelo contrário foi a equipa gem fiel do futebol portu-
a bola a vários defesas ma- da casa que demonstrando guês .. . três homens a meter 
deirenses entrou na área e um excelente espírito de en- uma equipa dentro do seu 
rematou para Ângelo na treajuda e revelando apre- meio campo». 
tentativa de desviar o esfé- ciável fio de jogo comandou MARCELINO RODRIGUES 

SA N T A C RUZENSE VE NC EU F O R A 

No aproveitar o ganho 
O Santacruzense foi a 

equipa que mais do
minou neste encontro fren
te aos ribatejanos de Al
meirim cuja equipa de fu
tebol se mostrou frágil, 
sem capacidade ofensiva 
embora conte com um bom 
guarda-redes que salvou a 
sua equipa de uma golea
da. Para além disso, o Al
meirim teve a sorte do seu 
lado, talo número de bo
las que esbarraram na tra
ve, p,oste ou os lances de 
golo que os avançados in
sulares falharam. 

Apesar deste intenso do
mínio, desta superiorida
de, o União de Almeirim 
poderia ter conseguido aos 

54 minutos um golo, na
quela que foi a grande 
oportunidade de golo, já 
que Edgar falhou a saída 
dos postes, após marcação 
de um pontapé de canto. 
Volvidos cinco minutos o 
árbitro negou uma grande 
penalidade aos locais, por 
derrube de um avançado 
madeirense. 

Foi numa toada de mai
or pendor ofensivo dos ma
deirenses que o jogo se 
pautou. "Carregando" so
bre a área adversária, pro-' 
curando o golo, o Santa
cruzense a espaços permi
tiu ao Almeirim abeira-se 
da baliza adversária, ain
da que os lances de perigo, 

tenham sido poucos. Daí 
que o Santacruzense ti
vesse sempre mais próxi
mo de obter um golo. 

O jogo caminhava para 
o seu fim, quando aos 88 
minutos, e após a marca
ção de um livre, e no res
salto de um remate sacu
dido em dificuldade por 
guardião local, Abelhinha 
consegue o único golo do 
encontro. 

Assim, se fez justiça, 
com o Santacruzense a so
mar três importantes pon
tos, os primeiros obtidos 
fora de casa. 

Mau trabalho da equipa 
de arbitragem. 

CANELAS JORGE 
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A virilidade de um continental perante Teixeira. 

CÂMARA D E L O B O S SOM A E S E G U E 

Dificuldades iniciais 
desfeitas em goleada 

O Câmara de Lobos 
conquistou uma vi
tória bastante sua

da na tarde de ontem pe
rante um adversário que 
apresentou um fio de jogo 
bastante agradável num 
conjunto muito jovem o 
que valorizou ainda mais 
o triunfo dos "canari
nhos". 

Mas ao maior pendor 
atacante dos locais, no de
correr da primeira parte 
responderiam sempre o~ 
visitantes com venenosos 
contra-ataques, e na se
quência de um deles obte
riam o seu primeiro golo, 
para jogando mais rápido 
os camaralobenses obte
rem dois golos o segundo 
dos quais um bom lance de 

Sérgio que ganhou bem 
aos centrais contrários e 
obteria um jogo rijamente 
festejado pelo público afec
to aos camaralobenses. 
Festejos de pouca dura já 
que poucos minútos depois 
os visitantes chegariam de 
novo ao empata após bom 
trabalho de João Lemos a 
isolar Kikas II que não 
perdoou. 

Rectificando na etapa 
complementar, e entrando 
com outra determinação 
no jogo pouco depois che
gariam ao golo numa boà 
antecipação de Joel Agrela 
que de cabeça bateu os 
centrais contrários. 

A partir deste lance o 
domínio dos locais foi-se 
acentuando e com Magno, 

Sérgio, Rui Pereira e Joel 
Agrela em bom plano ob
teriam mais um golo, para 
os visitantes obrigarem 
Graça à defesa' da tarde 
após bom remate de Félix. 
Embora tentando sempre 
chegar ao último reduto 
dos locais foi o cando do 
cisne dos visitantes que vi
ram o fiscal de linha do la
do do peão evitar males 
maiores para as suas co
res ao arrancar vários fo
ras de jogo inexistentes. 

Mas quase no final do 
jogo, Hélder teve uma saí
da extemporânea não acer
tando no esférico deu a hi
pótese a Paulo Juvenal de 
fechar a contagem pouco 
tempo depois de entrar em 
jogo. 

PORTO-SANTENSE 

Não tendo feito um jo
go de encher o olho, a ver
dade é que os locais mor
mente por tudo aquilo que 
fizeram no decorrer da 
etapa complementar, en
quanto os ribatejanos 
apresentaram um fio de 
jogo bastante agradável , 
com um guardião bastante 
seguro e que "borrou" a 
sua exibição na saída do 
quinto golo local, embora 
tenha evitado muitos 
mais. 

A equipa de arbitra
gem se é verdade que não 
fez um bom trabalho aca
bou por prejudicar ambas 
as equipas e não entende
mos as críticas do técnico 
visitante. 

ANTONIO GONÇALVES 

E M PATA 

Tarde infeliz de Quim 
O Porto-santense não con

seguiu resistir à forte 
pressão dos locais e nos úl
timos minutos do jogo, não 
fora dois golos muito con
sentidos por Quim, a equipa 
de Dario Filho trazia para o 
Porto Santo os preciosos três 
pontos. 

Jogo muito incaracterís
tico, mais por culpa dos lo
cais que francamente não en
contraram grandes soluções 
para resolver a contenda a 
seu favor, enquanto os insu
lares, aplicando o seu con
tra-ataque sempre muito 
bem estruturado, obtiveram 
resultados magníficos e pe
na foi que Quim estivesse em 
tarde infeliz, pois possibili-

tou o empate final quando 
francamente já ninguém o 
vaticinava. 

Miguel e Nuno poderiam 
ter marcado antes, mas a 
sorte do jogo acabou por ba
fejar os locais embora com 
o seu público a reclamar a 
actuação do árbitro este fez, 
quanto a nós, um excelente 
trabalho. 

Canha abriu o activo 
após marcar um livre de fora 
da área sobre a direita. 
Quim ao sair à bola, que apa
rentava defesa fácil, escor
regou e o esférico acabou 
por entrar. 

Logo a seguir, a após 
centro de Moreno, Kiba en
trou na área e Franco de-

sarmou-{) em falta. Nélio foi 
chamado para marcar a 
grande penalidade e fez o 
empate. Oito minutos depois, 
grande mérito para António 
que conseguiu fazer um 
grande golo, pois correndo 
pela esquerda ficou só e de 
ângulo difícil conseguiu ba
ter Edgar. 

A partir daqui foi o Por
to-santense quem dominou 
o jogo e quando se esperava 
que a vitória viesse a sorrir 
aos madeirenses, Alexandre 
de longe fez o 2-2 pois o guar
da-redes estava adiantado, 
com o esférico a bater na 
parte superior do poste, aca
bando por entrar. 

FERNANDO SILVA 
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U. Santarém .' 
Porto-santense 
Futebol Benfica 
U. Almeirim 
Benavente 
Sacavenense 
São Vicente 
E Vendas Novas 
Portalegrense 
Samora 

'6 -A 
'5 - .3 
;9 - 4 
3 - 3 
6 - 4 
6 - 6 
5 - 4 
3 - 5 
4 - 7 
4 - 8 
4 -9 
1 - 8 
O - 7 

-9 

Sacavém 
Funchal 
Alhandra 
Santarém 
Sintra 
Benavente 
Loures 
Malveira 
Santa Cruz 

• 

ASSEMBLEIA D A FPF 

Sindicatos descontentes 
Os Sindicatos dos Joga

dores Profissionais (SJPF), 
Associação Nacional de Trei
nadores (ANTF) e a Associa-

- ção Profissional de Árbitros 
(APAF) requereram uma pro
vidência cautelar à represen
tatividade de três novos sóci
os da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF). 

As três entidades reque
rentes não colocam em cau
sa a admissão das associa
ções de médicos, para-médi
cos e dirigentes, que aceitam 
ser direito estatutário, mas a 
forma com foi atribuída a sua 
representatividade, isto é, o 
número de votos. 

O objectivo da providên
cia cautelar é suspender a efi
cácia da deliberação que ad
mitiu os três novos sócios. 

Contudo, as três associa
ções - a quem foram atribuí
dos 41 votos -continuam com 
a mesma representatividade 
até que o juiz do 8Q juízo do 
Tribunal Civil de Lisboa to
.me uma decisão sobre o pro
testo, após a aprovação de 
uma proposta de Fernando 
Seara, da Associação de fu
tebol de Lisboa, que foi subs
crita pela mesa da Assem
bleia. 

"Não estamos contra a 
admissão de novos sócios, 
mas sim contra a sua repre
sentatividade. Se cada asso
ciação, consoante a sua gran
deza, tem um número de vo
tos, naturalmente que os 
novos sócios da Federação 
também devem ter um nú
mero de votos conveniente. 
Uma associação que tem seis 
associados não pode ter os 
mesmos votos que a AP AF", 
disse no final o presidente da 
Associação, José Luís Tava
res. 

"Tem que haver relativi
dade na representatividade 
dos sócios", acrescentou o di
rigente. 

As eleições para a direc
ção da FPF, cuja convocató
ria poderá ser feita na próxi
ma semana e que estão mar
cadas para 28 de Outubro, 
não podem ser realizadas até 
que esta questão esteja deci
dida, segundo o presidente 
da mesa da Assembleia Ge
ral, que, contudo, se mostrou 
confiante que o assunto seja 
decidido ainda esta semana. 

O regime de arbitragem 
do OA foi ratificado com a 
abstenção da Associação de 
Futebol do Porto, que criti
cou a 19ª cláusula do proto
colo e o artigo 14Q

, que esti
pula que a classificação dos 
fiscais de linha seja efectua
da por delegados técnicos do 
Conselho de Arbitragem da 
FPF. 

O presidente da FPF, Ví
tor Vasques, aproveitou a As
sembleia Geral para informar 
que foi marcada para segun
da-feira uma reunião ex
traordinária da direcção do 
organismo para apreciação 
do relatório de contas de 
1994/ 95. 

Vítor Vasques revelou ain
da que o Secretário de Estado 
da Educação e Desporto en
tregará, também segunda-fei
ra, o projecto do protocolo da 
FPF devidamente quantifi
cado e que o Instituto do Des
porto de Portugal (INDESP) 
irá disponibilizar uma verba 
para a deslocação da selec
ção portuguesa de futebol à 
Austria, onde irá defrontar a 
equipa nacional local em jo
go de apuramento para o eu
ropeu Inglaterra'96. 
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DIVISÃO D E H O N R A 

Académico de Viseu 
é novo líder 

• A sa jornada da II Divisão de 
Honra determinou um novo 
e, surpreendente líder
Académico de Viseu - uma 
das equipas recém-promovidas 
'a fa~er sensação na prova. 

O Aca'démico de Vi-, 
seu, tal como o Mo
reirense, vem'reali

zando um início de tempo
rada eivado de alguma 
sensação. E passou a lide
rar a II Divisão de Honra, 
após a vitória de ontem so
bre o Penaiiel, agora Qrien
tado por José Alberto Tor
res. 

De resto, este campeo
nato vem primando pelo 
grande equilíbrio entre to
dos os contendores, com os 
oito primeiros classifica4.os 
separados apenas pór fês ', 
pontos, o que atesta beru a 
competitividade existente'. 

O Beira-Mar viu trava
da a sua marcha vitoriosa 

! ao ceder um empate, em 
Aveiro, perante o Vitória de 

• Setúbal, um dos mais fortes 
~ candidatos mas, por en

quanto, longe dos primei
ros lugares . De qualquer 
modo, os aveirenses são se
gundos na tabela classifi-
cativa, a par de outra equi
pa sensação: o Alverca. 

O União prossegue a 
sua reculleração, somando 
a quarta vitória consecuti-

.. ' vil, e já é nono classificado. 
Ao invés, o Nacional conti
nua a afundar-se na classi
ficação, com este empate 
comprometedor perante a 
Ovarense que, nos Barrei
ros, marcou o seu primeiro 
golo na prova. 

1 ·1 D I V I SÃO B 

Moscavide . "roubou" 
liderança a'Machico 

A o consentir o empate 
no derbi com a A. D. 

Camacha, a AD. Machico 
perdeu a liderança do cam
peonato nacional da II Di
visão B para o Olivais e 
Moscavide, que assim reto
mou o comando ao vencer 
o Louletano na tarde de on
tem. 

O Desportivo de Beja, 
que infligiu na Madeira a 
única derrota à Camacha, 
ascendeu à terceira posição 
e prepara-se para receber, 
na próxima jornada, a visi
ta de Machico, . num jogo 
que promete. \ 

AA. D. CamiJ,cha, com 
o empate de ontem desceu 
à sétima posição, sendo 
de destacar a prova que 
os açorianos do Praiense 
vem realizando. Ontem a 
turma da Ilha Terceira 
venceu, no seu reduto, o 
Oriental e ficou isolada 

Machico empatou ... 

na quarta posição. 
Alguns dos históricos 

do futebol português, tais 
como o Olhanense, Atlético 
e Barreirense, ocupam as 
últimas posições da tabela 
classificativa, o que atesta 
a crise dos clubes sulistas. 
Ao invés, o Portimonense, 
de José Torres, vem recu
perando lentamente. 
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Salgueiros e Braga 
vencernfora 

Salgueiros e Sporting de 
Braga foram as únicas 

equipas a ganhar fora, até ao 
momento, na sexta jornada 
do Nacional de futebol da pri
meira divisão, que só ficará 
completa a meio da próxima 
semana, com dois importan
tes "derbies". 

O Sporting-Benfica está 
marcado para a próxima 
quarta-feira e no dia seguinte 
decorrerá o FC Porto-Boa
vista, partida que encerrará a 
ronda, cuja maioria dos jogos 
foi antecipada para hoje de
vido às eleições legislativas 
de domingo. 

Aproveitando o descanso 
dos «grandes», o Sporting de 
Braga igualou Boavista e FC 
Porto no topo da tabela, ao 
totalizar 13 pontos com a vi
tória de ontem em Leça, por 
solitário 1-0, frente a uma 
equipa promovida este ano 
ao escalão principal. 

Se o triunfo dos braca-

renses era previsível, a vitó
ria do Salgueiros em Guima-

. rães, por 2-1, surpreendeu, 
apesar das exibições pouco 
convincentes realizadas ulti
mamente pelos minhotos. 

A vitória, a primeira em 
recinto alheio, deixou o Sal
gueiros isolado no nono lu
gar, com nove pontos, ape
nas menos um que Marítimo, 
Sporting, Belenenses e Gui
marães, e a dois do Benfica, 
que está no quarto lugar, com 
11 pontos 

Sinal inverso teve o Tir
sense-Felgueiras, cujos in
tervenientes foram incapazes 
de marcar um golo nos 90 mi
nutos, numa jornada em que 
já estão contabilizados três 
empates, um dos quais, a 
dois golos, no jogo entre Gil 
Vicente (Roberto Carlos e 
Vasco, aos 21 e 26 minutos) 
e o Farense (Punisic e Dju
kic, aos 31 e 63), em Barce
los. 
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Vasco Braz conquista 
título de campeão~ .. 

A temporada de 95 do 
J et-ski , que ontem 
terminou na Praia 

Formosa, proporcionou a 
Vasco Braz mais uma vitória 
no "regional" e, na competi
ção da Praia Formosa, a sua 
superioridade foi evidente fa
ce aos demais participantes. 
Só Ricardo Pinto ousou in
comodar o campeão. 

Ao longo da época, o Clu
be Naval do Funchal, enti
dade organizadora, fez dis
putar cinco provas, contan
do com a colaboração da loja 
"Aventura e Desporto". 

Se, à partida, para a épo
ca que ontem chegou ao fim, 
o Naval tentou fazer com que 
a modalidade tivesse outra 
dimensão, tal objectivo não 
foi conseguido por não ter 
havido uma boa participação 
dos pilotos. 

A Região tem condições 
para que esta modalidade 
possa atingir outros níveis, 
quer pela qualidade das mo-

. tas que "navegam" nas nos
sas águas, como ainda pelas 
condições naturais. 

Assim, depois de uma 
participação média de 5/ 6 pi
lotos por prova, a última 
competição de 95, que com
provou o bom momento de . 
forma de Vasco Braz, contou 
com, apenas, 4 pilotos, em
bora estivessem inscritos 5, o 
necessário para que a prova 
se pudesse realizar. . 

"Slalom" reúne 
.l5 pilotos 

Por outro lado, na prova 
de "Slalom", verificou-se 
uma participação mais sig
nificativa, uma vez que, dos 
18 inscritos, participaram 15, 
com uma presença feminina 
a cargo de Susana Freitas. 
Nesta prova, composta por 
duas mangas de duas voltas 
ao percurso, o mais rápido 
nas duas competições foi 
Vasco Braz, que deixou Ri
cardo Pinto a 9 segundos de 
distância, numa prova da 
sua destreza na arte de bem 
pilotar o "jet-ski". 

Ainda na prova de "Sla-
10m", que foi cumprida em 
boas condições de mar, Fran
cisco Freitas foi terceiro, a 
dois segundos de Ricardo 
Pinto e a 11 segundos do ven
cedor. 

O percurso traçado para 
esta competição de "Slalom" 
foi bem concebido, criando 
um grau de dificuldade para 
testar a capacidade dos pilo
tos, o que foi conseguido, 
com uma nota positiva para 
o facto de todos os pilotos te
rem melhorado o seu tempo 
na segunda passagem. 

Circuito disputado 
com apenas 4 pilotos 

Fora quatro, apenas, os 

• Muitos inscritos, poucas motas nà água, boa vontade e 
valores que podem despontar para a nova temporada, 
enquanto as situações não se normalizam, são as tónicas de 
uma prova que Vasco Braz venceu, conquistando todos os 
títulos em disputa. 

Vasco Braz (esquerda) sagrou-se campeão. 

pilotos que cumpriram o cir
cuito, realizado em duas 
mangas e onde Vasco Braz 
era obrigado a concluir a 
competição para obter o tí
tulo de campeão regional, 
numa luta-que seria travada 
com Ricardo Pinto. 

Na primeira manga, Vas
co Braz cumpriu e venceu, 
sem que Ricardo Pinto o ti
vesse incomodado, na luta 
pelo primeiro lugar, com Du-

arte Freitas a classificar-se 
no 3º posto e Miguel Casimi
ro a ser 4º e último. 

Na segunda manga, ha
via ainda a expectativa de 
uma possível avaria na má
quina de Vasco Braz o colo
car fora da competição, con
tudo, o que veio a suceder, 
foi que Vasco Braz voltou a 
vencer, não dando chances 
aos seus adversários. 

Esta prova contou com a . 

apoio da Câmara Municipal 
do Funchal, com a escolha 
da Praia Formosa a mostrar
se uma boa opção para futu
ras realizações, quer pela 
qualidade das suas águas, 
como pelo bom acesso ao 
mar, para além do muito pú
blico que pode reunir, face 
as condições naturais que 
oferece para tal efeito. 

No termo desta competi
ção teve lugar a entrega dos 
troféus em disputa, não ape
nas desta prova, como tam
bém do Campeonato Regio
nal. 

Segundo Ricardo Bran
dão, da organização a cargo 
do Clube Naval do Funchal, 
a temporada de 96 deve ter 
início em Janeiro, para se 
concluir em Setembro, com 
a realização de úma prova 
por mês, privilegiando di
versas localidades, quer da 
costa Sul da Madeira, como 
também a possibilidade de 
deslocação até à costa Nor
te, como sucedeu em anos 
anteriores. 

JQÃO AU GUSTO 
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Paula Saldanha 
infeliz no Japão 

A judoca madeirense 
Paula Saldanha não 

foi feliz na sua participação 
no Campeonato do Mundo 
que está a decorrer no Ja
pão. Ontem, venceu um com
bate e perdeu o segundo, não 
tendo sorte pois não conse
guiu ser repescada. Assim, 
regressa a casa com um 15ª 
posição, uma prestação mo
desta para quem foi sétima 
nos últimos Jogos Olimpicos. 

Tal como tínhamos des
tacado em anterior trabalho, 
Paula Saldanha iniciou a sua 
participação no "M.undial" 
defrontando a campeã gre
ga, Karagiannopoulou, a 
quem venceu por KOKA. 

No segundo combate, 
Paula Saldanha teve pela 
frente a belga vice-campeã 
da Europa, Heidi Goossens, 
acabando derrotada por IP
PON (chave ao braço). Ao 
DIÁRIO confessou que es
perava um melhor resulta
do. A sorte também não es
teve do seu lado, pois a atleta 
belga perdeu com uma judo
ca argentina, que apareceu 
do nada e só parou com a 
medalha de prata ao pesco
ço, impedindo deste modo a 
repescagem da madeirense. 

Numa referência aos 
combates que teve, Paula 
Saldanha queixa-se de uma 
pequena lesão no joelho, "na
da de importante pois já está 
tudo OK. Não foi nada de 
grave". Qúanto à classifica
ção final, a atleta referiu que 
deveria situar-se entre a dé
cima quinta e'a 19º posição, 
um resultado que não a sa
tisfez: "Claro que não posso 
estar satisfeita, até porque 
esperava ser repescada. As
sim; tive que arrumar o fato 
mais cedá". 

Manuel Saldanha, o téc
nico da madeirense, referiu 
por seu turno que "a Paula 
não teve sorte no sorteio. Te
ve pela frente um combate 
muito difícil, e para mais 
azar não conseguiu a repes
cagem, o que aconteceria em 
condições normais não fos
se a prestação surpreenden-

te de uma judoca argentina 
que ninguém conhecia" . 

Assim, ainda não foi neste 
campeonato que Paula Sal
danha atingiu os tão deseja
dos "mínimos" para os Jogos 
Olimpicos de Atlanta'96, mas 
nada está perdido. A atleta já 
está a pensar nas 10 provas 
do ranking europeu que fal
tam realizar, derradeira chan
ce de conseguir o "passapor
te" para Atlanta pois, como 
confessou, "tenho agora que 
pontuar nessas provas, con
seguindo uma posição entre 
as sete melhores, de modo a 
subir no ranking". 

Filipa Cavalleri 
traz' bronze ... 

Filipa Cavalleri, por seu 
turno, venceu ontem um dos 
combates para o terceiro lu
gar do campeonato do Mun
do da sua categoria, 56 kg, 
assegurando uma das me
dalhas de bronze e um lugar 
nos Jogos Olímpicos de 
Atlanta'96. 

Filipa Cavalleri perdeu 
na terceira ronda, com a bra
sileira Danielle Zangrando, 
deixando de ter hipóteses de 
lutar pelo ouro, mas após 
vencer os combates de re
pescagens chegou a um dos 
combates para os terceiros 
lugares, impondo-se por de
cisão do árbitro à belga Ma
rie Isabelle Lomba. 

A outra medalha de 
bronze foi justamente para 
a brasileira Zangrando, que 
derrotou Filipa Cavalleri 
por YUKO. Isenta da pri
meira ronda, a judoca por
tuguesa venceu na segunda 
a neo-zelandesa Mellissa J o
nes, por IPPON. 

Em 65 kg, Michel Almei
da ficou isento da 1. ª ronda e 
na segunda teve pouca sor
te no sorteio, jogando e per
dendo (por KOKA) com o ja
ponês Ukimara Nakamura, 
que viria a arrebatar a me
dalha de prata, com o portu
guês a ter razões de queixa 
da arbitragem. 

JOSÉ HENRIQUE 

Paula Saldanha não foi feliz no Japão. 
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Maradona 
maravilhou 
90 mil 

o futebolista argentino 
Diego Armando Maradona 
regressou ontem aos 
relvados, após 15 meses de 
suspensão, ajudando o "seu" 
Boca JUniores a vencer a 
selecção da Coreia do Sul 
por 2-1, em encontro 
disputado no Estádio 
Olímpico de Seul. 
Maradona entrou de início, 
tendo sido substituido a 
quatro minutos do final pelo 
seu compatriota Alberto 
Marcico, num encontro em 
que foi considerado o melhor 
jogador da formação "albi
celeste", onde actua também 
o ex-benfiquista Cláudio 
Caniggia. 

David Coulthard é a grande sensação deste final de época. Daí a sua satisfação ... 

Os golos do Boca Juniores 
foram apontados por Mac 
Allister, aos 37 minutos - na 
sequência de um campo 
apontado por Maradona - , e 
por Sérgio Martinez, aos 89, 
enquanto Ha Son-Chu, aos 
44, foi o autor do único tento 
da equipa da casa. COULTHARD N A II POLE-POSITION II 
Perante 90.000 
espectadores, o "génio" 
argentino demonstrou que, 
se não lhe acontecer mais 
qualquer imprevisto, ainda 
pode dar milito ao futebol, 
isto num jogo em que teve 
direito a marcação 
"cerrada" e no qual acusou 
naturalmente alguma falta 
de ritmo. 

Quem o se-
• O escocês da Williams continua imparável. Para além de 

ter sido o mais' rápido nos treinos. apresenta-se agora 
em condições de lutar pela vitória no GP da Europa, a 
disputar hoje no circuito de Nurburgring. 

A chuva que caiu on
tem no circuito de 
Nurburgring, Ale

manha, permitiu ao esco
cês David Coulthard, da 
Williams-Renault, segurar 
a "pole-position" do Gran
de Prémio da Europa em 
Fl, com o tempo obtido 
sexta-feira. 

o suíço Jean-Denis De
letraz, da Pacific Lotus
Ford, foi o primeiro a 
aventurar-se e recebeu por 
isso uma grande ovação 
dos adeptos da Fl presen
tes em NurbÍlrgring. 

estavam cumpridos 30 mi
nutos da' primeira sessão 
de treinos. 

Hill ainda tentou supe
rar Coulthard, objectivo 
que não alcançou porque 
a pista se encontrava húmi
da em alguns locais, sobre
tudo na última curva, uma 
das mais difíceis do circui
to., Os 80.000 espectad~res '" 

presentes em Nurburgring 
já demonstravam o seu 
descontentamento quando 
viram o primeiro carro a 
sair para a pista durante a 
segunda sessão de treinos. 

Hill corajoso 
tenta recuperar 

O inglês Damon Hill 
(Williams-E,enault), ' apesar ' 
de não .ter"fuélhorado o 
tempo de sextà-feira, foi o 
primeiro piloto da frente a 
sair para a pista, quando 

Schumacher, bastante 
apQ.iado pelo público ale
mão, fói um dos seiS pilotos, 
bem como' o seu compatriota 
He~Harald Frentzen (Sau
ber-Ford), ao melhorar em 

• 
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Barrichello·e Papis 
com resUltado positivo 

O, brasileiro R~bens Barrichello (Jordan-
, Peugéot) e o italiano Massimiliano Pa

pis (Footwork-Hart) vão acusar resultados · 
positivos no controlo "anti-doping", segundo 
informações que os pilotos de Fl deram 

, aos médicos. 
Barrichello disse aos médicos que para 

curar uma constipação tomou "Afrin", um 
medicamento que contem efedrina, en
quanto Papis, para tratar uma gripe, ingeriu 
"Traminic", composto por fenifedrina. 

Ambos os medicamentos contêm subs
tancias proibidas pelo Comité Olimpico In
ternacional (COI), cujos critérios são se
guidos pela Federação Internacional do Au-

, .tomável (FIA): .~tU'ú· ~I'I", 

- ,Segundo uma regra do COlos atletas 
-que se vãQ submeter a um controlo anti-do-
ping. devem informar os médicos, antes de 
realizarem as ·amostras, se ingeriram al
gum medicamento com substâncias proibi
das. 

As análises de controlo anti-doping co
meçaram a efectuar-se este ano desde o 
Grande Prémio, de França e realizam-se aos 
três primeiros classificados da sessão de 
treinos oficiais de sexta-feira e a outros pi-
lotos por sorteio. , 

A FIA não tem um regulamento que san
cione oS,casos de "doping", mas no caso de 
se aplicar as normas do COI, os pilotos po
deriaI,lI~ , d:ois·,mw&.d~~sJlSpensão. 

a? 
algumas milésimas os seus 
registos. 

Pedro Lamy, piloto por
tuguês da Minardi-Ford, 
manteve o 16º posto tal co
mo o italiano LucaBadoer, 
seu companheiro de equipa, 
ficou no 18º posto, conse
guido na sexta-feira. 

Lamy preocupado 
com o tempo 

Pedro Lamy mostrou-se 
muito preocupado c()m as 
condições atmosféricas que 
se têm feito sentir durante 
os treinos para o Grande 
Prémio daEuropa em Fi, re
alizados em Nurburgring, 

. Alemanha., 
"As condições atmosfé

ricaS estiveram muito difí
ceis porque o tempo esteve 
sempre a inudar. A pista tan
to estava muito molhada co-

o W9 êecava de repente e isso 
, ;i' Ílã.9 déu para éscolher o me-

. 'lhor acertü>Mas, tirámos al- ' 
,gumas conélusões que po-

"., demos utilizar se estiver 
~om tempo no domingo", re
feriu Lamy, autor do 16º me
lhor tempo dos treinos ofici-

O número 10 do Boca 
Juniores foi, desde o início, o 
"cérebro" da equipa ' 
argentina, transportando-a 
para o ataque com os seus 
habituais passes certeiros e 
efectuando algumas jogadas 
só ao alcance de um jogador 
da categoria de ... Diego 
Armando Maradona. 

• 
Glasgow 
bate Thltic 
e isola-se 

O Glasgow Rangers venceu 
fora o vizinho Celtic, por 2-0, 
e apossou-se do rumando da 
Primeira Liga escocesa de 
futebol da primeira Divisão, 
uma vez cumprida a quinta 
jornada da prova. 
O guia soma 12 pontos, dois 
mais do que Aberdeen!'l 
Celtic de GlaSgow: '", -o .' , " ., 

Blackburn " 
volta 
a perder ' 

ais. O campeão em título, 
, • "N o final vinha numa Blackburp.,;voU;Ou a ser 

volta boa, m~ &panhei um . derroquionaPrimeiraLiga 
carro lento (Pacif~c Lottls- ' inglesa d!'l~futebol desta feita 
Ford) e Ilão consegui me- no terreno do 
lhorar", explicou Lamy. ,·, ,. Middlesbrough (2-0), em 

Para ~hoje, --PédroLámy encontro da oitava jornâda 
já traçou os objectivos a que da prova. 
se propõe habitualinente. Os tentos foram.apontados 

"A partida na chuva é por Barnby (45) e Hignett 
muito complicada, princi- (71), e o Blackburn desceu 
palinente saindo lá de trás, ao 14º lugar, encontrando-se 
porque não se vê nada. É im- já a 11 pontos do líder 
portante chegar ao fim man- destacado Newcastle (18). 
tendo um bom ritmo de cor- O Aston Villa venceu fora o 
rida e para isso acho que o Coventry, por claro 3-D, e 
carro tem uma afinação isolou-se na segunda 
equilibrada", 'sublinhou. ' , posição,~ooom;g61@s,de~wke,. 

(01 minuto) e Milósevic, que 
bisou aos 84e 87. 

• 
Hansa Rostock 
é terceiro 
na Alemanha 

O Hansa Rostock, que subiu 
esta temporada à primeira 
Divisão, ascendeu ontem ao 
terceiro lugar do campeonato 
alemão de futebol, ao vencer 
no terreno do Karsruher por 
2-0, em encontro da oitava 
jornada da prova. 

• 
Metz 
no comando 
em França 

O Metz alcançou ontem a 
liderança do campeonato 
francês de futebol, ao 
derrotar em casa o Auxerre, 
por 3-1, em jogo da 11 ª 
jornada. O Metz terá agora 
que aguardar pelo resultado 
de hoje do Paris Saint
Gel'IllBin, que está a dois 
pontos, e caso ganhe 
retomará o comando da 
prova. O Nantes, adversário 
do F.C. Porto no GrupoAda 
Liga dos Campeões, foi ao . 
terreno do Gueugnon vencer 
por 1-0, encontrando-se nal0ª 
posição. 

• 
Real Madrid 
e Barcelona 
empatam 

O Real Madrid recebeu e 
empatou 1-1 com o F.C. 
Barcelona, em encontro 
antecipado da quinta 
jornada do campeonato 
espanhol de futebol da 
primeira divisão, com golos 
de Raul para os locais (12) e 
Roger(31). 
Na outra partida 
antecipada, o Atlético de 
Bilbau venceu em casa o 
Gijon, por 2-1. Os tentos 
bilbrumos foram obtidos por 
Julen Guerrero (39, 76), ' 
tendo Julio Salinas redUzido 
a desvantagem (78). 

• 
F.C.BJ;1)ges 
mantém 
liderança 

O F.C. Bruges, que defronta 
o Ghent hoje, manteve o 
comando do campeonato 
belga de futebol, após a 
disputa dos jogos da 11 ª 
jornada, na sexta-feira e 
sábado. Na sexta-feira, o 
Lierse no foi além de um 
empate a um golo no 
terreno do Ekeren, mas 
mantém a 2ª posiç3.0, num 
ronda em que a divisão de 
pontos foi oresultado 
verüicado em sete dos oito 
encontros disputados. 
No terceiro lugar encontra
-se o Anderlecht, que, 
apesar de ter melhorado em 
relação ao início de 
temporada, concedeu ontem 
um empate (1-1) em casa 

'iIIper..ante.ü Antuéllpia.+ .M .• 





QUEM ANDA , 
A CHUVA ... 

O s guarda-chuvas quase não deixa~ 
ver o presidente romeno, à saída de uma 

reunião com Bill Clinton., na Casa 
Branca. Quem anda à chuva molha-se. 

Ficha técnica: 

domingo, 01 de outubro de 1995/2 
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VULCAO 
NA NOVA ZELÂNDIA 

Imagem do vulcão "Ruapehu", situado no 
norte da Nova Zelândia, que esteve esta 

semana em forte actividade, lançando cinzas 
e vapor. Esta erupção é considerada a mais 
forte registada desde 1945, quando esteve 

activo durante nove meses. 

Coordenador: Miguel Silva 
Colaboradores permanentes: Domingos Serrinha, Ivo Caldeira, José João Mendonça, José Salvador, Nélio de Sousa, 
Nelson Veríssimo, Rui Carita e Timóteo Gomes. 
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Coordenação gráfica: Departamento de Arte 
Publicidade: Departamento Comercial 
Impr'essão e acabamentos: Grafimadeira _ 

Faz parte integrante doDIAlÚO aé-Notícias de 01 de Outubro de 1995 e não pode ser vendida separadamente. 
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ISTO ... SO VISTO! 

Este é um dos ce~ários em que só acredita quem vê. Imagine que o proprietário' 
desta moradia, no concelho çla Ribeira Brava, decidiu acabar a casa sem esperar que 
alguém afastasse os cinco fios de telefone que lá existem. O caricato é que os fios nem 

foram desviados um único milímetro. E assim, depois da obra quase acabada, é 
possível ver entrar algumas linhas telefónicas por uma janeládo primeiro andar, 

passar pelo meio do compartimento, furar o chão em direcção ao piso térreo e então ' 
desaparecer nas traseiras desta "obra prima". Realmente ... só visto. 
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o juíz LANCE ITO e.o O. J. SIMPSON, protagonistas do "julgamento do ano", 

LURJE ' $ BU$JNE$$ \NDRLD 

~~~ 

"O.K. - Quem é o primeiro?" .DENG XIAOPING, líder chinês no seu 91.º aniversário. 

20 CD's 

Rui Manuel de Brito Seixas 
Manuel Orlando Vieira Andrade Sousa 
Filipe Rodrígo Ornelas Freitas 
Eugénio J . Dionísio Gouveia 
Lina Maria Vieira Rosa 
Paulo Jorge Pita da Silva 
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Leitores premiados no sorteio de 25/ 9/ 95 

Lúcia Barros 
João Miguel Santos Brazão 
Maria Helena Fernandes 
Lucília Maria V. Caires Ferreira 
Laura Feliciana Barreto Fernandes 
Teresa Mónica 
Maria Inês Abreu Andrade 

Maria Emília Barreto Fernandes 
Maria José Pereira 
Carla Alexandra Livramento 
Tânia Maria Paixão Aguiar 
Filomena Luz Ribeiro 
Alice Silva de Lacerda G. Marques 
Odília M. V. Castro 

5 T-shirt's 

Maria Luísa Queirós Nicolau 
João Carlos Vieira Álvares 
Maria Fátima S. Abreu Freitas 
Arnaldo Rosa de Freitas 
Maria Manuela Freitas Cortez Lima 
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Madeira deve· apostar 
na pesca desportiva 

PIERRE CLOSTERMANN É UM AMANTE DA PESCA DESPORTIVA. HERÓI DE 
GUERRA, AUTOR DE VÁRIOS LIVROS, CONSIDERA QUE SE A MADEIRA 

OFERECER CONDIÇÕES, A PESCA PODE ATRAIR TURISMO DE QUALIDADE. 

10 

Montanha 
sem guias 

HÁ FALTA DE GUIAS-OE-MONTANHA NA MADEIRA. É QUE A LEI 
OBRIGA A PROFISSIONAIS DA REGIÃO, MAS NÃO HÁ CAPACIDADE 

DE RESPOSTA. A SOLUÇÃO É PASSAR PELA FORMAÇÃO DE MAIS MEIA 
CENTENA. ' 

8 

40 anos depois 
O MITO DE JAM~S DEAN CONTINUA VIVO NA MEMÓRIA 

DE MUITOS FÃS. QUE ONTEM, 40 ANOS DEPOIS DO ACIDENTE FATAL, 
REUNIRAM-SE AOS MILHARES PARA LEMBRAR O ACTOR QUE MORREU 

AINDA MUITO JOVEM. 

25 
1960/70 - O regresso da ficção 15 

CAPA: COORD. GRÁFICA - DEPARTAMENTO DE ARTE 
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ESTE PLANETA 

. 
... Para alívio dos políticos e da Qomissão Nacional de Eleições. 

/ 
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1ª·mão: há maioria absoluta 
Luís CALISTO 

• • 
Lan Costa, o do bicho e do 
crocodilo eu sou, é o 
vencedor destacado desta 
jornada eleitoral 1995. Maioria 
absoluta de cachets, apesar de 
Manuel Monteiro lhe ter 
retirado a confiança com as 
urnas ainda distantes. 

Sondagens de prémmpanha apontavam 
para uma disputa eleitoral palmo a palmo 
entre Iran Costa e Quim Barreiros, com um 
resultado rés-vés quando se procedesse à 
contagem dos papelinhos, a partir de hoje, _ 
dia 1. Acontece que o bicho acertou no gosto 
do eleitorado e rapidamente se alcandorou 
a UlÍla maioria absoluta, que qualqu~r son
dagem feita em vão de escada tem forçosa
mente de reconhecer. 

Ágata, ciumenta, só não mandoU: Luís 
Filipe Menezes desaparecer com o perfu
me da outra mulher porque a vida está cara 
e o amor é louco_Adelaide Ferreira e Lena 
d'Água, que, em lugar de se vender.em, fi
caram fiéis aos comícios do seu Guterres, 
chegam ao novo Portugal praticamente te
sas. O mesmo acontecendo com Rosa Mo
ta, que pela primeira vez participou numa 
maratona sem cobrar umJostão. No máxi: 
mo, pode ganhar o bronze de uma cadeiri
nha em S. Bento. 

Quim Barreiros e Marco Paulo não ofe
receram resistência. Mas Iran Costa só tri
unfa depois de muitas adversidades. Dada a 
sua condição de cidadão brasileiro, sem du
pla nacionalidade, quiseram impugnar-lhe o 
lugar na festa. "Então ele não é o líder do 
'made in Portugal?', argumentou o empre
sário. 

Foi sempre a subir, o bicho. Apesar de 
Manuel Monteiro lhe ter retirado a confian
ça política logo no dealbar da campallha, 
através de chantagista anulação do contrato. 
Hipótese de coligação desfeita, a equipa de 
Iran contra-atacou: "Vejam o que será aque
le cavalheiro a despachar gente para o de
semprego se um dia chegar a primeiro-mí
nistro", disse o guarda-tangas do show Iran. 
Como se sabe, além da calça de três quartas 
e da camisola amarela e verde do próprio 
Iran, o guarda-fato da roullote só tem as 
cuequinhas das moças báilarinas. Isto de 
andar por Portugal inteiro com demasiada 
bagagem às costas não dá jeito nenhum. 

O caso é que Monteiro revelou uma ape
tência irresistível para racionalizar servi
ços, à custa do desemprego do próximo. De 
uma assentada, despediu Iran Costa, as bai
larinas, os motoristas e os s_egurimças. Até o 
bicho levou um pontapé na cauda. Não fo
ra Nogueira deitar a mão aos verdadeiros 

A ALTA AUTORIDADE JÁ ESTÁ EM CAMPO PARA INVESTIGAR CERTOS 
NEGÓCIOS DA CAMPANHA. 

artistas e a está hora havia um certo grupi
nho a gesticular musiquinhas aos banhis
tas de Copacabana. 

Ministro Ferreira do Amaral 
aproveitou atrasos das obras 

Fora as Regiões Autónomas, onde não 
pus a vista durante a campanha, o top do 
sucesso em termos de técnica propagandis
tica eleitoral foi bem disputado. Termina
ram há horas, na Universidade Fernando 
Pessoa, aqui no Porto, as Segundas Jorna
das de Marketing Político - tema específi-

co "Marketing eleitoral, que estratégia". 
Conclusão dos trabalhos: há uma melhoria 
de imagem. 

De facto, as técnicas destes dias supe
raramos métodos rudimentares vistos nos 
últimos 20 anos. Ficámos um poucoim
pressionados com a postura selecta do mi
nistro Ferreira do Amaral na inauguração 
das vistosas obras Só agora concluidas por 
dificuldades dos empreiteiros. O próprio pri
meiro-ministro não é mais aquela figura mal
encarada de outras eras, tendo chegadó a 
sprrirpor breves instantes num comício ao 
lado de Fernando Nogueira. 

A páginas tantas, António Guterres che-

gou a claudicar face ao íÍnpeto do PSD, que 
no terreno mostrava multidões muito aci
ma das sondagens rosadas. A honestidade 
do líder PS levou-{) a admitir a força "desta 
onda laranja". Ao que velhas ratazanas so
cial-democratas reagiram apelando ao elei
torado socialista no sentido de não des
mentirem o seu chefe no dia do voto, hoje. 

Empresas de sondagens e camionetas 
também com bons resultados 

Depois de Iran Costa e outros artistas, 
surgem nas projecções, feitas à boca dos c0-

fres, dois tipos de formações: empresas de 
sondagens, vivamente apoiadas pelo PS, e 
centrais de camionetas, em aliança com o 
PSD. 

Como não podia deixar de ser,aAlta 
Autoridade já está em ciina de umas sus
peitas de campanhas paralelas ao longo 
destas duas semanas. UmadenÚllcia anó
nima referiu que Carlos Candal desenca
deou aquele pé-de-vento em Aveiro a sol
do das autoridades de Havana e da taba
queira que comerciaÍiza o Português 
Suave. "O dr. Candal meteu-se a arrasar os 
laranjas como Pacheco Pereira com o obs
curo intuito de acabar com os Definitivos", 
este outro pormenor das acusações. Pelo 
meio, dúvidas sobre se os armeiros avei
renses não. patrocinaram também a cam
panha do advogado aveirense, assente no 
elogio dos duelos e da caça. 

O próprio António Guterres está debaixo 
de olho da Alta Autoridade, desconfiada de 
que há interesses comerciais fortes por de
trás da insistente despedida que o patrão 
do Rato faz ao PSD, desejando-lhe "Boa 
Viagem:'. "Ao avançar de linha em linha, 
neste campo entrincheirado, Guterres está a 
jogar para o Bingo", disse uma fonte oficial. 

CDU garante direitos do slogan 
por um período de 50 anos 

Mais parca de meios, a CDU correu a 
defender-se da comercialização da política. 
AssÍm, já registou o eficaz e mediático slogan 
"vamos dar .a volta a isto", afim de o utilizar, 
em exclusividade, nas campanhas a ocor
rer durante os próximos 50 anos. 

Graças a este estudo que realizámos 
exaustivamente, a expectativa para logo, às 
19 horas, está quebrada. Iran Costa já ga
nhou com absolutismo, logo a seguir vêm 
Quim Barreiros, Marco Paulo e Agata, de
pois, ex-aequo, os empresários de sonda
gens e de camionetas, mais abaixo umas . 
marcas de cigarros e os pequenos - PS, 
PSD, PP, CDS, CDU, VDP e PSR. Final
mente; em último lugar, sem direito a qual
quer voto, o PZP (Partido do Zé Povo), que 
paga este circo todo. 
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·stas querelll montanhas 
MIGUEL SILVA 

.. o turismo de montanha 
é cada vez mais uma 
actividade em voga na 
Região. A abundância de 
percursos e a beleza dos 
mesmos fazem convergir 
para aí uma boa fatia do 
número de turistas que nos 
visitam. Contudo, 
começam a surgir algumas 
dificuldades na capacidade 
de resposta. É que a 
legislação em vigor obriga 
a que.os turi~tas sejam 
acompanhados por 
profissionais da Região. O 
problema é que ainda 
faltam muitos guias de 
montanha. 

A Madeirá tem mercado. turístico. que 
dava para empregar 60 a 70 guias de 
mo.ntanhas, disse à REVISTA Miguel Tei· 
xeira, respo.nsável po.r uma empresa do. 
sector. É esse o. o.bjectivo. principal de um 
curso. pro.mo.vido. pela Asso.ciação. de 
Casas do. Po.vo. da Madeira - Acapo.rama -
e ministrado. pela Carilfo.r que fo.rmo.u, até 
ago.ra, po.uco. mais de duas dezenas de 
guias de mo.ntanha na Região. . . 

Miguel Teixeira, que também é um do.s 
mo.nito.res do. curso., reco.rda que a lei em 
vigo.r na Região, o.briga o.S "to.ur-operato.urs" 
a trabalhar co.m guias de cá, no. que to.ca aos 
percursos de mo.ntanha. Mas, apesar de rec0-

nhecer que neste mo.mento. é impo.ssível po.r
que não existem guias em número. suficiente, 
afirma que tem sentido. a presença de "fo.rças 
co.ntrárias". Acha que "há gente co.m medo. 
da mudança". E enquanto. assim fo.r, co.nti
nua, "há pesso.as a sugerirem aos turistas 
o.S percurso.s que melho.r lhes apetece, sem 
ter em linha de co.nta vário.s condicio.nantes, 
entre o.S quais a segUrança do.s trajecto.s 
aco.nselhado.s" . 

Uma situação. particularmente desa
gradável para o.S guias de mo.ntanha que 
lamentam o. número. de acidentes o.co.rri
do.s em algumas veredas da Madeira. Po.r 
isso. esclarecem que, até ago.ra, nenhum 

acidente vitimo.u qualquer turista .que 
o.pto.u po.r fazer passeio.s co.m guias de 
mo.ntanha devidamente habilitado.s. 
Miguel Teixeira assegura mesmo. que 

. quanto. mais guias ho.uverem, meno.res 
serão. as pro.babilidad~s de acidentes. 
. Tanto. Miguel Teixeira co.mo. Jorge 
So.usa, também respo.nsável pelo. mesmo. 

curso., reconhecem que a Madeira não. 
tem tradições a este nível. Mas-mesmo. 
assim, defendem que é preciso. co.meçar a 
disciplinar a participação. do.s guias 
estrangeiro.s nas no.ssas serras e argu
mentamque "'alguns levam grupo.s para 
as mo.ntanhas guiado.s apenas po.r um 
ro.ad-bo.ck, que po.r ~~zes nem esta actu-

UM GRUPO-DE FUTUROS GUIAS DE MONTANHA 

alizado.. Há até caso.s de turistas que se 
perderam aco.mpanhado.s po.r guias 
estrangeiro.s. Ainda recentemente fo.i um 
do.s no.sso.s guias que enco.ntro.u um grupo. 
perdido. na serra"-- atesta . 

Entretanto. o.S npvo.s guias de mo.nta
nha querem fo.rmar uma asso.ciação. para 
defender o.S seus interesses. Já iniciaram 
reuniões e esperam apro.var estatuto.s 
dentro. de po.uco.s dias, po.rque co.nside
ram insustentável a actual situação. Futu
xamente, pensa Miguel Teixeira, · essa 
asso.ciação. deverá não. apenas defender 
o.S guias de mo.ntanha co.mo. também ser a 
entidade pro.mo.to.ra do.s respectivo.s cur
so.s. 

Miguel Teixeira defende o.utra ideia 
no.va. Co.nsidera que "o. parque natural 
deve ser fechado. às entradas de turistas 
sem guias especializado.s". Nesta maté
ria, algo. po.lémica, adianta que o. Parque 
Natural está receptivo. mas reco.nhece que 
se enco.ntra perante "uma decisão. po.liti
camente difícil", apesar de lembrar que 
em vário.s países há entradas restritas e 
a)guns deles co.m entradas pagas, cujas 
receitas revertem a favo.r da co.nservação. 
do.s parques. A pro.pósito. diz que alguns 
respo.nsáveis pelo. turismo. na Região. nem 
imaginam em que co.ndições está o. Par-



que Natural, porque não fre
quentam esses locais. 'Acres-

, centa ainda a sua incompre
ensão pelo facto de, na 
Direcção Regional de Turis
mo, não estar nenhum fun
cionário apto a dar informa
ções aos turistas sobre os 
percursos de montanha que 
podem fazer. "É que cerca 

',de 30 por cento dos turistas 
que vêm à Madeira fazem 
passeios a pé!" Daí torna-se 
necessário uma maior aten
ção a esta vertente do mer
cado turístico regional "com 
manifesta tendência em 
aumentar". 

Segundo os elementos de 
que dispõe, todos os turis
tas, independentemente das 
nacionalidades, fazem pas
seios a pé, apesar do vasto 
número de holandeses que 
nos últimos três anos enche
ram as montanhas da 
Madeira. 

Gonçalo Velez, um dos mais conheci
dos alpinistas portugueses, também pre
sente, reforçou -a ideia de que o turismo 
de montanha está em expansão e elogiou 

a capacidade dos guias madeirenses. 
Velez esteve na madeira durante .o últi
mo fim-de-semanaonde acompanhou um 
grupo em formação tendo ensinado algu-

o priIneiro português. 
acima dos oito lllilll1etros 

, 
GONÇALO VELEZ, ALPNISTA E ECONOMISTA. 

Gonçalo Velez foi o primeiro portu
guês a escalar o Pik Korjenyevska, no 
Pamir, com 7104 metros e o Annapur
na, no Nepal, com 8091 metros. Um eco
nomista que encontrou no alpinismo 
uma forma diferente de sentir a natu
reza. 

Actualmente, apesar de várias aspi
rações, o seu principal objectivo vai 
para a administração da "Rotas do 
Vento", uma empresa que fundou des
tinada ao desporto de aventura, com 
vários trajectos dentro e fora de Por
tugal. 

S~gundo Gonçalo Velez, os portu-

gueses ainda não sabem o que é o alpi
nismo, um pouco por falta de tradição 
(por isso é que promove passeios à bor
la, para ganhar adeptos). E quanto aos 
chamados "desportos radicais", agora 
com honra de programas televisivos, 
diz-se muito surpreendido quando vê 
provas de wind-surf e vela incluídas 
nesse radicalismo ... 

O desporto em Portugal, acusa, pas
sou a ser dominado pelo futebol "que é 
cada vez mais um espectáculo e não 
uma forma de atraír praticantes. Por
tugal não, tem cultura de desporto" -
afirma. 

mas técnicas de marcha. À REVISTA, o 
português que um dia subiu ao pico Anna
purna (mais de 8 mil metros), falou da 
necessidade de aumentar o número de 

pessoas capacitadas para o 
desenvolvimento do turismo 
de montanha. Considera 
aquele alpinista que a forma 

. como os "tour-operatours" 
trabalham actualmente é 
muito limitativa. "Apenas 
oferecem transporte e aloja
mento, o que é bastante pou
co", até porque; como eco
nomista, defende que os ope
radores turísticos devem ter 
capacidade para manter os 
turistas ocupados se assim o 
desejarem, naturalmente. 
"Devemos mostrar o que 
temos de interessante e não 
apenas alojar os que nos visi
tam" - sublinha. 

Para Gonçalo Velez é pre
ciso oferecer uma compo
nente lúdica e outra culturai, 
garantindo que "os turistas . 
aceitam muito bem as suges
tões mais válidas", desde que 

bem pensadas e apresentadas 
por gente devidamente cápa

citada. "É preciso dar a 'conhecer a cul
tura local, que é a mais genuína, e alguns 
aspectos da natureza, da fauna e da flora 
desta terra" - conclui. 

-Curso inédito 
em Portugal 

JORGE SOUSA GONÇALO VELEZ E MIGUEL TEIXEIRA. 

Este curso de Guias de Montanha é 
único em Portugal - disse Jorge Sousa. 
A legislá.ção que o regulamenta também é 
nova, mas o interesse demonstrado vem 
sendo bastante significativo. Prova disso 
são os contactos que a empresa forma
dora tem já estabelecidos com os Açores e 
possivelmente Cabo Verde para ministrar 
o mesmo tipo de curso promovido pela 
Acaporania, estando a 'formação a cargo 
daCamfor. 

Segundo Jorge Sousa, há guias de 
montanha formados noutros países 
mas com muito menos tempo de for
mação. A propósito, referiu que ape-

sar da legislação apontar o limite mini
mo de sete disciplinas, os formandos 
recebem 13 matérias distintas e com 
mais cerca de 400 horas de formação 
que o previsto na lei. Nutricionismo. 
história económica e social, português, 
alemão, francês, inglês, técnicas de 
atendimento, fauna e flora, informáti
ca geografia e orientação, socorrismo 
e técnicas de marcha são algumas das 
disciplinas. 

Segundo Jorge Sousa os jovens têm 
mostrado um grande interesse, havendo 
mais de 60 candidaturas para apenas uma 
dúzia de seleccionados. 
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MIG UEL SILVA 

. O coronel Pierre Clbstermann é um 
daqueles homens com muitas histórias 
para contar. ·Do alto dos seus 74 .anos de 
idade e uma vlvência, incrível, é capaz de 
proporcionar horas de conversa. Militar 
durante a segunda-Guerra Mundial, 
ClosterÍnann cedo se mostrou disponível 
para lutar pela causa francesa. 
Engenheiro de aviação, mais tarde veio a 
dar um grande contributo às Forças 
Aliadas, essencialmente como piloto. 
Depois da guerra o coronel meteu-se nas 
batalhas políticas. Exerceu dois mandatos 
de deputado pelo RPL. Como político viu 
passar Georg.es Pompidou, François 
Mitterrand e, agora, Jacques Chirac. Mas 
também conheceu razoavelmente Salazar, 
Soares e Cunhal .. 
Hoje, é um dos homens mais distinguidos 
em toda a França. Agraciado com 
variadíssimos galardões, Clostermann 
guarda na memória inúmeras medalhas; 
entre as quais a de' Legião de Honra, 
habitualmente atribuída aos presidentes 
de República. 
Amante da pesca desde os seis anos, 
,Clostermann encontrou na Madeira um 
paraíso para o seu desporto favorito. 
Esteve cá três semanas e ficou 
surpreendido. Para o ano, espera vir no 
fim de Maio e ficar uma grande 
temporada. Mas deixa um aviso: "Por 
favor, melhorem as condições da pesca 
desportiva, a começar pela marina. Pode 
estar aí um grande pólo de atracção 
turística" . 

EX-DIRIGENTE DA IGFA GOSTOU E RECOMENDA 

" 



Entre os ilustres amigos de Closter
mann figurava Ernest Hemingway, um 
conhecido escritor americano, com quem 
trocou IÍlUitas ideias sobre pesca. Foi ele . 
um dos fundadores da IGFA, instituição 
que funciona como uma federação mun
dial de pesca desportiva. Lembra que He
mingway defendia que, se a pesca é um 
desporto, devia ter regras próprias. O ob
jectivo era dar ao peixe mais hipóteses 
que ao pescador. "Ele dizia sempre: «Lar
ga o peixe vivo para que possa desovar 
e dar a outro pescador o mesmo prazer 
que a ti»: Daí a técnica actualmente pra
ticada que consiste em "marcar e largar". 
Quando Hemingway morreu, em Maio de 
1961; fiquei com o lugar dele na direcção 
da IGFA - que hoJe integra mais de três 
mil clubes de pesca". 

Os grandes espadartes que facilmente 
surgem, ou surgiam, nos mares de Sesim
bra trouxeram Clostermann até Portugal. 
Comprou um apartamento e mandou cons
truir uma traineira para todos os anos vir 
pescar. E aí conheceu José Braz que "veio 
para a Madeira em 74. Foi ele que me con
vidou para cá vir", acrescenta, elogiando 
o "grande pescador" que foi António Ri
beiro, o'representante da IGFA, que tam
bém conheceu na Madeira. 

O problema
da marina 

Dificuldades várias não permitiram visi
tas à Madeira nos últimos anos, como pre
tendia. Mas este ano estava decidido a vir 
pescar na "Pérola do Atlântico" e a trazer 
amigos. Um deles foi o milionário Donald 
Tyson, que não só aceitou o convite como 
também trouxe mais dois amigos. "E todos 
descobriram que a Madeira é um local ex
cepcional para a pesca desportiva, o que 
pode ser muito bom para a Região, sobre
tudo porque é um desporto de elite que pode· 
atr~r muitos turistas que não olham a des
pesas". E dá exemplos: "Um desses meus 
amigos chegou aqui e ficou encantado com 
o conjunto da oferta. O único grande pro
blema é a falta de espaço na marina no Fun
chal. É uma pena, porque temos de mandar 
o barco para Canárias durante o Inverno". 
Clostermann diz mesmo que não percebe a 
atitude de quem gere os espaços da mari
na. "Preferem guardar veleiros com ocu
pantes que não vão.aos hotéis nem a res
taurantes ... " 

O problema da marina é ~uito impor
tante, continua Closterman. "Basta ter um 
espaço para guardar o barco no Inverno. 
Estas pessoas podem pagar. Têm dinheiro! 
Podía ter também uma pequena oficina e 
um bar. Sabe que os pescadores gostam mu
ito de contar as suas histórias e um bar é o 
melhor local para o fazerem" . A propósito 
lembra, em jeito de brincadeira, as três vir
tudes dos pescadores: esperança, fé e a ca
ridade. As duas primeiras são o pão e o sal 
dos homens do mar. A caridade é para ter 
paciência com as histórias de pescados árni
gos. 

Turismo 
de elite 

A comprovar a teoria de que a pesca 
atrai turismo de qualidade Pierre Clos-

termann dá o exemplo de um amigo que 
esteve a pescar na Madeira durante três 
meses: "~sse meu amigo convidou, no 
mínimo, meia dúzia de amigos e trouxe 
a sua tripulação. Todas as noites ia aos 
melhores restaurantes. Alugou, e prova
velmente vai comprar, um apartamento. 
Alugou, por um ano inteiro, três quartos 
de hotel para a sua tripulação. Veja só 
quanto ele gastou!" - explica adiantan
do que este caso não é único. E, já ago
ra, lembra lugares hoje emblemáticos na 
indústria do turismo que se evidenciaram 
com a pesca desportiva: Acapulco e Car
tagena são alguns exemplos. 

Mas atenção, porque nestes negócios 
há o reverso da medalha. Clostermann 
recorda o seu caso de Sesimbra. Chegou 
pela primeira vez em 1961. Ficou hospe
dado no hotel de José Braz e entusias
mou-se com um grande espadarte que 
apanhou. Lá comprou uma casa e come
çou também aconsjruir um conjunto ha
bitacional. Depois, veio a ponte e estra
gou tudo. O movimento passou de normal 
para "infernal" o que não queria ver na 
Madeira. Por isso pede um esforço aos 
responsáveis pelo turismo, para não caí
rem na tentação dos charters. E para o 
evitar, pede que seja proibido a qualquer 
pescador estrangeiro a venda do peixe 
que apanhou, o que é uma forma de im
por restrições e, ao mesmo tempo, ga- .' 
rantir a técnica defendida pela IGF A su
mariamente designada pelo "marcar e 
largar". 

.Para o ano, o coronel promete voltar. 
Se possível, em Maio, novamente com os 
amigos, mas para ficar uma grande tem
porada. "Com um mar destes e a quanti
dade de espadim azul que é possível en
contrar, quem não quer vir cá pescar?! " 

Histórias 
da guerra 

-
Glostermann fala um português bas-

tante bom, apesar do sotaque brasileiro . . 
Influências de outros tempos quando 
acompanhava o pai, um diplomata de car
reira, pela América do Sul. Estudou em 
França, como aluno interno de um colégio 
parisiense, e depois ingressou numa uni
versidade americap.a perseguindo o so
nho de um dia ser engenheiro de aviação. 
Simultaneamente obteve um curso de pi
loto comercial. Estava no final, quandO 
estourou a guerra. Queria ingressar na 
Força Aérea Francesa mas a idade não 
o permitia. "Não aceitavam ninguém com . 
menos de 20 anos. Como eu era dos que 
não suportavam a ideia de ver os alemães 
em Paris, juntei-me ao De Gaulle. Estive 
num curso coma' Royal Air Force e, como 
falava inglês e era engenheiro, manda
ram-me para a escola superior de avia
ção. Depois, participei em vários esqua
drões ingleses e acabei a guerra como te
nente-coronel, comandando, com apenas 
24 anos, uma esquadra de três esqua
drões. Tinha então trinta e duas vitórias e ' 
meia. Seriam 33 mas ofereci metade de 
uma, porque a partilhei com um piloto 
americano. Para um francês era engra
çado comandar ingleses ... " - disse, num 
tom irónico. 

Lembranças da guerra não faltam. 
Sempre foram 420 (!) missões ... "Era uma 

A PESCA DESPORTIVA, NA MADEIRA, PODE ATRAIR UM TURISMO DE 
QUALIDADE. 

loucura. Imagine que a Royal Air Force 
perdeu 70 mil homens ... " Apesar disso, 
afirma que voltaria a fazer tudo de novo. 
Incluindo a guerra. 

Mas tristezas não pagam dívidas. En
tão, o melhor é lembrar as inúmeras 
condecorações que recebeu. Entre es
sas, "as duas inglesas mais importan
tes, a segunda americana e, natural
mente, as mais cobiçadas de França, in
cluinc;Io a Grande Cruz de Legião de 
Honra, que é normalmente atribuída aos 
presidentes da República. Mas há as
pectos que chegam a ser ridículos. Por 

exemplo, eu recebi 21 vezes a Cruz de 
Guerra". 

Outras 
batalhas 

Depois das batalhas, continuaram os 
laços com De Gaulle. Clostermann, a seu 
pedido, integrou as listas de candidatos 
a deputados. Foi eleito aos 24 anos. Cu
riosamente,< teve de esperar dois meses 
para fazer 25 anos e então tomar ·pos
se; segundo .a legislação da época. De 
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Clostermann tem 
uma posição curio
sa. Diz que Portu
gal viveu uma "di
tadura macia" e re
corda, a propósito, 
um relatório da 
Amnistia Internaci
onal que indicava 
"apenas" 97 presos 
políticos em 1971. 
Considera que até 
nisso Salazar foi 
muito esperto. Ar
gumenta que Soa
res não foi vitima 

PARA ESTE_ EX-DEPUT~DO FRANCÊS, QUE CONHECEU SALAZAR, -CUNHAL E SOARES, POR- za:~r::i:~~o"~~~~ 
TUGAL NAO TEVE UfV1A FORTE DITADURA. " São Tomé onde ficou 

-
qualquer forma, fiéou o gosto pela po-

" lítica que só abandonou depois de oito. 
mandatos como deputado pelo partido 

, gaulista. Um abandono que ficou _a de
ver-se essencialmente à grande activi
dade empresarial que Clostermann em
preendeu durante vários anos. ~xplica 
que lhe era difícil ~star na polítiéa ac
tiva e ser o proprietário de uma fábrica 
de aviões, acumulando com o víCio da 
pesca e da escrita. Recorde-se que Clos
termann tem já vários livros publica
dos, entre os quais "O Grande Círcu
lo" tràduzido em 52 línguas. "Continuo 
à espera dos direito!l de autor que o.s 

russos nUnca me pagaram" - acres
centa, entre sorrisos. 

Salazar, Soares 
e a "ditadura macia" 

A p()lítica permitiu-o contactar com um 
sem número de personalidades conhecidás. 

- No caso concreto de Portugal, as ligações a 
De Gaulle tornaram-no numa espécie de in
termediário político entre a França e Sala
zar. O que lhe possibilita um comentário so
bre a forma como Salazar conduziu a polí-

, tica portuguesa, segundo a sua perwectiva. 

numa grande casa 
com uma confortável pensão. j!:ra um dos 
funcionários melhor pagos de todo o país". , 
Foi em França que conheé'eu o actual pre
sidente da República:, quando frequentava 
um café com muitos estudantes portugue
ses. "Isso prova que o regime não era as
sim tão ditatorial" - sustenta. Cunhal, con
Jinua, também 'não teve assim tantos pro-

, blemas com a política de Salazar. Uma 
posição que mantém mesmo quando con
frontado com a prisão do ex-líder comunista. 

Para Clostermann, Salazar teve ape
nas algumas falhas cruciais. Entre essas 
destaca três: não ter autorizado o nasci
mento de uma nova geração de políticos 

a quem deixar o país com os cofres chei
os; não se ter retirado cinco anos antes; 
e alguma falta de visão no caso do Ul
tramar, cujos problemas devia ter com
preendido mais cedo. Recorda, por exem
plo, as potencialidades de Lourenço Mar
ques, a que "Hemingway chamou a mais 
linda pequena capital do Mundo e que 
os portugueses não souberam gerir". 
" Por outro lado, recoÍlhece que Oliveira 

Salazar conseguiu uma moeda forte e di
nâmica. e um clima de paz com África co
mo não era fácil manter. Acrescenta aínda 
que "Portugal foi atraiçoado pelos melhores 
amigos. De Gaulle tinha razão ao afirmar 
que não há amigos entre povos. Apenas 
coincidências de intereSses". 

Depois da política portuguesa, a conversa . 
mudou para a situação francesa após o do
minio de Mitterrand, um homem que Clo& 
termann 'considera de grande cultura, "uma 
raposa política que falava muito bem. Co
nheci-o desde que foi eleito pela primeira 
vez. Mitterrand também foi eléito mas pela 
Extrema Direita. Apesar disso tivemos de 
nos unir, para podérmos formar um grupo 
parlamentar" . 

Criticá Mitterrand por não ter conti
nuado a política anterior acusando-o de 
ter contribuído para uma certa estagna
ção da França devido a falta de visão in
ternacional. Balladur, por seu lado, "jo
gou dinheiro pelas janelas durante dois 
anos e Chirac, quando chegou, só en
controu problemas". 

Críticas não parám testes nucleares 
Ao longo da. entrevista 

Clostermann não se mostrou 
um acérrimo defensor da . ' 
questão nuclear. Mas está lon
ge de ter um posicionamento 
contrário ao do presidente 
francês, Jacques Chirac. Es
te antigo militàr tem uma 
opinião muito própria da ma
téria e diz que tudo não pas: 
sou de um mal entendido. Lá
menta, assim, que os políticos 
franceses com responsabili
dades no desenvolvimento 
deste tema não tenham eluci" 
dado devidamente a opinião 
pública francesa e internaci
onal. É dai, acredita, que vem 
toda a onda de protestos. 

I"" . . ,', 

. . 

quina, como estava a acontecer 
depois de 14 anos da política de 
Mitterrand". Estes e outros ar-
-gumentos justificam, a seu ver, 
o recomeço dos testes nucleares. 
O atol da Mururoa foi o local es
colhido apenas porque reúne 
condições geológicas apropria
das a este tipo de testes, por ser 
um monte de basalto tão denso 
que "não oferece quaisquer pe-

,íi rigos de contaminação". 
" Os protestos não o assustam. 

"Se pensam que o Chirac vai mu
dar de ideias é porque não o co-

, nhecem" sustenta, oomconvi<\fu>. 
Nemaondade protestos pormos 
paíEa;, nem as ameaças de sanções 
comerciais por parte de alguns co-

Assim," convidámo-Io a fazer 
o que outros não fizeram: ex
plicar o porquê dos testes nu
cleares. Clostermann assim 
fez. À sua maneira deixou pas
sar uma justificação curiosa 
que se pode resumir nestes 
termos: a França precisa mos
trar ao munâo as suas poten
cialidades. Até porque, acre-

os PROTESTOS DO GREENPEACE, SÃO "CONVERSA MOLE PARA BOI DORMIR". 

. mo a Nova Zelândia e aAustrália 
farão parar as experiências nucle- ' 
ares dos franceses. Com amesma 
convicção, Pierre Clostermann 
acha que a política do Greenpea
ce, neste caso, nã6 passa de "con
versa mole para bOi dormir", lem-
brando o pedido de desculpas dos 
eCologistas à Shell para reforçar a 

dita, "os russos 'vão voltar a ser um perigo para a Eu
ropa dentro de dez anos" e é preciso estar preparado. 
Ainda por cima a "NATO não tem autoridade nenhu
ma". Clostermann admite que ficou "espantado quando 

os russos começaram a mostrar parte dos seus eqúi
pamentos". 

Por outro lado, afirma que a tecnologia preCisa estar 
em constante desenvolvimento para "não enferrujar a má-

ideia de descrédito daquela orga- . 
nização. E está oonvencido de que os protestos sentir-sefu> s0-

bretudo até ao segundo teste," d~pois ninguém fala mais di& 
so". E, se falarem, terão a mesma reao;ão que até agora. Por
que, de uma coisa tem certeza: os testes não param! 
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Os altares colaterais 
da matriz do Porto Santo 

RUI CARITA 

• Já várias vezes referimos nestas 
páginas o hino de dignidade e 
sacrifício, que tem sido a história do 
Porto Santo. E se algumas vezes, 

. tudo resvalou perigosamente 'para a 
alienação e marasmo colectivos, 
como foi o caso dos "profetas" 
Fernão e .Filipa Nunes, no século 
XVI, ou o quase imobilismo colectivo 
dos. meados do século XVIII, com as 
condições vi.vidas, não seria de 
esper3:r outra coisa melhor. 

As dificuldades 
da paróquia 

o primeiro provimento que conhecemos para o pá
roco do Porto Santo é de 3 de Janeiro de 1529, arbi
trando um vencimento de 11$000 réis em dinheiro, 4 
moios de trigo e duas pipas de vinho. Já nessa altura 
existia colegiada, com um cura e 4 beneficiados. O pro
vimento do cura, no entanto, é posterior, de 27 de AgO& 

to de 1589, altura em que se arbitra para ordenado 
20$000 réis em dinheiro. 

As condições pioraram cóm a degradação ecoló
gicada Ilha, progressivamente desertificada, pelo 
que no século XVIII, todas as dignidades eram pa
gas em espécie, ou seja em pipas de vinho' e moios de 
trigo, pela alfândega do Funchal, pois a do Porto 
Santo não conseguia cobrar dízimos alguns. Em 1768, 
por exemplo, era vigário do Porto Santo, o padre 
Domingos de Castro e Meneses, que recebia ainda 
os 4 moiosde trigo e 2 pipas de vinha, com que o lu-
gar fora criado em 1529. . 

Os beneficiados em 1768 eram ós padres Ga
briel Pestana de Velosa, Francisco Rodrigues e 
Francisco Velosa de Mendonça, que recebiam .um 
moio e 30 alqueires de trigo, e mais um moio por 
comutação dos 6$000 réis que tinham em dinheiro 
e que; a seu pedido, assim tinha sido feito. O cura 
devia receber um moio de trigo , assim como o 
"tangedoT de óTgãos", 30 alqueires de trigo, mas 
os lugares não se encontravam preenchidos. 

Os assaltos 
dos corsários 

Já referimos os assaltos de que foi !1lvo a Ma
triz em 1566, pelos franceses de Montluc, repe
tindo outros franceses o saque em 1690 e 1708. 
Igualmente saquearam o Porto 'Sanio, os ingleses 
do capitão Amias 'Preston, em 1595, assim como 

os argelinos, em 1617, quando dali levaram toda a 
população, ainda repetindo a investida em 1667. 

No entanto, salvo melhor opinião, a igreja ma
triz nunca ardeu na totalidade, pelo menos 1667, 
1690 ~ 1708, pois na capela do Santíssimo ficou a 
magnífica tela de Martim Conrado, datada de 1653 . 

r 

O altar colateral 
de Nossa Senhora de Fátima 

Segundo a descrição de Henrique Henriques de 
Noronha, de 1720, o altar "da paTte do evangelho, 
que é das Almas, tem nos lados os dois Santos 
Apóstolos S. Simão e S. Judas; e 1W meio em oul1YJ 
niclw, Nª. Sª. da Oliveim, onde todos os dias se lhe 
1'eza o .terço". Salvo se houve alguma transladação, se
rá este o altar de talha existente hoje, embora dedi
cado a Nossa Senhora de Fátima, encimado por uma 
muito boa pintura de Deus, OriadoT do Mundo, dos 
inícios ou meados do século XVII. 

O conjunto da talha é na generalidade ao gosto 
da talha madeirense dos finais do século XVII, de que 
a oficina mais conhecida foi a de Manuel Pereira de Al
meida, ainda activa nos inícios do século XVIII. Apre
senta várias camadas de pintura e muitas alterações, 
pelo que também poderá ser proveniente de um ou
tro sítio. O nicho central apresenta mesmo indícios 
de ter sido totalmente reformulado já nos meados do 
século XVIII. 

Desapareceram os santos apóstolos S. Simão e S. 
Judas e a provável tela referente às Almas. A imagem 
de Nª. Sª da Oliveira, estaria em baixo, no pequeno ni
cho ainda existente e foi substituída por Nossa Se
nhora de Fátima, colocada superiormente e numa 
evocação algo semelhante. 

o altar 
de Santana 

Do lado do mar, escreve Noronha, que "o altar 
colateral da paTte ela epístola ( é ) de Nossa Se
nhora do Rosáj'io" e "tem as imagens de Santo 
Antão e São Francisco Serático (Assis)". 

Este altar foi substituido totalmente, ou translada
do para o outro lado, dada a evocação do Rosário ci
tada, pois o que existe é dos inicios ou já dos meados do 
século XIX e da evocação Santana. 

Ostenta uma tela da escola de Nicolau Ferreira, 
mas muito provavelmente, ou do final da sua acti
vidade, ou dos seus inúmeros alunos e seguido
res. Não apresenta trabalho de talha, limitando
se a um trabalho elaborado de marcenaria, co
berto por uma pintura marmoreada artesanal e, 
por certo, refeita já neste presente século XX. 

No entanto, na sacristia existe ainda a imagem ' 
de Santo Antão, Santo evocado para protecção à 
agriçultilla e geralmente acompanhado de um por
co. E uma imagem de talhe quase popular, prova
velmente executada numa das oficinas do Funchal 
dos meados do século XVII. 
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FACTOS 

A barreira da língua 
EBERHARD AXEL WILHELM 

n uem empreende uma viagem, a 
um ~e uma língua que não sabe, faz , 
bem em aprendê-la da melhor maneira pos
sível. Se por qualquer motivo não consegue 
familiarizar-se convenientemente com ela, 
volta a fazer bem em comportar-se de mo
do adequado, com muita modéstia, não jul
gando ou, pior, exigíndo com superiorida
de que qualquer natural do país visitado 
perceba e até fale o seu idioma. 

É humanamente ínalcançável domínar 
todas as línguas existentes (ou porventura 
só saber os nomes de todas elas) e a piada 
contada relativamente aos chineses que, 
pretensamente ávidos de perceber e comu
niear-se com qualquer índivíduoestrangeiro, 
recebem o famoso homenzinho verde de 
Marte à saída do seu disco voador com um 
discurso no seu idioma, é evidentemente 
utópica. É uma piada simpática, apontan
do para o enorme esforço íntelectual desse 
povo, feito na aprendizagem das línguas. 

Infelizmente, o contráriO não só existe, 
mas até parece ser frequente e aqui não há 
piada. O alvo da crítica gerál são os viajantes 
de língua materna ínglesa, de quem se afir
ma que, cheguem onde chegarem, abordam 
os naturais na sua língua, ficando espanta
dos quando o interlocutor não consegue cor
responder-lhes adequadamente. Tenho co
nhecido alguns ingleses que falavam um 
português admirável, mas há os outros ... 

Hoje vou reproduzir um diálogo reali
zado em meados do século passado entre 
uma inglesa e um( a) madeirense. Como se 
vai ver, a graça não está, é claro, na atitu
de da visitante nem muito menos na posi
ção da pobre criatura islenha, pertencente,à 
classe servidora e profundamente humi
lhada, sem ela nem sequer se aperceber dis
so, mas desta vez é o próprio conteúdo utó
pico que diverte o leitor. 

Após uma estada na Madeira, muite;> pro
vavelmente, desde Dezembro de 1851 (Wor
tley 1854: 170) até ao início de Janeiro de 
1852 (Wortley 1854: 367), a poetisa e auto
ra inglesa Emmeline Carlota Isabel (Char
lotte Elizabeth) Stuart Wortley (nascida em 
2 de Maio de 1806 e falecida em Beirute em 
Novembro de 1855) (Lee 1917) publicou em 
1854 () livro - foi o seu último - A V'lSir to 
P01tugOl ,ànd Madeira (Uma visita a Por
tugal e à Madeira) (Wortley 1854) (1). 

No "Hotel Ingtês", propriedade do Sr. Miles 
e situado no Funchal, a nobre, segunda filha 
do quínto duque de Rutland, João Henrique 
(John HeTIry) Manners (Lee1917: 109), teveUIi1 
dia a seguinte "conversa" em inglês com a em
pregada de mesa, chamada Maria, uma pe
quena madeirense bem-humorada, activa e ob
sequiosa (Wortleyl854: 256 e 259-260): 

- Aquele senhor em baixo é alemão? 
-Sim! ' 
- Mas ~sei que fosse português? 

, ', 
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- Sim! Sim! Oh! sim! 
- Mas não sabe? Talvez seja natural des-

ta ilha? 
- Sim! 
- Supõe que é espanhol? 
-Bem,sim! 
- .Ou francês? , , 
- Sim! Sim! (muito afirmativamente) 
- Ou canibal? Ou esquimó? ' 
- Oh,sim! 
- Ou issó tudo junto? 
- Sim! Ah, sim! Sim! 

Outra senhora anglófona, cujo apeli
do "Lady" Emmeline indicou apenas com 
um "V" , levou o diálogo com um jovem ma
deirense, moço de estrebaria subordina
do, muito mais longe. Nas imediações do 

Cabo Girão, essa visitante perguntou ao 
rapaz, que seguia normalmente os burri
queiros, se tinha escalado muitas vezes 
pelo célebre rochedo acima. 

- Sim, senhora! 
- Já caiu uma vez do çume àbaixo? 
- Sim . 
- O quê? Muitas vezes? 
- Sim. 
- E ficou morto? 
-Oh, sim! 
- O quê? Ficou realmente morto? 
-Sim! Sim! 
- Suponho que lhe doev muito? 
- Sim - muito! (cOm'baStante hesitação) 
- E recuperou depressa depois de ter 

estado morto? 

- Sim! Oh, sim! (muito decididamente) 
- E supõe voltar a ser morto muitas ve-

zes dessa maneira? 
- Sim, senhora! 
- Mas agora está perfeitamente acostu- ~ 

madó a isso, naturalmente? 
- Bem, sim! Sim! Ah! Sim! Com certe

za! . 
- Hoje gostaria certamente de ser morto 

um pouco? 
-Sim! 
- E é um pouco agradável cair e ser es-

magado a átomos? 
- Oh, sim! Sim! (com muito entusiasmo) 

Uma vez que ao falar a inglesa manteve 
sempre o mesmo grau de gravidade, o po
bre do moço nunca descobriu a partida que 
lhe fôi pregada, pelo que a estrangeira não 
tinha dúvida que ele responderia precisa
mente do mesmo modo a qualquer outra 
pessoa que quisesse pô-Io à prova. (Wortley 
1854: 26G-261). 

, Nota 

(1) Emmeline Stuart Wortley nem visi
tou a ilha apenas em 1854 nem o seu livro so
bre esta saiu só em 1864, como se lê na obra 
recém-publicada de António Ribeiro Mar
ques da Silva,Apontamentos sobre o quo
tidia1w nwd.eirer1se (175CH900) (Silva 1994: 
204). Tendo chegado a Lisboa em 31 de Ou
tubro de 1851 (Wortley 1854: 2), a inglesa 
demorou-se na Madeira desde Dezembro 
(Wortley 1854: 170) certamente de 1851, par
tindo da ilha após uma curta estada (Wor
tley 1854: 256) em princípios de Janeiro 
(Wortley1854: 36Z) certamente de 1852, pu
blicando o dito relato de viagem em 1854, 
como indica o seu frontispício e diz Elisa
bete Lee no seu artigo incluído na biogra
fia inglesa The-Dictionary of National Bio-

. graphy (Lee 1917: 110). 
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três factos marcaram a 
, . 

década de sessenta. A 
inauguração do Cinema 
João Jardim, a criação 
do Cine Forum do . 
Funchal e () início de 

, a,ctividade de António da 
Cunha Telles, o último 
madeirense a ocupar 
lugar charneira no 
panorama do cinem~ a 
nível nacional, e mesmo 
em termos , 
internacionais. 
De rest(), os loucos anos 
60 foram testemunho do 
,regresso das produções 

, de' ficção na Região, bem 
como da radicalização da 

, guerra comercial entre 
os empresários Firmino 
Caldeira e João Jardim, 
que chegou a atingir 
proporções bem, mais 
graves que a mera 
disputa dos melhores 
filmes para exibição no 
FUlichaL 
Mas foi igualmente uma 
4éGada de transição. 
,pesapareéeraní os filmes 
de sonho e surgiram 
aqueles que queriam 
analisar os sonhos. 

Em termos puramente fílmieos, o 
mais importante desta décadáresidiu 
na inauguração do Cinema João Jar- , 
dim, a tal casa de espectáculos que o 
Funchal exigia desde o final dos anos 
20 e que só em 1966 foi concretizada. 

Uma data importante para as lides 
cinematogr-áficas e igualmente para 
o empresário João Jardim, um nome 
fundamental na distribuição de filmes 
para a Madeira durante quase 50 
anos. Tão importante quanto o seu 

~ ", 

João Maurício Marques 

domingo, Ol de outu 

dois amplos salões-bar, 
um que servia a plateia 
e tribuna, o outro, mais 
restrito, para as pessoas 
dobalcão, ' 

IlJidoemultimasax as ltôje, 
nema, em virtude da Fox Fil1lu~s pedir a 

'gente devolução, oonforn7e (J . telegrama 

Também o tipo de 
cadeiras era diferente. 
Os que pagt;u'iam nienos ' 
tlnhamdireito a banCQs 
almofadados de esponía 
cobertas com pergamo 
em verde velho, enquan
to os mais abastados sen
tavám-se. em mogno 
envernizado. 

pllblicado. 
As paredes do Cine

ma eram todas piritadas 
em tom cll1Zento claro e 
revestidas por chapas 
,ácústicas, cobertas na 
'parte posterior com lám
brim forrado a madeir'a. 
Um luxo desnecessário 
que ainda era comple
mentado com a alcatifa 
do hall principal: em tudo 
idêntica ao do Metropoli
tano de Paris. Quanto ao 
piso do cinema, era de 
mognoencerádo, 

"ApEUS As ApMAS ", o FILME QUE MABCOU OFIMEJE UMA GERAÇÃO NA 
DECADADE60 FOI UMDf)S MAIORESSUCESSOSNA MADEIRA EM1960. 

Se a sala era um por
tento em termos de Con
forto para a altura, nas 
especificações técnicas 
João Jardim não fez por 
menos, Por exemplo, o 
tecto era iluminado por 
nllrP.~rosos focos,l\!rn:i
nosos que se apagavam 

rival de sempre, João Firmino Cal
deira, embora menos inventivo ê ino-
vador. ' , , 

Se ,FÍrmiIl.b' Caldeira pOSSl1íà a 
argúcia e agenialidade de inovar e 
surpreender a: cada 'momento, João 
Jardim tinha a raça necessária para 

" núnca desistir, mesmo que nessa sua 
lutft usasl'le ~de argumentoê pgu,eo . 
legaís. · , " 

, Para a maior parte dos cidadãos 
que seguiram essa refrega de perto, 

, não existem dúvidas em coloear Fir
mino Caldeira do lado dos "bons" e 

, João Jardim do lado dos "maus". Não 
saoemos se assini foi, llleS.QlÔ' COlll a 
quantidade de estórias que por ai se 
contam, mas o certo é que nunca se 
poderá deslustrar a importância do 
contributo de João Jardim para o 
desenvolvimento do Clllema naMadei-
ra, " 

O Cinema João Jardim é sua giória 
máxima. Resultado das economias e 
lucros de quase 40 anos ao serviço 
dos espectáculos, aquela sala 4e cine
ma era, à data da sua inauguração, a 
melhor do pais. Porque a mais moder
na e a mais flexível, pensada, igual-

mente, para além da Séfuna Arte, ofe
recér outros espectáculos, sém nun

, ca balxiú' a qualidade e o seu conforto. 
Idéâl:iZa:do já no finâlJ:l8: década de 

40 e com projecto pronto a partír do 
final da década de 50, o Cinema João 
Jardim levou quase três anos a cons
trull'-8e, tendo as suas obrasporvárias 
vezes êldo interron1pid~por proble
mas nnàlÍceiros ou buroéráticos com 
a Câmara do Funchal. A suà inaUgLr 

- ração oficial data de 25 de Novembro 
de 1966, 'embora desde 5 desse mês 
as sessões já se tivessem iniciado. O 
acto foi presidido pelo Governador da 
Região, Camacho de Freitas, seguido 
por todas as autoridades representa
das no Funchal, inclusive estrangei
ras. 

Concebido de forma arrojada pam, 
fazeJ;apohte entre cinemas tipo 'Tea· 
troM~uúcipal e outros de'cal'iz mais 
wpular, o Cinema João Jardim tinha 
capacidade para 1.233 pessoa,>, divi
didas do segl,úute modo: 566 pam a 
plateia; 238 para a tribuna' e 429 para 
o balcão. SalJendo da neoossida,de de 
separar os dois tipos de espectadores, 
João Jardim planeou a existência de 

e acendiam muito suave
, mente, em conjugação com a ilmni· 

nação do palco, consoante o final ou o 
começo de 1ll1J, espectáculo. UmajnG

,vação para a época em Portugále 
uma moda impoctada dos Estados 

: Unidos. 
Em termos sonoros, o Cinema 

JOão Jardim foi oprhneiro da Região, 
e Um dos p~eiros naEurüpa, lôl,usar 
som stel'eo de alta fidelidade em 18 
altifalantes estrate@camente espa-
lhados pela sala inteira. Por outro 
lado, posstúa quatro máquinas de pro-

" jecção com leitqra de som óptica em 
seis pistas magnétícas. Duas delas 
para exibirem filmes de 35 nlni e~ as 
restantes para a novidade dos 70 mm. 
. Ou seja, o Funchal, que até aí vivia 
a reclamar pór tun bom cinema que 
não fosse ao ar livre, de repente, viu-8e 

"COlU a melhore maís bem eguip~a 
sala do pais e ao niv~l de outra qual
quer no Mundo. 

Estava de parabéns João Jardim 
e o público demoristróuo, jáque a par
tir daí, e" ~té ao inicio de n.ll1ções de 
espaços como o Santa Maria e o Cine 
Casino, foi a ,sala com Úlais sucesso ' 
no Funchal, mesmo que os ínelhores 
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cula não foi co~nsual,c~erifiêando-se ' 
"~ cOnflitos entre . 
cos;sem que Oarlos . " ,. " (;7 .• 

guisse controlar os variados'iiltbressêS 
da sua équipa de filmágen&. ' . ' 

Apresentado como um superfilme, 
"As ilhas encantadas" foi um desastre 
nas bilheteiras e nem a presença de 
Amália Rodrigues conseguiu captar o 
en,tusiasmo do público, quer em Por
tugal, quer em França, onde áJadista 
portuguesa começava a alam.çar o topo 
dasuafama. " 

O mais desconcertante reside ria 
constataÇãO de algwis dos nomes que 
colaboraram com Ounha Télles neste 
projecto. Desde Fernando Matos Silva 

J na assistência ao realizador Oarlos 
Vilardebó até aos directores de foto-

: grafia Jean Rabier (nome de primeira 
água na Nouvelle Vague francesa) e os , 
portugueses Acácio de Almeida, Elso 
Roque e Augusto Cabrita (nooc:;t antes 
enunca mais nenhum filtIl!:ip~dúguêS 
teve os trêS melhoresdirêqtOl!ffid(j fofo. 
grafia da époC8;a trabalhi.lr:p.omésmo 
projecto!!!), para além de áetores con
sagrados como Pierre Olementi e P,ier
reVaneck. 

Filmado em 1964, o filme estreou 
. (sem êxito) a 15 de Março de i965 no 
Tivoli €)m Lisboa e em Novembro do 
mesmo ano no Funchal, no Teatro 
Municipal. 

''A ribeira da saudade" 
que não as deixou , 

Mas "As ilhas encantadaSi~ não foi a 
única produção de ficção realizada na 
Madeira dmante a década de 60. 

Em 1961, o Funchal e algumas vilas 
do norte da Madeira (não identifiêàdas 
pela produção do filme) são palco das 
filmagens de "A ribeira da saudade", 
primeiramente intitulado "Aribeira da 
metade", uma película produzida por 
Felipe de Solms, cujo grandeobjecti
vo era refazer, desta feita; IJa ilha da 
Madeira, um tema idêntiéó 3D tratado 
'por Brmn do Oanto, décadâs antes em 
"A canção da terra", filmada no Porto 
Santo. 

A história da obra, cujo realizador 
foi João Mendes, antigo operador de 
câmara e hábil técnico da produtora 
Felipe de Solms, era em tudo seme
lhante à filmada por Brum do Oanto. 
Falava das desventuras de dois irmãos 
do norte da ilha e dassuáS lábutas diá
rias na agricultura, cO'Uitri:ntempo 
agreste que destrói a sua casae 0$ ter
renos onde cl'lltivavani a sua sobrevi: 
vência. 

Um deles, para não cair no alcoo
lismo, como muitos à sua volta, decide 
então tentar a sua sorte na emigração, 
rumando ao Brasil, deixando o seu 
filho, ainda criança, aos cuidados do 
tio. O filme roda entre as desventuras e 
aventUl"as de João na terra de Álvares 
Oabral e a zanga de geJ;l;lÇões que se 
trava entre ele e o seu·filho. . 

Apesar de algumas potencialidades 
-da história (é a primeira vez que o alco
olismo é tratado num filme Com tema 
madeirense e, por outro lado,. é de novo , 
rebuscáda a questão da eIl1igração, já 
patente nos filmes e' documentários de 
,Manuel Luiz Vieira), o filme~ de 

. ~:)tW" .... '/' 

CATHERINEDENEUVE, A GRANDE ESTRE
UrDO CINEMA FRANCÊS; ESTEVE PRA
TICAMENTE INCÓGNITA NO PORTO ' 
SANTO EM -196L QUANDO ERA UMA 

, DEBUTANTE NO CINEMA. 

movimento, e de f 
interpretaçãQ. 

Oontandó cóin em ascensão 
no panorama dút~ e cinema por
tuguêS, como Ruy Furtado, Varela Sil
va e Oecília Guimarães, é a sua inter-

. pretação que não convence, soando os 
trejeitos e 6s modos de falar muito arti

, ficiais em relação à naturalidade que 
se pretendia. 

Por outro lado, João Mendes não é 
Brmn dq Oanto, e se algumas tomadas 
de vista São excelenteS, nomeadamen
te áS do aluviãe qüedestróigs terré
nos e a easa de' João, o resto da reali
zação é detnasiado insípida e pouco 
notável. 

Neste filme participam aindaalguns 
actores madeirenses, como Oarlos 
Veloza, Leandro Jardim, Rosária de 
Freitas e Pedro Amaral. 

A obra foi recebida com grande indi
ferença nos écrans, sendo estreada em 
Lisboa, apenas dois anos depois das 
suas filniagens se térem iniciado, no ' 
cinema Polit:eari.ul:. Nq Fúhchal, passou 
no fUlal do ano; RoTeatro-Municipal. 

, I)ocuqlentárips 
,e Gonsalves Preto 

. '0íII1lia: +ellesnão foi o único !Iladej, 
rense :ftEiI."sn6esso no Oontinente. Á 
década de 60 marcou o inicio de acti
vidade de um outro realizador madei
rense, Gon&:!lves Preto, que se iria espe
cializar no documentário e mais tarde 
no teatro, como argumentista. 

,Filho de óutrO cbnhecido Gonsalves 
Preto, brilhante colaborador de João 
Miguel no Re-Nhau-Nhau, a sua expe
riência decine:rna começou na Madeira 

,~como assistente de realização de algu
!páS películas e prolongou-se posté

. riormente em Lisboa, onde viria a assi
nar alguns domunentários muito inte' 
ressantes, versando temas proibidos 
pelo regime salazariSta (pobreza, dro
ga, trabalho infantil) que lhe granjea
ram um certo culto no meio cinemato
gráfico português. 

Por outrO lado, nomes como Vicente 
Jorge SÚya e João Pestana também 
com~ àü:abalhar em ciIiema ne& 
tes.anqs,9Rri.weiro como figtwante e . 
, assistente',de realização, o segundo 

........ ';, ................... ; .............................................. . , como consultor foto-
: : .•..•••... ~ .................. .......................................... ~: gráfico, especialmente 
~l 9 e01presário João Jardim, apresentará 11 numdocumentáriocéle-
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O
" ~~ :: ses" de Pierre Kast em 

:: I'ETER FINCH, Cec~ Kellp"'K1, !W~CtR T~CY , :: 

11 ~:.=~': ~.:.."""' Jo,elito, 'o pequeno ,.ltim,b.nco ' !; Portugal, António da ' 
g ,,,',,.,, .. ~< .. <.,., < a EN. H U R , l; Cunha Telles convell-
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AS,GUERRAS ENTRE JOÃO JARDIM E FIRMI-' 
.NO CALDEIRA CHEGARAM AO AUGE NA', 
DÉCADA DE 

res para o filme), reali
zando-se aí um curto 
documentário, de 25 

,minutos, que, mostrava 

férias na ilha Doui-~a.: 
taJ;u~m,parac~ .'. ," - , 
o n0vó aeroportO do 

rujo nome de código ,era px:0: 
" . pelicula tem duas atracçõés: 
PrilÍleira; o regresso ao Porto Sanro de 
ll1ila equipa de filmagens, 25 anos após 
Brmn do Oanto ter realizado ai "A can
, ção dá terra". Depois, a presença - ÚJ:lj, 

ca,- de Catherine Deneuve na M3deira, 
já que ela fazia parte da eqUipa de ~ 
l'es de Pierre Kast, mesmo num papel 
ínUito ~eclmdário. .. .. " 

:'PX'Q" foi realizado no Verão. ~e 
1962e 'cól~ta com uma presen~madei
rense: o "Bailinho da Madeirií.". Oan-
tado, claro, Por Max. ' ' 

, Antes, em 1960, António Lopes 
Ribeiro deslocou-se uma vez àMade}l'a 
para filmar um pequeno documentá
rio, intitulado "Arte Sacra", de ápenas 
11 minutos, mas que pela primeira vez 
mA~lli'>I]"H 'ao grande público as peças 

flamenga que existiam nas Igfe-
Região. Um filme que foi const, 

Como uma das melhores dil'" !. 
m",fro""',m,,,' do ano, em Po~ .. ' 

, Herlander Peyroteo re& 
liza "Max canta três canções", com a 
presença de mais três madeirenses: 
GOnsalves Preto, na assistência de rea
lização; Vicente Jorge Silva como figu
rante e António da Ounha Telles na 
produção. Foi este o único filme intei
ramente dedicado ao grande perfor-

,'mel' madeirense. " 
, . F'i:nalmente, em1969, José Fonseca e 

, GôSta~ para filmar ,'~e Ooltlllb 
' bUSfoute", o Segtmdo filme publicitá

rjo pára a TAP, após "The pearl of fue 
Atlantic", feito lUll ano antes. Embora 
não seja um filme inteiramente realizado 
naMadeira, é extremamente importante 
a parte que é dedicada ao nosso arqui
pélago,considerado já ai o local de pIa-

.' nificação e definição dos projectos do 
famoso navegador. 

Ambados os tempOs do cineclubiSmo," 
cujo último estertor é dado nos primei
ros anos da década com o encerr;nnento 
de actividades do Oine aube do Ft.mcbal 
e àlgumas movimentag:ies no interior da 
Mocidade Porlúguesa e do seu núcleo de 

, cinema, a déalda de 60 é a da fundaçãb 
do OineFol'lUll do Funchal, qtle pa8,"QU à' 
acção em 1966. Ouriosamente, no Ill:e& 
PJ? mêS em que foi inaugurado. o Oine: ' 
mâJoãoJardim: Nóvenibro. ' 
, A 19 desse mês anuncia-se a sua cti
açãO, dentro da Liga Universitária oató
lica, publicando-se as suas intenções: 
"o Oine Forum'pl'Opõe-se a projecção 
mensal de filmes, a comentar e a dis
cutir «em formn», a divulgaÇão do cine
ma através de cursos de iniciação e pre
paração de crítica para os jornais, a 
criação de folhaS de cultma cinema 10-

". grâfjca na lmprerisa local, aorgal}iza
. çãp de colóquios, de conferências, de 
uma biblioteca espécializada, a canàli-' 
zação'do interesse do público para 
todos os filmes váligos a exibir, a cria. 

.. çãô'de grupos de cinema experjmen-
tà1(.~.)". ~'-\' 

.. ,evidente que qualquer seme
·com os propósitos im.cials 

'1r~' 
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são. 
t-raaltura, criaram-se àJgumas COD.ê 

fusões entre os objectivos da novel 
entidade e do antigo Cine Clube. Dois 
dias depois, Jorge Marques da Silva, 
'pintor e vogal da comissão' directiva 
original, salientava ao DIÁRIO que "o 
Cine Forum fomenta o eStudo e adl& 
. cussão de temas culturais de qUalquer 
natureza e o Cine Clube conVerge toda 
a sua atenção para o bom cinema" .' 

O certo é que entre os membros do 
segundo estavalÍ:J. a:J"ouns dos maiores 
entusiastas do primeiro e em redor· do 
"Comércio do Funchal", o Ciue Forum 
granjeou grande destaque para d cine
ma, sendo - até ao 25 de Abril e ao ini
cio dos ciclos culturais do Teatro Mum 
cipal- a única entidade a promover as 
cinematografias mais independentes e 
menos comerciais. 

De outra forma, a década de 60 é 
também aquela onde a crítica cine
matogl'áfica começa a vasculhar na 
própria memória do cinema com ori
gem na Madeira. Não só pela presença 
em férias de velhos actores e técnicos 
de filmes que se fizeram na Região, 
mas também pelo pl'óprio carácter 
"saudosista" dos portugueses. 

Em Maio de 1960, Horácio Bento 
de Gouveia escrevia nas páginas do 
DN um artigo excelente sobre "Cine
ma - novo humanismo". Nessa peça 
de opiniãp, o escritor madeirense fala 
da.<;diierenÇ8S entt'é o "homem fíImi
co" e o "labróste do serranO'i, qnes
tionando qual deles semomais feliz. 
Após algumas considerações,. optá 
pelo rural, já que ao outJ:o-i;selhe radi
cou e faz paJ1e da vida,'o hábito de ir 
ao cinema desvendar os meandros dá 
sua consciência", e embora isto o dei
xe "intranquilo", não o consegue dei-
xar de fazer. . 

No entanto, o mais importaJ1te des
se artigo está no revisitai' de alguns 
espaços e filmes p~sados do autor: 
"Não mms de me deliu d&memória, 
posto que o tempo se tenha alargado 
desmesuradamente, a lembrança da 
primeira impressão do espectáculo de 
cinema que me transportou o espú'i- ,\ 
to a um novo mundo constnúdo pela 

, técnica. Recordo uma fita rOl1!anesca 
vivida com êxtase, delifio incontido 
(porque sensações aindâ ignoradas) 
no Pavilhão Paris, que funcionou em 
breve correr de anos, na RúadeJoão 
Tavira". 

Pavilhão Paris, Teatro Circo, Cine 
Império e até a Prrua Orientalj;i fazi
am parte de um imaginário da popu
la@ que começava agora a desabro
char perante toda uma revolução, não . 
só no'canipo da técnica, mas taJnbém 
no campo da estética. Os filmes dei
xavam a pouco e pouco aquela liber
dade sonhada pelos pioneiros do cine
ma e passavam lentamente a penetrar 
nos "meandros da consciência" dos 
individuos. De uma for.rn.a, {lólítica, 
moral, sexual, artística: ~ até religiQ
sa. A década de 60 foi ãssim, nesse 
aspecto, uma década de transição. A 

. preparar () choque revolucionário que 
sm-giria alguns anos depois. 

(CONTINUA) 

ANTÓNIO DA CUNHA TELLES 

Oh01Ílem docinêina novo 
Costuma dizer-se 

que para a história 
do cinema na ~adêi
ra, quatro nomes são 
obrigatórios. O reali- " 
zador Manuel Luís 
Vieira, o actor Virgi
lio Teixeira; o distri
buidor João Firmino 
Caldeira e o produtor 
António da Cunha 
Telles. Dos três pri
meiros, já por várias 
vezes nos referimos. 
É agorana"décadade 
60 que sw'ge o nom~ , 
de Clmba Telles, res
ponsável em Po~tu
gal pela emergência 
do chamado cinema 
novo, qQe no iníéio 
daquela década che
gou a revolucionar o 
modo de fazer cine
ma no nosso pais. 
Nascido no Funchal, 
António Cohen da 
C1Ulha Telles abane 

""' 

contava a história de 
um encontro român
tico numa ilha deser
,ta do Atlântico. Lide
rada peló realizador , 
espanhol Carlos Vil-

. lardebo, a equipa 
para esta superpro
dução segundo os 
cânones do cinema 
português, contava 
aiuda com o argu
mento de José Car
doso Pires, a fotogra
fIa de Jean Rabier e 
Augusto Cabrita, o 
primeiro, Uln dos 
foióh,'1'afos da pri!nei
ra linha da NOLLvelle 
Vague fI·ancesa e o 
segtmdo, já na altura, 
considerado como 
um melhor dÚ'ector 
de fotografia do cine
ma nacional, a assis
tência de realização 

, danou li capital 
madeirense para 
estudos no Continen
te, em meados da 
década de 50, viven
do depois em Paris 
entre 1956 e 1961, 
local onde frequenta 
o célebre IDHEC,.de 
onde sal com um 
diploma em realiza

ANTÓNIO DA CUNHÀ TELLES FOI O PRODUTOR DO CINEMA 
NOVO EM PORTUGAL. MAS O SEU MAIÔR PROjECTOE O SEU 
MAIOR FALHANÇO ESTIVERAM NA MADEIRA. 

e fotografia de Fer
naJldo Matos Silva, 
Acácio de Almeida e 
Elso Roque e a 'assis
tência de produção 
do madeirense João 
Pestana, amigo de 
longa data de Cunha 
Telles. Na interpre
tação, os nomes de ' 
Amália Rodrigues e 
Pierre Vaneck domi 

ção cinematográfica. Regressado a 
Portugal e eo~ grandes dificuldades 
parainiélar Ulllacarreira como rea
lizador, ClllÍha TeUes decide então' 
enveredar pela produção, com um só 
objectivo: materializar os esforços de 
.toda uma nova geração de cineastas 
le entusiastas pelo cinema, quase 
todos eles formados-e influenciados 
pela êsc~rancesa da Nouvelle 
Vague. Dm-ante sete anos vai ajudar 
á impor re,alizadores como Paulo 
Rocha, FeinandoLópes, António de 
Macedo ou Faria de Almeida, produ
zindo igualmente várias longas metra
gens de cineastas -estràngeiros que 
demandavam PÓI1ugal. António da 
Cunha Telles vai ser o'pioneiro das 
co-produÇÕe8 ( actualmBnte muito em , 
voga no cinema europeu), da lnisce
lânea TV/Cinema e da distribuição 
independente, após ter fundado a 
companhia Animatógrafo em finais 
da década de 60, quando o Cinema 
Novo português já-era uma miragem 
e"quando estava às portas da falên
cia. A relação de Cunha Telles com 
a Madeira é peculiar no campo do 
cinema. Fazendo parte dos entl1sias
tas do Cine Clube do Funchal em ten
ra idade, ainda antes de ir estudaJ' 
medicina para Lisboa, a sua primeira 

aproximação à ilha em te~'mos cine
matográfjcosdâ-se com um doeu
mentárióm1Úto breve efectuado por 
Herlander Peyroteo em 1962. "Max 
canta três canções", que conta ainda 

, com a presença de outros dois madei- ~ 

renses, para além do eterno trovador 
-Gonsalves Preto e Vicente Jorge Sil
va. 

No mesmo ano, 1962, o produtor 
aproveita: a estadia da equipa de Pier-. 
re Kast em Portugal, onde fazia 
'VacancespoI1;ugaises', paJ'a os, tra
zer atéPQ~toSanto onde filmam 
'PXO', um documentário de 25 minu
tos, a coreS. Na equipa, p~a'além 
da actriz Fétiche de Kast, Alexandra 
Stewart, outro nome sm-gia; 'mesmo 
que num papel de pouco relevo -
Catherine Deneuve. 'Conchúdo o pro
jecto, Cunha Telles vai para Lisboa, 
já com um outro projecto na manga, 
eom 'cenário na Madeira. Um pro
jecto que seria:o maiS ambicioso da 
sua carreirã,.ma.s que t3Jllbém mar- , 
caria: o seu declinio enquanto agluti
nador das obras do cinema novo. Em 
1964, Cunha.Telles faz deslocar à 
Madeira e ao Porto Santo a mais 
.cara equipa de filmagens até aque
la altura. A ideia era filmaJ' "Huni
la", conto de Herman Melville que 

navam as atenções. 
_ Nó entanto, e apesar da excelência 

dílequipa, o filme saldou-se,DQr m)l 
fracaSso tremendo. Dele escreve Jor
geteitão Ramos, crítico do E:xpres

, so, "fent1dão, estetiéismo, pasmo, 
• > desastre estético e financeiro, com 

este filme se acelerava o enterro do 
arranque do Oinema Novo, com os 
rochedos calvos de Porto Santo como 

. cenário". Exibido comercialmente, 
na Madeira no Verão de 1965,"A,s 
ilhas encantadaS" não teve igual
mente sucesso nos cinemas db Fun
chal" pese embora a publicidad~ 
'pujante de Firmino Caldeira no Tea~ • 
tI'O Municipal. Durante 22 mios, 
Cunha Telles não se deslocaria à 
Madeira em termos l{l'ofissionais. Só 
em 1987 apostou de novo na Regiãó 
como local para o filme "Inimigos 

, intimos" do frwcês Denis Amar, qua- ' 
se iIiteifamente realizado nas mon- , 
tauhas áridas do Caniçal, onde se 
edificou lUna célebre e futurista COll& , 

trnção (lembram-se do cinema 
Spyros?) em metal que lá perdurou 
durante alguns anos. Uma persona
gemÍLmdamental para o cinema em 
Portugal e para a tentativa (infrutí-

-fera ... ) de imposição da Madeira 
,como ponto impo11aJIte na rota do 
cinema. 



UM SUêESSO MAIS QUE JUSTIFICADO. 

A propqsta seguinte 
JOSÉ SAL VADOR 

o seu nom~ está ligado ao primeiro álbum. Dep?is foi «Debui» a sua 
afirmação, a qual teve sequência e!ll«Post». Mas já aí vem «Telegram» que 
em Outubro poderemos ouvir e ver ao vivo em Lisboa. 

Em Novembro 
deste ano, a in
térprete de «The 
Army of Me >} , 
completará 30 
anos. Sem dúvida 
uma bela idade 
para quem já se 
habituou ao su
cesso. Mas que 

. quer ir ainda 
mais longe. 

Da Islândia 
para a Europa 

Reiquiavique, si
tua-,se na Islândia. 
Um bonito e frio 
pais que nós situa
dos no canto oci
dental da Europa, 
consideramos mui
to frio e de algum 
modo ligado ao ba
calhau. 

Foi em 21 de No
vembro de 1965 
que por l~ nasceu 
Bjork Gudmunds- . 

, dottir; que em 1974, 
imaginem, gravava 
um álbum preen
chido com trechos 
pop e covers muito 
conhecidos na na
ção nórdica. E se 
aos 11 anos lhe fo& 
se proposto gravar 
de novo, a jovem re 
cusou porque como 
confessou ao Nuno 
Galopim: - ( ... ) 
«Queriam que fos-' 
se uma pop star, e 
logo me tentaram 
convencer a grava?> 
um... segundo ... 
mas não o quis»! 

Assim mesmo, 
determinada Bjork 
rejeitava o rótulo 
de artista precoce 
e procurava desen
volver a sua pró
pria actividade. De 
resto em 1974 a jo
vem islandesa fazia 
parte dos Exodus . 

. \ Para no ano' se-
I guinte «saltar» pa

ra os Tappi Tika
rass. O «voo» se
guinte aconteceu 
em 1984 quando 
passou a integrar o 
projecto radical 
punk gótico Kukl, 
que transcorridos 
dois anos se have
ria de chamar Su- . 
garcubes. É bom 
que se refira que 
em todos estes pro-
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jectos, Bjork ficou sempre muna posição se
cundária: - ( .. . ) «Tentei sempre ficar na se
gunda fila das atenções. Depois vieram os 
Sugarcubes ... e era uma anedota, porque não 
nos tomávamos a sério»! 

Porém, foi através dos quadrados ' 
de açúcar que a voz única, estranha e 
muito sensual de Bjork saiu da Islân
dia para toda á Europa, na medida em 
que os registos «Life's Too Good», «He
re Today, Tomo.rrow Next Week» e 
«Stik Around for Joy» foram muito bem 

. acolhidos pela crítica experimental bri
tânica. 

Estreia 
como solista 

Contudo em 1992, um tanto ou quanto 
surpreendentemente, a jovem islandesa 
abandonou os Sugarcubes e iniciava a 
sua carreir'a como solo-s,inger. Motivos 
dessa opção?: - o facto de sendo decidi
da e cansar-se depressa das coisas. É 
por isso que tenta tirar o máximo pra
zer delas. 

Vendo o que havia feito até então a 
incansável islandesa coleccionou dois 
importantes sucessos, aludimos a: «Hu
man Behaviour» e a «Violently Happy». 
Estávamos em 1993, um ano em que 
Bjork Donfirmava os seus créditos. 

A obra seguinte, mereceu desde logo a 
melhor att?nção. Na realidade com 11 te
mas de variados estilos, ela demonstrava 
a sua versatilidade, surpreendendo tu
do e todos. Levando o álbum para a lista 
dos mais vendidos. Enquanto se «Blow . 
a Fuse (!t's oh so Quiet)>> é uma bem con
.seguida «recuperação» do tema que foi 
gravado há alguns anos pela conhecida 
actriz Betty Hutton, «The Army of Me» 
por seu turno,. tornou-se num video-clip 
que a MTV tem divulgado frequente
mente nas suas emissões. E como se isso 
fosse pouco, essa canção está integrada 
na banda sonora original do filme «Tank 
Girl». 

Sem dúvida um título muito ... suges
tivo, convenhamos. 

Digressão 
europeia 

Gostando de estar em cima de um pal
co, a nativa islandesa, mãe solteira, apre
ciadora de Stockausen, Bono (U2) Pj 
Harvey, Tricky, Black Dog e Michael 
Jackson, prepara uma digressão euro
peia. 

Umtour, que em inícios de Outubro a 
trará até Lisboa. Numa prestação em 
que se por um lado ficaremos a conhe
cer melhor a sua capacidade interpre
tativa, por outro, descobriremos o que 
encerra a proposta seguinte desta mu
lher que gostaria de viver numa ilha pe
quena. E que hoje apesar de viver em. 
Londres faz cantigas que envia para a 
Islândia. 

O que é sem dúvida muito enternece
dor não acham? 
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Inspirar-se ·no passado 
• paramovar 

NÉLlO DE SOUSA 

Os britânicos Cathedral 

acabam de editar o álbum The 
Carnival Bizarre, o terceiro da 

sua ainda curta mas esplêndida 
carreira. A REVISTA falou com 
o guitarrista Garry Jennings. 

Os Cathedral inspiram-se no Metal e no 
Rock da década de 70, sem esquecer certos lai
vos de música psicadélica, mas conseguem rein
ventar essas influências, atribuindo-lhes wna 
nova perspectiva, e criar wn estilo próprio e 
original. 

O núcleo duro dos Cathedral, o vocalista 
Lee Dorrian e o guitarrista Garry Jennings, 
contam agora com dois novos membros, Leo 
Smee no baixo e Brian Dixon na bateria. A ban
da tem conhecido, devido a várias circu.nstân
cias, algumas alterações na sua formação, de& 
de que elaboraram em 1990 a demo de apre
sentação ln Memorium (disponível em disco). 

The Carnival Bizarre é um álbum ex
traordinário de Heavy Metal É um disco que p0-
de passar despercebido àqueles que mantêm 
uma atitude de pouca abertura ao que é novo. 
Qualquer das formas, tratem de incluir este 
disco na vossa discoteca porque mais tarde ou 
mais cedo darão pelo valor dele. Acreditem ou 
não. 

Doce nostalgia 

Lee Dorrian afirmou uma vez sentir no& 
talgia dos Anos 70. Segundo ele, as pessoas en
tão experimentavam e criavam coisas novas. 
Actualmente, está tudo demasiado categorizado 
e, por isso, acha que faz falta o espírito e a at
mosfera daquela época 

Confrontámos'Garry com esta questão da 
nostalgia mas não se assumiu, num certo sen
tido, como wn nostálgico dos Anos 70. «Não 
tentamos recriar os Anos 70 porque estamos 
na década de 90.» No entanto, há aspectos de 
que sentirá saudades. «As bandas da altura ti
nham muita liberdade para evoluir ,e experi
mentar o que quisessem, porque não haviam 
tantas pressões a nível comercial. Não eram 
forçadas a fazer wn disco mais acessível para' 
aumentar as vendas. Numa multinacional, se 
uma banda não vende uns tantos milhões de 
discos é despedida. Naquela altura, permitia
se que as bandas evoluissem e se desenyolve& 
sem Daí ter-se criado boa música e boas ideias.» 

Será que as bandas actuais terão que in& 
pirar-se na música do passado para criar algo 
de original? <<As bandas com l.Ill1:'t mente aberta 
podem recolher influências de qualquer pe
ríodo e dar-lhes o seu toque de originalidade. 
Não interessa donde vêm essas influências. 
Uma banda sofre influências da música que 
ouve. Os membros de Cathedral têm um espí
rito muito aberto no que toca à música que ou
vem. Se temos wna boa ideia usamo-Ia, seja 
mais acessível ou não.» ' 

Acontece, pois, que a banda se inspira 

no que toca à 
música que fa
zemos. Em 95, 
os Cathedral 
nunca poderiam 
fazer outro Fo
rest of Equilibri
um. Não have
ria interesse. Já 
temos um. Te
mos é que pro
gredir gradual
mente e não e& 
tagnar. Em 91, 
quisemos com
por o álbum 
mais pesado, ' 
lento e depressi
vo alguma vez 
feito na linha de 
uns Saint Vitus 
ou Trouble. É o 
reflexo do que 
sentíamos na al
tura» 

«TheEthe-

CATHEDRAL: BANDA QUE EXPANDE OS HORIZONTES , 
DO DOOM METAL. 

sobretudo nos sons que marcaram determi
nado período, o da sua juventude, neste caso. 
«As nOssas canções são baseadas em rifes», 
disse Garry Jennings, «Antes de mais, é essa 
a base do Heavy Metal. Black Sabbath e Ju
das Priest são exemplos. ' São essas as nos
sas raizes.» Para além dos Black Sabbath, 
bandas como Saint Vitus, Revelation, Kiss, 
Solitude, Dream Death, Trouble, Angel Witch 
ou Witchfinder General são reconhecidas in
fluências dos Cathedral. Todavia, não se re' 
sumem à música daquele período. «Lee Dor
rian e Brian· Dixon ouvem música IÍldepen
deJ;lte. Dorrian ouve também Blues», afirmou 
o nosso entrevistado. 

EvoluÇão constante 

No contexto do álbum de estreia Forest 
of Equilibrium, os Cathedral podiam ser 
definidos apenas como uma banda de Doom 
Metal. O disco seguinte, The Ethereal Mir
ror, e o presente The Carnival Bizarre tor
nam evidente a visão original do grupo. 
Mais do que isso, levam o Doom até povas 
paragens. 

«Progrediinos ao longo dos anos», salientou 
Garry. «Continuamos honestos como sempre 

real Mirror foi um disco esquisito para con
cretizar. Tivemos boas condições; o erro de
veu-se ao facto de o som de bateria ser tão ma& 
sivo e as guitarras soarem diminuídas em 
comparação. The Carnival Bizarre é como so
amos em 95, Penso que continua completa
mente fiel às suas raizes. Continua a ser influ
enciado pelas bandas que sempre nos têm in& 
pirado.» 

Ser original é muito importante para a ban
da? «Sim. Mas, nos tempos actuais é difícil ser 
totalmente original. Actualmente, não há muitas 
bandas a tocarverdadeiro Heavy Metal. Num 1& 
do temos as bandas com um som pesado, 
agressivo e com bons rifes. No outro lado te
mos as bandas mainstream como Bon Jovi, 
Scorpions, etc., em que as guitarras estão apa
gadas. Não há bons rifes. Entre estes extremos 
estão bandas como nós.» 

" 

Carnaval biZarro 

O novo álbmn' é mais pesado, intenso e 
coeso que o seu predecessor. Há mais gro
ove. «Sim, absolutamente. Os rifes e as can
ções estão melhores do que já fizemos no 
passado. Penso queneste álbum encontrá-

mos a nossa identidade. Em eite o nosso 
objectivo.» . 

Apesar do disco ser pesado não significa 
que seja depressivo. «É pesado mas é alegre e 
cativante. Reflecte o ambiente que rodeou a 
gravação do disco. Há muita energia. Todas as 
canções são fortes e têm bons rifes.» 

Temas como «Vampire Sun» fazem lem
brar o ritmo contagiante de «Midníght Moun
tàin», do disco anterior. «Night ofthe Seagulls» 
é a primeira faixa verdadeiramente Doom. A 
melodia e o rife principal faz lembrar o tema 
«Evi! Seed» dos Pentagram. <<Acertaste no alvo, 
porque foi onde fomos buscar a idei,a», res
pondeu o guitarrista por entre risos. «Es, a pri
meira pessoa que se apercebeu disso. E por
reiÍ'o. Quando fizemos a digressão europeia 
com os Black Sabbath, no ano passado, tive
mos dois elementos de Pentagram - Victor Grif
fin e Joe Hasselvender - a tocar connosco. To
cámos então «Evi! Seed». Após o final da di
gressão, pensámos que seria bom fazer wna 
canção como aquela, com uma sonoridade um 
tanto mórbida.» É claro que não é uma versão 
e o tema de Cathedral tem uma identidade 
muito forte. Ambos os'temas "coincidem" ape-

nas na sua base, 
É fácil concluír que Pen

tagram é também uma influ
ência para Cathedral. «Sim, 
definitivamente. Acho que o 
último disco deles - Be For
warned - é excelente. Toda 
a gente gosta mais do pri
meiro álbum mas eu prefiro o 
segundo, Day of Reckoning 
(inclui «Evi! Seed»), porque 
as Canções são mais fortes e 

, têm excelentes rifes.» No en-' 
tanto, os Pentagram não es
tãD a ter muita receptividad~ 
com o novo disco. «E pena. E 

a opinião do público mas é injusto. O mesmo 
se passa com Trouble. Eu achava que Trouble 
eram melhor banda que os Metallica e que de
veriam ser maiores que eles, mas as coisas não 
funcionam assim. O público pega nesta banda 
e já não pega naquela. há muita injUstiça. E as 
pessoas por vezes não têm a mente aberta.» 

A faixa «Hopkins (Witchfinder General»> 
será um tributo? «Quando escrevemos a can
ção foi como um tributo aos Witchfinder Ge
neral. Mas, depois, vimos o filme com o mes
mo nome. Havia alguém chamado Hopkins, o 
caçador de bruxas, e a canção é sobre ele.» 

Blue Light é a faixa mais curta e suave do 
disco. «A ideia era fazer soar lUll tanto a Pink 
Floyd ou Velvet Underground. É só para ten
tar algo diferente. Quem compra o disco não 
vai querer ouvir dez canções como «Vampire 
Sun», a faixa de abertura. Tem que haver va
riação.» 

Os títulos das canções são bastante curio
sas, enfim, biZarras. «É diferente e mais inte
ressante», disse-nos Garry. As letras, essas, são 
escritas por Lee Dorrian. 

(Tlze Camival Bizal're, Earache, distrilJ. 
MV.M,1995) 



Energia de alma 
NÉLlO DE SOUSA 

,Os Warrior Soul estrearam-se em 
1990 com o álbum Last Decade Dead Cen- ' 
tury. Seguiram-se Drugs, Goel Anel The 
New Republic, Salutations F1'Om The 
Ghetto Nation e ChiU PiU. A banda;re
gressa este ano nu
ma nova editora e 
com ti álbum The 
Space Age Play
boys. Sobre este 
disco, o lideI' Kory 
Clarke afirmou: «E 
algo novo. Não 
quero que sejamos 
uma banda típica 
de Heavy Metal. 
Quero que esteja' 
mos actualizados. 
Nós somos Warri-
01' Soul e não há 
ninguém como 
nós'.» 

The Space 
Age Playboys é 
um disco que se descreve e resume em 
poucas palavras. É directo, agressivo e 
dotado de uma atitude irreverente. A gra
ciosidade e a confusão de Salutations 
FTom The Ghetto foi substituída por in
dulgência e bombas de três minutos de 
puro inferno sónico. «Rocket Engine», 

«Television» e «Rotten Sou!» rugem e es
coceiàm. Não há a hipótese de quaisquer 
tréguas ao longo das treze faixas do ál
bum. ACid Punk, Punk Rock, Punk Metal 

:'ou como se queira chamar, o que importa 
, é que a música de 

Warrior Soul é efi- -
caz e empolgante. 
The Space Age 
Playboys é uma 
obra essencial, em 
especial para 
quem gosta, prefe
rencialmente, des
te tipo de sonori
dades. É o disco" 
que ninguém acre
ditava que os War
rior Soul fossem 
capazes de fazer. ' , 

O 'ano foi re
pleto de conCertos 
e a banda actuou 
nos dois maiores 

festivais europeus deste ano. No festival 
de Dynamo e no Monsters of Rock, na Ho
landa e na.Ingla~erra, respectivamente. 

(The Space Age Playboys, Music For 
'Nalions, distrib. , Música Alternativa) . 

TOP "DEZ MAIS" DE VENDAS CD MUSIC 

(-) 1 - VÁRIOSARTISTAS- "16TopWorldCharts95" 

(1) 2 - VÁRIOS ARTISTAS - "Fido apresenta número 1" 

(-) 3 - BLUR-'1heGreatEscape" 

(3) , 4 - CELlNE DION - "The Colour of My Love" 

(2) 5 - VÁRIOS ARTISTAS - "Radiactividad" 

(-) 6 - MICHAEL BOLTON-"Greatest Hits 1985-1995" 

(-) 7 - RED HOT CHILI PEPPERS - "One Hot Minute" 

(7) 8 - IRAN COSTA - "O Bicho" 

(10) 9 - BON JOVI- "These Days" 

(5) 1 O - VÁRIOS ARTISTAS - "Dance Power" 

Nos lugares cimeiros do.top de vendas da 
CD' Music as trocas continuam entre colectâ
nias. Mesmo assim os Slur entram para a ter
ceira posição desalojando Celine Dion, que 
desce um lugar. Michael Solton é outra en

trada directa, acompanhado por Red Hot Chi
li Peppers . De saída estão Scatman John e 
Gabriel, O Pensador, 

I RDP I 
~ 

(-) 1 - VÁRIOS ARTISTAS - "16 Top World 

Charts95" 

(1) 2 - VÁRIOSARTISTAS-"Fidoapresenta 

número 1" 

(-) 3 - BLUR - '1he Great Escape" X~FACTOR (GUITAR~/STA) EM ENÉRGICA MOVIMENTAÇÃO NO MONS
TERS OF ROCK. 
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Ultmas exibições nos próxinlos celll anos 

TIMÓTEO GOMES 

"O desenho animado é um 
ramo da Sétima Arte reser
vado aos poetas da tela. O 
génio de Disney consistiu 
em transformar esse traba
lho de formiguinha numa 
indústria e numa arte 
maiores. " 

gang Reitherman, que 
haveria de dar obras 
tão importantes como 
"O Livro da Selva" e 
"Os Aristogatos", A 
adaptação musical per
tenceu a George Bruns, 
que se baseou no co
nhecido ballet de Petr 
Ilitch TchaikovskL 

Walt Disney (1901-
1966) nasceu na Flori
da, filho de pais cana- . 
denses, Trabalhando 



TIMÓTEO GOMES 

Da recôndita região vulcânica de Virunga, esconde-se a cidade ' 
abandonada de Zinj . Nunca nenhum homem branco lograra sair com 
vida deste obscuro rincão do Congo. Uma expedição é enviada pela 
"TraviCom", uma empresa americana de comunicações, para encon
trar os diamantes escondidos nessas fabulosas Minas do Rei Salo
mão. A equipa anterior Jora misteriosamente aniquilada por uma "es
pécie" desconheqida, similar aos gorilas. Ninguém ficou com vida. 

"Congo" é a 
última obra do 
par mais activo 
de Hollywood: 
Frank Marshall e 
Kathleen Ken
nedy. Ambos con
ceberam "Arac
nofóbia". "Con
go" arrecadou na 
primeira semana 
a extraordinária 
quantia de 25 mi
lhões de dólares. 
Imagens especta
culares, desde uma erupção vulcânica a um 
terramoto, criam uma atmosfera de acção e 
aventura. Os custos elevaram-se aos 56 mi
lhões de dólares. 

Promocionalmente, o "Congo" foi apre
sentado como uma CO.\ltinuação do trabalho 
realizado por grande parte da equipa de 
"Parque J mássico". Não é difícil ver porquê. 
A história está baseada no romance homó
nimo de Michael Crichton , a utor do "Par
que". Stan Winston, responsáyel pela ma
quilhagem especial e das criaturas contro
ladas electronicamente, foi também o pai da 
maioria dos répteis. Kathleen Kennedy, vol
ta a ser a produtora executiva. A diferença 
nota-se nos efeitos especiais. Enquanto que 
os répteis extintos do Jurássico se aprecia
vam como verdadeiros logros, o esforço de 
Stan Winston, através do seu "Winston Stu
dio", foi o da reprodução mecânica dos go
rilas, sem alcançar o mesmo resultado es
pectacular. 

Se em "Par
que Jurássico" o 
"Tiranpsaurio" 

. er'a a "alma ma
ter", em "Congo" 
é um gorila de 
montanha, de se
te anos, chamado 
Amy. 70 pessoas 
formam a equipa 
de Winston. 

Catalogada c0-

mo típica fita de 
aventuras , pelo 
próprio realiza

dor, "Congo" tem a base de todas as nove
las de Crichton: o homem contra a nature
za. Esta afirmação converteu-se em realida
de durante a rodagem, quando a produção 
desta aventura de gorilas teve que fazer fren
te a duas semanas de chuvas torrenciais, na 
Costa Rica. 

De regresso a Los Angeles, a cidade es
condida de Zinj esperava-DS no "plateau" nú-

. mero 15 dos estúdios Sony. Com mais .de 58 
árvores e umas 2.500 plantas naturais, cria
ra-se uma autêntica selva artificial. Com a 
ajuda de Jules Sylvester, um expert em ani
mais, juntou-se um sem fim de aracnídeos, 
répteis e insectàs, provenientes da sua co
lecção particular. 

Ainda que o resultado de "Congo", le
vantasse muitas opiniões diferentes, algu
mas divertidas, não evitou que Stan Wins
ton tivesse sido convidado para desenhar os 
primatas do remake de "O Planeta dos Ma
cacos". 

Filmes em exibição no Funchal 

Cine D. João 
"A BELA ADORMECIDA" - todos os dias às matinés. A etiqueta Disney a deslumbrar tudo e todos. 
Ver destaque. . . 
Nas sessões da noite, às 21 .35: "Encontro Com o Cinema" . 
Hoje: "Lisbon Story - Viagem a Lisboa" de Wim Wenders. Com: Madredeus. 
Amanhã: "Querido Diário" de Nanni Moretti 
Terça : "Quatro Casamentos e Um Funeral" de Mike NewelL Com Hugh Grant. 
Quarta: "Balas Sobre Broadway" de Woody Allen 
Quinta: "Eraserhead" - No Céu Tudo é Perfeito" de David Lynch. 

Cine Santa Maria 
"C~ngo" - a áventura na selva inóspita. De Frank Marshall. Ver destaque, 

CineMax 
"Y ANKEE ZULU" 

CineJardim 
"STARGATE" - Segunda semana para umdos mais caros filmes de ficção-científica. Kurt Ru ssel ,e 
James Spader, numa aventura sem limites, em mundos paralelos. 

Encontros com o Cinema 

Domingo, 1 de O'utubro 1995 

CINED.JOÃO 

21.35 H. ·" LlSBO'N STORY - VIAGEM A LlSBO'A" de Wim Wenders 

Segunda-Feira, 2 de O'utubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

13.30 H. " NELL" de Michael Apted 

16,00 H. " LlSBO'N STORY - VIAGEM A LlSBO'A" de Wim Wenders 

18.30 H. "O'S SETE SÂMURAIS" de Akira Kurosawa 

21 .45 H. "PAIXÃO' JMO'RT AL" de Bernard Rosé 

CINED. JOÃO 

21.35 H. "QUERIDO' DIÁRIO''' de Nanni Moretti 

Terça-Feira, j de Outubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

13.30 H. "NELL" de Michael Apted 

16.00 H. "PAIXÃO' IMO'RTAL" de Bernard Rosé 

18.30 H. "ZÉFIRO''' de José Álvaro Morais 

21 .30 H. "WY A TI EARP" de Lawrence Kasdan 

CINED. JOÃO 

21.35 H. " 4 CASAMENTO'S E.uM FUNERAL" de Mike Newell 

Quarta-Feira, 4 de O'utubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

14.00 H. ~'WYATI EARP" de Lawrence Kasdan 

18.30 H. "PAX" de Eduardo Guedes 

21.30 H. "O'S CO'NDENADO'S DE SHAWSHANK" ,de Frank Darabont 

CINED. JOÃO 

21.35 H. " BALÁS SO'BRE A BRO'ADWAY" de Woody Allen 

Quinta-Feira, 5 de O'utubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

13.30 H. " PAIXÃO' IMO'RTAL" de Bernard Rosé 

16.00 H. "O'S CO'NDENADO'S DE SHAWSHANK': de Frank Darabont 

18.30 H. "MANUAL DE EVASÃO' Lx94" de Edgar Pêra 

21 .30 H. " WYATI EARP" de Lawrence Kasdan 

CINED.JOÃO 
21 .35 H. " ERASERHEAD - NO' ç:ÉU TUDO' É PERFEITO" de David Lynch 

Sexta-Feira, 6 de O'utubro 1995 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

1 3.30 H. "WY ATI EARP" de Lawrence Kasdan 

18.30 H. " TRÊS PALMEIRAS" de Jóão Botelho 

21.30 H. "CASABLANCA" de Michael Curtiz (encerramento) 
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As boas do Se 
DOMINGOS DE GRILLO SERRINHA 

Ldiscutivelmente, Sérgio Mota, o 
polémico ministro das Comunicações do 
governo do presidente Fernando Henri
que Cardoso, é um homem com muita 
sorte. Isso ficou mais do que provado na 
semana passada, quando ele teve um en
farte. Bom, não é que ter um enfarte se
ja exactamente uma sorte, só que isso 
aconteceu exactamente quando Sérgio 
Mota entrava no prédio de uma clínica 
cardiológica, onde ia fazer um mero exa
me de rotina, só para prevenir. 

Graças a essa cofncidência feliz, ele 
foi atendido a tempo, vivinho da silva e 
enchendo a paciência de toda a gente, 
como de costume. 

Esse nasceu com o ... coração virado 
para aLua. 

R coisas que ~ão .lembrariam 
ao Diabo, mas ,lembram a pessoas como 
os responsáveis pelo metropolitano de 
São Paulo. É o caso dos bilhetes especi
ais para 'cegos. Forneçidos gratuita
mente pelo Metro, que dessa forma apoia 
decisivamente os deficientes visuais, os 

. bilhetes têm a,validl;lde de seis meses e 
são renovados automaticamente, sendo 
enviadosp,elD correio para casa de ca
da um. Uma rp.aravilha. Ou melhor,se~ . 
ria, se não fosse um pequeno porníenor: 
para poder transpor a borboleta de aço 
que dá acesso à gare, o cego tem que in
troduzir o tal bilhetinho numa pequena 
ranhura da máquina, o que, já sendo di
fícil, não é impossível, basta: um certo 
Jeitinho. O pior ê que não pode ser em 
qualquer uma das entradas, tem que ser 
Imma especial, que está assinalada com 
uma seta amarela, indicando a entrada 
de cegos ... que não têm como ver nem a 
entrada, muito menos a seta .... 

.. A s coisas aqui, por este imenso 
Brasilão, parece que andam realmente 
bravas, dramáticas, mesmo. Se não ve-

. jamos. Há maÍs ou menos 10 dias, um 
objecto extremamente luminoso, que vo
ava pelos céus a uma velocidade eleva
díssima, caiu numa região agreste, perto 
do pequenQ povoado deParnarrãnia, na 
fronteira entre os Estados do Piauí e do 
Maranhãó. Ningl!ém sabe o que é, se me
teorito', OVNI OÚ qualquer outra coisa,. 
mas brincando, briJlcando, abriu uma 
craterâ êom seis' metros de diâmetro e 
'oito de profundidade. Teoricamente, os 
pesquisadores' deveriam estar neste mo

-mento debruçados sobre (J buracão, -ten-

DANIELLA PER.EZ CONTINUA A DAR QUE FALAR. 

. tando descobrir o que o causou. Pois é, 
mas isso é só teoricamente. A verdade 
é que PQr alegada falta de verbas para 
transportes e alimentação, nenhum ins
tituto de pesquisas e nenhuma universi
dade brasileira mandou até agora espe
cialistas para '0 local, que fica a cerca 
de três mil quilómetros de São Paulo. 

Olha se fosse uma invasão dos mar
cianos ... 

Como se não fossem já extrema
mente dramáticas e em alguns casos pi
torescas ás várias fases do processo que 
envolve o assassinato da actriz Daniela 
Perez, Jllorta confessamente por Gui
lherme de .Pádua, também actor, e sua 
mulher Paula Tomaz, agora, vem o vil!
vo, Raul Gazola, outro actor, e espanta 
toda a gente ao pedir à Previdência uma 
indemnização e pensão pela morte da 

,mulher, alegando, que se tratou de um 
"acidente dê trabalho". 

Raul Gazola, que já interpretou pa
péis em várias novelas exibidas em Por
tugal, alega no seu pedido, que como Da
niela e o autor da sua morte eram cole- . 
gas na TV Globo e tudo aconteceu à 
saída dos estúdios da emissora, o crime 
deve ser considerado um acidente de tra
balho e, logo, ele, como viúvo, tem o di
reito a receber uma indemnização e uma 
pensão pela morte "acidental" da espo
sa. 

Há gente que nem a memória dos 
mortos respeita. 

A Polícia Mili~ar de São Paulo apre
sentou no passado fim-de-semana o seu no
vo uniforme de Verão para o patrulha
mento ostensivo urbano: calções, t-shirt, 
ténis e, em vez do carro oficial, uma bici, 

a 

cleta. Durante a apresentação formal, num 
recinto ao ar livre, no Ibirapuera, um par
qúe na zona sul da cidade; a multidão cu-

. riosa dividiu~se entre manifestações de pe
na e gargalhadas. É que neste momento 
estamos na época do frio, aqui no Brasil, e 
nesse dia faziam em São Paulo, no máxi-

. mo, sete graus. 
Os coita~os dos polícias, de calçõezi

nhos e manga curta, mal se aguentavam 
em cima das bicicletas, tanto que tremi
am com o frio .. . 

R oberto Carlos, o rei da música 
romântica brasileira, adora cinema e não 
perde um bom filme. Hoje ~m dia não tem 
nenhum problema para assisti-los, pois o 
video está bastante desenvolvido e cada 
um pode ver o que quiser mesmo sem sair 
de casa. Mas nem sempre foi assim. Co
mo ele conta, quando se relÚle com ami
gos e fala do passado, durant~ muitos 
anos ele nunca conseguiu saber o final 
dos filmes a que ia assistir, a: não ser que 
,perguntasse .para alguém. É que a indús
trra do vídeo ainda não estava tão avan
çada e quem queria ~er filmes tinha'mes
mo que ir ao cinema. 

Famoso como era e é, ele só podia en
trar no cinema 'quando o filme já tinha 
começado e todas as luzes estavam apa
gadas, e era obrigado a sair antes do fil
me terminar, para não ser sufocado pe
las fãs. 

Depois tinha que andar a perguntar 
aos outros quem é que tinhaJicado com 
quem ... 

I Os escândalos sucedem~se, vai cri
se, vem crise, mas a poderosa família da 
esposa do ex-presidente Fernando CoI-
101' de Mello continua a viver nababesca
mente, completamente desfazada da re, 
alidade brasileira. As irmãs de Rosane 
Collor resolveram há poucos .dias dar 
uma melhorada no visual, fazer o cabelo, 
as unhas e, já agora, fazer uma limpeza 
de pele. Seria tudo absolutamente nor, 
mal se elas, que moram em Maceió, ca
pital do Estado de Alagoas, não tivessem 
mandado chamar os cabeleireiros, ma
nicures e outros profissionais de São 
Paulo, que fica a quase três mil quiló
metros de distância. E lá foi toda a gente, 
com avião, todas as outras despesas pa
gas e um elevadíssimo cachet, tratar das 
maninhas de Rosane, que está nos Esta
dos Unidos com o marido. 

Gente fina é outra coisa ... ! 



o mito de James Dean 
40 anos depois da morte 

Milhares de pessoas vão concentrar
se no sábado em Fairmount, Indiana, para 
homenagear um actor que morreu "dema
siado jovem" e que a memória cinéfila trans
formou, rapidamente, em mito: Jaines Dean. 

Parle integrante da homenagem "oficial", 
lun busto será descerrado pelas autoridades 
locais e um parque passará a exibir o nome 
deDean. 

"Extra-Dficialmente" ,)ãs e turistas ii'ão, 
seguramente, manter a tradição e tentar 
arrancar "qualquer coisa" - um "fiapo de 
pedra" que seja- do túmulo de granito róseo 
do actor. ' 

É assim há 40 anos - e o mito, mais sólido 
do que o granito que a paixão fetichista vai 
delapidando, resiste ainda. 

Em 30 de Setembro de 1955, Dean ia ao 
volante dô seu automóvel, um Porsche Spyder, 
rumo a Salinas, para ai participar numa cor

. rida de automóveis. Não viajava sozinho, ia 
com ele um passageiro, um mecânico. 

A sul de Bakersfield, a polícia de trân
sito mandou-o parar: excesso de veloci
dade, multa. Prosseguindo viagem, em 
Blackwells Corner, mais a norte, voltou a 
parar, desta vez voluntariamente, sem inti: . 
mação policial, para ... olhar de perto um 
Mercedes Benz (ainda e ~sei:npre a paixão 
da velocidade). 

Uns quilómetros adiante havia, e há, uma 
localidade chamada PasoRobles. Na estra
da, Dean rodava a uma velocidade que a polí
cia calculolLentre 113 e 121 quilómetros horá
rios. 

De uma estrada rural saiu, para entrar 

na de Dean, um Ford Sedan. Os dois veículos 
colidiram. Consequências: Dean partiu o pes
coço, os braços e ficou com o 1000. esquerdo 
do corpo esmagado, o passageiro sofreu ligei
ros ferimentos, o condutor do Ford saiu ileso. 

Eram 17:30 e a poliéia haveria de fazer 
saber, horas depois, que Dean rodava com 
excesso de velocidade. 

Pelo testemunho do passageiro doPors
ché ficou a saber-se que as últimas palavras 

. de Dean, já na ambulância, onde acabaria 
por sucumbir, foram.:"He's got to see us" 
(ele - em referência ao condutor do. Ford -
devia'ter-nos visto). 

No sábado, admiradores de Dean vão 
.reconstituir, ao volante de automóveis dos 
anos 50, este exacto percurso, parando onde 
ele parou, em Bakersfield e em Blackwells 
Corner. Parando, depois, -no local onde o actor 
cedeu lugar ao mito. . 

Semanas antes, Dean tinha aparecido num 
filme sobre segurança rodoviária a reco
mendar a todos os eventuais "aceleras" :"Con
duzá com cuidado. Você pode talvez salV3J' 

a minha vida". 
À datit da sua morte, Dean tinha 24 anos 

de uma vida vivida (segundo as crónicas) 
''vertiginoSamente'' e três filmes "importan-

ASPECTO DO ACIDENTE QUE VITIMOU JAMES DEAN. 

tes" no activo: A Leste do Paraiso, Fúria de 
viver e O Gigante. 

Antes, aparecera em pequenos papéis em 
quatro filmes e andara pelos palcos do tea
tro, com qualidade bastante para receber uin 
prémio Tony atribuído ao jovem actor mais 
prometedor do ano. 

Elia Kazan viu-D, no palco, num papel da 
adaptação teatral de "O imoralista", um 
romance de André Gide, gostou e chamou-D 
para o elenco de "A Leste do Paraíso". Dean 
foi o Cal Trask do romance homónimo de 
John Steinbeck 

Começou aqui a tomar forma o "retra
to" de bean ainda hoje "váliao", ainda hoje 
reconhecível (e reclamável) pelas gerações 
mais jovens : o inconformista, o rebelde 
(com ou sem causa), em fúria permanente 
de viver. 

Os filmes seguintes, "Fúria de Viver", sob ' 
a direcção de Nicholas Ray, e "O Gigante", 
de George Stevens, mais não fizeram do que 
dar a "prova final" desse retrato - um retra
to que resistiu, também, a todas as suspeitas 
(ou provas) de honwssexualidade que, duran
te anos, pairaram sobre o nome do actor: 

François Truffaut ~ de Dean que o seu 
desempenho (o seu modo de actuar) "con
tradiz 50 anos de cinema" e ' ~escitpa a todas 
as regras, atodas as leis".-

Dito de outro modo: James Dean (8/ 2/ 1931 
- 30/ 9/ 1955) foi iínico na arte de represen
tar. Fundamentalmente, é isto o que desde 
sempre têm dito as biografias, as análises crí
ticas, toda uma vasta bibliografia que o mito 
até agora "alimentou". E continuará. 
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Mão de Vaca Guisada COMIDAS 
• Mão de Vaca 
• Sal 
• Colorau 
• Banha 
• Salsa 
• Pimenta 
• Cravinho 
• Alho 
• Alcepás 
• Ervilha 

Cozer a mão de vaca em lume forte. 

Depois de bem lavada e queimadq refogar num tacho com 

os demais ingredientes: 

Cortar aos pedaços e juntar o molho depois de apurado. 

Apurar o molho. 

Variante: mão de vaca guisada com ervilhas. 

Espada com, Cogumelos 
• Manteiga 
• 2 Filetes de Espada 
• Cogumelos mais ou menos 6 

A espada é cozida com manteiga, após ter sido temperada com sal e limão. O molho é feito com cogumelos 

fritos em manteiga e natas deixando reduzir. Mist.urar tudo e decorar a espada. 

Acompanha: legumes, semillía, pepinela e cenoura. 

Segredo: A espada é cozida na manteiga clarificada (derreter a mesma e deixar o soro pousar, usando a 

gordura ~íquida) . 

r·~~.ie~·" 

Espada com Beterraba 1 1fj~e~$~ 
I.

•.• . ' . , 
. I ' . 

• 1 Filete de ~spada 
• 1 Ovo 
• 2 Semilhas 
• Legumes: Feijão Verde e Abóbo~a tenra 
• 1 Beterraba raspada 
• Alcaparras (l colher de sopa) 
• Salsa 

Temperar a espada com\sal e limão . 

. Dourar com farinha e um ovo e fritar. 

Põ~-se a beterraba, junta-se a salsa e as alcaparras. 

Frige-se na mesma gordura da espada. 

Decoro-se o filete com abeferraba por cima e acompanha legumes 

cozidos. 

i{ 

~ 

I 

À venda em todas 
as livrarias da Madeira 



28/ domingo, '1 de outubro de 1995 

domingo 01 

09hOO Abertura ' 
09h02 Catarina (3°) 
09h35 70 x 7 
10hOO Missa 
11 h 1 O Os Caminhos Da Arte 
12hOO Jornal Da Tarde ·
.12h20 Domingo Desportivo 
13h lOAs Aventuras De Brisco .• 

County JR. . 
14hOO Formula 1: G. P. Da Europa 
15h55 Roberto Leal 
17h05 Os Trintões 
18hOO Notícias 
18h 15 Concurso: Casa 'Cheia 
19hOO Especial Eleições 
23h45 Pela Noite Dentro: 

«Separados» 
01hl0 Fecho 

06h30 Abertura 
06h32 Novidades Incrlveis 
07hOO Clube Da Manhã-

Animação: Delphy; Popeye; 
Doug • 

10h30 O 8° Dia 
11 hOO Angelus 
11 h30 Missa Dominica l 
12h35 Telejornal 
12h50 Portugal, Português 
14hl0 Tempo Informação 
14h 1 5 Entretenimento: 

Telemúsica 
14h50 Fi lme: «Terra Dos Faraós» 
17hOO Especial Eleições 
23hOO Filme: 

«A Candidata» 
01 hOO Tempo Informação 
01 h05 Encontro 
01 h15 Novidades Incríveis 

SUPER 
~~ 

03h30 NBC News 
04hOO 05h30 -Weekly Business 
04h30 NBC News 
05hOO Strictly Business 
06hOO ITN World News 
06h30 International Business View 
07hOO Weekly Business 
08hOO Frost's Century 
09hOO Super Shop 
10hOO The McLaughlin Group 
10h30 Europe 2000. 
11 hOO Executive Lifestyles 
11 h30 Talkin' Jazz 
13hOO This Week ln Baseball 
13h30 X - Kulture 
14hOO International Touring Cars 
15hOO ADAC Touring Cars 
16hOO ITN Worid News 
16h30 Videofashion 
17h30 Holiday Destinations 
18hOO Videofashion 
19h30 ITN World Ne;"s 
21 hOO Andersen Consúlting World 

C hampionship Of Golf 
21 h30 US PGA Tour 
OOhOO Talkin' Jazz 
00h30 The Best Of Selina Scott 

Show 
01 h30 Talkin' Jazz 

. 02hOO Rivera Live ' 
03hOO The McLaughlin Group 

~ 
'. ' ' J:AlfAL.l 

07h30 Formulal: European G. P. 
From Nurburwing - Pole 
Position - Repeat 

08h30 Formulal: European G. P. 
From Nurburgring - Warm
Up - Live 

09hOO Speedworld - R'epeat 
09h30 Cycling: Cycling World 

Championships Frbm 
Colombia - Highlights 

11 hOO Judo: Judo World ' 
Championships From 
Makuhari, Japan - Delayed 

12hOO Formula1: European G. P. 
From Nurburgring - Warm
Up - Repeat 

12h30 Formulal : European G:' P. 
From Nurburgring - Live . 

15hOO Half-Marath6n: IAAF Worid ' 
Half Marathon 
Championships - Livé Or 
Delay 

16hOO Triathlon: [ong Distance 
World Championships 
From Nice - Delayed 

17h30 Aerobics: European 
Championships From 
Prague - Repeat 

18h30 80dy Building: European 
'Champion'ships ln Istambul 
- Repeat 

20h30 Touring Car: Spanish 
Championship From 
Albacete - Delayed 

21 hOO Formulal' European G. P. 
From Nurburgring - Repeat 

'----------__ o __ _ 

22h30 Superbike: world 
Championship From Assen, 
Nethe(lands - Repeat 

23h30 Boxing - Repeat 
00h30 Close 

06hOO Henry's Cat 
06h30 Kisyfur 
07hdO Denver The Last Dinosaur 
0?h30 Pee Wee's Playhouse 
08hOO The Littlest Pet Shop 

. 08h40 Clarissa Explains It Ali 
09hOO Rugrats -
10hOO Football Update With Helen 

Chamberlain 
10h30 Watch Your Own Weekend 
11 hOO M~hty M,ax 
11 h30 Aaahh 1 Real Monsters 
12hOO Clarissa Explains It Ali 
12h30 Doug 
13hOO Rocko's Modern Life 
13h30 Nickalive Inc Ren & Stimpy 
14hOO Global Guts 
14h30 Rude Dog & The Dweebs 
15hOO The Littlest Pet Shop 
15h30 Rugrats 
16hOO Dungeons & Dragons 
16h3Ú I?oug 
17hOO Mighty Max 
17h30 Are Vou Afraid OfThe 

Dark? 
18hOO' Closedown 

trtlVel 
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11 hOO Travelview 
11 h30 Mysterious Places 
12hOO On Top OfThe Worid 
12h30 Getaways . 
13hOO Travei Diaries 
13h30 Taste For Travei 
14hOO' The Travei Magazine 
14h30 Bon Voyage 
15hOO Canadian Crossing 
15h30 Discover America 
16hOO Undersea Adventure, 
16h30 Ocean World 
17hOO Travei Magazine 
17h30 Travei 
18hOO Challenge 
18h30 Mysterious Places 
19hOO Getaways 
19h30 Travei Diaries 
20hOO Holiday 
21 hOO Taste For Travei 
21 h30 Australia 
22hOO Adventure 
22h30 Undersea Adventures 
23hOO Closedown 

05hOO Euronews 
05h45 II Mondo Di Quark 
06h30 Speciale La Banda Dello 

Zecchino 
07hOO L'Albero'Azzurro 
07h30 Speciale Estate La Banda 

Dello Zecchino ... Domenica 
09hOO Linea Verde Orizzonti 
09h45 Santa Messa 
10h45 Settimo Giorno 
11 hOO Recita Deli' Angelus Di Sua 
J Santitá Giovanni Paolo II 
11 h20 Linea Verde Estate 
12h30 Telegiornale 
13hOO Domenica ln .. 
14h50 TGS Cambio Di Campo 
15hOO Domenica ln ... 
15h50 TGS Solo Per I Finali 
16hOO Domenica ln .. 
17hOO TGl 
17h 10 TGS 90° Minuto 
17h40 Domenica ln .. 
18h50 Che Tempo Fa 
19hOO Ielegiornale 
19h30- TC; 1 Sport 
19h40 Voei Notturne (2') 
21 h15 Le Stel le Della Moda 
22hOO TG l 
22h05 La Leggenda DiMister 

Volare (2' ) 
23hOO TG 1 - Notte 
23h25 Agenda / Zodiaco / Che 

Tempo Fa 
23h30 XXXI Edizione Dei Premio 

Giornalistico 
23h55 Film: «A Briglia Sciolta» 
01 h25 II Mondo Dell 'Operetta 
02h30 TG l Notte. Replica 
03hOO Doe Music Club 
03h30 Diplomi Universitari A 

Distanza 

05h30 Videocomic 
06h l 0 Nel Regno Della Natura. 
. Documentaria . 

06h35 Film: «II Coraggio E La 
Sfida» 1 ° Tempo 

08hOO 08h50 - TG2 Flash 
08h05 Film: «II Coraggio E La 

Sfida» 2° Tempo 
08h55 Cip E Ciop Agenti Speciali 

, Ali' Attacco 
09h20 Che Fine Ha Fatto Carmen 

Sandiego 
10hOO Ducktales. Cartoni 
10h25 Blossom. Telefilm 
11 hOO TG2 - Flash 
11 h05 L'Arca Dei Dottor Bayer. 

Telefilm 
12hOO TG 2 - Giorno 

CA80,,~ 
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12h25 TG 2 - Motori 
12h30 Dalle Parole Ai Fatti 
12h35 Meteo 2 
12h45 'Fi lm: «II Monaco Di Monza» 
14h40 Cercando Cercando. 
. Programa Di Varietá 
15h55 Film: «Questo E Quello» 
18hOO Caleio: Campionato Di Serie A 
18h35 Meteo 2 
18h45 TG 2 - Sera 
19hQO TGS Domeníca Sprint 
20hOO Telegol 
21 h40 L'lspettore Tibbs. Telefilm 
22h30 TG2 - Notte . 
22h45. Meteo 2 
22h50 Sorgente Di Vita . 
23h20 TGR Mediterraneo' 

- 23h50 VideQsapere 
23h50 Nervi MiaCara 
00h20 RisieraDi San Sabba 
00h50 ·TG2 - Notte. Replica 
01 h05 Separé: Cario Dapporto 
01 h50 Diplomi Universitari A 

Distanza 
.05h20 Speciale Orecchiocchio .. 

07h45 Journal De France 2 
08h 15 Journal TFl 

. 08h30 Euronews 
09h30 Télé Achat 
10hOO Jeu: Les Trésors Ou Monde 

__ - 10h20 Document: En Attendant Rio 
12hOO Magazine: La Revue De 

Presse 
13hOO Varietes: Le Mond~ Est A 

Vous 
14h30 Vanetes 
16hOO Infos 
16h30 Document 
17hOO Sport:, Tiercé 
17h 1 O Varietes 
18h20 Documen!: Lascaúx Revisité 
19hOO Magazine Actualite: 7 Sur 7 
20hOO Journal De France 2 
20h30 Télé Achat 
21 hOO Varietes 
22h55 Sport: Cricket 1994 
23h55 Journal De TFl 
OOh25 Musique MCM 

05hOO Sport Atrica 
06hOO Espace Fra'ncophone 
06h30 Rendez-Vous A L'Annexe 
07hOO Météo Et Flash Canal 'lnfos 
07h05 Journal Télévisé Canadien 
07h30 Météo Et Flash Canal lnfos 
07h35 Bibi Et Ses Amis 
08h15 MusiquesAuCoeur 
09h 15 Mouvements 
09h40 Flash Canal lnfos 
09h45 Le Monde Est A Vous 
11 h 15 Reference 
11 h40 18h25 - 20h55 - Météo Des 

Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisive De France 3 
12h05 On Au ra Tout Vu! 
12h30 Les Enfants De La Guerre 
14hOO Francofolies 
14h30 Outremers 
15hOO 17h30'- Journal TV5 
15h15 Claire Lamarche 
16hOO L' tcole Des Fans 
16h45 Bon Week-End 
17h15 Correspondances 
18hOO 30 Millions O' Amis. 
18h30 Journal Belge 
19hOO 7Sur7 
20hOO Documentaire: Des Trains 

Pas Comme Les Autres 
21 hOO )ournal Télévisé De France 2 
21h40 Cinema 
23h30 Soir 3 
OOhOO La Nuit Des TeleviSions 

Marocaines 
03hOO Le Monde Est A Vous 
04h30 Référence 

00h30 Telehit 
20hOO Siempre En Domingo 
23hOO Telehit 

IYI~ 
05hOO Euronews 
05h30 La Buena Musica 
06h30 Caja De Risa 
07hOO Informe Semanal 
08hOO Especial 
08h30 Euronews Internacional 
09hOO Parlamento 
10hOÓ Plaza Mayor 
11 h30 Cuentame Como Paso 
12h30 Area Deportiva 
14hOO Telédiario 1 
14h45 Documental 
16hOO Corazon, Corazon' 
16h30 Cartel era 
17hOO Mojate 
18hOO · Magia Potagia 
18h30 Cita Con La Tele Europa 
19hOO Informe Semanal 
20hOO Telediario 2 
20h30 Solo Goles 
21 hOO Devorame Otra Vez 
21 h30 Estudio, Estadia 
23hOO Los Unos Y Los Otros 
00h30 Noticias 

o DIÁRIO não se responsabiliza por eventuais alterações nas programações, 

07h30 MTV's US Top 20 
Countdown 

09h30 .MTV News: Weekend 
Edition 

10hOO The Big Picture 
10h30 MJV'sJ:uropeanTop20 

Countdown 
12h30 MTV's First Look ' 
13hOO MTV Sports 
13h30 MTV's The Real World 

London 
14hOO VJ Kimsy 
17hOO Lenny Kravitz: The Hits 
18hOO MTV News: Weekend 

Edition 
18h30 Unplugged With Lenny 

Kravitz 
19h30 The Soul Of MTV 
20h30 The Siate 
21 hOO Oddities Featuriríg The 

- Maxx 
21.h30 Alternative Nation 
23hOO MTV's Headbangers' Ball 
00h30 Into The Pit 
01 hOO Night Videos 

05h30 Global View 
06h30 "Moneyweek 
07h30 Inside Asia 
08h30 Science & Technology 
09h30 Style 
10hOO Wocld Report 
12h30 Sport 
13h30 Computer Connection 
14hOO Larry King 
15h30 Sport 
16h30 This Week ln The NBA 
17h30 Travei Guide 
18h30 Moneyweek 
19hOO World Report 
21 h30 Future Watch 
22hOO Style 
22h30 Sport 
23hOO The World Today 
23h30 Late Edition 
00h30 Crossiire Sunday 
01 h30 Global View 
02hOO CNN Presents 
04h30' Showbiz This Week 

r.:ra 
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23hOO Dish Of The Day 
23hl0 Ride To Lust -
OOh05 Strip Search 
01h30 CaughtAt Home 17 - Tanya 
01 h45 Sexed . 
03hOO Closedow8 

00h30 B.l.G. 
0,1 hOO 03hOQ - 04hOO - 05hOO -

Journal 
01 h30 Kunst & Co .. 
02hOO Bilder Aus Osterreich 
03h30 A Song For Germany 
04h30 La Autopista US 1 
05h 15 Plenum 
05h30 Lesezeit 
06hOO Boulevard Bio 
07hOO 09hOO - 11 hOO - Journal 
07hOO Die Neue Republik 
08hOO Streifzuge Durch Die Klassik 
09h15 Was? • 
09h30 B.I.G. 
10hOO 100Grad 
11 h 15 Inside Bonn 
llh30 Was? 
12hOO European Journal 
12h30 A Song For Germany 
13hOO 15hOO - 17hOO - Journal 
13h15 Presseclub 
14hOO Bilder Aus Der Schweiz 
15h1 5 Was? 
15h30 H.EAT. 
16h30 B.I.G. 
17h 15 Plenum 
17h30 Nachrichten und Compact 
18hOO Streifzuge Durch Die Klassik 
19hOO News And Compact 
19h30 European Journal 
20hOO Compact 
20h30 Más Alemanes Que Los 

Alemanes 
21 hOO Nachrichten Und Compact 
21 h30 Kunst& Coo 
22hOO Journal' 
22h 15 -SportReport 
22h30 Lesezeit 

segunda 02 

10hOO Abertura 
10h02 Trampolim 
10h30 TNa Paz Dos Anjos 
l1hl0 Série: Tramas De Seda 
12hOO Jornal Da Tarde 
12h-45 Série: Táxi 
13hl0 Telenovela: 74.5 Uma "Onda 

NoAr 

14hOO Noticias 
14h1 5 Tempo 
14h20 Série: Malha De Intrigas 
15hOO Novos Horizontes 
15h30 Série: Uma Família Feliz 
16h20 Conan . 
16h45 Galinha A La Minute 
17h15 Trampolim 
17 h40 Acrobatas E Detectives 
18h05 Capitão Falcão 
18h30 Série: Amor A Primeira Vista 
19hOO Telejornal 
20hlO Telenovela: Desencontros -
21 hOO Jornal Das 9 
21 h40 Tempo + Financial Times 
21 h50 Para Além Do Ano 2000 
22h35 Série: Quatro Raparigas (5°) 
23h25 Série: O Mundo Em Guerra 
OOh 15 24 Horas 
00h45 Remate 
00h55 Fecho 

08h45 Abertura 
08h47 Venda Você Mesmo 
09hOO Novidades Incríveis 
09h30 Novos Ventos 
10hOO Shop 
1 Ohl O Telhados De Vidro (65°) 
10h35 Shop 
10h45 Telenovela: Morena Clara 
12hOa Série: Quem Sai Aos Seus 
12h30 Jornal Da Uma 
13h 15 Primei ra Mão 
13h30 Tempo Informação 
13h35 A Escolha t Sua! série: 

Esquadrão Classe A (33') 
15h25 Encontro 
15h30 A Hora Do Recreio - Animação: 

Dennis, O Pimentinha 
• 16h30 Jornal Nacional , 

, 16h45 Tempo Informação + 
Trânsiio 

16h55 Encontro ' 
17hOO Telenovela:.A Fúria Do 

Destino (17°) 
. 18hOO Telenovela: O Jogo Da Vida 

18h30 Novo Jornal 
19h30 Negócios Em Dia 
19h45 Tempo Informação 
19h50 Série: Marés Vivas 
20h45 besporto: Fora De Jogo 
21 hOO Casos Reais: «Morte Em 

Beverly Hills» l' Parte 
22h50 Tvi Jornal 
23h20 Tempo Informação 
23h25 Encontro 
23h35 Novidades Incríveis 

SUPER 
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03h30 NBC News 
04hOO ITN World News 
04h 15 NBC News Magazine 
04h30 Steals And Deals 
05hOO Today 
07hOO Super Shop 
08hOO European Money Wheel 
12hOO NBC News Magazine 
13hOO Untold Old Stories 
14hOO Maria Shriver 
15hOO Europe 2000' 
15h30 FT Business Tonight 
16hOO World News 
16h30 Frost's Century 
17h30 The Sel ina Scott Shqw 
18h30 Frontal 
19h30 ITN World News 
20hOO Best Of The Tonight Show 

With Jay Leno 
21 hOO American Football 
22hOO FT Business Tonight 
22h30 NBC Nightly News 
23hOO Real·Personal 
23h30 The Tonight ShowWith Jay 

Leno 
00h30 The Selina Scott Show 
01 h30 Real Personal 
02hOO Frontal 
03hOO FT Business Tonight 

07h30 Aerobics - Repeat 
08h30 Triathlon: Long Distance 

World Championships 
From Nice - Repeat 

09h30 Half-Marathon: IAAF World 
Half Marathon Champ. 
From France - Repeat 

10h30 Formula 1: European G. P. 
From Nurburgring - Repeat 

12hOO Touring Car: Spanish 
ChampionshipFrom 
Albacete - Repeat 

12h30 Superbike: World 
Championship From 
Netherlands - Repeat _ 

13h30 Judo: Judo World 
C hamp íonship~ Fror:n Japan 
- Repeat 

14h30 Karate: France-Germany 
From Germany 

15h30 Darts: Darts World 
Championship From Pilsen 
Repeat 

16h30 Tractor Pulling: European 
Cup From Netherlands
Repeat 

17h30 Formula 1: European G. P. 
From Nurburgring - Repeat 

18h30 Eurosportnews 1 
19hOO Speedworld 
21 hOO Football: Eurogoals 
22hOO Pro Wrestling: Ring ' 

Warriors - Repeat 

23hOO Eurogolf Magazine: Smurfit 
Eu ropean Open From 
Dublin,lreland 

OOhOO Eurosportnews 2 
00h30 Close 

~ 
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06hOO Rise And Slime 
08hOO Nick Junior 
11 hOO Lunchbox 
14hOO Chill Out 
18hOO C losedown 

travei. 
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11 hOO Postcards 
11 h30 Travei Live ' 
12hOO Holiday Destinations 
12h30 Bonjour French Focus 
13hOO On The Roads To The 

Islands 
13h30 Taste ForTravel 
14hOO The Travei Magazine 
14h30 Bon Voyage 
15hOO Worldwide Guide 
15h30 Travei Ameriça 
16hOO The Golf Show Travel Guide 
16h30 The Adventurers 
17hOO TicketTo Adventure 
17h30 Travei Travei 
18hOO Travei Live 
18h30 Postcards ' 
19hOO Bonjour French Focus 
19h30 On The Roads To The 

Islands 
20hOO WhlCker's World 
21 hOO A Taste For Travei 
21 h30 Holiday Australia 
22h00 Bon Voyage 
22h30 The Golf ShowTravel Guide 
23hOO Closedown 

05hOO Euronews 
05h30 TGl 
05h45 08h30 - Unomattina Estate 
06hOO 07hOO-08hOO- TG 1 
06h30 07h30 - TG 1 
08h30 Cuori Senza Etá. Telefilm 
09h05 I Consigli Di Verde Mattina 
09h15 Film: «Notte E Di» 
1 Oh30 Da Napol i TG 1 
11 h25 Che Tempo Fa 
11 h30 TG 1 - Flash 
11 h35 La Signora Dei West 

Telefilm 
12h30 Telegio(nale 
13hOO Film: «Un Nuovo Anno, Un 

Nuovo Amare» 
14h45 Sette Giorni AI Parlamento 
15h15 Solletico 
15h20 Tarzan. Telefilm 
16hl0 Gli Antenati. Cartone 

Animato 
16h30 Ghostbusters. Cartoni 
17hOO TGl 
17h l 0 Italia Sera 
17h50 Luna Park 
18h35 Che Tempo Fa 
19hOO Telegiornale 
19h30 TG 1 Sport 
19h40 Film: «Made ln America» 
21h40 TGl ' 
21 h45 Le Stelle Della Moda 
22h25 Himalaya. Serie 

Documentari (5') 
23hOO TGl - Notte 
23h25 Agenda Zodiaco/ Che 

Tempo Fa 
23h30 Video,sapere Pasteur - l ' 

Parte 
OOhOO Sottovoce 
00h15 Fi lm: «Donne, Mitra E 

Diamanti» 
01 h35 Tante Scuse. Varietá (1 ') 
02h30 TG 1 - Notte. Repl ica 
03hOO Doc Music Club 
03h30 Diplomi Universitari A 

Distanza 
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05h35 Nel Regno Della Natura. 
Documentaria 

'06hOO Tom E Jerry Kids. Cartoni 
' Animati . 
06h25 Sharky E George. Cartoni 
06h50 Albero Azzuro 
07h20 Pixie E Dixie. Cartoni 
07h40 Protestantesimo 
08h10 Film: «Fontana Di Trevi) 
09h45 Saranno Famosi 
10h30 TG2 -Trent.re 
10h45 TG2 - Mattina 
11 hOO I Fatti Vostri 
12hOO TG2-Giorno/ Mete02 
12h30 Costume E Societá 
12h50 Meteo 2 
13hOO I Fatti Vostri 
13h25 Quando Si Ama (1313') 
14hOO Santa Barbara (1 135') 
14h45 TG2 - Flash 
14h50 Film: «Bersaglip ln Fuga» ' 
16h'20 TG2 - Flash 
16h25 Un Medico Tra Gli Orsi. 

Telefilm 
17h 1 O TGS Sportsera 
17h~5 Meteo 2 
17h35 ln Viaggio Con Sereno 

Variabile 
17h45 Hunter. Telefilm 
18h45 TG2 - Sera 
19h15 TGS-LoSport 

19h20 Go-Cart Programma Di 
Cartoni Animati 

19h40 L'lspettore Derrick. Telefilm 
20h45 Format Presenta" Se 

Rinasco" 
22h30 TG2 Notte 
23h05 Meteo 2 
23hl0 Dai Pariamento 
e3h20 I Fatti Vostri 
23h30 Processo Alia Formula 1: 

Grah Premio Dei Portogallo 
OOhOO Appuntamento AI Cinema 
00h05 Soko 5113 .- Squadra 

Speciale. Telefilm 
01 hOO TG2 - Notte. Repl ica 
'01 h30 Separé: Johnny Dorelli 
01 h50 Diplomi Universitari A 

Distanza 
05h20 Speciale Orecchiocchlo 

07h15 Journal De France 2 
07h45 Journal TFl 
08hOO Euronews 
09hOO T élé Achat 
09h30 Magazine Sportif: Téléfoot 
10h25 Magazine Sportif: Stade 2 
11 h20 Magazine Sportif: 

Magazine Olympique 
11 /1 50 Magazine Sportif: 

Rencontres A XV 
12h20 Sport: Cricket 94 
13h20 Sport Et Varietes 
13h50 Document: Cinémascope 
14h20 Cinéma . 
16hOO Infos 
16h30 Magazine Sportif: Le 

Monde Ou Sport 
17hOO Série: Jack (6°) 
17h55 Sport 
19hOO Document: Portraits (2°) 
19h30 Télé Achat 
20hOO Journal De France 2 
20h35 Magazine: Géopolis 
21 h55 Magazine: Studio Gabriel 
22h30 Magazine: Le Cercle De 

Minuit 
23h30 Sport: Tout Le Sport 
23h40 Journal De France 3 
00h30 Musique MCM 

05hOO La Maison Deschênes 
05h30 Télématin 
07hOO 07h30 - Météo et Flash 

Canallnfos 
07h05 Jourrial Télévisé Canadien 
'07h35 Bibi Et Ses Amis 
08h15 7 Sur 7 
09h 15 Fa Si La Chanter 
09h40 Flash Canallnfos 
09h45 Géopolis 
10h45 Au Nom De La Loi 
11 h40 18h25 - 20h55 - Météo Des 

Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisé De France 3 
12h05 Paris Lumieres 
12h30 Patricia Kaas 
13h45 Bon Week-End 
14h30 La Maison Deschênes 
15hOO 17h30 - Journal TV5 
15h15 La Cuisine Des Mousquetaires 
15h30 Bibi Et Ses Amis , 
16h15 La Chance Aux Chansons 
16h45 Questions Pour Un 

Champion ' 
17h 1.5 Visions O' Amérique 
18hOO Paris Lumieres 
18h30 Journal Télévisé Suisse 
19hOO Magazine: Thalassa 
20hOO Enjeux / Le Point 
21 hOO Journal Télévisé De France"2 
21 h40 Les Enfants De La Télé 
22h55 Ça Colle Et CEst Piquant 
23h30 Soir 3 
OOhOO Visions D'Amérique 

00h30 Telehit 
06hOO Eco 
17hOO Cristina 
18hOO Telenovela: "Juana Iris" 
19hOO Telenovela: "Un Nuevo 

Amanecer" 
20hOO Comedy: "Anabel" 
21 hOO La Noche De Todos , 
22h30 24 Con~acob Zabludovsky 
23h30 Eco 

1Y1-ºlW..ll ' 
05hOO 06hOO - Euronews 
05h30 Especial 
06h30 La 2 Noticias 
08hOO Noticias 
08h 1 O Los Desayunos De Radio 1 
09hOO TV Educativa: La Aventura 

Dei Saber 
10h30 Perguntas Y Respuestas 
11 h30 Noticias ' 
'12hOO EI Menu De Carios Arguitiano 
12h30 Lingo 
13hOO Euronews 
13h30 Rubi( l °) 
14hOO Telediario·l 
14h45 Pasa La Vida (328°) 
17h 15 Noticias 
17h45 Especial 
18h30 La Pesca 
19hOO Para Elisa (9°) 



20hOO Telediario 2 
20h45 Cine Por Un Tubo (9') 
21 h 1 O. Quien Sabe Donde? 
23hOO Rokambole (7') 
23h30 Notícias 

05hOO Awake On The Wildside 
06h30 The Grind 
07hOO 3 From 1 
07h15 Awake On TheWildside 
08hOO VJ Maria 
11 hOO The Soul Of MTV 
12hOO MTV's Greatest Hits 
13hOO Music Non-Stop 
14hOO 3 From 1 
14h15 MusicNon-Stop 
15hOO Cinematic 
15h15 Hanging Out 
16hOO MTV News At Night 
16h15 Hanging Out 
16h30 Dial MTV 
17hOO MTV's Hit list UK 
19hOO MTV's Greatest Hits 
20hOO Lenny Kravitz: The Hits 
21 hOO MTV's The Real World 

London 
21 h30 MTV's Beavis & Butt-head 
22hOO MTV News At Night 
22h 15 Cinematic 
22h30 Reggae Soundsystem 
23hOO The End' 
00h30 Night Videos 

006h30 GlobalView 
07h30 Diplomatic Licence 
08h45 CNN Newsroom 
09h30 Showbiz 
12h30 World Sport 
13h30 16h30 - Business Asia 
14hOO Larry King 
14h30 OJ Simpson 
15h30 World Sport 
20hOO International Hour 
20h30 OJ Simpson Special 
21 h45 World Report 
22h30 World Sport 
23h30 Showbiz Today 
00h30 Moneyline 
01 h30 Crossfire 
01 hOO Prime News 
02hOO Larry King live 

. 04h30 OJ Simpson 

23hOO Dish Onhe Day 
23h 10 Boy Zone Men - Home 

Made Bad Boys 
00h05 Raunch 4 
01 h30 Beverly Hills Workout 2 
01 h55 Wet Fingers 
03hOO Closedown ' 

OOhOO Die Neue Republik 
01 hOO Nachrichten Und Compact 
01h30 100 Grad 
02h30 B.LG. 
03hOO News And Compact 
03h30 European Journal 
04hOO Compact 
04h30 Mas Alemanes Que Los 

Alemanes 
05hOO 09hOO - H hOO - Journal 
05h 15 Sport Report 
05h30 Lesezeit 
06hOO Bi lder Aus Der Schweiz 
07hOO News And Compact 
07h30 A Song For Germany 
08hOO European Journal 
08h30 Inside Bonn 
08h45 Was? 
09h15 Presseclub 
10hOO Bi lder Aus Osterreich 
nh15 Was? 
llh30 H.E.A.T. 
12h30 B.LG. 
13hOO 15hOO - 17hOO - Journal 
13h 15 Boulevard Deutschland 
14hOO Landerspiegel 
14h30 Buchhandlung 
15h 15 Boulevard Germany 
16hOO Arts Unlimited 
16h30 Bookmark 
17h30 Verrat An Ramsay 
18hOO 19hOO - 20hOO - Journal 
18h 15 Boulevard Deutschland 
19h30 Not Ready For The Scrap 

Heap Yet 
20h30 Europa Semanal 
21 hOO 22hOO - Journal 
21 h30 Landerspiegel 
22h15 Tele-Praxi, 
22h30 Buchhandlung 
23hOO Journal . 
23h30 Bookmark 

terça 03 

10hOO Abertura 
10h02 Trampolim . 

10h30 Na Paz Dos Anjos 
11 hl O Série: 

Tramas De Seda 
12hOO Jornal Da Tarde 
12h45 Táxi 
13hl0 Telenovela: 74.5 Uma Onda 

NoAr 
14hOO Notícias 
14h15 Tempo 
14h20 Malha de Intrigas 
15hOO Top + 
15h55 Série: 

A Casa Do Caçador 
16h45 Os Marretinhas 
17h 1 O O Jovem Robin Dos Bosques 
17h30 Trampolim 
18hOO Acrobatas E Detectives 
18h25 Capitão Falcão 
18h45 Totobola 
19hOO Telejornal 
19h45 Histórias Que O Tempo 

Apagou 
20hl0 Telenovela: 

Desencontros 
21 hOO Jornal Das 9 
21 h30 Tempo + Financial Times 
21 h40 Noite De Cinema: «O Sono 

Derradeiro» 
23h15 No Calor Da Noite 
00h05 24 Horas 
00h35 Remate 
00h45 Fecho 

08h45 Abertura 
08h47 Venda Você Mesmo 
09hOO Novidades Incrlveis 
09h30 Documentário: Vida 

Selvagem 
10hOO Shop 
1 Ohl O Telenovela : Telhados De 

Vidro (66') 
10h35 Shop 
10h45 Telenovela: Morena Clara 
12hOO Série: Quem Sai Aos Seus 
12h30 Jornal Da Uma 
13h 15 Primeira Mão 
13h30 Tempo Informação 
13h35 A Escolha t Sua! - Série: 

Esquadrão Classe A (34') 
15h25 Encontro 
1 5h30 A Hora Do Recreio -

Animação: Dennis, O 
Plmentinha 

16h30 Jornal Nacional 
16h45 Tempo Informação + . 

Trânsito 
16h55 Encontro 
17hOO Telenovela: A Fúria Do 

Destino (18') 
18hOO Telenovela: O Jogo Da Vida 
18h30 Novo Jornal 
19h30 Negócios Em Dia 
19h45 Tempo Informação 
19h50 Série: Marés Vivas 
20h45 Desporto: Fora De Jogo 
21 hOO Casos Reais: «Morte Em 

Beverly Hills» 2' Parte 
22h50 TVI Jornal 
23h20 Tempo Informação 
23h25 Encontro 
23h35 Novidades Incriveis 

SUPER 
~-'AtIAU 

03h30 NBC News 
04hOO ITN World News 
04h 15 US Market Wrap 
04h30 Steals And Deals 
05hOO Today 
07hOO Super Shop 
08hOO European Money Wheel 
12hOO US Money Wheel 
15h30 FT Business Tonight 
16hOO ITN World News 
17h30 The Selina Scott Show 
18h30 Russia Now 
19hOO Europe 2000 
19h30 ITN World News 
20hOO The Tonight Show Whit Jay 

Leno 
2ThOO Major League Baseball 
22hOO FT Business Tonight 
22h20 US Market Wrap 
22h30 NBC Nightly News 
23h30 The Tonight Show Whit Jay 

Leno 
00h30 The Selina Scott Show 
01 h30 Real Personal 
02hOO Russia Now 
02h30 Europe 2000 
03hOO FT Business Tonight 
03h15 US Market Wrap 

~ .. . .. -'AHAI.l 

07h30 Eurogolf Magazine: Smurfit 
European Open From 
Dublin - Repeat . 

08h30 Darts: Harlekin International 
Challenge - Repeat 

09h30 Football: Samba Football-
Delayed 

10h30 Football : Eurogoals 
11 h30 Speedworld - Repeat 
13hOO Tennis: WTA European 

Indoors Tournament From 
Zurich - live 

'18h30 Eurosportnews 1 
19hOO Motors: Magazine 
21 hOO Boxing: International 

Boxing - Repeat 
23h30 Chess: Chess World 

Championships From New . 
York, USA 

OOhOO Eurosportnews 2 
00h30 'Close 

f$JJtiJ 

iollDil -'ANAL..8 

06hOO Rise And Slime 
08hOO Nick Jun ior 
11 hOO Lunchbox 
14hOO ChillOut 
18hOO C losedown 

'traveI 
'''.''--'- .tANAI..j 

11 hOO Postcards 
11 h30 Travei Live 
12hOÓ Holiday Destinations 
12h30 Beyond Borders 
13hOO Capital 
13h30 Far Flung Floyd 
14hOO Travei Magazine 
14h30 Bon Voyage 
15hOO' Worldwide Guide 
15h30 Travei America 
16hOO Undersea Adventures 
16h30 The Adventurers 
17hOO Ticket To Adventure 
17h30 T ravelview International 
18hOO Travei live 
18h30 Postcards 
19hOO Beyond Borders 
19h30 Capital 
20hOO Escape 
21 hOO Far Flung Floyd 
21 h30 f10liday Australia 
22hOO Bon Voyage 
22h30 Undersea Adventures 
23hOO Closedown 

05hOO Euronews 
05h30 TGl 
05h45 Unomattina 
06hOO 07hOO - 08hOO - TG 1 
06h30 TG 1 Flash. 
07h30 TG l Flash L.LS. · 
08h30 Cuori Senza Etá . 

Telefilm 
09h05 I Consigli Di Verde Mattina 
09h25 Film: «Ombre Bianche» 
1 Oh30 Da Napoli TG 1 
11 h25 'Che Tempo Fa !TGl Flash 
11 h35 La Signora Dei West. Telefilm 
12h30 Telegiornale 
13hOO Film: «Ancora. E Per Sempre» 
1 5h05 Solletico 
15hl0 Tarzan. Telefilm 
16hl0 Gli Antenati. Cartone 

, Animato 
16h30 Ghostbusters. Cartone 

Animato 
16h50 Oggi AI Parlamento 
17hOO TG 1 
17h 1 O Italia Sera 
17h50 Luna Park 
18h35 Che Tempo Fa 
19hOO Telegiornale 
19h30 TG 1 Sport 
19h40 Film: ,<II Padre Della Sposa» 
21h~5 TGl 
21 h40 Le Stelle Della Moda 
23hOO TG 1 ' Notte 
23h25 Agenda / Zodiaco I ehe 

Tempo Fa 
23h30 Videosapere Pasteur 
OOhOO Sottovoce 
OOh 15 Prove Tecniche Di Trasmissione 

• nA/OUE -'ANAL.11 

05h30 Nel Regno Della Natura. 
Documentaria 

06hOO Tom E Jerry Kids. Cartoni 
Animati _ 

06h25 Sharky E 6eor9,e. Cartone 
Animati 

06h50 L'Albero Azzuro 
07h20 Lassie. Telefilm 
08h05 Film: «II Mio Amico Jekyll» 
09h45 Saranno Famosi. Telefilm 
lOh30 TG2 - 33 
10h45 TG2 - Mattina 
1 1 hOO I Fatti Vostri 
12hOO TG2 - Giorno 
12h30 Salute 
12h50 Meteo 2 
13hOO I Fatti Vostri 
13h25 Quando Si Ama (1314') 
13h50 Santa Barbara (1136') 
14h35 TG2 - Flash 
14h40 Fi lm: «Nelle Strade Di Los 

Angeles» 
16h20 TG2 - Flash 
16h25 Un Medico Tra GIi Orsi. 

Telef ilm 
.17hl 0 TGS-Sportsera 
17h25 Meteo 2 
17h35 ln Viaggio Con Sereno . 

Variabile 
17h45 Hunter. Telefilm 
18h45 TG2 - Sera 
19h15 TGS - Lo Sport 
19h20 Go-Cart. Cartoni Animati 
19h40 Film: «Per Un Pugno Di 

Dollari» 
21 h30 Format Presenta 

"Professione Reporter
Effetto Video 8" 

22h30 TG2 - Notte 
23hOO Meteo 2 
23h 1 O' Dai Parlamento 
23h20 I Fatti Vostri 
23h30 Parole E Musica D' Autore: 

. Umbria Jazz 95 
00h20 Appuntamento AI Cinema 
00h25 Soko 5113-Squadra 

Speciali. Telefilm 
01h15 Separé: IvaZanicchi 

01 h50 Dlplomi Unlversitari A 
Distanza 

05h20 Speciale Orecchiocchio 

07h15 Journal De France 2 
07h45 Journal TFl 
08hOO Euronews 
09hOO Télé Achat 
09h30 DocumenL 

Cinq Sur Cinq 
09h45 Document: La Vie Devant 

Moi (6') 
10hOO Magazine De La Mer: 

Thalassa 
10h55 Magazine Découverte: Faut 

Pas Rêver ... 
11 h50 Jeunesse: Gédéon 
11 h55 Dessin Animé: Chip Et 

Charly 
12h25 Document: L'Aventure Des 

·Plantes 
12h55 Telefilm 
14h30 'Série Société: L'lnstit 
16hOO Infos 
16h30 Serie Adolescent: Michel Et 

Les Six Comp~gnons 
17hOO Sport: Tiercé 
17h 10 Série: Jack 
18hOS Sport: Sport Mécanique 
19hOO Document: Portrai!s 
19h30 Télé Achat 
20hOO Journal De France 2 
20h35 Magazine: Bas Les Masques 
21 h55 Magazine: Studio Gabnel 
22h30 Mogazine: Le Cercle De 

Minuit 
23h30 Sport: Tout Le Sport 
23h40 Journal De France 3 
00h30 Musique MCM 

05hOO La Maison Deschénes 
05h30 Télématin 
07hOO 07h30 - Flash Canallnfos Et 

Météo 
07h05 Journal Télévisé Canadien 
07h35 Jeunesse: Bibi Et Ses Amis 
08h 1 5 Le Match De La Vie 
09hOO La Vie A Montréal 
09h15 Fa Si La Chanter 
09h40 Flash Canallnfos 
09h45 Thalassa 
10h45 Contact 
11 h40 18h25 - 20h55 - Météo Des 

Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisé De France 3 
12h05 Paris Lumiéres 
12h30 Les Enfants De La Télé 
13h45 Ça Colle Et CEst Piquant 
14h30 La Maison Deschênes 
15hOO 17h30 - Journal TV5 
15h15 La Cuisine Des 

Mousquetaires 
15h30 Bibi Et Ses Amis 
16h15 La Chance Aux Chansons 
16h45 Jeu' Questions Pour Un 

Champion 
17h15 Vlsions D'Amérique 
18hOO Magazine: Paris Lumiéres 
18h30 Journal Télévisé Suisse 
19hOO Envoye SpéClal 
20h30 Perfecto 
21 hOO Journal TéléviséFrance 2 
2'1 h40 Bou illon De Culture 
22h50 Viva 
23h30 Soir 3 
OOhOO Visions D' Amérique 

OOhOO Eco 
17hOO Cristina 
18hOO Telenovela: "Juana Iris" 
19hOO Telenovela: "Un Nuevo 

Amanecer" 
20hOO Comedy: Anabel 
21 hOO La Noche De Todos -

Teleteatro 
22h30 24 Con Jacob Zabludovsky 
23h30 Eco 

IYI~ 
05hOO 06hOO - Euronews 

· 05h30 Uno Mas En·La Familia 
06h30 La 2 Noticias 
08hOO Noticias 
08h 10 Los Desayunos 

De Radio 1 
09hOO TV Educativa: La Aventura 

Dei Saber , 
10h30 Perguntas Y Respuestas 
11 h30 Noticias 
12hOO EI Menu De Carlos 

Arguinano 
12h30 lingo 
13hOO Euronews 
13h 1 5 Ru.bi (2') 
14hOO Telediario 1 
14h45 PasaLa Vida (329') 
17h15 Noticias 
17h45 Especial 
18h30 La Pesca 
19hOO Para El isa (1 0") 
20hOO Telediario 2 
20h35 La Transicion (1') 
21 h40 Quando Calienta EI Sol (lO') 
23h35 Fuerzas Incultas 
OOhOO Estilo (Euronews) 
00h30 Noticias 

05hOO Awake On The Wlidside 
06h30 The Grind 
07hOO 3 From 1 
07h15 Awake On The Wildside 
08hOO VJ Maria 
11 hOO The Soul Of MTV 
12hOO MTV's Greatest Hits 
13hOO Music Non-Stop 
14hOO 3 From 1 
14h15 Music Non-Stop 
15hOO Cinematic 
15h 15 Hanging Out 
16hOO MTV News At Night 
16h 1 5 Hanging Out 
16h30 Dial MTV 
17hOO The Worst Of Most Wanted 
17h30 Hanging Out 
18h30 MTV Sports 
19hOO MTV's Greatest Hits 
20hOO Most Wanted 
21 h30 MTV's Beavis & Butt-head 
22hOO MTV News At Night 
22h15 Cinematic 
22h30 MTV's Real World London 
23hOO The End? 
00h30'Night Videos 

06h30 Moneyline 
07h30 World Report 
08h45 CNN N'ewsroom 
09h30 Showbiz Today 
10h30 World Report 
12h30 World Sport 
14hOO Larry King 
14h30 OJ Simpson 
15h30 Woild Sport 
20hOO International Hour 
20h30 OJ Simpson 
21 h45 World Report 
22h30 .World Sport 
23h30 Showbiz Today 
00h30 Moneyline 
01 h30 Crossfire 
02hOO Larry King Live 
03h30 Showbiz Today 
04h30 OJ Simpson 

23hOO Dish OfThe Day 
23hl0 Secrets Services 
00h35 Streets Of NewYork Mini Series 
01 h20 Sharon - Big Fat Blonde 

Bimbo 
02h05 Carnival Of Knowledge 
03hOO Closedown 

OOhOO 01 hOO - 02hOO - Journal 
·00h15 Boulevard Germany 
01 h30 Verrat An Ramsay 
03hOO 04hOO - 05hOO - Journal 
02h15 Bou levard Deutschland 
03h30 Arts Unlimited 
04h30 Europa Semanal 
05h 15 Tele-Praxis 
05h30 Landerspiegel 
06hOO Buchhandlung 
06h30 Verrat An Ramsay 
07hOO 09hOO -11 hOO - Journal 
07h 15 Health-Cast 
07h30 Not Ready For The Scarp 

Heap Yet 
08hOO Arts Unlimited 
08h30 Bookmark 
09h 1 5 Boulevard Deutschland 
10hOO Landerspiegel 
10h30 Verrat An Ramsay 
llh15 Boulevard Germany 
12hOO Arts Unlimited 
12h30 Not Ready For The Scarp 

Heap Yet 
1'3hOO Journal 
13h15 Boulevard Deutschland 
14hOO Made ln Germany 
14h30 Focus Europa 
15hOO 17hOO - Journal 
15h 15 Boulevard Germany 
16hOO Theme: Germany 
16h30 Mysteries Of The Swamp 
17h30 Deutschland - Bilder - Teil l 
18hOO 19hOO - 20hOO - Journal 
18h 15 Boulevard Deutschland 
19h30 The Rocket Men Of Huntsville 
20h30 Una Mujer En Busca De 

Cambios 
21 hOO 22hOO - Journal 
21 h30 Made ln Germany 
22h15 Stationen Der Einheit 
22h30 Focus Eu ropa 
23hOO Journal 
23h30 Mysteries Of The Swamp 

quarta 04 

10hOO Abertura 
10h02 Trampolim 
10h30 Na paz Dos Anjos 

. 11 hl 0 Tramas De Seda 

domingo, 1 dê'outubro de 1995/29 

EROGRAMÃC!O 
12hOO Jornal Da Tarde 
12h45 Série: Táxi 
13h10 Telenovela: 74.5 Uma Onda 

NoAr 
14hOO Noticias 
14h15 Tempo 
14h20 Malha De Intrigas 
15hOO Rotações 
15h55 Immenhof - 2' Série 
16h45 Os Marretinhas 
17h15 Trampolim 
17h40 Acrobatas E Detectives 
18h05 Capitão Falcão 
18h30 Série: Amor A Primeira Vista 
19hOO Telejon,al . . 
19h45 Futebol: Sporting / BenflCa -

(Noticias No Intervalo) 
21 h35 Telenovela: Desencontros 
22h2'5 L9tação Esgotada: «O 

" Último Dos Duros» 
00h05 Guerra Contra A Mafia 
00h55 24 Horas 
01 h25 Remate 
01 h40 . Fecho 

08h45 Abertura 
. 08h47 Venda Você Mesmo 

09hOO Novidades Incriveis 
09h30 O 8' Dia 
10hOO Shop 
10hl0 Telenovela: Telhados De 

Vidro (67') 
10h35' Shop 
10h45 Telenovela: Morena Clara 

(32D' + 33' + 34' AB) 
12hOO Série: Quem Sai Aos Seus 
12h30 Jornal Da Uma 
13h 1 5 Primeira Mão 
13h30 Tempo Informação , 
13h35 A Escolha t Suai - Série: 

Esquadrão Classe A (35') 
15h25 Encontro 
15h30 A Hora Do Recreio -

Animação: Dennis, O 
Pimentinha 

16h30 Jornal Nacional 
16h45 Tempo Informação + 

Trânsito 
16h55 Encontro 
17hOO Telenovela: A Fúria Do 

Destino (19') 
18hOO Telenovela: O Jogo Da Vida 
18h30 Novo Jornal 
19h35 Negócios Em Dia 
19h50 Tempo Informação 
19h55 Futebol: Campeonato 

Espanhol 
21 h45 O Grande Filme: «A Grande 

Burla» 
23h35 TVI Jornal 
OOhOO Jornal Do Mundo 
00h35 Tempo Informação 
00h40 Encontro 
00h50 Novidades Incriveis 

SUPER 
~ .tAI!IAI.i 

03h30 NBC News 
04hOO ITN World News 
04h15 US MarketWrap 
04h30 Steals And Deals 
05hOO Today 
07hOO Super Shop 
08hOO European Money Wheel 
12hOO US MoneyWheel 
15h30 FT Business Toniglit 
16hOO ITN World News 
17h30 The Selina Scott Show 
18h30 Dateline International 
19h30 ITN World News 
20hOO The Tonight Show WhitJay 

Leno 
21 hOO Volvo PGA European Tour 
22hOO FT Business Tonight 
22h20 US Market Wrap 
22h30 NBC Nightly News 
23hOO Real Personal 
23h30 The Tonight Show WhitJay 

Leno 
00h30 The Selina Scott Show 
01 h30 Real Personal 
03hOO Business Tonight 
03h15 US Market Wrap 

~ 
••••• . -'AHAI.l 

07h30 Half-Marathon: IAAF World 
Half Marathon 
Championships - Repeat 

mih30 Termis: WTA European 
lndoors Tournament From 
Zurich - Repeat 

09h30 Olympic Magazine - Repeat 
10hOO Motors: Magazine 
12hOO Triathlon: ITU World Cup 

From Bahia - Repeat . 
13hOO Chess: The Intel World 

Chess Championships From 
New York - Repeat 

13h30 Cycling: Cycling World 
Championships From 
C olombia - Live 

16h30 Tennis: WTA European 
Indoors Tournament From 
Zurich - Live Or Delay 

18h30 Eurosportnews 1 
19hOO Cycling: CyclingWorld ' 

Championships From 
Colombia - Highlights . 

19h30. Cycling: Cycling World 
ChampionsHips From 
Colombia - Live 

21 h40 Cycling: Cycling World 

Championships From 
Colombia - Highlights 

22hOO Formula 1. Grand Prix 
Magazine 

22h30 Motorcycling Magazine: 
Grand Prix Magazine ~, 

23hOO Equestrianism: Jumping 
World Cup ln Prag 

OOhOO Eurosportnews 2 
00h30 Close , 

06hOO Rise And Slime 
08hOO Nick Junior 
11 hOO Lunchbox 
14hOO ChillOut 
18hOO Closedown 

11 hOO P.ostcards 
11 h30 Travei Live 
12hOO Holiday Destinations 
12h30 Getaways 
13hOO Waterways 
13h30 Taste For Travei 
14hOO Travei Magazine 
14h30 Bon Voyage 
lShOO worldwide Guide 
15h30 Travei Amer.ica 
16hOO Above And Below 
16h30 The Adventurers 
17hOO TicketTo Adventure 
17h30 Travei Travei 
18hOO Travei Live 
18h30 Postcards 
19hOO Getaways 
19h30 Waterways 
20hOO Scenic Wonders Of America 
21 hOO A Taste For Travei 
21 h30 Holiday Australia 
22hOO Bon Voyage 
22h30 Above And Below 
23hOO Closedown 

05hOO Euronews 
05h30 TGl 
05h45 08h30 - Unomattina 

Estate 
06hOO 07hOO-08hOO- TG .l 
06h30 TG 1 Flash 
07h30 TG 1 - USo 
08h30 TG 1 Flash 
08h55 Santa Messa 
11 hOO I Consigli Di 

Verdemattina 
11 h25 Che Tempo Fa 
llh30 TGl - Flash 
11 h35 La Signora ln' Giallo. 

Telefilm 
12h30 Telegiornale 
13hOO Film: «Non Ti Conosco Piú 

Amare) 
14h55 Solletico 
15hOO Tarzan . Telefilm 
16hl0 GliAntenati. 

Cartone Animato 
16h30 Ghostbusters. Cartoni 

Anlmati 
16h50 Oggi AI Parlamento 
17hOO TGl 
17h l 0 Italia Sera 
17h50 Luna Park 
18h50 Che Tempo Fa 
19hOO Telegiornale 
19h30 TGl Sport 
19h40 Fi lm: «Molto Rumore Per 

Nulla» 
21h45 23hOO- TGl 
21 h50 Ciclismo: Campionati .Dei 

Mondo Su Strada 
23h25 Agenda / Zodiaco / Che 

Tempo Fa 
23h30 Videosapere 
OOhOO Sottovoce 
00h15 Fi l m:«OS~117 

Segretissimo» 
01 h55 Tante Scuse (2') 
02h45 TGl NoUe. Repl ica 
03h 15 Doc Music Club 
03h30 Diplomi Universitari A 

Distanza 

• f>AIOUE -'ANAL.11 

05h30 Nel Regno Della Natura. 
Documentaria 

06hOO Quante Storie ! Tom E Jerry 
Kids 

06hOO Tom E Jerry Kids. Cartone 
Animato 

06h25 Sharky E George. Cartoni 
Animati 

06h50 Albero Azurro 
07h20 Lassie. Telefilm 
08hl0 Film : «I Figli ~eILeopardo» 
09h45 Saranno Famos!. 

Telefilm 
10h30 TG2 - 33 
10h45 TG 2 - Mattina 
11 hOO I Fatti Vostri 
12hOO TG2 - Giorno 
12h30 Costume E Societá 
12h50 Mete02 
13hOO I Fatti Vostri 
13h25 Quando Si Ama (1315') 
13h50 Santa Barbara (1137') 
14h35 TG2 - Flash 
14h40 Fi lm: «La Resa Dei Conti» 
16h20 TG2 - Flash 
16h25 Un Medico Tra Gli Orsi. 

Telefilm 



30/ domingo, 1 de outubro de 1995 

~ROGRAMAÇÃO 
17hlo. TGS Sportsera 
17h25 Meteo 2 
17h35 ln Viaggio Con Sereno 

Variabile 
17h45 Hunter. Telelilm 
18h45 TG2 - Sera 
19h 15 TG2 - Lo Sport 
19h2o. Go - Carl. 
19h4o. Film: <dn Fuga Per Tre» 
21 h3o. F.armat Presenta 

"Prolessione Reporter
Elletto Video 8" 

22h3o. TG2 - Notte 
23ho.5 Meteo 2 
23hlo. Dai Par lamento 
23h2o. I Fatti Vostri 
23h3o. Parol~ E Musica D'Autore 

Presenta" Umbria Jazz 
1995" 

o.o.h2o. Appuntamento AI Cinema 
Oo.h25 Soko 5113 - 'Squadra 

Speciale. Telelilm 
0.1 h15 Separé: Milva 
0.1 h5o. ' Diplomi Universltari A 
. " Dista6za 
05h2o. Speciale Orecchiocchio 

.. 
o.7h15 Journal De France 2 
o.7h45 Journal De TFI 
o.8ho.o. Eurone"" 
o.9ho.o. Télé Achat 
o.9h3o. Document: L'Oeul De 

Colomb (6°) 
o.9h45 Document: 
§Allô La Terre (6°) 
1 o.ho.o. ~agazifTe : E ~ M6 
lo.h25 Magaúne: Espace 

Francophone 
lo.h5o. Magazine Debat: Savoir 

Plus Santé 
11 h45 Dessin Animé: 

Gédéon 
11 h5o. Dessin Animé: Chip Et 

Charly 
12h25 Document: L' Aventure Des 

Plantes 
12h55 Serie: Les Dames 

De La Cête 
14h25 Serie: La Grande 
Cabriole 
16ho.o. Inlos 
16h3o. Serie Adolescent: Michel Et 

Les Six Compagnons 
17ho.o. Serie: Jack 
17h55 Sport: Boxe 
19ho.o. Document: 

Portraits 
19h3o. Télé Achat 
2o.ho.o. Journal De France 2 
o.o.h3o. Journal De France 3 
0.1 ho.o. Journal Se TFl 
0.1 h3o. Musique MCM 

o.5ho.o. La Maison Deschênes 
o.5h3o. Télématin 
o.7ho.o. o.7h3o. - Flash Canallnlos Et 

Météo 
o.7ho.5 Journal Télévisé 

Canadien 
o.7h35 Bibi Et Ses Amis 
o.8h 1 5 Magellan 
o.8h45 Autant Savoir 
o.9h15 Fa Si La Chanter 
o.9h4o. Flash Canal lnlos 
o.9h45 Envoyé Spécial -
l1h15 Perfecto 
l1h4o. 18h25 - 2o.h55 - Météo Des 

5 Continents . 
11 h45 Journal Télévisive 

De France 3 
12ho.5 Paris Lumiéres 
12h3o. Cinema 
14h lo. Court-Métrage 
14h3o. La Maison Deschênes 
15ho.o. 17h30 - Journal TV5 
15h15 La Cuisine Des 

Mousquetaires 
15h3o. Bibi Et Ses Am is 
16h15 La Chance AuxChansons 
16h45 Questions Pour Un 

Champion 
17h15 Visions D'Amérique 
18ho.o. Paris Lumiéres 
18h3o. Journal Télévisé Suisse 
19ho.o. Faut Pas Rêver 
2o.ho.o. Temps Présent 
21 ho.o. Journal Télévisé De France 2 
21 h4o. Série: Les Filies De Caleb 
22h25 Bas Les Masques 

. 23h3o. Le Soir Sur La 3 
o.o.ho.o. Visions D' Amérique 

o.o.ho.o. Eco 
17ho.o. Cristina 
18ho.o. Telenovela: "Juana Iris" 
19ho.o. Télenovela: "Un Nuevo 

Amanecer" 
2o.ho.o. Comedy: Anabel 
21 ho.o. La Noche De Todos -

Teleteatro 
22h3o. 24 Con Jacob Zabludovsky 
23h3o. Eco 

1V1.ww.n 
o.5ho.o. o.6ho.o. - EuroneWs 
o.5h3o. Especial 

, o.6h3o. La 2 Noticias 

o.8ho.o. Noticias 
o.8h 10. Los Desayunos De RadiO 1 
o.9ho.o. TV Educativa : La Aventura 
Dei Saber 
l o.h3o. Perguntas Y Respuestas 
11 h3o. Noticias 
12ho.o. EI Menu De Carlos 
Arguinano 
12h3o. Lingo 
13ho.o. Euronews 
13h 15 Rubi W) 
14ho.o. Telediario 1 
14h45 Pasa LaVida (330.°) 
17h15 Noticias 
17h45 Especial 
18h3o. La Pesca 
19ho.o. Para El isa (11°) 
2o.ho.o. lelediario 2 
20h3o. EI Semaloro 
22h45 Documental 
23ho.o. Palmares 
OOho.o. NotiCia 

o.5ho.o. Awake On The Wildside . 
o.6h3o. The Grind 
o.7ho.o. 3 Frem 1 
o.7h15 Awake On The Wildside 
o.8ho.o. VJ Maria 
11 ho.o. The Sou I 01 MTV 
12ho.o. MTV's Greatest Hits 
13ho.o. Music Non-Stop ' 
14ho.o. 3 From 1 
14h15 MusicNon-Stop 
15ho.o.C inematlC 
15h1 5 Hanging Out 
16ho.o. MTV News At Night 
16h15 Hanging Out 
16h3o. Dial MTV 
17ho.o. The Zig & Zag Show 
17h3o. Hanging Out 
19ho.o. MTV's Greatest Hits 
2o.ho.o. Most Wanted 
21 h3o. MTV's Beavis & Butt-head 
22ho.o. MTV News At Night 
22h15 Cinematic 
22 h3o. The State 
23ho.o. The End? 
o.o.h3o. Night Videos 

o.6h3o. Moneyline 
o.7h3o. World Report 
o.8h45 CNN Newsroom 
o.9h3o. Showblz Today 
lo.h3o. World Report 
12h30 World Sport 
14ho.o. Larry King Live 
14h3o. OJ Simpson 
15h3o. World Sport 
2o.ho.D International Hour 
2o.h3o. OJ Simpsón . 
21 h45 World Report 
22h3o. World Sport 
23h3o. Showbiz Today 
o.o.h3o. Moneyline 
0. 1 h3o. Crossli,e 
o.2ho.o. Larry King Live 
o.3h3o. Showbiz Today 
o.4h3o. OJ Simpson 

23hOo. Dish OfThe Day 
23hlo. VTO Programme45 
23h45 Al tered Paradise 
0.1 ho.o. Housewives Special 

Volume3 
. o.2ho.o. Cocktails 

o.3ho.o. Closedown 

~ ____ ..c:ANAI.1.1 

o.o.ho.o. 0. 1 ho.o. - o.2ho.o. :Joumal 
o.o.h 1 5 Boulevard Germ"ny 
0.1 h3o. Deutschland - Bilder - Teil 1 
o.2h15 Boulevard Deutschland 
o.3ho.o. o.4hOo. - 05hOO - Journal 
o.3h30 Theme: Germany 
04h3o. Una Mujer En Busca De 

cambios 
o.5h15 Stationen Der Einheit 
o.5h3o. Made ln Germany 
o.6ho.o. Focus Europa 
o.6h3o. Deutschland - Bi lder - Tei l l 
o.7hQO o.9hOo. - 11 ho.o. - Journal 
o.7h15 Steps Towards Unity 
o.7h3o. The Rocket Men 01 

Huntsville 
o.8ho.o. Theme: Germany 
o.8h3o. Mysteries 01 The Swamp 
o.9h 15 Boulevard Deutschland 
l o.ho.o. Made ln Germany 
l o.h3o. Deutschland - Bi lder -_Teill 
11 h 15 Boulevard Germany 
12ho.o. Theme: Germany 
12h3o. The Rocket Men 01 

Huntsville 
13ho.o. Journal 
13h15 Boulevard Deutschland 
14ho.o. Deutschland - Bilder - Tei l l 
15ho.o. 17ho.o. - Journal 
15h15 Boulevard Germany 
16ho.o. Made ln Germany 
16h3o. Focus On Europe 
17h3o. DoppelpaB 
18ho.o. 1.9ho.o. - 20hOo. - Journal 
18h 15 Boulevard Deutschland 
19h30 Inside Report 
21ho.o. 22ho.o.-23ho.o. - Journal 
2o.h3o. EI Reportaje 

21 h3o. Dop'pelpaB 
22h15 B.I.G . 
22h3o. DoppelpaB 
23h3o. Focus On Europe 

quinta 05 .. 
I~';' • .cANAI.1.. 

l o.ho.o. Abertura 
lo.ho.2 Telenovela: Na Paz Dos 

Anjos 
11 hlo. Tramas De Seda 
12ho.o. Jornal Da Tarde 
12h45 Série: Táxi 
13hl o. Telenovela: 74.5 Uma Onda 

NóAr 
14hO,o. Noticias 
14h15 Tempo 
14h2o. 'Malha De Intrigas 
15ho.o. Made ln Portugal 
15h3o. Sessão Da Tarde: 

({O Grande Elias» 
17h3o. Trampolim 
18h3o. Série: Amor 

A Primeira Vista 
19ho.o. Telejornal 
2o.hlo. Telenovela: A Idade Da 

Loba 
21 ho.o. Jornal Das 9 
21 h3o. Tempo .. Financial Times 
21 h40 Isto Só Video 
22hlo. Série: 

Praia Da China 
23ho.o. Nico D'Obra . 
23h25 Série: 

As Telas Da Lei 
o.o.h 10. 24 Horas 
o.o.h4o. Remate 
o.o.h50 Fecho 

o.8h 15 Abertura 
o.8h 17 Venda Você Mesmo 
o.8h3o. Novidades Incrlvels 
o.9ho.o. Clube Da Manhã 
IOh35 Shop 
lo.h45 Telenovela: 

Moréna Clara (34° CD + 
35° + 36° A) 

12ho.o. Série Juvenil : 
Quem Sai Aos Seus 

12h3o. Jornal Da Uma 
13h 15 Desporto: 

Primeira Mão 
13h3o. Tempo Inlormação 
13h35 A Escolha t .sua! - Série: 

Esquadrão C lasse A (36°) 
15h25 Encontro 
15h3o. A Hora Do Recreio -

AQimação: Dennis, O 
Pimentinha 

16ho.5 Jornal Nacional 
16h2o. Tempo Inlormação + 

Trânsito 
16h3o. Encontro 
16h35 Cinema A Tarde: «A 

Missão» 
18h3o. Novo Jornal 
19h3o. Negócios Em Dia 
19h45 Tempo Inlormação 
19h5o. Série: 

Marés Vivas 
2o.h45 Desporto: Fora De Jogo 
21ho.o. Série: "Models" - Estreia 
23ho.5 TVI Jornal + Primeira Fila 
o.o.ho.5 Tempo Inlormaçã.o 
o.o.h 1 o. Encontro 
o.o.h2o. Novidades Incríveis 

o.3h3o. NBC News 
04ho.o. ITN World News 
o.4h 15. US Market Wrap 
o.4h3o. Steals And Deals 
o.5ho.o. Today 
o.7ho.o. Super Shop 
o.8ho.o. European Money Wheel 

' 12ho.o. US Money Wheel 
15h3o. Financiai Times Business 

Tonight 
16ho.o. ITN World News 
16h3o. Ushuaia 
17h3o. The Selina Scott Show 
18ho.o. Enterta lnment X-Press 
18h3o. NBC News Magazine 
19h3o. ITN World News 
2o.ho.o. The Tonight Show Whit-Jay 

Leno 
21 ho.o. Sports Documentary 
22ho.o. FT Business Tonight 
22h2o. US Market Wrap 
22h3o. NBC Nightly News 
23ho.o. Real Personal 
2.3h3o. The Tonight Show Whit Jay 

Leno 
o.o.h3o. The Selina Scott Show 
0.1 h30 Real Personnal 
o.2ho.o. NBC News Magazine 
o.3ho.o. FT Busi ness Ton ight 
o.3h15 US'Market Wrap 

... 
~ 

"00 ..cAttAL1 

o.7h3o. Equestrlan ism: Jumping 
World Cup ln prag - Repeat 

o.8h3o. Tennls: WTA European 
. Indoors Tournament From 

Zurich - Repeat 
o.9h3o. Cyeling: Cyeling World 

Champlonshlps From 
Colombla - Repeat 

11 h3o. Ra llycross: Rallycross 
European Championships 
From Ahvenlsto 

12h3o. Tennis: A Look At The ATP 
Tour 

13ho.o. Tennls: WTA Europea'n 
Indoors "Fournament From 
Zurich - Live 

18h3o. Eurosportnews 1 
19ho.o. Tractor Pulling : European 

Championships From 
Sweden 

2o.ho.o. Pro Wrestling: Ring 
Warriors 

21 ho.o. Boxing: International 
Boxlng 

22ho.o. Goll: Mercedes German 
Masters From Berlin 

o.o.ho.o. Eurosportnews 2 
o.o.h3o. Close 

~ 

;,{IDI ~, 

o.6ho.o. Rise And Sl ime 
o.8ho.o. Nick Junior 
11 ho.o. Lunchbox 
14ho.o. Chi ll Out 
18ho.o. Closedown 

traveI 
."'-'.'- ..tANAL.9 

11 ho.o. Postcards 
11 h3o. Travei Live 
12ho.o. Hol lday Destinations 
12h3o. Stepplng Europe 
13ho.o. Portrait 01 Ireland 
13h3o. Traveis A La Carte 
14ho.o. The Travei Magazine 
14h3o. Bon Voyage 
15ho.o. Worldwlde Gulde 
15h3o. Trave i America 
16ho.o. Tennis World 
16h3o. The Adventurers 
17ho.o. TlCketTo Adventure 
17h3o. Travelvíew International 
18ho.o. Travei Live 
18h3o. Postcards 
19ho.o. Stepplng Europe 
19h3o. Port ralt 01 Ireland 
2o.ho.o. Expedit lon 
21ho.o. Traveis A La Carte 
21 h3o. Hollday Australia 
22ho.o. Bon Voyage 

. 22h3o. Tennls World 
23ho.o. Closedown ~, 

o.5ho.o. Euronews 
o.5h3o. TGl 
o.5h45 o.8h3o. - Unomaltina Estate 
o.6ho.o. o.7ho.o. - o.8ho.o. - TG 1 
o.6h3o. TG 1 Flash 
o.7h3o. TG 1 L.I.S 
o.8h3o. Cuori Senzá Etá. Telelilm 
o.9ho.o. TGl 
o.9ho.5 I Conslgli Di Verdemattina 
o.9h 15 Film: «Altri Tempi» 
1 o.h3o. Da Napoli TG 1 
11 h25 Che Tempo Fa 
l1h3o. TG 1 - Flash 
11 h35 La Signora Dei Wesl. 

Telelilm _ 
12h3o. Telegiornale 
13ho.o. Film: «Lo Sch iallo» 
14h35 DIscorso Di Sua Santitá 

Giovanni Paolo II 
15h4o. Solletico _ 
15h45 Gli Antenati. Cartone 

Animato 
16h3o. Ghostbusters. Cartone 

Animato 
16h5o. Oggi AI Parlamento 
17ho.o. TGl 
17h 10 Italia Sera 
17h5o. Estate AI Luna Park 
18h35 Che Tempo Fa 
19ho.o. Teleglornale 
19h3o. TG 1 Sport 
19h4o. Film: «Uno Sceriffo 

Extraterrestre, Poco Extra E 
Molto Terrestre» 

21h25 23ho.o. - TG l -Notte 
21 h3o. Parigi t Sempre Par igi 
22ho.5 Grandi Battaglle. La 

Battaglia DI Milano -I' 
Parte 

23h25 Agenda / Zodlaco I Che 
Tempo Fa 

23h3o. VIdeosapere 
o.o.ho.o. Sottovoce 
o.Oh15 Fi lm: «055 117 MInaccia A 

Bangkok» 
o.2h l 0 Tante Scuse (3') 
o.2h30 TG 1 Notte. Repl ica 
o.3ho.o. Doc Music Club 
03h3o. DIploml Universltari A 

Distanza 

• r>AIDUE ..tAHAL..1.1 

o.5h'3o. Nel Regno Della Natura. 
Documentario 

o.6ho.o. Quante Storie ! Tom E Jerry 
KIds .' 

'06h25 Sharky E George. Cartoni 
Animati 

o.6h5o. Albero Azzuro 
o.7h2o. Lassie. Telelilm 
o.8ho.5 FI lm: «Operazione 

. Pappagal lo» 
o.9h45 5aranno Famosi. Telelilm 
lo.h3o. TG2 .- 33 

. lo.h45 TG2 - Mattina 
11 ho.o. I Fatti Vosirl 
12ho.o. TG2 - Giorno 
12h3o. Salute 
12h5o. Meteo 2 

13hOo. I Fattl Vostri 
13h25 Quando Si Ama (1316') 
13h5o. Santa Barbara (1138') . 
14h35 TG2 - Flash 
14h4o. Film: «Chi Amerá I Miei 

8ambini» 
16h2o. TG 2 - Flash 
16h25 Un Medico Tra Gli Orsi . 

Telelilm -
17hlo. TGSSportsera 
17h25 Mete0 2 
17h35 ln Viaggio Con Sereno 

Variabile 
17h45 Huntei. Telelilm 
18h45 TG 2 - Sera 
19h15 TGS-LoSport 
19h2o. Go-Cart 
19h40 Film: «Premonizioni Mortali» 
21 h30 Star Trek - Deep Spa(e Nine 
22 h3o. TG2 - Notte 
23ho.5 Meteo 2 
23hlo. Dai Parlamento 
23h2o. I Fatti Vostri 
23h3o. La Festa DelTeatro 
o.o.h2o. Appuntamento ÁI Cinema 
o.o.h25 Soko 5113. Telelilm 
0.1 h15 TG2 Notte.'Replica 
0.1 h35 Separé: Ornella Vanoni 
0. 1 h5o. Diploml Universitari A 

Distanza 
o.5h2o. Speciale Orecchiocthio 

( 
o.7h15 Journal De France 2 
o.7h45 Journal TFl 
o.8ho.o. Euronews 
o.9ho.o. Télé Achat . 
o.9h3o. Document: CIn Sur Cinq 
o.9h45 Document: La Vie Devant 

Moi (7°) 
lo.ho.o. Magazine: Bonjour French 

Focus 
lo.h3o. Magazine ~eportage' 

Envoyé Spécial 
12ho.o. Dessin Animé: Chip Et 

Charly 
12h25 Document:.L'Aventure Des 

Plantes 
12h55 Theatre Alricain 
14h25 Teleli lm 
14h5o. Document 
16ho.o. Inlos 
16h3o. Serie Adolescent: MIchel Et 

Les SIx Compagnons 
17ho.o. Sport: Tiercé 
17h 1 o. Série : Jack 
18ho.5 Sport 
19ho.o. Document: Portralts 
19h3o. Télé Acha! 
2o.hOo. Journal De France 2 
20h3o. Inlos: L' lnvité Spécial· En 

Direct 
21 ho.o. Magazine Debat: La Marche 

Du Siécle 
22h3o. Magazine: Le Cerele De 

Minuit 
23h3o. Sport: Tout Le Sport 
23h4o. Journal De France 3 
o.o.ho.o. Journal De TFl 
o.o.h3o. Musique MCM 

o.5ho.o. La Maison Deschênes 
05h3o. Télématin . 

. o.7ho.o. o.7h3o. - o.9h4o. - Flash 
Canallnlos Et Météo 

o.7h05 JoúrnalTélévisé Canadien 
o.7h35 Bibi Et Ses Amls 
o.8h15 Rellets, Images D'Ailleurs 
o.9h15 Fa Si La Chanter 
o.9h45 Les Filies De Caleb 
l o.h3o. Bas Les Masg~es 
11 h4o. 18h25 - 2o.h55 - Météo Des 

Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisé De France 3 
12ho.5 Magazine: Paris Lumiéres 
12h3o. Bouillon De Culture 
13h45 Viva 
14h3o. La Maison Deschênes 
15ho.o. 17h3o. - Journal TV 5 
15h15 La CUlslne Des 

Mousquetaires 
15h3o. BIbi Et Ses Amis· 
16h15 La ChanceAuxChansons 
16h45 Jeu: Questions Pour Un' 

Champion 
17h15 VisionsD'Amerique 
18hOo. Magazine: Paris Lumiéres 
18h30 ·Journal Télévisé Suisse 
19hOo. Cinema 
21 ho.o. JournalTélévisivé De France 2 
22h3o. Emission Spéclale 
23ho.5 Tell Quel 
23h3o. Soir 3 
o.o.ho.o. Visions D' Amerique 

o.o.ho.O Eco 
17ho.o. Crist ina 
18ho.o. Telenovela: "Juana Iris" 
19ho.o. "UnNuevo Amanecer " 
2o.ho.o. Comedy: Anabel 
21 ho.o. La Noche De Todos - Teleteatro 
22h3o. 24 Con Jacob Zabludovsky 
23h3o. Eco 

IVI J:AtW...15 

o.5ho.O 06ho.o. - Euronews 
o.5h3o. Tendido Cero 
06h3o. La 2 Noticias 
o.8ho.o. Noticias 

o.8hlo. Los Desayunos De Radio 1 
o.9ho.o. TV Educativa: La Aventura 

Dei Saber 
lo.h3o. Perguntas Y Respuestas 
11 h3o. Noticias 
12ho.o. EI Menu De 

Carlos Arguinano 
12h3o. Lingo 
13ho.o. Euronews 
13h15 Rubi (40) 
141100. Telediario 1 
14h45 Pasa La Vida (331 °) 
17h15 Noticias 
17h45 Especial 
18h3o. La Pesca 
19ho.o. Testlgo Directo 
2o.ho.o. Te lediario 2 
2o.h45 Cine . 
22h 15 A Las 10. En Casa (6°) 
23h3o. Cronicas Dei Mal (11°) 
o.o.ho.o. Noticias 

o.5ho.o. Awake On The Wildside 
o.6h3o. The Grlnd ' 
o.7ho.o. 3 From 1 
o.7h 1 5 Awake On The Wi ldslde 
o.8ho.o. VJ Maria 
11 hOO The Soul 01 MN 
12ho.o. MTV's Greatest Hits 
13ho.o. Music Non-Stop 
14hOO 3 From 1 
14h15 Music Non'-Stop 
14h3o. MTV Sports 
15ho.o. CInematic 
15h15 Hanging Out 
16ho.o. MTV News At NIght 
16h15 Hanglng Out 
16h3o. Dial MTV 
17ho.o. Dance 
17h3o. Hanging Out 
18h3o. MTV Sports 
19ho.O MTV's Greatest Hits 
2o.ho.o. Most Wanted 
21 h3o. MTV's Beavis & Butt-head 
22ho.o. MTV News At Night 
22h15 Cinematic 
22h3o. Aeon Flux 
23h3o. The End7 

o.o.h3o. Night Videos 

o.6h3o. Moneyline 
o.7h3o. World Report 
o.8h45 CNN Newsroom 
o.9h3o. Showbiz Today 
lo.h3o. World Report 
12h30 World Sport 
14ho.o. Larry King live 
14h3o. OJ Simpson 
15h3o. World Sport 
2o.hOo. International Hour 
2o.h3o. OJ Simpson 
21 h45 World Report 
22h3o. World Sport . 
23h3o. Showblz Today 
o.o.h3o. Moneyline 
0.1 h3o. Crossfire 
o.2ho.o. Larry King Live 
03h3o. Showbiz Today 
o.4h3o. OJ Simpson 

23ho.o. Dish OfThe Day 
23hlo. Wet 
23h3o. Reei Sex World 4 
0.1 ho.o. Bra Busters 11 
0.1 h5o. Sex Nurses 
o.3ho.o. Closedown 

o.o.ho.o. 0. 1 hOo. - o.2ho.o. - Journal 
o.o.h 1 5 Boulevard Germany 
0.1 h3o. Die Reportage 
o.2h15 Boulevard Deutschland 
03ho.o. o.4ho.o. - 05ho.o. - Journal 
o.3h3o. Made.ln Germany 
o.4h3o. EI Reportaje 
05h 15 B.I.G. . 
o.5h3o. 06ho.o. - DoppelpaB 
o.6h3o. DIe Reportage 
o.7ho.o. o.9ho.o. - 11 ho.o. - Journal 
07h15 B.I.G. 
o.7h3o. Inside Report 
o.8ho.o. Made ln Germany 
o.8h3o. Focus On Europe 
09h 15 Boulevard Deutschland 
lo.hOo. DoppelpaB 
lo.h30 Die Reportage 
11 h 15 Boulevard Germany 
12ho.o. Made ln Germany 
12h3o. Inside Report 
13ho.o. Journal 
13h15 Boulevard Deutschland 
14ho.o. Standpunkte 
14h3o. Sportspiegel 
1 5ho.o. 17ho.o. - Journal 
15h15 Boulevard Germany 
16ho.o. Sports Report 
16h3o. Close - Up 
17h3o. Nahaulnahme 
18ho.o. 19ho.o. - 2o.ho.o. - Journal 
18h 15 Boulevard Deutschland 
19h3o. As Time Goes By 
2o.h3o. Primer Plano 
21 hOo. Journal 
21 h3o. Standpunkte 
22ho.o. 23ho.O - Journal 
22h15 S-2ett 
22h3o. Sportspiegel 
23h3o. Close Up 

sexta 06 

l o.ho.o. Abertura 
lo.ho.2 Trampolim 
lo.h3o. Na Paz Dos Anjos 
llhl o. Tramas De Seda 
12ho.o. Jornal Da Tarde 
12h45 Série: Táxi 

' 13hl o. Telenovela: 74.5 Uma Onda 
NoAr 

14ho.o. Noticias 
14h15 Tempo 
14h2o. Malha De Intrigas 
15ho.o. Série: Perigo Nas 

Montanhas 
15h5o. A Famíl ia Trapp 
16h1 5 Babar 
16h4o. Os Marretinhas 
17h15 Trampolim 
17h45 Acrobatas E Detec~ves 
18ho.5 Capitão Falcão 
18h3o. Série: Amor A Primeira Vista 
19ho.o. Telejornal 
19h45 Eternos Novatos 
2o.h l o. A Idade Da Loba 
21 ho.o. Jornal Das 9 
21 h3o. Tempo + Financiai Times 
21 h4o. Noite Mágica 
22h3o. A Sombra Da Dúvida 
23h25 Filme: «Morte No Rio 

Grande» 
o.o.h55 24 Horas 
0.1 h25 Remate 
0.1 h4o. Fecho 

o.8h45 Abertura 
o.8h47 Venda Você Mesmo 
o.9hOo. Novidades Incríveis 
o.9h3o. Caixa De Perguntas 
l o.ho.o. Shop 
IOhlo. Telenovela: Telhados De 

Vidro (68°) 
lo.h35 Shop 
lo.h45 Telenóvela: Morena Clara 

(36° BCD + 37°) 
12ho.o. Série Juvenil: Quem Sal Aos 

Seus 
12h3o.-Jornal Da Uma 
13h15 Desp.orto: Primeira Mão 
13h3o. Tempo Inlormação 
13h35 A Escolha t Sua! - Séne: 

Esquadrão Classe A (37°) 
15h25 Encontro 
15h3o. A Hora Do Recreio -

Animação: Dennis, O 
Pimentinhá 

16h3o. Jornal Nacional 
16h45 Tempo Inlormação + 

Tránsito 
16h55 Encontro 
17ho.o. Telenovela: A Fúria Do 

Destino (20.°) 
18ho.o. Telenovela: O Jogo Da Vida 

(W) 
18h3o. Novo Jornal 
19h3o. Negócios Em Dia 
19h45 Tempo Inlormação 
19h5o. Série: Marés Vivas (20.°) 
2o.h45 Desporto: Fora De Jogo 
21 ho.o. Cinema A Sexta: «A Besta 

Da Guerra» 
23h05 TVI Jornal 
23h35 Fi lme: «A Gaivota» 
o.2h l o. Tempo Inlormaçào 
o.2h15 Encontro 
o.2h25 Novidades Incriveis 

SUPE R 
~~ 

03h3o. NBC News 
o.4ho.o. ITN World News 
04h 15 US Market Wrap 
o.4h3o. Steals And Deals 
o.5ho.o. Today 
o.7ho.o. Super Shop 
o.8ho.o. Euràpean Money Wheel 
12ho.o. US Money Wheel 
15h3o. FT Business Tonight 
16ho.o. Today 
16h3o. Fros!'s Century 
17h3o. The Best Of The Selina Scott 

Show 
18h3o. Great Houses 01 The World 
19h3o. ITN World News 
2o.ho.o. Tonight Show WhitJay 

Leno . 
21 hOo. NBC Super Sports 
22ho.o. FT Business Tonight 
22h2o. US Market Wrap 

. 22h3o. NBC Nightly News 
23ho.o. Major League Baseball Live 
o.2h3o. Talkin' Blues Tonlght 
o.3h 1 5 US Market Wrap 

o.7h3o. Goll: Mercedes German 
Masters From Berlin - . 
Repeat 

o.8h3o. Tennis: WTA European 
Indoors Tournament From 
Zurich - Repeat 

o.9h3o. Rallycross: Rallycross 
European Championshlps 
Frem Finland - Repeat 

l o.h3o. Eurolun 
11 ho.o. Motorcycling Magazine: 

Gr~nd Prix Magazln~ 
11 h3o. Formula l ' Grand Prix 

Magazine 



12hOO Triathlon: Pro Tour Fro(l1 
Bath, England 

13hOO Tennis: wrA European 
Indoors Toum. From Zurich 
- Quarter-Finals - Live 

18h30 Eurosportnews 1 
19hOO Pro Wrestling: Ring . 

Warriors 
20hOO Boxing : Intemational 

Boxing - Live 
22hOO Golf: Mercedes German 

Masters From Berlin -
Delayed 

OOhOO Eurosportnews 2 
00h30 Close . 

CDMiI 
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06hOO Rise And Slime 
08hOO Nick Jr. 
11 hOO Lunchbox 
14hOO Chill Out 
17hÓO larger Than Live 
18hOO Closedown 

traveI . ".,,, .... ,_ .... _CANAU 

11 hOO Postcards 
11 h30 Travei Live 
12hOO Holiday Destinations 
12h30 Tiavelling The World 
13hOO On The Horizan 
13h30 A Taste For Travei 
14hÓO The Travei 

Magazine 
14h30 Bon Voyage 
15hOO Worldwide Guide 
15h30 Travei America 
16hOO The Great Outdoors 
16h30 The Adventurers 
17hOO Ticket To Adventure 

. 17h30 Travei Travei 
18hOO Travei Live 
18h30 Postcards 
19hOO Travelling Europe 
19h30 On The Horizan 
20hOO ;rhe Fire From The Earth 
21 hOO A Taste For Travei 
21 h30 Holiday Australia 
22hOO Bon Voyage 
22h30 The Great Outdoors 
23hOO Closedown 

05hOO Euronews 
05h30 TGl 
05h45 08h30 - Unomattina Estate 
06hOO 07hOO - 08hOO - TG 1 
06h30 TG 1 Flash 
07h30 TG 1 L.l.S. 
08h30 Cuori Senza Etá. Tel<'film 
09hOO TG 1 
09h05 Film : «Okay Parigi» 
1 Oh30 Da Napoli TG 1 
11 h25 Che Tempo Fa /TG 1 • Flash 
11 h35 La Slgnora Dei West. 

Telefi lm 
12h30 Telegiomale 
13hOO Film: «Vento Di Tempesta» 
15h 1 O Solletico 
15h15 Tarzan . Telefilm 
16hl0 Gli Antenati. Cartone 

Animato 
16h30 Ghostbuster. Cartoni 

Animati 
16h50 Oggi AI Parlamento 
17hOO TG1/ CCISS Viaggiare 

Informati 
17h 1 O Italia Sera 
17h50 Estate AI Luna Park 
18h35 Che Tempo Fa 
19hOO Telegiornale 
19h30 TG 1 Sport 
19h40 Quark Speciale 
21 hOO Film : «Una Giomata ' 

particolare» 1°Tempo 
21h55 TGl 
22hOO Film: «Una Giornata 

Particolare» 4° Tempo 
23hOO TG 1 - Notte 
23h25 Agenda /Zodiaco / Che 

Tempo Fa 
23h30 Vldeosapere: La Tigre Di 

Carta 
OOhOO Sotlovoce 
00h15 Film: «Niente Rose Per 055 

117» 
02hOO Tante Scuse (4') 
02h50 Doc Music Club 
03h30 qiplomi Universitari A 

Distanza 

e RAIDUE ..cANAL.11 

05h30 Nel Regno Della Natura. 
,Documentaria 

06hOO Quante Storie! Tom E Jerry 
Kids 

06h25 Sharky E George. Cartoni 
06h50 Albero Azzurro 
07h20 Lassie . Telefilm 
07h55 Film: «Racconti D'Estate» 
09h45 Saranno Famosi . Jelefilm 
10h30 TG2 - 33 
10h45 TG 2 - Mattina 
11 hOO I Fatti Vostri 
12hOO TG2 - Giorno 
12h30 Costume E Societá 
12h5Íl Meteo 2 
13hOO I Fattl Vostri 
13h25 Quando Si Ama (1317') 
13h50 Santa Barbara (1139') 
14h35 TG2 - Flash 
14h40 ·Film: «Corsa Per Un Sogno» 
16h20 TG2 - Flash 
16h25 Un Medico Tra Gli Orsi. 

Telelilm 

17hl0 TGS Sportsera 
17h25 Meteo 2 
17h35 ln Viaggio Con Sereno 

Variabile 
17h45 Hunter. Telefilm 
18h45 TG2 - Sera 
19h15 TGS - Lo Sport 
19h40 I Fatti Vostri 
22hOO TG2 - Dossier 
22h45 TG 2 - Notte . 
23h05 Meteo 2 
23hl0 Dai Parlamento 
23h20 I Fatti Vostr i 
23h30 Appuntamento AI Cinema 
23h35 Tenera t La Notte 
00h25 Soko 5113 - Squadra 

Speciale. Telelilm 
01h15Separé 
01h50 Diplom1 Universitari A 

Distan?'a 
05h20 Specialé Orecchlocchi9 

07h 15 Journal De France 2 
07h45 Journál TFl 
08hOO Euronews 
09hOO Télé Achat 
09h30 Docüment: L'Oeuf· De 

Colomb ' 
09h45 Document: Allô La Terre 
10hOO Magazine: Bonjour French 

FOCU5 

10h30 Magazine: 
Ushuaia 

11 h20 Varietés: Alrica Musica 
llh50 Dessin Animé: ' 

Gédéon 
11 h55 Dessin Animé: Chip Et 

Charly 
12h?5 Varietes: Tempo Slars 
13hIJ0 Variétés: L' tcole Des Fans 
13h45 Variétés: Taratata 
15h05 Varietes 
16hOO Inlos 
1.6h35 Serie Adolescent: Michel Et 

Les Six Compagnons 
17hOO Serie: Jack 
17h55 Sport 
19h30 Télé Achat 
20hOO Journal De France 2 
20h35 Magazine Littéraire: Ah 

Quels Titres 
21 h30 Court Metrage 
22h05 Magazine: Studio Gabriel 
22h30 Magazine: Le Cerele De 

Minuit 
23h30 Sport: Tout Le Sport 
23h40 Journal De France 3 
OOhOO Journal De TFl 
00h30 Musique MCM 

05hOO La Maison Deschênes 
05h30 Télématin 
07hOO 07h30 - 09h40 - Flash 

Canallnlos Et Météo 
07h05 Journal Télévisó"Canadien 
07h35 Bibi Et Ses Amis 
08h 15 Sqvoir Plus 
09h15 Jeu: Fa Si La Chanter 
09h45 Faut Pas Rêver 
10h45 Temps Présent 
11 h40 18h25 - 20h55 - Météo Des 

Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisivé De France 

3 
12h05 Paris Lumieres 
12h30 La Part De Dieu, La Part Du 

Diable 
14h05 Tell Quel 
14h30 La Maison Deschênes 
1 5hOO 17h30 - Journal TV5 
15h15 Réglons Gourmandes 
15h30 Bibi Et Ses Amis 
16h15 ChansonsD'HierEt 

D'Aujourd'hui 
16h45 Questions Pour Un 

Ch",mpion 
17h15 Visions D'Amerique 
18hOO Paris Lumleres 
18h30 Journal Télévlsé Belge 
19hOO Montagne 
19h30 Evasion 
20hOO L'Hebdo 
21 hOO Journal Télévisé De France 2 
21 h40 Taratatá 
22h50 Sortie Libre 
23h30 Soir 3 
OOhOO Visions D' Amérique 

OOhOO Eco . 
17hOO Cristina 
18hOO Telenovela: "Juana Iris" 
19hOO Telenovela: "Un Nuevo 

Amanecer" 
20hOO Comedy: Anabel 
21 hOO La Noche De Todos 

Teleteatro 
22h30 24 Con Jacob Zabludovsky 
23h30 Eco 

1YI.tAHAI..15 
05hOO 06hOO - Eu ronews 
05h30 Bit A Bit 
06h30 La 2 Noticias 
08hOO Noticias 
08h 1 O Los Desayunos De Radio 1 
09hOO TV Educativa: La Aventura 

Dei Saber 

10h30 Perguntas Y Respuestas 
11 h30 Noticias 
12hOO EI Menu De Carlos 

Arguinano 
12h30 Lingo 
13hOO Euronews 
13h 15 Rubi (50) 
14hOO Telediario 1 
14h45 Pasa La Vida (3320) , 
17h15 Noticias 
17h45 Especial 
18h30 Bit A'Bit . 
19hOO ASturias Paraiso NallJral 
20hOO Telediario 2 
20h45 La Revista Musical 
22h30 Teatro: . 

Funcion De t,loche 
OOh 1 5 Noticias 

05hOO Awake On The Wildside 
06h30 The Grind 
07hOO 3 From 1 
07h 15 Awake On The Wildside 
08hOO VJ Maria 
11 hOO The Sou I Of MTV 
12hOO MTV's Greatest Hits 
13hOO Music Non-Stop 
14hOO 3 From 1 
14h15 MusicNon-Stop 
15hOO Cinematic 
15h 15 Hanging Out 

"-16hOO MTV News At Night . 
16h 1 5 Hanging Out· 
16h30 Dial MTV " 
17hOO TAe Real World London 
17h30 The Pulse "-
l8hOO H;mging Out .. 
19.h00 MTV's Greatest Hits 
20hOO Most Wanted - .. 
21 h30 MTV's Beavis & Butt-head 
22hOO MTV NevVs At Night 
22h15 Cinematic 
22h30 MTV Oddities Featuring The 

Head 
23hOO Party Zone 
01 hOO Night Videos 

06h30 "Moneyline 
07h30 World Report 
08h45 CNN Newsroom 
09h30 Showbiz Today 
10h30 World Report 
12h30 World Sport 
14hOO Larry King Live 
14h30 OJ Simpson 
15h30 World Sport 
20hOO International Hour 
20h30 OJ Simpson 
21 h45 World Report 
22h30 World Sport 
23h30 Showbiz Today 
00h30 Moneyline . 
01 h30 Inside Asia 
02hOO Larry King Live 
03h30 Showbiz Today 
04h30 OJ Simpson 

23hOO Dish OfThe Day 
23hl0 Best 01 British Housewives 

Volume 
OOh 15 Silent Women 
01 h35 Strip - Louise 4 
91 h50 Defending Your Sex Life 
03hOO Closedown 

OOhOO 011100 - 02hOO - Journal 
OOh 15 Boulevard Germany 
01 h30 Nahaulnahme 
02h15 Boulevard Deutsclirand 
03hOO 04hOO - 05hOO - Journal 
03h30 Sports Report 
04h30 Prime r Plano 
05h15 S-Zett 
05h30 Standpunkte 
06hOO Sportspiegel 
06h30 Nahaufnahme 
07hOO 09hOO - 11 hOO - Journal 
07h15 S-Zett 
07h30 As Time Goes By 
08hOO Sports Report 
08h30 Close-Up 
09h15 Boulevard Deutschland 
lOhOO Standpunkte 
10h30 Nahaulnahme 
11 h 15 Boulevard Germany 
12hOO Sports Report 
12h30 As Time Goes By 
13hOO 15hOO - 17hOO C"Journal 
13h15 Boulevard Deutschland 
14hOO Drehscheibe Europa 
14h30 Betrifft 
15h15 Boulevard Germany 
16hOO Perspectives 
16h30 Regarding 
17h30 Der Park 
18hOO 19hOO - Journal 
18h15 Boulevard Deutschland 
19h30 Tracing The Herald 01 

. Victorian Romance 
20hOO ' 21 hOO - Journal 
20h30 Sobre 
21 h30 Drehscheibe Europa 
22hOO 23hOO - Journal 
22h 15 Zur Zeit 
22h30 Betrifft 
23h30 Regarding 

sábado 07 

09hOO Abertura 
09h02 Catarrna (30) 
09h25 Olá Sandybel 
09h50 Ti n-Tin 
10h15 Regresso Ao FuturQ 
10h40 Capitão Planeta 
11 h05 Viagem.Ao Mundo Do 

National Geographic-
12hOO Jornal Da Tarde 
12h20 Arca De Noé 
13hl0 Grande Pirâmide .. 
13h35 Falhas E Filias " 
14hOO Clne Sábaao: A Anunciar 

. 16hOO Programa A Anunciar 
17hOO Futebol' 
f8h45 Totoloto 
19hOO Telejornª1 
20h45 Musical: Parabéns 
22h30 Noite De Cinema: A 

. Anunciar 
00h40 24 Horas 
01 hOO Fecho 

08h:l0 Abertura 
. 08h32 Novidades Incrlveis 
09hOO Clube Da Manhã-

Animação: Delphy, Mr. 
Magoo, D.oug " 

10h30 Animação: As Histórias 
Mais Bonitas 

11 hOO Visto Isto 
11 h30 Inlormação Religiosa: 

. Novos Ventos 
12hOO Jornal Da Uma 
12h20 Tempo Inlormação 
12h25 Desporto: Contra-Ataque 
14hOO Venda Você Mesmo 
14h 1 O Hora Do Recreio: 

Animação: Dennis, O 
Pimentinha 

15~20 Série: O Céu Como Horizonte 
16h30 Fi lme De Sábado: «Delilah -

Mulher Robot» 
18h30 Telejornal + Grande Plano 
20h50 Tempo Informação 
20h55 Série: Feita A Medida 
20h25 Série: Doido Por Ti 
21 hOO Série: Ficheiros Secretos (10) 

- Série III, Estrela 
22hOO Futebol : Campeonato 

Espanhol 
'23h40 Últimas Nolicias 
OOhOO Tempo Inlormação 
00h05 Filme: «G igantes Do Ma,,> 
02h15 Encontro .. 
02h25 Novidades Incriveis. 

03h30 NBC News 
04hOO Winners 
04h30 NBC News 
05hOO McLaughlin Group 
05h30 Helio Austria, Helio Vienna 
06hOO ITN World News 
06h30 Wlnners , 
07hOO An Everyman's Guide To 

The Planets 
08hOO Ushuaia 
09hOO Super Shop 
10hOO Holiday Destinations 
10h30 Great Houses 01 The World 
11 hOO Videolashion

' 11 h30 Talkin' Blues . 
12hOO Major League Baseball 
13hOO Volvo PGA European Tour 
14hOO AVP Beach Volleyball 
15hOO WPA Tour 
16hOO ITN World News 
16h30 Air Combat 
17hOO ITN World News 
17h30 The Bes! Of Selina Scott Show 
18h30' Dateline 
19h30 Talkin' Jazz 
20hOO The Tonight Show With Jay 

Leno 
21 hOO US PGA Tour Live 
23hOO Talkin' Blues 
23h30 The Tonight Show 
00h30 The Best 01 Selina Scott Show 
01030 Talkin' Blues 
02hOO Rivera Live 
03hOO International Business View 

" 0 

.~ 
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07h30 Goll : Mercedes German 
Masters From Bertin -
Repeat 

08h30 Chess: The Intel World 
Chess Championsh ips From 
New York - Repeat 

09hOO Equestrianism: International 
Three Day Event From 
Burghley 

10hOO International Motorsports 
Report 

11 hOO Truck Racing: Europa Truçk 
Tria l From Kothen - Repeat 

12hOO Sumo: Eu,opean 
, Championships From 

Ingolstadt, Germany 
13hOO Cycl ing : Cyeling World 

Championships From 
Colombia - Live 

15h30 Tennis: wrA European 
Indoors Tournament From 
Zurich - Live Or Delay 

17hOO Cyeling: Cyeling World 
Championshlps From 
Colombia - Live 

17h30 Golf: Mercedes German 
Masters From Berlin -
Delayed 

. 19h30 Cyeling: Cyel ing World 
- Championships From 

Colombia'· Live 
21 h30 Touring Car: Intemational 

Touring Car From France-
Delayed . 

22hOO Motorcyeling:-European 
Grand Prix From Catalunya, ' 
Spain - Delayed 

23h30 TrllCk Racing : Europa Truck 
Trlal From Kothen - Repeat 

OOhOO Inteiriational. Motorsports 
_ Repor, 

01'hOO Cios,, ' 
'" -
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06hOO. Henry's Cat 
06h30 Kisyfur 
07hOO Denver The Last Dinasaur, 
07h30 Pee Wee's Playhouse 
08hOQ The .Littlest Pet Shop 
08h30 Clanssa'Explains It Ali 
Q9hOO Rugrats 
1 qhOO Foótball Update With Helen 

Chamberlain 
10h30 Watch Your Own Weekend 

. 11 hOO Mighty Max 
11 h30 Aaahh! Real Monsters 
12hOO Clarissa Explains It Ali 
12~30 Doug 
13hOO Rocko's Modern Lile 
13h30 Nickalive Inc Ren & Stimpy 
14hOO Global Guts 
14h30 Ruoe Dog & The Dweebs 
15hOO The Littlest Pét Shop 
15h30 Rugrats 
16hOO Dungeons & Drago,;s 
16h30 Doug 
17hOO Pick Nick At 6 
18hOO C losedown 

trtlvel 
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11 hOO Travelview International 
11 h30 Mysterious Places 
12hOO On Top OfThe World 
12h30' Earth Journeys 
13hOO On The Road To The Islands 
13h30 Far Flung Floyd 
14hOO Travei Ma9azine 
14h30 Bon Voyage 
15hOO Gardens OfThe World 
15h30 Discover America 
16hOO Above And Below 
16h30 Ocean World 
17hOO Travei Magazine 
17h30 Travelview International 
18hOO Challenge 
18h30 Mysterious Pia ces 
19hOO Earth Journeys 
19h30 On The Road To The Islands 
20hOO Earth Quest 
21 hOO Far Flung Floyd ' 
21 h30 Holiday Australia 
22hOO Journey To Adventure 
22h30 Above And Below 
23hOO Cloie 

fi nAiUNo J:ANAlJlI 

05hOO Euronews 
06hOO Speciale Estate La Banda 

Dello Zecchino 
08hOO L'Albero Azzuro 
08h30 Grisú II Draghetto. Cartoni 
09hOO I Consigli DI Verde Mattina 
09h35 Film: "Ninotchka» 
11 h25 Ch" Tempo Fa 
11 h30 TG 1 - Flash 
11 h35 La Signora Dei West. 

Telelilm 
12h25 Estrazioni Dei Lotto 
12h30 Telegiornale 
13hOO Linea Blu 
14h15 Sette Giorni AI Parlamento 
14h45 PaperinüVa ln Vacanza. 

Cartone Animato 
15h35 DisneyTime 
16h55 Estrazloni Dei Lotto 
17hOO TGl 
17h15 Pazza Famiglia . Sceneggiato 
18h35 Settimo Giorno: II Vangelo 

Della Domenica 
18h50 Che Tempo Fa 
19hOO Telegiornale 
19h30 TG 1 Sport 
19h40 Scommettiamo Che? 
22h05 TGl 
22hl0 SpecialeTGl 
23hOO TG 1 - Notte 
23h25 Agenda/Zodiaco/Che 

Tempo Fa 
23h30 Appuntamento AI Cinema 
23h35 Film: «Non t Romantico» 
01 hOO Specchlo SonorO' 
02h35 TG 1 Notte. Replica 
03h05 Doc Muslc Club 
03h30 Diplomi Universitari A 

Distanza 

e nA/DUE ..!:MAL.11 

05h35 Videocomic 
06hOO Nel Regno Del la Natura. 

Documentaria 
06h45 Film Commedia, "Bellezze 

ln Bicicletta» 
08hOO TG2 - Flash 
08h30 Lassie. Telelilm 
09hOO TG2 - Flash 
09h05 Giorni D'Europa 

domingo, 1 de outubro de 1995/31 

" p-OGR-MlriO -R- -A- NH-
09h35 Film: «I Trentanove Sealini» 14hOO Telediario 1 

F Tempo 14h30 Desde Galieia Para EI 
10h30 TG2 - Flash Mundo 
1 QI135 Film: «I Trentanove Scal ini» 16hOO Corazon, Corazan 

20 Tempo 16h30 La Vida Segun .. 
11 h 15 Sereno Variabile 17h30 Dias De Cine 
12hOO TG 2 - Giorno 18h45 Cine 
12h20 TGS - Dribbling 20hOO Futbol 
12h55 Meteo 2 22hOO Espana En Solla (11 0) 
13hOO II Fantacálcio. Gioco 23hOO EI Debate De Hoy (30) 

Spettacolo ' 00h30 NotiCias 
13h50 fjlm: «Fracchia La Belva 

Umana» 
15h30 Estrazioni Dei Lotto 
15h35 Film: «Un Povero Ricco» ~ i 7h 10 Speciali Di ln Viaggio Con 

Sereno Variabile 07hOO Zig & Zag Weekend 
17h40 Meteo 2 09hOO The Worst 01 Most Wanted 
17h45 Hunter. Telelilm 09h30 The Zig & Zag Show 
18h45 TG2 - Sera 10hOO The Big Pictu re 
19h 15 TGS Lo Spor! 10h30 Hit List UK 
19h20 Go-Cart 12h30 First Look 
19h40 Film: "Pericolo Neil' Ombra» 13hOO The Pulse 
21 h20 Palcoscenico 95 13h30 Zig & Zag Weekend 
22h25 TG2 - Notte 1 5h30 Reggae Soundsystem With 
22h40 Palcoscenico Apache Indian 
QOh15 Meteo 2 16hOO Dance 
00h20 Biliardo: Campionato Dei 17hOO The Big Pieture 

Mondo 17h30 MTV News: Weekend 
01hl0 TG2 Notte. Replica Edltlon 
01 h25 Separé: Massimo Ranieri 18hOO MTV's European Top 20 

_ 01 h50 Diplomi Universitari A Countdown 
Distanza 20hOO -First Look 

05h20 Speciale Orecchiocchio 20h30 Zig & Zag Weekend 
22h30 The Zig & Zag Show 
23hOO Yo! MTV Raps 
01 hOO The Worst 01 Most Wanted 

.tANAI...U 01 h30 Beavis & Butt-Head 
02hOO Chill Out Zone 

07h 1·5 Journal De France 2 03h30 Night Videos 
07h45 Journal TF 1 
08hOO Euronews 

iiil~ 09hOO Télé Aéhat 
09h30 Telelilm 
11 hOO Magazine Litteraire: 

B'ouillon De Culture 05h30 Diplomatic Licence 
12h30 Varrétés 07h30 Earth Matters 
13h40 Document: Equatlons 08h30 Style , 

Africaines 09h30 Future Watch 
14h45 Document 10h30 Travei Guide 
16hOO Infos 11 h30 Health Works 
16h30 Document 12h30 Sport 
17hOO Sport: Tiercé 13h30 Inside Asia 
17hl0 Document: Continentales 14hOO Larry King Live 
18h20 Varietes 14h30 OJ Simpson 

"20hOO Journal De France 2 15h30 Sport 
20h35 Télé Achat 16hOO Future Watch 
21 h05 Varietes 16h30 Your Money 
22h30 Sport 17h30 Global View 
23h30 Sport: Tout Le Sport 18h30 Inside Asia 
23h40 Journal DeFrance 3 19h30 OJ Simpson 
OOhOO Journal De TFl 20hOO CNN Presents 
00h30 Musique MCM 21h30 Computer 

22h30 Sport 

~~ 
23hOO World Today 
23h30 Diplomatic ~ieence = .., ..!:ANAI...U OOhOO Plnnaele 
00h30 Travei GÍJide 

05hOO Rellets Images D' Ailleurs 01 h30 Inside Asia 
06hOO Rêves En Afrique 02hOO Larry King 
06h30 Régions Gourmandes 04hOO Both Sides 
06h45 Méthode Victor 04h30 Evans & Novak 
07hOO Météo Et Flash Inlos 
07h05 Journal Télévisé Canadien JJ 07h30 Météo et Flash Canallnlos 
07h35 Jeunesse: Bibi Et Ses Amis ..cAHAill 
08h15 L'Enjeu International 
08h45 Objectif Europe 23hOO Dish OfThe Day 
09h 15 Quelle Histoire 2ilhl0 'Miss Wet T-Shirt' 95 
09h40 Flash Inlos 23h55 Sittin' Pretty II 
09h45 Magazine Olympique 01h l 0 VTO Progran'lme 46 
lOh 15 Performances 01 h45 Freak Dat Booty 
10h45 Claire Lamarche 03hOO Closedown 
11 h25 Correspondances 
11 h40 18h25 - 2Dh55 - Meteo Des 

~ Cinq Continents 
11 h45 Journal Télévisé France 3 ~- w,;... ..cANAL.l1 
12h05 Horizons 
12h30 Taratata OOhOO 01 hOO - 02hOO - Journal 
13h45 Sortie Libre O.oh 15 Boulevard Germany 
14h30 Montagne 01 h30 Der Park 
15hOO Journal TV5 02h 15 Boulevard Deutschland 
15h 15 Génies En Herbe 03hOO 04hOO - 05hOO - Journal 
15h45 Ces Débrouillards 03h30 Perspectives 
16h 15 Evasion 04h30 Sobre 
16h45 Questions Pour Un 05h 15 Zur Zeit 

Champion 05h30 Drehseheibe Europa 
17h15 7 Jours En Alnque 06hOO Betrifft 
17h30 Journal TV5 06h30 Der Park 
18hOO y'a Pas Match 07hOO 09hOO - 11 hOO - Journal 
18h30 Journal Télévisé Belge 07h15 Church & Society 
19hOO Série Fiction 07h30 Tracing The Herald Of 
20h30 Francolol ies Vidorian Romance 
21 h05 Jour~al Télévisé De France 2 08hOO Perspectives 
21 h40 Concert 08h30 Regarding : The Story Of The 
23hOO Nuit De La Science Week 
23h30 Soir 3 09h15 Boulevard Deutschland' 
OOhOO Rediffusions 10hOO Drehscheibe Europa 

10h30 Der Park 

- SANAill 
11 h 15 Boulevard Germany 
12hOO Perspectives 
12h30 Tracing The Herald 01 

Victorian Romance 
. OOhOO En Vivo 13hOO 15hOO - 17hOO - Journal 

06hOO Eco 13h.1 5 Plenum 
15hOO Lucha Libre 13h30 Kunst & Cc. 
17hOO Sabado Gigante 14hOO Deutsche Staatsoper ln 
20hOO Telehit Jerusalem 

l'5h15 Forscher - Fakten - Visionen 

IYI~ 16hOO Boulevard Bio 
17h30 100 Grad 
18hOO 19hOO - 20hOO - Journal 

05hOO 06hOO - Euronews 18h30 B.I.G. 
05h30 En Primera 19h30 My Life - Devoted To None 
06h30 Concierto _ But Yours 
08h15 EI Gran Circo De TVE 20h30 La Autop1sta 
09h30 El lnvernadero 21 hOO 22hOO - Journal 
1 OhOO Euronews Magazine 21 h30 Kunst & Coo 
lOh30' Uno Mas En La Familia 22hOO 23hOO - Journal 
11 hOO Verde Que Te QuieroNerde 22h15 Plenum 
·11 h30 Zona Franca 22h30 Lesezeit 
12h30 Area Deportiva 23h30 H.E.A.T. 

" 
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DIARIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

Medicamentos 
de combate 

à SIDA 
Participantes numa 'con

ferência europeia sobre a 
SIDA sublinharam ontrun, 
em Copenhaga, haver "-3; 

esperança" de prolongar a 
vida dos doentes infectados 
pelo vírus com um novo 
tratamento associando pelo 
menos dois medicamentos 
já conhecidos. 

Pesquisadores euro
peus, norte-americanos e 
australianos divulgaram 
ontem as conclusões de 
três estudos efectuados em 
mais de sete mil pacientes 
no Mundo. 

O estudo australo-britâ
nico "Delta", levado a ca
bo junto de três mil doen
tes em nove países (Grã
Bretanha, Irlanda, França, 
Itália, Alemanha, Holanda, 
Suíça, Austrália) concluiu 
por uma diminuição sensí
vel do número de mortes 
em dois anos, graças a 
uma prescrição de dois me
dicamentos , em lugar de 
um só. 

Este "cocktail" consiste 
em administrar o medica
mento britânico AZT (Re
trovir) da "Glaxco-Wellco
me" com uma variante nor
te-americana, DDI (da 
Sociedade Brystol Myers 
Squiib) ou com o produto 
suiço DDC (Roche). 

Segundo uma experiên
cia do "Delta-i", apenas 120 
pacientes em 703 tratados 
com AZT morreram ou se
ja 17 por cento. 

Entre os doentes a 
quem foi ministrado o AZT 
e o DDI, 10 por cento mor
reram (72 em 720). Quan
to ao grupo tratado com 
uma combinação de AZT e 
de DDC, 85 doentes em 708 
morreram, ou seja 12 por 

, cento. 
Os resultados destas ex

periências foram anuncia-
, dos na última jornllda da 

Quinta, Conferência Euro
peia sobre os aspectos clí
nicos e o tratamento do VÍ

rus VHI da SIDA inaugu
rada terça-feira na capital 
dinamarquesa. 

Todavia, vários médicos 
e ass66iaçõ.es de seroposi
tivos manifestaram o seu 
cepticismo, porque o "cock
tail" de medicamentos pro
voca efeitos secundários e 
não pode ser utilizado se-, 
não nos §eropositivos que 
ainda nãQJ iverem recebi
dô' qtlã,l'q~ilir' tfatamento. 

• CAMARATE 

Exumação 
dos corpos das 
vítimas começou 
ontem I I 

No terreno os diversos exércitos consoldiam posições. 

D EP O IS D O ACORDO 

• LISBOA 

Durão Barroso 
pediu apoio 
a Carter para 
Timor-leste" v 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

Orçamento 
chumbado 
nos EUA 

Um coligação heterogénea 
de adversários do aborto e de 
democratas liberais rejeitou 
ontem o pr()jecto de orça
mento da defesa norte-ameri
cano, infligindo uma derrota 
aos dirigentes republicanos 
da Câmara dos Representan
tes, 

Por 267 votos contra 151, 
a Câmara dos Representan
tes rejeitou o projecto de or
çamento de 243 milhares de 
milhões de dólares para o no
vo ano fisml que começará no 
próximo domingo. 

Os adversários do aborto 
critirnram, nomeadamente, que 
uma cláusula do texto interdi
tando à prática da interrupção 
voluntária da gravidez nos hos
pitais das bases militares nor
te-americanas no estrangeiro, 
tenha sido atenuada. 

Os democratas, encoraja
dos pela ameaça de veto do 
presidente Clinton preocupa
do com os excessos das des
pesas militares, votaram con
tra o projecto. 

Força de paz na Bósnia 
Possível 
acordo 

Israel-Síria 
• o Conselho da NATO pediu oficialmente, ontem à noite, 

que os seus militares_preparem uma força de paz para a 
Bósnia que possa estar operacional rapidamente, 
anunciou o seu porta-voz. 

O Conselho fixou já as 
directivas políticas 
que devem guiar os 

milit~es para a organiza
ção de tal força da NATO na 
Bósnia, logo que a paz seja 
efectivada. 

Os planos desta força de 
paz deverão estar prontos 

. .dentro de 10 dias, disse o 
, porta-voz da Aliança. _~/ 

Os embaixadores dos -16 
Estados-membros insistiram 
no carácter urgente desta 
fprça,-lembrando as previ
:sões optimistas dónegocia
dor norte-americano, Ri
chard Holbrooke', ,segundo 
as quais o plai10 de paz po
derá ser efectivado dentro 
de quatro semanas. : 

No terreno, os bnmbar~ 
deamentos prosseguiram -, 
ontem, com os sérvios da 
Bósnia a acusarem os mu
çulmanos 'de 'intensificar os 
combates no Nordeste e no 
Sul do pais; enqmrnto-5;er-à- -

jevo afirma que os sérvios 
prosseguem os combates e 
os bombardeamentos con
tra a população civil. 

Contudo, os militares da 
Aliança Atlântica vão agora 
definir as diferentes moda
lidades para a constituição 
de uma força multinacional 

que deverá fazer respeitar 
o cessar-fogo assim que ele 
esteja concluído. 

Os militares deverão ain
da fazer uma avaliação do 
número de homens neces
sário e das necessidades de 
equipamento, afirmou o por
ta-voz da Aliança. 

A criação de uma força de paz na Bósnia foi a principal 
decisão do Conselho da NAfÕ~ ~ - ' '':' .~ • • - - -

Os embaixadores não O presidente egípcio, Hos-
lançaram qualquer cifra, ni Mubarak, afirmou ontem 
mas segundo os estrategos, que existem "boas hipóteses" 
deverão ser necessários cer- de Israel e a Síria chegarem a 
ca de 50 mil homens para o um acordo de paz, após a as-
correcto cumprimento das sinafura, quinta-feira, de um 
suas tarefas. acordo israelo-palestiniano 

Os aliados sublinharam, em Washington. 
ainda, a necessidade de as- Em entrevista difundida 
sociar os russos a esta for- pela cadeia de televisão nor-
ça de paz. te-americana CNN, seguida 

Tal posição 'obrigará a di- , em Nicósia, Mubarak disse 
ferentes estratégias, já que a que "o Egipto e os Estados 
Rússia não poderá actuar Unidos tentam ajudare espe-
sob as ordens da NATO, rarn que as negociações sírio-
mas sim ao seu lado, con- israelitas possarn recomeçar", 
forme sugeriu um diploma- "Espero que os sírios pos-
ta. ' sam recomeçar as convel'Sll.-

Outros salientaram apre- ções com Israel porque exis-
sença dos militares russos tem boas hipóteses de chegar 
nas zonas sob controlo sér- a um acordo", prosseguiu o 
vio. chefe de Estado egípcio, que 

A questão das tropas assistiu quinta-feira à assina-
francesas, já que Paris não tura do acordo israelo-pales-
faz parte do comando inte- tiniano na Casa Branca. 
grado da NATO, será regu- As negociações israelo-sí-
lamentada como o foi na rias encontram-se interrom-
operação "Denny Flight", a pidas desde () fim de Junho. 
ponte aérea de sobrevivên- Segundo Mubarak as princi-
cia para Bósnia-Herzegovi- pais divergências centram-se 
na, na "instalação de estações de 

Falta, ainda, decidir pré-alerta" nas zonas qll,e se-
a quem caberá o coman- riam evacuadas por Israel, as-
do desta força multinacio- sim como "sobre a criação de 

- Ílál. ' , ,,,' , ', ' ', ', 'zonas desmilitarizaclasl',-
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Terminou 
greve nas 
portagens 

A greve dos funcioná
rios das portagens da Pon
te 25 de Abril, iniciada no 
dia passado 15, terminou 
ontem à meia-noite, com o 
Sindicato da Funç~o PÚ
blica esperançado em que 
não seja necessário voltar 
a formas de luta. 

Contudo, o protesto po
deria ter cessado antes se 
o Sindicato receber entre
tanto uma cópia do despa
cho de descongestiona
mento da Secretaria de Es
tado do Orçamento. 

À espera de um 
despacho 

Segundo Arminda Pra
tas, do Sindicato dos Tra
balhadores da Função PÚ
blica, a salvaguarda dos 
direitos dos 89 portageiros 
passa por um despacho de 
descongestionamento, da 
responsabilidade do se
cretário de Estado do_ Or
çamento, que permitirá à 
grande maioria dos traba
lhadores passar à aposen
tação , enquanto outros . 
continuarão ao serviço da 
Junta Autónoma de Estra
das (JAE). 

"Se não houver despa
cho, na segunda-feira reu
niremos com QS trabalha
dores para se decidir o 
que se fará a seguir", afir
mou. 

C A S O CAMARATE 

Exumações dos COrpOS 

começaram ontem 
A exumação, que de

correu entre as 
10:30 e as 11:00, foi 

presenciada pelo juiz en
carregado do processo, 
agentes da, Polícia J udiciá
ria, pelo irmão da vítima, 
Manuel Lopes Amaro da 
Costa, e por um represen
tante da famílIa, Fernando 
Silvestre Encarnação. 

Em declarações à agên
cia Lusa, Fernando En- . 
carnação disse que a famí
lia .de Adelino Amaro da 
Costa - pai e dois irmãos 
- aceitou a exumação, em- . 
bora não concorde com a 
decisão. 

"É uma situação dolo
rosa para a família" do an
tigo ministro da Defesa , 
afirmou o mesmo respon
sável, salientando, no en
tanto, esperar que a exu
mação "contribua para a 
descoberta da verdade" do 
"caso Camarate". 

Fernando Encarnação 
referiu ainda que o pai da 
vítima, Manuel Rafael 
Amaro da Costa, de 85 
anos, e com residência em 
São Martinho das Amorei
ras, viajou quinta-feira pa
ra casa de familiares em 
Lisboa para não presenci
ar a exumação. 

Em Camarate esta placa recorda os mortos na queda do avião. 

Segundo a mesma fon
te , os r estos mortAis de 
Amaro de Costa foram já 
transportados para o Ins
tituto de Medicina Legal de 
Lisboa, devendo a autóp
sia ser realizada hoje do
mingo. 

Caso a autópsia sfJ con
cretize hoje domingo, o cai
xão volta a ser transporta
do segunda-feira para o ce-

mitério de São Martinho 
das Amoreiras. 

No local , esteve tam
bém o presidente da Junta 
de Freguesia da aldeia, 
Manuel Guerreiro da Sil
va, que assistiu à exuma
ção. 

Amaro da Costa foi se
pultado juntamente com a 
sua mulher, também víti
ma da queda do Cessna em 

Camarate, em São Marti
nho das AmoreiTas, sua 
terra natal. 

Esta exumação foi fei
ta no âmbito da reabertu
ra do processo de Cama
rate que prescreve a 4 de 
Dezembro deste ano. 

A exumação do antigo 
primeiro-ministro Sá Car
neiro está marcada para o 
próximo sábado. 

Época 
balnear 
encerrou 

A época balnear ter
minou anteontem, com o 
último balanço do Insti
tuto de Socorros a Náu
fragos a registar 54 mor
tos e 832 salvamentos. 

De acordo com dados 
divulgados pelo Instituto 
de Socorros a Náufragos, 
o maior número de moI'
tes de banhistas: ~inte e 
seis, verificou-se em prai
as não vigiadas. O mês 
com o maior número de 
acidentes morta is foi o 
mês de J ulho. 

Nas praias vigiadl}s 
morreram 15 banhistas 
desde 1 de Junho , sete ' 
dos quais devido a con
gestão, três de ataque 
cardíaco e cinco por des
re speito aos sinais de 
bandeiras ou indicações 
do s nadadores salvado
res. 

Nesta época balnear, 
mor r er am ainda 13 ba
nhistas em rios e praias 
fluviais. 

Além disso , regista
ram-se 832 salvamentos, 
699 dos quais em praias 
vigiadas e 130 em praias 
não vigiadas. 

Um saldo que conti
nua a ser dramático, uma 
vez qu e a maior ia dos 
acidentes resultam da fal: 
ta de cuidado e banhos 
em áreas sem condições 
de segurança. 

FABRICAMOS QUASE UMA CENTENA DE PRODUTOS 
DE ALTA QUALIDADE ~ 

PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL À VENDA NAS LOJAS 
E SUPERMERCADOS, FABRICADOS NA ZO~A INDUSTRIAL DO CANIÇAL - MADEIRA 

ESCRITÓRIO: AV. ARRIAGA, 50 - 20 ANDAR - SALA 2 - TEL: 232796 
FÁBRICA - CANIÇAL - TEL: 961013 
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VENHA APRENDER 
CONNOSCO 

Centro de Estudos 
e 

Tecnologias Musicais 
da Madeira 

* 
Cursos de Música 

Âprovados por The 

Associated Board Of The 

Royal Schools Of Musi,c 

* 
Abertas as Inscrições 

Início das aulas 
16 de Outubro' 

RUA PEDRO JOSÉ DE ORNELAS; I 2-~ 
TELEF.231 843 

(em frente ao Colégio de Sr' Teresinha) 

AVISO N.º 16/95 

Luís FILIPE VIDIGAL ARAGÃO, Capitão-de-mar-e
-guerra e Capitão do P_orto do. Funchal. 

Faz saber que, Januário Fernandes dos Santos, 
proprietário das embarcações de pesca FN-520-C, 
"BERNARDETE ABREU" , FN -47-C, "RI!3EIRA DA 
JANELA" e FN -722 -C, "CANICEIRO" , reque r 
autorização para proceder à sua demolição e 
cancelamento de registo, pelo que, nos termos do n.O 
2 do artigo 93.° do Regulamento Geral das Capitanias, 
citam-se, por este meio, eventuais credores e demais 
interessados, para, no prazo de 30 dias a partir da 
data de publicação deste aviso, deduzirem oposições 
junto desta Capitania. 

CAPITANIA DO PORTO DO FUNCHAL, 25 de 
Setembro de 1995 

O CAPITÃO DO PORTO 
Luís Filipe Vidigal Aragão 
Capitão-de-mar-e-guerra 40269 

COLECÇÃO 

OUTONO 
INVERNO/95 

ENCONTRA NA 

Rua do Carmo, n° 74 (frente à PSP) Te}: 221522 . 
Centro Comercial do Chafariz -Loja 1 - Tel: 232396 

FUNCHAL 

'" 
NAO HESITE, FAÇA-NOS UMA VISITA! 

Electricidade de graça?? 
Sim I com pouco de investimento ,pode 

iluminar o seu ja rdim, carregar baterias, pôr a 
fonte de água a repuxar, colocar alarmes. Tudo 
sem cabo, sem gastar energia eléctrica e em 
qualquer lugar. 

Por exemplo: Colocar a lâmpada do jardim em 
qualquer sítio e, ao anoitecer, liga automaticamente 
e, depois da meia-noite, desliga. 

Planeamento para hotéis até 600 camas. 

PROPEDIS, LDA. 
RUA DO SEMIN~RIO, 7 - 1 ~ SALA C ~ . 

© 792616/794400/794401 

ACTIFOTO - Actividades Fotográficas, Ld.ª 
cl sede na Rua de Sta. Catarina, 683 

4000 PORTO 
Contribuinte n.O 500011290 

CADEIA DE LOJAS DE FOTOGRAFIA 
,. ADMITE PESSOAL PARA LOJA NO FUNCHAL 

PERFIL REQUERIDO <-

--J Capacidade para vender 
--J Mínimo 21 anos de idade 
--J Habilitações ao nível do 10.° ano no mínimo 
--J Conhecimentos de inglês 

OFERECEMOS 
--J Ordenado de admissão 57.500$00 
--J Esquema de incentivos sobre as vendas 
--J Outras regalias sociais em vigor na Empresa 

Contacto telefónico do Porto 02/325359 cl ANA 
MARIA ALMEIDA. 40403 

Escola da APEL 
Abertura do Ano Lectivo 95/96 

Comunicamos a todos os alunos 
matriculados nesta escola que a 
abertura das aulas será no dia 2/10/95. 

Sendo o 10.º ano às 13.15 horas, 11.º 
e 12.º ano às 08.00 horas. 

A Direcção 40463 

Concessionáro: 

4~!~~~ 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

NOVILHAS PRENHES 
HOLANDESAS 

PRODUÇÃO LEITE DAS MÃES 
SUPERIOR A 40 LITROS DIA 

VITELOS E VITELAS 
PARA RECRIA 

RECEBEMOS NOVA REMESSA 

, 3 9 ~obintClbei~Cl 
SANTO DA SERRA - TELEF.: 552280 

CAMiÕES PARA TRANSPORTE 
DE TERRAS 

PRECISAM-SE 

III 
oe 

FORNECEMOS GASÓLEO NA OBRA 
CONTACTAR: 0936510596/9991648 

961445/961 901 40505 

ACADEMIA MODERNA DE PIANO 

~ 
AULAS DE PIANO E ÓRGÃO 

Para adultos e crianças 
por Jorge Reis e José Luís 

* * * 
Afinações e restaurações 

Aulas de guitarra por Humberto Fournier 

R. Nova S. Pedro, 36 - 3.º - 9000 Funchal 

'Ir 222254 I 45870 

A dança da moda 
é a do novo Suzuki ARo, 
E ninguém vai resislir 

a esle ritmo com 1.000 cc. 
para 53 cavalos. 

Acerte o passo e poupe 
energias que o Alto 

só gasta 4,2l. E para andar 
de roda só precisa 

de 4,9m de chão. Venha 
escolher o seu Alto, 

com ou sem ar condicionado, 
e dê baile ao trânsito. 

Desde 1 . 753c ... 
incluindo 
despesas 

adrninistrat'ivas ... 

$SUZUKI 

Filial Funchal: 
Rua 5 de Outubro, 108' 9000 Funchal 
Tele/.: (091) 741080/741089 
Fax: (091) 743730 

~----------~--------~--------~~--- ---------- ---~~~-~.~-~--~-~-~. ~-~-~- ~ .. ~_.=- ~~-~-~-~-~-~--~-~-~~-~-~- ~-~ ... ~._~.~-~- ~--~-~-~-~._~.~-~. ~- =- ~-~ .. ~~-~-~- ~--~-~-~- ~- ~-~-=-~- ~--~.~ ... ~. ~ .. ~._~.~-
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·ÁOVOGAOO -

>.: . '!. Mudou as suas instalações 
para a Rua da Queimada de Cima, 33-2º 

Telef. 222473 - Fax: 229326 40466 

ENGENHEIRO CML 

Empresa procura ENG. CIVIL da RAM., com pouco 
tempo çJe Formação Académica para, obras e/ou 
ESCRITORIO. t~~~_: ". 

Curriéulum para Rua das Me~2ê],"~.º 34 ~ 

ESCOLA DE BAILADO 
DE CARLOS FERNANDES 

(APOIO 00 GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO) 

Abertas as inscrições 
no Conservatório de Música da Madeira 

Todos os dias úteis das 15,00 às 17.30 horas ~ 

As aulas iniciam-se em Outubro 
no Ginásio D. Mina, à Rua do Pina - Funchal 

FUNCHAL, 1 DE OUTUBRO DE 1995 

-EMPRESA DE IMPORTAÇAO 
ABRE NA MADEIRA 

PRECISAM-SE 20 PESSOAS\ 

Para áreas de: 

- Comercialização/Distribuição 
'- Recursos humanos 
- Gerências 

Dirija-se à Rua Dr. Fernão Omelas, 47 -2.º Dt.º 

Este Domindo e Segunda das 10hOO às 12hOO 

isal Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira 

SEGUNDAS CANDIDATURAS 
Até dia 4 de Outubro 

Cursos que conferem Grau de Bacharelato 

'Cursos 

* Organização e Gestão de Turismo 

* Técnicas de Turismo 

* Gestão de Empresas 

Específicas Exigidas 

* Matemática ou inglês 

* Inglês ou Geografia ou História 

* Matemática 

As listas das primeiras candidaturas já se encontram pautadas, 
obrigando a matrícula imediata 

IX 
• 

INGLÊS· FRANCÊS· ALEMÃO· PORTUGUÊS Informações: Rua das Dificuldades, 44 e 54 ({) 225910 40546 

para estrangeiros 

R. da Carreira, 240 - 10
_ 9000 FUNCHAL. Tel: 743718 - Fax: 743067 

" ~ 

ISUZU SERIE - N 

COM PREÇOS DE LANÇAMENTO 

Welsh, Gomes & Aguiar, Lda. 
Rua 5 de Outubro, 92 ® 220584/225427 

OPELS 
-

IV\A.DE I RA. 
40464 
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BREVES 

Acidente 
provoca 
dois mortos 

Uma colisão entre dois 
automóveis ligeiros 
ocorrida às 07:15 de 
ontem naEN 3 - 78, em 
Fernão Ferro, 
provocou dois mortos e 
dois feridos graves, 
disse à agência Lusa 
fonte da Brigada de 
Trânsito da GNR. • 
Segundo a fónte, o 
trânsito esteve 
interrompido nos dois 
sentidos até às 08:05, 
processand~-se pelas 
bermas, e os feridos 
foram transportados 
para o Hospital de 
Almada. 

• 
Sexagenário 
colhido 
por comboio 

Um indivíduo 
aparentando cerca de 
65 anos foi ontem 
colhido, na Estação de 
Belém, por um 
comboio rápido que 
circulava no sentido 
Lisboa-Cascais às 11:17, 
disse à agência Lusa 
fonte policial. 
O corpo de Joaquim 
Gonçalves, que ficou 
irreconhecível, já foi 
retirado do local e um 
passe social foi o único 
documento encontrado 
que permitiu à polícia 
a identificação da 
vítima. O indivíduo "ia 
a atravessar a 
passadeira", disse à 
polícia o maquinista do 
comboio . 

• 
Serviço 
de Informações 
reforça Defesa 

Um decreto-lei do 
Ministério da Defesa 
Nacional ontem 
publicado no Diário da 
República estabelece a 
orgânica do Serviço de 
Informações 
Estratégicas de-Defesa 
e Militares (SIEDM) . 

. O SIEDM, que se 
integra no Sistema de 
Informações da 
República Portuguesa 
(SIRP), tem sede em 
Lisboa e goza de 
autonomia 
administrativa. 
O Serviço de 
Informações 
Estratégicas de Defesa 
e Militares fica 
incumbido da 
produção de 
informações que 
contribuam para a 
salvaguarda nacional, 
dos interesse 
nacionais, da 
segurança externa do 
Estado Português, 
para o cumprimento 
das missões das 
Forças Armadas e 
para a segurança 
militar. 
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EX-PRES ' IDENTE AM E R I C A N O 

Barroso apela a Carter 
na defesa de Timor 

Durão Barroso, que se 
encontrou ontem no 
aeroporto de Faro 

com o ex-presidente norte- . 
americano e ainda com o pre- . 
sidente do Zaire, Mobutu Se
se Seko, pediu a Carter que 
se empenhe pessoalmente no 
alerta à comubidade intérna
cional sobre a situação em 
Timor-Leste. 

• O ministro dos Negócios Estrangeiros português 
solicitou ontem ao ex-presidente norte-americano 
Jimmy Carter a sua intervenção pessoal na questão 
timorense. 

Durão Barroso pede em
penhamento ... (reabre e con
clui) Durão Barroso aprovei
tou este seu breve encontro 
com Jimmy Carter, no aero
porto de Faro, para entregar 
ao ex-presidente dos Estados 
Unidos um memorando com 
a posição de Portugal sobre 
a questão timorensé e com os 
últimos desenvolvimentos do 
assunto. 

Depois do encontro com 
Jimmy Carter, que regressou 
de imediato aos Estados Uni
dos, após algumas horas de 
permanência no Algarve, o 
ministro qos Negócios Es
trangeiros português esteve 
reunido com o presidente do 
Zaire, Mobutu Sese Seko, 
com quem trocou impres
sões sobre a situação naquela 
zona de África. 

Jimmy Carter deverá ser mais uma "voz" a favor de Timor Leste .. 

Segundo Durão Barroso, a 
situação em Angola foi um 

dos temas centrais da con
versa, dadas as relações pes
soais do presidente zairense 
com José Eduardo dos San
tos e o líder da UNITA, Jonas 
Savimbi. Ainda sobre o pro
.cesso angolano, Jimmy Car-

CIMEIRA 

Cavaco Silva 
não vai à Argentina 

O primeiro-ministro, 
Cavaco Silva, cance

lou a: sua deslocação à Ar
gentina para participar na 
cimeira ibero-Americana 
que se realiza de 16 a 17 
de Outubro, disse ontem 
à agência Lusa fonte di
plomática. 

A decisão foi já com uni-

cada ao presidente argen
tino, Carlos Menem, com 
base em razões logísticas 
da viagem. As dificuldades · 
logísticas resultam do fac
to da cimeira se realizar 
em São Carlos de Barilo
che, na Patagónia, uma es
tância de esqui a 1.300 qui
lómetros de Buenos Aires. 

VICTORMELíCIAS 

"Economia segundo 
Santo António" 

A economia mundial de
ve ser encarada no 

sentido universal preconi
zado no pensamento social 
de Santo António, pois "só 
assim será possível que to
dos usufruam dos bens a 
que têm direito", afirmou 
ontem o padre Victor Me
lícias. 

Durante a última sessão 
do Congresso Internacio
nal dedicado a Santo An
tónio, Victor Melícias de
fendeu a actualidade do 
pensamento daquele que 
considerou "um medieval 
economista da era moder
na". 

"O que mais impressio
na em Santo António , em
bora com expressões da 

época, é a enormíssima 
modernidade das soluções 
que apresenta: uma eco
nomia de solidariedade, de 
atender sobretudo aquele 
que mais necessita", indi
cou o padre, estabelecen-

. do um paralelo com o ren
dimento mínimo garanti
do, defendido por "alguns 
políticos" . 

O congresso contribui 
para a "solução da ques
tão antoniana, que punha 
em causa o franciscanismo 
de Santo António e que foi 
definitivamente resolvida" , 
disse à agência Lusa a pre
sidente da Comissão Cien
tífica das Comemorações 
do VIII Centenário do Nas
cimento do Santo. 

ter mostrou-se "bastante op
timista" relativamente à evo
lução da situação. 

"Pela primeira vez tenho 
esperança de que a situação 
em Angola se vai resolver", 
disse o ex-presidente norte-

americano que elogiou o pa
pel mediador de Portugal no 
processo de paz angolano. 

No encontro Mobutuj Car
ter, a situação dos refugiados 
do Ruanda e Burundi e a 
questão política interna no 

Zaire dominaram a conversa 
igualmente mantida no aero
porto de Faro. Segundo Car
ter, Mobutu mostrou-se dis
posto a avançar com o pro
cesso eleitoral no seu país, 
garantindo a presença de ob
servadores internacionais. 

Mobutu Sese Seko com- . 
prometeu-se também a não 
intervir militarmente, quer no 
Ruanda quer no Burundi, e 
disse estar disposto a "in
di'mtificar e entregar aos tri
bunais internacionais os res
ponsáveis pelos massacres 
nos campos de refugiados", 
onde estão albergados cerca 
de 1,5 milhões de pessoas da
queles dois paises. A reunião 
de Faro, dominada por ques
tões africanas, foi proporcio
nada pelo ministro português 
dos Negócios Estrangeiros 
que, após uma solicitação nes
se sentido por parte M9butu, 
em Agosto, se ofereceu para 
preparar este encontro entre 
o presidente zairense e 
Jimmy Carter. 

Enquanto Carter partiu de 
imediato para Atlanta, nos Es
tados Unidos, Mobuto e a sua 
comitiva vão permanecer 
mais alguns dias na casa de 
férias que o estadista africano • 
tem em Porches, no Algarve. 

.. 
,I 

,} 



VI 
DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA • 

Desmoronamento 
de uma escola 

no México 
Pelo menos seis pessoas 

morreram e outras duas fi
caram feridas num desmo
ronamento de uma escola 
ocorrido na sexíacfeira na ci
dade mexicana de Allende, 
perto da fronteira com os Es
tados Unidos, anunciaram 
as autoridades locais. 

Cerca de outras dez pes
soas, entre as quais adoles
centes e crianças, encon
tram-se aiIÍda sob os escom
bros. 

O acidente ocorreu na es
cola elementar "Josefa Or
tiz de Dominguez", que já ti
nha sido desalojada devido 
ao risco de desabamento e 
fora condenada à demolição 
há duas semanas. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Allende, To
más Navarro Valds, indicou 
que o acidente ocorreu quan
do várias pessoas retiravam 
alguns materiais do interior 
do edifício. 

Uma fonte policial disse 
que alguém não identificado 
deu permissão aos residen
tes para retirarem tudo o 
que pudessem do interior da 
escola antes de o edifício ser 
demolido. 

Responsável 
da ONU 

no Iraque 
O responsável das Naçõ

es Unidas encarregado do de
sarmamento do Iraque, Rolf 
Ekeus, encontrou-se ontem 
cOlll o ministro do Petróleo 
iraquiano, Amer Rachid, pe
la segunda vez desde a sua 
chegada sexta-feira a Bag
dad, segundo a ONU. 

O encontro realizado es
ta manhã com o general Ra
chid, encarregado do dossi
er sobre o armamento ira
quiano, durou duas horas, 
disse fonte da ONU em Bag
dad. 

Acrescentou que Ekeus, 
responsável da Comissão es
pecial da ONU encarregada 
do desarmamento iraquiano 
(UNSCOM), se encontrou on
tem à tarde com o vice-pri
meiroministro iraquiano, Ta
rekAziz. 

Citado ontem pela im
prensa iraquiana, Ekeus, que 
se faz acompanhar por cin
co outros especialistas da 
ONU, afirmou ter discutido 
na sexta-feira com o general 
Rachid "os meios de acele-

, rar o trabalho da UNSCOM", 
que deverá garantir o des
mantelamento dos progra
mas de armamento iraquia
no de destruição maciça. 

O responsável da ONU de
clarara à sua chegada, sexta
feira, a Bagdad que procura
ria obter novas informações 
sobre a máquina de guerra 
iraquiana, nomeadamente en
volvendo os programas bioló
gico, químico e balístico. 

Adiantou ainda que o ob
jectivo da sua missão, que 
termina hoje, é "prosseguir 
as conversações antes de 
apresentar o relatório" bi
mestral da UNSCOM ao Con
selho de Segurança, em 11 de 
Outubro. 

Um futuro pouco feliz para as crianças do leste europeu. 

P A R A A UNICEF 

Europa .de Leste igual 
ao terceiro mundo 

• A situação das crianças, nos 
países da Europa de leste, 
é considerada dramática pelo 
director da UNICEF. 

O director da UNlCEF
Europa, Paul Ignati
eft, equiparou ontem 

a situação das crianças do 
Centro e do leste da Europa à 
da infância do Terceiro Mun
do. 

Ignatieff, que assiste em 
Maiorca à reunião anual do 
Conselho Assessor Nacional 
da UNICEF-Espanha, ex
pressou a sua preocupação 
porque os problemas destas 
crianças europeias estão a 

atingir a gravidade das situa
ções mais precárias de algu
mas zonas do Terceiro Mun
do. 

Este facto, acrescentou, es
tá modificando, nos últimos 
anos o panorama do territó
rio europeu. 

Metade dos 181 milhões de 
crianças que habitam a Eu
ropa, concentra-se na parte 
oriental, em paises onde se 
estão a verificar grandes 
transformações políticas e 

ÁF RI C A 

económicas, ou em áreas on
de se desenrolam conflitos bé
licos, como na antiga Jugos
lávia, declarou. 

Os "Meninos da Rua" dos 
paises de leste e as minorias 
étnicas, como os ciganos, 
constituem de igual modo, 
motivo de grande preocupa
ção para a UNlCEF, resumiu 
Ignatieff. 

Ignatieff, destacou a im
portância das contribuições 
da UE para a infância, no de
senvolvimento e financia
mento de programas de 
apoio. 

A especial preocupação 
com a infância, disse, fica de
monstrada com os 39 mil vo
luntários que trabalham pa-

D O SUL 

ra a UNlCEF no continente. 
Alertou, ainda, para a si

tuação indefesa das crianças 
perante os meios de comuni
cação, "já que estes podem 
lesar os direitos daquelas me
diante a difusão, por exem
plo, da violência, um dos prin
cipais problemas que afectam 
a infância na Europa. 

"A principal dificuldade 
reside no modo de combater 
esta especial lesão dos direi
to infantis, já que nem todos 
os países estão a favor da 
criação de uma legislação 
restritiva neste sentido, pe
se a evidente exploração 
exercida pelos meios de co
municação sobre a juventu
de", destacou. 

Mandela e de Klerk 
discutem em público 

Üpresidente sul-africano, 
Nelson Mandela, e o vi

ce-presidente Frederik de 
Klerk envolveram-se sexta
feira à noite, pela primeira 
vez em público, numa dis
,cus são acalorada, um sinal 
do desgaste da "lua-de-mel" 
política neste pais. 

O motivo do atrito entre 
os líderes das duas principais 
forças políticas sul-africanas 
teve a ver com reparos feitos 
por Mandela durante um 
banquete formal em Joanes
burgo, onde afirmou que a 
escalada da criminalidade no 
pais foi herdada do sistema 
de apartheid lançado pelo 
Partido Nacionalista, NP. 

O semanário sul-africano 
"saturday Star" reportou on
tem que de Klerk (líder do 
NP) ficou pessoalmente ofen-

dido com os reparos e que, 
no final do banquete, trans
mitiu esse estado de espírito 
a Nelson Mandela. 

Segundo o periódico, que 
Cita fontes próximas do pre
sidente sul-africano, Mandela 
notou que o seu comentário 
provocou o desagrado de de 
Klerk, tendo no final da ceri
mónia chamado o antigo che
fe de Estado para "tentar por 
água na fervura" . 

De Klerk encontrava-se na 
altura acompanhado pelo an
tigo ministro dos Negócios 
Estrangeiros e actual minis
tro das Minas e Energia, Ro
elof "Pik" Botha. 

"Antes que Mandela pu
desse serenar os ânimos do 
seu "vice", de Klerk disse-lhe 
que estava 'proflilldamente 
ofendido' pelos reptos feitos 

no discurso", reportou o se
manário, referindo que de
pois "os dois discutiram vi
vamente". 

A escalada da criminali
dade que se seguiu às pri
meiras eleições multirraciais 
na África do Sul (em con
traste com a queda dos níveis 
de violência política - excep
tuando no Kwazulu/ Natal) é 
um dos principais motes dos 
nacionalistas para as "au
tárquicas" marcadas parà 1 
de Novembro. 

Mandela tem ripostado a 
esta responsabilização, ar
gumentando que o problema 
foi directa e indirectamente 
herdado do apartheid. 

A degradação da ordem 
pública no pais tem causas 
multiplas, desde expectativas 
frustradas da maioria negra 

onde o desemprego ultra
passa os 60 por cento, à "in
vasão" do pais por imigran
tes ilegais, passando pela di
luição do aparelho de 
segurança do Estado. 

O semanário citou uma 
fonte próxima de de Klerk 
para referir que o último pre
sidente branco da África do 
Sul encarou como "pessoais" 
o's reparos de Mandela e fi
cou,por isso, profundamente 
ofendido. 

"De Klerk encarou muito 
pessoalmente estes ataques 
de Mandela e a discussão ( en
tre os dois) versou sobre is
so mesmo", revelou a referi
da fonte, acrescentando que 
"De Klerk sentiu que o pre
sidente foi demasiado longe e 
já está farto de ser atacado 
em público". 
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Explosão 
violenta 
em Argel 

Uma explosão violenta 
registou-se ontem de ma
nhã em pleno centro de 
Argel, segundo um jorna
lista que se encontrava no 
local. 

A explosão verificou-se 
próximo das instalações 
do comissariado central e 
de vários bancos, numa 
hora de grande 'movimen
to. 

Desconhecem-se, por 
enquanto, outros porme
nores. 

A explosão ocorreu, de 
acor.do com o relato do re
ferido jornalista, numa re
partição fiscal , encerrada 
a o público , junto ao co
missariado central , no 
bairro Amirouche. 

Várias ambulâncias 
chegaram rapidament.e ao 
local, mas não foi trans
portado de imediato ne
nhum ferido . 

Não se sabe ainda se 
se tratou de uma explo
são acidental ou de um 
novo atentado à bomba 
p e rp etrado por grupos 
fundamentalistas. 

Comandante da 
UNAVEMIII 
toma posse 

O novo comandante da 
missão de verificação da 
ONU em Angola, major 
general Phillip Valério Si
banda, do Zimbabué, dis
se ontem em Luandà que 
se o processo de paz fa
lhar não será por falta de 
empenho da UNA VEM. 

"Não sei se serei capaz 
de cumprir a tarefa difícil 
que deixa nas minhas 
mãos , mas gostaria de 
afirmar que, se falharmos 
os objectivos da missão, 
não será por falta de von
tade e dedicação", disse 
Sibanda em resposta ao 
discurso de despedida do 
general nigeriano Chris 
Garuba. 

Sibanda alertou para a 
existência de "factores ex
teriores" à UNAVEM que 
poderão entravar o traba
lho da missão. "conto com 
a força de todos (os mem
bros do continente) para 
ultrapassar os proble
mas" , disse. 

O novo comandante re
feriu a "grande experiên
cia " do seu antecessor re
lativamente às questões 
angolanas e disse contar 
com o seu "apoio e co
nhecimento" ao assumir 
funções. 

No ç.iscurso de despe
dida, Garuba disse que 
"problemas militares de
vem ter soluções milita
res". 

Na sessão de despedi
da, Garuba foi condeco
rado pelo representante 
especial do secretário ge
ral das Nações Unidas em 
Angol a, Alioune Beye, 
com a medalha de méri
to da ONU pelos servi
ços prestados neste terri
tório . 



DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA 

Aeroporto · 
japonês 

em alerta 
A polícia japonesa refor

çou ontem a segurança no 
aeroporto internacional de 
Narita, a leste de Tóquio, 
depois de ter recebido um 
telefonema anónimo de um 
homem que ameaçou lan
çar gás sarin no terminal, 
. disse a polícia. 

O total de agentes em 
serviço duplicou, declarou 
o porta-voz policial sem en
trar em detalhes. 

De acordo com o serviço 
informativo da Kyodo, o au
tor do telefonema afirmou 
pertencer à seita Verdade 
Suprema de Aum. Contudo 
esta informação não foi 
confirmada pela polícia. 

A seita acusada de ter 
cometido o atentado com 
gás sarin em 20 de Março 
no metropolitano de TÓ
quio, que provocou a morte 
de 11 pessoas e mais de 
5.000 intoxicações. 

O controlo das bagagens 
foi reforçado uma vez que 
o indivíduo ameaçou colo
car tuna bomba ontem num 
avião russo da companhia 
aérea Aeroflot, disse ainda 
o porta-voz. 

A polícia está já em esta
do de alerta no aeroporto 
Narita devido à manifesta
ção de apoio, marcada pa
r a 8 de Outubro, a favor 
dos proprietários que re
cusam vender as suas ter
ras para ampliação do a~ 
roporto. . 

Incidentes 
" no paIS 

Basco 
Várias dezenas de jovens 

separatistas bascos provo
caram incidentes na ma
drugada de ontem nas lo
calidades de Basauri e Por
tugalete (província da 
Biscaia) lançando, nomea
damente, cocktails molotov 
contra sucursais bancári
as, disse a polícia. 

As forças da ordem não 
registaram vítimas nem fi
zeram detenções. 

Em Basauri, perto de Bil
bau, os manifestantes, cu
ja maior parte tinha-a cara 
tapada, lançaram cocktails 
molotov contra quatro 
agências bancárias e insta
lações de uma companhia' 
de seguros. 

Viraram ainda um auto
carro.· 

Em Portugalete jovens 
radicais ergueram barrica
das nas ruas e partiram as 
montras de diversos esta
belecimentos. A polícia uti
lizou material anti-motim 
para os dispersar. 

Nos últimos meses este 
género de incidentes tem
-se registado regularmente 
e insere-se no ãmbito de ac
ções de "guerrilha urbana" 
efectuadas, frequentemen
te, por militantes de Jarrai, 
juventude do Partido Her
ri Batasuna, considerado 
como braço político da or
ganização independentista 
basca ETA. 
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J U L G A M E N T OD E o . J . SIM -P S O N 
'I., •. , ...... ,. 

" . .. . 

A espera -do júri 

O. J. Simpson e a equipa de advogados de defesa. 

• O julgamento de O.J. Simpson, 
acusado de duplo homicídio, 
terminou na sexta-feira, mais,de oito 
meses após ter sido iniciado. 

O júri retirou-se ime
diatamente para 
deliberar o seu ve

redicto, o único pormenor 
que falta neste julgamento, 
que se iniciou em 31 de Ja
neiro, teve a participação 
de 126 testemunhas e mo
bilizou onze advogados pa
ra a defesa e nove para a 
acusação. 

Orenthal James (O.J.) 
Simpson acusado de ter as
sassinado em 12 de Junho 

de 1994 a sua ex-mulher, Ni
cole Brown, e um amigo de
la, Ronald Goldman. 

Antes de se terem retira
do para decidir se O.J. 
Simpson é culpado ou ino
cente do crime , os doze 
membros do júri (nove ne
gros, dois brancos e um his
pano) voltaram a escutar 
pela última vez na sala do 
tribunal uma gravação de 
um telefonema para a polí
cia em que Nicole Brown, 

R E F É N S O CID E N T A -I S 

Governo indiano 
negoceia com raptores 

A s autoridades india
nas nomearam novos 

mediadores para tentar 
retomar contacto com os 
sequestradores de quatro . 
reféns ocidentais detidos 
há perto de três meses em 
Caxemira, disseram on
tem responsáveis. 

O porta-voz do Governo 
regional da Caxemira ma
nifestou esperança que o 
contacto possa ser resta
belecido durante o fim-de
-semana mas não entrou 
em pormenores sobre os 
novos mediadores. 

Acrescentou que as au
toridades tinham recebi
do informações segundo 
as quais os quatro oci
dentais estão vivos. 

Há 11 dias que não há 
qualquer contacto entre 

as autoridades e os rapto
res, o que fez aumentar os 
receios pela sorte dos re
féns. 

O .grupo separatista AI 
Farabn, até agora desco
nhecido, raptou, em 4 de 
Julho, os britânicos Paul 
Wells e Keith Mangan, as
sim como o nortE~-ameri
cano Donald Hutchings. 
Um alemão, Dirk Hasert, 
e um norueguês, Hans
-Christian Ostro, foram se
questrados quatro dias 
mais tarde. O corpo ~eca
pitado do norueguês foi 
encontrado em Agosto e 
os sequestradores amea
çaram matar os restantes 
reféns caso o Governo in
diano não liberte 15 sepa
ratistas presos, o que No
va Deli recusa. 

com a voz angustiada, pe
dia ajuda. 

Na gravação, a ex-mulher 
do desportista pedia à polí
cia que se deslocasse à sua 

. casa para evitar que O.J. 
Simpson continuasse a mal
tratá-la. A acusação tem 
usado essa gravação. para 
tentar "demonstrar" que o 
ex-futebolista é um homem 
violento que agredia a mu
lher e finalmente a matou. 

Ao mesmo tempo que se 
ouvia a voz da gravação, a 
promotora pública Márcia 
Clark projectou na sala uns 
diapositivos com imagens 
de Nicole Brown. 

"Não tenho mais nada a 
dizer", disse a advogada 

Márcia Clark após a dra
mática apresentação audi
ovisual, que foi seguida em 
rigoroso silêncio por todos 
os presentes na sala. 

Mas antes de terminar a 
sua exposição , com que 
concluiu o julgamento, Már
cia Clark pediu ao júri que 
declare o acusado "culpa
do de assassínio em pri
meiro grau". 

Os jurados saíram da sa
la após, nas suas instruções 
finais, o juiz encarregado 
do caso, Lance Ito, lhes ter 
advertido de que não te
nham em cónta as afirma
ções tanto da defesa como 
da acusação de que "o mun
do está a observá-los". 

Dois polícias observam o corpo do terrorista morto. 

FRANÇA 

Kelkal relacionado 
com vários atentados 

Oministro do Interior 
francês, Jean-Louis 

Debr, disse ontem, em Lyon, 
que Khaled Kelkal, morto 
sexta-feira pela polícia, es
taria ligado a várias acções 
terroristas cometidas em Pa
ris, particularmente o as-

sassínio do Sahraoui, em 11 
de Julho. O ministro acres
centou que Karim Koussa, 
gravemente ferido durante 
uma troca de tiros quarta
feira perto de Lyon, centro
leste do pais, estaria igual
mente implicado. 

• • 
BREVES 

Aterragem 
de emergência 
em Bucareste 

Um avião boeing 747 
da companhia aérea 
indoJ)ésia Garuda foi 
obrigado a efectuar 
uma aterragem de 
emergência sexta-feira 
no aeroporto de 
Bucareste-Otopeni, 
depois de ter recebido 
um falso alarme de 
bomba, disse ontem 
fonte do aeroporto. 
O aparelho, com 388 
passageiros a bordo e 
21 tripulantes, 
efectuava um voo 
Frankfurt-Jacarta. Foi 
autorizado a aterrar 
em Bucareste às 18:35 
de sexta-feira (17:35 em 
Lisboa), onde unidades 
especiais romenas 
revistaram o avíão 
sem, no entanto, 
encontrar qualquer 
bomba. 
O telefonema anónimo 
dizendo que se 
encontrava uma bomba 
a bordo do avião foi 
feito para o aeroporto 
de Frankfurt. 
O avião deixou já a 
Roménia com destino a 
Jacarta, segundo fonte 
do aeroporto de 
Bucareste. 

• 
Governo contra 
rebeldes no 
Sri Lanka 

O Governo do Sri 
Lanka acusou ontem os 
rebeldes de terem um 
plano para matar a 
presidente Chandrika 
Kumaratunga, através 
da infiltração de um 
suicida com explosivos. 
Em comunicado, o 
Governo diz que 
guerrilheiros tamules 
capturados falaram de 
uma conspiração para 
matar a presidente no 
fim do ano. 
O documento adianta 
que os rebeldes agem 
desta forma em virtude 
de a presidente ser 
popular entre os civis 
tamules. O antigo 
presidente Ranasinghe 
Premadasa foi morto 
por rebeldes tamules, 
durante um comicio, há 
dois anos. Esta foi, 
entretanto, a primeira 
vez que o Governo 
acusou os rebeldes de 
conspirarem para 
matar Kumaratunga. O 
comunicado adianta 
ainda que foram 
descobertas nos últimos 
meses várias tentativas 
para matar a 
presidente. 
Os rebeldes lutam há 12 
anos por uma pátria 
independente para a 
minoria tamil, que 
acusa a maioria 
cingalesa de 
discriminação. Mais de 
36 mil pessoas 
morrerf),m já em 
consequência da 
guerra. 
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ALEMANHA R E U N FICADA: 

Cinco anos de união 
• A 'Alemanha comemora terça-feira o quinto aniversário 

da reunificação, que transformou a RFA capitalista e a 
RDA comunista num só país, a 3 de Outubro de 1990, 
11 meses após a queda do Muro de Berlim. 

homem comum vão-se esba
tendo com o passar do tem
po, maS entre os intelectuais' 
as trincheira,s cavadas são 
mais profundas. 

O balanço é sombrio. Tor
námo-nos ainda mais estra
nhos. Não aprendemos a 
contar a nossa história, co
menta Walter Jens, presi
dente da ACàdemia das Ar
tes de Berlim. 

O balanço da unidade 
alemã não é pacífi
co. Enquanto o Go

verno de Helmut Kohl, en
tretanto apelidado de ch~
celer da unificação, enaltece 
o desenvolvimento da ex-Ale
manha de Leste, a oposição 
social-democrata fala de de
sindustrialização escusada e 
de erros estruturais que sai
rão muito caros. 

Numa coisa todos estão de 
acordo: a reconstrução do 
leste do pais, que nos últimos 
cinco anos custou quase 800 
mil milhões de marcos (mais 
de 80 mil milhões de contos) 
é um processo moroso, que 
se vai arrastar para além do 
ano 2000 . . 

Este ano, as cinco regiões 
federadas que outrora com
punham a RDA (Turangia, 
Saxónia, Mecklemburgo-Po
merania, Saxónia-Anhalt e 
Brandenburgo)conbibuiram 
para o PIB alemão com 360 
mil milhões de marcos, mas 
consumiram 610 mil milhõ
es. 

Os problemas da reunifi-

cação não são apenas de in
dole económica. Há quem di
ga que, depois da queda do 
Muro de Berlim, continua a 
haver um muro nas cabeças 
dos alemães ocidentais (wes
sis) e dos alemães de leste 
( ossis). 

Entre 1989 e 1994, quase 
um milhão de "o~sis" emi
graram para o ocidente, e 
mais de 160 habitantes da 
parte lest e de Berlim traba
lham em Berlim ocidental, 
mas este movimento migra
tório não se traduziu ainda 
numa identidade comum. 

Os alemães de leste pas
saram a ter acesso aos mes
mos salários, aos mesmos 
carros e às mesmas viagens 
turísticas que os seus paren
tes ocidentais, mas continu
am aler os jornais do leste, a 
comprar a mesma marca de 
tabaco da RDA, a gostar dos 
mesmos artistas e apresen
tadores de televisão e a exi
gir manteiga do leste nos su
permercados. 

Centenas de milhar de ale
mães de leste recusaram-se 

ANO LECTIVO 95/96 - 12.0 ANO 

25% DE DESCONTO PARA OS sócios 
DOS SEGUINTES GINÁSIOS E ASSOCIAÇÕES: 

ASSOC NÁUTICA DA MADEIRA (A.N.M.) 
CENTRO DE TREINO MAR (CT.M.) 
CLUBE NAVAL DO FUNCHAL (CN.F.) 
GINÁSIO BRAVA GIM (RIBEIRA BRAVA) 
GINÁSIO GOLO GIM (BOMBEIROS) 
GINÁSIO LOBO GIM (CÂM. DE LOBOS) 

GINÁSIO LUDI GYM (VIRTUDES) 
GINÁSIO OLYMPUS (GALERIAS D. JOÃO) 
GINÁSIO SYMETRIX (MONUM. LIDO) 
IATE CLUBE DE STA. CRUZ 
INST. DE CULTo FÍSICA (CARNE AZEDA) 

Ambiente e/ ou Integração? 
Uma Culutura, 

uma Responsabilidade 

A arquitecta Lúcia Costa agradece a colaboração e participação 
de todos quantos contribuiram para a realização do Colóquio na 
passada 4.ª feira, nomeadamente: ' . 
- Exmo. Sr, Prof. Virgílio Pereira; 
- Exmo. Sr, Vereador do Urbanismo, Arqto. Ricardo Silva, em re-

presentação da Câmara Municipal do Funchal; 
- Exmos, Srs. Presidentes de várias Juntas de Freguesia do Con

celhodo Funchal; 
- Exmos, Representantes de várias entidades de ensino da Região 

Autónoma da Madeira; 
Exmos Técnicos de Arquitectura e Construção; 

- A todas as outras pessoas, em geral; 
Às entidades que apoiaram o projecto: 

- EDIMADE; 
- BNU; 
- ÚLTIMO FIGURINO; 

PAPEL VERDE; 
ECOMÉTODOS; 

- FORMSOFT / EPSON PORTUGAL; 
VULTUS 

. À Comunicação Social, nomeadamente: 
RTP • RDP· PEF • DIÁRIO de Notícias 

- A todas as pessoas das zonas altas e outras, que por carta ou te
lefone apoiaram a iniCiativa. 

a trocar nos últimos cinco 
anos os seus antigos bilhetes ' 
de identidade da RDA, que 
caducam no fim deste ano, 
mesmo que a nostalgia ou 
'preguiça lhes vá custar uma 
multa. 

Os sociólogos afirmam 
que estas reacções são sinó
nimo de um orgulho ferido 
entre os "ossis", que cOliti
nuam a considerar-se entea
dos da reunificação, embo
ra, contraditoriamente, a 
apoiem na sua esmagadora 
maioria e não estejam nada 
interessados em voltar atrás. 

A opção pelos produtos de 
leste; dizem os estudiosos, é 
a forma de dizerem: "Fico
-me com a minha, nem tudo 
era mau na RDA. 

Os alemães de leste têm 
saudades, sobretudo, da 
,cumplicidade que demons
travam perante um sistema 
de carências, do pleno em
prego e da rede social de 
creches, que permitia às mu
lheres uma maior participa
ção na vida activa. 

Estas divergências entre o 

O escritor Guenter Grass, 
que recentemente escreveu 
sobre a reunificação alemã 
no livro "Um Vasto Campo", 
tem uma opinião ainda mais 
radical: Nos últimos anos, os 
16 milhões de alemães da 
RDA sentiram-se tratados co-r 

mo cidadãos de segunda 
classe. Só eles têm de pres
tar contas da ,vida que tive
ram. 

Em recente sondagem do 
Instituto Emnid, um em ca- . 
da dois alemães afirmava 
ter sido prejudicado pela 
reunificação, referindo-se, 
sobretudo, à maior carga 
fiscal que passou a supor
tar. 

O mesmo estudo revelava 
ainda que são sobretudo os 
operários do leste e do oci-

, dente que estão mais des
contentes, o que não é de es
pantar, tendo em conta que é 
precisamente no sector in-

HEALTH CLUB H~. SAV'Q;Y 
AERÓBICA 

2.ª-4.ª-6.ª-feiras - 10hOO-17h3Ó-18h30 
3.ª-5.ª.feiras -19hOO 

SAUNA, HIDRO MASSAGEM, MASSAGENS, ARO
TERAPIA, REFLEXOLOGIA, ESTÉTICA, ETC. 

Telef,: 233826 

Company within the energy conserving industry 
is taking on a young and ambitiuQs 

__ SALES REPRESENTATIVE 

40437 

Your job will be to sell as well as advise our clientes on 
different projects, covering ale motors as well as ligthing 
equipment, ali of which will reduce energy consumption. 
Experience from working with electricity is important. 
Good understanding of english is essential as ali com
municatibn as well as education is being'held in english, 
The job will include some travelling, mainly in Portugal. 
Owncar is expected. 
We offer good salary, and expect corresponding efforts 
from the succesfull applicant. 
Send your written application in english to: 

Apartac!o 2793 
9034 Funchal. 

SECRETARY 

We are looking for a secretary with very good english 
knowledge. 
Your job will be translating from english into portugu.ese, 
assisting sales representatives, assisting on exhibitions, 
bookkeepi~g on pc, answering telephone, and fax. 
Knowledge of using pc is essential. 
The job may include some travelling toassist with trans
lation. 
Please send your application, in english, to 

Apartado 2793 
9034 Funchal 

FUNCHAL, 1. DE OUTUBRO DE 1995 

Oproblema dos neo-nazis aumentou com a unificação. 
r 

dustrial que o desemprego 
alastrou mais rapidamente 
nas duas partes do pais. 

si O título de derrotados da 

No seu conjunto, as re
giões do leste são as que con
tinuam a registar maior ta
xa de desemprego (13 por 
cento', em média), mas em 
Berlim, que se prepara para 
receber, até ao final deste mi
lénio, o Governo e o Pa,rla
mento Federais, a situação 
já se inverteu. 

Em bairros como Hellers
dorf, que albergavam parte 
importante da "nomenkla
tura" comunista ao tempo 
da RDA, o desemprego é de 
7 por cento, mas em Neuko
eln, bairro tradicional de ope
rariado alemão e estran
geiro na parte ocidental, esta 
taxa atinge já os 18 por cen
to. 

Os habitantes de Berlim 
ocidental reivindicam para 

reunificação, porque as em
prêsas do antigo posto avan
çado do capitalismo no co
ração da RDA dejxaram de 
receber as benesses do Es
tado destinadas a atrair mais 
população à cidáde-ilha. 

Mas os verdadeiros per
dedores são, de facto, as mu
lheres e 9S estrangeiros, que 
viram a sua situação no mer
cado de trabalho piorar sen
sivelmente, logo que a con
corrência se agudizou. 

A reunificação fez também 
recrudescer as actividades 
de xenofobia, anti-semitismo 
e violência dos neonazis ale
mães, que causaram deze
nas de vitimas mortais nes
tes cinco anos. 

Até portugueses que vie
ram ajudar a reconstrUir a 
nova Alemanha foram viti
mas desta sanha racista. 

EXPLICAÇÕES DO 7.0 AO 12,0 ANOS 

CARTA DE MARINHEIRO 
(OBRIGATÓRIA PARA A PRÁTICA DEJET,SKY) 

DURAÇÃO: TRÊS DOMINGOS, DAS I OHOO ÀS 12HOO 
CURSOS TODOS OS MESES. PREÇO: 20 CTS, 
INÍCIO DO PRÓXIMO CURSO: 8 DE OUTUBRO 

Rua do Aljube. 7 - 1.0 C (Fte. à Sé) Telef. 22 76 04 

ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT 

A British Tour Operator is looking for a local person to 
work in their Funchal office. 

If Vou are reliable, responsible, self-motivated and wil
,Iing to contribute that «Iittle bit extra», then we would I~

ke to hear from Vou, 
The position is mainly administrative, but will also in

volve liasing with suppliers and clients. Previous admi
nistrative experience desirable but not essential. Fluency 
in Portuguese and English req-uired. 

Please send by return, a full CV with recent 
passport size photograph to initials AAB. 40385 

INGLÊS: 
INICIAÇÃO PARA ADULTOS 

DE INTER ES SE PARA OS ESTUDANTES DAS ÁREAS DE 
CIÊNCIAS DO ENSINO SECUNDÁRIO E UNIVERSITÁRIO, 
EMPREGADOS DE HOTELARIA, DE SECRETARIADO, 
GESTORES E PROFISSIONAIS LIBERAIS. 

Rua do Aljube, 7.- ~ .0_CJ~te. à Sé) Telef. 22 76 04 
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CRUZ DE CARVALHO 
TELEFONE 741111n42111 

HORÁR\<!> D~S VISITAS 
1.° ANDAR~1 
• Cir.ur gi<f'3 e Oftalmologia 
- 15.0.0. às 16 horas 
'Z-." ;{INDAR 
• Cirurgia e Otorrinolaringologia 
- 15.0.0. às 16 horas 
3. ° ANDAR 
• Cardiologia e Ginecologia 
- 14.0.0. às 15 horas 
4. ° ANDAR 
• Obstetrícia - 14.0.0. às 15 horas 
5.° ANDAR 
• Pediatria - 15.0.0. às 16 horas 
QUARTOS PARTICULARES 
- 14.0.0. às 20. horas 
6.° ANDAR 
• Ortopedia 
- 14.0.0. às 15 horas 
7.° ANDAR 
• Gastroenterologia e Ortopedia 
- 14.0.0. às 15 horas 
8. ° ANDAR 
• Cirurgia 2 e Urologia 
- 15.0.0. às 16 horas 
ANDAR TÉCNICO (AIT) 
• Unidade Cuidados Intensivos 
Polivalente (U. c.I.P.) 
- 16.0.0. às 17 horas. 
À 2."-FEIRA NÃO HÁ VISITAS 
NOTA: Não é permitida, 
na qualidade de visitantes, 
entrada de crianças 
mm idade inferior a 10. anos. 

Serviço de Protecção Civil 
Número Nacional de Socorro 

MARMELEIROS 
TELEFONE 782933 

HORÁRIO DAS VISITAS 
1."ANDAR 
• Dermatologia, Pneumologia 
e Infecto-contagiosas 
- 13.30. às 14.30. horas. 
2." ANDAR 
• Medicina 1 e Endocrinologia 
-3."ANDAR 
• Medicina 2 e Reumatologia 
4. "ANDAR 
• Medicina 3, Neurologia 
e Nefrologia 
- 15.0.0. às 16.0.0. horas. 

S. JOÃO DE DEUS 
TELEFONES 741036/7 
HORÁRIO DAS VISITAS 

Visitas aos doentes todos os dias, 
das 15 às 16 horas. 
• Quintas e domingos 
- 10. às 12ho.o. e das 15 às 17ho.o.. 

DR. JOÃO DE ALMADA 
TELEFONE 743222 

HORÁRIO DAS VISITAS 
- 13.30às 14.30. horas. 
À segunda-feira não há visitas 
NOTA: Não é permitida, na qualidade de 
visitantes, errtradadeaiançascom idade 
inferiora 1o.anos. 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DE CARDIOLOGIA 

Avenida ManuelArriaga, n.oSQ- 1.0 
andar (sala 1), junto à Praça do Infante. 
Horário: Todos osdias, excepto os 
domingos. das 1 o..ooàs 19.00 horas 

763115n64715 

Bombeiros Municipais do Funchal 
Bombeiros Municipais da Cam acha 
Bombeiros Municipais de Machico 
Bombeiros Municipais de Santa Cruz 
Bombeiros Voluntários de c.a de Lobos 
Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 
Bombeiros Voluntários Madeirenses 
Bombeiros Voluntários de Santana 
Bombeiros Voluntários da Calheta 
Medicina Dentária - Serviço de Urgência 
(Só domingos e feriados) 

115 
222122 
922417 
965183 

524163/524114 
942100 
952288 
229115 

573444/572211 
827204 

998998731 
(telebip) 

Fazem hoje anos 
as senhoras: 
D. Maria Vanda Perry da Câmara 
Soares Vieira Cravo, 
D. Guilhermina Quintina da 
Silva, D. Umbelina C. de Abreu 
Machado, D. Gabriela Celestina 
da Trindade Vasconcelos, 
D. Isabel Júlia do Rosário Santos, 
D. Cecília dos Passos Faria, 
D. Eugénia Pontes Bettencourt, 
D. Graça Maria da Silva Velosa, 
D. Maria de Fátima Rodrigues 
Fernandes, D. 'Noemi de Oliveira 
Martins de Freitas, D. Maria 
Regina Silva de Athouguia, 
D. Maria Edite Gomes Freitas 

CASA DA CULTURA 
DE SANTA CRUZ 
Encontra-se patente ao público, 
até ào dia 13 do mês de Outubro, 
uma exposição de fotografia de 
Carlos Caires, Dina Gonçalves e 
Ricardo Caldeira, entre as 1 o.ho.o. e 
12ho.o.e as 14ho.o.e 19ho.o. (excepto 
às 6."s-feiras). 

BIBLIOTECA E ARQUIVO 
SiLVIO LAMIM VIEGAS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DE ESTUDOS SOCIAIS 
(Acervo bibliográfico e 
documental especializado em 
temática social e outra bibliografia 
diversificada). Rua Dr. Fernão 
Ornelas, 41-4.° andar. 
Funcionamento: 2." a 6." feira 
das 10. às 12 horas e das 15 às 17.30. 
horas. Sábados das 10. às 12 horas. 
Encerra: domingos e feriados. 

MUSEU 
DE ARTE SACRA 
Rua do Bispo, 21 
PINTURA FLAMENGA 
E PORTUGUESA - ESCULTURA 
- OURIVESARIA SACRA 
- PARAMENTOS Patente 
ao público de 3." feira a sábado 
das 10..0.0. às 12.30. e das 14.30. às 
18.00 horas. 
Domingo: das 10. às 13.0.0. horas. 
Encerrado às segundas-feiras e 
dias feriados. 

CASA-MUSEU 
FREDERICO DE FREITAS 
Calçada de Santa Clara. 
Casa-Museu: Aberto de terça
feira a sábado das 1 o.ho.o. às 

o SEU SIGNO PELO TELEFONE 
24 HORAS POR DIA 

Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo terá 
informações sobre o seu destino astral p elo PROFESSOR LUDVO 

O preço desté serviço é igual em todo o Pais, e custa 186$50, por minuto, sendo incluído na sua factura telefónica 
. Apartado 15'08lisboa 

CARNEIRO - 21/3 A 20/4 

. ~ Tendência para uma maior auto-confiança e 
encarar as coisas com mais optimismo. Estará 
muito sensível e perceptível dentro do dia de 
hoje. Aproveite estas qualidades para criar 
novas coisas dentro da sua vida. 

TOURO - 21/4 A 21/5 

CD O relacionament~ a dois apresentar-se-á 
mais facilitado. Procure seleccionar melhor 
as pessoas com quem convive, pois nem 
todas são dignas da sua confiança. Lembre
se do ditado: Diz-me com quem andas ... 

GÉMEOS - 22/5 A 21/6 

~ POSSibilidade~d'!1e l!!uMmMe2n!flv~orulvffiimf1~f1nto 
amoroso mais sólido. Aproveite o final do 
dia para conviver com os amigos numa 
longa noitada, ou sair à procura de alguém 
para aplacar os seus desejos amorosos. 

CARANGUEJO - 22/6 A 22/7 

Procure tirar maior partido do conforto do 
seu lar. Em relação à pessoa amada, 
mantenha-se calmo, nada de 
agressividades gratuitas nem tão pouco 
estados de ansiedade. 

LEÃO - 23/7 A 23/8 
~ ~~~~~ 

~ Hoje pode esquecer as preocupações de 
trabalho e, dedicar-se integralmente ao 

- prazer de forma a que consiga passar um dia 
feliz, cheio de actividade e de dinamismo. A 
noite é bem favorável a um envolvimento. 

VIRGEM - 24/8 A 23/9 
~ ~~~ 

~ Os sentimentos afectivos têm tendência 
para se apresentarem mais estáveis. Tente 
no final do dia conviver com pessoas 

" •. ' . amiga.s com quem possa estabelecer um 
"- " ' diálogo in'tel igente. 

BALANÇA" 24/9 A-23/10 

• Um dia tranquilo vivido no seio da família . 
No dia de hoje pode ser apresentado, ou 
encontrar-se com um;l pessoa que, de 
futuro, lhe irá propor algo com um certo 
interesse. 

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/11 

II Tendência para sensibilidade excessiva 
que pode torná-lo vulnerável a agressões 
exteriores. Depois de um dia 
movimentado, a noite pode ser mais 
movimentada. 

SAGITÁRIO-23/11 A21/12 

li Procure criar um bom ambiente em seu 
redor. Apresente-se bem disposto e cheio 
de humor para as pessoas que o cercam . 
Evite atitudes dominadoras e aprenda a rir 
um pouco mais. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1 

Evite tomar sob sua responsabilidade 
diversas actividades em simultâneo, pois 
corre o risco de d ispersar as suas energias e 
o sucesso não ser o desejado. Pode sentir
se um pouco insatisfeito e revoltado. 

AQUÁRIO - 21/1 A 19/2 

~ ~~ 
~ Possibilidade de ter que redefinir os seus 

projectos de vida, face à actual real idade. 
Caso seja abordado por uma pessoa 
necessitada de auxílio, não vire as costas. 
Oiça-a atentamente. 

PEIXES - 20/2 A 20/3 

Possibilidade de restabelecimento de 
antigas amizades e de novos 
conhecimentos. Se alguém o abordar com 
uma prpposta muito aliciªQtj:!,. desconfie e 
estude pdrmenori~adamente: ~ • ••• - , . - • 

Camacho, D. Susana Maria Dias 
Ornelas Silva, D. Alegria V. 
Nunes de Abreu, D. Maria 
Carmelita Mendonça Silva, 
D. Josuana Alves da Silva Abreu 
Rodrigues. 
Os senho.res: Fernão Henriques 
Favilha Vieira, Valentim Ângelo . 
Figueira, João Viríssimo de 
Carvalho Spínola, José de 
Nóbrega, Mário António Nunes 
Pereira, Francisco Frederico 
Câmara, José Luís Rodrigues. 
E os meninos: Nélio R. de Sousa 
Gomes, Bruno António Martins 
Fernandes, Mário Luís Oliveira 
Lira . 

12h3o. e das 14ho.o. às 18ho.o.. 
Exposições Temporárias: de 3." 
feira a domingo às mesmas horas. 
Entrada gratuita. Encerrada à 2." 
feira e dias feriados. 

MUSEU QUINTA DAS CRUZES 
calçada do Pico, 1. Aberto de 3." 
feira a domingo, 10. às 12h3o. e 
das 14 às 18 ho ras. Encerrado à 
segunda-feira. 

JARDIM BOTÂNICO DA 
MADEIRA 
Caminho do Meio - Qta. do Bom 
Sucesso - telef. 260.35. Aberto 
das 9 às 18 horas, de segunda a 
domingo e feriados. 

JARDiM ORQuíDEA 
Rua Pita da Silva, 37 
- Bom Sucesso - telef. 238444. 
Exposição de Orquídeas 
Aberto todos os dias (incluindo 
sábados, domingos e feriados) 
das 9 às 18 horas. 

IVIUSEU MUNICIPAL DO FUNCHAL 
(HISTÓRIA NATURAL) 
Rua da Mouraria, 31-2.° 
Aberto de terça a sexta-feira, das 
10. às 20. horas. Aos sábados, 
domingos e feriados, aberto das 
12 às 18 horas. Encontra-se 
instalado no Palácio de São Pedro, 
a par do Aquáriq e da Biblioteca 
Municipal. 

MUSEU 
PI:I0TOGRAPHIA VICENTES 
Rua da Carreira, 43 ; Encontra-se 
patente ao público com o 
seguinte horário: Segunda a 
sexta-feira, das 14 às 18 horas. 
Encerrado sábado e domingo. 

MUSEU DE HISTÓRIA 
NATURAL 
Caminho do Meio - Qta. do 
Bom Sucesso - Telef. 26035 
Aberto das 9 às 12.30. horas 
e das 14 às 17.30. horas, de 
segunda a sábado e feriados. 

PALAVRAS CRUZADAS 

JiORIZONTAIS: 1 - Lugre; 
lauda. 2 - Oslo; sair. 3 - Ga; 
darás; Au. 4 - Sapador. 5 - Eu; 
Maria; dá . 6 - Nó; mó. 7 - CI; 
pacas; imo 8 - Arredou. 9 - Ur; 
iaras; mi. 10. - Temo; íman. 11 
-Ásaro; baile. 
VERTICAIS: 1 - Logre; Ceuta. 2 
- Usa; uni; rês. 3 - GI; má. 4-
Rodam; prior. 5 - Apagara . 6-
Arar; cera . 7 -Aditada . 8-
Assoa; sósia . 9 - Ua; mi. 10.
Dia; dói; mal. 11 - Aruba; 
Maine. 

DIFERENÇAS 

1 - Folha; 2 - Pedra; 3 
Folhagem; 4 - Clave; 5 - Cauda; 
6 - Vareta; 7 - Ramagem; 8 -
Pedra. 

Praça de viaturas até 7.000 
kg - Telef.: 762777 ou 762778. 

Praça de viaturas a partir de 
7_000 kg - Telef.: 62522. 
Local izadas na Rua da Levada 
dos Barreiros (freguesia de São 
Martinho). 

Praça de viaturas de Santa 
Cruz - 524156. 

Praça de viaturas Av. das 
Comunidades Madeirenses 
-telefone n.O 233698. 

CHEGADAS 

TP153 08.45 Lisboa 
TP863 09.05 Porto Santo 
TP161 09.05 Lisboa 
TP865 10.45 Porto Santo 
TP163 10.55 Lisboa 
TP165 12.10 Lisboa 
TP869 12.25 P. Santo 
TP723 13.30 Madrid/Lisboa 
TP167 14.40 Lisboa 
TP ~ 69 17.10 Lisboa 
TP519 18.15 Zurique 
TP879 18.40 Porto Santo 
TP495 20.05 Londres 
TP171 20.15 Lisboa 
TP891 21.10 Porto Santo 
f p175 .. 21.40 Lisboa 
TPl 7T' 22.10 Lisboa 
TP435 22.30 Paris 
TP895 22.50 Porto Santo 
TPl15 23.45 Porto 

Amanhã 
TP157 00.Q5 Lisboa/P. Santo 
TP179 00.35 Lisboa 

FUNCHAL AE~OPORTO 

Partida 

0.7,30 
0.8,302-6 
0.9,0.0 
11 ,152-S 
12,15 
14,30. 2-S 
15,0.0. 
15,30. 2-S 
16,30. DF 
17,152-S 
18,152-S 
19,0.0 DF 
19,30. 2-6 
19,45 S 
20.0.0. 2-6 
2Úo. 

Passagem 

08,15 
0.9,15 
0.9,45 
12,0.0. 
13,0.0. 
15,15 
15,45 
16,15 
17,15 
18,0.0. 
19,0.0. 
19,45 
20,15 
20.,30. 
21,45 
23,15 

HOJE 

SERViÇO PERMANENTE 

LUSO-BRITÂNICA-R. 5deOutu
bro, 81 - Telef.: 222529. 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
R. da Mouraria - Palácio S. Pedro 
Funcionamento: 2." a 6." feiras, 
das 10 às 20 horas. 
Encerra: sábados e domingos. 

ARQUIVO 
REGIONAL 
Rua da Mouraria, 35 
Funcionamento: 2." a 6." feiras, 
das 10 às 20 horas. Encerra: 
sábados, domingos e feriados. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
CALOUSTE GULBENKIAN 
RUA ELIAS GARCIA 
Funcionamento: 2." a 6." feiras, 
das 9 às 20. horas. Sábados: 
das 9 às 15 horas. 
Encerra aos domingos. 
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PARTIDAS 

TP160 06.00 Lisbea 
- TP434 07.15 Paris 

TP862 07.55 Porto Santo 
TP162 08.00 Lisboa 
TP864 09.35 Porto Santo 
TP516 09.40 - Zurique 
TP166 09.55 Lisboa 
TP868 11 .15 P. Santo 
TP492 11.50 Londres 
TP168 13.00 Lisboa 
TP728 14.30 Lisboa/Madrid 
TP170 15.30 Lisboa 
TP878 17.30 P. Santo 
TP172 18.00 Lisboa 
TP890 20.00 Porto Santo 
TP174 21.05 Lisboa 
TP176 21.25 Lisboa 
TP894 21.40 Porto Santo 
TPl12 21.50 Porto 
TP178 23 .00 Lisboa 
TP154 23.40 Lisboa 

Amanhã 
TP157 00.50 

AEROPORTO 

Passagem 

o.6,122-S 
07,12 
0.7,572-6 
o.9,372-S 
0.9,57 
1o.,572-S 
11,57 
12,22 
13,03 
13,372-S 
14,37 
17,37 
18,372-S 
.19,37 DF 
2o.,072-S 
21,27 
22,52 

Lisboa 

FUNCHAL 

Chegada 

07,0.0. 
08,0.0. 
08,45 
10,25 
10,45 
11,45 
12,45 
13,10. 
13,48 
14,25 
15,25 
18,25 
19,25 
20.,25 
20.,55 
22,15 
23,30 

De segunda a sexta-feira 

- DF só aos domingos e feriados 

- 5 só aos sábados 

- 2-S de 2 ." a sábado . 

No dia 25 de Dezembro não se 
efectuam nenhum destes horários 

CENTRO REGIONAL 
DE INFORMAÇÂO JUVENil 

RUA 31 DE JANEIRO, 79 
DIRECÇÃO REGIONAL 
DA JUVENTUDE - TELEF.: 232969 
Funcionamento: 2." feira a 6." 
feira: das 0.9.0.0 às 
20.0.0. horas. 

BIBLIOTECA SIMON BOllvAR 
E AMERICAN CUlTURE 
CORNER 

RlC do edifício da Secretaria 
Regional de Turismo, Cu ltura e 
Emigração 
Aberta das 9 às 12.30 e das 
14 às 17.30. horas, de segunda a 
sexta-feira. 

Nome ______________________________ _ 

Morada _______ ~ ____ ___'_ ____________ _ 

Localidade _____ Código Postal __ _ 

Idade __ Profissão ___________ _ 

CONCURSO Freguesia ____ Concelho _____ _ 

Telefone ___ ~ __ ... . \ 

Recorte pelo tracejado. Preencha em letras maiúsculas, cole num postal dos CTT e envie para: 
'Casa Cheia - Apartado 151 - 2766 ESTORIL CODEX 
Esle boletim serve somenle para concorrentes presenles no programa. O boletim para o 
"Jogo de Casa" é publicado exclusivamente na revista "Telejogos". 

2 - Mini· Bus de 6 lugares 
9991363·9991234 .". Hotel Girassol 
220911 Av. Arriaga (P. n. ' 4) 
222500 Av. Arriaga (Sé) 
222000 Largo do Município 
224588 Avenida do Mar (Baião) 

7821 58 Largo da Fonte (Monte) 

765620 Igreja (S. Martinho) 

766620 Madeira Palácio 

934640 Vargem - Caniço 
934606 Inter·Atlas (Caniço) 
934522 Galo Mar (Caniço) 

962390 Matur (Machico) 

962220 Machico (Vila) 

562411 Porto da Cruz 

572416 Faial 
96 19 89 Caniçal 

572540 Santana 

9723 75 Madalena do Mar 
822423 Arco da Calheta 
822588 Arco da Calheta 
8221 29 Calheta 
953601 Campanário 

9221 85 Cam acha 84 2238 São Vicente 
22 64 00 Mercado 
227900 Campo da Barca 
228300 Rua do Favila 
61610 Gorgulho 

526643 Gaula 952012 Serra de Água 
952606 Ribeira Brava (Vila) 

952349 Ribeira Brava (Largo) 

94 52 29 Igreja-Est. de c.' de Lobos 
942700 E. S. e Calçada (CLobos) 
9421 44 Câmara de Lobos (Vila) 
942407 CLobos (Mercado) 

524888 Santa Cruz (Mercado) 

743770 C. de Carvalho (Hospital) 524430 Santa Cruz (Vila) 
743110 .Santo Ant6nlo-(l,grejaX-.' ": 552100 Santoda.Serra .?~.' , '97.21.10 Ponta do.Sol 

94 55 55 Damasqueiro (E. C. Lobos) 
57 62 22 São Jorge 

"_ • _:9..8 ZÚ4 pórto ~alJJà\ ••. .' _ . ' 
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10 11 HORIZONTAIS: 1- Navio à vela normal
mente utilizado na pesca do bacalhau; cada 
uma das páginas de um papel. 2 - Capital 
da Noruega; ir para fora. 3 - Gálio (s.q.); 
oferecerás; ouro (s.q.). 4 - Indivíduo que 
trabalha com a sapa. 5 - A pessoa que fala; 
nome de mulher; oferece. 6 - Laço; pedra 
de moinho. 7 -101 em num. romana; mamí
fero roedor do Brasil; prefixo de negação. 8 
- Separou. 9 - Cidade da Mesopotâmia, 
pátria de Abraão; ser fantástico que segun
do a crença popular brasileira habita o 
fundo das águas (pl.); nota musical. 10 -
Reçeio; magnete. 11- Planta cultivada nas 
hort~s e jardins; dança. . 

, VERTICAIS: 1 - Engane; cidade da 
Africa, sob domínio espanhol, no estreito 
de Gibraltar. 2 - Utiliza; juntei; animal 
quadrúpede para alimento do homem. 3 -
Glucínio (s.q.); perversa. 4 - Giram; antigo 
superior de convento. 5 - Extinguira o fogo. 
6 - LaVrar; substância que constitui o favo 
das abelhas. 7 - Acrescentada. 8 - Limpa o 
nariz das mucosidades; pessoa muito pare
cida com outra. 9 - Forma arcaica de uma; 
nota music31. 10 - 24 horas; magoa; doença. 
11 - Ilha das Antilhas Holandesas, junto à 
costa da Venezuela; estado dos EUA no 
extr,emo NE. (Soluções na Agenda) 
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Descubra as oito diferenças. 
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B'P 
J)iItJ~ 

09.00 ' Abertura 
09.02, Catarina 
09.30 Missa 
10.20 7Ox7 
10.45 O Jovem Robin dos 

Bosques 
11.15 Os Caminhos da Arte 
12.00 Jornal da Tarde 
12.20 Domingo 

Desportivo 
13.00 Fórmula 1:,Grande 

Prémio da Europa 
15.00 Ás Aventuras de 

Brisco County Jr. 
16,00 Primeira Matiné: 

«Caixinha de 
Surpresas» 

17.15 Os Trintões 
18.00 Notícias 
18.15 Casa Cheia 
19,00 Especial Eleições 
23.45 Pela Noite Dentro: 

Separados 
01.1 O Fecho 

, PAVIMENTOS 
EM MADEIRA 

EXÓTICA 
PARQUETS. TACOS;~ 

LAMPARQUETS. 
SOALI;IOS. PORTAS. 

LAMELADOS. 

SIOCKS 
PERMANENTES ' " 

.,~ ABREU& .. ~, , 
FILHOS, LDA~'" 

R, BRIGADEIRO COUCEIRO, lf ' 
. . •.. '.,- '. ~l'f~ $~ •• -'. ." 

© 222627/228949 ~ 

FAX: 223616 

07.00 Abertura 
07.02 Infantil/Juvenil: 

* Plof 
* Gatos Rabinos 
* O Pato Qua Qua 
* Viagem ao 

Coração do 
Mundo 

* Desafio dos 
Anjos 

* Desafio dos 
Anjos . 

* Fantasia dos 
Mellopes 

Sam e Michael 
conseguem libertar
se e levar uma folha 
do manual da 
máquina do tempo 
dos Grubble. Dum 
consegue escapar da 
nave, deixando os 
miúdos escondidos. 
Na Terra, Jocelyn 
continua à procura 

, das crianças ... 

* A Pantera Cor 
de Rosa 

* O Rapaz dos 
Desejos 

* Capitão Falcão 
* As Aven~ras 

dos Tinny Toons 
11.00 Tampinhas 
11.30 Sem Limites 
11.55 O Tempo 
12.00 Jornal da Tarde 
12.15 Made in Portugal 
13.00 Automobilismo: 

Grande Prémio da 
Europa em 
Fórmula 1 

15.00 86-60-86 
.15.45 A Festa dos Preços 

Passatempo gravado 
integralmente nos 
hipermercados Feira 
Nova, em que os 
participantes são 
escolhidos entre os 
consumidores do 
momento, e em que 
todas as provas são 
«hiper-culturais» ou 
seja, baseadas na 
«cUltura de hiper
mercado». 
'0 grande prémio 
será, em cada 
programa, um 
«magnífico», 
automóvel. 
Apresentador: 
António Cordeiro. 
Produção: Miragem. 

16.35 Casa Cheia 
17.20 Jocker 
17.25 O Tempo 
17.30 Eleições 

Legislativas - 1995 

08.00 Abertura 
08.02, Caminho 
08.30 Novos HO,riz;ontes 
09.00 70 x 7 
09.30 Eucaristia 

Dominical 
10.30 Eucaristia 

, Dominical 
10.30 Vinhos da Europa 
11.00 Regiões 
12.00 Vida por Vida 

(Magazine dos 
Bombeiros 
Portugueses) 

12,15 Euronews 
13.15 Sessão Especial: 

«Tarzan em Nova 
Iorque» 

14.25 Circo 
15.50 Para Além do Ano ' 

2000 
16.35 Portugal Sem Fim 

(Parte I) «Brasil» 
Este programa sobre 
o Brasil tem como 
cenários Baía e 
Pernambuco, os 
estados mais 
representativos do 
ciclo aqui abordado, 
o da cana-do-açúcar, 
O filme concilia o 
passado com a 
actualidade. 
Não se pode falar em 
vestígios portugueses 
no Brasil, quando 
este país é «um 
imenso Portugal». As 
cidades históricas 
como Olinda, 
Salvador e Ouro 
Preto, hoje 
património,cultural 
da humanidade, são , 
o maior centro 
arquitectónico 
colonial português 
do mundo. A língua é 
o melhor exemplo da 
responsabilidade 
portuguesa na 
história do Brasil e do 
significado que o 
Brasil tem na história 
dos descobrimentos 
portugueses. 

17.35 Jorge Palma no 
«Teatro S. Luiz» 

18.30 Notícias 
18,35 O Homem e a 

Cidade 
19.05 Notícias 
19.10 Sessão Especial: 

«Tucker: O Homem 
e o seu Sonho» 

20.55 Boa Noite I O Tempo 
21.00 TV2 Jornal 
21.30 Domingo 

Desportivo 
22.00 Resumo da 

Fórmula I 
22.15 Notícias 
22.20 Vidas a Meias 
22.50 Notícias 
22.55 Cine-Estúdio: «Sua 

Excelência. o o 
Embaixador» 

00.50 O Tempo 
00.55 Encerramento 

07.30 Abertura 
07.32 Novidades Incríveis 

, . , . 07;00 Animação: 
Delphy ' 
Doug 
Mister Magoo 

' Popeye 
Entre Outras 
Animações 

10.30 O 8.° Dia 
11 .00 Angelus 
11.30 Missa Dominical 
12.35 Telejornal 
12.50 Portugal Português 
14.15 Telejornal 
14.40 Tempo Informação 
14.45 Entretenimento: 

Telemúsica 

15.20 Telejornal 
16.50 Filme: 

O Longo Caminho 
para o Lar 

17.55 Informação: 
Especial Eleições 

00.00 Domingo em Casa: 
«A Candidata» 
Katherine Taylor é um 
elemento do Exército 
norte-americano, cuja 
coragem e capacidade 
de lide~ança lhe fazem 
ganhar uma medalha 
de honra atribuída pelo 
congresso. 
Katherine é agora uma 
mulher muito popular, 
e com a ajuda de 
Walter Simms e de Tom 
Mackin, começa a 
considerar a ideia de se 
candidatar às próximas 
eleições presidenciais. 
Decidida a ser a 
próxima presidente dos 
Estados Unidos, 
Katherine começa a 
conceber claramente 
aquilo que pensa para o 
futuro do seu país, à 
medida que os 
resultados se 
aproximam. 
Este é um filme que 
retrata de uma forma 
superior um dos 
grandes temas da 
actividade, através de 
um olhar sobre 
questões como o amor 
pela pátria, as escolhas 
pessoais, os valores da 
família e as capacidades 
humanas na eleição de 
um presidente dos 
Estados Unidos da 
América. 

01 .00 Tempo Informação 
01.05 Encontro 
02.15 Novidades Incríveis 

I··N E .M A 
, tiNE JARDIM 

,15.00,17.30 e 21.30 horas 
"Stargate» 2." semana 

CINE D, JOÃO 
14.05, 16.35 e 19.05 horas 

«A Bela Adonnecida» 
21.35 roras - Enc. com o,Cinema 

«Lisbon Story - Viagem a 
Lisboa» 

CINE' SANTA MARIA 
1,:i:30, 17.00 e 21.30 horas 

«Doidos à Solta» 

, ' ' CII)IE. MAX,' . 
14.00,16.30,19.00 e 21.30 horas 

«Vankee Zulu» 

00.00 24 Horas RTPi 
00.30 Desencontros 
01.45 A Volta do Coreto 
02.45 Futebol 
04.30 24 Horas RTPi 
05.00 Notas Para Si 
05.30 Jogos Sem 

Fronteiras 
07.00 Selecção de 

Esperanças 
08.00 RTPi Júnior 
09.00 Em Busca da 

Memória 
09.30 Desencontros 

12.00 Jornal da Tarde 
14.00 Missa Dominical 
14.45 Danças Vivas 
15.15 Sem Limites 
16.15 Musical 
16.55 Vá Para Fora 

Cá Dentro 
17.00 Despedida 

de Solteiro 
18.00 Musical 
19.00 Telejornal 

Em directo 
do CanaL1 da 'RTP 

19.45 Futebol em Directo 
21.55 Musical 
'22.50 Domingo 

Desportivo 

FREQUÊNCIAS 
RÁDIO GIRÃd < F.M .• 98.8; 
.RJM . F.M .. 88.8; 
RÁDIO CLUBE· F.M.· 106.8; 
RÁDIO PALMEIRA· F.Ma. 96.1; 
.RÁDIO ZARCO • F. M .• 89.6; . 
RÁDIO SOL· F.M .. 103.7; . 
RÁDIO BRAVA· F.M .. 98A; 
RDp· Madeira 
• Dois canais FM em toda a Região 
SUPER FM, 89.8- Funchal 
e 94.1; 94.8; 96.5 
CANAL 1 • FM, 95.5 ·Funchal e 104.6; 
96.7; 100.5; 
ONDA MÉDIA· 1332; 603- Sul e 531; 
1125 . Costa Norte. 
POSTO EMISSOR· OM 1.530; 1.017 F.M.· 92; 
RÁDIO MADEIRA· OM -1485-
F.M.· 96.0 
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,/20,00 Mâdeira , ~m 
22.00 Prógramael'11 1"00lUU!U'" 

. de Deutsche Welle ; 
2'2.55 Oração da Noite 
23.30 Encerramento da Esta<;ão 

92FM 
07.00 Manhãs em 92 
11.00 Top25 
15.00 Filhos do $01 
20.00 Madeira em Notícia 
22.05 Noite Jovem 
24.00 Programa em Português 

de Deutsche Welle 

RDP~~"I· "1 

01.00 Reflexos 
03.00 Canto dos Encantos 
00.10 História da Pop 
01 .00 Fim de Semana 
05.00 Tapada Real 
06.00 Toda a Gente é Pessoa 
07.00 Eucaristia Dominical 
08,00 Manhãs de Domingo 
13.05 Programa da Tarde 
16.00 Especial FIC'95 
18.30 Intervalo Musical 
19.15 Emissão Especial 

Eleições'95 
Especial Eleições às: 
08.30, 11.30, 13.00, 
15.30, 17.30, 18.30. 
Informa.ção R~gional: 
08.30/13.001,19:00 
Notícias 
Hora a Hora 
(em cadeia c/ ANTENA 1) 

06.00 Old Special '. 

o DIÁRIO não se re~P9l\sapiijza'Poç eventuais alt~r~õe~~OI!lUniçadas"~PÓs 'O f:cho destã página 
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