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Conselho reúne
no Tecnopólo

Concentração náutica
na festa do aeropo!'to

.

Esta manhã, a partir das
11.00 horas, várias embarcações estarão concentradas
na baía de Santa Cruz, para
festejarem ainauguração do
Aeroporto da Madeira. Entre
elas, estará o "Independência", a "Nau Santa Maria" e o
"Lobo Marinho", além de
uma corveta e uma patrulha
da Armada Portuguesa. Na
altura da inauguração propriamente dita, os barcos
irão associar-se à festa com
as buzinas de ar. O regresso
ao Funchal está 'previsto
. para as 14.30 horas, depois
da saudação que será feita
ao presidente da República.

CDU-M apresenta
lista

\

A Ooligação Democrática
Unitária da Madeira realiza,
pelas 17.00 horas, uma conferência' de imprensa destinada à
apresentação dos candidatos
pelo Partido Ecologista "Os
Verdes" 'nas listas da CDU às
. 'próximas eleições Legislativas
Regionais. A iniciativa, que terá
lugar no Parque Santa Catari. na, mais precisamen.te junto à
esplanada do café do Parque,
conta com a participação de
Isabel Castro, líder nacional do
Partido Ecologistà "os Verdes".
CDS/PP divulga
candidatos do Funchal
O presidente nacional do CDS/
Pp, Paulo Portas, estará presente na apresentação das listas
de candidatos do partido pelo
círculo do FunchaL A apresentação decorre pelas 16.30 horas,
no hotel Eden Mar.

Festa da Espada
em Câmara de lobos
Realiza-se, a partir das 20.00
horas, a inauguração da
festa do peixe-espada preto,
a ter lugar na vila de Câma'ra de Lobos. A cerimónia,
que terá lugar junto à capela
de Nossa Senhora da Conceição, conta com a presença
do secretário regional da
Agricultura, Florestas e
Pescas, Bazenga Marques.
Quanto à animaçao musical,
a partir das 22.00 horas,
haverá o espectáculo~ de
João Quintino e, uma hora
depois, a actuação de.Iran
Costa.
.

PSN-M visita
freguesia do Monte

o Conselho Permanente da.sComunidades Madeirenses reúne, pelas 15.00 horas, no Tecnopólo.

O

nhã até segunda-feira, dia 18.
Conselho
Permanente
A reunião também visa a predas Comunidades Madek
renses reúne, a partir . paração do processo eleitoral
das 15.00 horas, no Madeira Tecdos novos membros deste órgão
consultivo do Governo Regional
nopólo. O objectivo da reunião
incide na análise das questões . . da Madeira: A elejção dos novos
membros do conselho processar- .
relacionadas com a realização e
-se-á através de escrutínio secrepreparação do V Congresso das
Comunidades Madeirenses, que
to, de acordo com O regulamento
irá realizar-se a partir de amaem vigor desde 1984.
_
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Haci
Durão Barroso .. '
está. solidário .
com o
líder do
PSD-Madeira ..

. Presidido pelo presidente do
Governo Regional, Alberto João
Jardim, este Conselho Permanente integra representantes do
Brasil, da Venezuela, ' da África
do Sul, dos Estados Unidos, . do
Canadá, da Austrália, do Reino
Unido e das ilhas do Canal, bem
como ainda de outros países europeus e do mundo.

Representantes do Partido da
Solidariedade Nacional da
Madeira estarão presentes, esta
tarde, ·na freguesia do Monte,
onde irão desenvolver diversas
acções de rua. A iniciativa será '
sobretudo âirigid'a ao ambiente
e à segurança social. As declarações à comunicação social
serão prestadas, na sede de
. Campanha do PSN-M, pelas
16.30 horas. '
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Um estudo, da responsabilidade de uma
docente da Universidade de Coimbra, revela que uma larga maioria dos portugueses está disposta a.pagúr mais para me- .

c

P E L O ·S

U I DA D ' O
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D E

S A Ú D E

"Preferências da comunidade no domínio da saúde" envolveu 310 inquiridos, de diversas idades ede níveis de escolaridade, numa amostra das
várias áreas do litoral e interior, para reflectir a estrutura
social e · cultural da Região
Centro.

Investigadores
d~ sete países ,
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Cancro e coração
à frente
No que se refere à disposição de cQntribuir com mais impostos para a saiíde, no sentido de possibilitar o aumento
dos tratamentos ou serviços, a
maioria da população inquirida manifestou ' abertura para
tal, colocando à cabeça o programa do cancro (72 por cen, to), seguindo~se o do coração
(68 por cento) e depois o serviço de ambulâncias (59 por cento).
«Se o pagamento ' fosse em
termos de donativo vQluntário,
68,7 por cento estaria disposto '
a pagar para o programa de
cancro, 68,4 por cento para o
programa do coração e 38,7
por cento para o serviço de ambulâncias», refere a autora no
estudo publicado pela editora
Quarteto.
Independentemente do método de pagamento (donativo volunt!irio ou imposto), .81 por
cento dos .·participantes no es:' tudo manifestaram-se disponíveis acontdbuir para o programado cançro, 77 por cento para-o ~do corâção e 66 por cento
para ~ O serviço de ambulâncias.
Segundo Manut;lla Freçieri-

•

lhorar a qualidade dos cuidados de saúde. Mais impostos ou dádivas voluntárias
são as modalidades apontadas pelos inquiridos.

o

s portugueses estão dispostos a pagar mais,
através 'de impostos ou
por dádivas voluntárias, para
melhorar a prestação de cuidados de saúde, revela um estudo elaborado por uma docente
de Coimbra.
Num trabalho realizado na
Região Centro, e que a autora, .
docente na Escola Superior de
Enfermagem Ângelo da Fonseea (Coimbra), transpõe para a
realidade portuguesa, chega.. se à conclusão de que a grande maioria aceitaria reforçar
as suas prestações.
Em "Preferências da comunidade no domínio da saúde", publicado recentemente pela editora Quarteto, Manuela Frederico centrou a análise na avaliação da disposição a pagar
da população em três áreas importantes de cuidados de saúde: no tratamento paliativo (diminuição da dor) do cancro,
no aumento das operações ao
coração e na melhoria do serviço ' de ambulâncias para acidentados.

3

O trabalho apresentado no
livro resulta de uin projecto de
investigação internacional em
curso que ' reúne investigadores de sete países europeus.
Tem como objectivo desenvolver o método ' de disposição a
pagar no sector da saúde.
Manuela Frederico foi assistente de investigação do projecto, responsável pelo trabalho de campo e pela análise inicial dos dados, que reuniu neste trabalho publicado pela
Quarteto, de Coimbra, e lhe
serviu de dissertação de mestrado.
A autora afirma que com
"Preferências da comunidade
no domínio da saúde" pretende-se contribuir para uma «sistematização de fixação de prioridades, mas principalmente
constituir uma base sólida para se contin).lar a discutir o estabelecimento de prioridades
em saúde e as preferências da
com unidade».
«A gestão' do sistema de
saúde numa sociedade democrática requer que haja algum éonhecimento sobre o valor que a população atribui a '
alterações ' "do financiamento.
Com este método é medida a
disposição a pagar, o que torna possível levar a cabo uma
análise tradicionaÍ' de custo-benefício baiêada na fêdria
económica do bem-estar»;, observa.
Na sua óptica, a tomada de
decisão sobre a afectação de
recursos em saúde deverá. ter
como objectivo a maxirriizãção
dos benefícios de saúde -para
as populações., Diz que o's benefícios da prestação de cuidados são multidimensionais,
não se medindo apenas em termos de aumento da esperança
de vida ou diminuição da morbilidade.
Os utentes poderão obter
"benefícios" através do exame
que confirme a ausência da
doença, ou de um tratamento
paliativo que alivie a dor, embora não aumente a esperança
de vida.
A técnica de "disposição a
pagar" (WTP, sigla do inglês
willingness to ' pay), utilizada
neste estu,do, pretende explicitar as preferências dacomuni.. dade atravé,s de um denominador comum -;: .a disposição das
pessoas para aceitarem acréscimos de fi:rraneiaméÍito' para
os serviços de s.alide. '
~

A maioria dos portugueses aceita pagar mais para ter melhores cuidados de saúde. A modalidade dos

seguros de .saúde também tem muitos adeptos,
co,. os indivíduos que rejeitaram contribuir, com donativos
ou através dos impostos, justificaram com o arguIllentode
que «devia-se reduzir verbas
em outros sectores do Estado»
(com variações entre os 30 e
os 46 por cento, em função dos
programas), seguindo-se o de
rião poder pagar por falta de
éondiçoes económicas (3.0 e 37
por cento, para o cancro e operações ao coração).

Seguros
alternativos
No que respeita à melhoria
do serviço de ambulâncias para socorro de sinistrados, a segunda razão apontada pelos
que rejeitaram a hipótese ' de
reforçar as prestações foi a de
que preferiam «pagar de outra

forma, por exemplo, um segupessoas» (50 por cento) e a
«humanização e qualidade dos
ro pr:ivado».
Quando aos montantes q~e , serviços» (30 por cento).
Na opinião dos cidadãos par~
se disponibilizavam a 'pagar
ticipantes - segundo Manuela
em cada ano para se conseguiFrederico -, três p,foblemas derem melhorias, os valores inédios apurados foram ,de 3.200 ' vem receber mais dinheiro,
quer para prevenção quer paescudos para o tratamento paliativo do cancro, 3.14l ,el:lcura tr'atamento - o cancro (73
dos para as operações aO ·cQr.a- . por, cento), a doença cardíaca
ção e 1.996 escudos,parà' (},ier(57 por cento) e a toxicodependência (32 por cento).
viço de ambulâncias. . !~>i:'~\:: .
«Eu ou alguém da müí11'áAã~
Para a docente da Escola Sumília poderá beneficiar» - foi
perior de Enfermagem Ângelo
da Fonseca, as decisões de
a principal razão seleccionada
«disposição a pagar» surgem a
(52 por cento) para justificar a
opção de pagamento. A razão
partir do conhecimento e das
menos considerada foi o «agraexperiências do indivíduo. Verificou que 29 por cento dos indo de saber que a acessibilidaquiridos ou alguém da sua fade aos cuidados está assegurada» (5 por cento), realça a aumília já tiveram cancro, 37 por
, .cento já tiveram doença do cotora do estudo.
ração e 44 por cento já necessiPara ,os inql,Iirid9S, o objectivo do sistema de saúde deve
taram de ambulância em situação ,de emergência.
ser ,a «melhoria da saúde das
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Mota Torres felicita
Alberto João Jardim

O

líder do PS-Madeirra, Mota Torres, congratulou, na tarde de ontem, o presidente do Governo Regional, Alberto
João Jardim, pelo papel
desempenhado por este
nas obras do Aeroporto
da Madeira.
«Daqui, da Rua do Surdo, ,hoje, na véspera da
. inauguração do aeroporto, queremos cumprimentá-lo (ao presidente do
GR) com toda a seriedade,
pelo entusiasmo e empenhamento que pôs na concretização desta grande
infra-estrutura aeroportuária. A Madeira também
lhe fica a dever isso, como
também fica a dever à solidariedade nacional», afirmou Mota Torres.
Com esta atitude, o dirF
gente socialista diz estar
a contribuir para a construção da democracia e
de um debate político saudável.
Mota Torres referiu
que «Podemos, noutros
momentos, discordar das
posturas políticas do presidente do Governo Regional; vamos concertéza continuar a fazê-lo porque temos perspectivas diferentes da orientação da vida
política regional, mas é de
toda a seriedade chamar
a atenção para o papel desempenhado pelo presidente do Governo Regional em matéria de construção desta grande infraestrutura da Região Autónoma da Madeira».
O líder regional dos socialistas referiu que para
o PS-Madeira o dia de hoje será considerado como
um «dia de festa da solidariedade», por as obras do
Aeroporto da Madeira terem resultado da solidariedade, não só nacional
como europeia.
De acordo com Mota

Torres, a inauguração das
obras de ampliação do Aeroporto da Madeira deve
ser considerada como
«um grande momento da
vida regional.»
Esta inauguração, segundo o líder do PS-M, deve ser sinalizada pelos socialistas devido ao facto
de este partido ter sempre
demonstrado vontade em
concretizar uma infra-estrlltura aeroportuária desta envergadura na Região.
«Um aeropo,rtoampliado e que desse a uma Região insular, com as características que tem a Madeira, a possibilidade de
melhor e maior contacto
com o exterior era da
maior utilidade, quer do
ponto de vista económico,
cultural ou do interesse
social das populações», salientou Mota Torres.
O dirigente socialista
realçou a importância do
aeroporto em termos económico$, devido à dependência da Região relativamente ao turismo.
Mota Torres não quis
deixar de referir que «para nós é motivo de regozijo e de satisfação chegarmos à véspera do dia em
que se inaugura essa importante obra de pré-século XXI e ter a consciência
de que uma obra desta envergadura, um investimento de cerca de 106 milhões
de contos, é simultaneamente uma grande obra
da Madeira», de Portugal
e da Europa.
O líder regional socialista salientou igualmente
que o Aeroporto da Madeira foi considerada uma
obra de interesse nacional que vai beneficiar, em
primeira instância, os madeirenses e os porto-santenses.
ANA CORREIA MARTINS
acorrei a@dnotidas . pt

CDU

PROMOVE

N O

PRÓXIMO

Populares europeus
debateIn aeroporto
•

Eurodeputados ligados
ao pp
debatem
domingo,
no Funchal,
o novo
aeroporto.

O

's populares europeus vão discutir,
no próximo domingo, o futuro do aeroporto,
mormente na sua vertente
de promoção turística da
Madeira e do efeito que terá nos transportes.
. A iniciativa é da "União
Para a Europa das Nações", o grupo parlamentar no Parlamento Europeu que integra os deputados do Partido Popular. O
seminário realiza-se entre
as 10 e as 13 horas de domingo, no "Ocean Park",
estando prevista a partici- .
pação de cerca de 100 pessoas.
Sob o nome "Turismo e
Transportes face ao novo
Aeroporto da Madeira", o
colóquio será moderado
pelo eurodeputado Luís
Queiró e contará com os
oradores Pedro Ferreira
(vice-presidente da ACIF)
e Miguel Anacoreta Correia (vice-presidente do
Banco Totta e Açores e ,antigo alto funcionário da
União Europeia).
O objectivo é, segundo
sublinhou, ao DIÁRIO, o líder dos populares madei. renses, José ·Manuel Rodrigues, «no segundo dia
logo a seguir à ináuguração do aeroporto começar
já a perspectivar o que se-

rá o novo aeroporto e que
consequências daí advirão para a Madeira, mormente nos domínios do Turismo e dos Transportes>!.
A ideia dos populares
europeus é promover o debate, privilegiando a troca
de ideias sobre a melhor
forma de aproveitamento
do Aeroporto da Madeira.
José Manuel Rodrigues
frisa que é preciso potenciar aquela nova infra-estrutura como novo meio
de desenvolvimento. E é isso que está por trás da iniciativa, que encara a inauguração não como o fim
de um processo, mas sim
o início de algo novo que
poderá introduzir grandes alterações nalguns
sectores da economia madeirense.

DEFESA

ZEE

DA

o pp vai abordar as implicações do novo aeroporto no Turismo e nos Transportes.

,/

Aguas portuguesas
sem navios "radioactivos"
I

sabei Castro, dirigente
nacional do Partido Ecologista Os Verdes, esteve
ontem em Câmara de Lobos, onde apresentou uma
proposta de lei que o gl'Upo parlamentar a que pertence pretende fazer aprovar na Assembleia da República.
Defender a Zona Económica Exclusiva de Portugal é o objectivo anunciado por este partido,
parte da Coligação Demo-

crática Unitária. Uma defesa qu e deve ser feita,
na perspectiva de "Os Verdes", pela importância
q ue tem para Portugal a
«salvaguarda das actividades economlCas do
país - designadamente o
turismo e as pescas bem como o ambiente,
fundamental como garantia «da saúde pública e
da segurança interna».
Defende assim o partido ecologista que deve ser '

DOMINGO

proibida por Portugal a
passagem pela ZEE de navios que transportem cargas nucleares, destacando os casos do Pacific Pintail e do Pacific Teal, que
várias vezes por ano
transportam material radioactivo e plutónio da
França e Reino Unido para o Japão.
Questionada sobre a
forma como será sanado o
conflito que se daria entre
o ordenamento interno e o

Direito Internacional, Isabel Castro considerou
«que não havia contlito»,
uma vez que Portugal tem
o direito de garantir a.sua
segurança, opondo-se à
passagem destes navios.
Para fundamentar a
sua perspectiva invocou o
Tratado do Rio, ratificado
por Portugal, e a recusa
da opção nuclear tomada
por Portugal.
ROBERTO LOJA
rl oja@d notici as.pt

Os participantes no debate irão ainda abordar temas como os novos caminhos que , se abrem à exportação (e importação)
de produtos, especialmente de ordem agrícola e outros, mais perecíveis.
Vai ser discutida também a política de transportes aéreos para a Madeira, nomeadamente a necessidade de se criar novas alternativas ao nível
dos destinos.
As consequências para
o Turismo serão também
abordadas, nomeadamente o impacto que um previsível abaixamento dos custos de uma viagem para a
Madeira trará em termos
do aumento da procura
deste destino turístico.
Outro assunto que tam-

bém estará em debate será o da liberalização dos
transportes aéreos, sabendo-se desde já que os eurodeputados populares mostram-se contrários ao monopólio da TAP.
Aliás, o próprio serviço
da TAP também estará
em discussão, bem como a
promoção turística da Madeira. Falar-se-á também
da forma como o Estado
português apoia e incentiva essa mesma promoção.
A concluir, José Manuel
Rodrigues reitera que é
importante que se comece
a debater, desde já, as implicações do aumento do
aeroporto na economia e
no quotidiano madeirenses.
MIGUEL Â NGELO
mangelo@d"oticias.pt
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PSD

AVISA

SOCIALISTAS

Durão .Barroso não será
oposição a JardiIn
<<N

ão
concordo
com tudo o que
o meu amIgo
diz. Não concordo necessariamente com todas as declarações polémicas, mas
estou ao seu lado, à frente
do PSD, por tudo o que tem
feito por esta. região do
País». Foi assim que, ontem, num almoço-convívio
com militantes ,e dirigentes .
do partido, na Camacha,
Durão Barroso se afirmou
solidário com Alberto João
Jardim.
O . presidente nacional
dos social-democratas avisou os socialistas que «não
dança a música que eles tocam» e que se pronuncia
apenas sobre as questões
que quer. Por isso, apesar
das pOlémicàs em que se
envolve' o líder madeirense,
Durão Barroso garantiu
que não vai fazer «oposição ao Alberto João Jardim» e «ao próprio partido». «Não. contem comigo
para fazer o jogo dos socialistas», disse.
Barroso deixou claro
que, no partido a que presi- .
de, existe liberdade de pensamento e respeito pelas
opiniões dos outros. Até
porque as polémicas são
questões menores. «Quando se fizer a história da Ma-deira, há um nome que vai
sobressair, não por esta ou
por aquela declaração polé-

PP

•

rão Barroso contar com a
solidariedade e apoio do
PSD-Madeira, assegurou
Alberto João Jardim, .que
tambérÍlesteve no almoço-convívio'do partido. «Estamos solidários consigo e
fartos de instabilidades
que, em vez de combater o
adversário, se entretém a
fazer divisões inadmissíveis dentro do PSD. Tem a
nossa solidariedade para
mudar Portugab>.

Albert;o João Jardim e Durão Barroso fizeram, ontem,
prova pública de solidariedade mútua. No almoço,
na Camacha, o líder nacional do PSD avisou
os socialistas que não será oposição a Jardi'm.

Portugal é o
.objectivo do PSD
O presidente do PSD-Madeira também fez prova pública da solidariedade ao líder' nacional. Segundo Jardim, Durão Barroso é, depois de Francisco Sá Carneiro, o presidente social-democrata que mais tem
defendido as autonomias e
a própria autonomia do partido, consagrada hás estatutos do PSD regional.
Durão Barroso admite que nem sempre concorda 'com as polémicas de Jardim.
«Quando o dr.. Durão Barroso é confrontado com posimica, mas por aquilo que
dade dentro do PSD fazem
Jardim? De quem é culpa
ções nossas e com as ql1ais
fez pelo povo e pela Madeidos níveis de criminalidaparte de uma estratégia ponão é obrigado a concorra. Esse homem é Alberto \ lítica para desviar as atendes de Lisboa e Porto; dos
dar, sempre respeitou este
João Jardim. Alguém lemções da opinião pública da
assaltos e dos "gangs"; da
princípio. Disse sempre
brará os que nos criticam?
subida das taxas de juro?»
má governação do País. «E
que o partido é autónomo»,
Nem daqui a seis meses seporquê? De quem é a culpa
No entanto, salientou, se
lembrou.
atacam o PSD é porque é a
rão lembrados».
de Portugal, este ano, ficar
Posições que, confOrme
Na verdade, adiantou o
atrás da média de cresciúnica saída, a única éspesalientou o líder madeirenrança para Portugal. E pa- • se, foram tomadas como
líder "laranja", estas tentatimento da União Europeia?
vas pl;lra lançar a instabiliÉ do PSD e de .Alberto João . .ra mudar o País, pode Du- . presidente de. um partido
I

COMENTA

OPÇÕES

D O

P S

E

PSD

Elogios a Gil França
críticas a Miguel de Sousa
A

apresentação, ontem,
dos candidatos do PP
por Santa Cruz foi marcada pelos reparos às listas
do ~S e PSD.
Segundo os "populares",
enquanto os socialistas puseram de lado um homem
que defendia os interesses
do concelho, Gil França, o
PSD optou por colocar em
primeiro lugar uma pessoa
que <<ninguém conhece» em
Santa Cruz. Uma referência a Miguel de Sousa.
«Eu tenho que lamentar,
como deputado do CDS·PP
que esteve nos últimos quatro anos na Assembleia Re-.
gional, que o PS tenha afastado o senhor Gil França
das listas do Partido Socialista», revelou José Manuel
Rodrigues.

o pp apresentou a lista de candidatos por Santa Cruz .
O líder do PP confessou
que, apesar de muitas vezes se ter oposto ao deputado do PS, tem que reconhecer que Gil França «era

uma voz activa a favor das
populações do concelho de
Santa Cruz».
Qualidades 'que José Manuel Rodrigues também

identifica no cabeça de lista do PP por Santa Cruz,
João Alberto Freitas, advogado, cujo percurso é marcado «pela defesa dos mais
desfavorecidos e dos mais
fracos e dos direitos, liberdades e garantias do cidadão».
Nos primeiros lugares
da lista surgem ainda ,João
'Vieira, médico, Celestino
Góis, ex-autarca do PS, Manuela Serôdio, professora,
e José Meneses, antigo
guarda republimlno.
João Alberto Freitas
não poupou críticas ao cabeça de lista por Santa
Cruz escolhido pelo PSD. O
candidato do PP atribuiu
uma nota de «OxO abaixo
de O» ao comportamento de
Miguel de Sousa na Assem-

o

bleia Regional, salientando
que «não abriu uma única
vez a boca sobre o concelho de Santa Cruz». «Pode-se dizer que foi eleito para
vice-presidente da Assembleia. É mais um tacho a
juntar a outros tachos do
senhor Miguel de Sousa».
O processo de expropriações para a ampliação do
aeroporto e para a construção da via rápida, a ausên~
cia de um Plano Director
Municipal e as dificuldades '
de acesso ao centro da cidade foram outros assuntos
abordados durante a apresentação da lista do pp
Os "populares" voltaram
a criticar a elevada quantia
gasta na inauguração do
Aeroporto da Madeira e
lembraram que, apesar de
ser patrocinada por particulares, serão menores as
.receitas no ' Orçamento do
próximo ano.
Isto porque as empresas
poderão fazer as deduções
nos impostos, ao abrigo da
Lei do Mecenato.
Si LVIA ORNELAS
50 rn e las@dnoticias.pt
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que está na oposição e que
tem que se haver com a manipulação que é feita pelo
"lobby" da comunicação social de Lisboa - do outro
"lobby" Jardim não falou.
Essa comunicação social «pura e simplesmente»
censura a actividade política de Durão Barroso. De
acordo com Jardim, este é
o mesmo "lobby" que no·
. ano passado deturpou as
suas declarações sobre o
apóio a Timor. Gente que,
no entanto, não dã lições
de ajuda humanitária pe10
esquecimento a que votou
os portugueses residentes
na Venezuela.
No entanto, conforme explicou, os desígnios do partido são os portugueses,
pois o contencioso da Madeira é apenas com uma
certa classe política e certa
comunicação social de Lisboa. «O conflito é com essa
gente», explicou, adiantando que o PSD da Madeira
está do lado dos outros por'tugueses todos. Ou seja, ao
lado daqueles que, em Trás;os-Montes e no Alentejo,
«ainda estão piores que a
Madeira e não têm voz, não
têm rosto para combater
politicamente». Os que, como os madeirenses, ' «estão
à mercê das arbitrariedades destas pessoas que nos
hostilizam», sublinhou, esclarecendo que está «ao lado desses portugueses».

Lembrar
Ferreira do Amaral
Ontem, no almoço, Alberto João Jardim agradeceu
a Ferreira do Amaral, antigo ministro das Obras PÚblicas, pelo que fez em prol
do aeroporto que hoje se
inaugura.
MARTA (AIRES
mca i res@dnoticias.pt

Aeroporto
. para todos
os cidadãos
A UDP-Madeira, que se
afirma satisfeita com a mauguração do Aeroporto do
Furichal, quer que a nova infra-estrutura sirva para melhorar a qualidade de vida
dos madeirenses. A obra é
de todos os cidadãos e foi
feito com verbas europeias.
«Não é obra de um partido».
Num comuniéado de imprensa, a UDP faz votos para que «a nova estrutura seja posta ao serviço dos madeirenses, que melhore realmente os transportes de
pessoas e mercadorias, de
modo a contribuir para o de·
senvolvimento da RAM».
Segundo os democratas-populares, «o aeroporto é
importante para o Turismo,
mas não se pode descurar
os outros aspectos, inclusive o desenvolvimento económico e os preços de bens de
consuplo».
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Aspecto geral das Forças em presença no acto inaugural.
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Bispo D. Frei David de Sousa lança a bênção em Santa Catarina.

SÉCULO

Lutar pela realização
de um sonho com asas
E

stabilizado o poder
político, organizadas as finanças, assegurada a moeda, garantidaa disponibilidade dos cac
pitais (Oliveira Salazar volta a desfrutar de um propagandeado período de prestígio na governação), já se
havia iniciado no País o
"planeamento económico"
com o 1°. PLANO DE FOMENTO (1953), o qual iria
prosseguir em sucessivas
fases dé êxito variável.
O que vai ressaltar, pelos anos seguintes, neste tipo de Planos de Fomento,
reside no constatar de que,
se há realmente uma certa
estabilidade em relação à
indústria (siderurgia, celulose, construção naval, adubos e cimentos, cadeias de
construção automóvel), é
muito mais incerto o planeamento económico no
seli todo. Apesar de em
Março de 1956, consolidando o sistema corporativo,
ter sido apresentada na Assembleia Nacional a propu"ta de Lei que instituiu
as corporações da Lavoura, Indústria, Comércio,
Transportes e Turismo,
Crédito e Seguros, Pesca e
Conservas.
Voando para Southampton, via Lisboa, ou na inversa até ao Funchal, os pássaros de metal erguiam-se
nas alturas ou amaravam

,

•

A experiência dos factos e a demora, e quase
impossibilidade, de obter no Funchal uma zona
de mar suficientemente abrigada para o Serviço
de hidroaviões, faz com que, de novo, se ponha
o problema da Madeira possuir um aeródromo, que
permita um serviço regular de comunicações aéreas.

RUI DINIS ALVES

o Presidente da República, Américo Thomaz. entrando no novo aeroporto,
em nossas águas com irregularidade. Eram os pássaros da Companhia, de Navegação Aérea "AQUILA AIRWAYS" ... emprestando uma
ajuda às comunicações da

ilha com o exterior (ajuda
iniciada em 1949). A frota
mercante nacional oferecia
novas unidades (para servir as linhas do Brasil, Venezuela, ou portos de Áfri-

ca), companhias de navegação estrangeiras passaram
a tocar o Funchal com alguma regularidade (paquetes
de turismo ou de carreira
transatlântica), o porto da

capital madeirense iria pas- ,
sar por necessárias obras
de ampliação. Mas, em
1956, vão já os responsáveis pelos diferentes sectores de desenvolvimento económico pensando no grande salto devido à projecção
turística da ilha.
Na Assembleia Nacional, nesse ano e seguintes,
um deputado vai bater-se
pela necessidade da construção de um aeródromo como condição indispensável
ao desenvolvimento e ao
progresso da Madeira: o
DI'. Alberto de Araújo, advogado e director deste Diário, já então e sempre o
mais importante e influente matutino madeirense.
Numa sua intervenção em
Junho/1956 '(recordamo-la
aqui) ele pôde acentuar e
propor no hemiciclo de São
Bento':
"Ultimam!'lnte, e em face
de uma situação de prejuízo motivada pela irregularidade das carreiras e apesar dos importantes subsídios oficiais recebidos , a
"AQUILA AIRWAYS" acabou com a viagem de ida e
volta entre o Funchal e Inglaterra com escala pela capital portuguesa.
Esta redução de tráfego
faz surgir no espírito dos
madeirenses a apreensão
fundada de que mais dia
menos dia a "AQUILA" pos-

sa cancelar, definitivamente, as suas carreiras e a Madeira ficar privada, completamente, de comurncações
aéreas . .
A experiência dos factos
e a demora, e quase impossibilidade, de obter no Funchal uma zona de mar suficientemente abrigada para
o Serviço de hidroaviões,
faz com que de novo se ponha o problema da Madeira
possuir um aeródromo que
permita um serviço regular
de comunicações aéreas
com aquela ilha (... ),
(... ) O certo, porém, é
que essa riqueza enorme,
que é o turismo na Madeira, não pode ser devidamente, aproveitada nem impulsionada em larga escala
a construção hoteleira, como é necessário, enquanto
aquela ilha estiver desprovida de comurncações aéreas estáveis e regulares.
Bem sabemos que o problema não é tecnicamente
fácil. Mas a Madeira, que
deve ao Governo de Salazar as estradas, os aproveitamentos hidráulicos, a
electrificação, a solução do
problema do porto, espera
e confia que se dê mais um
passo indispensável para o
progresso e desenvolvimento dessa magillfica e, valiosa parcela do território português,"
Pois, no ano de 1957, um
primeiro e pequeno avião
será utilizado para pré-estudos de condições numa
pista experimental em Santa Catarina. As obras do
Aeroporto de Santa Cruz
vão ganhar corpo desde os
inícios da década de sessenta, sendo a nossa principal pista, finalmente, inaugurada em 8 de Julho de
1964. De 1960 até 1964, a ligação aérea Lisboa-Madeira terminava no Aeroporto
de Porto Santo.
rdalves @dnoticias.pt
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Do mar à serra
madeirensesemfesta
A

aragem europeia
que sopra sobre o
. pàís, em 1964, força
a economia nacional a
abrir as portas da sua fortaleza, por muito que desagrade a Salazar. A adesão
à EFTA (Associação. Europeia do- Comércio Livre,
juntando a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, Portugal, o Reino Unido, a Suécia e a Suíça), iniciada na
transição para os anos 60
e abrindo a Portugal um
mercado de 90 milhões de
pessoas, anuncia já um movimento tornado irreversível na década.
É não só 'o "boom" da
economia europeia e mundial nos anos 50 e 60 que
arrasta Portugal, mas também a realidade política im- .
posta pela guerra em África que leva Salazar a autorizar a admissão de investimentos estrangeiros. Só as
entradas em Portugal de
capitais privados a longo
prazo ascendem a 20 mi- .
lhões de contos no período
entre 1961 e 1967, enquanto entre 1943 e 1960 mal haviam ultrapassado os dois
milhões.
1964 - Portugal estava a
contas com as guerras de
libertação nas frentes aJricanas de Angola, Guiné e
Moçambique. A juventude
portuguesa (na qual se incluía em significativa parte
a madeirense) engrossava
as fileiras de nossas Forças Armadas e tornava-se
regular a mobilização para
os diferentes espaços de
combate. Problemas de nacionalismo e interesse económico, baptizados de unidade na sua índole multira-.
cial e pluricontinental, vão
tentando teimosamente o
regime a impor no tempo a
força militar à força da sol~lÇão política e negociada.
E o tempo do "Angola é nossa".
1964 -;- A Madeira dis-

•

O 8 de Julho/1964 foi um grande dia para a Madeira. Tudo decorreu
por forma admirável tendo sido possível executar integralmente
o programa traçado. A beleza dó tempo, o esplendôr do sol, \ tudo favoreceu aquela apoteose qUe culminou com inaúgur·ação
do Aeroporto de Santa Crúz. A Madeira está de parabéns.

a

RUI DIN IS ALVES

o "Super Constellation G" da TAP que aterrou na nova pista em 8 de Julho de 1964.
põe, finalmente, após muitos anos de esforçadas pugnas ,
incompreendidas
umas ou ostensivamente
desprezadas outras, de
duas infra-estruturas essenciais à sua vivência in-

sl.!lar e de ambicionada ·
abertura ao exterior, condF
ção de garantia ao desenvolvimento económico: um
porto ampliado (inaugurado em 1962) e um aeroporto em Santa Cruz (inaugu-

rado em 1964). Pese embora a primeira estrutura pecasse por tardia no tempo
(o ouro da navegação turístico-marítima já se despedia) e a segunda se apresentasse limitada nas di-

Convidados desembarcam no avião da TAP.

mensões de uma pista que
se não projectava na evolução quase imediata da técnica aeronáutica, os madeirenses vão apostar na sua
hora. Não, a melhor. Mas, a
então possivel.
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À imagem do que vai
ocorrer ilesta manhã do
ano da graça de 2000, com
a inauguração pomposa e
circunstancial do agora intercontinental Aeroporto
da Madeira, igualmente a
manhã de 8 de Julho/ 1964
constituiu um momento de
grande festa e orgulho do
povo madeirense. Tratava-se de uma infra-estrutura
de tomo ào tempo, uma pista de 1.600 metros de cariz
doméstico, porém, empolgante no seu significado futuro.
Mobilizaram-se as 101'ças vivas do arquipélago,
recebeu-se o Presidente da
República, contra-almirante Américo de Deus Rodrigues Thomaz, desembarcado no Funchal de uma viagem presidencial encetada
a bordo do paquete "Prínci- pe Perfeito'! e com rota até
Moçambique, o povo saiu à
rua e festejou com foguetes.
Era Governador do Distrito (desde 1951) o Comandante João Inocêncio Camacho de Freitas, Governador Militar o brigadeiro
Fernando Dias Pires Monteiro, o Bispo do Funchal
D. Frei David de Sousa,
presidente da Junta Geral
do Distrito o coronel Fernando Homem da Costa
(um dos grandes dinamizadores daquela obra ao longo de uma década), presidente da Câmara Municipal do Funchal, António
Bettencourt Sardinha, e
presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dr.
João Militão Rodrigues, o
homem que fez as honras
da.casa.
Na sala de desembarque
de passageiros cumpriu-se
a sessão solene comemorativa da inauguração. Às
11.25 h... aterra o avião
inaugural, um "Super-Constellation G", da TAP
E o Presidente Américo
Thomaz a~sinalaria em
seu discurso: «Esta é a primeira etapa da viagem que
iniciei há dois dias e foi só
pór consideração para com
a ilha da Madeira que me
propus inaugurar, nesta
viagem, o seu Aeroporto.
Abri, portanto, uma excepção à finalidade da minha
visita mas, como comecei
por dizer, fi-lo com imenso
prazer».
Significativo . E hipócrita.
rda Ives@dnoticias.pt

o Presidente. passando em revista as forças militares.
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TriStar da '
"Air Luxor"
treina hoje
Um avião "Lockheed Tristar 1011/500" da companhia
portuguesa "Air Luxor" será o
último avião de grande porte
a aterrar esta manhã na nova
pista do Aeroporto da Madeira antes da cerimónia inaugural.
O aparelho que tem capacidade para cerca de 250 pássageiros, ficará estaéionado na
pista estando previsto que logo após a reabertura, pelas 14
horas, inicie uma sessão de
treinos para certificação do
aparelho e de quatro comandantes da companhia. ' Dirige
a operação o cte. Paulo Milpuri, lUll dos co-proprietários da
empresa, antigo comandante
da companhia "Air Atlantis",
que foi subsidiária da TAP.
Recorde-se a propósito que
a "Air Luxor" teve durante os
últimos anos a responsabilidade operacional da empresa
"Air Zarco" do Grupo Pestana,
agDra independente e certificada para voar com a designação "Euro Atlantic Airways".
As três empresas portuguesas de voos não-regulares, conhecidas no mercado por companhias de charters - a Yes
Air", a "Euro Atlantic Airways" e a "Air Luxor" - con- .
tam na sua frota aparelhos
"Tristar 1011/500".
Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar este natural interesse da "Air Luxor" peló novo
aeroporto da Madeira prende-se com a possibilidade de virem a ocorrer novos cenários
operacionais e comerciais em
mercados relacionados com a
emigração (África do Sul e
América Latina e do Norte) e
com os mercados turísticos do
Norte da Europa.
Também no dia de hoje, e
por curiosa coincidência haverá uma estreia no aeroporto
da Madeira. Trata-se do que
podemos chamar um dos
mais luxuosos aviões do mnndo. Um modernissimo "Business Jet" da Boeing com as co.res da companhia suíça "PrivatAir", que é considerada a
companhia de maior luxo do
mnndo, aterrará na Madeira
pela primeira vez, com uma
excursão de milionários.
Os passageiros ficarão hospedados no Hotel Reid's Palace até ao próximo domingo. O
avião aguardará no aeroPQrto.

C.F.

Buthelezi ficou satisfeito com o convite piua vir à Madeira, nesta ocasião histórica.

BUT HEL E ,ZI

N O

VO O

IN A UGU R AL

Ministro acalma
emigrantes da Madeira
.•

Mangoshutu
Buthelezi foi
a primeira
entidade
internacional
de relevo a
chegar à
Madei ra.

M

angoshutu Buthelezi foi a primeira entidade internacional de relevo a chegar à Madeira, inaugurando as carreiras comerciais da TAP
em aviões de grande porte.
Convidado para a cerimónia de inauguração do novo
Aeroporto, o ministro sul-africano da Administração Interna e líder dos zulus saudou o povo da Região, nomeadamente os que têm estado na África do Sul e que
com o seu trabalho muito
têm contribuído para o desenvolvimento da grande
nação africana.
No aeroporto Buthelezi e
a sua comitiva foram recebidos por Alberto João Jal'dim e José Agostinho Pereira de Gouveia, pelo embai-

P RI M E IRO

A 340 da TAp, aos co mandos de José Morgado. faz-se à nova pista do aeroporto.

xador da África do Sul em
Lisboa, Lucas Makhubela, e
pelo cônsul honorário na
Mad,eira, Peter Boot.
Buthelezi manifestou a
sua grande satisfação por
se encontrar na Madeira numa ocasião de grande significado, como é o da inauguração do novo aeroporto.
Vincou o apreço do seu governo e destacou o facto de

A - 3 4 O

D E

ter sido um dos convidados
de honra. .
Respondendo a uma pergunta sobre a onda de violência que assola o país, o
ministro sul-africano disse
que o seu governo está determinado em acabar com a
violência no país. «Temos
esforços concentrados no
crime tradicional, mas é necessário que toda a comuni-

C A R AC A S

Voo chegou cheio
O

segundo "Airbus-340" a
aterrar na Madeira
com passageiros foi o "D.
Francisco de Almeida".
Eram 14 horas e 14 minutos, quando a aeronave tocou a pista entrando pelo lado de Machico. Era proveniente de Caracas e aterrou

o minist ro sul-africa no· foi recebido por Jardim.

com tempo calmo, utilizando apenas três quartos da
pista. A aterragem, presenciada por centenas de pessoas nas varandas do aeroporto, foi acompanhada por
uma estrondosa salva de
palmas. O atraso de mais de
6 horas verificou-se no per-

curso Lisboa-Caracas, na
quarta-feira. Com a lotação
esgotada, o aparelho seguiu
depois para Lisboa levando
passageiros dos voos regulares Funchal-Lisboa. Uma
descolagem também sem
quaisquer sobressaltos.
O músico italiano Dapte

Gualtieri, que se encontra
em Caracas desde há 51
anos, e que conhece a Madeira desde quando aqui passou de barco a caminho da
América Latina, foi o primeiro passageiro a sair das instalações do aeroporto. Professor de música, director

dade sul-africana esteja reunida com o objectivo comum de enfrentar a situação» que, reconheceu, não é
muito agradável. Por isso,
anunciou Buthelezi, desde
há algumas semanas foram
decididos a implementação
de novas medidas de segurança, numa acção conjunta dos ministros responsáveis pela Segurança, Justide run a banda, Gualtieri é
uma pessoa muito conhecida entre os madeirenses de
Caracas, contando com muitos amigos entre a colónia.
Comprou uma casa em Câmara dt) Lobos há 21 anos.
Em 1991 foi candidato à alcadia de Chacao.
Maria Isabel da Silva, natural de S. Vicente, com 51
anos de idade, 35 dos quais
em Caracas, desembarcou
em seguida, com uma bandeit'a da Venezuela, o que

ça e Administração Interna,
assim como um estudo global da situação que se vive
no país, em consequência
da delinquência. Estão também constituídas comissões
interministeriais com a colaboração do próprio Parlamento, para tal fim.

Jardim solidário
com Timor Leste
Falando após a chegada
de Butehelezi ao Funchal,
Alberto João Jardim c<)llsiderou que entende que «Timor Leste não é um desígnio nacional, ao contrário
do que diz o Partido Socialista. Desígnio nacional são
os portugueses, é Portugal».
Respondendo
directamente ao dirigente do PS
em Lisboa, o governante
nrnadeirense fez questão
em acentuar que «é falso
que eu seja contra a ajuda a
Timor-Leste, porque eu não
sou. Sou, pela ajuda humanitária seja a favor de Timor Leste, seja a qualquer
pessoa com qualquer tipo
de provação».
«Isto é mais uma canalhada falsa da habitual canalha que levanta campanhas contra mim», rematou
Jardim.
/ Anteontem em Lisboa o
PS reeditou o repto a Durão
,Barroso para saber se aprova as declru;ações de João
Jardim que pede o fim do
apoio de Portugal a Timor-Leste.
CATANHO FERNANDES
dernandes@dnotidas.pt

foi saudado com grande delírio por todos os presentes.
Com o marido, Venâncio Mata, tem uma frutaria em EI
Paraíso. Não vinha cá há cinco anos e fez questão, como
a maioria dos passageiros
de ontem, em cumprir a promessa de vir no primeiro
voo directo ao Funchal.
Disse-nos que estava satisfeitíssima, como todos,
aliás.
CATANHO FERNANDES
de rna nd es@dnaticias.pt
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Maior abnoço da Região
•
o do Alentejo
COlD
O

almoço de hoje, sob
os pilares do Aeroporto da Madeira,
vai ser de arromba. E é mesmo o maior de sempre alguma vez servido na Região.
E, como numa boa mesa
portuguesa, o vinho é uma
certeza, os tintos e brancos, têm a qualidade do
Alentejo; vêm da afamada
Herdade do Esporão.
O "buffet" tem, desde o
peixe à came, opções para
todos os gostos. A mundialmente famosa espada preta
para quem quiser provar
uma especialidade típica
da Região. Para os paladares mais · conservadores,
não falta o bem português
bacalhau. Os mais apurados e exigentes podem "atacar" o salmão.
Mas, segundo o provérbio, como peixe não puxa
carroça, a carne também
marca presença, com peito
de frango e vitela. Isto, claro, além das habituais saladas frias que podem ser recheadas com os sempre
apetecidos camarões.

Pudim de Maracujá
As bocas mais doces
também não se' vão queixar.. Além das tradicionais
saladas de frutas, os pudins tropicais, como o de
maracujá, fazem parte da
ementa.
Os cerca de 2500 convi-

NÃO

•

O super-almoçQ do aeroporto vai ter cerca de 2500
convidados, disposto em 250 mesas e servidos por 150
empregados. E não faltam as iguarias madeirenses,
como a espada preta e o pudim de maracujá . .

o grupo de emigrantes da Venezuela chegou, ontem, para estar na festa do aeroporto.
dados para tão farto repasto, entre os quais se contam
os trabalhadores da obra,
vão sentar-se em mesas de
10 lugares, o que, bem feitas as contas, perfaz 250
I
mesas.
Nas mesas vão estar perto de 9000 pratos, igual número de talheres e uns
7000 copos.
Quanto a empregados,
tudo aponta para que este-

ENTENDEM

jam cerca de 1'50, prontos a
bem'servir.
Na pr~paração deste super-almoço estiveram a trabalhar 10 cozinheiros e 15
ajudantes. ,
Um dos pontos altos da
festa vai ser certamente a
largada de 90 mil balões, a
cargo da empresa BalãoMania. As cores a usar são, o
azul e o amarelo, cores da
Madeira; mai~ o vermelho e

ATITUDE

DA

verde, da bandeira portuguesa.
Está é a 2a maior largada de sempre alguma vez
feita em território português. A primeira, que teve
120 mil balões, fez-se mo Estádio da Luz, a 6 de Agosto.
O gás utilizado é o hélio
e, conforme afirmou Francisco Santos .d a empresa
que vai efectuar o lançamento, é inofensivo.

TAP .. .

/

Portugueses da Africa do .Sul
querem voo directo ao Funchal

o

s portugt}eses residentes na Africa do Sul
querem que a TAP abra o
voo directo Joanesburgo-Funchal, pelo menos uma
vez por semana. A operação realizada ontem, embora histórica, foi, pelos vistos, apenas para animação
do programa da inauguração, já que a operação não
terá continuação.
As perspectivas não são
muito favoráveis para os
passageiros. A estratégia
comercial da companhia
portuguesa em relação à
África do Sul, para o próximo Inverno, lATA já foi definida e os voos para Portugal passarão a ser realiza"
dos via Maputo, e directos
a Lisboa, sendo a ligação

João Laranjeiro de Abreu, cônsul-geral em Joanesburgo.

para Moçambique, feita em
aparelhos da SAA (South
African Airways) ou da
LAM (Linhas Aéreas de

Moçambique). Igual proce- '
dimento observar-se-á no
regresso.
Trata-se de uma situa-

ção difícil de explicar à colónia de emigrantes madeirenses (cerca de 60% do tráfego étnico na África do
Sul) que vendo concretizado o melhoramento da pista da Madeira, perdem por
outro lado a grande oportunidade de poderem vir à
sua terra em voo directo,
uma ligação que poderia demorar apenas metade do
tempo, tendo em conta as
viagens e as esperas em aeroportos intermediários, a
que são obrigados actualmente. O cônsul-geral de
Portugal em Joanesburgo,
João Laranjeira Abreu,
que ontem chegou ao Funchal no primeiro voo, disse
ao DIÁRIO que aproveitará
a sua estadia na Madeira

Os balões podem atingir
os 3000 metros, altura em
que, por diferenças de temperatura e também devido
à pressão atmosférica, rebentam.
Os fragmentos são biodegradáveis e, em cinco anos,
garantiu-nos Francisco Santos, não haverá qualquer
vestígio. A operação de enchinlento prolongou-se por
toda noite. Desde às 23.00
que mais de 90 pessoas andaram nesta tarefa. Alguns
foram madeirenses, que a
empresa seleccionou e deu
a adequada formação.
A cerimónia será coberta por centenas de profissio"
nais de comunicação, ·incluindo estrangeiros. Aliás,
neste campo, até a famosa
estação de televisão norte-americana, CNN vai marcar presença.
Segundo informações da
Edicarte, empresa responsável pela cerimónia, foram
passadas 500 credenciais
para profissionais da Comunicação Social, sendo 30 estrangeiros. Quanto à RTP-M, foi destacada .uma gigantesca equipa para assegurar a transmissão em directo. Em acção, das 09.00
às 13.00, vão estar 80 profissionais, com 12 câmaras
apoiadas por dois carros de
exteriores. A tudo isto, junta-se um helicóptero.
Entretanto ontem já aterram dois Airbus (aviões de
para sensibilizar as autoridades nacionais e regionais, mas sobretudo os responsáveis da TAP, sobre a
necessidade de concretizar a operação directa,
pois será uma grande de- ·
cepção para todos os madeirenses, que vivem na
África do Sul, se tal serviço
não for disponibilizado.
Laranjeira Abreu disse-nos que tem muita esperança de que a companhia
portuguesa venha a entender esta pretensão legítima dos madeirenses, e de
todos os portugueses. Afirmou-nos que está mandatado para apresentar a proposta e defendê-la, porque
ao
contrário,
afirma,
«quem perderá prestígio é
a própria TAP».
O diplomata está confiante de que a situação será revista, pois o novo delegado da companhia em Joanesburgo, Helder _ Gomes
(um ilhéu que já fez um excelente trabalho em Caracas) está muito empenhado l}uma solução satisfató-
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grande porte). Um vindo da
Africa do Sul e outro da Venezuela. No total, podemos
adiantar que trouxeram 5
centenas de passageiros.
Amanhã são es~erados
mais dois. Logo de madrugada, entre as · 07.00 e as '
08.00, chega de São Paulo
um Airbus 340 e, de Boston,
um 310 , perfazendo mais
170 passageiros.

PSP com 300 agentes
Face ao gigantismo da
cerimónia, a PSP vai ter
no terreno entre 250 e 300
agentes , cujas tarefas não
se limitam ao policiamento e segurança no Aeroporto da Madeira. As instalações hoteleiras onde
vão ficar alojadas as personagens importàntes estão também "debaixo do
olho" das forças da lei.
Para aqueles que não
querem assistir a cerimónia, o Comissário Félix recomenda que utilizem as
estradas mais" a norte do
aeroporto. Assim quem
vier de Machico deve subir a estrada da Matur,
em direcção ao Santo da
Serra; quem for para o lado Este ou Norte não para
o aeroporto deve subir na
estrada regiol)al de Gaula, rumo às Aguas Mansas. Agora é só esperar pela festa e, em princípio, o
tempo não vai complicar,
isto segundo informações
recolhidas no Observatório de Meteorologia do
Funchal. Apesar de estar
previsto períodos de céu
muito nublado, o vento, de
sudoeste, deve soprar a
menos de 20 km hora. Ou
seja, um dia COl)lO tantos
outros em que o ex-aeroporto de Santa Catarina
esteve aberto à navegação
aérea.
EMANUEL BENTO
e be nto@dnaticias.pt

ria. Há que recuperar o
prestígio da companhia, fazendo esquecer a gestão
do anterior delegado, «que
foi muito má para a companhia», considerou LaranjeiraAbreu.
Quanto ao crescente índice de violência na África
do Sul, disse-nos:
«Como cônsul-geral estou naturalmente preocupado porque de facto tem
havido uma longa lista de
vítimas portuguesas. A solução passará pela estabilização da sociedade civil
sul-africana, mas passa
também por uma mudança
de hábitos da sociedade ,
portuguesa» .
Muitas pessoas assistiram na varanda do aeroporto à aterragem do "Wesceslau de Morais", omesmo aparelho que esteve a
treinar no passado dia 12 e
que tÍllha aos comandos o
comandante José Morgado, chefe da frota A-340 da
companhia portuguesa.
CATANHO FERNANDES
cfernandes@dnotidas,pt
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Teleférico faz
teste final no sábado
,

,

O

DIÁRIO já andou
no teleférico e fez o
percurso, de ida e
volta entre o Almirante
Reis e as Babosas, no Monte,numa duração de pouco
mais de 20 minutos, Segundo a opinião do nosso repórter fotográfico, a cabine é «confortável» e a re- ,
gistar a panorâmica sobre
a cidade que, vista do alto,
junto à cota 200, é simplesmente «fantástica».
No próximo sábado,
adiantou o responsável pela obrá, engenheiro Pinto
Correia, far-se-á «um teste final» e, para tal, vão
ser colocados, em cada cabine, 500 quilos, em sacos
de areia.
Depois deste ensaio, os
trabalhos que faltam são
as «afinações electrónicas»;
Ou seja; mais uma semana e deve estar tudo

PRÉMIO

Isto porque aconteceu
um pequeno problema
com o camião que trazia
, os vidros de . Espanha. Ao
ter um acidente, partiram-se «uma série deles».
Por isso, junto ' à fábrica, estão a ser feitos todos
os esforços «para retomar
encomenda».
',
As estações são bastante amplas, «para as pessoas poderem entrar e saírem à.vontade» e a luminosidade .é uma constánte
porque, «à volta», são todas espelhadas', com «vidro temperado de 12mm».

a:

Restaurante
nas Babósas
Cada cabine do teleférico pode transportar 8 passageiros.

concluído. Aliás, a inauguração, embora a data não
esteja confirmada oficial-

"CIDADE

mente, deve acontecer no
dia 9 de Outubro.
Neste momento, o único

obstaculo para a obra estar pronta são «os vidros
para as duas estações».

Nas Babosas, os passageiros podem contar com
um café, um restaurante e
uma loja de venda de "souveninis" .

Quanto ao Funchal, apesar de espaçosa, a estação
conta praticamente apenas com o balcão de atendimento ao público.
, No percurso efectuado
pelo DIÁRIO há a registar,
logo no início, a parte
mais degradada da Zona
Velha.
A paisagem começa a
mudar com a chegada à
Escola Jaime Moniz.
Daqui o teleférico sobe
passa a Ribeira de João
Gomes e continua a subir
pela Pena.
J á perto das Babosas a
paisagem muda de figura
e as manchas verdes ganham mais visibilidade.
A descida, segundo o
nosso repórter fotográfico, pareceu-lhe mais rápida e, em termos visuais, ficou-lhe na retina o ex-Casino Park Hotel.
Contudo, quando entrar
em funcionamento, garantiu Pinto Correia, o percurso faz-se em «lO minutos».
Conforme já foi noticiado anteriormente, depois
de pronto, o teleférico pode transportar, em 42 cabines de oito passageiros cada, 800 passageiros por hora.
O controlo do teleférico
é automático, sendo feito
nas duas estações.
EMANUEL BENTO
ebe n to@dnoti(ias.pt

FLORIDA "

Governo da República
"esqueceu"·o Funchal
A

cidade do Funchal recebeu nesta semana o
prémio internacional para o
município mais florido "Entente Florale 2000".
Segundo Raimundo Quintal, vereador da Oâmara Municipal do Funchal (CMF), a
edilidade está . desiludida
com a actuação do Governo
Central que até ao momento ainda não soube congratular a região e o concelho.
O porta-voz da CMF lembrou que, em quinze anos
de participação portuguesa,
esta foi a primeira vez que
Portugal recebeu o galardão de ouro neste concurso
internacional.
«Não quero fazer deste
galardão uma batalha político-partidária», afirmou Raimundo Quintal, sem deixar
de referir que, com esta atitude, parece que «o Governo Central se esquece que
somos parcela do território
português» .
O responsável pelo pelouro do Ambiente não quis deixar de referir que o galardão nacional que levou o
Funchal a participar no "Entente Florale 2000" ainda
não foi entregue ao muniCÍpio.
Uma outra palavra de de-

sag1'ado da CMF foi destinada aos órgãos de comunicação social a nível de Portugal continental, que não noticiou o prémio que, pela primeira vez, uma cidade portuguesa recebeu.
Raimuildo Quintal apelou para os comerciantes e
população em geral da cida' de do Funchal para corítinuarem o bom trabalho de
embelezamento do município, salientando que «não
podemos de modo nenhum
dormir ~ sombra deste galardão. E preciso continuar
a lutar para o Funchal ser
uma cidade de flores e de
menos lixo».
Relativamente às afirmações feitas pela CDU-M no
que concerne aos problemas ambientais do Funchal,
RaiIÍmndo Quintal salientou
que não existem quaisquer
pedreiras dentro do Parque
Ecológico e muito menos
despejos no litoral funchalense.
No que se refere aos assuntos discutidos na reunião da CMF que decorreu
durante a manhã de ontem,
foi estabelecido que será
aberto um concurso para
uma e'stação elevatória (de
tratamento de esgotos) na
Praia Formosa.

Nesta reunião foi também acordado que será dado o nome do pintor, recentemente falecid'o, Danilo
Gouveia, a uma rua da cidade e que o atelier deste artista madeirense, na zona
velha da cidade e que foi cedido pela CMF, continuará a
ser utilizado por artistas locais.

PS critica
Os vereadores da CMF
eleitos pelo Partido Socialistas· insurgiram-se na tarde
de ontem relativamente à
decisão desta edilidade referente à permissão de mais
um andar num prédio da Zona Velha da cidade.
De acordo com estes vereadores, «a Zona Velha foi
classificada como Conjunto
Arquitectónico de Valor Regional pelo Dec. Leg. Reg.
21/86 que, entre outras regras, 'proibia o aumento da
cércea dos edifícios.»
Segundo os socialistas,
nada tem sido feito para recuperar esta zona' da cidade do Funchal, o que tem levado a uma crescente desvalorização do património cultural do mesmo perimetro.
ANA CORREIA MARTINS
a (O r re ia@~ n ati ci a s. p t

INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO DA ,MADEIRA

A FESTA DA SOLIDARIEDADE
o Partido Socialista-Madeira associa-se a todos os
Madeirenses e Porto-santenses e apela à sua participação na ,festa da solidariedade da inauguração do
Aeroporto da Madeira, obra de relevância política,
social e econó~ica que a todos inegavelmente beneficia -:- País e Região - cuja execução se deve à solidariedade da União Europeia, ao empenho do Estado
Português e da Região Autónoma e que é uma marca
de qualidade do nosso futuro.

o Partiqo Socialista-Madeira saúda calorosamente
o Preseidente da República e todas as entidades
civis, militares e religiosas presentes.

o SECRETARIADO REGIONAL DO PS-MADEIRA

.
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Todos cODl o Dlédico

e contra o MP
F

rancisco Gomes, o
médico do Porto
Santo que foi condenado a quatro meses de prisão por alegadamente ter
posto na rua do Centro de
Saúde um polícia, com recurso à violência, não ficou
indiferente às manifestações calorosas que nos últimos dias aconteceram na
ilha.
Primeiro foi um abaixo-assinado que reuniu cerca
de duas mil e trezentas as. sinaturas, documento este
que foi .enviado às entidades oficiais, levando o presidente do Governo Regional a solidarizar-se com o
médico. Na noite de quarta-feira foi a vez do Rotary
Clube do Porto Santo promover um jantar que serviu de pretexto para a comunidade local tentar demover o médico dos seus
intentos de deixar a ilha,
Reunindo cerca de cem
convivas, o jantar saldou-se por uma manifestação
calorosa, que comoveu não
só Francisco Gomes, como
muitos dos presentes - algumas pessoas choraram
convulsivamente -, com as
diferentes intervenções a
conseguirem os seus intentos: o médico reconsiderou
na sua deci$ão de deixar o.
Porto Santo, mostrando
abertura para continuar.
Com José António Castro, presidente do Rotary
HM

•

O médico Francisco Gomes foi alvo de diversas
manifestações de solidariedade, no Porto Santo. O
alvo principal das críticas tem sido o Ministério Público
e, de uma forma mais geral, a Justiça portuguesa.'

o Rotary Club do Porto Santo deu um jantar de apoio a Francisco Gomes.
\

Clube do Porto Santo a afir- , rios porto-santenses deixou o mote ao pedir a Franmar que "a mágoa não é a
atitude do polícia ou a decicisco Gomes para não deisão de um juiz, mas sim o
xar a ilha.
Coube a José Rosado a
silêncio covarde daqueles
a quem sempre dignificou
intervenção mais acalora- a classe médica - e aqueda da noite. E o rotário,
les a quem sempre ajuq~e também esteve em redou", o presidente dos rotá'presentação do presidente

ASSINALA

INíCIO

DA

do Governo Regional, não
poupou a justiça portuguesa, não se furtando a críticas duras à actuação da representante do .Ministério
Público na ilha, bem como
do sistema judiciaL Um discurso "violento", em que José Rosado se colocou ao la-

C.oNSTRUÇÃO

Habitação social
no Pico dos Barcelos
O

presidente do Instituto da Habitação da
Madeira (IHM), Manuel António Correia, esteve, ontem, no ·Pico dos Barcelos,
onde procedeu ao lançamento da primeira pedra
nas obras de 84 novos fogos sociais. Esta cerimónia
simbólica, que contou com
a presen'Ça do secretário
regional do Equipamento
Social, Jorge Jardilh Fernandes, teve por objectivo
assiJ?,alar o arranque do novo programa de habitações
económicas do InsÜtuto,
na zona do Funchal.
Segundo Jorge Jardim
Fernandes, o empreendimento abrange 84 fogos
que, depois de construídos,

serão encaminhados para
familias carenciadas, nomeadamente através da
. venda ou do arrendamento. Esta medidá, segundo o
secretário regional, «permite que alguns agregados familiares possam adquirir a
sua própria habitação a
preços que não seriam encontrados no mercado».
Sendo o primeiro conjunto habitacional desenvolvido no Funchal, no âmbito .
deste programa, o secretário afirmou que «esta acção vem ajudar em muito a
resolução do problema da
habitação na cidade», existindo já outros conjuntos
em vários concelhos da Região, nomeadamente nos

As habitações estarão prontas em meados de 2001.

do do médico, assumindo
que a partir de agora é um
potencial perseguido da Delegada do MP eda Polícia,
numa confissão pública de
que a Justiça no Porto Santo é revanchista e persegue pessoas. E o Delegado
do Governo Regional afirmou, mesmo, que o MP tinha sido incompetente.
Num ambiente muito
emotivo, Francisco Gomes
.teve dificuldades em dirigir algumas palavras aos
presentes. Chorando, o médico desabafou a sua mágoa pela forma como todo
o processo decorreu, pois
sentiu-se só e abandonado,
não evitando uma crítica
ao colega que desempenha
o cargo de director do Centro de Saúde onde se deu o
incidente que levou à sua
condenação.
Não respondendo directamente aos sucessivos
apelos feitos ao longo da
noite, o médico deixou entender que estava disponível para continuar - na sala ouviu-se uma manifestação efusiva de alegria mas não perdeu a oportunidade de recordar a forma
como foi condenado, numa
alusão à credibilidade das
testemunhas da acusação,
bem como à actuação do
próprio Tribunal. Naturalmente que a Delegada do
Mp não foi poupada ...

Movimento
inusual
na pista

MIGUEL TORRES CUNHA

o Aeroporto do Porto Santo viveu ontem um dia muito
intenso, com um registo de
tráfego que levou à placa de
estacionamento várias aeronaves. Tudo porque na nova
placa de estacionamento do
Aeroporto da Madeira não
vai ficar nenhum avião, já
que esta noite serão feitos os
últimos preparativos para a
cerimónia.
Tal como noticiámos na
nossa edição de ontem, quatro F16, um C130, um Avio~
car, o PUMA e quatro Alpha
Jet da Força Aérea Portuguesa já estão na ilha a preparar
a sua participação no festival
aéreo que vai assinalar a
inauguração do aeroporto,
tendo efectuado alguns voos
em formação.
Para além destes aparelhos, estão sedeados na placa
do aeroporto dois pequenos
jactos, três bimotores, bem como as duas aeronaves da Aerocondor, juntando-se esta
noite um Airbus 320 da TAP e
um Boeulg 737 da SATA,
aviões que vão participar,
também, no festival aéreo.
Ou seja, feitas as contas,
cerca de vinte aeronaves ficaram esta noite no Porto Santo.

mtcu n ha@dnoticias.pt

MTC

concelhos de Câmara de
Lobos e de Santa Cruz.

gos que vendemos nas Figueirinhas nesta modalidade, cerca de metade foram
vendidos á pessoas que
são inquilinas e que não podem comprar um apartamento no mercado, mas
que a estes preços já conseguem comprar».
No caso concreto desta
construção,
segundo
adiantou o secretário regional, vai ser dada prioridade na aquisição dos fogos às famílias que vivem
nos pré-fabricados da zona e na Chamorra, sendo
possível tratar de duas
questões em simultâneo:
as carências das famílias
e a própria reconversão
do espaço nesta zona do
Funchal. «Cria-se, assim,
mais uma hipQtese de resolução que permite que
com o mesmo dinheiro possam ser resolvidas mais situações e possam ser ajudadas mais famílias», conclu iu, ainda, Jorge Jardim
Fernandes.

Custos acessíveis
aos mais carenciados
Quanto aos custos _que
irão ser praticados na venda das habitações, os preços variam, dado que as dimensões são também diferentes. No entanto, segundo o presidente do Instituto da Habitação, um '1'2
com 89m2 custará 10 mil e
64 contos e um '1'3 poderá
rondar os 12 mil contos.
«Os preços são extremamente baixos, o que conjugado com o acesso ao crédito, permite que com 25 a 45
contos por mês, as famílias
possam ter o seu problema
habitacional resolvido».
Uma família que tenha
sido apoiada ou realojada
há dois anos atrás, por
eXémplo, pode ter agora «a
capacidade de adquirir a
sua habitação», salientou
Manuel António Correia, e,
nesse sentido, «dos ' 23 [0-

SUSANA FREITAS
SU

sa naf@dnoticias .pt
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Calhau transformado
em "arte"

A

inauguração do aeroporto e a abertura
dos Jogos Olímpicos Sydney'2000 serão o tema
para este ano da iniciativa "E do calhau se fez arte".
Um evento em boa hora lançado pelo Centro
Cívico e Social da Ribeira Seca, e que ano após
ano tem despertado as
crianças de Machico para formas diferentes de
fazer "arte".
Este ano não foge à regra, pelo que, a partir
das 16 horas de hoje, as
crianças de Machico terão, qurante cerca de
duas horas, a oportunidade de libertar a sua capacidade criativa, transformando pedras de calhau em obras de arte.
Como é habitual, o local escolhido para esta
iniciativa foi a praia de
, Machico, sendo que poderão participar crianças
com idades compreendidas entre os 7 e os 12
anos, que serão divididas em dois grupos: os
mais novos - entre os se.

RIBEIRA

te e os nove - ficarão
num; no outro, as restantes.
Refira-se ainda que a
presença nesta iniciativa
está aberta a todas as
crianças que nela deseje m participar, sendo
que a organização está a
contar ter cerca de uma
centena de pequenos "artistas", a quem serão distribuídos depois diversos brindes alusivos não
só à inauguração do aeroporto, como também
aos Jogos Olímpicos.
O resultado das diligências efectuadas pelos
responsáveis do CCSRS,
quer junto das entidades
responsáveis pela inauguração quer junto do
Comité Olímpico Português, e que irá por certo
constituü; uma motivação extra para as crianças, que terão assim a
oportunidade de participar de forma activa num
evento que pela data da
sua realização, tem também alguma coisa de histórico.
SA TURNINO SOUSA

Correspondente

B R A V A

Caminho do Moreno
adjudicado
A
adjudicação 'da obra
de beneficiação do
Caminho Municipal do Moreno, na Ribeira Brava,
foi a deliberação mais significativa saída da última
reunião de Câmara.
Outra das medidas saídas desta ' reunião de autarcas ribeira-bravenses
prende-se com a aprovação de um subsídio, no valor de meia centena de
contos, que contempla a
administração da Sociedade Protectora dos Animais Domésticos - SPAD

- , no sentido desta fazer
face às despesas da campanha de vacinação que
está a ser levada a cabo
em toda a Região, inclusive no município da Ribeira Brava.
Merece ainda referência o facto de terem sido,
uma vez mais, presentes
novos autos de vistoria de
obras públicas que decorrem neste concelho, desta
vez, no valor global de nove milhões de escudos.
ORLANDO DRUMOND·

Correspondente

H O J E

INAU , GURADA

Mostra da Sidra
no Santo da Serra
O

largo central do
Santo da Serra será, à partir de hoje
e até à noite do próximo
domingo, o "palco" da X
Mostra da Sidra. Depois
de no ano passado ter sido
mudada para a zona onde
está agora situado o parque de feiras da freguesia,
dá-se agora o "regresso ao
passado", com o retorno
da mostra ao local onde se
realizou a maioria das edições desta iniciativa da Casa do Povo do Santo da Serra, concelho de Santa
Cruz, que este ano está integrada no programa comemorativo da inauguração do Aeroporto da Madeira.
Para tal foi elabôrado
um vasto programa de actividades, entre as quais merece destaque o pisar dos
pêros no lagar montado para o efeito, e que permitirá
aos visitantes apreciarem
a forma como se fabrica a
sidra.
Além disso haverá ain~
da barracas de comes-e-bebes, onde se servirá a sempre apetecida bebida que
dá o nome ao certame, e
uma variada animação musical que terá como cabeça
de cártaz a cantora de projecção nacional, Maria Lisboa. .
.
. Devido precisamente à
inauguração do aeroporto,
a visita das entidades oficiais não se fará hoje, ficando adiada para amanhã. Mesmo assim, esta
noite não faltarão motivos
de interesse, pois a partir
das 21 horas terá início a
animação musical, preenchida pela Tuna D'Elas e
pela TUMa. A partir das
23 horas, será a vez da discoteéa ao vivo, com o DJ
João Canada.

•
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A X Mostra da Sidra é inaugurada.
esta 'noite. no largo central do Santo
da Serra. O programa de actividades
é vasto e prolonga-se até ao próximo
domingo.

No largo central do Sant o da Serra será montado um lagar

onde se poderá observar a forma como se fabrica a sidra.
Amanhã, as actividades
terão início pelas 19 horas,
com a recepção das entidades e visita ao certame, seguindo-se' as actuações do
Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, concelho de Machico, do Grupo
de Danças da Casa do Povo do Curral das Freiras, o
conjunto Euro Música e, a
terminar, a partir das
22h30, a já referida Maria
Lisboa.
No domingo, a missa
das 11 horas, solenizada
pelo Grupo Coral da Casa
do 'Povo de Santa Cruz,

"abre" as festividades , seguindo-se, à tarde, as actuações do Grupo de Folclore e do Grupo de Danças
da Casa do Povo de Gaula,
do Grupo de Folclore Juvenil da Casa do Povo da Camacha, do Trio Funchal,
do Grupo Musical Sol Nascente e do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, encerrando a X
Mostra da Sidra com a actuação do conjunto de ritmos modernos Duelf.
Refira-se ainda que, a
exemplo do sucedido em
anos anteriores, para organizar este evento a organi-

zação pôde contar com o
apoio e colaboração de diversas entidades, nomeadamente as Secretarias da
Agricultura e da Economia, as Casas do Povo do
concelho de Santa Cruz ,
de Santo António da Serra, concelho de Machico, e
do Curral das Freiras, e
ainda das empresas Florasanto e Carpintaria do Santo, a quem o presidente da
Casa do Povo do Santo da
Sena, Sidónio Fernandes,
faz questão de deixar um
agradecimento público.
SATURNINO SOUSA

Co rr espondent e.

E FRANCHISING, LDA.

Boaopóltunldade,com6ptimospreços. Apoiol111ancelIO.
Moradias prontas para entrega. Escritura imediata.
CONCESSIONÁRIO PARA,A R.A.M .

AUTOMÓVEIS, S.A.

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

ii!íRDi@~~I;'1
M~11.Jc;~c>

Jmobili.irilt

AMl : 2J29

Telels.:

291225885 "29122~
962496875" 966013192" 962496849
Travessado FOmo, 14-Prediclub@mailtelepac,pt
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Morreu "a Ti Charrita"
da Ribeira Brava '

C

A EMIR foi ao encontro da ambulância.

N A

M E I A

L É G U A

A viatu ra atropelante danificada devido ao embate.

S ERRA

D'

Á G U A

Quatro feridos no
espaço de mna hora'
•

Capotanço ,e
atropelamento em dois
acidentes
provocaram
4 feridos, na
Serra
d'Água.

S E M

na altura que
teve onze filhos,
dos
quais, apenas quatro
eram vivos. A
filha mais velha tem agora cerca de
70 anos.
Deixou onze netos, o
mais velho
com 38 anos,
quase uma dezena de bisnetos e um número indeterminado de trinetos.
A centenária, que há relativamente pouco tempo
bordava à luz da mesa de
cabeceira, detestava baru- .
lho, por isso preferia não
ouvir nem ver televisão.
O seu funeral realiza-se amanhã, na Ribeira
Brava.

GRAV I DA DE

Atropelados deram
entrada no hospital

V

A

PoPulação da Meia
. Légua, freguesia
. da Serra d'Água,
está indignada com o excesso de velocidade que
os automobilistas aplicam
nas suas viaturas, transformando a Estrada Regional, na referida zona,
numa autêntica pista de
"rali".
Ontem, na aludida artéria, registaram-se, no espaço de uma hora, o despiste seguido de capotanço de um automóvel, do
qual saíram feridos dois
adultos e uma criança e o
atropelamento de um militar, que se encontra politraumatizado, aos cuidados do Hospital da Cruz
de Carvalho. Quanto ao
estado dos sinistrados, vh
timas do capotanço,. nada
apurámos, para além de
que os mesmos se mantinham em tratamento e observações no mesmo estabelecimento hospitalar.
Quanto ao primeiro acidente, não foi possível
apurar a sua origem, sabendo-se apenas que, entre os sinistrados, Ana
Gouveia e Maria Rodri-

om 102
a nos,
morreu ontem
a Maria de Jesus, conhecida no seu
meio, na Pedra Mole, Ribeira Brava,
pela "Ti Charrita".
O DIÁRIO
participou na
festa do seu
centésimo aniversário, onde fomos encontrar a anfitriã rodeada de filhos, netos bisnetos e trinetos, a
soprar as velas do bolo
que assinalou os cem
anos de vida, longevidade
que são poucos os que a
conseguem .
. A Maria de Jesus, 28 de
Março de 1998, absolutamente lúcida, disse-nos

o automóvel que capotou. do qual saíram três feridos .
gues, de 25 e 38 anos, respectivamente, se encontrava um menor. A EMIR
foi ao local, onde pouco
depois voltaria a marcar
presença para prestar os .
primeiros socorros a um
militar, vítima de atropelamento.
Foram chamados ao local os ''Voluntários da Ribeira Brava", mas antes,
por coincidência, prestaram ajuda à vítima os ''Voluntários de S. Vicente - P.
Moniz", quando estes regressavam ao seu quartel, no Norte da ilha.
O militar atropelado,
que se encontrava ainda
inconsciente na altura em

que fechámos esta página, identificámos como
sendo Marco Bruno Rodrigues Ornelas, residente
ao Caminho da Fonte Serrão, freguesia de Câmara
de Lobos, tendo o mesmo
ficado internado no Hospital do Funchal.

Despistes de moto
levaram dois ao CHF
Um despiste de moto
na Rotunda Sá Carneiro,
na cidade do Funchal e
outro no sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha, levaram dois indivíduos a receber tratamen-

to no Banco de Urgências
do Hospital da Cruz de
Carvalho. No primeiro,
saiu ferido Alcindo Almeida, de 34 anos, apresentando várias escoriações
pelo corpo e membros) enquanto no segundo, Elvio
Adriano Rodrigues, de 17
anos, sofreu não só ferimentos e escoriações como também hematomas
no corpo e num braço, tendo este ficado em observações no mesmo estabelecimento hospitalar, para onde foi transportado .pelos
"Municipais de Santa
Cruz".
JOSÉ M. RIBEIRO
jmribeiro@d n oticias.pt

ítima de atropelamento por um ligeiro de
passageiros, deu entrada
ontem no Banco de Urgências do Hospital do Funchal, Maria Camacho, de 29
anos.
O atropelamento registou-se, ao que nos informaram, numa passadeira do
Caminho de Santo António,
nas proximidades da Quinta do Leme, na mesma freguesia, onde a vítima também é residente, ao Beco

do Poço. A atropelada, que
não apurámos a gravidade
do seu estado, ficou em observações _no hospital do
Funchal, para onde foi
transportada pelos Bombeiros Municipais do Funchal.
Também por atropelamento, no Lugar de Baixo, .
Ponta do Sol, deu entrada,
no mesmo estabelecimento
hospitalar, Maria Rosi Teixeira, de 54 anos, residente
ao sítio do Rancho, em Câmara de Lobos.

Na berma da Estrada do Aeroporto, ao
sítio da Quinta - Caniço, o lixo abunda junto a um
cartaz de proibição, que entretanto, foi derrubado.
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Carlos·· César·pede

maioria absoluta
'.

Carlos César está convencido
de que PSD e PP juntar-se-ão
para formar governo se o
PS-Açores não tiver a maioria.

C

arlos César, líder
da oposi.ção . a chegar ao
poder.
do PS-Açores, con«Mesmo perdendQ as
siderou, quarta-feieleições de 15 de Outura à noite, que só com
bro, PSD e PP poderão
uma 'maioria absoluta
formar governo e obrigar
nas próximas eleições reo PS, que vai ganhar as
gionais o seu partido poderá voltar a formar go- . eleiçõe.s, a ·ser oposição»;
frisou o lÍder dos socÍalisverno na Região.
tas açorianos.
Carlos César, que falaNo seu .entender, os
va durante a apresentaaçorianos deve.m mostrar
ção da lista de candida-. ' claramente 'qué p retentos a deputados pela ilha
dem .continuar a ser godo Faial, encabeçada peverúados por um Executi- .
lo autarca Renato Leal,
VQ que foi capaz,de impri- .
acrescentou que, se os' so-O líder do PS-Açores
mil' um salto qualitativo
cialistas não tiverem I na ' econóínia' aç,o tiana e
uma clara maioria na Asmelhorar as condições de . tant!;ls medidas» adoptasembleia Legislativa Revida da população.
.
das 'pelo seu Governo, 'cogiimal, serão os partidos
. César apontou «impor- , . mo a reestruturação das
,

:"

exige mim maioria absoluta parâ}§:nnar goverÍlq,.

•

o;'

tarifas portuárias, a redução das tarifas aéreas, a
descida do tarifário eléc-

,~. ~~ ..~_.,., .• ~.

'

-

:.

hi~'o, a redução dO"s impostos e a criação do subsídio de insularidade.

s.

Criticou, no entanto, o
facto dos partidos de oposição no Parlamento açoriano «se arvorarem em
autores destas medidas»,
afirmando que o PSD esteve no governo durante
mais de 20 anos e nunca
tomou medidas idênticas.
O cabeça de lista do
PS-Faial, Renato Leal,
que durante três mandatos consecutivos presidiu
à Câmara Municipal da
Horta, considerou, por
seu turno, que a campanha para as legislativas
de Outubro «vai ser dura», mas disse não temer
os seus adversários.
Além de Renato Leal,
integl'am ainda a lista de
candidatos do PS pelo
Faial às eleições de 15 de
Outubro, os deputados
Fernando Menezes e Guilherme Pinto e a directora regional das Comunidades, Alzira Silva, entre
outros.
Desde . finais da década de 80 que os dois maiores partidos (PS e PSD)
dividem entre si, os quatro mandatos de deputaçlos eleitos pelo Faial, situação que poder á não se
repetir este ano, atendendo à candidatura do líder
do PCP-Açores, José
Decq Mota, que se candidata pela mesma ilha .

R.

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA
DIRECÇÃO-GERAL DOS SERViÇOS PRISIONA IS

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO FUNCHAL

ANÚNCIO'
CONCURSO PÚBLICO INTERNAClO.NAL PARA AQUISiÇÃO DE GÉNEROS
ALIMENTíCIOS PARA A CONFECÇÃO DE REFEiÇÕES
Foi publicado no D. R.III série n.O 208, de 8 de Setembro de 2000, o anúncIo referente ao concurso acima
refe renciado.
1 - Entidade contratante - Estabelecimento Prisional do Funchal, Sítio da Abegoaria - Caniço, Apartado
2541 - 9051·601 FUNCHAL - Telefone 291 ·934420, Fax 291·934652.
2- Bens a fo rnecer:

ndamar, Ca
por pessoa 3.
Reservas p.ara jantar
/ s do telef.: 291930

N.Odo

Designação do Concurso e Estimativa

Data limite para a
entrega das propostas

Data e hora de abertura
das propostas

Bqui,sição de géneros alimentícios para
a confecção de refeições
. estimada em 105.000 contos

Até às 17h00
do dia 16 de Outubro.de 2000

9h30
do dia 17 de Outubro de 2000

Concurso

112001

-

."
'.

:.,>~/."/
~

','<.

. -.. ,

..

3 - local de entrega - Nos Serviços do Estabelecimento Pnslónal dó' Fun'cha) m,enc.l.dnCldps .I1 ~.proc~s.sode ~ .
., i.

concurso.

'

4 - O Programa do'Concurso e Caderno de Encargos poderá ser consultado ou 'adquirido na

Re~artiç;ó de

Serviços Económicos de Contabi lidade e de Tesouraria mediante o pagamento de 2.500$00 (I.VA induíào) a
liquidar no acto da aquisição através de cheque. Se for solicitado o envio pelo correio os portes serão a pagar
pelo destinatário.
S - As propostas deverão ser redigidas em português e dirigidas à entidade designada no ponto 1.
6 - Data limite de recepção das propostas - conforme ponto 2.
7 - O acto público dó concurso será realizado na Sala de Reun iões do Estabelecimento Prisional do Funchal,
na data e hora conforme ponto 2, podendo nele intervir todas as pessoas que para o efeito estejam devidamente credenciadas.
8 - O anúncio referente ao concurso público conforme ponto 2, foi enviado para publicação no Diário da
República e no

Jor~al

Oficial das Comunidades Europeias em 25de Agosto de 2000.

ESTABELECIMENTO PRI SIONAL DO FUNCHAL, 11 de Setembro de 2000.
I

o PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
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.Crédito' I-Iabitaº~o, BPI
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"Sóes

•
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t

"

SE,RV(ÇO de .DOCUM,ENTOS

-,

"

.

-

.

~

" OBPl 'juntou o útil ao agradável. Agora,

não só oferece 'uma taxa" muito competitiva como,

medi~1I1te o paga~ento: âe 10.000$00 (+ IVA); coloca '>
à sua dispo~içãoo novo Serviço deDocume~tos.
Déixe de s~preocupar com os docum~nto~ l'Datrici ais.
oJfiscais, as'requisições dôsregistos provisórios, .
as certidões n~cessárias ªi'ealização da escritura,
o apontamento de liqu~idação de Sisa e a execução
do pagamento das respectivas despesas.
O BPI trata de tudo, isto por si.
Com um serviço assim,
nunca foi tão fácil comprar casa.

1·5

•
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(IN)SEGURANÇA

NA

na~
V EN E' Z U E L A

José Lello sossega
emigrantes
..

- ,

• " José Lello garantiu a- segurança
da comunidade p0'1uguesa '
face a uma suposta campanha
xenófoba na Venezuela.

·'.
O

secretá.rio de Esta- ' rar a Venezuela e Os vime- "
,do das Comunida- ' zuelanos, A Frente pede a
.
. ' des garantiu à co- ' expulsão dos estrangeiros
munidáde portuguesa naVe- . , e a,nacionalização dos se!ls
nezuela que tudo será feito
bens ' e . congelamento . de
para evitar que a campa.cpntas baricárias, como r8s, nha xenófoba exístente no . posta à alegada exploração
do povo venezU'elano. O , se~
país tepha qu.!!-lquer efeito
. funesto sobre os portugue- . cretário de Estado reafirma
ses e luso-venezuelanos.
que 'O embaixador de Portu- .
. A campaJ).ha, recorda J0- , gal tem articuJado posições '
sé Lello numá ' nota ontem
co'm os seus congéneres de
Itália e Espanha, tendo os
distribuída, não teve até
três .representantes diplo- .
agora ' outra expressão a
m'átiêós · já manifestado .'
ilãoseJ; a' distribuição de
panfletos·anónimos de uma " - preocupação junto das autoridades venezuelanas. «O ' , . Há panfletos anónimos contràas comunidades portuguesa, espanhola e italiana.
autodenominada. Frente Simón Bolivar, dirigidos conGovel'llo ' português espera
tra as comunidades portuque as autoridades legítita campanha inamistosa e
destes panfletos; que visam
senvoiV-imento socia! e ecoguesa, italiana e espanhola,
mas da Venezuelà'.apurem
tomem as devidas medidâs ,'~ . comunidades pacíficas aminomlCoda Veúezuela»,
rapidam~mte a origem des- , .contra os agentes e autores
. gas e coopenidoras no deacusadas de roubar e. exploacrescentou LeIlo.

..

~.

'\

Control...r··d.: Tnif~. 'Aéri!o
REGIÕ.ES· AUTÓNOMAS EUouCONTINENTE ':
Refa

OZIDRHUMlOO .
(~/f) '

:UNÇÕES
Planeia, dirige e coordena os fluxos ' de , tráfego aéréo,
. "gàrantiAdo a segurança das aeronaves, identiticando-as entre si
e ~m relaçãq ào terrenó, mediante a aplicaçãO dê rjl)?todos .
. ,'convencionais

eradar.

.

.

,,'

t

.• Regaliijs acima da média;
• ,Foimação e estÍgiós pagos.

.

Assis tem

a confiança
de Guterres
António Guterres deu ontem "luz verde" para que
Francisco Assis continue a
assumir a liderança do gru· po parlaJl1entar do PS:
· : Esta posição, apurou a
agência -Lusa, foi transmitida pelo primeiro-mínistro durante uma audiência que
.concedeú ao presidente do
· grupo parlamentar do PS on.' tem à tarde, em São Bento.
Nessa conversa, António
Guterres não colocou aFran· cisco Assis , qualquer condição para continuar no cargo.
Ou seja, quí!lquer que seja o resultado . que venha a
:obter nas eleições para a distrital do' Porto .<).0 PS, onde
defronta o seéretáriod() Esta, do cessante da Administração · Marítima e Portuária,
Nárciso MiI~anda; Guterres
conta 'com Assis à frente do
grypo parlaJl1entar dos socia. listas.
. No entanto, Francisco As: sis, poucos minutos antes de
se 'reunir com o ex-ministro
Fernando Gomes na Assembleia·da República, afirmou
· que apenas hoje decidirá se
,assumirá a liderànçada bancada do PS durante mais
· uma sessão legislativa.
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SAMPAIO

DESTACA

Naci nal
ALIANÇA

A I N D A

•

Para o
presidente
português, a
visita de Juan
Carlos veio
aprofundar
a amizade
ibérica.

P O D E

F

ernando·Gomes assumiu,
ontem, o seu lugar de deputado na Assembleia da República, mas ainda não decidiu
se irá suspender novamente o
mandato, disse, à agência Lusa, fonte próxima do ex-ministro da Administração Interna..
<<Vai assumir o lugar na Assembleia (dà República) ainda

Os reis de Espanha concluíram visita oficial de 4 dias.

ropeistas, dispomos de um
quadro institucionalizado
de consultas e concertação,
os contactos entre as nossas gentes são cada vez
mais frequentes», sublinhou o Presidente português.

PA RA

hoje (ontem), porque tem de o
fazer. Tem o mandato suspenSO», explirou a fonte, adiantando que isso não significa que
Fernando Gomes se vá sentar
na bancada do PS no início da
sessão legislativa, hoje. Segundo a fonte, Fernando Gomes
disse a António Guterres que
<<vai pensar» sobre o seu futu-

O

Presidente da República afirmou ontem, em Braga, que
Portugal e Espanha são países «amigos e aliados, duplamente ligados pela geografia e pela história, duplamente parceiros no quadro
atlântico e europeu».
Jorge Sampaio, dirigindo-se aos reis de Espanha
com quem almoçou, recordou no seu brinde de despedida aos monarcas que os
dois países defrontam problemas semelhantes e que
os reptos a que têm de responder são em tudo idênticos. «Somos firmemente eu-

I R

O C D E

A

Fernando . Gomes .
passa a deputado

Rei de Espanha
termina visita

FUNCHAL, 15 DE SETEMBRO DE 2000

O rei Juan Carlos e a rac
. inha Sofia, que terminaram
ontem, em Braga, uma visita oficial de quatro dias a
Portugal, visitaram de manhã a Universidade do Minho, a Sé Catedral de Braga'
e o santuário do Bom Jesus.

A U E a p o i o u e s t a o b r a em 45, 1 m i I h õ e s d e c o n tos ~$;~

~

ro, estando a ponderar, quer a
hipótese de assumir o lugar no
P.:trlamento quer a de areitar o
ronvite para o cargo de representante de Portugal na Organização de Cooperação e Desenvolviniento Económiro (OCDE),rom sede em P.:tris. A esrolha poderá demorar «uns
dias».

.
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XANANA

LANÇA

AVISOS

Crise política
entre timorenses
• o líder timorense ameaça retirar

'x, ,

a Fretilin e a UDT do governo
transitório caso estes persistam
em boicotar algumas reuniões.,

ánana',,;', Gu~mão \ ' Na opinião de Mari Alka, " ,a~e,a.ça' ,l~etira(o,s , tiri, da Fretilin ~ o Conselho
mUllstros .da Freh~ ' , Permanente <<11ao tem comlin ê da UDT 'do govéi'IfÓ ' petências nenhumas, é uma
figura de fachada», salientransitório de TlinOl~-Leste,
caso estes partidos se r.eçu-, " tando que o seu partido não
sem a 'fazei' parte do Cdnse- .~: tem participado nas reulho Permânente, um çi.os " ,~ ni:ões porque está numa
principais ól:gãos do GNRT/ ,,«c,ofisulta ampla» às estrutilhi,s, nuJI.l momento de
Congresso Nacional.
' ",,-:
AEretilirr é a UDT estiv~:;:~ '~ á;éducação política)} para
ram ausentes das reuniões , .qUé ãs bases entendam por
já realizadas Q;o Conselho ' ", que 'deve ou não a Fretilin
Permanente' (CP), e os seus · paJ'ticipar no CP
líderesnfirmaíll qúe 'este Ól;~ , . Do lado da UDT, João
Carrascalão também admigão, d'd ádó' nó último congresso do CNRT e destina:te ficar de fora, afirmando
do a responsabilizar os par- ' que pelos estatutos actuais,
aquele órgão «não tem funtidos pelas orientações da
ções)}, e a UDT não tem intepolítica nacional, não é
«funcional»,
resse em indicar represen-

Xanana não gostou dos boicotes às reuniões do Conselho Permanente do CNRT
, tantes que seriam apenas
"decorativos", No congresso
do Conselho Nacional da
Resistência Timorense, rea-

BANIF - Banco Internacional do Funchal, S,A,
Sociedade Aberta ao Investimento Público
Sede: Rua de João Tavira, 3D - 9DD4:SD9 FUNCHAL
Capital Social: lSD,DDD,DOo. euros
. Matriculaga, ;na Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o n,Q 3,9S8
~.;

.~

,

.

,;

Pessoa Colectiva n,Q Sll 0.29730.

ADMISSÃO ÀC~TAÇÃQ
Para. conhedmento do público, inf~rrha.,:se · ql,Je s~
e6contra à disposição na 'S ecreúuia da Bolsa de Valores
d~Lisbóa e Porto, na sede ~ócialdaentidade em'ü ehte .
e nas suas. Agências,. o prosp~c:to relativo à ~àd'rf, iS,sã,o à,'i
cotaç,
ã 'o no Mercado de CPtações,
Qf,itiài$
,d-a Bolsa de"!
,,"
.,.
'
."
.
",.>,
Valores Ê'teUsboa e Port6 'de150 :pOQ <Ob[igaçõ~s qe
'Caixa Bân~if;<Europa
com RehcÚmento
' Cariinti'
do,- . e': •~cri~
r-_:" , ",'
, .'
. ,,:. ,.•: ':)
t0rais, ao portador, com qvalor nOmiilál-ürritáriq de·
50,00 euros;, no monta~t~éie 7:5·ÓÓ'.OÓO~,:le~ro~~ êÓnl s'
•

~>

~.~;

"

'~'.

~

~.

~.

J,

remuáéráçãolrlde'~~da:'aó índice;: bºIÚ~ta ' d~": iona ,euro ">
6Q~ Jon:7;; Euroslo.xx5,OsM, éokiéàdâ:~ pbr . oferta: púnli-, .'
ca de subscrição.

lizado nos, últimos dias de
Agosto; a proposta de estatutos aprovada supõe que
"membros superiores!' de to-

dos os partidos existentes
em Timor-Leste constituam
o Cp, defendendo os princípios de um Pacto de, Unida-
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de Nacional, também aprovado no congresso,
" O presidente do CNRT/
Congresso Na:ciónal, Xana, na Gusmão, vai 'convocar
uma nova reunião do CP para aman\lã, e garante que
se a ,UDT e a Fretilin «não
aparecerém»,
apresenta
uma moção para que os
, dois ministros da Fretilin
(Mari Alkatiri e Ana Pessoa) e um da UDT (João
Carrascalão), que integram
o governo transitório, sejam afastados e o CP continue sem representantes
,dos dois maiores partidos timorenses , .
Xanana Gusmão disse
que admite ainda convocar
um congresso extrãordirÍário do CNRT para decidir o
que se fará, garantindo que
«não está a brincar», caso
os partidos continuem , a
pensaI' que Xanana é «aquele que abraça e sorri para
todos», Lamentando a posição «ridiculamente estúpida» dos dirigentes partidários, Xanana Gusmão argumentou que a Fretilin e a
UDT têm ministros no governo «a ganhar dois mil dólares por , mês», e pensam
que «têm Timor nas mãos e
podem fazer tudo», «É pena
que em vez"de pensar no sofrimento do povo e nas dificuldades do país, estes indivíduos estejam a pensar em
, ser ministros», declarou,

20

•

DIÁRIO DE NOTfcIAS-MADEIRA

FUNCHAL. 15 DE SETEMBRO DE 2000

COMBUSTíVEIS

N O

R E I N O
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Exército
combate a crise

DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO
~
PODEM SER
~J~' IMPORTANTES PARA SI
COMPANHIA INTERNACIONAL CONHECIDA PELOS SEUS PRODUTOS DE
ALTA QUALIDADE E ACEITAÇÃO NO ty1ERCADO, NECESSITA:

VENDEDORES

• o exército

COM OU SEM EXPERIÊNCIA PARA:

vai garantir
o
abastecimento mínimo

ILHA DA MADEIRA
PRETENDE-SE: .

de

•
•
•
•
•

combustíveis.

O

exército britânico recebeu ordens para
, . intervir a fim de garantir o fornecimento de
combustíveis no Reino Unido, após o bloqueio de refinarias pelos camionistas,
confirmou o Ministério dá
Defesa.
Segundo anunciou, quarta-feira, um porta-voz do Governo de Tony Blair, cerca
de 80 camiões-cisterna do
exército, marinha e força aérea seguiram para pontos
estratégicos do país para
prestarem ajuda em caso
de necessidade. A decisão
do executivo de Londres
ocorreu depois do chefe do
Governo britânico, . Tony

Pessoa dinâmica
Bons ,conhecimentos. do mercado (Indústrial e Serviços)
Residente na zona
Viatura própria e telefone
Idade entre 22 e 45 anos

OFERECE-SE:

• Alici,a nte esquema de remuneração, incentivos e prémios
• Produtos de alta Qualidade
• (ursos de formação e apoio constante

o bloqueio às refinarias pode estar perto do fim.
Blair, ter apelado quarta-feira ao fim do bloqueio "por
colocar vidas em perigo».
Apesar de tudo indicár que
a situação está a regressar
de forma lenta à normalidade, milhares de estações de
serviço continuam sem combustíveis e alguns hospitais
cancelaram operações.

o bloqueio destina-se a
protestar contra o elevado '
preço dos combustíveis um litro de gasolina custa
. entre 80 e 90 pences (entre
265 e 298 escudos). Os motoristas exigem que o Governo reduza as taxas de impostos sobre os combustíveis,

Respostas nos dias 14 e 15 de Setembro (5 a e 6 a Feira), das
9 às 1 3 horas e das 1 5 às 1 8 horas pelo telefone:
800203575 (CHAMADA ~RÁTIS)

SE PREFERIR PODE ENVIAR O SEU , CURRICULUM VITAE PARA O
APARTADO 1821-1071 001 LISBOA
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CONDENADO

P O R

NA

CORRUP Ç ÃO

A

Cheng Kejie,
o condenado,
foi
vice-presidente da
Assembleia
Nacional
Popular.

campanha anticorl'upção lançada há
seis anos pela liderança comunista chinesa
deu ontem um grande salto
em frente com a execução
de Cheng Kejie, antigo vice-presidente da Assembleia
Nacional Popular.
Cheng Kejie, 67 anos, foi
o mais alto líder chinês executado por corrupção em
meio século de regime comunista. Foi conde"nado à
morte em Julho passado
por ter aceite subornos no
valor de 44 milhões de yuan
(1.320.000 de contos). Os
crimes ocorreram no início
dos anoS noventa, quando
Kejie era vice-secretário da
organização do Partido Comunista Chinês na região
de Guangxi. «Nenhum membro do partido, qualquer
que seja a sua posição ou o
poder que detenha, escapará ao castigo da lei», ameaçou há seis meses o "Diário

A

Cheng Kejie foi condenado à morte em J ulho passado por ter aceite subornos
no valor de 44 milhões de yuan (1.320.000 decontos), no início dos anos noventa.

do Povo", órgão central do
PCC, a propósito da execução de um antigo vice-governador provincial, He Changqing. Este elemento foi condenado por ter aceite subor- ,I
nos no valor de 5,4 milhões '
de yuan (cerca de 160.006
contos). «Perante tão flagrante criminoso, só a pena
de morte é suficiente para
salvaguardar a lei nacional,
satisfazer a indignação po-

pular, rectificar o estilo de
trabalho do partido e combater a corrupção», proclamou o "Diário do Povo".
Changqing foi executado a
8 de Março, três dias depois
dó primeiro-ministro chinês ter prometido «medidas
mais eficazes para combater a corrupção». No relatório então apresentado à Assem'bleia Nacional Popular
(parlamento), Zhu Rongji

reconheceu que a luta contra a corrupção «ainda está
aquém do que o povo espera» e exortou os funcionários do governo a· «encarar
seriamente as queixas do
público». A actual campanha foi lançada no Verão de
1996, quando a corrupção
foi oficialmente reconhecida como uma das principais causas do descontentamento popular na China.

Chefe de pastelaria
da Casa Branca, Franette McCullouch, acusou
num tribunal de Washington o cozinheiro chefe, Roland Mesnier, de exercer
represálias sobre a sua
pessoa por ter rejeitado
os seus pedidos sexuais.
A denúncia, que também inclui o presidente
norte-americano, Bill Clinton, por não criar um sistema para resolver as
queixas dos empregados,
refere que Mesnierconvidava a chefe de .pastelaria
a tocar-lhe no corpo sob o
seu avental de cozinheiro.
A mulher, que trabalhou na Casa Branca desde 1983, denunciou que
Mesnier a assediava por,
telefone e que, ao recusar
os seus pedidos, a mandava descascar "montanhas"
de kiwi para uma ceia oficial.
McCullouch informou
q ue os responsáveis pela
cozinha da Casa Branca
nunca tomaram medidas
para tentar solucionar as
queixas que apresentou
desde 1991.
«Fui uma empregada
dedicada da Casa Branca
que queria fazer o seu trabalho, Fiquei muito inco-

A Câmara Municipal
da Ponta do Sol

ACR'A DECE
A TODd s·· · O SPATROCiNADORES '
E COLABORADORES

_NAS COMEMORAÇÕES

PESJE CONCELHq/
o PRES IDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
14865

modada quando funcionários da Casa Branca me
disseram para não interferir no "estilo" do meu chefe... e ,incitaram-me a
abandonar o emprego caso não gostasse da situa- ,
ção», disse McCullouch numa declaração escrita.
McCullouch
revelou
que numa ocasião Mesriier lhe disse que a sua
presença o excitava, e que
para comprovar o que lhe
estava a dizer metesse a
sua mão por debaixo do
avental de cozinha «para
apalpar o que estava a
acontecer».
Acres.centou que depois de rejeitar tais "apelos", Mesnier a castigou
impedindo-a de participar
nos preparativos de várias ceias importantes, e
na confecção do bolo de
. aniversário do presidente
Bill Clinton.
A Casa Branca absteve-se de fazer comentários
sobre as quejxas de McCullouch, mas o porta-voz
Joe Lockhart informou
que «todos nesta casa estão comprometidos a assegurar a igualdade no emprego e levar a sério qualquer sugestão ou denúncia de discriminação laboral»,

JUL GAM E N T O

Suharto faltou
à segunda sessão
O

António do Vale da Silva Lobo

•

COZ I N H A

Assédio sexual
na Casa Branca

Ex-líder chinês
executado
•
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antigo presidente indonésio,
Suharto,
não compareceu ontem,
em Jacarta, à segunda audiência pública de um processo em que é acusado
de corrupção.
O processo tinha sido
adiado há 15 dias depois
de os juízes' terem constatado a ausência do antigo
ditador na audiência, marcada para uma sala do Ministério da Agricultura,
por motivos de segurança.
Os seus advogados sustentam que o estado de
saúde do antigo presidente, 79 anos, não lhe permite comparecer perante a
Justiça. «É um ponto de interrogação para nós, o facto de o acusado não ter
comparecido nesta segunda audiência apesar do erivio de citações legais», declarou o procurador Muchtal' Arifin.
Suharto é acusado de
desvio de fundos no valor
de 570 milhões de dólares
(cerca de 132 milhões de
contos) de organizações
que dirigia quando era

presidente da Indonésia.
A audiência abriu horas depois de um atentado à bomba na Bolsa de
Valores de Jacarta ter proc
vocado a morte a pelo menos 15 pessoas e ferimentos noutras 29.
O porta-voz dà polícia,
Nur Usman , .disse que as
investigações preliminares apontam para a utilização no atentado de 50
quilogramas de TNT.
A explosão - destruiu
parcial ou totalmente pelo
menos 261 automóveis estacionados na garagem do
. edifício da Bolsa da capital indonésia.
O próprio ministro coordenador da Economia da
Indonésia, Rizal Ramli,
afirmou que o atentado na
Bolsa está ligado ao julgamento por corrupção contra o ex-presidente Suharto. , «A explosão está ligada ao recomeço do julgamento de Suharto e já debilitou a rupia (moeda nacional)>>, disse Rizal antes
de entrar para o Conselho
de Ministros.

1-'" ....
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Estacionar em Câmara de Lobos
No passado mês de Julho, ocorreram transformações profundas no estacionamento da
Cidade de Câmara de Lobos, substituiu-se o
caótico estacionamento das viaturas por lugares de moradores, de cargas e descargas e
parquímetros.
Como residente, julguei no imediato que a
situação iria melhorar, embora tudo fosse realizado à revelia dos munícipes, sem qualquer
informação a estes. No entanto rapidamente
nos apercebemos da dura e triste realidade
que ainda hoje se mantém:
Está a nos ser cobrado 5.000$00 mensais,
mais do triplo do que é pago no Funchal
(3.800$00 de 3 em 3 meses), já não comparando com outras cidades onde ele é grátis para
os moradores, Lisboa por exemplo.
Dado o tecido social da cidade ser na sua
maioria constituído por cidadãos que vivem
sem grandes luxos, parece incrível que a Câmara de CL queira aumentar as suas receitas
às custas dos seus já depauperados munícipes. Se o pretendido é desertificar o centro da
Cidade não há dúvida que a referida Câmara
acertou na "m,ouche"! E depois os nossos governantes não admitem que há problemas de
segurança e marginalidade durante a noite
nos centros urbanos. Pudera, são as políticas
que desenvolvem as principais responsáveis
por esse facto.
No entanto e apesar do preço escandaloso
que pagamos, a Polícia não fiscaliza os Lugares de morádores, o que significa na prática
que toda a gente lá estaciona. Assim acontece
o impensável, os moradores frequentemente
não têm lugar, e só lhes resta como alternativa colocar o carro onde eles existem (parquímetros) e mesmo com a vinheta de morador
bem à vista no tablier do carro são multados
dado a Polícia fiscalizar estes com frequência. Talvez porque a receita dos lugares de
moradores já está assegurada enquanto a
dos parquímetros carece de fiscalização. Agora eu pergunto:

Será que para além do pagamento mensal
como morador, ainda tenho que sair de casa
de hora a hora para meter moedas no parquímetro? Como disse uma figura proeminente
da nossa história comum «todos têm o direito
à indignação».
E é assim que, às portas do século XXI, os
munícipes de Câmara de Lobos são tratados
e considerados, é caso para dizer, OH ... bendita democracia, o mal que tu fazes a algumas
pessçlas ... ?!!!
LEITOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO

•

Livros Amarelos com bolor...
Queria colocar uma questão à autoridades
competentes ... para que servem afinal os livros de reclamações? Para enfeitar alguma
prateleira? Na Câmara Municipal de Santana
parece que sim ...
Há tempos dirigi-me à Câmara Municipal
de Santana para pedir uns documentos relativos a uns assuntos pendentes. Os senhores
da Câmara negaram-se a fornecê-los, alegando que já tinha a resposta desses assuntos.
Pedi de imediato o livro de reclamações ao
que me disseram que não era para o "meu
dente". Não aceitei essa resposta e perante a
minha insistência fui agredida... Chamaram a
polícia, mais uma agressão ... fui à pólícia pedir o livro de recla!llações responderam-me
. com ameaças, dizendo que se o fizesse iria
passar 24 horas na cadeia... Pergunto às Autoridades competentes, será que não tenho os
mesmos direitos que os outros, o livro de reclamações é só para os ricos e letrados.? Será
que se fosse uma pessoa rica ligada ao PSD a
pedir o livro de reclamações a agrediriam? E
a polícia, existe para nos proteger a todos ou
só a alguns? Sou uma pessoa idosa, mas tenho o mesmo direito que os outros, se pedi o
livro de reclamações era obrigação deles mo
fornecere~.

No campo, os livros de reclamações parecem que ériaram bolor, não deixam ninguém

reclamar, agridem quem tenta ... Por favor tenham mais respeito.
,

ROMANA DE FREITAS VIEIRA CARDOSO

•

Corsários na Ribeira da Janela
António dos Anjos Pereira, Presidente da
Junta de Freguesia da Ribeira da Janela, vem
por este meio, solicitar ao Exm. o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, para
que seja reposta a ordem pública, respeito pela pessoa humana e que se revele o sentido de
justiça.
'
Vem isto a propósito do que aconteceu, em
7-9-2000, cerca das 18h30, no denominado
"BAR ACHADA", situado na Eira da Achada,
desta Freguesia, cujos episódios a seguir se
indicam:
Este BAR encontra-se encerrado, em ,virtude de haver litígio, entre a sua proprietária e
o inquilino, para o que deverão aguardar solução, pelos Tribunais respectivos . .
No entanto, no dia acima indicado, um grupo de familiares e amigos da proprietária,
com auxílio de um técnico em serviço de alumínios, forçaram a porta do referido Bar, tendo substituído a fechadura, porque a anterior
se encontra em posse do Sr. Advogado do inquilino.
Apelo ao Sr. Presidente do Governo Regional, para que sejam tomadas medidas, no sentido de travarem estas acções, uma vez que
do grupo assaltante fazem parte alguns militantes do PPD/PSD, da Freguesia, incluindo
ex-dirigentes da última Junta de Freguesia.
Pedimos-lhe que acabe com a arrogância e
abuso do poder, manifestado por estas pessoas, que segundo melhor opinião, não abona
nada a Organização Partidária a que pertencem. Desde já apresento a V EX.a imensas
desculpas pelo incómodo que lhe causa estes
assuntos, mas não podia deixar de fazê-lo.
Dentro do mesmo grupp, existem alguns
emigrantes, oriundos da Africa do Sul, que
apesar de serem familiares da Proprietária,
não lhes fica bem tomarem tais atitudes. «SE-

RÁ POR ESTAS RAZÕES E POR OUTRAS
QUE OS AFRICANOS NÃO DESEJAM A SUA
PERMANÊNCIA NAQUELE PAÍs AFRICANO?».
Pela nossa parte, desejamos que todos se
entendam e que se respeitem mutuamente.
«Não procurem resolver os problemas com alguma coisinha que trazem no bolso, como por '
vezes afirmam».
Aguardemos o funcionamento da Justiça
pelos Tribunais competentes. Não deve ser
apoiada a justiça pelas próprias mãos!
Espero que o Sr. Dr. Alberto João ajude esta Freguesia a defender-se deste grupo de
"CORSARIOS OU VIKINGS".
Que Deus nos ajude a defendermo-nos dos
abutres.
Pedimos perdão para os que erram ou falham.
ANTÓNIO DOS ANJOS PEREIRA

•

Uma questão de milhas
No artigo de opinião publicado no passado
dia 31.08, a contagem das milhas entre os portos de abrigo, por lapso, não estava correcta,
o que induziu em erro, certamente, os leitores
mais atentos.
A distância entre os portos de abrigo limitada peja legislação equivale a uma contagem
de milhas a dobrar, pois ao navegar até metade do percurso, estando a aproximar-se, do
porto seguinte, poderá percorrer a distância
em falta, pois está novamente dentro das milhas que lhe são permitidas. A criação de portos .de abrigo pelo Capitão do Porto não tem
nada a ver com a limitação das cartas de navegação.
No entanto, a filosofia do artigo mantêm-se, pois é desejável que um possuidor de Carta de Marinheiro possa navegar em toda a costa da Ilha da Madeira e Porto Santo, bem como com a categoria de Patrão Local possa ir
até ao Porto Santo.
Apresento as minhas desculpas pelo lapso.
PAULO ROSA GOMES

• Quais .as vantagens que o novo aeroporto poderá trazer para a Região?

Franklin Caires

Agostinho Gomes

Ilídio Gouveia

Uno Capelo

Manuel Pestana

Comerciante

Reformado

Motorista

Bancário

Reformado

«Acho que as vantagens serão muitas, pois finalmente poderemos chegar ao aeroporto, a
qualquer hora do dia e comprar
a passagem com qualquer destino. Eu já tive alguns problemas,
mas acho que agora vai haver
mais responsabilidade e mais
competência no funcionamento
do aeroporto.»

«Penso que agora o aeroporto, além de ter mais valor, pode
dar também outras respostas
aos utentes. Espero é que os preços das viagens não aumentem.»

«Em princípio, deverá ser vantajoso para nós e para a Região,
no que toca aos próprios turistas que se deslocam à Região.
Haverão mais viagens ' e mais
disponibilidade por parte do aeroporto.»

«O aeroporto é a principal entrada para tudo o que existe na
Madeira. Vai ser permitida a
aterragem de, aviões de maior
porte, bem como a entrada de
muitos turistas cá na Região.
Acho que esta obra tem muitas
vantagens.»

«Acho que será muitó bom,
para os turistas e para os emigrantes, sobretudo se os aviões
forem directos para a Madeira.
é complicado vil' do estrangeiro
e ter de fazer escala no continente. No entanto, mesmo que os
aviões não sejam directos, acho ,
que são muitas as outras vantagens desta obra.»
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A verdadeira revolução
MIGUEL DE SOUSA *

A
.

revoluçãO está. a~. ~quela que partiu da
vontade democratIca de um povo
decidido a intervir para mudar. a sua

terra.
Opondo-se ao caos "abrilhista", libertando-se
do centralismo de que sempre esteve prisioneiro e da dependência de governos longinquos,
desconhecidos e desconhecedores, a Madeira,
em vinte e cinco anos, fez a sua revolução.
A democracia e a autonomia fizeram a
i
revolução. A verdadeira revolução. A única que~
interessava e ,interessa. A que
, deVia ter sido feita em Portugal
mas que, afinal, se cingiu à Madeira.
Quanta emoção vamos Viver
nestes dias com o inaugurar de
infra-estruturas de dimensão
gigantesca e importância transcendente para a Ilha e qualidade de
Vida do seu povo.
Pela primeira vez temos presente e não
apenas esperança de futuro. O futuro já chegou. Começa aqui mesmo e será o que todos
juntos continuaremos a fazer.
A superior sabedoria do povo madeirense
soube garantir a estabilidade política e o apoio
indispensável a este moVimento imparável de
progresso. A todos os madeirenses cabe uma
qúota parte no sucesSo deste novo tempo que
construímos.
Mas não há revolução bem sucedida sem um
verdadeiro líder, a quem todos ficamos a dever,

pela primeirá vez na nossa História, ter~nos
feito acreditar em nós próprios. Na nossa
capacidade para seguirmos o noSso próprio
destino.
.
Alberto João Jardim merece a nossa admiração, solidariedade e público agradecimento
pela coragem assumida e dedicação dispensada, sem esquecer o inequívoco sacrifício pessoal que envolveu estes seus vinte e cinco anos
de combate político.
Quantos adversários e quantas adver!'lidades foram vencidas. Sem dúVida, um árduo e
_ longo percurso repleto de que a Historia,

água a promoção do saneamento básico depois
de concluída a electrificação, a qualidade de
Vida nas cidades, tanto no Funchal como nos
centros urbanos recentemente elevados à
categoria de cidade, o vício pela prática desportiva, etc.
Esta é a realidade do novo tempo que
Vivemos. Um tempo que tem desafios futuros
mas também já tem presente. Que já não tem
na emigração a desesperada procura por
oportunidades de níelhoria de condições de
Vida.
Muito poucas regiões podem apresentar,
neste início de milénio, tanta obra
feita, reduzido endiVidamento público,
Muito poucas regiões podem inflação baixa e desemprego lÍlÍnilllo.
Estes são indicadores irrefutáveis
apresentar. neste início de
que
eliminam veleidades de crítica
milénio. tanta obra feita.
política ainda que, estado em vésperas
reduzido endividamento
de eleições regionais, nos vamos
público. inflação baixa e
preparando para a habitual demagogia
da ocasião.
desemprego mínimo.
Mas mesmo que alguns conhecidos
funcionários partidári6s, nas próximas
infelizmente não registará.
semanas, não durmam com o pesadelo das
A Madeira mudou. O Porto Santo mudou.
Não é só o aeroporto, ainda que este tenha
inaugurações da obra deste Governo Regional, '
sido o mais ambicioso, complexo e difícil
o povo madeirense vai festejar com alegria esta
projecto. Não são apenas as Vias rápidas, quais
nova era da nossa História.
"aeroportos" de cada um d~s concelhos por

•

elas trespassados. Nem unicamente as novas
Vias expresso, os túneis e outros novos caminhos que incessantemente são construídos nas
duas ilhas. É também a preocupação ambiental, o empenho no ensino, o esforço na habitação, o cuidado na saúde, a prioridade dada à

opi niao@dnoticias.pt '
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PONTO DE ORDEM

o dia das
48 horas
É hoje o
"tal" dia 15 de
,
Setembro. Esse mesmo, o da
inauguração
do Aeroporto
da
Madeira
que, grosso mo-,
do, vem substituir o Aeroporto de Santa Catarina. Esse mesmo (o dia), o da Cerimónia de
Abertura dos Jogos Olímpicos.
Dois grandes - enormes! aconteci:thentos. Tristemente "metidos" no mesmo dia. Por isso,
não era descabido que em vez
das 24 "este dia" tivesse 48 horas! É que, cabeças pensadoras!,
"colocaram" o Aeroporto e os Jogos à mesma hora. E como deveria ter sido complicado mudar o
horário do acontecimento marcado para Sydney, resta desViar um
olho para cá e outro para lá. Desde que, claro, estejamos "dota. . dos'" de dQis aparelhos de teleVisão. Só é pena aparecer por aí o
fim-de-semana. Assim, a ida ao
oftalmologista apenas será possível segunda-feira.
De qualquer maneira, diVirtam-se. Olhando para a direita e para a esquerda. TeleVisivamente
. falando, está bom de (não) ver...
DUARTE AZEVEDO
da zeved o@dnoticia s. pt

______________~~---------------*-.E-s-c-re-v-e~p-a-ra--"o~p-in-i-ãO--&__D_e_b_a_te_'~'._m_e~n_s~a~lm~e~n~te~.~_____________________________ •
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DIVAGAÇÃO
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O gato da Alice
FRA NC ISC o FERNANDES * .

O

gato da Alice era um espertalhão!
.
Resposta pronta, comentário
ajuizado, oportunidade nas intervenções, etc. Naquela calma fleumática
típica dos gatos, era brilhante. Bem ...
esclareça-se que eu não conheço pessoalmente nenhuma Alice que tenha gato
falante, nem tão-pouco gato algum que
trate a respectiva dona por Dona Alice. O
felino em questão, e de cuja sabedoria me
ocupo hoje neste passeio, é o
mesmo que foi imortalizado pelo
fotógrafo Reverendo Charles
Lutwidge Dogson, mais conhecido como Lewis CarroU, numa
fábula que encantou e continua
encantando gerações, "Alice in
the Wonderland" (1865) ou, a
bem dizer, Alice no País das
Maravilhas, essa mesma, que muitos dos
que me possam ler conhecerão de ginjeira,
já contaram a filhos e netos ou já a ouViram contar de alguém antes daqueles
saborosos adormeceres de infância.
A principal recordação que guardo do
famoso gato é uma memorável conversa
com Alice. Perguntava ela a dado momento,
quando se lhe apresentavam pela frente

vários caminhos a seguir e haVia que optar
por um deles: "D~es-me, por favor, que
caminho devo seguir, a partir daqui?", ao
que ele,ronronando impávido, e entre dois
daqueles "estiramentos" em que os gatos
são' peritos, miava: "Isso depende em grande parte de para onde desejas ir!". Ora
toma! Pois aí estava a sabedoria do bichano ... Se não sei para onde· quero ir, qualquer percurso me serve. O mesmo é dizer
que se não sei que futuro quero, qualquer
.futuro (não me) serve. Se não defini que

múltiplos, as ilusões mais qUe muitas,
enfim, não há gato que nos ajude, porque
afinal somos todos umas vítimas. do "síndroma de Alice"!
Mas um dos caminhos possíveis, parece-me, é o das escolhas -"a contrario sensl\",
ou seja, pela negativa:, por exclusão de
partes, até que reste apenas uma opção
que nos agrade. Um processo demorado e
. sem sucesso garantido mas que, pelo
menos, conduz a umá escolha consciente e
não deixa as nossas opções ao sabor do
acaso. É um exercício, afinal, em
que aprendemos a dizer por onde,
"Isso depende em grande
para onde ou com quem, NÃO
parte de para onde desejas
queremos ir.
, ir!": Ora toma! Pois aí 'estavà
Esta: conclusão encontrei-a
a sabedoria do bichano ... Se também na poesia ao reler José
não sei para onde quero ir.
Régio que, nas estrofes do seu
qualquer percurso me serve. "Cântico Negro" (1925), falou e
disse: '''Vem por aqui' - dizem-me
emprego desejo, qualquer emprego (não)
alguns com olhos doces!: .. /Ninguém me
me irá agradar. Se não escolhi o curso que
diga 'vem por aqui'!/. ~ ./Nãó sei por onde
pretendo, qualquer formação será tão
vou ,/Não sei para onde vou! - Se( que não
inadequada como qualquer outra. Se não
vou por aí!"
seleccionei que tipo de amizades me seropi n iao@dnotidas . pt
vem, todas me serão ind!ferentes. Se não
sei onde quero viver, serei estrangeiro em
toda a .parte, etc.
É certo que as escolhas são difíceis, as
oportunidades escasi3as; os caminhos

•

* Escreve para "Opinião & Debate", de t rês em três sema nas.
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FACILITA

Portugália
so

COMÉRCIO

C O M

URUGUAI

Lisboa
sobe 1%

/

Jorge Coelho negou, ontem, no Parlamento, qualquer intervenção do Governo no rompimento do acordo Portugália/Swissair, frisando que «cabe à Portugália resolver os seus problemas».
Jorge Coelho reagia assim às acusações feitas
quarta-feira pelo presiden. te da Portugália, Ribeiro da
Fonseca, que acusou, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, o
Governo de ter «empurrado» a companhia aérea «pa. ra fora da negociação» em
curso com a Swissair.
Nas suas declarações,
Ribeiro da ' Fonseca deixou
implícito que o Governo optou por manter o negócio
TAP/Swissair,
deixando
cair o que a empresa suíça
tinha com a Portugália, como forma de obter a "luz '
verde" da Comissão Europeia (CE) ao primeiro acordo.
Jorge Coelho frisou que
a função do Ministério
que tutela «é defender os
interesses da TAP», pelo
que não lhe cabe «interferir» nos negócios da Portugália.

Petróleo
.
maIS caro

ACIFassina
DlaiS

A Bolsa de Lisboa fechou ontem em alta superior a 1%, em sintonia
com as suas congéneres
europeias, numa sessão
marcada pela recuperação dos sectores ligados
aos Media e Telecomunicações.
O BVL-30 encerrou o
dia em alta de 1,14%, enquanto o PSI-20 registou
uma subida de 1,20%.
A Portugal Telecom liderou a sessão, ao movimentar mais de 28,5 milhões de euros (5,7 milhões de , contos), em dia
. de regresso aos ganhos. A
operadora terminou com
uma valorização de 1,53%
para 11,92 euros (2.390 escudos).
A protagonista da sessão, em termos de ganhos,
foi a Colep, ao fechar em
alta de 11,83% para 2,93
euros (587 escudos), tendo movimentado mais de
1,541 milhões de euros
(308,9 mil contos).
A Colep dominou as
atenções depois da administração ter vindo anunciar que mantém intenção
de vender os 44,6% da Colep Portugal e que há várias entidades interessadas, embora não haja ainda qualquer acordo formal.
Por sua vez, a Semapa
foi o título que mais desvalorizou, mas por causa da
divisão das acções de
uma em cinco, o chamado
"stock split".
A Semapa encerrou o
dia em quebra de 80,18%
para 3,96 euros (794 escudos), movimentando mais
de 77 mil euros (15,4 mil
contos).
O volume de negócios
. alcançado ontem pelo segmento accionista da Bolsa
de Lisboa ascendeu a
123,8 milhões de euros
(24,8 milhões de contos).
À hora de fecho de Lisboa, o Nasdaq ganhava
2,19% e o Dow caía 0,51 %.
As principàis praças europeias encerraram em alta, com destaque para Madrid, que subiu 1,95%.
Frankfurt
valorizou
1,06%, Londres 1,12%, Paris 1,06% e Milão 0,59%.

um. protocolo

• o protocolo
facilitará o
comércio
entre o
Uruguai
e a Madeira.
Associação Comer. cial e Industrial do
Funchal/Câmara
de Comércio e Indústria
da Madeira assinou ontem um protocolo de cooperação que a liga à Câmara de Comércio Uruguayo-Portuguesa.
Pretendem as partes desenvolver os contactos
económicos entre as empresas madeirenses e uruguaias, por forma a promover o comércio entre as
duas regiões.
O protocolo visa fundamentalmente a troca de informação e apoio recíproco aos sócios de uma e outra associação, que se pode dar também ao nível da
formação profissional dos
empresários.
Manuel Agrela, presi-

A

o protocolo reúne a ACIF e a Oâmara de Comércio Uruguayo-Portuguesa.
dente da Câmara de ComerclO Uruguayo-Portuguesa, disse que a comunidade portuguesa é relativamente pequena,. sendo
que os produtos uruguaios que se encontram
na Madeira são normalmente produtos alimentares, nomeadamente carne
e arroz.

As cotações do petróleo
voltaram ontem a subir em
Londres, apesar da realizaCOMP ) :TITIVIDADE
ção de mais-valias no último dia de negociação de ,
contratos para entrega em
Outubro, a data mais próxima dos futuros que estão
no mercado.
O barril de Brent (petróleo de referência do Mar do
Norte) transaccionava-se a
31,94 dólares contra 31,70
ortugal tem na União . sentar dois índices de comdólares na abertura e 31,53
petitividade, sendo a granEuropeia
uma pO$idólares no fecho de quartação apenas superior à da
de novidade o Índice de
-feira.
Competitividade Corrente,
Grécia no Índice de ComNo mercado a prazo de
petitividade Corrente, um
que «visa identificar os facNova Iorque, a cotação do'
tores que determinam poindicador que o World Ecobarril de referência ("light
sitivamente a produtividanomic Forum apresenta
sweet crude") para entrega
pela primeira vez no seu
de presente e o desempeem Outubro cedeu 46 cêntinho actual de uma econorelatório de 2000.
mos para 33,82 dólares no
mià, medidQ pelo nível do
No relatório de "Compefecho de quarta-feira. ' Tinha recuado 86 cêntimos
PIB per capita».
titividade. Global" , o World
para 34,28 dólares na vésO tradicional Índice de
Economic Forum passa, a
pera.
Competitividade, que paspartir deste ano, a apre-

Questionado sobre o
que a Madeira poderia ter
que interessasse ao Uruguai, Manuel Agrela referiu a possibilidade de exportação de bebidas, . .
Anthony Miles, presidente da ACIF, referiu que
os vários protocolos que a
Associação assina têm
sempre por objectivo a

N A

criação de mais-valias de
que os associados possam
beneficiar, sendo que neste caso concreto se pretende ,a abertura de mais
uma porta, com os contactos comerciais a poderem
agora desenvqlver-se de
forma mai,s fácil.
ROBERTO LOJA
r·loja @dnotici as . pt

-americanos da Universidade de Harvard, Michael
Portel', Jeffrey Sachs e Andrew Warner, conjuga os
dois índices «para fornecer um cenário mais revelador» que a visão isolada
do Índice de Competitividade do Crescimento.
O Índice de Competitividade Corrente acrescenta
«uma nova dimensão», ao
explicar porque é que alguns países mantêm um nível de prosperidade mais
elevado gue outros, enquanto o Indice de Competitividade do Crescimento
demonstra porque alguns
países estão a aumentar o
seu nível de prosperidade
mais rapidl;l.mente que outros.

U E

Portugal e Grécia
na cauda da Europa

P

sa a chamar-se Índice de
Competitividade do Crescimento, é apenas uma "revisão" do indicador substituído e tem por objectivo
«medir os factores que
contribuem para o futuro
crescimento das economias , aferido pela taxa de
crescimento do PIB per capita».
O estudo, assinado pelos economistas norte-
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CARGA
17 -llha da Madeira, português. De e para Lisboa.
Contentores e automóveis. (Transmadeira)
17 - Funchalense, português. De e para Leixões.
Contentores e automóveis. (ENM)
17 - Francisco Franco,
português. De e para Lisboa. Contentores e auto-

Um dos
três maiores
paquetes
do Mundo
oferece
imagens
"on line" em
tempo real.

E

steve recentemente
em Ponta Delgada
um dos três maiores
navios de turismo do Mundo. O "Grand Princess" pertence à companhia "Princess Cruises" e foi construído em 1998. Custou 450 milhões de dólares.
O navio oferece serviços
A bordo do "Grand Princess", de linhas vanguardistas, está instalada
de qualidade, no que diz resa mais moderna tecnologia de navegação e comunicações.
peito ao atendimento, acodo destacam-se 5 piscinas, 9
tem registo na Libéria. O natos. Os principais circuitos
modações e animação. São
"jacuzzis", 3 salas de jantar
turísticos do "Grand Prinvio tem 12 "decks" de passarealizados três espectáculos
principais, 2 restaurantes algeiros e alberga cerca de
nocturnos todos os dias. Poscess" são realizados 'no Me2.600 passageiros e 1.150 triternativos, serviço de "bufsui o maior casino flutuante.
diterrâneo, Car810as e Eurofet" 24 horas, geladaria, pizpulantes. Com 710 cabinas,
Existe também uma capela
pa. Os entusiastas de navios
zaria, ginásio, pista de "jogo "Grand Princess" tem 935
para casamentos.
poderão ver imagens em
gingJ1, simulador de golfe,
pés de comprimento, 118 de
tempo real através de uma
A maioria das cabinas
campos de basquetebol e volargura e 26 pés de calado.
tém varanda privada para o
''webcam'' instalada no exteleibol, 17 bares, três teatros,
, exterior e está equipada 'na
O navio, de 109 mil tonelariOl: O endereço é o seguinbiblioteca, salão de beleza,
das de arqueação bruta, congeneralidade com televisão,
te: http://wwwprincess.com/
segue atingir uma velocidacentro de realidade virtual,
O
um pequeno frigorífico, ar \ fleet/grand/index.htrnl.
de de cruzeiro de 24 nós. Endiscoteca, 4 lojas e 14 elevacondicionado, circuito de áu"Grand Princess" é operado
dores.
dio, entre outros equipamen- I pela "Princess Cruises" e
tre as comodidades de bor-

À

ES P ERA

soflusa, empresa que
assegura as ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa, simulou anteontem diversas situações de emergência. A demonstração dos pro-

PASSAGEIROS
14 - Lobo Marinho, portu- .
guês. Sai às 08hOO para o
Porto Santo de onde regressa às 19hOO. Chega
às 21h30. (PSL)
15 - Lobo Marinho, portu-guês , Sai às 18hOO para o
Porto Santo de onde re, gressa às 22hOO. Chega
ao Funchal às 00h30.
(PSL)
16 - Lobo Marinho, português. Sai às 08hOO para o
Porto Santo de onde regressa às 19hOO. Chega
ao às 21:30. (PSL)
17 - Lobo Marinho, português. Sai às 08hOO p81'a o
Porto Santo, de onde sai às
21hOO, com chegada prevista ao Funchal às 23h30. '

CRUZEIROS

D E

N O V O S

BARCOS

Soflusa simula
acidente no Tejo
A

•

PRINCESS

Imagens
em tempo real
•
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cedimentos' a adoptar em 4 situações de emergência - incêndio, homem ao mar, abalroamento e falta de leme - decorreu a bordo do navio
"Trás-os-Montes", que em

1995 esteve envolvido numa
situação de abalroamento:
A transportadora, que garante desde 1993 a ligação
entre as duas margens, conta nas suas estatísticas com

6 acidentes ocorridos nos últimos 5 aiJ.Os - 4 abalroamentos e 2 encalhamentos.
A empresa 'opera com 10
barcos (2 dos quais fretados
à Transtejo), com lotações a
variar entre os 800 e os
1.600 lugares. Seis dessas
embarcações têm mais de 20
anos.
A partir de 2003 as ligações fluviais vão ser asseguradas por 8 novos catamarãs, num investimento global de 8 milhões de contos.

18 - Arkona, alemão. De
Lisboa para Las Palmas.
Chega às 07hOO e sai às
16hOO. (Blandy)
22 - Bolero, bahamense.
De 'Lisboa para Lanzarote. (Blandy)
25 - Astor, bahamense.
De Leixões para Tenerife.
(Blandy)
..
29 - Silver Shadow. De
Tenerife para Dover. Chega às 8:00 e sai às 23:00.
(JFM)

NORDESTE BRASilEIRO
16 dias numa Aventura TropiCal
Voos especiais
todas as sextas-feiras
Oe 29 de Setembro
o 3 de Novembro

João Pessoa
Manaus
Pantanal
Cuiabó
Iguaçu
Rio de Janeiro

616.000$00
de Lisboa
3 dios no Amazonas)
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FUNCHAL, 15 DE SETEMB RO DE 2000

MISSA DE 7° DIA

Sara Eulália Ferreira Camacho
A familia da extint.a, mui reconhecidamente, àgradece a
todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral desta
sua saudosa parente ou que, de qualquer forma, manifestaram
o seu pesar.
,
Participa que será celebrada uma missa em sufrágio da '
s}Ja alma, hoje, pelas 19 horas, na igreja paroquial do Sagrado
Coração de Jesus (Boa Nova), agradecendo antecipadamente, a
todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.
Funchal, 15 de Setembro de 2000

PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

Leopoldina Salomé Sumares Santana

Maria Adelaide Ferreira de Freitas

FALECEU

FALECEU

R.I P

R.I P.

A família da extinta cumpre o doloroso dever de participar a
todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua
saudosa parente, natural do Jardim do Mar, e que o seu funeral se
realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela do cemitério de
Nossa Senhora da Piedade, em S. Gonçalo, para o mesmo.
Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14 horas, na
referida capela.
.

João José Alberto de Freitas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar,
a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento
da sua saudosa esposa, irmã, cunhada, tia e parente, que foi residente no Caminho dos Saltos, 116, Funchal, e que o seu funeral
se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela de Nossa
Senhora da Conceição (Babosas) para o cemitério do Monte.
Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14 horas, na referida capela.

Funchal, 15 de Setembro de 2000

PARTICIPAÇÕES

A CARGO DA AG~NCfA FUNERÁRIA

FUNCHALENSE

Funchal, 15 de Setembro de 2000

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA

ANDRADE

(ALMA GRANDE)

DE ANDRADE & LEANDRO, LDA :
. R. DA PONTE NOVA, 13 - TElFS.: 291223771/291230180 - FAX: 291230180

RUA 31 DE JANEIRO, 42 - TELEFS. 291223428/291226848
FAX 291233248

PARTICIPAÇÕES

PARTICIPAÇÃO

Custódio Inácio Figueira Lopes

Maria da Costa

FÀLECEU

'FALECEU
R.1. P.
Sua irmã e demais família cumprem o doloroso dever de
participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o fa,Iecimento desta sua saudosa irmã e parente, que foi residente no
Lar da I!ela Vista, e que o seu funeral se'realiza hoje, pelas 16 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo. Será precedido de missa
de corpo presente, pelas 15.30 horas, na referida capela.
Funchal, 15 de Setembro de 2000

Alexandra Fernandes Dantas
FALECEU
Seu marido, Armando Quintal Figueira, suas filhas Anabela DantasFigue'ira, Elorbela Dantas Figueira, marido e filhos,
Dr." Vera Lúcia Dantas Figueira, irmãos cunhados, sobrinhos,
demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o faleci mento da Sl!a saudosa esposa, mãe; sogra, avó, irmã, cunhada, tia, parente e amiga, residente que foi no Impasse da Estrada do Garajau, n.o 3,. Freguesia do Caniço, e que o seu funeral
se realiza amanhã, sábado, com missa de corpo presente, pe- '
las 12 horas, na igreja paroquial do Caniço, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.
A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente
até à última morada.

A família da Sr." Alexandra Fernandes Dantas, de um modo muito especial. agradece aos médicos Sr. Dr. Joaquim Vieira,
Dr. Manuel Pontes, pessoal de enfermagem e auxiliar do Serviço de Ginecologia do CHF pelos cuidados e carinho que tiveram
com a sua ente querida durante a sua doença e no seu internamento.

A Gerênda e funcionários da M.CR., Electrodomésticos,
Ld." participa o falecimento da Sr." Alexandra Fernandes Dantas,
esposa do seu cliente e amigo, Sr. Armando Quintal Figueira,
e que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, com missa de
corpo .presente, pelas 12 horas, na igreja paroquial do Caniço,
prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério municipal da localidade.

PROGIF, Ld" - Projectos de Gestão, Informática e Fiscalidade participa o falecimento da Sr" Alexandra Fernandes Dantas,
mãe da colaboradora Sr" Dr" Vera LúCia Dantas Figueira, e que o
seu funeral se realiza amanhã, sábado, com missa de corpo presente, pelas 12 horas, na igreja paroquial do Caniço, prosseg!Jindo o cortejo fúnebre para o cemitério municipal da localidade.

Imadex - Importação e Comércio da Madeira, Ld" participa o falecimento da Sr" D. Alexandra Dantas, esposa do seu
cliente Sr. Armando Figueira, e que o seu funeral se realiza
amanhã, sábado, com missa de corpo presente, pelas 12 horas,
na igreja paroquial do Caniço, prosseguindo o cortejo fúnebre
para o cemitério municipal da localidade.
Caniço, 15 de Setembro de 2000

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA

FREITAS

DE JOÃO ABEL DE FREITAS
RUA DE S. FERNANDO, 80
Telef.: 291522817 Telem.: .965010098- 9100 SANTA CRUZ

R.I P

Maria Ângela Batista Fernandes Rosa Lopes, Paulo Jorge da
Silva Rosa, esposa e filha, sua mãe, irmão, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de particip.ar, a
todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do
seu saudoso marido, pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio
e' parente, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13 horas,
saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.
.
Será precedido de missa de corpo presente, pelas, 12.30
horas, na referida capela.
'
I

O Conselho de A<lministração e funcionários das empresas do Grupo Horários do Funchal - Transportes Públicos S.A.
participam o falecimento do seu saudoso trabalhador e colega,
Sr. Custódio Inácio Figueira Lopes, e que o seu funeral se realiza
hoje, pelas 13 horas..no cemitério de São Martinho, precedido de
missa de corpo presente, pelas 12.30 horas, na referida capela.

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA

ANDRADE

(ALMA GRANDE)

RUA 31 DE JANEIRO, 42 - TELEFS. 291223428/291226848
FAX 291233248

PARTICIPAÇÃO

Os colegas de trabalho do sectorde formação das empresas do Grupo Horários do Funchal- Transportes Públicos S.A~
participam o falecimento do s~u saudoso colega, Sr. Custódio Inácio Figueira Lopes, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13
horas, no cemitério de São Martinho, precedido de missa de
corpo presente, pelas 12.30 horas, na referida capela.
,Vítor Emanuel Freitas Gonçalves e família Pélrticipam o falecimento do seu saudoso amigo e monitor, Sr. Custódio Inácio
Figueira Lopes, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, no cemitério de São Martinho.
A Direcção e sócios do Centro de Cultura e Desporto dos
Trabalhadores do Grupo Horários do Funchal- Transportes PÚblicos, S.A. participam o falecimento do seu saudoso dirigente, sócio e amigo, Sr. Custódio Inácio Figueira Lopes, e que o
seu funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, no cemitério de São
Martinho, precedido de missa de corpo presente, pelas 12.30
horas, na referida capela.
Funchal , 15 de Setembro de 2000

DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA

ANDRADE

(ALMA GRANDE)'

RUA 31 DE JANEIRO, 42 - TELEFS. 291223428/29i 226848
FAX 291233248

José Carlos Martins
FALE CEU
R.1. P.
Seus filhos, genro, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi nas Escadinhas da Corujeira de Fora,
freguesia do Monte, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas
11.30 horas, saindo da capela de Nossa Senhora da Conceição
(Babosas) para o cemitério da freguesia do Monte. Será precedido
de missa de corpo presente, pelas 11 horas, na referida capela.
Funchal, 15 de Sefembro de 2000

DIRIGE A AGÊNCIA FUNE RÁRIA

ANDRADE

(ALMA GRANDE)

RUA 31 DE JANEIRO; 42 - TELEFS. 291223428/291226848
FAX 291233248

FUNC HAL, 15 DE SETEMBRO DE 2000
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PORT AS

PARTICIPAÇÃO

para portadores do Cartão DIÁRIO
Maria de Jesus
FALECEU COM 102 ANOS

Seus filhos, Natália Virgínía Faría Fernades efílhos, Manu el de Jesus Faría Laia, mulher, filhos e netos, ausentes na
Venezuela, João Faria Laia, mulher e fílhos, Conceição Fernandes
Faria La ia, seus sobrinhos e demaís fam ília cumprem o doloroso
dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisav9, tia
e parente, moradora que foi ao sítio da Pedra Mole, freguesia da
Ribeira Brava, paróquia de S. Joãoi e que o seu.fu neral se realiza amanhã, sábado, saindo da casa que foi sua residência, pelas
10.00 horas, para a igreja paroq uial de S. João, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 10.30 horas, prosseguindo
para o cemitério da freguesia.
Sairá após a missa uma camioneta de passageiros para as
pessoas que queiram acompanhar o funeral ao cemitério, regressando à Boa Morte.
A fa mília ag radece antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem acompanhar o funeral.

Rua da Alfândega, 8
t nt" tl t." . 'UUttnUln'UII I, ,,U IUllt tUn ,UIUtUUIUI

Para mais informações ligue grátis

800 20 00 20

PARTICIPAÇÃO

Ribeira Brava, JS de Setembro de 2000

A CARGO DAAG ÊNCIA FUNERÁRIA

CÂMARA DE LOBOS
de

Fra ncisco Orlando Gonçalves de Sousa

Caminho da Saraiva, N.o 7 - Câmara de Lobos
Telef. 291942371/291942882 Fax: 291940419
e na Rua de São Francisco N.O33
Ribeira Brava - Telefone 291952936

PARTICIPAÇÕES

AdelaidePerestrelo de Vasconcelos
FALE CEU
R.1. P

Seus filhos, genros, noras, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi ao sítio da Referta, freguesia do Porto da
Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da capela do cemitério municipal de Machico para a igréja paroquiai da freguesia do Porto da Cruz, onde será celebradamissa de corpo pr~sente pelas 16 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério municipal da referida freguesia.
Porto da Cruz, 15 de Setembro de 2000

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA

BANDA D'ALÉM
DE MANUEL FLORENTINO CASTRO FRANCO
SÍTIO DA BANDA D' ÁLEM - CAMINHO NOVO
TELEFS. 291967755 / FAX: 291220118 9200 MACHICO

PARTICIPAÇÃO
Manuel Mendes de Andrade
(O MANUEL BISALHO) FALE CEU

Sua filha, Maria Ilda Macedo Andrade, seu marido, Marciano Juvenal Rodrigues Pereira, seus netos, José Manuel Rodrigues Macedo, Jean Carlos Rodrigues Macedo, e noiva, seus
irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e
amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão,
cunhado, tio e parente, morador que foi ao sítio do Chapim,
freguesia do Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje,
sexta-feira, saindo do Hospital da Cruz de Carvalho, pelas 16
horas, passando pela via rápida para a igreja paroquial do Campanário, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas
16.30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

o Bazar Visconde e Casa Abreu partiCipam o falecimento
do Sr. Manuel Mendes de Andrade, pai e sogro dos seus proprietários, Maria Ilda Macedo Andrade e Marciano Juvenal Rodrig ues Pereira, e que o seu funeral se realiza hoje, sa indo do
Hospital da Cruz de Carvalho, pelas 16.00 horÇls, para a igreja paroquia i do Campanário, onde será celebrada missa de corpo
presente, pelas 16.30 horas, prosseguindo para o cemitério da
freguesia.
A família agradece antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem acompanhar o funeral.
Campanário, 15 de Setembro de 2000

. A CARGO DA AGÊNC IA FUNERÁRIA

CÂMARA DE LOBOS
de

Franci sco Orla ndo Gonça lves de So usa

Caminho da Saraiva, N.o 7 - Câmara de Lobos
Telef. 291942371/291942882 Fax: 291940419
e na Rua de São Francisco N.o 33
Ribeira Brava - Telefone 291952936

O

presidente do CDS/
pp é um dos convidados do Governo Regional
para a cerimónia de inauguração, esta manhã, da
pista intercontinental do
aeroporto. Mas, depois, vai
aproveitar a deslocação para fazer campanha pelo
CDS/PP-Madeira. «Vou pagar o meu bilhete de
avião», fez questão de dizer, ontem, ao DIÁRIO, Paulo Portas.
Momentos antes, tinha
desafiado o Governo da República a apresentar 'uma
moção de conl'iança e apelado à oposição de centro-direita a fazer o discurso
da alternativa. Questionado se a estratégia nacional
do partido poderia condicionar a estrutura regional, o líder nacional asseverou que não. «O meu
apoio ao José Manuel Rodrigues é inequívoco, total
e tenho a máior esperan~a
q\).e'seja a fonte da alternativa».
Ainda não se ouviu falar de uma nova AD. No entanto, se houver aproximação entre o CDS/PP e o
PSD, «qualquer desenvolvimento estratégico relevante só acontecerá depois
das regionais». Uma garantia dada por Paulo Portas
na sequência do que já havia sido assumido em Conselho Nacional.
Quanto ao desfecho das
l'egionais, o líder dos "populares" só espera que «o
CDS/PP-Madeira suba, como em todo o País» e que
, «veja reconhecido o seu
trabalho». Reafirmou também que «só um madeirense pode ser a alternativa».
Instado a comentar a posição do CDS/PP-M acerca
da aplicação da Lei da Droga na Região - José Manuel Rodrigues é pelo «boicote» - Paulo Portas recusou-se a falar sobre «cenários». Para Já, sabe é que
os parlamentos regionais
estão a ser ouvidos. E

João Vieira Barradas Júnior

ORGE

FALECE U

Sua esposa, Maria da Graça Gomes e filhos, noras genros,
netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, Gunhado, tio e
parente, residente que foi no Caminho da Lourencinha, n.o 56,
paróquia de Santa Cecília, freguesia de Câmara de Lobos.
Mais participam que o fu neral com missa de corpo presente se realiza hoje, pelas 17 horas, saindo da capela do cemitério municipal de Câmarà de Lobos para jazigo no mesmo.
Afamília do extinto àgradece aos médicos, enfermeiros e
pessoal auxiliar do CHF, Unidade de Cuidados Intensivos e dos
Serviços de Medicina III do Hospital dos Marmeleiros pelb carinho e dedicação que lhe dispensaram aquando do seu internamento .
Câmara de Lobos, 15 de Setembro de 2000

AGÊNCIA FUNERÁRIA

VI LA.

de A. Sérgio N. Figueira
Rua Padre Eduardo C. N. Pereira, 41 - Lojas Quintais
Câmara de Lobos - Telef.: 291941850/966074472
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«Vou pagar o meu
bilhete de avião»

Adquira
a colecção bilingue da ~$HEf
• •
a preços especIaIs

NO

21' '

aproveitou para lembrar
que foi o líder regional
quem chamou a atenção
para o facto de as assembleias regionais não terem
sido auscultadas por São
Bento - «há coisas que
têm direitos de autor e esta é uma delas» . De resto,
o presidente do CDS/PP
,ainda espera que a lei seja
referendada, porque é essa a «vontade maioritária
dos portugueses»,
Paulo Portas viajou de
Lisboa para o Funchal ontem à noite, COlllmriamente ao que tinha sido inicialmente acol'Cl ado com o
CDS/PP-Madeim, a deslocação do lídel' dos "populares" já não se prolongará
até à próxima segunda-feira. A visita foi entretanto
encurtada,
terminando
agora no sábado.
O motivo, avançado ontem ao DIÁRIO pelo próprio, prende-se com a actualidade nacional que passa, por exemplo, pela necessidade de preparar a
discussão da moção de
censura a apresentar pelo
PSD, O Plenário da Assembleia da Rep ública, recorde-se, reúne-se para o efeito na próxima quarta-feira.
Para o dia ele hoje, o líder nacional tem agendada apenas uma iniciativa
no âmbito da ' pré-campanha: estará, a meio da tarde, na apresentação dos
candidatos.
No segundo dia em que
surgirá ao lado de José Manuel Rodrigues, Paulo Portas tem prevista uma visita ao Mercado dos Lavradores e, ainda na parte da
manhã, deverá passear-se
pela · ,baixa funchalense,
Antes de regressar a Lisboa, o presidente dos "po_
pulares" marcará presença na Festa da Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal.
SÉRGIO GOUVEIA, em Lisboa
sgouveia@d no t icias,pt

CO ELH O

A L ER TA

pp quer eleições

antecipadas

O

ministro .Jorge Coelho disse ontem que
o Pp, ao propor ao Governo a a}Jresentação de uma
moção de confiança, quer
é apenas .abril' uma crise
política, derrubar o Governo e eleições antecipadas.
O ministro de Estado,
que falava à imprensa ao
lado do seu colega Oliveira Martins enquanto decorria o Conselho de Ministros de ontem, friso u
q ue o Governo está empenhado na estabilidade polí-

tiea e no desenvolvimento
do País.
Ao mesmo tempo que
acentuava o empenhamento do Governo na passagem do próximo Orçamento, Jorge Coelho enunciou
os diversos inconvenientes que resultariam para
o País de um eventual
chumbo no Parlamento.
«Na Europa não há paí~
ses com regimes de duodécimos», afirmou por seu
turno o ministro da Presidência, Oliveira Martins,
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Mafalda
Veiga actua
no CCB
e Rivoli
A cantora e compositora Mafalda Veiga irá dar
dois concertos, em Lisboa
e Porto, no próximo mês
de Outubro.
Depois,de em Maio passado ter apresentado o
seu álbum "Tatuagem",
Mafalda Veiga regressa ao
Grande Auditório do Centro Cultural de Belém
(CCB) , em Lisboa, no dia
21 de Outubro.
No Porto, Mafalda Veiga vai estar em palco, pela primeira vez, no Teatro
Rivoli, no dia 31 de Outubro.
Os bilhetes para o concerto no CCB, que deverá
começar pelas 21:30 com
duração aprõximada de
uma hora e meia, vão estar à venda a partir da
próxima
segunda-feira
nas bilheteiras do CCB e
nas lojas Fnac (Centro Comercial Colombo e Galerias do Chiado).
Um bilhete para ouvir
Mafalda Veiga em Lisboa
custa entre 1.000 e 3.500
escudos.
Em relação ao concerto
no Rivoli, que tem hora
prevista de início também
às 21:30, os preços e locais de venda dos bilhetes
ainda não estão anunciados.

Scorpions
"afastam"
Silence 4
do top
Os alemães Scorpions
ascenderam, na semana
passada, ao primeiro lugar do top português de álbuns com o CD "Moment
of Glory", em que toca
com a Orquestra Filarmónica de Berlim.
Após dez semanas consecutivas na liderança da
tabela, o álbum "Only Pain
is Real", do grupo português Silence 4, desceu para a segunda posição.
A tabela não regista
grandes alterações em relação à semana anterior,
destacando-se apenas a
subida, do oitavo para o
quinto lugar, da colectânea "O Calhambeque" com
os sucessos dos anos sessenta do cantor brasileiro
Roberto Carlos.
Para além dos S ilence
4, há apenas mais cinco
grupos portugueses no
"Top 30" português de ,álSantamaria
buns:
("Voar"), Anjos ("Ao Vivo") , Super Teen ("Super
Teen"), Ala dos Namorados ("Cristal") e Madredeus ("Antologia").

FUNCHAL, 15 DE SETEMBRO DE 2000
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CD "Christmas "
junta três tenores
Musical
"Odisseia
20'00" visita
Porto Santo

JOSÉ SALVADOR

O Largo do Pelourinho,
no Porto Santo, irá receber, a 30 de Setembro, a
partir das 21h30, o musical
"Colombo - Odisseia 2000"
do grupo de animação "Sonho de Um Dia".
Trata-se de um espectáculo que se reporta a aigumas fases ,da existência
atribulada do navegador
genovês que nos intervalos
,das suas viagens passava
largas temporadas no Porto Santo, tendo de resto
contraído matrimónio com
Filipa Moniz, filha de Bartolomeu Perestrelo que, em
1479, era governador da
Madeira.
A realização e direcção
artística do evento, que foi
apresentado de 8 a 10 do
corrente no Jardim Municipal, pertence a Artur Ferreira, sob textos de Manuel
Vieira e Fernando Gama.
Por seu lado, Duarte Rodrigues, com Artur Ferreira,
participou na encenação
do musical que é coreografado por Manuela Vieira.

jsalvador @dnoticias.pt

JOS É SALVADOR

O

trio composto por
Placido Domingo,
Luciano Pavarotti e
José Carreras assinou recentemente um contrato
com a editora Sony Classical para a publicação do
seu último registo discográfico, cujo lançamento ·a nível mundial irá processar-se a 31 de Outubro.
Sob a de.nominação "Christmas", o trabalho resulta
de um concerto efectuado
pelo trio operático na Konzerthaus, uma das mais credenciadas salas de Viena
de Áustria, sendo acompanhado pela Vienna' SYmphony Orchestra, dirIgida
pelo célebre maestro Steve
Mercúrio.
Espectáculo que, para
além ' de ter sido registado

Os t rês tenores voltaram a juntar-se num concerto na Áustria,

do qual sairão, no final de Outubro, um CD e um vídeo.
ao vivo, foi também filmado
para uma edição simultânea em video e DVD.
As gravações do histórico concerto foram realizadas através da utilização
das mais modernas tecnologias. Neste caso, em termos
áudio, o registo foi efectuado no sistemÇt "Surround
Sound", enquanto para as
versões VHS e DVD foi utilizado o "Dolby Digital 5.1
Discrete Surround Sound".

AMANH Ã

N O

Soluções que conferem aos
registos a melhor qualidade técnica.
A grande surpresa de
"Christmas" é a inclusão da
peça "Un Nuevo Siglo", interpretada por Placido Domingo e que foi elaborada
por seu filho.
As restantés peças, ''White Christmas", 'TIl Be Home
For Christmas", "O Holy
Night", "Silent Night", "Carol of the Drum" e "Amazing

KARAO K KI

Pré-selecção
de "Miss Nacional 2000"
A

manhã, sábado, a partir das 23h30, realiza-se, no KaraoKki do Hotel
do Mar, a pré-selecção das
candidatas madeirenses à
final de "Miss Nacional
2000" que irá desenrolar-se
na piscina da referida unidade hoteleira no dia 23 de
Setembro, às 22hOO.
Ambos os espectáculos
são organizados pela Turis moda e contam na vertente da animação com actuações de Fátima Lino e
de Mário Mata, na final.
Para o desfile de amanhã, e ainda segundo a organização, poderão inscreatravés
do
ver-se
965606259 jovens com idades compreendidas entre
os 15 e os 22 anos, as
quais poderão vir a integrar a agência de modelos

Karaokki : o espaço de animação nocturna

é palco de mais um concurso de beleza.
que a Turismoda irá abrir
na Região durante o próximo mês.
Acentue-se, por último,
que na final de "Miss Nacional 2000" participarão
concorrentes
oriundas

dos Açores, continente
(Norte, Centro e Sul) e da
Região, num total de 16 jo- ,
vens, que apresentarão
modelos de uma conhecida estilista.
JOsÉ SALVADOR

Grace", são cantadas por
Pavarotti, Carreras e Do. mingo, que interpretam a
solo temas do seu 'próprio
país, como "Tu Scendi Dalle
Stelle", "Pregaria (él can de
l'ahima a la verge)" e o referido "Un Nuevo Siglo".
A apresentação pública
do concerto realiza-se a 17
de Dezembro, na United Air!ines Arena de Chicago . .
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Luís Paixão .expõe
na Casa das Mudas
L

uís Paixão, deputado do PSD à Assembleia Regional, revela na Casa da Cultura da
Calheta (Casa das Mudas)
uma outra faceta, na qual,
aliás, não é principiante: a
de artista plástico.
Numa exposição intitulada "Vidas de Mar e Ter-,
ra", ontem inaugurada naquele espaço, Luís Paixão
esforça-se por traçar, nas
'suas próprias palavras,
um «retrato humano e geográfico» da vivência rural
e piscatória da sua terra.
Para tal, serve-se da técnica do desenho a lápis e
do pastel seco, em vinte e
duas obras nas quais retrata os rostos engelhados
mas fascinantes de agricultores de ambos os sexos,
captando-lhes competentemente uma expressão que
poderíamos classificar de
telúrica.
Essa mesma dimensão
está patente também nas
paisagens do litoral ou
mesmo de zonas interiores
do campo, nos desenhos
de bilhas e de velhas e corroídas fechaduras, nas gaivotas e nos barcos de pesca, no casario que se amontoa à beira d'água.
Esta é uma exposição
simples ' mas agradável,
marcada pela suavidade,
pela beleza despretensiosa · das pequenas coisas e
P E L O

Alexandre, foi a obra vencedora do Grande Prémio
de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores
(APE).
No valor pecuniário de
dois mil contos, o prémio
referente ao ano de 1999
foi atribuído por unanimidade por um júri constituído por Carlos Mendes
de Sousa, Ernesto José
Rodrigues, Fernando Pinto Amaral, Helena Carvalhão Buescu e Yvette Centeno.

•

ESTREITO

Jovens expõem
propostas visuais

mpressões e Impressões" é como se chama a exposição colectiva
de artes plásticas de Ilídio
Ribeiro, Martinho Mendes
e Nestor Pestana, três jovens candidatos a artistas, naturais do Estreito
de Câmara de Lobos.
A mostra, que se divide
por três técnicas diferentes - pintura, escultura E?
fotografia - será inaugurada amanhã, pelas 18h30,
na Casa do Povo do Estreito de Câmara de ' Lobos,
na Rua Capitão Amando
Pinto Correia, nO 42 ..
Os três jovens são estudantes na área das artes
plásticas na Escola Secundária Francisco Franco e
pretendem, com esta exposição, mostrar o que se
NOVO

faz no respectivo curso.
«Impressões e Impressões», escrevem os autores da exposição num comunicado enviado à nossa ,
Redacção, «é uma mostra
heterogénea de formas, cores e texturas ... Trabalhos
que, apesar da sua prolixidade visual, respeitam um
objectivo comum e uníssono: comunicar, falar das
nossas dúvidas, colocar as
nossas questões, expor os
nossos desejos ... ».
A exposição, que pode
ser visitada de segunda a
sexta-feira das 9h30 às
12h30 e das 14h às 17h30,
aos sábados das 15h às 20
h e aos domingos das 9 h.
às 12h30, estará patente
até ao dia 24 do corrente.
L.R.

DIRECTOR

José Wallenstein
'no Teatro de São João

O

Vinte e dois trabalhos de Luís Paixão: até meados de Outubro na Va,H'~"a,.

por um nível técnico razoável, se bem que de modo ,
nenhum impressionante.
Uma maior assiduidade fia
prática artística do seu autor produziria, sem dúvida, resultados melhores.
Escultor e professor do
Ensino Secundário, Luís
Paixão já expôs em várias
localidades da Madeira, nomeadamente em Machico,
Funchal, São Vicente, Pon'L I V R O

ta Delgada e Porto Santo.
Foi coordenador do atelier
de Artes Plásticas de Machico, entre 1986 e 1988.
Os objectivos do autor
da mostra são expressos
de forma singela mas directa neste texto incluso
no catálogo: «A montanha!
caída de um céu incendiado de luz./A voz do silên-'
cio,/percorrendo a vida,/galgando esse ar, essa

"QUATRO

terra .. ./A vida feita de luta
e pão!/As memórias/que
teimam em eternizaria importância das coisas "sem
importância."/Aqui fica um
pouco desse Mundo,/nos
traçôs e nas cores». Porque, alerta o artista, citando Almada Negreiros: «Os
olhos 'são para ver/E o que
os olhos vêem/Só o dese. nho o pode dizer».
Lufs ROCHA

CAPRICHOS"

António Franco Alexandre distinguido
com o Prémio APE de Poesia 1999

"Q deuatroAntónio
Caprichos",
Franco

"I

29

Manuel Alegre, Eugénio de Andrade; Natália
Correia e António Ramos
Rosa são alguns dos no'mes literários que já venceram este Grande Prémio de Poesia, integralmente patrocinado pelos
Correios de Portugal
(CTT).
O vencedor declarou
ontem sentir-se muito
contente com o galardão.
Em declarações à Agência Lusa, o poeta português afirmou receber
com muita satisfação o
prémio, «pelo que ele re-

presenta e por quem o
apontado por alguns co·atribuiu». António Fran- . mo «uma das criações
co Alexandre, de 56 anos,
mais intensas e surpreené professor na Faculdade
dentes da poesia portuguesa contemporânea» ,
de Letras de Lisboa" embora a sua formação unifoi editado pela "Assírio
versitária seja na área da
& Alvim", editora conheciMatemática.
da pela sua aposta forte
Além da obra premiano campo da poesia.
da pela APE, "Quatro CaO autor é um homem
prichos", de 1999, Antósingular, doutorado em
nio Franco Alexandre é'
Matemática e Filosofia,
autor de obras como "Disque estudou em Touloutância" (1969) , "Sem Palase, Paris e Harvard, nos
vras Nem Coisas" (1974),
EUA, e que se interessou,
"A Pequena Face" (1983),
ainda, pelo estudo do heou "Oásis" (1992) .
braico em Jerusalém, on"Quatro
Capri9hos", . de esteve diversas vezes.

actor e encenador Jo.
sé Wallenstein toma
possa dia 27 como director do Teatro Nacional S.
João (TNSJ), no Porto,
substituindo no cargo Ricardo Pais.
José Wallenstein foi escolhido no início de Agosto pelo novo ministro da
Cultura, José Sasportes,
depois de afastada a hipótese de o TNSJ ser dirigido pelo encenador italiano
Giorgio Corsetti, indigita. do pelo anterior ministro,
Manuel Maria Carrilho.
Wallenstein, 40 anos, é
actor há cerca de 20 anos
e encenador há 10, tendo
já trabalhado no TNSJ,. o
que contribuiu para que a
. sua nomeação tenha sido
' recebida com satisfação
pela generalidade da coAFIRMAM

inunidade teatral portuense.
Das 10 peças que encenou, destacam-se "Inimigos", de Nigel Williams (a
primeira, em 1990), "Estrelas da Manhã", de Alexander Galine (prémio Melhor
Produção do Ano), "Dá-me
Abrigo" (para a Companhia de Teatro de Braga),
"Minimal Show", de Sergei
Belbel (para Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura), e "E no Intervalo Faz-se Qualquer Coisa" (para
a ExpoE98).
NoTNSJ, José Wallenstein pretende reforçar a
ideia de "teatro aberto",
promovendo encontros e
parcerias, inventando novas possibilidades cénicas
e testando outras linguagens artísticas.

ARQUEÓLOGOS

Descoberto o túmulo
de Genghis Khan
A
rqueólogos chineses
encontraram o túmulo
de Gengis Khan, o fundador
do grande império mongol,
no início do século XIII,
anunciou ontem a agência
noticiosa oficial chinesa.
O túmulo, ladeado por
dois lagos unidos por um canal artificial, foi descoberto
em Qinghe, um lugar dos
Montes Altai, situado na região autónoma de Xinjiang,
noroeste da China.
«Este é o verdadeiro túmulo de Gengis Khan», afirmou um investigador do Museu de Xinjiang, Zhang Hui.
Gengis Khan morreu em

1227 em Liupanshan, na ac- .
tual província chinesa de
Gansu, \lIf'de acordo com a
tradição mongol, foi sepultado pelos seus generais num
, local secreto.
A localização exacta do
túmulo de Gengis Khan tem
sido objecto de "acesa polémica entre historiadores e
arqueólogos.
Um dos netos de Gengis
Khan, Kublai Khan, conquistou a China, fundando a Dinastia Yuan (1271-1368), e
parte da antiga Mongólia, a
chamada Mongólia Interior,
pertence hoje à República
Popular da China.
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Arons
sobrevive
ministros -

•

RTP 2

A AACS recusou pro nunciar-se
sobre os directores de
programas da RTp, por
considerar errado o modelo.

Alta Auto.ridade para a Co.municação.
So.cial (AACS) recuSo.U pro.nunciar-se acerca
da indigitação. do.s directo.res de pro.gramas da RTP1
e RTP2 , po.r co.nsiderar errado. o. mo.delo. pro.po.sto. para a área da Pro.gramação.
do. o.perado.r televisivo.
Numa deliberação. apro.vada po.r unanimidade, a
pro.pósito. do. pedido. de parecer do. Co.nselho. de Administração. da RTp, a AACS
indica que, independentemente do. perfil pro.fissio.nal
do.s indigitado.s para o.S cargo.s, "entende salientar, exclusivamente, a sua disco.rdância co.m o. mo.delo. pro.po.sto. po.r não. garantir a auto.no.mia, dinamismo. e co.e-

A

rência necessárias à área
da Pro.gramação. do. o.perado.r público. de televisão.".
Em 10 ano.s de vida, esta
é a primeira vez que o. o.rganismo. regulado.r se recusa
a dar um parecer, embo.ra
neste caso o. parecer não.
seja vinculativo..
No. texto. da deliberação.,
a AACS reco.rda o. pro.cesso.
que 'a antêcedeu. Inicialmente a Administração. da
RTP pediu parecer so.bre a
designação. de Jaime Fernandes e Clara Alvarez Co.mo. gesto.res, respectivamente do.s canais 1 e 2, tendo. a AACS deliberado. a 29
de Junho. emitir um parecer favo.rável a tais no.meações.
No. entanto., o. o.rganismo.

PRÓ-Q MADEIRA: ATITUDE DE QUALIDADE
HOTEL
OCEAN
- PARK
,

ACIF
- Câmara de Comércio
e Indústria da Ma,deir~

E

RTP 1

DlantéIn críticas

CONFER~NCIA DE ENCERAAMENTO DO PROGRAMA

.

DA

Alta Autoridade

a ~três '
Alberto. Aro.ns de Carvalho. vai manter-se à ÍJj'ente
da Secretaria de Estado.
da Co.municação. Social,
ago.ra so.b a tutela do. ministro. da Presidência e
do.s Assunto.s Parlamentares, Guilherme de Oliveira
Martins, apuro.u a Agência
Lusa.
O anterio.r ministro da
Educação. é o. quarto. ministro. a tutelar a área da Co.municação. So.cial desde o.
illÍcio. do. primeiro. Go.verno. de António. Guterres
em 1995.
Al'o.ns de Carvalho., respo.nsável pela Secretaria
de Estado. désde aquela data, fo.i inicialmente tutelado. po.r Jo.rge Co.elho., ministro. Adjunto. antes de o.CUpar a pasta da Administração. Interna, depo.is po.r Jo.sé Sócrates, também co.m
o. cargo. de Adjunto., e até
ago.ra, desde o. início. do. segundo. go.verno. so.cialista
em 1999, po.r Armando. Vara, ministro. Adjunto. que
na sequência da remo.delação. anunciada terça-feira
passa para o. Ministério. dá
Juventude e do. Despo.rto..

D I R E C T O R E S'

2.1 DE SETEMBRO DE 2000 "

"

. ... ._..-.
6)
.

.'

.

-

P R li-O flU. fi B A ,

~

AT Il UD t . l

00:30 - Aber1Lra

.• Sr. Anthony Peler Bianchi Cossart Miles - Presidente da Direcção da ACIF-CCIM
• Eng. Ludgero Marques - Presidente da Associação Empresarial <te Portugal (AEP) - a confirmar
• Dr. Jaime Henriques -VICe-Presidente do Instituto Português da Quaidade OPO)
• Dr. Maximiano Martins - Gestor do Plano Operacional de Economia (poE)-,a cq[lfirinar
• Dr. Alberto João Jardim -,Presidente do Governo Regional da Madéi~ , a 'éónfimnar .

10:15 - BaIMço do I'roglrr]a PIó-Q MOOeia e Perspectivas Fub.Ias • Dr. Caros João F;ereira ' SecretáJio-Geral da ACIF,CCIM '
10:45 - Coffee.I:lre!V<

uuau.,n

A AACS mantém as críticas à RTP.
regulado.r sublinhava na
mesma deliberação. que,
"po.r não. estar indigitado. o.
directo.r de Pro.gramas",
criava-se "um vazio. na res-

po.nsabilização. pela área
(da Pro.gramação.) e mesmo. uma impo.ssibilidade de
po.nderação.", quer quanto.
ao. pro.jecto. para essa área,

quer quanto. ao. necessário.
equilíbrio. entre as vertentes nucleares do. o.perado.r
de televisão.: o. binómio. Info.rmação./Pro.gramação." .
"Po.sterio.rmente, ao. arrepio. das intenções expressas q~anto. à estrutura de
direcção. funcio.nal da RTp,
veio. o. seu Co.nselho. de Administração. afirmar que
"o.s cargo.s de Gesto.r de Canal, co.m llÍvel hierárquico.
de Directo.r, dão respo.nsáveis pela pro.gramação. de
cada canal", indica o. texto.
da deliberação..
Neste sentido., a AACS
co.nsidero.u que o. seu parecer de 29 de Junho. "não.
abrangia as respo.nsabilidades do.s gesto.res de canal
nas áreas da Pro.gramação." e do. facto. deu co.nhecimento. ao. Co.nselho. de Administração. da RTp, que a
31 de Ago.sto. so.licita no.vo.
parecer, a que respo.nde a
presente deliberação..
A AACS entende que '''o.
parecer que é chamada a
pro.duzir não. se esgo.ta
num juízo. de valo.r relativo.
à adequação. das bio.grafias
pro.fissio.nais e das capacidades técnicas de cada um
do.s indigitado.s, mas também deve co.nstituir uma
o.po.rtunidade para se po.sicio.nar relativamente ao.
pro.jecto. que subjaz à reestruturação. em curso. na
RTp, no.meadamente na
área ,da Pro.gramação.".

LEI L A C>
AMANHÃ, SÁBADO, 16 DO CORRENTE, PELAS 15 HORAS, NA SEDE DA NOSSA AG~NCIA, ARUA DOS FERREIROS
N.o 113, TERÁ LUGAR ESTA TOTAL LIQUIDAÇÃO, QUE CONSTA EM ESPECIAL DO SEGUINTE : QUATRO MOBfLlAS
DE QUARTO DE DORMIR PARA CASAL; UMA (A~A DE CASAL EM FERRO; TRtS MOBfLlAS DE SALA DE VISITAS,
ESTOFADAS, SENDO UMA DE CANTO; CAMAS DE PESSOA E DE CASAL; GUARDA-FATOS; SOFÁS-CAMAS 'E
,MAPLES DIVERSOS; ARCA EM MOGNO; ESTANTÉS COM DIVISÓRIAS; ESCRIVANINHAS; BAR DE BOA .QUALlDADE
COM 4 BANQUETES; SECRETÁRIAS; MESA ESTILIZADA PARA SALA DE JANTAR; CRED~NCIAS; MÓVEL PARA
TELEVISÃO; MÓVEL DE VIDRINHOS; SELOS; POSTAIS; BENGALEIRO; QUADROS DECORATIVOS; LUSTRES,
SUSPENSÕES DIVERSAS; CARPETES; TOILETE; APARADOR; ENCICLOPtDIAS E LIVROS DIVERSOS DE BONS
. AUTORES; APARELHAGEM DE SOM; TELEVISORES; VIDEO; ESPELHO DE SALA COM MOLDURA DOURADA;
COFRE; GERADORA HONDA ECMT6500; MÁQUINA DE CAFt INDUSTRIAL COM MOINHO; MÁQUINA PARA
TABACO; SNOOKER; JOGO DE MATRAQUILHO TAMANHO GRANDE; FRIGORfFICOS; FOGÕES; EXAUSTORES;
ASPIRADORES; MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E LOiÇA; FORNO MICRO ONDAS; BIBLOTS DIVERSOS; VIDROS;
CERCA DE 20 LITROS DE VINHO VERDElHO COM MAIS DE 100 ANOS; PEDRAS DE CIMENTO PARA JARDIM E
TUDO O MAIS QUE ESTARÁ PATENTE AO PÚBLICO, AMANHÃ, DURANTE AS HORAS DO EXPEDIENTE.

11:00 - Projecto Pioto na l-Iot!!Ia!ia
• ~r. Sérgio Costa ,[)irectoi--Geral do Hotel D. Pedro-Bala

11:30 - O l'rogM1a lnfa1te no PIó-Q MOOeia
• Sr. Passos Rodrigo - Gestor ao Programa Infante
A Experiência de lmI ~
, Dr. João Santos - Presidente do

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

15:30 - .Sistemas II11Il!;JlKlCIS ~l~
• Eng. Ricardo Fernandes -

'A I);re~cção dos !,eroportos da Madeira ;

16:00 - Coffee.I:lre!V<
16:30"': O Futuo d!l QuaIda-je

Lo

17:15 - Debate
~

~.

D. Silvia Serrão ou D. Ana Azevedo
Telefone: 291 20 68 00
Fax: - 291

_

"

•

-

_

INFORMA
Com a entrada em fúncionamento da nova Central
Telefónica, a partir do próximo dia 15 de S~tembro de
' 2000, para" ligar ~ b Aeroporto deverá ' marcar:
"

14877

·291520700
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,Guterres recebe
'delegação do··PS-M
embros da d~ecção
vai estar presente como
do PS-Madeira ' seprimeiro-ministro
na
rão hoje recebidos pelo líinaugur~ção desta infrader nactonal dós socialis- . -estrllÍurá. ' .
tas, António Guterres.
" A reunião com os diriSegundo apurou o DIÁgentes do PS-Madeira deRIO, o encontro vai ter lu~
verá decorrer após as cegar nas instalações do aerimónias de inauguração
e pouco antes do regres~ , ,
roporto, onde, Guterres

M

Ma.chico ,quer receber ~sisa dQs terrenos do

.

a~r9Porto,

" . '

.'

( 'o

' E 1\11 :

O':- M I ' L

I

I

E SETEMBRO DE 2000

H ü J E,

,.

40200

Q

ú

so de Aritó)lio Gut~rres a
Lisboa.
O encontro, que não estava inicialmente previsto, surge na sequência de
um pedido formulado pelo PS-M para apresentação de cumprimentos, Porém, além do lado mais

formal, a reunião com o
secretário-geral do partido deverá servir para
abordar a actualidade política, nomeadamente as ,
questões
relacionadas
com as próximas Eleições Regionais, que se
realizam a 15 de Outubro.
Além da conversa com
António Guterres , os diri"
gentes do PS-Madeira de- '
verão falar igualmente
com Jorge Coelho.
MIGUEL SIL VA
msilva@dnoticias.pt

_
}

~ ST cÁ ,o

, ANAMes~reve

" ' aBern.ardo
,

"'--'

•

AANAM ,
escreveu a
6ernardo
M,a rtins, a ,
solicitar uma
reunião com
a Câmara de
Machico.

:' Grande,ARRAIAL LARANJA

SUblinhando que opro. çesso ,já se arrasta .d!'l~de ,
. 1998, o edil recordouquefa~
GEl ao valorde'"f06 milhões
de. cQntoE, 100 mil contos é
umíJ. gota no oceano"
Bernardo Martins mos, trou-se' ainda espermiçado
numa solução rápidà .para
o problema, Record~-seque
o edil exigiu, quarta:-feira .
ANAM já escreveu a , passada; ~ intervenção ~o-: ' ,
Bernardo Martins, . vernamental ~a 'f~~so~uça? '"
disponibilizando-se ' do assunto e.tUU:a çrVls~do
paraUlpa, reunião a p~rtir , que se a~AM. nao resp9n~
· da próxii:p.a -sem4b:a. _ :.~ " , des~e, ~te .~9 ~é S.ete,IIlbro .o ,
,\
,'~. . "
/,,':
Uma reunião mide ' eiu - ', caso ma ,para .Os. tl'lbunalS ,
.', ~Anirtiaçãc;>' rt1U~icaí,'peIQ' conjuntô }'~aláXiai, ,
discussão ·estará. sobrêtu- , " e para as f~nanças . . ,· '
. "
"
do: a · reiVillilieaçãodà _Câ->.~-:",~~Oém.pn,tew., o~S<'de ,~ , ' ": Actú~ções:~o IQngo
dia ~a.ndas ': .'
' m,araMunici.):Jal de Mac~ico .' ·:"Ma~hico" elli. c9muh.lCa_dQ'_'.," ,.; d~'e; M
· · {I, ~I:Ca: e'.:d
· 'e"G.ru'~' p'O''S'. 'F
',olc'lo'rl'cos c'· J ' . ,
sobre uma d-vida de. 10O.ll1il' : . >~n::~do a}J,~ssi'1-:Re~acçÇl.o,
iii
.
,
.:
. ~.
. ,. ,
eXigia' o ra1Jldo pagamento
' " .• ' , / .
..
contos, que aquela !llSiltU'h . .
. ....
. . .' " .
., . 8,a
' Wtlcas' d'e,com
' 'e·.s'" -e-bebes '~
- - d'
. .... t·' · dili
" d d ' - , dos lill'postos, que .sao aeVI· çao ' ev.eraa es a e,
a. e~l ,;. ';'dO's.',
';.'.' .. >:;, '
"..IIQ ,"
".'
.
·
On~~m, e~ de?laraçoe~ ,., .. - Os socialistas pe'de'rii"a,in'ao DIARIO,- o presldent-e. da ~ da' o reforço do irívestimen' CMMi' Bernard.o, ::vr~l:tin:S; ~:_ tó' , pÚbliqo 'por parte ' da
rnostro~~se .:saÜ sfmt9'. p~la .. ,,' 'ANAM ,e do GovcrlÍóRegio- ,
abertura revelada '. pela : 'IÍal'nó conéelho colocam-se
ANAM para o diálogo" ',' . do lado das taxistas Ínachi- '
O , aut~rc~ reiterou'"que ' :" quenses' (que quer~in oPe.- ,
, os 100 mil' con~os, deVidosrarno aeroporto) ê, final" p~la ANAM por ~P?~to~ de
mente, -protestam pêlo' fac~,
. s~sa ~' de. contnbUlçao au- ,·to do Governo RegionaLnão ,
tarqlllca resultantes , da . ter, convIdado )o presidente ,
.aquisição dos·terrenospa; ..;, : da"Câmana>iQcal para aco~ "
'ra amp)íação; sã6 ~imp~r~' ' Jiütiva "d(hóniâ çle i:ecep,-,"
tantes para comparticipar . ção ao' Presidente da Repúa construção de· algumas
blica, lembrando que Machiobras no ,concelho, como é
co recebeu 20% do aumento
o caso dos povos cemitérios
da pista.
.
'de Machico e do Porto dlí
MIGUE L ÂNGELO
Cruz.
mangelo@dnoticias.pt

.', na CAlHETA:(àvenidà margina~

Dias 16,e17 de Setembro,
festa apartir das 13 horas
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INSTALADORA ELÉORICA MADEIRENSE, LDA.·
Rua 31 de Janeiro, N' 37,1.', 38, 40 e 41 ' 9050 FUNCHAL , MADEIRA
Tell.. 291201210 ' Fax, 291229419
•

- Portas Seccionàls '
- Portas de Fole
- Grades de Enrolar
- Portas Basculantes '

Sistema de Controlo de Acessos
" de Estacionamento
- Portas Rotativas
'- 'Grades de Segurança

'6UIDWAY -

fQ] p·O'RTIN'S'TEL .
INSTAlAÇÕES ELECTRICAS, LDA.
Rua Ilr Pedro Lomelino, N' 26 ' 9400 PORTO SANTO
Tell.: 291982082 . Fax: 291983989
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90 anos de história gioriosa
na mostra dos troféus

DESPORTO
•
Sá Pinto e Bino
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SPORTING-ALVERCA

Inácio não
convocou
Sino e Sá
Pinto,
poupando-os
para o jogo
com o Sayer
Leverkussen.

técnico Augusto
. Inácio optou, ou_o
tem, por deixar os
jogadores Bino e Sá Pinto
- titulares no jogo da passada terça-fe~ra da Liga
dos Campeões frente ao
Real Madrid - de fora dos
convocados para o embate de amanhã (19.00 horas), no Estádio de Alvalade, com o Alverca, da

quarta jornada da I Liga
de futebol.
A ausência dos dois jogadores deve-se apenas a
opção técnica, segundo esclareceu o treinador adjunto dos "leões", Vitorino
Bastos, e passa por poupar os atletas antes , da
deslocação da próxima semana a Leverkusen, 'para
defrontar o Bayer.
Inácio, que ao contrário do que é habitual não
esteve na conferência de
imprensa que antecede os
Jogos do Sporting, deixou
também de fora Bruno Caires e fez regressar Paulo
Bento, que tinha estado in':
.disponível para o jogo da
Liga dos Campeões, por
castigo.

Vejamos os jogadores
convocados para o jogo:
guarda-redes - Peter Schmeichel e Nuno Santos; defesas ..:. César Prates,
Quim Berto, Beta, André
Cruz, Hugo e Rui Jorge;
médios - Paulo Bento, Horvath, Carlos Martins,
Mpenza e Tonito; avançados - Edmilson, Rodrigo, '
João Pinto, Acosfa e Iordanovo

Cajú recuperado
no Alverca
Do lado do Alverca,o
avançado brasil~iro Cajú
recuperou d.e uma entorse
sofrida no joelho direito e
encontra-se disponível pa-

Inácio vai poupar Sá Pinto e Bino. pensando já no próximo jogo da Liga dosCamp~ões.

ra defrontar o Sporting. .
O futebolista realizou
um teste físico, ontem de
manhã, supervisionado pelos médicos do Alverca,
. que o deram como operacional.
Fora dos planos do treinador Jesualdo Ferreira
estão os lesionados Marco

Freitas, Capucho, Rui
Baião, Ricardo Esteves,
Gabriel e Hugo Santos.

Guimarães recebe
hoje o Gil Vicente
Refira-se, entretanto,
que a quarta jornada do

campeonato da I Liga inicia-se esta noite, no EstádioD. Afonso Henriques,
em Guimarães, com o confronto entre o Vitória de
Guimarães e o Gil Vicente, aprazado para as
21.00 horas e que será arbitrado por José Mesquita, do Porto.
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oVictocado
preoctlp~
-..'.
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riguêl, Jokanoyic e
, Lino são preocupaçõespara Nelo Vingada, _em véspefás do Marí'timo defrontar o'Uesporti:VO' das Aves, em encontro
da 4a jornadl:!- d,a I Ligl:!- do
futebol profissionàl português. Embora põr inotivo}s
diferentes.
' '.
Na realidade, Lino foi
suspenso por um jogo, em
virtude de ter sido expulso
em Paranhos, por acumulação de cartões amarelos.
O Marítimo pediu a despenalização do segunqo cartão, que valeu a sua expulsão, mas a decisão da Comissão de Disciplina da Liga será apenas conhecida
esta tarde. Já BrigueI e Jokanovic sofreram lesões ,
durante o treino de ontem,
que os coloca, de alguma
maneira, em dúvida para
domingo. Mas, enquanto o
central jugoslavo , deve ficar apto (sofreu um toque
no tornozelo direito, que o
fez abandonar o', -treino
mais ce,do) , jáp defesa madeirense contraiu uma entorse na tíbio-társicadirei- ,
ta que, erriprincípio, o vai
afastar do embate com o
Aves.
Ângelo ' RUi, medico do
clube, ao DIÁRIO declarou
que os dois jogadores irã.o
ser reavaliados hoje, pelo
que não se pronuncioú so- ;
bre as possibilidades de '
BrigueI e Jokanovic poderení ser opções para Vingada. De fora, como é sabido,
estão Jorge Soares e Porfírio.

•

,

"Conjunto" afina
estratégia para o Aves

No Marítimo" Jokanmiic .('itocado") e Briguei (entorse
num' pé) são dúvid~s l' Ràrao jogo com o Aves,
enqúantoNelo Ving'aba espera pela decisão da Liga
r~lativ~me!lte -a eventual despenalização de Lino.

e no ataque Quim pode ser
ser muitas, em comparação com o último ' jogo. ,O
uma opção de início, em desector defensivo deverá , trinümto de Lagorio. Mas
manter-se'inaIterável se,Litambém Musa, no 'caso de
nofor despenálizado~ , sé ,: se abril' uma vagariós esJokanovic reçuperar dó: to;' trangeiros, pode s-eropção
que çle' ontem, como 'tudo
válida, tendo em corita o
indica que sim. Mas, se se
(bom) treino que realizol!
mantiver o castjgo a Líno,
e os..golos (dois) que marcOll.
'
não nos surpreenderia que
. Saliente-se, à título de
NeloVingada:apostasse no
reportagem, a vitória dos
regresso de Eusébio, que
"vermelhos" (5-2), co.m goparece plenaÍnente recuperado e, ainda ontem, fez
los de Musa Shannon (2),
João Pinto e Lagario, tenum bom treiM, sem qualquer tipo de limitações,
do Dani Diaz e Mariano
(ná "excelente · com~ersão
No meio campo, podem.
subsistir algumas dúVidas,
de um livre di,recto),apon-

..

'Entretanto, o Marítimo '
prosseguiu a semana de
trabalhos, ontem, com a
---'---------------,.efectivação de uma sessão
única, ocorrida ao fim da
O M
J O E L F E L I Z
tarde, em Santo António.
Na oportunidade, e depois de um período de aquecimento, Nelo Vingada submeteu o plantel a
um treino de conjunto,
com duas equipas assim
constituídas:
.
ste início de temporada vem corren"Amarelos" - Nelson;
BrigueI, Chinguila, Jokanodo de feição para Joel Santos, O futevic, Eusébio, Zeca, Iliev,
bolista madeirense tem sido uma opção
para Nelo Vingada, nestes primeiros joBakero, Sumudica, Quim e
Mariano.
gos do campeonato e, ante o Salgueiros,
jogou os 90 minutos, cotando-se como um
"Vermelhos" - Gilmar;
Albertino, Paulo Sérgio, . dos melhores da equipa. «Venho trabalhando, nos jogos e nos treinos, para meCarlos Jorge, Lino, Bruno,
Joel Santos, Dani Diaz, Murecer a confiança do treinador», assegura, enquanto salienta que «há que dar .
sa Shannon, Lagorio e
João Pinto.
continuidade ao trabalho e nunca ador- .
mecer».
O treinador "verde-ruEm Salgueiros, contudo, a satisfação
bro" não abriu o livro, relativamente ao "onze" que
não foi completa, já que o Marítimo perdeu. «Fiquei feliz por jogar de início e julirá' jogar de início ante o
go que fiz tudo o que o treinador me peDesportivo das Aves, mas
diu. Mas, naturalmente que não fiquei saas alterações não deverão

c

tado os tentos dos "amarelos",

Moura aniversariante
COni'diréito a bolo
Moura completou, ontem, 23 anos, Uma dáta
que não passou despercebIda ao grupo dé trabalho,
que, no nnal do treino, ante um bolo apropriado, lhe
,cantou os parabéns.
O Marítimo realizará,
hoje, ao fim da tarde, mais
uma' ser;;são ' de trabalho,
em 8a1).to António.
'

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

~.

r

IT U L A 'RI DA D E

«Não quero desperdiçar
esta oportunidade»

E

tisfeito com o resultado, sobretudo porque jogamos bem e não merecíamos a derrota».
Joel Santos mostra-se convicto que «a
minha vez chegou», pelo que «vou agarrar esta oportunidade com unlias e dentes e não deixá-la fugir para outro»,
Agora, aívem o Desportivo das Aves e
nos Barreiros, O jogador madeirense, espelhando a vontade do grupo, assegura
que <~queremos oferecer à nossa massa
associativa, neste regresso aos Barreiros, uma boa Vitória», embora alerte para
as dificuldades que o Aves irá colocar.
«Estamos precavidos e acreditamos que
temos capacidade para ultrapassar este
adversário», conclui.
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Nacional prepara
visita do Espinho
"Tigres"
com
três baixas
o Sporting de Espinho,
próximo adversário do Nacional na II Liga do futebol
profissional português, desloca-se à Madeira com três
baixas: Mickey, Paulo Serrão e César.
Mickey, com uma lesão
na coxa, vai ficar parado
mais 15 dias, enquanto Paulo Serrão fez apenas treino
condicionado" não recuperando a tempo de poder defrõntar os "alvi-negros".
Quanto a César, trabalhou,
também, de forma condicionada, e, embora o seu estado físico esteja a evoluir favoravelmente, ainda não é
opção para o treinador Luís
Agostinho. Maciel, ontem,
fez também treino condicionado,' em virtude de dores
musculares, mas deverá estar apto para domingo.
Ontem, o Sporting de Espinho treinou por duas vezes. De manhã, a sessão foi
de ordem física, enquanto à
tarde o treino foi de índole
técnico/táctica, com saliência para os lances de bola
parada.
RUI FERREIRA

NO

D

epois de na vésperl).
ter efectuado um jo,
go~treino com o Câmara de Lobos, que serviu
para "rodar" os jogadores
até agora menos utilizados,
o plantel do Nacional voltou
na tarde de ontem ao trabalho, realizando uma sessão
de treino no seu estádio.
Os atletas que defrontaram o Câmara de Lobos tiveram "direito" a uma sessão mais aligeirada, que visou essencialmente promover a recuperação física do
esforço despendido. Quanto
aos outros, foram divididos
em duas equipas e sujeitos
a cerca de uma hora de trabalho, disputando uma "peladinha" em meio-campo,
sob o olhar atento de José
Peseiro, que sempre que
achou necessário, efectuou
as devidas correcções.
Na equipa que equipou
de negro jogaram Ferreira,
Ico, Luís Loureiro, Cleomir,
Herivelto e Serginho. De colete vermelho alinharam Nuno Carrapato, José Carlos,
Ivo, Fidalgo, Valente, Ristovski e Fabrício. Ou seja, o
ataque contra a defesa provavelmente titular no emba!.
te caseiro do próximo domingo frente ao Espinho.
Enquanto isto, Os réstan-

PORTO-SANTENSE

•

António Mendonça cui~a do físico dos jogadores "alvi-negros".

tes jogadores efectuavam
uma partida de "fut-volei",
seguida de diversos exercícios físicos ligeiros.
Sensivelmente a meio da
sessão de trabalho, JoséPeseiro fez alterações nas
"equipas" que disputavam a
"peladinha", trocando José
Carlos, Fabrício e Luís Al-

MARíT IM O

Renato e Nica
ficam de fora
Depois do
último fim-de-semana, em
que o Porto-santense foi
eliminado da
Taça de Portugal, pelo Almada, com o
resultado de
4-3, todas as
atenções estão, agora, viradàs para a
segunda jornada do campeonato ' da III pivisão.
Nesta ronda, a turma do
Porto Santo tem uma des10t;àção difícil ao terreno
do despromovido Camarate, o "carrasco" dos ilhéus
na época de 198/99, na luta pela subida de divisão.
Para esse confronto,
António Carlos não poderá contar, ainda, com Renato, a contas com uma
distinção nos "gémeos" da
perna direita, contraída
na última semana. Tambéin Nica, este após ter
visto o "cartão vermelho"
no último desafio, não está disponível dado o jogo
de castigo com que foi pe-

nalizado. Para além destas duas contrariedades,
nada mais
há a acrescentar
em
matéria ' de
impedidos
para o jogo
de domingo.
Resta saber,
apenas, se
Telmo, que
ontem
no
treino da tarde regressou mais cedo
aos balneários, com suspeita de entorse, estará
apto para viajar para o
continente.
Quanto ao trabalho desenvolvido por António
Carlos, a verdade é que o
técnico não tem poupado,
de forma alguma, o seu
plantel, onde todas as vertentes, com especial atenção para a finalização,
têm merecido cuidados.
Ontem, por exemplo, o
treino foi fértil em golos,
mercê das acções desencadeadas pelos avançados
do plantel.
JÚLIO RODRIGUES

Pedro Paulo e Iriarte estão lesionados e não devem
jogar, pelo Nacional, contra o Espinho. No treino de
ontem, Hugo Freire desrespeitou José Peseiro 'e foi
tomar banho mais cedo.

ves por, respectivamente,
Joãozinho, Nogueira e .Jovoo
Os restantes jogadores fizeram um exercício de finalização, e foi aqui que acabou por suceder um "caso".
Entendendo que o jogador
não se estava a empenhar
devidamente, Peseiro cha-

B

mou a atenção de Hugo
Freire, mandando-o depois
sentar-se à parte. Uma ordem desrespeitada pelo jogador, que abandonou o
campo em direcção aos balneários, sendo logo seguido
pelo técnico, para uma conversa que não deverá ter sido nada simpática.

T' R E I N O U

c

O M
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Voltando ao treino e à
"peladinha", fica ainda o
destaque para o bonito golo
de Luís Loureiro, um "disparo" portentoso à entrada da
área que não deu qualquer
hipótese de defesa a Nuno
Carrapato e que constituiu
sem dúvida um dos momentos mais espectaculares da
sessão' de trabalho.
Alheios a tudo isto estiveram Pedro Paulo e Iriarte,
ambos a merecerem cuidados especiais. O médio brasileiro está,na fase final da
recuperação da mazela que
o apoquentou e procura ainda a melhor forma física.
Trabalhou por isso de forma condicionada e sem forçar muito. Quanto ao central argentino, queixa-se de
dores nas costas e esteve a
trabalhar sob a orientação
do massagista do clube.
Um e outro deverão estaI' fora dos planos de Pesei1'0 pára o embate do próximo domingo.
De qualquer modo, a lista de convocados só deverá
ser divulgada no final da
sessão de treino agendada
para amanhã - de manhã.
Até lá, a eq uipa treina mais
uma vez, precisamente esta
manhã.
SATURNINO SOUSA

JUNIORES

Miguel Costa lesionou-se
e está em dúvida
A

formação do Marítimo B vem preparando, com muita cautela, o
próximo compromisso,
ante a equipa açoriana
do Operário.
Uma partida agendada para as 11.00 horas
do próximo domingo, tendo como palco o Campo
da Imaculada Conceição.
Ontem, logo pelas
11.00 horas, teve lugar
um treino de competição,
entre os comandados de
João Santos e a formação dos juniores "verde-rubros" .
Um treino onde o técnico maritimista aproveitou para ensaiar a estratégia a apresentar no próximo
fim-de-semana,
diante dos açorianos.
No final dos 90 minutos, tempo de duração da
sessão de treino, o marcador assinalava 6-1 'para a
equipa B, com os golos a
serem apontados por Guido, Pedro Rodrigues, Pedro Moutinho, Hugo Morais, Miguel Barros e Mi-

João Santos testou os seus pupilos em jogo-treino.

gu el Ângelo. Por banda
dos juniores, o tento de
honra foi apontado por
Emanuel, curiosamente
irmão de Eusébio, da
equipa A. Este foi um jogo agradável de se seguir, com a equipa B a
dar excelentes indicações.
Como curiosidade, registe-se o onze apresentado por João Santos: Figueira, • Márcio Abreu,

Guido, Paulo Pereira, Miguel Costa, Rui César,
João Flores, Pedro Rodri-'
gues, Pedro Moutinho, Ronaldo e Luís Olim.
Foram ainda utilizados: Bruno, Mauro, Hélvio, Miguel Ângelo, Augusto, Filipe, Márcio Camacho, Nelson, Hugo Morais, Miguel Barros e Narciso.
No decorrer da animada sessão de treino, Mi-

guel Costa sofreu uma entorse na tíbio társica, da
perna esquerda. Depois
de assistido, o esquerdino maritimista teve que
abandonar o recinto de jogo. Todavia, só hoje é que
o atleta será reavaliado.
Registe-se ainda a ausência de Fernando. O jogador, algo debilitado, devido a uma alergia, limitou-se a correr em redor
do relvado. No entanto, o
jovem madeirense, deverá estar apto a dar o seu ,
contributo à equipa no jogo do próximo domingo.
Realce, entretanto, para o regresso de Ronaldo.
Após longa ausência, devido a lesão contraída no
decorrer do Torneio Autonomia, o jovem ponta-de-lança brasileiro ao serviço do Marítimo está de regresso aos trabalhos normais da equipa, sem
quaisquer limitações, sendo assim mais uma opção para o técnico João '
Santos.
M. F,

SPORTO
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Everaldo e Valença

opções para Juca
esolvido o problema da inscrição,
nos serviços administrativos da Federação
Portuguesa de Futebol,
dos dois jogadores brasileiros Everaldo e Valença,
e com a possibilidade de
poder contar com Tozé ausente nas jornadas anteriores por se encontrar
castigado federativamente -, o treinador da Camacha, Juca, encara com o
maior optimismo o prélio
com o Operário, pois os
três jogadores mencionados são apontados como
mais-valias para a equipa
"azul e branca" .
.É enorme a expectativa
entre os adeptos camachenses, que terão, assim,
a possibilidade de aquilatar das potencialidades
das suas "cores", num jogo em que a equipa técnica da Camacha terá quase todos os jogadores à
sua disposição.
Duarte Manuel e Hugo, .
ainda a contas com problemas físicos, e Marco Aurélio, que se encontra a recue
peral' de uma intervenção
cirúrgica, são ausências
quase certas no jogo do
próximo domingo;
Por precaução, Ladeira
tem realizado trabalho
condicionado, mas prevê-se como possível a sua recuperação para o jogo.
Nota digna de registo
no treino de conjunto on-

R

•

Com a inscrição dos brasileiros Everaldo e Valença,
o treinador da Camacha, Juca, vê alargado o leque
de opções para o encontro que a sua equipa
disputará contra os açorianos do Operário.

MARC ELIN O RODR IGUES

Juca conta com

m~is

três opções para o confronto com o Operário.

tem realizado pelos cama- / são de exercícios onde a
chenses diz respeito à invelocidade foi a tónica doclusão dos jovens Noémio
minante, seguida de um joe Marco Ludgero nos trago a toda a extensão do
balhos da equipa sénior,
relvado, onde as equipas
alinharam da seguinte forjá que se trata de dois jogadores juniores de prima:
De colete, na equipa
meu'a época.
previsivelmente titular, joO treino de ontem foi dividido por uma ligeu'a sesgaram Luís Póvoa, Hélder

N O V .1 D A D. E S

D O

Andrade, Fábio, Celso,
Jarreto, José Paulo, Tozé,
Prioste, Leça, João Paulo
e Abelhinha.
No lado oposto alinharam Paiva, António Miguel, Ricardo, Agrela, Noémio, Marco Ludgero, Valença, Pedro, Calaça, Hélder Freitas e Everaldo.

UNI Ã O

Nilson já se encontra inscrito
Thomas e Mário Jorge de fora
O

mais recente reforço
do União, o guarda-redes Nilson, ex-Moreirense, já tem a sua inscrição regularizada junto da
Federação Portuguesa de
Futebol, podendo por isso,
se o técnico Vítor Urbano
assiIn o entender, estrear-se na baliza na partida
do próximo domingo, em
Alvalade, diante do Sporting B.
A possibilidade de Nilson vir a ser convocado ganha mais consistência se
tivermos em lihha de conta que Mário Jorge não poderá actuar neste jogo. O
guarda-redes - que, recorde-se, se encontra a contas com,um processo disciplinar movido pela SAD
unionista'- sofreu uma luxação num dedo da mão
esquerda no treino de segunda-feira, que o impede

FUNC HAL, 15 DE SETEMBRO DE 2000

Vítor Urbano falando ao grupo de trabalho.

de treinar normalmente.
Para além de Mário Jorge, apenas o francês Thomas se encontra lesionado. O futebolista padece
de uma rotura muscular
numa coxa, que o obrigou

a uma paragem .. Em p'rincípio, só para a próxima
semana poderá retomar a
sua preparação.
Recuperado de um traumatismo na perna esquel'da, que o impediu de trei.-

nar na quarta-feira, o brasileu'o Glauco já integrou
normalmente a prepara- .
ção efectuada ontem à tarde pelo plantel unionista,
no Campo da Camacha.
Quem também continua a treinar com o restante plantel são os dois
brasileiros - Cledomir e
VVendell - que se encontram a prestar provas perante o técnico unionista,
Vítor Urbano.
Resta referir que o treino de ontem incidiu sobre .'
os aspectos técnico-táéticos, com especial destaque para a posse de bola,
tendo em vista, naturalmente, o confronto com o .
Sporting B.
A preparação do União
prossegue esta manhã
(10.30 horas), com novo !
treino mi Camacha.
N ÉLl O GO ME S

o

D E
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Cinco jogadores
fora de hipótese

N

o 1.0 de
M a i o

com o Fanhões.
No entantrabalha-se,
to, o técnico
com afinco,
Luís Teixeicom vista ao
ra não vai
encontro de
poder condomin go
com o Fatar com o
nhões, da secontributo
de António,
gunda jornaque vai cumda do Camprir um jogo
peonato Nade castigo
cional da III
Duarte Luciano
devido à exDivisão, Sénão joga com o Fanhões. pulsão
na
rie E.
jornada inauOntem, a
equipa treigural, . em
nou no seu recinto, ape"casa" do LoureI, assim
como ' Duarte Luciano,
nas em meio-campo, deviNuno Gregório, Ângelo e
do às obras, tendo o técRicardo, ainda a recupenico Luís Teixeira optado por testar soluções de
rarem das lesões que os
apoquentam desde há
contra-ataque, até porlonga data.
ql}e o Fanhões perdeu o
primeiro jogo em casa
com o Sintrense, e deve
Jogo realiza-se .
optar por uma atitude denaCamacha
fensiva.
O treino acabou com
A recepção do 1.0 ' de
uma "peladinha", entre
Maio ao Fanhões, recordois grupos, no sentido
de-se, realizar-se-á no
de pôr em prática a tácticampo sintético da Caca ensaiada.
macha, precisamente à
mesma hora do jogo que
Um castigado
a Camacha tem contra
os açorianos do Operáe quatro lesionados
rio, no relvado do Campo
da Nogueira.
.
A maior parte do planCARLOS MON IZ
tel do 1.0 de Maio está
cmon iz@dnoticias.pt
operacional para o jogo
NO

RIBEIRA

BRAVA

Lesionados
.preocupam

A

1'0", neste caonda de
so, a contas
l esões
com um esticontinua a
ramento na
apoquentar o
pelo
coxa,
plantel do Ribeira Brava,
que a sua reem vésperas
cuperação
até ao fim-deda desloca-semana manção a Samotém-se ainda
ra Correia.
uma incógniEntre casos pontuais
ta.
Para ene outros a insgrossar
o lopirar maioCastellanos pode
te, Igor, no
res cuidados,
ter a estreia adiada.
há um quintetreino
da
quarta-feira,
to de atletas
a contas com problemas
contraiu uma entorse num
tornozelo, sendo por isso
de ordem física. Um deles
poupado no treino de oné o venezuelano Castellatem, sobretudo por precaunos, que ainda não actuou
ção, a fim de recuperar a
esta época e que, para
tempo de viajar até Lisagravar os problemas que
boa.
o têm apoquentado nos "géAbel, durante a peladimeos", voltou a ressentirde ontem, foi o último
nha
. -se desta debilidade física,
a entrar para os cuidados
pelo que a sua possível esdo departamento clínico
treia está de novo condiciodo
clube, também a contas
nada.
com uma entorse num joeOutro dos "tocados" é o
lho.
ex-camachense Bruno, que
Ontem, situações de jocontraiu uma entorse no jogo reduzido e movimentago do passado domingo, da
ções pelas alas, com transTaça de Portugal, mas que
posição de bola pelos três
é recuperável para dar ' o
sectores, fizeram parte do
seu contributo neste pritreino específico, preenchi-o
meiro confronto fora de
do depois com um treino
portas.
competitivo em dois terços
Também vítuna do jogo
do campo com três' balida Taça, Duarte é outro
zas.
que se encontra no "estaleiORLANDO DRUMOND
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Ismael lesionado
David castigado

U

m treisido expulso
no comno jogo da Tapetitivo serça de Portuviu, ontem,
gal no pretérito domingo,
para o Pontassolense
em Silves:
A juntar a
testar a poseste, Ismael,
sível equipa
a apresentar
com uma entorse na tibiodomingo, na
társica conrecepção ao
traída duranElvas, em jote o treino de
go a disputar
no campo da
David está castigado
quarta-feira,
Ribeira Bra- e não joga com o Elvas. . é praticamente uma ausênva.
Ontem, locia certa.
A juntar a estes, os dois
go após a conclusão do
treino da formação ribeiraúltimos reforços também
-bravense, Henrique Teinão deverão poder dar o
xeira escalonou duas equiseu contributo. Tiago Pito,
pas, em toda a largura do
oriundo do Fanhões, está
terreno, por forma a alia contas com uma micronhavar a estratégia a apre-rotura. Ainda assim treisentar no jogo que marcanou-se ontem juntamente
ra a estreia esta época em
com os' restantes colegas,
podendo ainda assim ser
"sua" casa, se bem que emdado como operacional paprestada.
ra defrontar a equipa alenJá antes os futebolistas
tejana.
haviam sido submetidos a
exercícios de aquecimenCom o jovem ex-Marítito, no terço de campo deimo, Ismael, o problema é
. xado vago pela equipa da
outro e prende-se com o
facto da sua inscrição ain"casa".
da não estar devidamente
Para o jogo deste fim-deregularizada. Se tal não
-semana, nem todos os futebolistas que integram õ
for solucionado durante o
dia de hoje, ficará também
plantel estão aptos a dar o
de fora do leque de opseu contributo. O lateral
direito, David, é uma auções.
ORLANDO DRUMOND
sência confirmada, por ter
N O

SÃO

V I CE NTE

Franquelim castigado
não joga domingo

o

DESPORTO

s vicenUma partida
que está a
tinos,
suscitar
que no próxienormes exmo domingo
pectativas
recebem no
entre as hosseu reduto a
visita do Odi- J
tes vicentivelas,
um
nas.
Admoestados potendo com o duciais candiplo cartão
datos à subiamarelo e o
da de divirespectivo
são, treinaram ontem Franquelim vai cumprir cartão vercastigo federativo.
na pista sinmelho, no detética do Escorrer
da
partida
a
tádio
dos
contar para a I eliminatóBarreiros.
Um treino-de índole fíria da Taça de Portugal,
ante o Olivais e Moscavisica, seguido de uma sesde, Franquelim vai ficar
são de banhos e massafora das opções do treigens.
nador vincentino.
Hoje à tarde, o plantel
Outra baixa confirmada colectividade da zona
da é a do 'médio Rui Penorte da Ilha regressa
ao relvado do Estádio
reira, que continua a recuperar da lesão na tíbiodos Juntos, em São Vi-társica.
cente, onde vai cumprir
O jogador tem vindo a
uma única sessão de tracumprir um plano de trabalho, visando aspectos
balho específico, visando
de ordem técnico/táctia rápida recuperação da
ca.
lesão, que o mantém
Na manhã de sábado,
afastado da competição
acontecerá Q derradeira
durante largo tempo. O
sessão de treino, onde
atleta apresenta sensíno final da mesma, o técveis melhoras, embora o
nic,o Lino Gonçalves daseu regresso aos trabará a conhecer os jogadolhos normais da equipa,
res eleitos para estarem
presentes no encontro
esteja ainda algo condi~
clçlllado.
diante da turma lisboeta.

N A

AD
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MACHICO

Apenas dois de fora
e lDoral elD alta
AD Machico conti- .
nuou, ontem, no
"municipal", a preparação para a recepção
ao Olhanense, jogo que se
prevê düícil, já que neste
momento os algarvios contam só vitórias nas duas
primeiras jornadas e perfilam-se como candidatos à
subida de divisão.
, A sessão de treino machiquense iniciou-se com
exercícios de carácter técnico visando sobretudo os
passes efectuados em diferentes formas, quer pelo
ar quer junto ao relvado,
utilizando düerentes recursos, a cabeça e o pé.
Em seguida aumentou
a distância entre jogadores e os passes passaram
a ser longos, exigindo o
deslocamento dos receptores, a recepção do esférico e o passe subsequente.
Logo depois foi a vez da
condução da bola associada a deslocações rápidas.
A parte seguinte do treino destinou-se ao trabalho de esquemas tácticos
ofensivos, a partir de situações de bola no centro
de meio-campo e que desenvolviam-se à esquerda
e à direita, envolvendo os
alas, os defesas em apoio
. e os avançados. '
O objectivo era desenvolver situações de ataque em que a bola corria
de jogador para jogador,
com toques simples e des-

A

•

Apesar da derrota sofrida em Câmara de Lobos,
a equipa comandada por Ulisses Morais continua
a trabalhar com vista ao melhor entrosamento,
demonstrando a mesma motivação e empenho.

JORGE FE'RNANDES

A preparação dos guarda-redes machiquenses.

marcações, e em que se
notou a preocupação do
técnico, ao chamar a atenção para se evitar os passes longos para a linha de
fundo, de modo a procurar os cruzamentos em esforço. Por último, o grupo
foi dividido em três equipas, em que duas defronta-

NOVIDADE S

N O

vam-se e os elementos da
outra serviam de apoio
aos atacantes. Este jogo
serviu para aplicar os esquemas anteriormente ensaiados e teve a espaços
um correcto desenvolvimento.
Para o jogo frente ao
Olhanense, a AD Machico

CÂ MARA

D E

apresenta dois jogadores
lesionados - logo estão impedidos de alinhar -, .e
que são Valdei e Alex. Segundo Ulisses Morais, «o
próximo jogo vai ser muito difícil, mas as duas vitórias do Olhanense não vão
alterar a nossa postura
de jogar para a vitória».

L O B O S

.Ricardo Moniz lesionado
de fora frente ao Estoril
O

plantel do Câmara
de Lobos deu continuidade, na tarde de ontem, ao trabalho de preparação visando o encontro de domingo, frente ao
Estoril, no reduto deste.
Depois de, no dia anterior, ter realizado um treino de competição, diante
do Nacional, o plantel câmara-Iobense voltou ao
seu relvado, onde cumpriu uma sessão de trabalho visando aspectos de ·
ordem técnico-táctica.
Um treino em que foi
bem visível a preocupação de Rolão Preto de
aperfeiçoar a finalização.
Antes da partida para
Lisboa, aprazada para as
23.40 hor as de sábado, o
plantel do Câmara de Lobos tem em agenda mais
duas sessões de treino,

Rolão Preto orientando a sessão de trabalho de ontem.

hoj e, pelas 16.30 horas, e
amanhã, às 11.00 horas,
após o que o técnico divulgará a lista dos jogadores qne irão viajar, par a
Lisboa.
Para o confronto com

a turma canarinha, a
equipa técnica dos "verde-amarelos" não vai poder
contar com a prestação
de Ricardo Moniz.
O central magoou-se
com alguma gravidade

no decorrer da partida
da pretérita jornada, tendo inclusive de abandonaI' o relvado em maca.
O jogador sofre de um
forte traumatismo no tórax que o impede de trabalhar
conjuntamente
com os seus colegas. A
sua inclusão no lote dos
disponíveis para domingo está, por isso, posta
de parte.
Outra baixa confirmada é a de Valter. O avançado ex-nacionalista continua a recuperar de uma
lesão num pé, contraída
no decorrer dos jogos de
preparação de pré-temporada.
Resta acrescentar que
o central J'osé Barros treinou de fórma condicionada devido a dores num
joelho.
M . F.
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Baggio
escolhe
Bréscia

o anfitrião, Carlos Pereira, com Francisco Fernandes, presidente do IDRAM, e Jorge Silva, sócio número 1 do Marítimo.
COMEMORAÇÕES

D O

9 O

o

ANIVERSARIO

Exposição de Troféus
honra C.S. Marítimo
N

o âmbito das come. morações do 90°
aniversário do Clube Sport Marítimo, foi ontem ao final da tarde inaugurada, pelo secretário regional da Educação Francisco Santos, na galeria
da Secretária Regional de
Turismo e Cultura, a Exposição de Troféus do Marítimo.
Acto que contou com a
presença da direcção do
clube, como ainda de João
Carlos Abreu, secretário
Regional do Turismo, presidente do IDRAM, Francisco Fernandes, presidentes das Associações Desportivas da Região e do sócio nO 1 do clube Vicente
Silva.
Este sócio recordou os
jogadores que integravam
a equipa do Marítimo vencedora da Taça do Campeonato de Portugal em
1926, e a forma como cada
um deles desempenhava a
sua acção em campo e aspectos particulares das capacidades técnicas de tácticas de cada elemento.
Paulo Sousa, da comissão de Honra das Comemorações do 90° aniversario do clube, elucidou os
convidados sobre o porquê de cada elemento exposto.
Nesta exposição, o Clube Sport Marítimo procura partilhar com os madeirenses alguns dos principais momentos da história da colectividade, que
já tem nove décadas de
exisWncia.
Assim, o público tem a
oportunidade de apreciar
alguns dos principais troféus conquistados ao longo de quase um século de

•

A Exposição de Troféus do Clube Sport Marítimo,
constitui sentida hómenagem a todos aqueles que
honraram o nome da colectividade, transportando
com orgulho o nome da Madeira para fora da Região.

JOÃO AUGUSTO

Várias gerações de "verde-rubros" estiveram presentes na inauguração. .

vida da colectividade, os
quais fazem parte do património que atinge cerca
de 2.800 troféus e taças,
que podem ser apreciados
no Museu do Clube Sport
Marítimo.
Para a exposição foram
seleccionados os troféus e
taças com mais significado na vida do clube, traduzindo desta forma a afirmação do mesmo, não só
a nível regional, como ao
nível nacional, do maior e
mais prestigiado Clube da
Região Autónoma da Madeira.
O primeiro troféu conquistado pelo clube encontra-se exposto, o mesmo
acontecendo com a Taça
de Campeão de Portugal
de 1926. E ainda a Taça
de Campeão Nacional da
II Divisão da época de
1976/77, que corresponde
à primeira subida do Marítimo a I Divisão Nacional,
então treinado por Pedro
Gomes.
Outro momento importante do clube, vivido na
década de noventa, corresponde à presença na Finai da Taça de Portugal
no Jamor, em 10 de Junho
de 1995, tendo saído derrotado pelo Sporting por
duas bolas sem resposta.
Outro sector da exposição encontra-se reservado à participação do clube
por três vezes na Taça UEFA, com a realização de oito jogos.
Outro pormenor, refere-se à deslocação efectuada a África, no iniciá da
década de cinquenta, como também às vitórias obtidas nas restantes modalidades praticadas pelo
clube.

O futebolista internacional italiano Roberto Baggio confirmou que jogará
durante as duas próximas
épocas no Bréscia, da primeira divisão italiana, para poder estar «perto de
casa«, mas com o objectivo final de «regressar à selecção».
Baggio, de 33 anos, não
se encontrava ligado contratualmente a nenhum
clube, depois de o vínculo
com o Intel' de Milão ter
terminado no final da temporada anterior.
O acordo entre o jogador e o clube terá sido finalizado ontem à noite e
contempla uma cláusula
de rescisão rio final da
época de 2000/2001 , caso
o Bréscia seja despromovido ao escalão inferior.

Vialli
despedido
do Chelsea
O holandês Rudd Gullit,
antecessor de Giariluca
Vialli no cargo de treinador do Chelsea, afirmou
não sentir «pena» do italiano, demitido terça-feira
pela direcção do clube da
Primeira Liga inglesa de
futebol.
«Perguntam-me se sinto pena de Gianluca Vialli.
A resposta é não. Passaram-se muitas coisas entre nós, nas semanas que
precederam a minha saída do Chelsea», afirmou
Gullit em entrevista a um
diário britânico.
, Vialli foi demitido do
cargo de «manager» do
clube londrino na sequência dos maus resultados
de uma equipa «milionária» (10° lugar no camp.eonato, com uma vitória em
cinco jogos).
Em 1998, Gullit foi dispensado em circunstâncias semelhaI).tes, tendo o
italiano tomado o seu lugar no comando do Chelsea, então como jogador-treinador.

Maradona
sofre
acidente
O ex-futebolista internacional argentino Diego
Maradona encontra-se em
recuperação das contusões sofridas quarta-feira
à noite, em consequência
de um acidente de viação
de que foi vítima em Havana.
De acordo com fontes
próximas do jogador, o estado de Maradona não é
grave, pois não sofreu
fracturas, «encontrando-se a descansar», para recuperaI' do acidente.
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o Estrela Vermelha foi empatar a casa do Leicester.
)

T A

'Pladevall (Rayo,Vallecano) e HulslÇer (Molde) nas alturas .

ç

A

U E FA

TAÇA I.JEFA

Boavista salva
honra portuguesa
,

C

om a derrota do BenflCa (2-1) e o empate
(1-1) do FC Porto arrancado "a ferros", o Boavista, única equipa portuguesa
a vencer (2-1) na primeira
"mão" da eliriúnatória inaugural, salvou 'ontem a "honra" das representações na
taça UEFA.
Na Ucrânia, os "axadrezados" viraram um resultado desfavorável ante . o
Vorskla Poltava, que inaugurou o marcador aos 38 mi. nutos, com um golo de Melaschenko.
Na segunda parte, o treinador Jaime Pacheco "deitou mão às economias" que
deixara no baÍlco, fazendo
entrar Jorgé Couto e o brasileiro Whelliton, que consumaram a reviravolta no
marcador, com golos aos 51
e 89 minutos, respectivamente.
.
O FC Porto também teve
que "suar" para empatar no
terreno dos jugoslavos do
Partizan de Belgrado, conseguindo-o graças ' a um golo
de Pena (o segimdo em três
jogos), em cima do minuto
90.
O Partizan, que dominou .
a fase inicial do encontro,
marcou aos 24 minutos numa boa antecipação de Rankovic.
Na Suécia, nem um monumental erro do guarda-redes do Halmastad, que permitiu aos "encarnados" a
marcação do único golo, foi
suficiente para o Benfica
conseguir um resultado.positivo. O autor, o holandês
Pierre van Hooijdonk nem
queria acreditar na benesse.
Antes, já a equipa da "casa" tinha aberto o activo
aos 35 minutos, por intermédio de Michael Svensson, antes do disparate do seu
guarda-redes ter proporcionado o empate.

•

Sukur (Inter) em disputa com Mamia (Chorzow).

"

O Boavista foi a única equipa portuguesa a vencer na
ronda de ontem da Taça UEFA, onde o Porto empatou na
Jugoslávia e o Benfica foi derrotado na Suécia. Destaque
ainda para o "desastre" da Fiorentina na casa do Tirol.

SEGUNDA-FEIRA

Bo hemià ns Dubli n (IrI) - Ka iserslautern (Ale) . .. ........ 1-3
TERÇA-FEIRA

Norrkoeping (Sue) - Slovan Li berec (C he) ...... . ...... 2-2
Rapi d Viena (Aut) - Org ryte (Sue) ....

.3-0

FC Kos ice (Svq) - Graz AK (Aut) ..... ........ ... ..
Vasas Bu dapest e (Hun) - A EK Atenas (Gre)

.... 2-3
.. 2-2

Petra Drnovice (C he) - Mu nich 1860 (Ale) ..... .... .....0-0
Lierse (Be l) - Bordéus (Fra) .. .

.... ........ ... 0-0

FC Basi leia (Sui) - Brann (Nor) ' ..

. .. 3-2

La Ga ntoise (Bel) - Ajax Amesterdão (Hol) .. ..... .... ... 0-6
QUINTA-FEIRA

Lokomotiv M oscovo (Rus) - Bourgas (Bul)
Brondby (Din) - Osijek (Cro)

.....4-2

.. . . ... .. ,. .... 1-2

FC Zurique (Sui) - Genk (Bel) .. .. .... .

.... 1-2

Rapid Bucareste (Rom) - Liverpool (Ing) ......... ......... 0-1
Vorskla Poltava (Ucr) - Boavista (Por) ...... ... .. ...... 1-2
Ruch Chorzow(Pol) -In t er M ilão (Ita).

....... ...0-3

Olympij a Lj ubljana (S lo) - Espa nyol Ba rcelona (Esp) .. 2-1
Celta Vigo (Esp) - Rijeka (Cro) ...

. .. ......... ..0-0

Roda (Hol) - Inter Bratislava (Svq)

.... 0-2

PAOK Sa lónica (Gre) - Beitar Jerusalém (Isr)

...... 3-1

Leicest er (In g) - Estrela Verm elha Belg rado (Jug) ..... 1-1
Zi mbro Chisin au (M ld) - Hertha Berlin (Ale) .. ... .. .. ... 1-2
Lausana (Su i) - Torpedo Moscovo (Rus) ... ......... ......3-2
FK Podeba (Mcd) - Parma (Ita) ..... . .. ........... ........ 0-2
Krivo'l Rog (Ucr) - Nantes (Fra)

................ ... 0- 1

Slávia Praga (C he) - Akadem isk Boldklu b (Din) ... ... 3-0
A lavés (Esp) - Gaziantepspor (Tur) .... ... .......... ...... 0-0
Lillestroem (Nor) - Dínamo Moscovo (Rus) ...... ...... . .3 - 1

Johan Micoud (Parma) ultrapassa um macedónio.

Mas os suecos não se déram por vencidos e voltaram a colocar-se em vantagem aos 57 minutos, com
um golo de Stefan Selakovic, resultado com terminou
a partida .

Sérgio Conceição
na vitória do Parma
Outro português em destaque foi Sérgio Conceição,
autor do pr~eiro golo dos
italianos do Parma na vitória (2-0) no reduto dos macedónios do FK Pobeda. O
internacional luso abriu a
contagem aos 23 minutos,
tendo Di Vaio, aos 74 dilatado a contagem.
Nos restantes jogos disputados ontem, destaque

,
para a derrota dos italianos
da Fiorentina, de Rui Costa
e Nuno Gomes, no terreno
do Tirol Innsbruck (Áustria), por 3-1, Gilewicz, aos
29 e 50 minutos, e Baur (45
de grande penalidade) deram um volume escandaloso ao resultado, amenizado
ainda assim, aos 54, com
um golo de Mijatovic.
Também o Chelsea sofreu muitó para se superiorizar aos suíços do Saint-Gall, no primeiro jogo dos
ingleses sem o treinador italiano Gianluca Vialli, despedido terça-feira. Um golo do
defesa Panucci, aos 25 minutos, foi, no entanto, suficiente para garantir o triunfo.
Quem não teve dificuldades para somar uma robusta vitória na Polónia foi o Inter de Milão. Na deslocação
,

ao reduto do Ruch Chorzow;
os milaneses só chegaram
ao golo na ' segunda parte,
aos 62 minutos por Seedorf,
todavia ganharam embalagem para. fazer mais dois
tentos, através de Recoba
(65) e Robbie Keane (70).
Em Bucareste, o Liverpoolnão teve facilidades para ultrapassar o Dinamo,
mas mesmo assim regressou com um importante
triunfo (1-0), mercê de um
golo de Barmby, aos 28 minutos.
O Rayo Vallecano, por
seu lado, deu continuidade
na Noruega à excelente
campanha que vem efectuando na liga espanhola,
triunfando na casa do Molde, mercê de um único tento da autoria do avançado
.Bolo, logo aos 15 minutos.

A nta lyaspor (Tur) - Werder Bremen (Ale) ...... .. .. .. 2-0
CSKA Sófia (Bul) - M TK Budapest e (Hun) ... ... ... .... 1-2
Chelsea (I ng) - Sa int -Ga ll (Su i) ....... .... ........ ...... ....... 1-0
FC Brugés (Bel) - Apoe l Nicósia (Ch p) ........ ... ... ....... 2-0
Ce ltic Glasgow (Esc) - HJK Helsínquia (Fin) .. , .... . ..... 2-0
Gueugnon (Fra) - Iraklis (G re) ....

. ..... 0-0

CSKA Moscovo (Ru s) - Vibo rg (D in) .... .... .

. ... .. 0-0

Saragoça (Esp) - W isla Cracóvia (Pol) .. ... ..... .... . .. .. . 4-1
Ti ro l In nso'ru ck (Aut) - Fiorenti na (Ita) ..... .. ..... ... ... ..3- 1
Partizan Belg rado (Jug) - FC Porto (Por) ..... ... ,.. ..... 1-1
Estugarda (Ale) - Heart of M id lot hian (Esc) ........... 1-0
Vitesse A rnh em (Hol) - Maccab i Haifa (Isr) .

. .. ... 3-0

A lania Vlad ikavkaz (Rus) - A m ica Wron ki (Pol) ... ..... 0-3
A IK Est ocolmo (S ue) - Herfo lge (D in)

.. ..0- 1

Molde (No r) - Rayo Va ll ecano (Esp) ...... .. .. .... ... ....... 0-1
'Go ri ca ,(S lo) - AS Roma (Ita) .

........ ..........

Halmstad (Sue) - Benfica (Por)

.. . ... .. ... ..... .'.2-1

... 1-4

Poló ni a Varsóvia (Pol) - Udinese (Ita) .............. . ... ..0-1
Slovan Bratis lava (Svq) - Dín amo Zagreb (Cro) ...... ..0-3
Du naf err (Hun) - Feyenoord (Hol) .

.... 0- 1

Nap redak Kru sevac. (You) - OFI Creta (Gre) .... . .... ... 0-0

.
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,

Pena "acrobático"
evita derrota
U

ma bem sucedia
acrobacia do brasileiro Pena em "cima da hora" proporcionou
ontem ao FC Porto um precioso empate (1-1) no reduto do Partizan de Belgrado, em encontro da primeira "mão" da primeira
eliminatória da Taça UEFA, em futebol.
Quando a derrota parecia certa, Pena, que se tinha estreado sábado pelos "dragões" com o "bis"
frente ao Paços de Ferreira (2-1), concluiu da melhor forma uma jogada de
entendimento entre Esquerdinha e Capucho, deixando os portistas à beira
da segunda ronda.
Com o tento do brasileiro, o primeiro dos portistas em reduto alheio esta
época, os "azuis e brancos" evitaram um desaire
perigoso - a derrota por
1~O em Bruxelas, frente ao
Anderlecht, custou a Liga
dos Campeões - , que Rankovic, aos 24 minutos, parecia ter "escrito".
O FC Porto "deu" o comando do encontro aos jugoslavos desde o início do
encontro, mas o embate
começou equilibrado e
nos primeiros 20 minutos
nenhum dos guarda-redes
foi chamado a intervir.
Mas, aos 24, o Partizan
logrou mesmo adiantar-se
no marcador, por intermédio de Rankovic, que se
antecipou ao guarda-redes russo do FC Porto e
fez o 1-0, depois de um
"milimétrico" centro de

•

Um golo acrobático do brasileiro Pena, sobre os 90
minutos, deu ào Porto um precioso empate no jogo ,
da Taça UEFA, contra .os jugoslavos do Partizan,
que se tinha adiantado no marcador aos 24.

NA

O

Pi zzi p rocura escapar a um adversário.

,

Cirkovic , lançado em prOj
fundidade por Iliev.
Face ao rumo que os
acontecimentos, Fernando Santos optou por reforçaI' o ataque, com a entrada de Capucho e a saída
de mais um médio defensivo (Paulinho Santos), passando a equipa a actual'
num claro "4-4-2", com Deco no apoio a Carlos Paredes à frente da defesa, Capucho e Drulovic nos extremos e Pizzi e Pena na
frente.

A equipa das Antas
nunca desistiu de procurar a igualdade, que acabou por chegar aos 90 minutos, por intermédio de
Pena, com um remate
acrobático, depois de um
centro da esquerda de Esquerdinha desviado ao segundo poste pela cabeça
de Capucho.
Sob a arbitragem de
Paul AlJaerts (Bélgica), as
equipas alinharam:
Partizan (1) - Ilic, Cirkovic (Stanojevic, 93), Ge-

F O R A

POR

rasimovski, Rasovic, Jeremic, lvic, Trobok, Ilic, Igor
Duljaj, Rankovic (Pekovic,
73) e Iliev ( Ivanovic, 90).
FC Porto (1): Ovchinnikov, Nélson, Jorge Costa,
Aloísio, Esquerdinha, Paulinho Santos (Capucho,
62), ChaÍnho (Drulovic,
36), Carlos Paredes, Deco,
Pena e Pizzi (Alenitchev,
78).

Acção disciplinar: Nada a registar.
Golos: Rankovic (24) e .
Pena (90) .

2-

Boavista passa à frente
na Taça UEFA
Boavista garantiu praticamente uni lugar
na fase seguinte da Taça
UEFA, ao vencer por 2-1
no reduto dos ucranianos
do Vorskla Poltava; em encontro da primeira "mão"
da primeira eliminatória.
Jorge Couto e Whelliton
foram as "armas secretas",
que Jaime Pacheco tirou
do banco e deram a volta
ao resultado, ao marcarem
aos 51 e 89 minutos, respectivamente, "anulando" o
tento ucraniano, apontado
por Melaschenko, aos 38.
Num campo pesado e debaixo de chuva, os "axadrezados" cedo começaram a

SUÉC I A

Benfica surpreendido
pelo Halmstad

VENC EU

O

Paulo Madei ra ultrapassado por Andersson.

criar perigo, primeiro com
um livre de Sanchez, que
saiu ao lado (4 minutos), e
depois com um cabeceamento de Silva, após centro de Duda, igualmente ao
lado (16).
Numa altura em que o
equilíbrio era dominante, o
Poltava adiantou-se no
marcador: aos 38 minutos,
William não segurou uma
bola centrada da direita,
esta subiu, Melaschenko
saltou mais alto e cabeceou para o golo.
O Boavista entrou para
a segunda parte com Jorge
Couto no lugar de Rogério
e a substituição deu "fru-

tos" aos 51 minutos: Silva
isolou Jorge Couto, que rematou cruzado, batendo o
guarda-redes.
Aos 70 minutos, Jaime
Pacheco fez entrar Whelliton para o lugar de Silva e
voltou a ser feliz: a um minuto do final o brasileiro
fez o 2-1 final. Sanchez
marcou um livre para a
área, Litos cabeceou para
trás, aparecendo Wh~lliton
a encostar para a baliza deserta.
Sob a arbitragem do suíço Eric Blareau, as equipas apresentaram:
Vorsk.la Poltava (1) Kovtun, Omelchuk, Balan-

chuk, Pershyn, Mikytyn,
Kostiuk, Mikail Makovski
(Sherniak, 75), Kodzar
(Masyar, 86) Onopko (Machogan, 55), Melashchenko
e Vladimir Makovski.
Boavista (2) - William,
Rui Óscar, Litos, Pedro
. Emanuel, Erivan, Jorge Silva, Rui Bento, Sanchez, Duda (Gouveia, 91), Rogério
(Jorge Couto, 46) e Silva
(Whelliton, 70).
Acção disciplinar: cartão amarelo para Rui Óscar (33) e Vladimir Makovski (61).
Golos:
Melaschenko
(38), Jorge Couto (51) e
Whelliton (89).

Benfica entrou ontem
com o pé esquerdo na
Taça UEFA de 2000/2001 e
vai ser agora obrigado a virar, dentro de 15 dias, a
desvantagem consentida
na Suécia (1-2), frente ao
Halmstads.
Depois de uma boa primeira parte, mas onde fa~
lhou no capítulo da concretização, uma queda a "pique'~ no segundo tempo acaba por explicar este desai-.
re do Benfica ante uma
equipa teoricamente mais
fraca, mas que podia ter alcançado um resultado mais
volumoso e comprometido
seriamente as aspirações
"encarnadas" .
A impulsionar o ataque
nos seus dois jogadores
mais criativos, Poborsky e
Sabry, o Benfica começou
cedo a mostrar em campo o
teórico ,favoritismo nesta
elim~natória e, logo aos
seis minutos, uma boa iniciativa do internacional
checo não teve a melhor sequência em Maniche, pois o
jovem médio falhou por milímetros o desvio de cabeça.
Benfiquistas
perdulários
Apenas quatro minutos
depois, Poborsky voltou a
fazer "estragos" no flanco
direito e desta vez foi Van
Hooijdonk a tentar a cabeçada, mas o remate do
avançado holandês acabou
por ressaltar num defesa
contrário.
Em claro ascendente no
encontro, o Benfica esteve
novamente perto do golo
aos 25 minutos, desta feita
numa boa jogada construída por Sabry, mas Maniche
acabou por falhar a emenda à assistência do egípcio.
À entrada da meia-hora,
Poborsky concluiu uma boa
iniciativa individual com
dois remates consecutivos
contra as pernas de defesas do Halmstad.
Conta a "corrente" do jogo, a equipa sueca adiantoú-se no marcador à entrada dos últimos dez minutos
do primeiro tempo, voltando a explorar uma das
maiores lacunas da defesa
"encarnada", o jogo "aéreQ". Na sequência de um li-

vre cobrado na faixa esquerda por Obeng, Svensson subiu mais alto que toda a defesa do Benfica e
"facturou" o primeiro golo
do encontro.
E foi numa falta cometida precisamente por Svensson, a cinco minutos do intervalo, que nasceu o tento ,
Uá merecido) da igualdade
para o Benfica, com . Van
Hooijdonk (que cobrou o livre directo, frontal à baliza) a beneficiar da "ajuda"
do guarda-redes Svensson,
mal batido no lance.
No segundo tempo, o
Halmstad mostrou-se um
pouco mais disposto a arriscar no ataque e aos 59
minutos a ousadia valeu-lhe o segundo golo, com Selakovic a aproveitar da melhor forma uma falha colectiva de Ronaldo e Paulo Madeira, para bater Enke sem
problemas.
Numa altura em que o
Benfica caía claramente de
produção, não encontrando
alternativas para criar efectivos problemas na área
contrária, o Halmstad desperdiçou três claras oportunidades para marcar no espaço de apenas um minuto,
à entrada dos últimos 20
minutos.
Duas intervenções soberbas de Enke, na segunda a
defender uma cabeçada
quase à "queima roupa" de
Obeng, e uma boa antecipação de Fernando Meira a
Robert Andersson, quando
o avançado se preparava
para batel' o guarda-redes
germânico, evitaram o terceiro golo para os suecos.
Sob a boa arbitragem do
polaco Jacek Granat.
Halmstad (2) - Hakan
Svensson, Vennberg, Jons~
son, Svensson, Andersson,
Arvidsson, Hansson, Gustavsson, Obeng, Selakovic
(Berltilssen, 89) e Robert
Andersson.
Benfica (1) - Enke, Dudic, Paulo Madeira, Ronaldo, Rojas, Fernando Meira,
Kandaurov, Poborsky (Sérgio Nunes, 80), Sabry, Maniche e Van Hooijdonk (João
Tomás, 65).
Acção disciplinar: cartão amarelo para Fernando
Meira (12) e Svensson (39).
Golos: Svensson (34) ,
Van Hooijdonk (40) e Selakovic (59).
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Simão satisfeito
em Barcelona

O

extremo português
do Barcelona, Simão
Sabrosa, mostrou-se ontem satisfeito pela forma
como lhe correm as coisas
neste início de época e
considerou chegada a sua
hora, acrescentando que
poderá melhorar quando
estiver a 100 por cento.
Simão fez três assistências para golo nos seis tentos que o Barcelona marcou nos dois primeiros jogos da temporada frente
ao Málaga e ao Leeds United e parece estar para ficar entre os titulares do
treinador Serra FerreI'.
O jogador, cujas actuações são agora reconhecidas pelo público catalão,
depois de ter sido apupa,do na -passada temporada, aponta dois factores
que influenciaram para
melhor o seu jogo: a saída
de Luís Fig'o, que lhe tapava o lugar, e a confiança
que Serra FerreI' depositou nele.
«A saída de Figo foi importante para mim, por-

que s~ ele estivesse na
equipa eu não seria titu- '
lar e com certeza' teria mudado de ~quipa», assinala '
Simão, que não quer. que
se façam comparações entre os dois, pois são «jogadores diferentes». .
«Na temporada passada, ,quando entrava em
campõ, sabia que, quer jogasse bew quer o fizesse
mal, continuada no banco», diSse sabrosa, situação que se 'alterou agora
coma cõnfiaP:ta: que o treinador do Barcelona depositou nele.
Destacou, no entanto,
que ainda :não está na sua ,
melhor fopua, esperando
por isso melhorar as suas
exibições nos próximos jogos.
Relativámente à vitória
de qlJ.arta-feira frente ao
L,eeds Únih~d (4-0), Simão
assegurou" que foi «muito
importante», porque significa um bom 9ümeço na Liga dos Camp~ões, mas
considerou que se «deve
ir jogo a jogo». ~
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At~nções

especiais
nôRáyoVallecano

oin o Rayo Valleca•
Os <;ampednatos europeus' de f utebol regressam,
no como surpreenem forçà, este fim-de:':se.m ana. No caso da Espanha,
,
' dente 'primeiro lípor exemplÇ), ~)(iste a curiosidade de verifica r
der da Primeira Liga espase o Rayo Vallecano irá manter a liderança .
nhola de futebol, arranca '
amanhã a segunda jornada da prova, em que os
candidatos ao títúlo - Barcelona, Real Madrid e Deportivo Corunha - devem
confirmar os bons momentos de forma.
Dos cinco jogos antecipados para ' amanhã, o
Atlético Bilbau-Barcelona
apresenta-se como o mais
atractivo, com a equipa catalã a apresentar-se moralizada em San Mamés pela difícil vitória sobre os
ingleses do Leeds United
(4-0), em encontro da liga
"milionária". O campeão
Deportivo Corunha joga
em Santander, frente ao
Racing.
' Conhecedores dos resultados
do Deportivo e
J O G A D O R D O
L I: E- D S
Barcelona, jogam no sábado à noite Real Madrid e
Valência. A formação de
Luís Figo visita o Málaga
'e 'o ' Valência recebe o
Maiorca.
Os "merengues", de Videfesa do Leeds Uniperder o conhecimento
cente
deI Bosque, já mosted, Lucas Radebe,
quando chocou com o seu
Depois das competições europeias, estão de re.gresso os campeonatos nacionais.
traràm potencial suficienrecebeu alta, ontem de macompanheiro Oliviei~ Date para baterem qualquer
nhã, da Clínica Asepeyo
court na recta final do enda selecção, Christoph
Nesta jornada, realce
sia Dortmund, e o Bayern
equipa, porém também há
de Sant Cugat (Barcelona!
contro, foi transportado
ainda para líder Schalke
Munique não deverá ter
Daumm, e que na terça-feique ter em conta alguma , ra perdeu em Moscovo
para o hosPitàl-com proEspanha), onde passou a
muitas dificuldades no
04, que recebe a difícil
noite, depois de sofrer
blemas de mobilidade e , debilidade defensiva e a
com o Spartak, por 2-0.
equipa do w'erder BreOlímpico de Munique penecessidad,~ do conjunto
uma comoção cerebral no
com dificuldades em recoA equipa ,das "aspiri~ ,men, e ,deverá ter que torante o Unterhacing.
ter na frente um atacante " nas", que oéupa a sexta , mar medidas para seguencontro com o Barcelona
nheceI' .os seus companheíNos restantes campeode ~aiz, que 'complemente ' posição , na "Bundesliga", , ràr a lideránça do campeo- natos, destaque ainda pa(Liga dos Campeões) .
ros.
mais Raul
._
Miguel Ferrãn, director
,'l'J'o entanto, as provas
nato.
ra a desloca.ção, amanhã,
cumpridas que eEitão qua, ' Na 'Alemanha é onde ' tro jornadas, recebe o "lanmédico de Asepeyo, confirmédicas que foi submeti- '
O Hamburgo -prl?tagodo Manchester United ao
surge um · outro adversá- ,' terna vermelha" Hansa
mou que o jogador sul-afrido não revelaram nenhum
nista com a Juventus (4-4)
terreno do Everton, em Inrio do Sporting ·na Liga - ftostock e não d,everá ter
cano está totalmente recutipo de lesão cerebral'e ,o
de um dos , niats émocioglaterra, e da recepção do
"milionária". No' caso, o
perado. «O estudo radiolójogador pode regressaresproblemas , para conquisnantes jogos 'de ábertura
Marselha ao Bordéus, e
gico e o TAC ao crânio a
ta tarde a rI1g1aterra corri . Bayer Leverk:u.sen, orien- " ,: tal' 'os três pontos da vitóda Liga dos Campeões - é
do Lens ao Paris Saintque o submetemos apretoda a sua equipa.
. tado pelo futuro técnico
ria.
-Germain, em França.
anfitrião frente ao Borussentaram resultados totalO Barcelona venceu o
mente normais», asseguenco,ntro, da primeira jorrou o médico.
nada do grupo H da proem que o Marítimo jogue
S A D D O
UNI Ã O
NÃO
COMENTA
Radebe, que chegou a
va, por 4-0.
no Estádio dos Barreiros,
o União também o fará»,
referiu o elemento da
FUTEBOL ' JOVEM
SAD unionista, acentuando o facto de terem sido
«dadas garantias» de que
«o relvado vai estar em
condições» nessa data.
Por isso mesmo, Marote
processo disciplinar
imprensa levada a cabo
não admite sequer «a poscom os jornalistas preseninstaurado ao guaro trabalho apresel}mais uma equipa, a de
pela SAD unionista· às
tes foi a futura utilização,
sibilidade de não poder jotado ontem pelo DIAiniciados. Este ano vada-redes Mário Jorge não
para os seus jogos caseigar nos Barreiros», a mequintas-feiras , Roberto
RIO acerca do começo
merece, para já, quaismos também ter os jonos que o relvado «esteja
ros, do relvado do Estádio
Marote recusou-se igualdos campeonatos da Mavens da Aldeia da Paz no
quer comentários por parmente a confirmar se outodo esburacado».
dos Barreiros.
,
deira do futebol jovem,
clube mas não pensamos
te da SAD do União.
tros atletas do clube se enEsta situação, de resto,
faltou, por lapso, a persem resultados. Temos alAlegando que esse é
parece nem colocar-se, pe~
contram, também, sob a
Não abdicar do direito
pectiva do Juventude de
gumas dificuldades para
alçada disciplinar..
um assunto «de foro interlo menos tendo em conta
Gaula. Pelo facto, apresuperar, a maior dos
no do clube», Roberto MaNo entanto, e sem espe~
as últimas declarações púde jogar nos Barreiros
sentamos as nossas desquais a falta do campo
rote, membro do Consecificar, o responsável do
blicas proferidas pelo preculpas.
de futebol, sobre o qual
lho de Administração da
União SAD deixou bem
Roberto Marote assegusidente do Instituto do
Ficam, aqui e agora,
ainda não há nada de
SAD unionista, não se previncada a ideia de que
rou que o próximo jogo
Desporto da Região Autóentão, as opiniões de
concreto. Assim, procudispôs a grandes conside«cada um acarreta com , dos "azul-amarelos" na sinoma
da
Madeira
Agostinho
Fernandes,
ramos apenas dar aos joas consequências daquilo
randos , embora confirtuação de visitados, fren(IDRAM), Francisco Ferresponsável do JUventuvens da freguesia a oporque faz», numa clara alumasse a existência do prote ao Marítimo B, na quarnandes, que apenas admide Gaula:
tunidade de fazerem alcesso disciplinar - avansão às eventuais sanções
ta jornada, aprazado patiu limitações na utiliza«Um dos nossos objec- , go que lhes ocupe os temçado em primeira mão pea aplicar ao guarda-rera o dia 24 de Setembro,
ção do relvado, apenas ao
tivos é, ano após ano, supos livres. No futuro com
lo DIÁRIO.
nível dos treinos.
des.
será jogado no Estádio
bir os escalões e esta ' outras condições poderá
dos Barreiros.
Falando no decorrer da
Outro ponto a. merecer
NÉLlO GOMES
época , entr8!mos· ,·,com · ·"ser· àifer-ente», ,---habitual conferência de . destaque na.. ,conv.ersa.... «A partir .do mOlU,ento_

C

Radebe recuperado;
já está em casa'
O

o

a

Juventude de Gaula
deseja instalações
N

Situação de Mário Jorge
é «do foro interno» '

O

I jf .
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Se está farto deste filme, veia como pagar
sempre a mesma presta,ão mensal.
No Crédito Habitação NovaRede não há surpresas no final .do

sabe que a prestação mensal não sofre alterações. E se for um dos

mês. Mesmo que as taxas de juro aumentem você paga exactamente

200 primeiros a subscrever o Crédito Habitação NovaRede fica

o mesmo todos os meses. Através dos -créditos Taxa Fixa ou Cása

isentada comissão de dossier. Informe-se na sucursal NovaRede mais

Flexível você evita os sustos da subida das taxas de juro, porque

NR24 LinhaDirecta
21 .427.20.30
22 .515 .20.30
808 .20.30.40

www.
cidadebcp.pt

' próxima de si

e conheça os melhoresargumentbs para um final feliz.

À frente

no

seu

tempo
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TION FOR
FLOWERS AN D LAN DSCAPtNG
HAS ORGAN lZED

"«ENTENTE FLORALE»
THE: ANNUAL EURO?EAN
COMPÉTITION FOR THE GREENING ANO F!..OWE.RIN
OF TOWNS ANO VILl...AGE:S
CONCOURS lWROPÉe:N l'ES V!L!..ESET
VILI..AGES FLEURIS
EUROpA1SCHER WETTEH~WE.RS FOR '
STÃOTE:. UND DÓRFER 11'1 GRON UNO Bw
T-HI$ CERT!FICATE IS AWARDED

lN

~ECOGN1TION

OF EXCE.LLENT ACH!EVEMENTS

Pt.ANNING, OES1GNING ANO IMPROVING
THE: QUAL!TY OP UFEt lN TOWNS
ANO \/'I,tJ...AGES

ACHIEVED A ·

c........,c"

" .... ""

WHICH MERITS A

PRESENTEO.Ar THE. PRIZEGIVING CltREMONY
'KI,.!I,.I·\,i'M.:;íM.I'o,Nt:. l

NORTtfE.RN·lRE!.ANP,

emSe:FI>TEMBE..R .~
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MADEIRA INTERNATIONAL TOURNAMENT EM TÉNIS
,

,.

.

~

::!

Os encontros do segundo dia do Madeira International Tournament voltaram a oferecer bons espectáculos tenísticos.

Qualidade continua
!

O

Madeira International Tournament
prosseguiu ontem,
nos "courts" do Clube de
Ténis do Funchal e também 'da Quinta Magnólia.
No quadro masculino, portugueses e espanhóis
"dão cartas", sendo o quadro feminino composto
por tenistas de várias nacionalidades.
Inscrito no calendário
de provas da European
Tennis Association, nível
três, o Madeim International Tournament, organizado pelo Clube de Ténis do
Funchal, decorre normalmente. Com atletas oriundos de vários países, como, por exemplo, Suíça,
Itália, Rússia e Espanha,
a prova tem correspopdido às expectativas. "
No primeiro dia de cQmpetição foram muitos os
jogos que despertaram
acentuados aplausos. Destaque, no entanto, para o
'duelo que opôs o cabeça
de série número 'um,
Adam Chadas, ao espanhol Nicolas Magro. Wmceu o segundo.

Cabeças 'de série
continuam a "cair"
Ontem, as partidas disputadas voltaram a proporcionar embates de mui-"
ta qualidade, com os/as tenistas a"lutal'em muito pe-'
la vitória. No quadro masculino, para além do já
mencionado domínio ibéri-

'

um parcial igual. No terceiro e decisivo "set", Filipe Farinha viria a perder
no "tie-break"". Terminava, assim, a presença madeirense nesta competição.
Num duelo espanhol,
Alberto Agis e António
Marquez ofereceram um
bom espectáculo. Venceu
o primeiro, pelos parciais
de 7/5 e 6/1. Outro atleta
que tem estado em evidência é o português Peter
Rodrigues. Campeão nacional desta categoria, este tenista poderá ir longe
na prova. Depois de ter
eliminado um tenista da
Bielorussia, ontem foi a
vez de um jugoslavo, Filip
Zivikovic. O duplo 6/1 foi
,o "sc01'e".
Dimitris Babenko não
foi feliz, diante de David
Villanueva. O segundo foi
claramente superior, como atestam os parciais de
6/3 e 6/1. Frederico Gil esteve em destaque. No seu
duelo frente a Diogo Rocha, cabeça de série número quatro, no primeiro
O ténis vem animando os "courts" do CTF.
"set", o parcial foi de 6/1,
repetindo praticamente o
co, a eliminação dos cabedes em vencer, como atesgional, Filipe Farinha. O
resultado no segundo
iam os parCiais de , 6/1 é'
encon:h'Q foi bastante dis c
ças de ~érie mimer'o dois
"set", vencendo' por 6/2.
e três, também é dê desta6/4.
putado, tendo o madeirenLeonardo Tavares teve
car.
se se comportado lindaontem um encontro mais
O espanhol, que no dia
mente. No entretanto, falfacilitado qui na primeira
Filipe Farinha pérde
anterior havia eliminado
. to u mais alguma coisa parondá. Roman Kutac foi o
o cabeça de série,número
no terceiro "set'~ ,,'
, ra: CJue Filipe Farinha conopositor que não conseum, Nicolas Almagro, vol, seguisse vencei': No priguiu contrariar a superio- .,
' tau 'a -passa:r màfs ' uina"
meiro "set", '; Xoel RodriOutro 'éspànhoJ qüe
ridade do atleta portu- '
ron da. Diante do portupassou a ronda foi Xoel
guez venc~ u por 6/3, tenguês. Os parciais de 6/0 e
guês Tiago Bastos, não , Rodriguez, que eliminou
do no segundo "set", Fili- , 6/1 espelham a diferença
sentiu muitas dificuldapr'eCisamen te o atleta repe Farinha em'patado com , de llível entre os tenistas.

•

O segundo dia do Madeira Internation'al Tournament
prosseguiu ontem, com bons encontros. No quadro
masculino, portugueses e espanhóis dominam,
enquanto no feminino, são muitas as nacionalidades
das atletas ainda presentes. Entretanto, já ontem
arrancou a competição na vertente de pares.

O cabeça de série número dois, Milan Mihailovic, também "caiu". O protagonista foi o português
Carlos Rodrigues, que esteve bastante bem. Apesar do encontro ter sido
decidido em dois "sets",
com os parciais de 6/4 e
6/3, as dificuldades sentidas pelo tenista português foram algumas. Hoje
disputam-se os quartos-de-final.
O quadro feminino, depoi$ de no dia anterior ter
tido alguns encontros
atrasados, ontem' voltou à
normalidade. As tenistas
da Região presentes, Carolina Seixas, Carolina
Silva e Joana Borges, saíram, todas, na primeira
ronda. De resto os resultados têm sido normais.
A espanhola Tania Martinez derrotou na segunda ronda a portuguesa Rita Freitas, pelos parciais
de 6/3 e 6/0. A tenista vinda da Suíça eliminou outra portuguesa, Joana Laranjinha, pOr 6/2 e 6/1.
Patrícia Ribeiro; em
dois "sets", 6/2 e 6/3, afastou a tenista vinda da Eslovénia, Molca Astnik, enquanto a cabeça de série
número dois também passou a ronda. No duelo de
ontem derrotou a atleta
checa, Tereza Svicova,
por 6/3 e 6/0.
A cabeça de série número um, Mm'uia Arkipova, passou a ronda sem
problemas, como se pode
depreender pelos parciais
de 6/2 e 6/1, tendo a espanhola Astrid Warnes também se apurado para os
c{uartos-de-fiÍlal. Sophia
Avakova venceu uma tenista polaca, por 7/5 e 6/3.
B.V.

'
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Torneio

"Amigas"

voltam
a perder
A equipa feminina do
CAB voltou a perder, ontem diante do Sandra
Gran Canaria, desta feita
por 87-70. A formação madeirense até começou bem
o jogo realizando um parcial de 15-0.
A maior experiência do
Sandra voltou a ditar as
suas leis e ao intervalo o
resultado já assinalava
uma igualdade a 40-40.
No 4.° período e numa
altura que o resultado assi, nalava 58-54 a turma espanhola marcou novo pontos
e "disparou" no 'marcador.
No jogo de ontem o CAB
alinhou e marcou do seguinte modo: Tricia Andrew (26), Jennifer Brzezinski (4), Susana Soares
(11), Joana Drumond (-),
Mónica Duarte (6), Carla
Freitas (7), Joana Alves
(-), Isabel Teixeira (5), Carla Freitas (7) , Cindy Lima
(4), Fabíola Alves (-), Carla Relva.
Hoje existe a possibilidade de a equipa realizar
um jogo com úma formação de Tenerife.
NO

m jogo da 4. a jornada do Torneio de
Preparação da Liga
Profissional o CAB Madeira perdeu, ontem, diante
da Portugal Telecom por
85-87.
Foi um jogo no qual os
comandados de Jorge Henriques até começaram
bem, realizando um parcial de 5-0 a abrir.
No entanto, a Telecom
respondeu quase de imediato e empatou o jogo a
10 pontos.
Nesta altura, destaque
para a luta travada entre
Ken Leeks e DQug Muse
com vantagem nesta fase
para o homem da Telecom.
Depois, os insulares estiveram três ataques sem
marcar e a formação de
Luís Magalhães realizou
um parcial de 8-0.
Jorge Henriques de
pronto mandou parar o jogo e no reatamento o CAB
fez um parcial de 5-0 . .
Esta recuperação não
se ficava por aqui apesar
da Telecom ter colocado o
marcador em 17-27.
.
Os "amigos" com uina
boa circulação de bola e
com a defesa a obrigar a
equipa continental a cometer erros, criaram diversas
situações, o que levou a
um parcial de 10-0 e empate a 27-27.
Até ao intervalo as coisas foram sempre equilibradas com a Telecom a ir
para o descanso em vantagem (39-40).

E

•

Rali Costa Noroeste
vai realizar-se
O Rali Costa Noroeste
vai realizar-se. A respectiva comissão Organizadora ,ponderou a situação
deixada pela recente de-

P RE PARA Ç ÃO

missão de Jo~é Luís Andrade, presidente da Assembleia Geral do Clube
Desportivo da Ribeira Brava, e decidiu levar a prova
para a ·frente.

Troféu Corsa 2000
com mais um piloto
A partir do Rali MT/Cidade de Machico, o Troféu
Opel Corsa 2000 vai contar com mais um piloto.
Trata-se de Pedro Silva,
um jovem que irá alinhar
com um Corsa B 1.6i da
Zenga's Sport.
Recorde-se que a dois
ralis do final do campeonato, Paulo Bazenga lidera a
classificação do troféu,
com 730 pontos, seguido
por Alberto Pereira, com
682.
CARLOS MONIZ

O (AB Madeira perdeu ontem diante da Portugal
Telecom por 85-87. Foi um encontro marcado pelo
mau 3.° período dos insulares que nos últimos 10
minutos acabaram por justificar o prolongamento.

LEONEL Lufs

Ken Leeks, ao centro, travou um "duelo" interessante com Doug Muse (4).

No reatamento os insulares praticamente perderam o jogo, uma vez que
permitiram a Telecom no
terceito período um par-

PA RA

Pedido adiamento
do Rali de Machico
Comissão Organizadora do Rali MT/Cidade de Machico acaba de
pedir, à Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting, o adiamento da
prova para 14 de Outubro.
Tal facto deve-se a um
pedido da Direcção Regional de Estradas, no sentido de não pararem as
obras do túnel que irá ligar aquela cidade da zona
Leste ao Faial, o que poderia acontecer devidó ao encerramento das estradas
no dia do rali.

D E

merecia prolongamento

R EG IO NAL

A
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Ponta final do CAB

o

Torneio Cidade do
Funchal destinado aos seniores masculinos foi anulado. Esta situação prende-se com o facto do Spartak
de Moscovo, que já havia
confirmado a sua presença, ter cancelado a sua vinda à Região. As hipóteses
de substituição foram postas de parte devido aos altos encargos para a ABM
em trazer o mesmo número de equipas.

....

o

cial de 16-28. Nesta fase os
comandados de Jorge Henriques acumularam muitos
erros tanto a defender como a atacar. No final do 3.°

J O G O

período, o marcador as si- ,
nalava 55-68 para a Telecom.
Quem pensava que o jogo estava resolvido enga-

MADEIRA

nou-se. Os "Amigos" realizaram um quarto período
de grande nível que lhes
permitiu lutar pelo resultado.
Com uma boa prestação
defensiva o CAB foi lentamente recuperando pontos
e chegou à diferença mínima, 83-84 e 85-86. Nesta fase, destaque para o duelo
Diego Sancho/Diogo ,Carreira. O base do CAB teve
uma prestação irrepreensível ao falhar apenas 2 lançamentos de campo.
No último ataque Juan
Pifíero ainda tentou o empate mas a bola bateu no
arco e saíu.
O CAB pelo que realizou no 4.° período merecia
o prolongamento.
Com arbitragem de Carlos Santos e Paulo Sevilha
as equipas alinharam e
marcaram do seguinte modo:
CAB (85)- Ken Leeks
(11), Kenneth Roberts
(16), Nélson Abreu (-), Miguel Lopez (4), Juan Peiie1'0 (17), Bruno Pires (-),
Fernando Ovelleiro (-), Bruno Trinchante (9), Nuno
Abreu (-), Diego Sancho,
(25) , Paulo Sousa (3), Francisco Fernandes (-).
Portugal
Telecom
(87)- Doug Muse (12) , Miguel Salvador (-) , Diogo
Carreira (16) , Jason ForrestaI (16), Flávio Nascimento (10) , Jean Jacques
(17), Juan Alijas (3), Jorge
Coelho (2) , Paulo Simão
(4) , Artur Cruz (-), Gene
Nabors (7) .

SAD - SPORTIN G

Federação põe em questão
o Pavilhão do 'Funchal
A

pesar das obras verificadas no defeso, pelo Instittito do Desporto
no Pavilhão do Funchal,
permitindo com que sejam
agora colocadas plataforma do lado contrário à
bancada para a colocação
de câmaras para as transmissões televisivas, o DIÁRIO apurou que afinal
nem tudo está -como os
responsáveis da FPA gostariam.
Após a vistoria feita pelo árbitro António Goulão,
o "sinal" que veio ontem
de Lisboa é que nem tudo
está conforme solicitado.
O presidente da Associação de Andebol da Madeira, Emanuel Alves, garantiu no entanto ao DIÁRIO
que, no domingo, pelas

vos balneários. Melhoramentos que permitem
àquele espaço estar apto
para a competição.

Pavilhão do Porto
Moniz com andebol

o Pavilhão do Funchal volta a ser alvo de polémica.
16.30, o jogo entre o Madeira Andebol e o Sporting' vai seI: realizado naq uele reCinto. Para além
do desvio do campo mais
para junto da bancada, ga-

nhando espaço precisamente no lado contrário, o
Pavilhão do Funchal também levou uma nova cobertura por debaixo do piso sintético bem como no-

'No próximo domingo,
pelas 17 horas, o Porto Moniz passará a ter o seu
gimnodesportivo, uma instalação que vai ser inaugurada pelo presidente do
Governo Regional, Alberto João Jardim. Marcando
este acto, as equipas do
Madeira Andebol e do
Sports Madeira, em femininos, vão realizar um jogo particular para abrilhantar a festa.
HE RBERTO DUARTE PEREIRA
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Tranquilidade

como objectivo
•

Kennia
q~er ser
campeã
A brasileira Kennia Motta é uma das principais
aquisições do C.S. Madeira
para esta época. Trata-se,
aliás, de um regresso ao
clube, depois de uma passagem pelo Câmara de Lobos.
Perspectivando a temporada, a jogadora mostra-se muito ambiciosa. «Gostaria, muito sinceramente,
de ajudar o Madeira a ser
campeão nacional. Sei que
vai ser complicado, até porque as equipas que vão disputar o campeonato são
boas e têm grupos que já
trabalham juntos há muito
tempo. No · entanto, por
aquilo que tenho visto, todas nós estamos muito
cheias de vontade de ajudar o nosso clube a ganhar
o título nacjonal. Vamos
aguardar pelo futuro».

o plantel 2000/2001
equiPa sénior feminina de voleibol
do Clube Sports
Madeira iniciou, na passada semana, a sua preparação com vista ao
Campeonato Nacional da
Divisão A1 feminina, o escalão maior do voleibol
português.
Depois de um ano, onde o título "nacional" escapou-lhes por pouco, as
pupilas de José Machado
estão de regresso à ribalta.
Querem fazer um campeonato sem muitos sobressaltos, com muita
tranquilidade, no entanto
as jogadoras e a equipa
técnica do clube da Avenida Arriaga estão perfeitamente conscientes das dificuldades que terão pela
frente. Por isso, a principal meta é a manutenção, não se !'j.ssumem como candidatas ao título
mas prometem dar m~ita
luta.
Caso consigam logo
nesta pi'imeira fase, as
madeirenses ficarão no
grupo das seis melhores
equipas, que disputarão
posteriormente o título
nacional e os lugares europeus. Aí, as jogadoras
do C.S. Madeira, tentarão
chegar o mais longe possível.

A

Crisálida
espera
dificuldades
Crisálida Gonçalves,
que na última época esteve ao serviço do Castêlo
da Maia, é outra "cara nova" do clube madeirense.
Sobre a época prestes
a iniciar, disse: <<Vim para
a Madeira, porque o projecto que me foi apresentado agradou-me muito. O
campeonato vai ser muito
disputado, pois existem
equipas que estão juntas
há mais de três anos. O
nosso grupo é novo, houve
algumas saídas, mas garànto que tudo vou fazer
-para ajudar o C.S. Madeira a s~r campeão nacional. Sei que não vai ser fácil, mas vamos dar o nosso melhor».

A equipa de voleibol do Club Sports Madeira já trabalha com vista à época
· 2000/2001. Com apenas três reforços, as "azuis e brancas" têm por principal
objectivo efectuar um campeonato tranquilo, sem muitos sobressaltos. No
entanto, como o plantel não está fechado, as ~etas poderão vir a ser alte~adas.

Lutar por '
um lugar no
seis "base"
A jovem madeirense,
vinda do Volei Clube do
Funchal, Bárbara Viana, é
uma atleta que tem bem
definidos os seus objectivos.
Ao DIÁRIO confidenciou:
«Estou na equipa do
Madeira a treinar pelo primeiro ano. Sei que as coisas não vão ser nada fáceis, pois temos uni. grupo
de atletas muito bom. No
entanto, estou preparada
e muito entusiasmada em
fazer com que esta temporada seja muito produtiva
para mim e para a equip~.
Vou treinar muito e esforçar-me também, por forma a que no decorrer da
temporada ' possa alcançar um lugar no seis principal do Club SpOl'ts Madeira».

do Club S'ports M adeira que, para já, apresenta três "caras novas".

Pára esta nova temporada, o C. S. Madeira conta, por enquanto, com
três novas caras.
Trata-se da brasileira
e ex-jogadora do clube,
Kennia Motta, que no ano
passado esteve a jogar
em França. Bárbara Viana, que veio do Volei Clube do Funchal, também é
reforço, bem como Crisálida Gonçalves, oriunda
do Castêlo da' Maia.
Em relação à equipa
técnica, também sofreu
alterações: José Machado vai continuar como
treinador principal, mas
o adjunto será outro, Hugo Fernandes.
Ao DIÁRIO, o técnico

falou das principais metas a atingir esta época.
Começou por referir que
«a pré-temporada está a
decorrer normalmente,
atendendo a 'que se fechou um ciclo de três
anos em que o trabalho
feito foi meritório». E inu- ,
mera: «Dois segundos lugares no campeonato,
duas finais· da Taça de
Portugal, perdidas com
uma grande dose de infelicidade, por tudo isto devemos estar é satisfeitos».
Prosseguindo, disse:
«Houve a saída de várias
atletas que ao longo da
época foram assediadas
por outros clubes e ou-

tras por motivos profissionais decidiram abandonar. Isso criou-nos alguns problemas, mas no
momento estamos a tentar nos organizar tendo
sempre em vista o futuro».
À espera
de Paulo Ferreira
Questionado se o plantel está fechado, José Machado admitiu que «não,
o plantel não está fechado, estamos à espera de
mais uma ou duas jogadoras que nos possibilitem
realizar um campeonato
tranquilo e sem sobréssaltos que são os nossos
grandes objectivos da
época».
Já a pronunciar-se sobre a mudança.na equipa
técnica, José Machado assegurou que «as mudanças na equipa técnica é
algo que me ultrapassa,
até porque eu próprio fui
apanhado de surpresa.
Muito sinceramente, eu
sou amigó do meu ex-adjunto, Paulo Ferreira, e
acho que quer eu como o
grupo de trabalho merecia do Paulo uma explicação. No entanto, ainda estou à espera que ele queira ter uma conversa comigo», concluiu.
TÂN IA CAIRES FARIA

Suzana
satisfeita
pela volta
O conceituada Suzana
Catto está de regresso ao
voleibol e ao Madeira, depois de ter estado afastada da modalidade, por motivos pessoais, durante
cerca de dez meses.
Um regresso que deixa
a jogadora muito feli~, co. mo acentuou ao DIARIO:
«Estou, de facto, muito satisfeita por estar de regresso à modalidade e naturalmente ao clube. Estive parada cerca de dez meses,
mas no final do campeonato transacto ainda fiz uns
jogos. Agora estou bem e
pronta para ajudar o clube e a equipa a, conseguir
alcançar a melhor classificação possível».
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CICLISMO

Volta à Ilha faz
bodas de prata
•

A XXV Volta à Madeira em Bicicleta, foi apresentada,
ontem, no Funchal. A prova, que decorrerá de 18 a 23
do corrente mês, terá uma extensão total de 225 kms.
Abre com um contra-relógio na Avenida do Mar.

RAIMUNDO SILVA

A apresentação da Volta à Madeira em BiciCleta aconteceu ontem à tarde.

o

s jardins de uma
clínica, no Fun.
chal, serviram de
palco para a apresentação da Volta à Madeira em
Bicicleta deste ano, que será a edição 25.
O departamento de ciclis.:
mo da Associação de Desportos da Madeira, na pessoa do presidente José António Gonçalves, fez as
honras da casa, contando
com a presença de Jaime
Lucas, em representação
do IDRAM, e de outras individualidades ligadas à
organização, como Laurindo Câmara.

COM GRANDE SUCESSO DÉ FORMAÇÃO DE MONITORES DE
AERÓBICA E
O SYMETRIX VAI INICIAR MAIS CURSOS
E STEP, CO,MCALENDÁRIO

MERETE OU CLÁUDIA. '

AQUAGYM
:..

TEL.: 291701786

Prova
do "nacional"
Sendo o primeiro a
usar da palavra. José António Gonçalves, começou
por frisar o seu «orgulho
pela realidade da realização de mais esta edição
da Volta, que está incluída, por mérito próprio, no
calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo», Depois de agradecer todos os apoios conseguidos, com especial ênfase para o dado pelo Governo Regional, o presidente
da ADM realçou a importância do papel desempenhado pelos pequenos clubes regionais, que dão "alma" ao ,ciclismo madeirense. Isto porque os grandes
clubes desinteressaram-se da modalidade.

Fugindo um pouco ao
tema da edição 2000 da
Volta à Madeira em Bicicleta, o dirigente referiu o
facto de terem sido aproveitadas as conversaçõescom o IDRAM, para se falar de projectos futuros ,
tendo como panorama o
desenvolvimento das várias vertentes do ciclismo
(para além do ciclismo de
estrada), nomeadamente
com a construção de infra-estruturas desportivas,
como a construção de um
velódromo.

10 equipas
continentais
Voltando à Volta à Madeira 2000, divulgou que
estarão presentes à partida para a corrida, 53ciclistas; 10 equipas provenientes do Continente e 1
equipa feminina.
José António Gonçalves não terminou o seu
discurso sem sublinhar
que «esta prova só vai para a estrada graças ao empenho de certas pessoas,
que na sua organização
aplicaram muito trabalho
e esforço». Houve ainda
tempo, antes de passar a
palavra a Laurindo Câmara, para fazer uma alusão
à inauguração. da ampliação do aeroporto, como
prova de esforço e empenho e motivo de orgulho
para todos os madeiren:
ses.

Para falar da corrida,
propriamente dita, (j director da prova, Laurindo Câmara explicou, que o prólogo, que estava inicialmente programado para
se realizar às 19:30 horas,
passou para as 21:00 horas e que a extensão da
volta terá um total de 225
kms, passando, inclusivamente, pela via rápida, numa situação que teve a imprescindível colaboração
da Via Litoral, a empresa
responsável por aquela artéria.

Prólogo
na Avenida
A Volta à Madeira em
Bicicleta terá o seu arranque no dia 18, pelas 21:00
horas, na Avenida do Mar
e das Comunidades Madeirenses, onde se realizará
o prólogo. Esta prova consiste num contra relógio
por equipas. A competição prolongar-se-á, percorrendo várias estradas
da ilha,até ao dia 23; qu
ando será também feita a
entrega de prémio, no auditório do Jardim Municipal.
A "etapa-rainha" da Volta será a que obrigará os
ciclistas a irem de Machico a São Vicente, constituindo também esta, a etapa mais longa da Volta à
Madeira.

Vinokourov
. surpreende
na Vuelta
O ciclista cazaque Alexandre Vinokourov (Telekom) venceu ontem a 18 a
etapa da Volta a Espanha,
surpreendendo no final os
protagonistas do dia, os
espanhóis Vicente Garcia
Acosta (Banesto) e Roberto Leiseka (Euskaltel),
que não se entenderam.
A tirada de 159 quilómetros entre Béjar e Ciudad
Rodrigo, em que o espanhol Roberto Heras (Kelme) segurou a liderança
tranquilamente, foi novamente marcada por inúmeras tentativas de fuga logo à saída da terra natal
do camisola dourada.
A primeira iniciativa,
que partiu do espanhol
Eladio Jimenez e Andrei
Zintchenko, o russo da
equipa portuguesa LA/Pecoi, que foram seguidos,
entre outros"por "Chente"
Garcia, Laurent Brochard, Andrea Perón, Martin Garrido, Mariano Piccoli e Vinokourov - até
chegar à dezena -, durou
alguns quilómetros, mas a
Kelme conduziu a coluna
até à neutralização.
Não obstante, continuaram a produzir-se ataques e voltou a formar-se
um grupo na frente (Km
28), desta vez de sete unidades, em que seguia o insistente Garcia Acosta e
ao qual se juntou Laiseka.
Estes homens passaram sozinhos no alto de
Mogarraz (segunda categoria) .
Na subida para a contagerri de montanha de primeira categoria, em El
Portillo, "Chente" Garcia
deu um esticão e obteve
resposta somente de Roberto Laiseka, dando-se
início a uma fuga a dois,
enquanto a Kelme, no pelotão, controlava a corrida à distância.
O duo espanhol ultrapasso u então as duas restantes dificuldades do dia,
enquanto Vinokourov iniciava a remontada ao quilómetro 135.
Garcia Acosta e Laiseka chegaram isolados à
Ciudad Rodrigo, com o homem da Banesto a imprimir o ritmo. A pouco mais
de dois quilómetros do fjnal, o basco resolveu atacar.
Chente" Garcia, desagradado com a atitude do
adversário, respondeu de
imediato e não o deixou
escapar, passando ambos
a controlar os movimentos um do outro pelo que
diminuíram bastante a velocidade.
Em plena recta da meta, surgiu Vinokourov, vindo de trás, a discutir a vitória e a fazer valer a sua
melhor ponta final, para
grande frustração de Garcia Acosta, que manifestou o seu desalento ao levantar o tronco e retirar
as mãos do guiador, desistindo de pedalar.
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RESTAURANTE
DRA8ÃO
ELBO

MUNiCíPIO
DE MACHICO
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SENHOR DOS MILAGRES EM MACHICO

. H.oie-{I",*lit<,,,,,.i"i)* tlttazde Paro E.st:<Itfldidl'l
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UNO BERNARDO CALAÇA MARTINS, Presidente
da Câmara Municipal de Machico, faz saber a todos os
vendedores ambulantes, feirantes e demais
interessados que no próximo dia 4 d~ Outubro pelas
10hOO, no Largo da Praça, em Machico , proceder-se-á
à arrematação dos lugares para montagem de
barracas, no âmbito da Comemoração da Festa do
Senhor dos Milagres, cujo preço de base é de
15.000$00 (quinze mil escudos).

Reabertura

Paços do Concelho, 12 de Setembro ~e 2000.
R . ç~.."ITC'!fr~. 54
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- DE SOCIO
,
BOLETIM DE ADMISSAO
- ANO: ......... .

MADEIRA

Nome: ..... .. ....... . ... . . .. .. .. ..... ... . ... . . .. Data Nasc..:
Morada: ........... .. ....... ... ...... . . .... . . .. . ........ . . . ..... . . , . . . .
CP ... ... . .. .. .
Telefone: ..... .. .... . .. . ..... . . . ... ... '. . . . .. Profissão: .. ... . .. ... . . ... . .
B.I.: .... .. ...... ................... ... .... ..Nac.ionalidade: . ... ......... .
••

•••

•

•••

•

•••••••••••••

••••

ó
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•••

•••
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•

•

•
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•

Assinatura:

Data:

Quota Anual:

Até 16 anos: 1.500$00. Estudantes (até 25 anos): 2.500$00.
Adultos: 4.000$00 . Colec.tivos: ·9.000$00

Enviar para: Querc.us-Madeira - Apartado 698/9001-908 Func.h a l
: ...................................... .... ..... .. ... .. ..... ....... .. .. ............ .. .. .. .... ... .. ..... ............~ .............. ........ ........... ..... ...... .... ......... ....... ;.
! .

SINDICATO NACIONAL
DOS QUADROS E TÉCNICOS
BANCÁRIOS

(DIA 15 DE SETEMBRO)
Inauguração do Aeroporto Internacional
do Funchal
Nesta data, que a todos deve encher de orgulho por
um melhoramento que engrandece a Região
Autónoma da Madeira, o Sindicato Nacional dos
Quadros e Técnicos Bancários vem associar-se a
esta efeméride, desejando o maior progresso e
desenvolvimento social para todos os que habitam e
laboram no Arquipélago.

A Direcção

Num abrir
e fechar de olhos,
um casal de ratos reproduz-se
até 2.000 por ano!!!
TEL .: 291 930 500 fAX: 291 930 509
PARQUE I'NVUST1UAL f)A CANCELA ML 4.6 .

912H)42 GANICO
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DIÁRIO DE NOTIcIAS - MADEIRA

ALUGA-SE
APARTAMENTO
T3
Em Telheiras/Lisboa, mobilado,
a estudantes. Tel.: 217550498,
a partir das 20:00h.
14755

ALUGA-SE
ARMAZÉM
100M2
Caniço Gunto Hiper móveis).
Tel.: 965774645.
809837

EM MACHICO

FUNCHAL, 15 DE SETEMBRO DE 2000

SE PRECISAR
PINTAR A SUA
CASA OU
OUTROS.

VENDE-SE

Contacte: 968077782 .

HONDACIVIC
1.4 Ls.

o Peugeot 106
98
• Nissan Micra 99
o Opel Corsa
99
olJlN Polo
98
olJlN Polo
99
o Peugeot 206
99
• Fiat Punto
98
o Lancia Dedra 1.6 ie
o Volvo S40
o Mitsubishi L300
o AudiA4

34 c./mês
42 c./mês
41 c./mês
34 c./mês
41 c./mês
46
40 c./mês

Aluga-se armazém com grande
parque de estacionamentoprivado no exterior. Onde funcionava a Machipneus, a 2 minutos do centro, apto para oficina
de pneus ou mecânica, batechapas, pintura, lavagens, etc.
Contacto telef.: 29196524&09821

~ e outros verculos
CI GARANTIA E SI ENTRADA

APART. ALUGA-SE

CARRO DA SEMANA
RENAULT CUO 1.9D -04/98 -2.000.000$00
• Volkswagen Polo 1.3 GL 5 p. 07/95

TODO
MOBILADO
Junto ao Liceu.
Contactar: 933257051809858

ALUGAM-SE
CASA NOVA OU
QUARTOS
A estudantes ou professores ,
perto do centro . Telemóvel:
964157768.
809864

PORTO SANTO
CASA E
APARTAMENTO
Alugam-se meses de Setembro
e Outubro. Tel.: 962817797809873
• Alugo quartos a prof., na Fajã
da Ovelha. Tel. : 965263580.
• Alugam -se T1, Caniço, T2
Achada. Contacto: 291228768,
962386600.
• Precisam-se TO, T1, T2, para
alugar. Contacto: 291228768,
962386600.
• Alugo casa nova, 4 qts.,2 w.c.,
sala comum, hall, escritório, lavandaria, barbecue, ent. carro ,
mobilada, jardim, acima Tecnopólo, 200 cts. Tel.: 965507713.
• Alugo bom T3 mobilado, cl
gar., no centro. Inf.: 934951945,
291225349.
• Precisam-se para alugar casas
e apart . T1, T2 , T3. Inf.:
934951945.
• Alugam-se escritórios, no cen tro, bom preço. Inf.: 934951945,
291225349.
• Lisboa, alugo T2, mob., bons
transp ., 10 min do centro . Tel.:
918483041.
'

EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL

Impecável, 12/97,2.500 c.
Tel.: 966062597.
14638

Ver etratar:
Rua das Cruzes 19
Telel.:291741802

A4 '1.9 TDI
08/95
o Nissan Micra 1.0 L 5 p.
07/95
o BMW316 1
06/91
o Ford Fiesta 1.4 GHIA 5 p. 04/97
o Peugeot 106 XSI
02/92
Temos outras viaturas em stock.
Telef./Fax: 291762020
Rua Dr. Gastão de Deus Figueira, n.°15
9000-139 Funchal

809752

'Precisam de pedreiros, serventes, pagamento à semana e dá-se.transporte. TMN: 964441022.
809773

EMPREGADA
DOMÉSTICA

PRECISAM-SE
FUNCIONÁRIOS
M/F
de preferência cl c. condução.
Contactar: R. das Cruzes, 19. .
14785

PRECISA-SE
ESTETICISTA

PEUGEOT
106XSI
Ano 97, bom preço. Tel.:
965644412.
809877

MINI MOKE
VENDE-SE
Tel.: 91991 1250, 291744522.

PRECISA-SE
EMPREGADA
RECEPÇÃO

Distribuidores, com licença de
ciclomotor. Tratar Rua das
Mercês, 113 e 115.
809874

Angariadores(as)/vendedores à
comissão e pessoa com conhecim entos de des ign, part-time ou full-tim e. Contactos:
29122 1829,
964490978 ,
962434280, 966453563. 809792

EMPREGADAS
BAR-DISCOTECA
Para continente, precisam-se empregadas mi 18
anos para sala e balcão,
ordenado e comissões.
14660

IMPERMEABILlZADORES
Precisam-se

VENDE-SE CASA
Tipolog ia T3 + sala, cozinha
grande, 2 W.C., salão pi jogos,
arrecadação, lavandaria, garagem pi 2 carros, quintal e jardim
em volta. Área 640 m2, constnução recente, no Garajau, óptima oportun idade. Preço:
42.000 cis. Tel.: 965012025.
809778

Apartamento T2
Rua Carne Azeda
4.° andar
2 varandas
110 m2
Estacionamento coberto
Condomínio fechado.
A. T. &T., Lda UcençaAMI n."2072
Telef.: 291220880, 291776108,

"Jardins Garajau"

de oficiais e serventes.

T1 - a partir de 15.500 cts. ,
c/ possibilidade quintal
T2 - 20 ~650 cts.

EMPRESA DE

- Cozinhas Fagor, exaustor e
placa encastrada em tampo de
granito.
- Pavimentos em soalho tradicional c/ caixa de ar.
- Loiças sanitárias Roca.

PREC ISA DE
PESSOAL.

Chefe e ajudante de cozinha,
para o Porto Santo (efectivo). Oferece-se: estadia, alimen tação, transp orte d,e
barco, ordenado a combinar.
Tel. : 291 983728; 966044731,
Sr. Barradas.
809782

Contaçtar: 966396551.

809879

PRECISAM-SE
COZINHEIROS/AS
~

AJUDANTES.

Tel.: 291222498.

809863

Tratamos do seu processo
e empréstimo bancário.

SOC ode Mediação Imobiliária
LICENÇA DA IMOPPI-1690-AMI
Edifício Oudinot, sala 313-3.° andar
Talef.: 291201170

TM: 9629803041967043618

EMPREGADO
FIRMA
COMERCIAL

· • Precisa-se empregado de mesa e bar, restaurante "A Bica".
Telef.: 291221346.

Admite para serviço de armazém, entregas e apoio a con- .
gressos. Idade 18/22 anos. Rua
da Carreira, 190 .
Tel.: 291201120.
14800

área 2.000 m2, zona da
Carne Azeda. Preço: 55 mil cts.
Tratar: 291236461 , 965014523.
809788

VENDE-SE
Casa nos Canhas, acabada de
construir, com jardim, quintal e
garagem com 500 m2, bom preço. Contactar com o próprio. Tel.:
9641 80092 ou 965588661. 809846

Rua31 de Janeiro, 87 _1.0 N
Ediflcio Ponte Nova
Ucença N.o 260 AMl
Tel.: 291 233351/ 291 229696

VENDE-SE
-

Vencimento acima da média.
Tel.: 291752666.
809848

~~IMPEZA

c/

809861

Últimos apartamentos
Excelente vista mar

PRECISAM-SE

• Cinquecento SX, quase 1995,
JLL (sport), TA, VE, FC, cl novo,
770 cts. Tel.: 966259497.

PIZZA SERVICE
PRECISAM-SE

PI rent-a-car, cl com carta de
cond. há mais de 2 anos, com
conh. de Ing./Fr./ e AI. , cl exp.
Tel.: 962450087.
14869

Contacto: 964844759.

Bons acabamentos:

809878

-:lM'é;'8·)

PRECISA-SE
RECEPCIONISTA

TRESPASSE
LOJA NO
C.C. ANADIA.

917321886,919908383,964314747.

Equartos, em part-time, das 17
às 23 horas. Tel.: 291742335.
809875

VENDO

CASA E
TERRENO

Oficiais, pré-oficiais e ajudantes electricistas, para entrada
imedi ata. Contactar tele!.:
291237134. Móvel: 967064959.
809763

Contactar: 963053537.

Profissional, dão-se boas condições, boas regalias. Tel .:
291753536.
809816

~ (Próximo das futuras instalações do Madeira
" Shopping· Santo Amaro, iunto à igreja)
E·mail: plauto@n8t.sapo.pt

VEN DEM-SE

PRECISAM-SE

Selecciona-se, para casa em
Santa Quitéria. Telefone (1 0-18h)
-291741220.
809790

o Audi

EMPRESA
ADM ITE

PARA BEM SERVIR
SENHOR EMIGRANTE
NÃO PERCA ESTA
OPORTUNIDADE
NO SOSSEGO
DA SUA CIDADE
INVISTA NO SEU FUTURO,
TENHA UM RENDIMENTO
ASSEGURADO NA
MADEIRA EADQUIRA

APARTAMENTOS,
PERTO DE ÁREAS
COMERCIAIS TAIS
COMO:
SUPERMERCADOS,
MINIMERCADOS,
FARMÁCIA, ETC...
T1 a partir de 15.250 cts. e
16.250 cts., com excelentes
acabamentos:
- soalhos tradicionais em madeira
jatobá;
- torneiras monobloco na cor
cromado;
- aiulejos Bretana;
- placa de logão e exaustor;
- alumínios lacados.
Tratamos de toda adocumentação
~
necessária para aaquisição
do seu imóvel.

Não hesite, contacte-nos,

- SOMOS EFEB~

ZONA DE FUTURO PRESTIGIO!
APARTAMENTO S DOS ÁLAMOS:

• Alugo/vendo: bom T2 cl gar.,
no centro Li sboa. Tel.:
934951945,291225349.

Tl - 84 M2 • T2 - 11 2 M2 • T 3 - 142 M2
PR EÇOS DE PRÉ-CO NSTRUÇÃO

Mais um

EXCLUSIVO Prediclub!

Faça já a sua reserva. Tratamos de toda a documentação bancária.

~ PEUGEOT
m

IIj~!lmjíl Thlef.: 2912258S5 • Fax: 291225943 ~ TM: 966013192
M~-,ji,-..;.;.. ln>"t>ih~ ri ..

I\ M I:2;\29'

LE UIIVIPC> RT D A MADEIRA, L DA.

FUNe
Grande Campanha Jantes
Fim de Verão

1 0%

MARCA
• Peugeot
• Peugeot
• Peugeot
• Peugeot
• Peugeot

DESCONTO ADICIONAL
• Peugeot
• Peugeot
• Peugeot
• Peugeot

MODELO
306 ST1.4
106 XTlA
406 SV 2.0
306 Orage 1.4 BK
205 CTi

ANO
96
94
98
97
89

MARCA
• Ford
• Opel
• Opel
• Volvo
• Renault
• Peugeot

MODELO
Fiesta 1.1
Corsa 1.2 Swing
Corsa 1.2 Swing
340 GLE1.7
Clio 1.2
106 KID

ANO
93
89
93
i!9
93
95

Viaturas de serviço si averbamento
• Peugeot 406 HDi BK
• Peugeot 406 HDi Berlina
• Peugeot 306 HDi BK
• Peugeot 106 Diesel· 5p.

406 TO 12 V
Boxeur 310 CS tecto alto
306 BK 1.4
Partner 5 lugares 1.4

Esperamos por sil...

Parque Industrial da Cancela
Pavilhões 5.6 e 5 .7 superiores
9725-042 Caniço
Telef. : 291930510 • Fax: 291930518

~

CONHEÇA AS VANTAGENS DO CRtDITO PEUGEOT ATt 60 MESES.

~

Novos e Usados.

"ENI>EIVI - SE
FIGU EIRINHAS - CANiÇO

• Apartamento com 3 quartos de dormir, 2 casas de banho, sa la comum,
cozinha, 1 arrecadação, 2 estacionamentos. Boa vista e local bastante
sossegado. Preço: 21.500 cts.

QUINTA SALÃO - SÃO ROQUE
• Apartamento com 1 quarto de dormir, 1 casa de banho, sa la comum, cozinha e estacionamento privativo.- Boa vista sobre o Funchal e local bas·
tante sossegado. Preço: 15.500 cts.

CANHAS - PONTA DO SOL
• Moradia com4 quartos de dormir, 2 casas de banho, salacomum espaçosa,
cozinha, escritório, 1 W.c., hall, garagem fechada, estacionamento exte·
rior evasto espaço para jardim. Preço: 36.000 cts.
Para mais informações, contactar :

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Aberto aos sábados, das 10 às 13 horas.
Rua Dr. Femão de Omelas, 28 - 30 - Telel.: 291200074 - Fax: 291221854

1111
RUA JOÃO TAVIRA. 12·A- TELEF.: 291225455· 291 220603 - FAX, 291227395. - LICENÇAAM l N.' 662

2I··DIÁRIO DE NOTfclAS - MADEIRA

VENDA PARTICULAR

SNACK-BAR
VENDE-SE
Rua 31 de Janeir.o, 87 _1.' N
Edifício PonteNova
Licença N.' 260AMI
Tel.:291233351 / 291229696

c/ próprio. Apart. (T2+ 1l, área 250
m2, vista mar, barbecue, terraço
110m2. Tel.: 966632659.
Pronto a escritura. Pr.: 29.500 c.
809612

VIRTUDES

VENDEM-SE

UM BOMINVESTIMENTO
PARA ARRENDAMENTO.
A EFEBt AJUDA
. NA COMPRA DOMELHOR
IMÓVEL PARA
ARRENDAMENTO.
ADMINISTRAMOS OS
MESMOS.
TEMOS NO VALE
DA "PENTEADA"
T1 A 15.250 CTS.
ADQUIRA OS ÚLTIMOS T1

Vendo casa tipo quinta T4 nova,
um grande jardim, 480 metros em
arredores, sótão aproveitável e
muitos extras, 'só vendo. Preço:
65 mil cts, Vendo apartamentos.
Tel.: 962675459, c/ próprio. 809851

Em fase de acabamento:
• Magdalena Villas II
T2 - 23.850 cts.
T3 - 26.850 cts.

Em fase deconstrução:
• Villas da Qui nta II
T2 - 20.900 cts .
T3 - 25,900 cts.·
• Apartamentos Santa Rita
T1 - T2
• Barreiros
T2 - 26.000 cts.
• Centro mar
T1 - T2 - T3

Santo António
Últimos apartamentos
Excelente vista
TO - 11.750 cts.lT1 - 17.500 cts.
T2 - 23.000 cts.1T3 - 28.500 cts.
Boas áreas: acima da média.
Boa localização: perto do
Funchal e com acesso fácil à
via rápida.
Tratamos do seu processo
e empréstimo bancário.

J. L Mediação Imobiliária

SOMOSEFEB~

Rua 31 de Janeiro, 81

C. C. do Bom Je"§us - Loja 3
~ Contacto: Tel.: 291228768

N

VENDEM-SE
* Excelente
apartamento ,
tipologia T2 , na zona da
Calheta,
* Moradias em
fase de
acabamentos, em S1." Cruz,
tipologia T2 e T3. Boa
oportunidade para realizar o
seu sonho,
C.C. Monumental

Lido "

EuÃoôiÀM
ANTE ~
Tel.: 291775611
966369615 ou 966940202

'"

919182093 - 962386600
Soe. de Mediação Imobiliária
LICENÇA DA IMOPPI- 1690-AMI
Edifício Oudinot, sala 313-3.' andar
Telet.: 291201 170
TM: 962980304/967043618

VENDE-SE CASA
Tipologiamadeirense em bom
estado, c/8 quartos, sala, cozinha, 2 W.C., arrecadação, lavandaria, miradouro, estufa de
flores, quintal e jardim grande,
óptima para residencial , situada na Calçada do Pico, Funchal.
Boa opo rtunidade. Preço:
38.000 cts, Tel.: 965012025 .

Prontos a entregar
,

GARAJAU

No centro de Câmara de Lobos. Tratartelem ,: 965012997,
com próprio.
809676

,PARA BEMSERVIR
INVISTA -INVISTA

Pena

Últimos apartamentos
Vista para o Funchal
T1 - 17.500 cts.

CANIÇO

T2
Entrega e escritura imediata.

Soco de Mediação Imobiliária
LICENÇA DA IMOPPI-1690-AMI
Edifício Oudinot, sala313·3.' andar
Telet.: 291201170
TM: 962980304/967043618
• Vendem-se T1 , T3 , no Lido ,
bom estado . Tel. : 963065374.
• Vende-se casa, em S. Cruz, típo T2. 13.400 cts. Tratar c/ Rui.
Telem.: 965774406.
.
• Vendem-se apart. T2, c/ 86 m2. .
Prontos em Dez, c/ garagem a partir de 18.500 cts. Te l. :
'964547913.
• Vendo vivenda 8 q. d., 12 W.C.,
gar. 8 ca rro s c/ armazém 800
m2. Trata r c/ dono . Tel .:
291234088.
• Trespasso residencial c/ 20 q,
d.; centro, Func. Tel.: 291 234088.
• Vendo T1-T2 , Caniço e St·
Cruz, boa vista , c/ fín . Banco.
Inf. : 934951945.
• Vendem-se apartamentos T3,
com áreas amplas, jardim, acabamentos de elevada qualidade. Contactar: 966491869.

ASTRÓLOGO AFRICANO
MESTRE

Não háproblemas sem solução.
ESPIRITUAUSTA MÉDIUM vida ede futuro.
20 ANOS DE EXPERI~NCIA, ajuda aresol·
ver todos seus problemas dificeis egraves,
omaisurgente passivei, assim como negó·
cios, empregos. Lêasorte rapidamente,
faz aunião familiar, com rapidez,trata de
impotência sexual, amor, casamento.

Pagamento após resultado.

CONSULTAS TODOS OS DIAS. §i
Telem.: 936496182
~

Informa os seus estimados clientes que ENCERRA
AMANHÃ, dia 16 de SETEMBRO.

ASTRÓLOGO AFRICANO

MESTRE ABOULAY
Telel.: 291237295
Telem.: 914694148
Grande mestre de astrologia internacional.
Ajuda a resolver todos os seus problemas
mesmo que sejam grandes, graves ou de
difícil solução, com rapidez egarantia total.
Trabalho, comércio, amor, sorte, alcoolismo, drogas, impotência sexual, vida de fu·
turo. Pagamento depois do resultado.
Consulta todos os dias das 8h às 21 h. •

GRANDE ASTR LOGO
AFRICANO

MESTRE
TOURA
Tel.: 291754500 -964197352
Espiritualista na resolução de qualquer problema mesmoque seja grande ou difícil. Consíderado um dos
melhores profissionais em Portugal.
Consultasdas 9às 21 horas, todos os
dias,de vida edefuturo.
809866
(Não há problemas sem solução)

~

146-C 2.° D
9050 Funchal

ASTRÓLOGO AFRICANO

Tel.:291237290
Médium dotado de poderes, ajuda a resolver
qualquer problema, difíceis e graves, o mais
urgente possivel, assim como negócios,
empregos e justiça rapidamente, faz a união
familiar, com rapidez, trata de impotência
sexual, amor, casamento, faz trabalho à
distância.
809807

A GERÊNCIA

Das 8hOO às 21 hOO, de 2' asábado.

R. 31 Janeiro, 95 -4' O-9050 Funchal.

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO VICENTE

VENDE-SE

VENDEM-SE

EDITAL N. 5/2000

CASA NOVA, tipo T4, com 2 casas de banho, sala, cozinha, garagem e 200 m2 de terreno, sítio
das Paredes, Arco da Calheta.
Tel.: 291827497,
809845

Em início de construção, no Caniço, bons acabamentos, boas
áreas, Visite apart. modelo, Tel.:
291237316, 965694268, 809697

João Duarte Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
São Vicente , torna público que a única piscina da
responsabilidade desta Autarquia é a Piscina de Ponta
Delgada,
.
Paços do Concelho de São Vicente, 11 de Setembro

oPRESIDENTEDA CÂMARA
João Duarte Mendes

DEPARTAM ENTO DE TRÂNSITO

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ
DIVISÃO DE AMBIENTE E SALUBRIDADE
EDITAL
Torna-se público, que no dia 15 de Setembro,
não há recolha de lixo.

EDITAL

N. O 405/2 000

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO AUTOMÓVEL
NO CAMINHO DOS SALTOS -

Funchal e Paços do Concelho , aos 13 de Setembro de
2000

o VEREADOR DO AMBIENTE E SALUBRIDADE

o VEREADOR,
POR DELEGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃM ARA
14597

AVE-MARIAS
Reze nove Ave -Marias durante nove dias. Peça três desejos: um de negócios e dois
impossíveis. Ao 9. 0 dia publi~
que este aviso e cumprir-se-ão, mesmo que não acredite.

R.A.

809855

VENDEM-SE
CÃES.
ROTIEWAILER

Painel Interiores

PROMOÇÃO
2S %
30%
4 0%
40 %
50%

Inóveis rústicos e de rerro
quadros
rlores e peças decorativas
t apetes
candeei ros

Edifício Oudinot • Loja 19 • Telef.: 291221456

Faz-se público que, a fim de se proceder à ligação
de um colector de águas residuais, torna:'se necessário
interromper o trânsito automóvel no Caminho dos
Saltos, troço compreendido entre aRua Comemdador
Fernando César Rosa e a Estrada Comandante
Camacho de Freitàs, no dia 15.9.2000 (sexta-feira),
entre as 9hOO e as 18hOO.
Como alternativa e apenas para o trânsito local,
deverá ser utilizada a Estrada dos Marmeleiros e
Caminho dos Saltos.

Por este motivo pedimos a colaboração de todos
os munícipes no sentido de não depositarem
indiscriminadamente resíduos nas vias e outros
espaços públicos, de forma a preservamos o nosso
concelho em .c ondições de higiene e salubridade.
Francisco Guilhemne Meneses Teixeira

RICARDO ALHO
Explicador de Matemática: 100 ,
11 0 ,120 anos, Análise I, III ecomplexa. A. L. G.A. I e Álgebra I, intr,
à programação/comp, (Mathematica 3,0),
Tel.: 96 90200 37
ou 291 23 73 59. 809233

• Congelador industriai/equipamento de refrig. diverso. Telef. :
291743556.
• Explicações Matemática, inscrições do 7.0 ao 12. 0 ano. Tel.:
291236337 ou 965003344.

T1-T2-T3

CÂMARA MUNICIPAL
DO FUNCHAL

de 2000.
14840

CONSULTAS TODOS OS DIAS, &
DAS8ÀS21 HORAS.
AA
Rua 5de Outubro nO 4_,20 andar, nO 1 "
9000 Funchal
,
PAGAMENTO APÓS RESULTADOS ;,

Vacinados e com LOP. Tel. :
965511577,291742966. 809865

MADEIRA
O

~
~

Pagamento depois do resultado

A gradece a comp reensão.

ill

~aneiro.

MESTRE KALlFA
\

Lê asorte, dá previsão de vida eaconselha
na resolução dequalquer problema, mesmo
que seja grande ou difícil. Forte talismã de
vida ede futuro. Amor, negócio efamiliar.
(Não há problemas sem solução),

Rua do lil, Edífícío lil Sol, apartamento
3' H, 9050-328 Funchal.
809693

~

I

Tel.: 29122871 5
- 917010562

Rua31 de Janeiro, 95-4. o N
9000 Funchal

PAGAMENTO APÓS RESULTADO

809777

MICHELLE

ABU -

TeIef.: 291 236 786

R. 31

S ALÃO

®

FUNC HAL, J 5 DE SETEMBRO DE 2000

14908

Gonçalo de Matos Noronha da Câmara

Cri ador:

José Carlos Silva

Autarizado pela CP.C. ai o n.o 52660.
ACEITAMOS RESERVAS PARA FUTURAS NINHADAS.

DIA RI Ó DE NOTíC IAS- MADEIRA

CRUZ DE CARVALHO
Telefone Geral: 291.705600
Serviço Social: 291705674
Serviço de Urgências.- Inf: 291705688
Consulta Externa: 291705678
HORÁRIO DAS )lISlTAS
1° ANDAR
.
Cirurgia 'III, Cirurgia Vascular, Oftalmologia
e Patologia Mamária - das 15 às 16 horas
2° ANDAR
Cirurgia I e Cirurgia II - das 15 às 16 horas
3° ANDAR
Cardiologia e Ginecologia -das 14 às 15
horas
4° ANDAR
Obstetrícia - das 14 às 16 horas
Tarde· Só para os pais · das 19 às 20.30 horas
5° ANDAR
Pediatria - das 15 as 16 horas
QUARTOS PARTICULARES - das 14 às 20
horas
6° ANDAR
Ortopedia eTraumatologia - das 14 às 15 horas
7° ANDAR
Ortopedia e Traumatologia, Gastrenterolo·
gia e Neurocirurgia - das 14 às 15 horas
8° ANDAR
Otorrino, Hematologia, Cirurgia Plástica e
Urologia - das 15 às 16 horas
ANDAR TÉCNICO (M)
Unidade Cuidados Intensivos
Polivalente (U. C I. P) - âas 16 às 17 horas
A2' FEIRA NÃO HÃ VISITAS
NOTA: Não é permitida, na qualidade de
visitantes, entrada de crianças com. idade
inferior a 10. anos.
,Período dás 8-:0.0às.23.OO h" •.

FU NC HAL, 15 DE SETEM BRO DE 2000

2° ANDAR
Medicina 1 e Endocrinologia
3° ANDAR
Medicina 2 e Reumatologia
4° ANDAR
Medicina 3, Neuràlogia e Nefrologia - das
15 às 16 horas
NOTA: Não é permitida, na qualidade de
visitantes, entrada de crianças com idade
inferior a 10 anos.
S. JOÃO DE DEUS
Telefones 291741036/7
HORÁRIO DAS VISITAS
Visitas aos doentes todos os dias das 15 às
16 horas
Quintas e domingos
- das 10 às 12 e das 15 às 17 horas
DR. JOÃO DE ALMADA
Telefone 291705700
HORÁRIO DAS VISITAS
- das 13.30 às 14.30 horas
Asegunda·feira não há visitas
FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE
CARDIOLOGIA
Avenida Manuel Arriaga, n° 50- P
andar (sala 1), junto à Praça do Infante.
Horário: Todos os dias, excepto aos
. domingos, das 10 às 19 horas.

Fazem hoje anos as senhoras:

conce los Abreu.

D. Leonor de Fre itas Rosa; D. Emília de Sousa Mendes; D. Marga rida Maria G. da Graça Drumond
Borges; D. Maria José Când ida
Soares Ferre ira; D. Maria Cecíl ia Fi gueira Freitas da Costa Mendes;
D. Maria Clarisse Castro Gomes;
D. Maria Gui lhermina Camacho
Santos;·D. Irlanda Nicodemos Vas-

As meninas:

JARDIM TROPICAL MONTE PALACE
Caminho do Monte, 174
Caminho das Babosas, 4
Telefs.: 291782339/291742650
Aberto de segunda a sábado, das 9.00
às 18.00 horas. Encerrado ao domingo.
FORTE DE S. JOÃO BAPTISTA
(FORTALEZA DO PICO)
Rua do Castelo (transversal à Calçada do
Pico)
. Perí(l,do das visitas: Tados os dias das 9
às 18.00 ~ofas.

NÚCLEO REGIONAL DO PROJECTO VIDA
GABINETE DE INF~RMAÇÃO r:, .
'. - . PRE\"!ENÇAO , "
Ru~ do Jasmineírb, -7
. BIBLIOTECA DE CULTciRAS ESTRAN:·
Jél '291744611/49'1744613
',; .
GEIRAS
fax: -2911446'48 . ; i
•. '- ..\ Salás Zwanayo, Simon BOlívàr, AroericaA
,-mail:Rvidágip@mail;telepacp)
Hor.ário defunsjona~ertto: · . •
.
Cu/ture Comer e Winstcin Churchill.
Das 9.30 ~s .12.30 das 1,Os 17 horas.
' QuintàM~gnólia,à Ru{Pr 'Pita, 15, de
,(2', 3', 5' e ~.' fe~a)
seg·ún.da a sexta das 9 às 17.30 horas.
~á bados 'e domingos, encerrada.

. MARMELEIROS
.. Telefone 2917.05730
. HORÁRIO DA~'VISIT AS.':;
l' ANDAR
.
Dermatologia, Pneumologla e Infecto·conta·
gioías - das 13.3,0 ás 14.30 horas '.
.

:.

.

_.

'-

o Civil .'
Número
i
I ' e Socorro
SANAS - Socórro no mar
.
"Bombeiros' M l.micipá is·. doFunchal 'Bombe iros Municipa is dá Camacha
Bombeiros rv1unicipais de Mach ico
Bombeiros Muniçipais de Sa(1ta Cruz
BombeirosVoluntáricis. de a de Lobos
Bombeiros Voluntári'os dá Ribeira Brava
Bombeiros Voluntários Madeirenses
Bombeiros Voluntários de Santana
Bombeiros Voluntários da Calheta
Bombeiros Voluritários de S. Vicente/ P. Moniz:
BombeirosVoluntários do Porto Santo
Me
. dicina Dentária - Serviço de Urgência
(Só domingos e feriados)
Urgências Méd icas Dom icíl io 24 Horas

c

o

- 291700112 '

'

112

291230112
291222122
29 1922417
291965183 ·
291520112/291524228 '
291942100
2919571 12/291952288
'291229\ 15
291573444/29 1572211
29 1827204
29 1842115
29 1982 1 15
998998731
(telebip)
2912044 80
96-6779896

".,

-~".

~';-j

-

•

. lV\üsEu b E ELECTRICIDADE
: " R~i)- CaSá
Horário 1000-12.30 e 14.00·18.00
horas: Éncerra ao domingo.

ÚLU/'2':.,' ,

MUSEU BARBEITO: COLECÇÃO
CRISTÓVÃO COLOMBO
Gravuras, livros raros, moedas, História '
da Madeira. Av. ~rriaga, 48 - Funchal
Sego a'sexta - 9.30 ~s 13.0Õe das 15.00
às 19.00 horas, sáQados ' 9.30 · 13.00
. horas. Encerrado aosdonriingps e
feriados.
.
MUSEU ETNOGRÁFICO DÁ MADEIRA
(RI BEIRA BRAVA)
Aberto todos os dias das 10.00 às 12.30
e das 14.00 às 18.00 horas.
Segundas e feriadOS (enc~rrado)

SEU SIGNO PELO TELEFONE..

CHEGADAS

,

Dora Fernandes; Maria das Dores
Faria Nepomuceno; Ma ria do Carmo Sousa Martins Mendes .•

Os senhores:
José Maria da Costa Andrade; Hugo da Silva Coe lho; Mário Ant ónio G. da Graça Drumond Borges;
Alberto Vieira.

O menino:
João Duarte Catanho da Silva Ferna ndes.

MUSEU DE ARTE SACRA
Rua do Bispo: 21
PINTURA FLAMENGA
EPORTUGU ESA - ESCULTURA
- OURIVESARIA SACRA
- PARAM ENTOS
Patente ao público de 3' feira a sábado
das 10.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.00
horas. Domingo: das 10 às 13.00 horas.
Encerrado às segundas-feiras e dias
feriados.
MUSEU QUINTA DAS CRUZES
Calçada do Pico, 1 Aberto de 3' feira a
domingo, 10.00 às 12.30 e das 14.00 às
18.00 horas. Encerrado à segunda-feira.
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
(FORTE DE SÃO TIAGO)
Arte Contemporânea Portuguesa dos
anos 60 à actualidade
Aberto das 10.00 às 12.30 e das 14.00
às 17.30 horas, de segunda a sábado.
Telef.: 291226456.
QUINTA BOA VISTA
EXPOSiÇÃO DE ORQuíDEAS, TODO O
ANO, EJARDIM SUBTROPICAL
Rua Luís Figueiroa de Albuquerque.
De segunda a sábado das 09.00 às
18.00 horas. Telef. 291220468.
MUSEU DO VINHO
Rua 5 de Outubro,78
Integrado no Instituto do Vinho Madeira,
está aberto das 9.30 às 12.30 e das
'14.00 às 17.00 horas, todos os dias
úteis.
JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA
Caminho do Meio - Qta. do Bom
Sucesso - telef. 2912002000.
Aberto das 9 às 18 horas, de segunda a
domingo e aos feriados.
CASA-MUSEU FREDERICO
DE FREITAS
Calçada Sl" Clara, 7
.Aberto de 3' feira a s,ábado, das 10.00
às 12.30 e das )4:00 às 18:00' Domin" ',
gos (grátis), das 1O.aO.às 12.30. Fechado
às 2' feiras e feriados.
'
,

24 HORAS POR DIA
Marcando o número de telefone correspondente ao seu signo' terá informações
sobre tendências do seu signo
DN MADEIRNDATA MEDIA: Preço mínimo da chamada/Serviço por minuto 496$80

CARNEI RO:" 2 1/3 A 20/4

BALANÇA- 24/9 A 23/10

SAÚDE: movimente'se no trânsito, de carro ou pé, com
toda a atenção.
.
AMOR: dia positivo neste campo; será amplamente corres·
pondido.
.
,
DINHEIRO: o seu esforço começa a dar resultados.

•

l5iil
. ..
61,· .• . •.
iiiii AMOR:
SAÚDE: dia favorável mas não esbanje energias.'
Não seja.tão exigenté, cada um é um ser único e
. com o seu ritmo.
DINHEIRO: Dia muito frutuoso no plano profission<;ll e económico.

TOURO - 20/4 A 21/5

~

.

ESCORPIÃO - 24/10 A 22/1 1

.sAÚDE: viva o dia com moderação,esqueça a força ou violên·
cia.
A~OR: nãa fuja de êJiscutir aspectos relevantes para um bom
~a~

.

...

PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS
1 - Alces; lepra. 2 - Li ar; correr. 3
- Adiado; remo. 4 - Nem; olhavam. 5 - Abeto. 6 -ln; ri. 7 - Opa;
co ravas. 8 - Píndaro; ANI. 9 Anão; tripas . 10 - Da imio; modo.
11 - Assar; moras.
VERTICAIS,
1 - Alano; opada. 2 ~ Li de; OP Inas. 3 - Ciiima; ana is. 4 - Era; Bi;
doma. 5 - Doença; ir.6 - Coh; orto. 7 - Ló; horror. 8 - Erra; ia; imo
9 - Prevê; vapQr. 10 - Rema; canada. 11. - Aroma; sisos.

.-

TP2568
TP2342
LXRoon
TP3716
TP4775
LG0775
TP1665
TP1675
SLR2523
TP4777
BA6872
TP1677
TP4779
TP478 1
TP1681
TP5729
TP1693
TP1697
TP1729

0730
08.00
09.05
15.35
17.05
17.25
17.55
18.45
18.55
19.00
j

19.05

20.50
21.00
22.40
22.40
22 .55
2310
23.20
23.59

FUNCHAL
Partida
7.152-5

73P
8.302-5
9.00
10.002-5
11.152-5
12 .15

12AO
12.40 F
' 13.002'6
13 .155
15.00 2-6
15.00 DF
15.302·S

16,12 2.6
16.30 DF
16.30 5 .
17.152·5
18.15 DF
18.152-5
19.005
19.002-6
19.00 DF
19.152-6

19A55
20.002-6
20.00 DF
20.30 5

20A5 2-6
21.00 DF

PARTIDAS

São Paulo/Porto Santo
Boston/P.Santo
Lisboa
Porto Santo
Porto Santo
Luxemburgo
Lisboa
Lisboa '
Bruxelas
Porto Santo
Gatwick
Lisboa
Porto Santo
Porto Santo
Lisboà
Madrid/Lx
Lisboa
Lisboa
Porto

TP2568
TP2342
LXROO2T
TP4774
TP3716
TP4776
LG0776
TP1680
TP1734
TP4778
SLR2524
BA6873
549870
TP4780 '
TP1690
TP1692
TP1694
TP1696
TP1600

08.30
0900
15.30
16.00
16.15
17.50
18.15
18.40
19.30
19.50
20.00
20.00
20.55
21.30
21.35
23.25 .
23.40
23.55
00.05

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Porto Santo
Lisboa
Porto Santo
Luxemburgo
Lisboa
Porto
Porto Santo
Bruxelas
Gatwick
FílroNiena
Porto Santo
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

AEROPORTO CARREIRA AEROPORTO Fl)NCHAL
Passagem
Passagem
Chegada
7.10
7.55
20
7.55
8.10
8.052-5
113
8A5
9.10
113
8AO DF
9.30
113
9.40
850' 2·5
9AO
10.00
.
9.052·6
10AO
53
11.55
113
10.00
10.50
10.302·5
11.15
12.55
113
11.002-5
13.20
20
12.00
13.20
78
12.10
13.00
. 13.40
13A5 .
53
13.002·6
13 .55
13.25 DF
14. 15
53
15.40
113 via RS 13.355
14.30
15.40
113
13.302-6
14.30
113
16.10
14.305DF
15.15
16.15
15.252-6
16.55
53
17.10
113
16.45
15.555
17 .10
78
16.10 DF
17.00
17.30
17.55
113
16.352·5
18.20
18.55
53
17.30
113
18.352-5
19.15
18.55
18.35 DF
19.30
19AO
156
113 via RS 19.252-6
20.15
19.40
19.35 DF
20.15
19 AO
113
113
21.205DF
22.10
19.55
22.10
20
21.202·6
20.25 •
20.40
113 via RS 22.55 DF
23A5
23A5
20AO
113
22.552·5
21.10
156
21.25
156
21AO
113

CARREIRA
113
78
156
20
113
113
20
11.3
113
20
156
113
113 via RS
113
20
156
156
53

113
113
78
156
113
113
113 via RS
156
23

085.:

SERViÇO PERMANENTE
MORNA - Rua Dr. Fernão de Ornelas, 23
Telel.. 291222600
ATÉ ÀS 22 HORAS
ALMEIDA - Rua João Tavira, 39
Telel.: 291205350

2-6 - De segunda a sexta-feira
DF - Só aos domingos e feriados
S- Só aos sábados
2-S - De segunda a sábado
No dia 25 de Dezembro não se efecrtua
nenhum destes horários

TAXAS BltiATEiRA15

mmm

WiU
Franco belga
Marco alemão

Peseta espanhola
Franco francês

Franco luxemburguês
Libra irlandesa
Florim holandês
Xelim' austríaco
Markka finlandesa
Ura italiana

4.96984
102.505
1.20492
30.5634
30.5634
254.56
9b:9753
14.5697 '
33}188
0.103541

Nota: Taxas de referência. já quea passàgE;m
pa ra qualquer destas moedas eXige a préVia
passagem para Euro. Taxas irrevogavelmente
fixas entre o escudo e as denominações
nacionais do Euro.

Portugal
Bélgica
Alemanha
Espanha
França
Luxemburgo
Irlanda
Holanda
Áustria
Finlàndia
Itália

200.432
40.3399
1.95583
166.386
6.55957
6.55957
0.787564
2.20371
13.7603
5.94573
1936.27

escudos
francos
marcos
pesetas
francos
francos
libras
fiorins
xelins
markkas
liras

DINHEIRO: não duvide da competência e lealdade dos outros.
GtMEOS :,' 22/5 A 21/6

Ela

Praça de viaturas até 7.000 kg
Telef.: 291762777 Ou 29 1762778
SAÚD[ programe o dia com cuidado para n;ose enervar
sem necessidade.
.
AMOR: não abandone um projecto 'de felicidade mesmo
que lhe pareça estar longe.
DINHEIR,o: sozihho não conseguirá ultrapassar obstáculos ..

CARA NGUEJQ- 22/6 A

g

22n ,.

SAÚDE: a for,a de v.o~tade e auto estima ajudarão numa
co~valescença . - . .
.. . AMOR: alguma frieza nos sentimentos mas pór problema da
vida económicá.
DINHEIRO: poderá receber finalmente algo que lhe é devido.
<

•

•

SAÚDE: aceite e cumpra postu lados clínicos.
AMOR: bom momento; desfrute.de todos os afectos que
lhe éxp'ressilni. . .
,'..
DltNHEIRO: Evite assumir novoscànipramissos; deve anali·
.·sar melhor os proJectos.
.

CAPRICÓRNIO - 22m A 20/1

~

,

•

LEÃO - 23f7A 23/8 •

7 , ÓOO ~kg ",'"

Telef.: 291772522 '
, f
Localizada na Rua da Levada dos
Barceiros (freguesia de 5ao, Martinho).
·í.

, prâçil de viatllras !le Santa Cruz
Te.léf.:. 2915241560u 29 '1523?97

. ... 131 .334

..... CYP. .
. . 0. 57241 ..
... ..... .... ... .CZK ... .. ..... ....... .. .. .. .. 35.435 ....... .. ....

Coroa din amarquesa. ..
' Coroa estóniana. ...

ü bra

..350.242
5.6577

o • • • • • • • •••

..... DKK ....... .._....... ........ ...... 7.4657 ......... ...... ....... ...... 26.854.
. ........... " ... EEK ; ... .. .... ..... .

o • • • • • • , •• •

:15.6466 ..... .. .. .... .. .. .

o •••

: 12.813'

este~rl i n a·..

...... B,P '."
_____ ...•.0.61330 .....
,.............. 326.891
.. ..... ...... .cS RD .... ............. ... ..... 338.48. .
. ..... 0_59230
. 'Foril1f húngaro'".,..
. .. ,.. ~:.~ HUF "..
. ... ?6' :85 ..... ,:.. .. .. ..... ... .0. 76.564
Iene japonj!s ... ....:
.. .... :Jpy -.;... ... . :.... ...: .. .._. ......·.. .. 93.15
..... 2. 1522
Coroa noru·e guesa ........ :......... NOK ........ ...................... ..8·.0405 ... .... .
. ... ....2 4 .934
'Dólar n,éo-zelandês .. . ..............:".l .NZD .: .............. :... -....... 2.0750 ........... ....... _.... 97.618
lloty pola,co
..... : ........... :PlN ..................... .. 3.9015 ................. ....... 51.'386
"Cotoa -Sueca
.:SEK_.
.. •. , ..... 8.4,.45 .... _................. ... ... 23.826

Dracma grego '

·~~1~, ;~~:;i~:~:~ ~:~~:~~:~~

.:~:::·~·. u~~~ ........ .......... ,...~~~:~~~j .:: ......-......:.:::::::::2~O:~~~

Real brasileiro
....... ,........ ..... BRl
........ :1.5.921 ... ................ ....... 125.923
Escudo cabo-verdiano ..
. .CVE ...................... ! . . . , 11 0,264 ... : .... :.......... : , .8182
Pata'c,,! mas:~en se .........
......... MOP ......... ... ..... ..... . 6.9823 .................. 28 .713
Rand su l-af rica no.....
. ... ZAR ...
. ....... 6 .1959
......... : .... 3 2 .3.57

Praça de viaturas Av, das
Comunidades Madeirenses

SistemilE uropeude

e Banc6de Portugal

Telef.: 291233698

rârá.
•. .
.
AMOR: dia em que Q atracç~o e.coll)preensãQvãoocorrer em
plena consonância. .
. '.
..
DINHEIRO: poderá ter -geenfrentar-situações'muito cornplexas.

nãofalagrondes alterações aos· seus hábitos alimentares: .
'. .
, ..
AMOR: analise emeco'njunto opções de vida sobretudo do
fero I'conómico.
_
DINHEIRO: pedoço prósR~ro e com sinais de êxito.

da Font~ (M~lte)

291948316- Es.t.C.Jlobos, Praça de 6 lug.

4' 2917821·58:"'l.

96250 5926-Hotél Belo Sol-minibus de 6lug.

; 291765620 -Igreja-(S , Martinho)

29122 0911-Av, Arriaga(P. n° 4)

se prive de nada moS actue consciente dós riscos:
'examiné açbnte,im'entos antigos para não cair nos
·mesmos.erros.
.
.
DINH'EIRO: quanto mais segredos revela( mais se.colocará'em
perigo; fale·pouco.

.. _.. ... __ .CHF ... ... ... ..... .__ _ .__ ..... .. 1.5265 ...

~.

, AQUARIO - 21/1 A 19/2

ii

.~

SAÚDE: superará 'luillquer ma'u mOljlento neste campo . ..
AMOR: viverá bons momentos ,em família ou rodeado de
amigos.
DINHEIRO: poderá negociar cond ições mais favoráveis para alguns crédit?s.

.AUD..
. .... 1.5735... . ......... 127.412
..... .. .. .. .. CAD. " ... ... ...... ......... ..... 1.2956 ...... .................. 154.741

Praça de vi;lturas a partir .d~.

2917666'20-Madeira Palácio
2917627 80 - Nazaré

29 122 25 QO -Av, Arriaga
29122 20 00 - Lar90 do Município

.,~ 29123 1070 - R. Cónego Dias ,leite '

2912245 88 -Av. do Mar (Baião)

- 291934640- Vargem (Caniço)

_29122 64 00 29122

Merca~o .

i9 OO-Campo da Barca

291'21 83 00 - Rua do Favila 291771610-Gorgulho
~9174 37 70 - C. Carvalho (Hospital) .

291743.1 t-l0,:-:; ~!,t:mio(!gr,eja)

29193 ~6 06 :- Inter-Atlas (Caniço)
; 29193 45 22 - ·Onda.tv1ar.(Caniço)
291922185 - Camacha
. 29152'66·43-Gaula
291524888 7 5. Cruz (Mercado)

'i- 29152 44 30-SanJa Cnu (Cidade)'

291822423 - Arco da Calheta

29196 24 80 :- Machico (Cidade)
7 29196 .2189-·MaCQiCo(Odãdé).

291972110 - PontadoSoI.

291962220 - Machico (Centro de Saúde)

291972470-RectadosCanhas -·
291951800-Ribeira Brava (Vila)'

. 291522-100-Santo.9aSerra.

291952606- R. Brava (lg 1° Maio)

29196 .1989 - Caniçal
,29t562411-Porto,daCruz .
29J57 25' 40- SarÚaf1d Mia)
291572416 '-Faial

291952349_-Rib,dBra\la '(I:jefédia)
~

,

291953601 - C~mpanário
29.19452 29 - E. e LoI::/OS (Igreja)

29.184<2~ 38 - São v~é'o te Mia)
291852243 - Porto Moniz

2919427 00 - Esp. Santo e Calçada

2918221 2:g-'(.dlhetE!(Estrel~) "

291942407 -

~ 29182 ~~ 88 - Arco da Calheta ,

2919421 44 - C.

d~

Lobos (Cidade) ,

c.a Lobos (~er(ado)

291982334 - Porto·Santo.{Cidade)
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HORIZONTAIS:
1 - Mamífero rumin ante da fa mília dos cervídeos (pi.); doença provocada pelo bacilo de Hanses . 2 - Unir; andar apressadamente. 3 - Transferido para outro dia; instrumento espalmado para impulsionar barcos}
4 - Também não; observavam . S- Árvore da ordem das coníferas. 6 Prefixo de negação; graceja. 7 - Capa sem ma ngas das confrarias e
irma ndades; enrubesciais . 8 - Poeta lírico grego (Séc. VIN aC); antiga
agência noticiosa portuguesa. 9 - Homem pequeno; intestinos. 10Príncipe feuda l no antigo Japão; maneira. 11 - Cozinhar no forno;
habitas.
.
VERTICAIS:
1 - Indivíduo de um povo bá rbaro que assolou a Península Ibérica no
Séc. V; inchada. 2 - Combate; alvitras. 3 - Afluente do Vouga; narração
de sucessos organizada por anos. 4 - tpoca; Bismuto (s.q.); domestica .
S- En ferm ld a d ~; camin har. 6 - Engenheiro ameri cano Inventor do re:
vólver; nascimento de um astro. 7 - Lado do navio voltado para o vento; pavor. 8 - Engana-se; caminhava; íntimo. 9 - Antevê; emanação. 10
-Impulsiona o barco; antiga medidad e capaCidade. 11 - Cheiro; juízos.
(Soluções na Agendá)

Rua dos Ferreiros, entrada n°. 238, loja 5
Te\ef.: 291755666 - Fax: 291741469
9000-082 Funchal
Fago·@clix.pt

- Mobiliário de qualidade produzido em .
madeiras nobres
- Peças numeradas com séries limitadas
- Design exclusivo assinado' por autores de
reconhecido mérito nacional como são os
arquitectos: Siz;a Vieira, Fernando Távora,
Joaquim Brito, Alcino Soutinho, José Alberto
Fontes, Adalberto Dias e João Paulo Conceição

A Região Autónoma da Madejra conta a partir de agora com
wna produção de fábrica, com enquadramento e destaque
m erecidos, concebida e produzida no nosso país.

Uma nova aposta, uma opção de qualidadé e bom gosto

FAGO
in te rio res

SPINNING

.~

/?:

~
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RTP

..

06.45 Televendas
07.43.Abertura
07.45 Portugal radical
08.00 Buéréré
-

09.00 ~9'.00Abe~urã ,

"

.02 Inau9ur~0 AeroportQ
.
da Madejra
' .

.

10.00
11.00
12.00
13.00

13.00 Jornal da'tarde
13.50 Jogos Olímpicos

14.00

14.20 Estádio RTP-M
14.35 A grande barraca

'15.00

15.10 Matiné RTP-M:
·0 candidato·

16.00

16.55 Grande animação

. 13.00 Inform~ção
TVI Jornaf i
13.45 Meteorologia
13.50 Telenovela:
O díreito de nascer
14.55 Big Brother

14.15 Tempo
14.20 Telenovela
A mentira

17.00 11.."iP Era uma vez um hamster

.13.00 Primeiro jornal

13.00 Jornal da Tarde

14.00 História de amor.

14.00 Passeio da fama

15.00 Fátima Lopes

'15.00 Os principais .

16.00.Júnior:
* O r,ecreío do Tonecas
* Hora' H
.
* Zás trás .
.* C atavento
* CD
17.30 Destinós de ~ofiá

17.00 Mulher

17.30 A paixão dos santOs

17.55 Sobrevivência

18.00

18.50 Pedra sobre Pedra

19.00

il9.57Informac;ão

20.00

20.00 Telejornal
20.55 Tempo •

18.00 Querida. encolhi os miúdo 18.20 Divulg~ção/Fora de casa
18.30 A fé dos homens

8.00 Repórter RTP
'18.30·Notíciás Portugal

18.00 Telenovela
Malhação

".

RTP-M'

11

20.00 Telejornal
20,45 Tempo + RTP Economia

21.00 121.00 Jomal das nove
22.00

21 .00 A febre do dinheiro
21 .30 Telenovelas
Laços de famitia
Aquarela do Brasil

21 .00 Mr. Bean

~1 .40 Vamos dormir

121.30 Vamos dot'mir
21 .35 Jogos Ollmpicos

21 .45 Sessão espedal

-Róckyat: '

22.05 ffistória das ligações
aéreas
22.35 As liçõe.s do Tonecas

01 AO Último jornal
02.00 Primeiro balcão;
; .
'Salvo pela luz"
~4 , 15 Portugal radical
0'4,45 Vibrações
05. 15 Televendas

CINE·MAX
14.00,16'30,19.00 e 2130 horas
"A fuga das galinhas"

ClNE D. JOÃO
14.05, 16.35, 19.05 e 2135'hõras
"O homem transparímté"

'ANADIA 1
14.00,16.30, 19.00 e 2130 hor'as
"Nllnca é tarde"
<

.'

. 'ANADIA2
14.15, 16.45, 19.15 e 21.45 horas
" O' agente disfarçado"

CINE SANTA MARIA
1lUO, 17.00 e 2130 horás
"60 segundos"

r---~-----------~
<.

101fM
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30

Noticiário Nacional
Noticiário Nacional'
Noticiário Regional
Noticiário Nacional
Especial - i'nauguração do '.
Aeroporto
13:00 Noticiário Regional
13:30 Slntese Informativat:Jacional
13:40 Jornal Financeiro I
14:00 Noticiário Nacional
14:30 Slntese Informativa Nacional
15:00 Noticiário Nacional
15.30 Slntese Informativá Nacional
16:00 Noticiário Nacional
16:30 Slntese Informativa Nacional
16:35 Jornal Financeiro II
17:00 Noticiário Nacional
17:15 Rádio DiáriofTSF; Empresas.
Espaço comercial
18:06 N"ticiário Regional
18:35 Fecho das Solsas
19:00 Noticiário Nacional
19:25 Noticiário Regional (Slntese)
19:39 Jornal do Desporto II

19:50' CróniGa doAmbiénte
20:0Q 'NotiCiário Nacional
20:30.Sintese Informativa Nacio~al
21 :QO' Noticiário Nacional'
21 :10 'Sancada' Central
22:00 Noticiário Re.gional
22: 15 Reportagens Aeroporto
- Emissão partir da TSF
LisboiJ
" '.
, Sexta,feira'- Copacábilna,
das 23 .10 até às 01.00

a

~

FREQU~NClAS
06.00 Ao cantar do Galo
07.25 Momentos de reflexão
09.00 ESl4ecial: Inauguração do .
Aeroporto da Madeira
13.00 Música .s.eleccionada 'pelo

ouvinte

..

I

19.30 Recitação do Terço do Santo
Rosário
20.30 Emissor desportivo
, 22 .QO Programa em Português da
Deutshe Welle
23.55 Oração da Noite
24.00 Cadeia com a Rtldio Renascen.
ça

ABRIU AO PÚBUCO :

' TSF MADEIRA - FM 101
. RJM - FM 88.8
: RADIO CLUSE ~ FM 106.8
: RÁDIO PALMEIRA ~ fM 96.1
'RADIO 2ARCO,- FM 89.6
RÁDIO SOL-FM 103.7
RÁÓIO BRAVA - FM 98.4
RDP ~ Madeira:
, Dois ciínais FM em 'toda a Regíao
ANTENA 3 - FM 89.8 - Funchal e
t
94.1 - 94.8 e 96.5
'
ANTENA 1 ~ EM 95.5 .- Funchal e
104.6 - 96.7 - 100.5
ANTENA 1 - OM 1332; 603-Sul e
. 531; 1125 Costa Norte
POSTO EMISSOR ~OM 153Ó; 1017
' M92 EMISSOR - FM 96.0
"
'
.RÁDIG MADEIRA," OM 1485
Jit-1'96.0

,I"A :

.OI..
441
:.
,tlIIUc4'f A ~

CAMPANHA
DE ABERTURA

~

10%

DESCONTO DURÁNTE

() MÊs DE SETEMBRO
NA APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNao

-,;WO OIAAIO não Se responsabiliza por éviúl'tuais.alteraçõesJo,
...;~~~~5,:; éóm~nicádàs;-ápos o fethq desta pãgína:t''"'''''''. . .l:;l,

I
I
I
I
I
I

200/0 DESCONTO
CENTRO UQ

\l,'
LOJAO"
"f

Rua da Alfândega, 42 - Loja E
Te1ef.: 291230801

~---------------~

1

•

Tempos Livres2 MúsicaS
. Festa da Espada Kiri Te Kanawa .
em ca de Lobos no Tecnopólo

, ,
.

Esta noite, a "Alados Namorados" sobe ao palco
,do Jardim. Mu-nicipaL Oconcerto,(gratuito!) assinala .
a recta final das festas da inauguração do aeroporto,

,

.'~

r;..~ Termina

a exposição ,

~~ f®~ (dJ©l §~(dJm

l -J de M©l ~rg]~~~©lW

l-J no Santo da Serra

A exposição de desenho e pintura de Ana
Aguilar, patente ao público no café "Fora
D'Horas", termina nesta sexta-feira.

Entre os dias 15 e 17 de Setembro, decorrerá a
Festa da Sidra na freguesia do Santo da Serra.
Na sexta-feira haverá música ambiente e no
sábado actuarão alguns grupos musicais.

Peixe-espada em festa
TEMPOS LIVRES
A festa do peíxe-espada-preto rea!iza~se, durante
este "fim-de-semana, na
baía de Câmara de Lobos.
Quanto à gastronomia,
várias são as propostas que
fazem "crescer água na
boca" ...
SUSANA FREITAS

Se neste fim-de-semana sair
do Funchal, saiba que hoje, a
partir das 20.00 horas, a baía
de Câmara de Lobos está em
festa. Trata-se da "Festa do
peixe-espada-preto", que além
da boa gastronomia local,
proporciona aos visitantes um
pouco da história desta
espécie na Região. Se quiser
saber mais acerca dos .
.objectos utilizados na pesca
do espada, estará aberta, no
edifício da Lota de Câmara de
Lobos, uma exposição alusiva
ao tema.
Além disto, as homenagens
não irão faltar. A primeira
destina-se a dignificar a
embarcação que foi mais
produtiva na pesca do peixe-espada no ano de 1999.
Depois, será ainda
homenageada a personalidade
da freguesia, iniciativa que este
ano corresponde a Jorge
Oliveira, obreiro da réplica da
nau Santa Maria e de muitas
outras construções em
miniatura, práticas que
merecem destaque e
contin,uação.
Quanto à animação musical , a
partir das 21 .00 horas, pode
contar com um grupo folclórico
do Cartaxo e, uma hora
depois, com o espectáculo de
João Quintino . O destaque vai,
no entanto, para a actuação de
Iran Costa, a partir das 23.00
horas, que se prolonga pela
noite dentro.
O destaque amanhã vai
novamente para Iran Costa,

cuja actuação será realizada à
mesma hora de ontem.
Todavia, antes do espectáculo,
os "grupinhos de dança" do
concelho de Câmara de Lobos
promovem um encontro
musical, previsto para as
21.00 horas. Entre outros,
estarão presentes o ~rupo de
Dança do C~rral das Freiras e
o Grupo de Dança da Casa do

Povo da Quinta Grande.
No domingo, a grande
atracção vai para a final do
concurso "Revelações de
Verão", a partir das 22 .00
horas, e no qual irão participar
14 finalistas .
Quanto à vertente
,gastronómica, saiba que
poderá escolher entre vários
pratos. A lasanha de espada,

espada à camarão, as ovas de
.espada, espada de cebolada,
o filete de espada e o rolo de
espada são algumas das
sugestões, embora as lapas e
o polvo também marquem a
sua presença. Numa festa que
é do peixe, e já com água na
boca, aceite a nossa proposta.
Divirta-se.
fimdesemana@dnoticias.pt ·

Hemingway no Porto Santo

Barcos festejam o novo aeroporto

A Casa Museu Colombo, ria ilha
do Porto Santo, alberga, até
amanhã, a exposição
fotográfica e documental
"Ernest Hemingway1899/1964 ", relativa à vida e
obra do autor. Na exposição,
poderão ser vistas fotografias
de alguns episódios vividos pelo
escritor americano, bem como
alguns documentos originais,
escrito's por ele ao longo da sua
infância e juventude.
A mostra contém, também,
alguns escritores da época de

Hoje, a partir" das 11.00 horas, poderá
assistir às festividades da inauguração do
novo Aeroporto da Madeira. Na terra e no
mar. Para o efeito, várias embarcações estarélo presentes numa concentração
náutica na baía de Santa Cruz. Entre elas,
destacam-se o "Independência", a "Nau
Santa Maria" e o "Lobo Marinho", bem
como uma fragata e uma corveta da
Armada Portuguesa.
Na altura da inauguração propriamente dita,
quando o céu ficar iluminado com il
girândola de morteiros, todos os barcos irão
associar-se à festa com as
buzinas de ar.

2FIMDlESEMANA

Hemingway, seus
contemporâneos, não
esquecendo a referência aos
livros que por ele foram escritos.
Esta expo~ição encontra-se no
Porto Santo desde o dia 1 de
Setembro e já esteve patente
em outras localidades da
Região Autónoma da Madeira,
nomeadamente na Casa da
Cultura de São Vicente e na
capela de Santo António, na
Ponta do Sol.

S.F.

..

As acrobacias náuticas ficarão para outra
ocasião, por questões de segurança. No
entanto, poderá assistir ao festival aéreo, a
partir das 13.00 horas . .
Pelas 14.15 horas, o Presidente da
República irá aproximar-se da
concentração, por baixo da pista, e as
embarcações irão proceder a um
espectáculo de saudação.
No final,.os barcos despedem-se e
regressam ao Funchal, em desfile, em honra
à nova obra. Se quiser pode participar, já
que a iniciativa se encontra aberta a todos
os interessados.

S.F

No domingo,
pelas 11 horas,
haverá uma
missa
solenizada pelo
Grupo Coral da
Casa do Povo
de Santa Cruz.

~ M~~~ Concelho
l.~ de Santa Cruz

~ Artes Plásticas
~ na (C@~@ (Q](D) [P(D)~(D) do Estreito

Realiza-se, pela primeira vez, a eleição de
"Miss Concelho de Santa Cruz 2000", a ter
lugar no Complexo Balnear daquela cidade,
com início às 22 horas de sexta-feira.

A Casado Povo do Estreito inaugura
uma exposição colectiva de artes
plásticas, intitulada "lmprE!ssões:&
Impressões", a ter lugar neste sábado

pelas 18:30 horas. Os artistas, naturais
daquela freguesia, são estudantes na
Escota Francisco Franco e pretendem
mostrar o que lá se faz nesta matéria.

IICristal ao vivo no Jardim
l1

TEMPO,S LIVRES

Hoje, às 2'lh30, o Auditório
do Jardim Municipals~rá
paféo de um concerto,' com
o brilho· de "Crista!" .' Titulo '
do úlfimoá!hum dal,la: dos
Namorados que; serão os
protagonistas do '
.
espectáculo, cujas ' :
entradas são livres. ','

..~ '. -' .

!~

'-.

.'"

..

,

o"EÍventoqoe' fâz parte da
sequência de actividades que
assinalam a inauguração 'do
Aeroporto da Madeira, a qual
irá processarcse hoje, está a
despertar grande expectativa.
É que a Ala dos Namorados é
uma das 'bandas portuguesas
com prestígio no estrangeiro.
O seu mais novo álbum,
"Cristal", ao receber os
aplausos da crítica tem
ocupado lugar de relevo no '
top nacional.
Por via disso, esta noite os
muitos que se deslocarem ao

,

"

Ãuditório do Jardim Municipal
assistirão (não
necessariamente por esta
ordem) às execuções de
"Razão de Ser (e valer a
pena)", "Fim do Mundo (e ao
cabo do teu ser)", "Alice"
(onde estiveres eu estarei lá),
"Lua de Todos", "A Rua do
Gato Preto", "Café Paraíso" ,
"Siga a Marinha", "Olha Por
Ti" , "Luar Um Dia" , "Fado do
Amor e do Pecado" (baseado
no filme de Margarida Gil "Anjo
da Guarda", "História de
Pedra" (poema cje Catarina

Furtado a exemplo do que
havia .acontecido em "Solta-se
o Beijo"), "Medo do Escuro
(com o sol no parapeito) e
"Canção de Edite" originais
que integram o disco do grupo
de João Gil (ex-membro dos
Trovante), Manuel Paulo e
Nuno Guerreiro ("descoberto"
hum concerto com Carlos
Paredes efectuado no Teatro
de São Luís em Lisboa,
durante 1992).
Mas seguramente o concerto
não ficará só por "Cristal" ,
porque o grupo, que foi

DJ Rob Di Stefano nas Vespas
Amanhã estará nas Vespas (telef. 291234800) um dos dez
melhores DJ's do Mundo. Referimo-nos a Rob Di Stefano ,
35 ano's, que pela primeira vez apresenta-se na Região,
após ter trabalhado nos melhores espaços de animação
nocturna de Nova Iorque (onde reside), Los Angeles,
Canadá , Inglaterra,. França, Itália, Alemanha, Portugal
(nomeadamente Porto e Lisboa), países nórdicos e Israel.
À partida,-o nome de Rob Di Stefano poderá soar a
. estranho para muitos dos leitores do FIM DE SEMANA.
Mas, para os apreciadores de música de dança,. sobretudo
no que concerne aos géneros de "tribal" e "house",
o cidadão nascido em Filadélfia, que desde 1985

está ligado à actividade de DJ e foi um dos fundadores
de editora Twisted Records em 1996, é só "apenas"
um dos mais importantes animadores de pistas
de dança do planeta, tendo de resto influenciado artistas
como Danny Tenaglia, Junior Vasquez, Funky Green
Dogs/M urk e outr,os.
Só que, Rob Di Stefano, nas suas apresentações ,
e aí está a razão do seu sucesso, não 'se fica pelos
géneros referidos e vai ao encontro das preferências
(dançáveis) dos presentes. Por tudo isso, a madrugada
de domingo nas Vespas promete ter "resmas" de animação.
J.S.

referenciado em 1998 pelo
jornal francês Libération
«irresistível devido à qualidade
das suas mensagens poéticas
e à voz de anjo do seu
vocalista», revisitará temas
como "Loucos de Lisboa" (um
dos seus primeiros sucessos),
"Perdidamente" (sellJ dúvida o
mais belo poema de Florbela
Espanca), ."Não Trazeis
Borzeguis Pretos" e
possivelmente "Solta-se o
Beijo" (se Sara Tavares
acomp~nhar a formação a
exemplo do sucedido em
anterior concerto na Sala de
Congressos do Casino da
Madeira) entre alguns outros
de grande fôlego e que '
cimentaram o prestígio, quer a
nível interno quer externo da
Ala dos Namorados.
Integram o projecto para além
dos referidos João Gil
(guitprra/voz), Manuel Paulo
(teclas/acordeão) e Nuno
Guerreiro (voz) ainda Zé Nabo
(baixo), Alexandre Frazão
(bateria) e o madeirense José
António Santos (clarinete) . Este
último a revelar-se também
uma excelente surpresa nesta
Ala dos Namorados.
jsalvador@dnotícias.pt

FIMDlESEMANA3

Além de muitas barracas de comes-e-bebes e a actuação dos
"Galáxia'.' e grupos folclóricos, o conhecido artista Marco Paulo
será o centro das atenções na Festa-Comício do PSD-M , que
decorrerá neste sábado no Largo da Pqlmeiras, Porto Santo.

João Quintino actuará amanhã em
Gaula, na Festa de Nossa
Senhora da Luz. O espectáculo
terá início pelas 23 horas.

A estalagem da Brisa do Mar

A·unidade tem 12 quartos, sendo

~ (O) (C(O)m ~~[§)~©l [p)©lú©l
(O) m©lú ® (O)QJ]~ú(O)[§) (d](O) ~[§) (C(O)m ~~[§)~©l [p)©lú©l ~®úú©l. Só alguns

quartos têm varanda.
REPORTAGEM 6 nome não podia ter sido mais
A Estalagem Brísa Mar está a 50 metros do oceano. Tem
12 quartos e tranquilidade para oferecer.
Texto de PAULO A. CAMACHO
Fotografia de RUI MAROTE

propositado. Na realidade, a
proposta que oferecemos esta
semana está à beira-mar, junto
ao cais do Seixal, no Norte da
ilha da Madeira. Referimo-nos à
Estalagem Brisa Mar, que tem o
mar a 50 metros, e foi
inaugurada em Maio de 1993.
Devemos realçar que, para
.
além da brisa, o som
embalador do mar é uma
constante .
A unidade tem 12 quartos,
sendo 10 com vista para o mar
e outros dois com vista para
terra. Nesta dúzia de quartos,
três têm particularidade de
oferecer varanda, e só um tem
cama de casal.
Todas as unidades oferecem
casa de banho privativa,
televisão com recepção via
satélite, telefone e aquecedor.

a

4FIM OESEMANA

Ao nível de serviços e infraestruturas de apoio, começa a
contar com o' restaurante aberto
ao público, onde são servidos
os pequenos-almoços,
incluídos na tarifa diária, e as
refeições principais, se esse for
o seu desejo.
Junto à recepção, que se
encontra no andar superior ao
restaurante, para onde, aliás, se
desenvolve toda a unidade
hoteleira, encontra-se uma sala
de estar ampla, com cadeiras
de vimes.
A maioria dos clientes que
procuram o sossego da
estalagem são franceses e
alemães. Os madeirenses
também o fazem , mais nos finsde-semana; nas festas do
Santíssimo que ocorrem no
terceiro domingo de Agosto;
durante a Feira.do Gado do

Porto Moniz e ainda no decorrer
do Rali Vinho Madeira.
Muitos clientes são repetentes,
que já ali estiveram hospedados
um/ dois dias. Quando
regressam têm a particularidade
de não ficar apenas aquele par
de dias da primeira estadia,
mas sim uma ou. duas
semanas. Fazem a própria
reserva e vão ter àquele recanto
da costa Norte sozinhos.
Normalmente são clientes que
jantam no restaurante e têm a
particularidade de escolher os
diferentes pratos do menu em
cada dia.
Quanto a actividades possíveis,
temos os passeios a pé; de
carro e, ainda, mergulhos no
mar. Haja vontade e 'imaginação
porque a Madeira encarrega-se
de realizar o desejo.
pacamacho@dnoticias.pt

~ Grande IPJwéilll~tDl

de Jet-Ski

A cidade de Santa Cruz recebe uma
interessante modalidade desportiva
no. próximo sábado, dando lugar ao
Grande Prémio de Jet-Ski.

Integrado no programa de Verão da freguesia da
Camacha, realiza-se neste sábado uma grande noite
do fado, com a participação de conhecidos artistas.
O evento realizar-se-á no adro da igreja matriz.

Recepç(~o

wc
privativo

RESERVAS
As reservas para ficar
hospedado na Estalagem
Br1sa Mar fazem-se através
do número de telefone 291
854474/76 ou fax 291
854477,
O pagamento é feito no
local através ele dinheiro,
cheque, multibanco ou
cartão de crédito,

r
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Como chegar
Chegar à Estalagem Brisa Mar é fácil. A
distância do nosso ponto de partida (a Praça
da Autonomia) é de 51 quilómetros,
aproximadamente.
Primeiro é preciso seguir pela via rápida até à
Ribeira Brava.
final do túnel, tem de passa!
para a faixa da esquerda para seguir em
direcção a São Vicente. Uma ligação que, para
já, tem passagem obrigatória pela Encumeada.
Uma vez vencido este'sobe e desce,
conduzimos até à marginal de São Vicente. É
hora de voltar à esquerda, em direcção ao
Seixal.
.
.

No

Quando vir a igreja pela frente, antes de uma
ponte, o conta-quilóITjetrQs deve estar a

marcar 50 quilómetros. É hora de voltar à
direita e seguir por uma estrada secundária,
sem saída, até ao cais do Seixal. Cerca de 700
metros desde o desvio deve estar a ver, à
esquerda, a estalagem .
Preço
Para ficar hospedado na Estalagem Brisa Mar
custa 7.500$00 por quarto duplo. U.m single
custa 5.000$00 e uma cama extra são
1.500$00.
Crianças até aos dois anos não pagam,
quando acompanhadas dos pais. Até aos 12
anos pagam metade de uma cama extra:
750$00.
FIM DESEMANA5
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Considerado como um dos dez melhores DJs da
actualidade , Rob Di Stefano é o conVidado da
discoteca Vespas no próximo Sáb~d6',; com as músicas
mais recentes .
,o.

Canto Lírico no"Tecnopólo
MÚSICA

A cantora lírica Kiri Te
Kanawa com a Orquestra
da Madeira, dirigida pelo
mestra Robin Stap!eton
actua amantlã. iniciando-se o concerto' às 221100.
no Tecnopólo. Os bilhetes
custam 4.500$00 e'
podem ser adquiridos no
local do concerto ou à .
entrada do cais da cidade.
JOSÉ SALVADOR

Ainda no âmbito dos eventos
programados para a
inaug uração do Aeroporto da
Madeira, amanhã será a vei de
vermos e ouvir ao vivo a
neozelandesa Kiri Te Kanawa,
que, aos 56 anos, é
considerada uma das grandes
damas do bel canto situando-se ao mesmo nível de Tereza
Berganza e Bárbara Hendriks.
A-acompanhá.:la estará a
Orquestra da Madeira, sob a
direcção de Robin Stapleton , o
que será mais um atra"ctivo a
acrescentar ao concer-to
. agua~dado de .resto com
. expectativa pelos melómanos .
madeirenses e não só.
Natural de Gisborne, onde
nasceu a6 de Março d~ 1944,
Kiri Te Kanawa começou aos 5
anos a rec~ber aulas de canto,
sendo acompanhada ao piano
por sua mãe. adoptiva, até aos
8. Nesse espaço de tempo a,
então, criánça
revelOu que
.
podia ir longe como cantora.
Mais'tarde ao ·frequentar em
Auckland, para onde a 'família
que a havia adoptadq tinha-se
fixado,,"à St. Mary's School Kiri
Te Kanáwa voltou a despertar
as atenções como cantora,
mas agora de Sister Mary Leo,
a qual 'não hesitou em "
considerá-Ia «um talento'>.
, Estávamos em 1956 e a jovem
tinha 12 anos.
Seguiram-se os estudos
musicais em Inglaterra
durante 1966, onde
Kiri Te Kanawa frequentou a
London Opera Centre, escola
gerida pela Royal Opera House
com o objectivo de formar
novos intérpretes líricos. E,
segundo consta, a cidadã
noezelandesa não só se
revelou uma estudante
aplicada em canto lírico, éomo

.

seria convidada para
representar no ano de 1971 o '
papel de condessa numa nova
produção da ópera "Bodas de
Figaro" ( obra composta em
1876 por Wolfgand Amadeus
Mozart).
Ora sendo uma ilustre
desconhecida na pátria de
Shakespeare, Kiri Te Kanawa
tornou-se com a sua criação
num «sucesso instantâneo»
recebendo os maiores elogios
da rigorosa crítica britânica.
A mesma atitude viria a repetir. se no Metropolitan, quando foi
avisadª-. a três horas do início
da representação de "Otello"

de que tinha de substituir
(devido a doença) a soprano
Teresa Stratas, no papel de
Desdemona.
Reconhecida mundialmente
pela sua excelente voz, a que
se junta uma profunda
sensibilidade interpretativa, a
soprano lírica viria em
Inglaterra a alcançar o pico da
fama ao ser convidada, em
1981 , para cantar por ocasião
do casamento do Príncipe de
Gales com a malograda Diana
Spencer. No ano seguinte, a
soberana inglesa di~tinguia Kiri
Te Kanawa com o título
de Dama do Império Britânico.

No, concerto de amanhã será
apresentado um reportório
formado na primeira parte por
peças de Mozart, Bizet e J.M.
. Canteboule. E na segunda por
composições de Berlin, C.
Guastavino, Andrew Lloyd
Webber, J. Shirl /1 Graham, J.
Kern e de Eric Carmen .
Acentue-se que a partir da
Madeira a soprano
neozelandesa inicia uma
digressão por América do
Norte, Japão e Sudeste
Asiático e, no mês de
Dezembro, actuará no Royal
Albert Hall em Londres .
salvador@dno ticias ,pt

'. ~andas e Grupos de Fol'clore no Aeroporto

p
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Esta manhã, quando soarem as 10h30,
haverá 'no Aeroporto da Madeira e na
sequência das cerimónias oficiais que
assinalam a sua inauguração, uma
concentração das Bandas Filarmónicas e de
Grúpos Folclóricos da Região Autónoma da
Região.
Trata-se, sem dúvida, de um interessante
, acontecimento , ha medida em que estarão

presentes agrupamentos que, quer numa
vertente quer na outra, esta mais tradicional ,
têm prestigiado a Região , através do seu
trabalho que por vezes tem-se debatido com
algumas dificuldades.
Ou seja, mais um pretexto para os leitores
do FIM DE SEMANA se deslocarem até à
importante obra, que hoje será inaugurada.
J.S.

Whoopi Goldberg é uma cantora de cabaret que, sem querer, testemunha um

Whoopi GOldberg, em

crime. Em fuga, só encontra refúgio num convento. O que se segue é de

fuga, só encontra refúgio

chorar a rir: as regras do mosteiro são subvertidas e até os coros religiosos se
tornam músicas muito mais "mexidas'!... E com a aprovação final do papa!

num convento. Oque se

Whoopi Goldberg 'e Maggie Smith

demõn~tram

os seus dotes de

comediantes no filme "Do Cabaret para o 'COnvento", a ser transmitido no

segue é de chorar a rir.

próximo domingo, pelàs 17:00 horas, na SIC.

-------

15 DE SETEMBRO DE 2000

O regresso esperado de um concurso que
conquistou definitivamente as audiências
acontece na próxima segunda-feira, na
RTP1 . Agora com apresentação de Maria

Elisa, "Quem quer ser Milionário?" promete
voltar a ocupar os hábitos do público
télevisivo , mantendo-o agarrado ao ecrã até
que fllgum dos concorrentEils alcance o tão
, almejado prémio: 50.000 contos.
A estrutura mantém-se a mesma, com seis ,
participantes em estúdio , em que apenas
um sairá ve,ncedor.

Esta quarta-feira
o'Sporting vai à
procura de pontos
(e conto,s!) na
'Alemanha. Na RTP1
pelas 19:30 'horas.

O Sporting empatou e o Bayer Leverkusen

perdeu na primeira jornada. Agora,

alemães e portugueses encontram-se em

terrenos germânicos, onde o Sporting vai ,

tentar conquistar os pontos que não

conseguiu frente ao Real Madrid.

FIM DlESEMANA7

.'

09:00 Abertura •
09:02 Primeiro Amor
09:45 Jardim da Celeste
10:20 Tic Tac
10:55 Insectos em Acção
11:15 Notícias
.
11 :30 Espelho Meu
12.:00 Arquivos do Entendimento
12:30 Quem Sai aos Seus
13:00 Jornal da Tarde
• 13:45 Jogos Olímpicos
14:15 Estádio RTPM
14:30 A Grande Barraca
15:05 Matiné RTPM
16:35 lá Em Casa Tudo Bem
17:05 Grande Animação
17:40 Era Uma Vez Um Hamster
19:05 Pedra Sobre Pedra
19:57 Informação RTPM
20:00 Telej ornal
21 :00 Jornal das Nove
21 :30 Vamos Dormir
21 :35 Estádio RTPM
21 :45 As lições do Toneeas
22:20 Cine RTPM
00:00 RTP Economia
00:1 0 Smith & Jones
00:40 Jornal das Nove
01:10 Tempo+Fecho
,07:00 Hora Viva
09:00 Ábertura dos Jogos Olfmpicos
12:00 Memórias Olímpicas
13:00 Jornal da Tarde
13:45 Jogos Olímpicos
;4:15 O Tempo
14:29 A Mentira
15:20 'Roseira Brava
16:30 Sozinhos em Casa
18:00 Querida Encolhi os Miúdos
19:00 Reg iões
19:30 Jogos Olímpicos
20:00 Telejornal
21 :00 Mr: Bean
21 :40 Vamos Dormir
21:45 Sessão Especial: " Rocky III"
23:25 O Tempo
23:30 24 Horas

Abertura
Infantil ! Juvenil
Os Principais
Euronews
Desporto 2
Inf orm ação Gestual
. 17~3() A Paixão dos, Santos
18:20 Divulgação! Fora de Casa
18:30 A Fé dos Homens
19:00 Caderno Diário
19: 10 Mentes que Brilham
19:40 Rin Tin Tin
20:00 Simpsons
20:25 Cidade louca
20 :50 Divulg./Bolet.Agrário!Tempo
21 :00 Jornal D'África
21 :30 Dinh~i ro Vivo
22:00 Jornal 2
22:50 RTP Economia
23:00 ·5ala 2: "Não Matei"
00: 15 O Tempo
00:20 Vítimas Inocentes
00:25 O Tempo
00:30 Televendas
02 :30 Encerramento

As Lições
do Tonecas
Um divertida
cómédia com
Luís Aleluia e ·
Morais Castro,
que demonstra a
grande paciência
de um professor,

"Três Homens
e um Bebé"
Uma comédia
deliciosa e
irresistível sobre
o Mundo da
paternidade,
, onde se reflecte
sobre os novos
desígnios
f amiliares.

"Rocky III"
Um filme com
Sylvester
na pele de
director e
protagonista,
,onde é relatada a
história de um
boxer no auge
sua carreira,

07.:30
07:32
11 :30
12:30
15:00
16:30

I

Tel evendas
Abertura
Portugal Radical
Buéréré
SIC 10 Horas
13:00 Primeiro Jornal 1
14:00 História de Amor
15:00 Fátima lopes
17:00 Mulher
18:00 Malhação
19:00 Uga Uga
20:00 Jornal da Noite
21 :00 A Febre do Dinheiro
21 :30 laços de Família! Aquarela
do Brasil
23:30 Sex-Appeal
00:10 Jogo limpo
01 :40 Último Jornal
02:00 Primeiro Balcão;
"Salvo Pela Luz'
04:15 Portugal Radical
04:45 Vibrações
05: 15 Televendas

A Paixão
dos Santos
Este episódio
dá-nos um olhar
diferente sobre
os conhecidos
processos e as
qualificações
normais para
atingir a
santidade.

06:45
07:43
07:45
08:00
10:00

08:30 Mix M ax
11 :30' p inheiro à Vista
12:10 Big Brother
13:00 TVI Jornal
,13:45 Met eorologia
13:.50 O Direito de Nascer
,14':55 Big Brother
. 15:15 Bat atoon
18:00 Big Brother
18:15 Asas nos Pés
19:10 Dinheiro à Vista
20:00 Jornal Nac ional
21 :00 Big Brot her
21 :30 J ardin s Proibidos
22:40 Reis da Música Nacional
00:50 TVI Jorn al
01 :30 Seinf eld
02:10 Crime de Menores
04:10 WiII & Grace
04 :40 Herói s por Acaso
05:40 Samantha

"Homicídio
na Luisiana"
Um antigo
agente da
vê-se em apuros
quando salva
uma menina de
morrer afogada,
na consequência
da queda de Um
avião,

"Salvo
Pela Luz"
Eric Roberts
interpreta o
paper de um
homem vio lento
e irrascível, que
tem uma
estranha
experiência
"post-mortem",

Crime
de Menores ·
Durante uma
forte
tempestade em
Houston, Texas,
a polícia
encontra um
saco de plástico
que contém
sete mãos
humanas.

22:50 l.ux
23;50 .Dança·na EscuJ1dão
01 :50 Projecto final

03:50 Sam antha

8FIMDESEMANA

por o sogro a
, ter violado, o ,
que a leva a ter
eternos
conflitos com o
marido.

p9:02 Primeiro Amor
, V9:45 Jardim da Celeste
'1 0:20 Tic Tac
~ 1 :15 Noticias
11 :30 'Espelho Meu' ,
'12 :00 'Excentricidades
12:30 .Bombordo
13:00 Jornal da Tarde
.13' 45 Jogos Olímpicos
14:1 5 A Grande Barraca
14:45 Sinais do Tempo
15:45 Parque Maior
16:45 Lá em Casa Tudo Bem
17:15 Grande Animação
17:50 Era Uma Vez Um Hamster
18:15 Sobrevivência
19:05 Pedra Sobre Pedra
19:57 Informação RTPM
20:00 Telejornal
21 :00 Jornal das Nove
21 :30 Vamos Dormir
21 :35 Estádio RTPM
21 :50 Jogos Olímpicos
22: 10 Mãos à Obra
23:05 O Cupido
23:55 RTP Economia
00:05 Liga de Cavalheiros
00:35
I das Nove

13:45
j4:15
14:20
15:20
16:45
l7:30
18:30
19:30
20:00
21 :00
21:10
21 :50
22:00
22:50
22:55
23:35
23:50
23:55
24:00

"'·':,1:

''';

Jogos Olímpicos
O Tempo
A Mentira
Roseira Brava
Sozinhos em Casa
Querida Encolhi os Miúdos
RegiõesJogos Olímpicos
Telejornal
Contra Informação
Quem quer ser Milionário
Vamo s Dormir
Jogo Falado
O Tempo
serviço de Urgência
24 Horas
RTP Economia
O Tempo
Jogos Olímpicos

07:30 Abertura
07:32 Infantil/Juvenil
n :30 Os ·Principais
12:30 Euronews ~
1
•
14:30 Jogos Olímpicos
19:00 Ilhas de Bruma
19':30 A Fé dos Home~s
20:00 Cademo Diário
20:1 O Simps';n~
20:25 Cidade Louca
20:50 Divulg.lBolet.Agrário/Tempo
, 21 :00 Rotações
21 :30 Bombordo
22:00 Jornal 2
22:50 RTP ,Economia
23:00 Acontece
23:30. Sala 2: " Raízes de Oiro·
01 :20 O Tempo
01 :25 Trinity
02:25 O Tempo
02:30 Televendas
04:30 Encerramento
'06:45
07:43
07:45
08:00
10:00
13:00
14:00
; 15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
\ 21 :00
21 :30

Televendas
Abertura
Portugal Radical
Buéréré
SIC 10 Horas
Primeiro Jornal
História de Amor
Fátima Lopes
Mulher
Malhação
Uga Uga
Jornal da Noite
A Febre do Dinheiro
Laços de Família / Aquarela
do Brasil
22:30 Roda dos Milhões
00:40 Sai de Baixo
01 :20 Último Jornal
0.1 :40 Lanterna Mágica,
- Justiça SUenciosa"
03:40 Portugal Radical
04:10 Vibrações
04 :40 Televendas

08:30
)1 :30
l 2:10
j 3:00
'13:55
14:00
15:00
15:15
18:00
18:55
19:00
19:15
20:00
21 :00
21 :30
22:40
23:40
00:40
01 :1 0

Mix Max.•'
Dinheiro à Vista
Big Brother
TVI, Jorn'al
Meteorologia
O Direito de Nascer
Big Brother
Batatoon
As ,,-s,nos Pés
Meteorologia
Blg Brother
Dinheiro à Vista
Jornal Nacional
Big Brother
Jardins Proibidos
Fiel>elros Secretos VII
Causa Justa
Última Edição
Diário Económico
Financial Times
01 :20 Seinfel d
02 :00 Profiler
03:00 Will & Grace
03:30 Heróis por Acaso
04:30 Samantha

vive uma
pequena
comunidade,
onde se
encontram os
biscateiros
Quim e Berto.

Roseira Brava
Totalmente
gravada no
Alentejo,
Roseira Brava
passa-se onde
O tempo passa
indolente, sem
pressa de
apanhar o
_ progresso.

09:02
09:45
10:20
11 :00
',11 :30
11 :45
12:30
XX
13:00
13:45
14:15
14:30
Sol
15:00
15:30
16:15
16:45
17:15
17:50
18:20
18:45
19:15
20:00
21 :'00
21:35
21 :50
22 :20
23:10

Primeiro Amo r
Ja rdim da ·Celeste
Tic Tac
.
Insectos em Acçã.o
Notrcias
Ser ou não 'ser Génio
Grandes Mistérios do Século
Jornal da Tarde
Jogos Ollmp icàs
Estádio: RTPM
Terceiro Calhau a Contar do
Cromos de. Portugal
Terra
Meia de Música
Lá em Casa Tudo Bem
Grande Animação
Era uma Vez um Hamoter
Puzzle Place
As Baleias
Pedra Sobre Pedra
Telejornal+ Tempo
Jornal das Nove
Estádio RTPM
Jogos Olímp.icos
Bacal.h au com Todos
Nada é Sagrado

07:00 Jogos Olímpicos '
12:25 Quem quer ser M ilionário
13:00'Jórnal da' Tarde
13:45 Jogos Olímpicos
14:15 O Tempo
14:20 A Mentira
15:20 Roseira Brava
16:45 sozinhos em Casa
17:30 Querida Encolhi os Miúdos
18:30 Regiões
19:30 Jo.gos Ollmpicos
20 :00 Telejornal
21 :00 Contra Informação
21:10 Quem quer ser Milionário
21:50 Vamos Dormir
21:55 Mãos à Obra
22:45 O Tempo
22:50 Futebol: Liga dos Campeões
(Resumos)
23:30 24 Horas
23:45 RTP Economia

Terceiro Calhau
a Contar do
SO.I
As ·aventuras de
um grupo de
extraterrestres
que decidiram
viver na terra ,
com a forma
física dos
humanos.

Contra
Informação
Uma crítica
divertida ao dia'-a-dia' da
sociedade
portuguesa, em
que os
protagon istas
são simples
bonecos.

09:00 ·Abertura
' 09':02 Primeiro Amor
09:45 Jardim da Celeste
10:15 Tic Tac
11 :15 Noticias
· 11 :30 Espelho Meu '
12:0,0 Sonho d e Voar
,12:30 Quem Sai Aos Seus
.13:00 J ornal da Tarde
13:45 Jogos Olímpicós
'14:15 Estádio RTP-M
14:30 A Grande Barraca
15:05 Madeira Artes e Letras
15:35 Meia de Música
16:15 Puzzle Place
16:45 Grande Anim ação
17:20 Era Uma Vez Um Hamster
17:45 Tempos da Ciência
18:40 Pedra Sobre Pedra
19:30 Futebol: Liga dos Campeões
21 :30 Jornal das Nove
22:00 Vamos Dormir
22 :05, Estádio RTP-M
22:20 Jogos Olímpicos
22:50 A 'Senhora MiniStr~ .
.23:20 RTP Economia
23:30 Cilie RTP-M
01 :00 Jornal das Nove

.oz:bo Jogos Olímpicos
.' 1'2:25 Quem Quér Ser Milionário
· 1.3:00 Jornal da,Tàrde
·13:45 Jogos Ollmpico s
14:15 O Tempo
14:20 A Mentira
15:20 Roseira Brava
,.16:45 .S ozinhos em Casa .
17:30 Querida Encolhí o s Miúdos
18:50 Jogos Olímpicos
19':30 Futebol: Liga de Campeões
21:30 Telejornal
22:00 Jogos Ollmpicos
22: 15 Bar da Liga
22 :25 Quem Quer Ser Milionário
22:55 O Tempo
23:00 Liga de Campeões
23:30 Estrelas do Mar
00:30 '24 Horas
00:45 RTP Economia
00:55 O TemRo
01 :00 Jogos Olímpicos

A Senhora
Ministra
Ana Bola, que
também é
argumentista da
série, veste a
pele de Lola
Rocha,
promovida a
Ministra da
Equivalência.

Querida Encolhi
os Miúdos
Amy quer
experimentar a
última invenção
do seu pai , um
mecanismo que
serve para
. extrair DNA dos
camaleões.

Primeiro Am or •
J arqim da Celeste
10:1 5 Tic Tac.
11 :15 Notic,ias
11:30, Top +
,12:30 <?randes Mistério~
.
e Mitos do Século XX
13:00 Jornal da Tarde
13:45 Jogos Ollmpicos .
14:15 Estádió RTP-M
14:30 Terceiro Calhau a Contar do
Sol
15:00 O Lugar da História
16:00 Uma Casa em Fanicos
16:50 Lá Em Casa Tudo Bem
17:20 Grande Animação
17:55 Era Uma Vez Um Hamster
18:20 Documentário
19: 1O Pedra Sobre Pedra
19:57 Informação RTP-M
20:00 Telejornal
21 :00 Jornal das Nove
21 :30 Vamos Dormir
21 :35 Estádio RTP-M
21 :50 Jogos Olrmpicos
22:15 Raspa o Nosso Jogo
23:45 RTP Economia
23:55 A Vida é Assim

07:00 Jogos Olímpicos
.12:25 Quem Quer Ser Milionário
13:00 Jornal da Tarde
13:45 Jogos Olímpicos
14:15 O Tempo
14:20 A Mentira
15:20 Roseira Brava
16:45 Sozinhos em Casa
17:30 Querida Encolhi os Mippos
18:30 Regiões
19:30 Jogos Olímpicos
20:00 Telejornal
21 :00 Contra Informação
21:10 Quem Quer Ser Milionário
21 :50 Vamos Dormir
21 :55 Bacalhau Com Todos
22:55 O Tempo
23:00 24 Horas

.
Grandes
Mistérios .
e Mitos do
Século XX
O século XX
esconde muitos
segredos
desconhecidos
ao comum dos
mortais. Este
programa
desvenda-lhe
alguns deles.

Bacalhau
Com TOdOS
Bacalhau não
tem dinheiro
para ajudar a
mulher Elisabete
a montar o seu
próprio
cabeleireiro.

Abertura
11 :30 Os ~rincipais
12:30 Euronews
14:30 Jogos Ojrmprcos
. 19:.00 Ilhas de Ilruma ~
19:30 A Fé dos Homens
\
20:0Ô Caderno Diário '
)
20:1 b Sin1Psons
20:25 Cidade Louca
20:50 DivulgJBolet.Agrário/ Tempo
esquecer a sua
21 :00 O Lugar da História
mulher, que
22:00 Jornal 2
matou na
22:50 RTP Economia
sequência de um 23:00 Acontece
caso de
23:30. Sala 2: " O Ran~ho das
adultério, Doc
Paixões"
Frai l chega a
01:10 O Tempo
uma mina de
01 :15 5.5. Planeta Terra
ouro.
02:15 O Tempo
02:10 Televendas
04:10 Encerramento

,

" Justiça
Silenciosa"
Pode um agente
da políCia
colocar-se acima
da lei e fazer
justiça por suas
próprias mãos?
Richard Tyson
pensa que sim.

Secretos
O delegado
Keith Wetzel
patrulha as ruas
da cidade, mas
não está
sozinho no
carro de
patrulha.

07:45
08:00
10:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21 :00
21 :30

Portugal Radical
Buéréré
SIC 10 Horas
Primeiro J ornal
História de Amor
Fátima Lopes
Mulher
Malhação
Uga Uga
Jornal da Noite ·
A Febre do Dinheiro
Laços de Família / Aquarela
Ido Brasil
23:30 Sai de Baixo
01:10 Último Jornal
01 :30 Invicta Cine:
"Loucuras de Uma Rec ruta"
03:30 Toda a Verdade:
liA História do Beijo"
04:30 Portugal Radical
05:00 Vibrações
05:30 Televendas

08:30 Mix Max
11 :30 Dinheiro à Vista
12:·10 Big Brother
13:00 TVI Jornal
13:55 Meteorologia
14:00 O Direito de Nascer
15:00 Big Brothe ~
15:1.5 Batatoon
18:00 'Asas nos Pés
18:55 Meteorologia
19:00 Big Brother
19:15 Dinheiro à Vista
20:00 Jornal Na~ional
21 :00 Big Brother
21 :30 Big Brother em Directo
23:30 Os Homens do Presidente
, 00:30 Última Edição
01:10 Diário Económico
Financial Tim es
01 :20 Seinfeld
02:00 Will & Grace II
02:30 Heróis por Acaso
03:45 Samantha

12:30 Euronews
.. 14;30' J og o s Ollmpicos.
19:00 Ilhas .de Brum a
1\):30 A Fé dos. Homens
20:00 Caderno Diário
20:10 Simpsons
"O Rancho
20:25 Cidade Louca
das Paixões"
20:50 Divúlg.lBoletim
O jovem
Agrário/Tempo
rancheiro Vern
21 :00 Jornal 2
Haskell perde
22 :00 RTP Economia
brutalmente a
sua noiva, que é 22:10 Sinais do Tempo
. 23:40 Acontece
morta e violada
por um fora-da- . 00:00 Jogos Olfmpicos
-lei.
01 :00 O Tempo
01 :05 Ser Ou Não' Ser. Génio
02:00 O Tempo
, 02:05 Televendas
.D4:05 Encerramento
06:25 Televendas
07:43 Aber)ura
07:45 'Portugal Radical
08:00 Buéréré
10:00 SIC 10 Horas
13:00 Primeiro Jornal
1.4:00 História de Amor
15:00 Fátfma- Lopes
17:00 Mulher
18:00 Malhação
,19:00 Uga Uga
20:00 Jornal da Noite
21 :00 A Febre do Dinheiro
21 :30 Laços de Família/Aquarela
do, Brasil
23:30 Sai de Baixo
00:10 Último Jornal
00:3.0: Clna América:
O Cavaleiro do Apocalipse
02:30 Portugal Radical
03:00 Vib rações
03 :30 Televendas

"LoUcuras de
. Uma Recruta"
Goldie Hawn
qonquisto lJ um
Oscar p,ela sua
deliciosa
interpretação
desta "mu lher
de armas".

Os ·Principais
Humberto
Bernardo
apresenta mais
uma edição
destes programa
que pretende
descobrir os
pequenos
talentos
musicais.

O Cavaleiro
do Apocalipse
Durante as
obras do metro
nova-iorquino,
uma arqueóloga
descobre um
esqueleto com
cerca de 800
anos,

O~:3UMix

Max
11:30 Dinheiro à Vista
'12:10 Big Brother .
13:00 TVI Jornal.
• '13:55 Mete.o rologia
14:00 O.oireito ·de Nascer
15:0,O'Big Brother
'15:15 Batatoon
18:00 Asas nos Pés
18:55 Meteorologia
19:00 Big Brother
19:15 .Dinheiro à Vista
20:00 Jornal Nacional
21:00 Big Brother
21:30 Tic Tac Milionário
23:30 Jogador Assassíno
02:00 Última Edição
02:40 Diário Económico
Financial Times
02:50 Seinfeld '
03:30 Will & Grace
04:00 !;Ieróis ~or Acaso
05:00 Samantha

~

Os Homens
do Presidente
Um Presidente
vingativo vem
aO,çle cima
.quando Bàrtlet
ultrapassa as
regras de um
conjunto de
membros.

'.

Jogador
Assassino'
Bernsen
encarna o
personagem de
um assassino
psicótico, Roy
Francis, cujo
desporto é
aproximar-se
.em silêncio e
matar.

11 :30 O~ Principais .
12:30 Euronews
14:30 Jogos Olímpicos
19:00, ""Fé pos Homens
19:30' Andeb,ol: ABC vs Porto
21:00.Tempos da Ciência
21:55 Divulg.lBoletim
Agrário/Tempo
22:09 Jornal 2
22:50 RTP Economia
23:00 Acontece
23:30 Sala 2:
"Os Pistoleiros da Noite"
01:15 O Tempo
02:20 Cinema Nacional:
liA Divina Comédia"
04:30 O Tempo
04:35 Televendas
06:35 Encerramento
06:45
07:43
01:45
08:00
10:00
13:00
14:00
15:0p
17:00
18:00
19:00
20:00
21 :00
21 :30

Televendas
Aberturá
Portugal Radical
Buéréré
SIC 10 Hori's
Primeiro Jornal
História de Amor
Fátima Lopes
Mulher
Malhação
Uga Uga
Jornal da Noite
A Febre do Dinheiro
Laços de Família/Aquarela
do Brasil
23:30 Cuidado Com as Aparências
00:10 Sai de Baixo
00:50 Último Jornal
01: 1 Noite de Estreia: Os Bad 6oy5
03:10 No Fim do Mundo
04:10 Portugal Radical
04:40 Vibrações
05 :1 0 Televendas

o.

08' 30 Mix Max
11 :30 Dinheiro à Vista
12: 1b Big Brother
,13:00 TVI Jornal
13:55 Meteorologia
14:00 O Direito de Nascer
15:00 Big Brother
15:15 Batatoon
18:00 Asas nos Pés
18:55 Meteorologia
19:00 Big Brother
19:15 Dinheiro à Vista
20:00 Jornal Nacional
21 :00 Big Brother
21 :30 As Pupilas do Senhor Doutor
22:20 Investigação TVI
23:20 A Bola é Nossa
01 :00 Última Edição
01 :40 Diário Económico
Financial Tim es
01 :50 Selnfeld
02:30 Will & Grace
03:00 Heróis Por Acaso
04:00 Samantha

"Os Pistoleiros
da Noite"
Steve Judd, um
velho ex-agente
da lei, aceita o
contrato de um
banco para
escoltar um
carregamento de
ouro.

O intérprete de
"Homens de
Negro", Will
Smith , no seu
primeiro grande
êxito, um dos
filmes campeões
de bilheteira de
1995.

Seinfeld
Com a chegada
do novo sofá de
Jerry, chega
também a
atracção de
Elaine pelo
empregado das
mudanças, Carl.

j,!!
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Cine Max
"A Fuga das
a su~ 'fuga, ao
pormenor.'
Lid~;~do~~ por
Gingar e por um .
. Animação
Realização:
Peter Lord e
Nick Park
Resumo: Na
capoeira de
um.a quinta um

10FIMDESEMANA

galo de ciréo,
conseguem
fugir antes que
o aviário seja
convertido em
fá,brica de tartes

1 Torneio w®~~m[p)ca1~(Q)
1
. ~ de futebol de 5 '
Decorre , no próximo sábado, a Sup;e rtaça
Feminina em Andebol - Madeira
SAD/Madeira. O evento terá lugar no Pavilhão
da Ponta do Sol e terá início pelas 17 horas.

o Centro Culturale Desportivo de São José
' realiza, rl0 próximo domingo, um Torneio
Relâmpago de Futebol 5, que terá início às
14:00 horas no Parque de Jogos da Penteada.

•

log las
CINEMA

«A fita de Nick Park e Peter
Lord está de novo em
exibição, e embora a
tecnologia se sobreponha ao
resto, a inteligência e a
criatividade do argumento
são mais-valias importantes
neste projecto inovador (",)>>

Os efeitos especiais no
cinema ganham todos os dias
novos contornos, e nós,
espectadores, ,quase que
somos permanentemente
apanhados de surpresa nesta
área quando vamos ver um
novo filme a uma sala de
cinema. Daí, mais uma
referência ao "Homem
Transpar~nte", que de facto

TERESA MIZON . ~urpreende ~om 9s ~feitos

visuais: utilizádos parÇl reforçar
o resultado das imagens,
Curiosamemte foram mesmo
.os efeitos especiais. que
,atrasaram a r~álização do
filme, pois qu,ando o
argumento' foJ escrito , era
ainda tecl)ic~men~e impossível
produziralgu'n's deles. Hoje, a
evolução tech~lógica arranja
solução par'a" quÇlse tudo , e aí
estam.os nós para assistir à
complexa transfo,~mação de
Kevin Bacon qU perde carne,
músculos e ossos para se
tornar o "herói" das décadas
de 30 e 40 e fazer "trinta por
uma linha", aproveitando,-se
da sua invisibilidade! Kevin
Bacon , o actor que já se
referiu à rodagem deste filme
comq um autêntico inferno,
visto que durante grande
parte do tempo ele teve que
andar pintado de azul, negro e
verde para se tornar invisível.

r

Para não falar da másçara de
látex que tinha de ser posta e '
reposta diariamente! O '
trabalho e a maçada foram
certame'nte compensados, e
Baton consegue, em "Homem
Transparente", o papel mais
surpreendente da sua carreira.
A propósito de novas técnicas
no Cinema, quem ainda não
viu "A Fuga' das Galinhas" ,
vale a pena assistir à forma
como é feita a animação a
partir de modelos de
plasticina e silicone, com
cenários em escala reduzida e
emulados em computador,
' interagindo ambos os '
elementos mais tarde através
de mecanismos diversos,

Mai~ .uma série de factores
que .constituem passos
evolutivo~ neste domínio, A
fita de Nick Park e Peter Lord
está de n,ovo em exibição, e
embora a teqiologia se
sobreponha ao rest9, a
inteligência e a criatividade do.
argumento são mais-valias
importantes neste projecto
inovador, A dupla de
'
responsáveis, Park e Lord,
tornou-se ' cónhecida pel0s
seus trabalhos de curta ,
duração na década de 70, e
ao longo dos anos foram
recebendo' várias estatuetas ~
prém)os, também por filmes
publicitários, Não é de
estranhar pois que a mega

Dreamworks se tenha
associado a estes dois
criadores para a realização da
sua primeira longa-metragem ,
Enquanto as crianças estão
de férias, é de aproveitar
juntar a família à volta desta
história feita com muito humor
que relata o desespero de um
grupo de galinhas que quer
fugir de uma dona ditadora
antes de serem transformadas
em tartes de galinha! A
dobragem em português é
feita. tendo em conta vários
sotaques nacionais, facto que
adiciona graça aos bonecos e
os torna mais próximos dos
portugueses.
flmdesemana@dnoticias.pt
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Automóveis em acção·
Provavelmente pronto para entrar na
categoria dos filmes de "culto" , "60
Segundos" é o novo filme de acção
centrado na figura de Nicolas. Cage e
realizado por Dominic Sena, o cineasta de .•~
"Kalifornia" que não deve deixar ninguém
'1
indiferente! Tendo como ponto altoda'~ .
i
acção uma bem filmada. persegLJiçào"-çJe'."
•
~_ .1:
automóveis pelas ruas de Los Ang~les, esta
nova
versão do seu
.
_ homónimo
..._ -dEd 974
.,-,.; . '.("
anda à volta de um lendário ladrão de
J .,."

''r;~.~.

F

.....

~_

automóveis que, para evitar à execução do
irmão mais novo por um bando de
mafiosos, vai ter de roubar 50 veículos
numa única noite! Para concretizar es!e feito
ele vai buscar a sua antiga equipa de
ladroagem que inclui a bela e sexy Sway
(Angelina Jolie) e Otto (Robert Duvali) . Atrás
deste bando , anda um polícia (Delroy Lindo)
apostado em metê-los na cadeia, Para os
fanáticos de automóveis, não faltam
referências mecânicas!
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11 C(G§§ Infer-Clubes
~ em Golfe

A cidade da Ribeira Brava continua a
apostar na animação de Verão,
promovendo a Festa de São Cristóvão,
que terá início no próximo domingo.

O Campo de Golfe do Santo da Serra acolhe
a Final do CGSS Inter-Clubes em golfe, que
decorrerá de 17 a 21 de Setembro , com
início aprazado para as 10 horas.

erónica .tem cancro
TELENOVELAS
A Mentira
Demétrio está muito
contente porque tudo
indica que se trata de um
rapaz, segundo a eeografia.

André fica enojado ao ver
Nicole toda encharcada em
tequilha, e fica furioso ao saber
que foi Demétrio o responsável
por aquilo, mas apesar disso
acha que ela mereceu . .
O sr. Sal ce diz a Virgínia que
enviou o dinheiro dela para a
~uíça e que já tem o bilhete de
avião para fugir. No entantd,
ela diz que ainda tem que se
despedir da prima.
Virgínia está muito contente na
casa de Lety, quando apar-ece
a políc ia e a prende
novamente. Esta tenta
novamente fazer a rábula de ir
mudar de roupa, mas desta
vez o comandante não vai
nisso. Como desejava, Virgínia
é tran sportada para o hospital
da prisão e, no último
momento, Santiago tenta
asfixiá-Ia com uma almofada.
O advogadQ de Virgínia tenta
tirá-Ia da prisão apresentando
um "habeas corpus". Santiago
acrescenta ao seu depoimento
uma declaração dizendo que
ele e Virgínia eram amantes, e
que esta abortara um bebé de
ambos e que de seguida
mandou matar o dr. Gilbert, o
médico que lhe fez o aborto .
Afirma ainda que Virgínia o
mando u a ele, Santiago,
matar Verónica.
Demétrio está muito contente
porque tudo indica que' se
trata de um rapaz, segundo a

ecografia. Santiago está
decidido a fazer com que
Virgínia também pague pelas
suas culpas, de modo que
aceita um confronto com ela,
enquanto a prendem .
Virgínia já está a bordo do
avião fretado, juntamente com
o seu advogado, que acredita
cegamente na inocência da
sua cliente, e ordena ao

piloto que parta. Mas tal não
pode acontecer sem
autorização da torre. E é
quando chega uma série de
polícias e Virgínia é
novamente detida.
Letye Miranda vão buscar as
análises de Verónica e, ao
verem os resultados, entram
em contacto com o dr.
Moguel para que lhes diga o

que significam. Este não
pode acreditar no que vê.
Os resultados das análises
de Verónica indicam que esta
sofre de um cancro linfático,
mas o dr. Moguel
dec ide enviá-Ia a um
ginecologista seu amigo ,
sem a avisar do que se
está a passar.
fimdesemana @dnoticias.pt

Direito de Nascer
Osvaldo sai da prisão e Rubem
ameaça despedir Rosário. Dolores e
D. Rafael discutem, ele sente-se mal
e vai-se embora. Osvaldo vai para
casa de Madame Cecília. Dolores
está em estado de choque, enquanto
D. RafaeJ passa muito mal e o dr.
Alberto hesita em vê-lo. Ricardo
expulsa o dr. Alberto em casa de p.
Rafael impedindo-o de o ver.
Dr. Pezzi examina D. Rafael e este
emociona-se com o que Maria
Helena conta. Alberto trata Dolores.
Homero faz perguntas sobre Bruno e
Ricardo. Ricardo aproveita o estado
de D. Rafael para contar poucas e ·
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boas e D. Rafael deixa Ricardo
preocupado .
Dr. Alberto conta a Isabel Cristina que
Rafael sentiu-se mal após ter
falado com Dolores. Dr. Pezzi refaz os
exames a D. Rafael e apercebe-se
que este melhorou. A condessa
recebe outra carta anónima. Osvaldo
vai ter com o dr. Alberto , aproveita e
conta-lhe que Rosário está grávida.
Ricprdo agride Isabel Cristina e .
ameaça bater em Maria Helena.
Rubem e Osvaldo lutam e Ricardo
desmoraliza Maria Helena à frente do
dr. Pezzi. Isabel Cristina
entende tudo!

.o.

. . . ...

grande
1~1 Jogo
nos [B@l~(f®~~(Q)~
No próximo domingo, o Clube Sport
Marítimo defronta o Desportivo de Aves, no
Estádio dos Barreiros , com início às 16
horas.

-;----,~.

-- . ..................

~ ~

Futebol
1~1 da
~~ l~~@l
As equipas do Nacional e do Sporting
de Espinho vão defrontar-se neste
domingo, no Campo da Choupana.
O jogo tem início pelas 16 horas.

No âmbito da realização da primeira edição da Expo-Porto Santo, a ter
lugar de 20 a 24 de Setembro, realiza-se uma série de conferências/
debate na Escola Básica do 10 Ciclo. Neste domingo, o tema é "Desafios
da Inovação para o Comércio do Porto Santo" e tem início pelas 18 horas.

Cíntia-encontra-se com Pedro
• TELENOVELAS
Laços de Família
Camíla diz que não quer
mais viver com a mãe e
Alma leva-a para sair com
o grupo, incluindo Miguel
e Ciça.

Helena tem muito.trabalho na
clínica e nega-se a visitar Edu.
íris é convidada de Alma e
quando está na piscina,
provoca Camila, dizendo que
se apaixonaria pelo namorado
. da mãe, se ele fosse igual a
Edu. Capitu pergunta ao pai
como foi o acidente com Paulo.
Viriato quer levar Yvete para um
motel assim que melhorar.
Helena ouve íris a acusar
Camila de estar roubando o
namorado da mãe. As duas
brigam e Helena tenta separá-Ias . Camila irrita-se porque a
mãe toma o partido de íris. A
discussão entre Helena e
Camila continua no elevador.
íris pede desculpas a Helena e
elogia a beleza de Edu.
Camila diz que não quer mais
viver com a mãe e Alma leva-a
para sair com o grupo,
incluindo Miguel e Ciça. As
recordações de P ~d ro com
Helena continual}l. No
restaurante, Glória insinua-se a
Miguel. Alma avisa Helena e
depois Edu, que Camila vai
dormir no quarto de hóspedes.
No meio da noite, Edu vai ao
quarto de Camila, màs Alma
entra no quarto e surpreende a
conversa dos dois.

íris vai à clínica com Helena e
Pedro mostra a nova casa para
Camila, onde ela desabafa a
sua paixão por Edu. íris
encontra Cíntia no café da
livraria.
Edu deixa mãe e filha a sós,
mas elas continuam a brigar.
íris conta a Cíntia, Alex e Liza
que sonha em casar-se com
Pédro. Camila recusa o convite
de Helena para trabalhar na

clínica. Ciça briga com o irmão
à frente de um cliente da
livraria. Helena vai ao quarto de
Edu e pede um tempo no
relacionamento . Edu tenta que
Helena mude de ideia,
beijando-a.
Alma interrompe o clima, sai
com Helena e depois provoca-a, contando sobre a conversa
de Edu e Camila na
madrugada. Pedro ameaça

enviar íris de volta para a
fazenda se ela continuar
faze ndo intri gas sobre
Camila. Inseguro, Paulo
pergunta a Miguel se é um
coitado. Alguns dias depois,
Severino diz que Pedro saiu
e Cíntia aproveita para
conhecer a sua casa de
campo. Quando abre a porta,
encontra-se com Pedro.
fimdesemana@dnoticias.pt
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A Escola Básica do 10 Ciclo do Porto Santo foi
o local escolhido para a primeira edição da
Expo-Porto Santo, que decorrerá de 20 a 24 de
S:etembro. No decorrer da feira, destaque-se a

LIVROSNOVIDADES
As novas bruxas do Ave
Autor: Luísa Moniéiro-.
Editora: Campo, das Letras

h
Bruxas (aquelas que outrora er; in queimadas nas
fogueiras), também 'significa borboletas de coloração
sombria; em .regra-, no-eturnas. Há quem, por isso, chame
borboletas às p'rosfitutas. Ao longo da minha vida. conheci .
mIJitas prostitutas que diziam querer voar. CQmo não _
.
tinham asas, àlgutnas acolheram-se em ninhos espal~ados ,
pela cidade dos pã·ssaros. umà· cidàde que, c0riQsamente;
se localiza no coração de uma região chamada Ave. Foi'
aqui que conheci uma cadela cMarhada borboléta~ ,
,

.

presença de artistas
nacionais, como Ágata, ,
Sérgio Rossi, Nikita e
Fernando Correia Marques,
a que se juntam muitas
outras actuações musicais,
além das barracas de
comes-e-bebes,

Os bares do verão

/.

História da Arte Portuguesa Vol. 1 ,
Autor: paulo Pereira

•

'Editora: Temas e Debates
Uma nova perspectiva na abordagem da produção e criação ·
artístiças'em Portugal. Das gravuras rupestres do vale do
Côa -à arquitectura do final do século XX, a .história social e , .
cultural da arte portuguesa, que não .se esgota na' análise ·
das obras, dos' estilos e das correntes éstéticas. O Portugal
profundo, pela voz ilutorizada dos· maiores especialistas.
PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE EM PORTUGAL 'MONUMENTOS
Autores: João Paulo Sacadura.e Rui Cunha
Editora: Verbo
Desde 1983 até aos nossos dias nove monumentos e sítios
em Portugal , abrangendo mais de 200 séculos de História
da humanidade , foram considerados de valor universal
excepcional , e por isso dignos de figurar neste restrito
catálogo. Este primeiro volume vai percorrer um a um os
monumentos isolados, os Mosteiros de Alcobaça, Batalha e
Jerónimos, a Torre de Beléni, o Coventà .de Cristo, em
Tomar, e o caso especial da àrte do val!l do Côa.
Roteiros da Natureza (Madeira)

TEMPOS LIVRES

Autor: António Pena e José Cabral
Editora: Temas e Debates
Poucos países como o nosso possuem um tão vasto e

°

Está-se a acabar Verão, É altura de pararmos para o
habitual "balanço de final de estação",

diversificado património natural num território tão pequeno.

Gonçalo Santos

Este património é retratado nesta série de 7 volumes, cada
um dos quais trata o patrimóniÇl natural de deierminada área
geográfica. Numerosos mapas, fotografias e ilustrações a
cores contribuem para uma melhor compreensão dos
assuntos tratados.
Gaivotas em Terra
Autor: David Mourão-Ferreira
Editora: Editorial Presença
"Gaivotas em Terra surge-nos como um dos mais
impressionantes documentos do "status" existencial do
nosso tempo, da queda vertical do amor absoluto e até do
seu ideal, da decadência do poder educativo e formativo
da família, da insegurança do homem e da mulher quanto
ao seu lugar, à sua substãncia e à sua recíproca dinâmica.
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Este Verão foi particularmente
animado, As "Ladys Nights"
das Vespas fizeram com que
se criasse o hábito de 'sair à
quarta-feira e disso
beneficiaram quase todos os
bares da zona do Funchal.
Aproveitando a "onda", vários
"inventaram" também as suas
próprias noites temáticas,
Lembramo-nàs aqui do Alfa
Clube, do Golden, com as
"Noites de Jazz", do Tretas ou
do DócFá-Sol, que apresentou
muitos espectáculos ao vivo,
aproveitando as condições
ímpares dé' que dispõe.
Depois desta introdução, que
já vai longa, fiquemo-nos pelos ,
bares que melhor funcionaram
este Verão, A ordem pelos
quais os trazemos aqui é
puramente arbitrária, visto que
este não é um qualquer
ranking, género "Festival da
Canção do Faial", com
primeiro, segundo, terceiro e
décimo classificado,
A partir de Agosto , um dos
bares mais em foco da capital
'foi , indiscutivelmente, o Alfa

Clube.
A abertura de uma belíssima
esplanada, no terraço do
edifício, foi, na nossa ,opinião,
o principal motivo para que o
espaço ganhasse uma
dinâmica apreciável.
Para além da dita esplanada, o
Alfa Clube somou pontos pela
boa escolha musical do DJ de
serviço,
Outro dos bares em foco no
Verão foi o Dó-Fá-Sol, que
apresentou excelentes
espectáculos de musica ao
vivo . Uma aposta que começa
a ser ganha,
Depois podemos 'falar do
Golden, um dos cafés mais
bonitos da capital, agora
aberto até tarde e com bom
jazz ao vivo , nas noites de fimde-semana.
Um espaço que já começa a
ser um "clássico" nas noiteS '
do Funchal é o Fora d'Oras.
Aberto há já alguns anos ,
continua a funcionar muito
bem. Óptimo, quer para jantar,
quer pa:r'a tomar um copo pela
noite dentro.'

Uma das mais agradáveis
surpresas destas noites de
Verão foi o Bar" J", antigo
Marginal, mesmo ao pé das
"Vespas", Excelente música,
bom ambiente e inovação
quanto baste.
Ainda na capital, deve
destacar-se o Amarra's, o
Excesso e o Mexicano,
O primeiro pelo ambiente, pela
decoração original e pela
localização,
Os segundos pelas magníficas
esplanadas que possuem,
Fora do Funchal, o Areia
Grossa, em Câmara de LQbos,
foi uma aposta ganha. Bom
ambiente, originalidade e
muitas "batidinhas".
Ainda na cidade piscÇltória
merece sempre destaque o
Número 2, pelas ponchas' e
pela animação,
Depois, mais longe; aparecenos o Neptuno's, em São
Jorge, com muitas noites
temáticas, boa música e muita
simpatia,
Pronto, estes foram, para nós,
os bares que mais e melhor
trabalharam este Verão,
Que nos desculpem os outros,
mas esta é a nossa opinião
que, obviamente, não procura
ser consensual e é claramente
discutível,
Divirtam-se.
gsantos@dmiJticias.pt

Fechados durante 120 dias

Meditar sobre a poesia

Se tem estado a tentar aceder ao "site" do mediático Big
Brother e não consegue entrar, saiba que existem alguns
"sites" não oficiais que podem ser uma alternativa para saber
o que se passa na casa. O BigBrotherPT vai peri'nanecer
aberto durante os 120 dias que durar o programa, e permite- ,
lhe votar no elemento que deverá sair.
http://www.bigbrotherpt.com/

LIMBO é um "não-lugar", por mais contraditória que
seja esta frase vale a pena entrar neste "site" , para descobrir
e participar em discursos poéticos, fotografia, música,
histórias. Pode ainda participar num conto colectivo!
Um "site" sobre uma E-Zine experimental para o ajudar
a meditar.
http://limbo.ciberguia.pt/
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Ryu é um jovem dragão
que acorda sem saber
nada Sobre si, nem o seu
nome, e decide iniciar uma
jornada para descobrir a
sua verdadeira identidade.

MÁRCIO ABREU

Ryu usa um talismã chamado
Dragon Eye, que segundo a
profecia, dá-lhe poderes para
dominar e destruir o mundo.
Ao tentar descobrir a sua
identidade dá de caras com
Nina, uma bela princesa.
Ryu é um jovem dragão que
acorda sem sabw nada sobre
si, 'nem o seu nome, e decide
iniciar uma jornada para
descobrir a sua verdadeira
identidade. Pelo caminho vai
encontrar uma graciosa
princesa chamada Nina de
Windia, uma personagem que
já tinha aparecido nos

ojogo é do estilo plataformas, onde terá

de utilizar magias, .diversos itens e armas
colocadàs num interface fácil. .
episódios anteriores e que
possuir este objecto dominará
está, junto com Cray, à procura
e destruirá o mundo. A partir
da sua irmã, Elina.
daqui o comando das
Em viage'm, estes são
personagens estará por sua
atacados pQr um dragão do
conta.
deserto, que acaba por
Se os gráficos do Breath of
danificar o veículo onde
Fire III já estavam' bons em
circulavam. Nina vai à procura
versões anteriores, a melhoria
de peças para consertar a
foi bastante significativa, já
máquina e depara-se com Ryu , que as personagens e os
um rapaz que usa um talismã
cenários estão com um detalhe
chamado Dragon Eye.
, incrível. A animação foi
Segundo a profecia, quem
também muito melhorada e a

jogabilidade continua na
mesma, sem nenhuma
inovação.
O jogo é do estilo plataformas,
onde terá de utilizar magias,
diversos itens e armas
colocadas num interface fácil.
As movimentações entre
pontos-chave, como cidades,
montanhas e outros lugares
que precisam de ser visitados,
continua a realizar-se ' através
de um mapa, acabando-se as

longas viagens cheias de
batalhas indesejadas.
Seguindo a linha dos outros
episódios, os monstros
continuam bem estranhos, sem
qualquer semelhança a algo
antes visto . Os movimentos da
câmara ainda existem , mas
agora não a pode controlar a
seu bel-prazer, porque só
poderá rodar a câmara a 45
graus, com um toque nos
respectivos botões.
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Res.ervas via rede

Procura notícias?

Reservar um hotel na Internet, obtendo informações sobre
o mesmo pode ser fácií se visitar este "site". Há informações sobre
o parque hoteleiro de. vários países do mundo e há yárias
inlormações que 'p~de CGhseguir c~m facilidade. Alêm dissó,
e para não se sentir perdido, são fornecidos mapas pelos quais
pode ficar a conhecer melhor o destino para onde pretender ir. Boa
viagem, se for caso disso, a partir de http://www.bookings.org/.

Se anda à procura de alguma notícia em .especial,
ou de alguma publicação específica, pode tentar encontrá-Ia
neste eÇ1dereço . O "site" inclui as publicações p0r:tuguesas,
brasfleiras ·e{ esj:5a·nholas. Trata-se de um bom motor de busca
sobre os media impressos nestes três países. Se preferir
tratamento especial, faça-se cliente da página, registando-se.
Boa pesquisa em http://www.globalclip.com/.
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Serviço regional "on line"
Imagine U1)1 serviço dQ
género Paginas Amarelas
da Madeira na Internet". Ele está à sua espera em '
www.empresasnanet.com .
Olhe que vale a pena!
II

Luís SENA UNO

São milhares de empresas,
tOdéjs da Madeira, as ,que se
encontram reunidas em
www.empresasnanet.com.
Não julgue que se trata de
uma página institucional e
maçadora. Não é nada disso!
O que você pode ter com um
simples "clicar" no rato será
toda a informação nec'essária
sobre lojas (horários e formas
de pagamento admitidas),
cinemas, eventQs, mapas,
tempo ; farmácias, escolas e
um muito vasto conjunto de
instituições. A pesquisa pode
ser feita, por sector de
actividade e por concelho, até
porque muitas das .empresas
do meio rural estão lá
representadas.
Os serviços que a página
disponibiliza assemelham-se
em tudo aos prestados pelas
páginas amarelas. Quer um

Por'se tratar de um projecto que ainda está
no seu.,início, podem desculpar-se algumas
lacunas. A~uardam-seevoluções.
exemplo? Se fizer a pesquisa
simples noformato .
"clicando" sobre "Fotocópias
Informações simples ligadas à
- máquinas e equipamento" ,
bolsa , resultados de
vão surgir-lhe nove opções.
concursos (Totobola e Lotaria),
Fica a saber o número de
praças de táxi e hotéis são
telefone, o horário e o
apenas pequenos exemplos
endereço das lojas 'que lhe
·na ampla informpção
podem fornecer esse swviço :
disponibilizada . .
Associações diversás;
Além dis.so ; o "site" tem
pequenas, médias e grandes ·
·também fóruns de discussão
empresas , são 'tà~l;>êm .
~',e .outras 'informaçõesúteis .
facilm ente detec! ávejs' nu:rna { ',sobre. a' Madeira, té;intO para
pági~a tão."completa éwanJ~, '
quem "'se liga" de fo ra da

Região ,' como para quem (na
Madeira) necessita algum '
contacto. ou informação
pormenorizada.
No ,entpnto, e por se tratar de
um proje.cto que ainda está no
seu início, podem desculparse algum'as lacunas. A página,
apesar deütil, poderá evoluir
bastante se possibilitar maipr
interactividade 'entre o.
cons.urnidor e as, empresas,
Espera-se que num futuro

próximo se possam comprar ·
bilhetes para o cinema ou
adquirir alguns produtos
dessas lojas por via do actual
endereço. No entanto , é
preciso que essa seja a
intenção do novo "site" e que,
para tal , os co merciantes lá
represe'ntados mostrem
interesse num projecto com
essa dimensão . Ficamos à
vossa 'espera!
Is/ino @çJnoticias.pt
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.. i?jf;X: !')~: José Bettencourt da Câmar~h , '
Chefe 0;3 R~êlC Ç:ão:' Agostint1o Silva

~~~;;~~;Zlk~'~~ ~:~~;~.~~~~~~~~:~~~~~g~~~~O~~~i:alino .

". _Rr;datç~.o: Agostinho Spíllola, Artur Campos. Duarte
Azev~o, Emanuel Pestana, Emanuel Silva, Filipe ' ·
$ousa, Henr,ique Correia, JQrge Sousa, José Ribeiro,
. Lou~ençd Freitas, Luís ROCha, Luís Sená Uno,"
. '. Man~~r NicoJàu, Marsílio Aguiar., Mar1a:.Caires, Miguel
" : Ângelo; Mi@uel Fernahd~st.:uíSJ Miguef Silva; Miguel
. :~ .Torre~ Cu~ha~' N~li0 Gomes, Óscar Branco, Paulo. .;,
...
~Carhacho,' Râquel G~nçaJves, - Roberto Loja, Rosári'o '
Martins, Rui Dinis,Àlves, Rui Marote e Teresa' '
Florença,
('....oiabaradG'Bs: José Salvador, Márcio Abreu e
Teresa Mizon.
Prúgmmaçãc--Tv'; Márcio Abreu,
nm,i s;~Q: E,leutério Mota, Fernando Letra, Jorge ,
Fernandes e José João Mendonça,
Fe!o da,c3;:J3.: D,R ~ .~
o€partarr:€~t(; d,f _~;''te-: MáriÇ) ~Freitàs, Olga de Canh~~
Raimundo Silva e 8011mar Chícharõ Pra!;~(:b Gn~fb)~
Edson, FCB '
,
'

fot:;)::t03 e Mcntage;'n: Maquetizar
~ mpr~;~;.;>i~.c, ,~ J\(:abm'nn:~t:~r

Fi~7. p,;::t;~ int!~og!?";IJ:t!~ do

Grafimadeira,

DiAruo dr-..' t.J()ti(~i(.m (je

16/09/2(:(;1) e nfio pode ser :;endjdc separadamente.
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Apartir rd'il rfi~~!1ã dé.,h 6jEl,qltúr~ ~m '

~que se vão realizàr asc·é irtíónias· de

,, ;l)~ug~ração '90 ?eroport~da Made.ira,
estarão
disp'ónívéis
na Intem ~Úodas as
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imàgens. do ev~rito,transm it idéjs em
directó no endereço
.
, .'.

,

. _ ' .
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Segundo àpurámos junto de ·
.
'. responsáveis por este endereço ,na Net,
http://agenda,portalmadeirÍ:!.cpm/,
,este será wm ponto de 'partid,a p.ara
~~periências mais vastas ~e'ste domínio.
Este é um projecto .conJunto q ~.e,.r~,úne
também a RTP-Madeira e a CaboTV,
Em princípio estão programadas' para
breve mais transmissões,de eventos
resultante de un: protocolo assinado
que ocorram na tv1adeira, assim com a
com a Secretaria Regional de Economia
possibilidade de serem· gravados
e Cooperação Externa. Em princípio, a
espectáculos musicais
qualidade de ligação ao evento estará
propositadamente para pode~em ser
garantida, dadó o apoio da Microsoft
visto neste endereço.
portuguesa e da Unicre, que cederam
"software" para o· projecto.
L.S.L.
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A ÚNICA C~RVE.JA COM LUGAR CATIVO NO CAMPEONATO DA l a LIGA.
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!Marítimo - Aves
para vencer
Uma arbitragem de fraca
qualidade contribuiu para a
derrota da nossa equipa em
Vidal Pinheiro, domingo
passado. Para o jogo de depois
de amanhã não se pede que
sejam saldadas contas - exigese uma arbitragem isenta e
competente, que coloque o
desfecho da partida na "
exclusiva dependência da
produção dos jogadores de .
ambas as equipas.

O"Marítimo recebe, no próximo
domingo, no Estádio dos Barreiros, a
partir das 16HOO, a formação do
Desportivo das Aves,promovida esta
época 'à I Liga. A jogar em casa,
perante o seu público e com vontade
de recuperar do forçado resultado da
última jornada, vamos fazer tudo para
vencer a partida.
Não se trata de uma tarefa fácil. De
resto,
como
este
início
do campeonato da época 2000/2001
vem demonstrando, definitivamente

não há jogos fáceis para ninguém - as
três equipas 'grandes' já perderam
pontos nas três jornadas disputadas e
a liderança está entregue a equipas
que, sem desprimor para o mérito dos
seus actuais êxitos, terão muita
dificuldade em lá manter-se_ .
At~ se apresentar nos Barreiros, o
Desportivo das Aves apenas
conquistóu um ponto, resultante do
empate cedido em 'casa' ao
Campomaiorense; nas outras duas
partidas, os pupilos do proL Neca
foram derrotados em 'casa' pelo
Belenenses (0-1) e na 'casa' do Paços
Ferreira, por duas bolas a zero_ Tudo
somado, temos um total de dois golos
marcados e cinco sofridos.
Estes elementos não são
suficientes para avaliar o valor da
equipa nortenha - a 'procissão' do
campeonat<~ 'ainda vai no adro'; a
equipa foi promovida esta época à I
Liga e certamente terá capacidade
para melhorar o seu actual
rendimento. Tanto mais que
tradicionalmente, é sabido, as equipas
orientadas pelo prof. Neca acabam
por ser um 'osso duro de roer'.

Pela parte que toca~ao Marítimo,
estes primeiros sinais do campeonato
2000/2001 são apenas mais uma
razão para que, à habitual forma de
luta pela conquista da totalidade dos
pontos em disputRnos jogos em casa,
_se junte a dose
suficiente
de
audácia que
conduza
à
melhor
expressão da
capacidade
futebolística da nossa
formação_
Vencer o Aves está ao alcance
do Marítimo e é importante que
assim aconteça, na mira de não
se perderem pontos - para mais
em 'casa' - com adversários que
certamente alimentam aspirações
distintas das nossas. Mas esta
consideração serve apenas para
reforçar
o
sentido
de
responsabilidade que o jogo
tem, não decorrendo dela
qualquer ideia de
facilidade .__
O regresso aos
Barreiros merece essa desejada
vitória da nossa equipa e merece
- ainda uma larga comparência da
massa sócia, adepta simpatizante
do clube_ Domingo, todos os
'caminhos desportivos' vão dar aos
Barreiros - e V. vai estar lá a 'puxar'
pelo Marítimo.

e

Club Sport Marítimo

90° Aniversário

Exposição de Troféus
14 a 22 Setembro
Galeria do Secretario Regional do Turismo
Fu nchal
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Oque seçtisse do
Salgueiros, 1 ~ Marítimo, O.

IJI

,1.

Vem aí o jogo com o
Desportivo ' dás Aves, o
segundo 'em casa' na época
"No mllllmo uma decisão duvidosa e,
2000/2001, mas o primeiro
consequentemente, polémica, até porque, face a
esta (errada) interpretação do juiz setubalense,
nos Barreiros. Apesar de
não só Lino acabou por ser expulso, ao ver o
não ter sido possível uma
segundo amarelo, como também o Marítimo viu-se
utilização mais apropriada,.
derrotado com a conversão da penalidade".
. que permitisse a realização
(Crónica de Orlando Drumond)
de, pelo menos, um treino
da nossa equipa no relvado,
I• •M'
é motivo de satisfação este
reencontro da nossa equipa
"Uma grande penalidade (duvidosa) apontada por
•
com o melhor palco
Pedrosa deu a vitória ao Salgueiros (... ). Os verderubros controlaram o jogo, sofrendo um golo quase : - desportivo da Madeira,
rio final da primeira parte. Depois, após a expulsão : agora dotado de um novo
do salgueirista Paquito, jogando 10 contra 10, a
piso.
formação de Nelo Vingada passou a dominar a
partida, mas não conseguiu acertar com a baliza."
2. Estrear este novo relvado do 'caldeirão' é prestar
.
(Crónica de João Fernandes)
tributo aos que procederam à substituição do antigo:Nem
,
tudo correu da melhor maneira, mas é inquestionável o
esforço que foi feito para que o Estádio dos Barreiros
ficasse dotado de melhOl'es condições, as quais têm sido
"As entradas de Bakero e Quim causaram alguns
.
reclamadas há muito pelo Marítimo.
problemas à defesa salgueirista, sobretudo a do
segundo, cuja estatura física importunou Ricardo,
3. Essa reclamação não tem tido outros obj'ectivos que
mas a muralha não cedeu e a equipa de Vítor
não sejam facultar o melhor espectáculo possível aos
Manuel acabou por vencer com a "estrelinha" dos
líderes".
sócios, adeptos e simpatizante do Marítimo, bem como aos
(Crónica de César Oliveira)
madeirenses em geral, e aproximar a participação do
clube na I Liga, em representação da Madeira, das
A BOLA
condições que estão ao alcance das equipas continentais
"A partir daqui, com dez para dez, o Marítimo foi
que alimentam os mesmos objectivos que o nosso clube.
conquistando terreno, mercê da toada atacante
implementada, enquanto o adversário, cada vez
4. Não há, pois, forma de ingratidão maior que não tornar
mais encostado na sua rectaguarda, cedo resolveu
público o agradecimento que, em nome do Marítimo, tenho
defender o precioso golo. Para QS salgueiristas, a
o dever de expressar ao Governo Regional da Madeira por
derradeira meia-hora foi de evidente sofrimento
mais esta obra realizada. Tanto mais que é certo que em
(.. .)" .
breve serão tomadas outras medidas de fundo naquele
(Crónica de Paulo Montes)
espaço desportivo que colocarão a utilização que o
Marítimo dele faz ao nível do que melhor acontece no país.
"... e o desafio tornou-se ainda mais aberto, com um
Alguém é capaz de dizer onde se encontraria melhor
Marítimo lutador em busca de pelo menos o
forma de resposta ao 'afastamento' da Madeira dos
empate, o que nunca acabou por suceder, apesar
chorudos apoios que vão cair nos cofres dos clubes
das entradas de Bakero e Quim terem imprimido
proprietários
dos Estádios onde se realizará o Euro 2004?
maior dinâmica atacante à equipa".

: JOGO

(Crónica de Aníbal Sacramento)

5. O futebol profissional - para o bem e para o mal encontra-se numa situação de normalidade com as suas
obrigações fiscais. O que, no caso do Marítimo, tem
signific&do um enorme esforço financeiro, limitador de
outros planos e iniciativas. Para mais, a estas obrigaçõesque colocam o clube com um tratàmento igual ao das
empresas - não correspond~ um tratamento idêntico ao
que.aquelas é facultado na possibilidade de recurso a
apoios de diversos programas e fundos regionais,
nacionais e europeus. Também por aí se justificam os
apoios que o Governo Regional vem cedendo ao desporto
madeirense.
6. Estas circunstâncias só dilatam as.responsabilidades
do Marítimo. De todos. Dos dirigentes, a quem é exigida a
melhor gestão. Dos ~ócios, a quem é solicitada adesão Jotal
às iniciativas desportivas (e não só) do clube. Dos
profissionais de futebol, que têm, indep'endentementé do
seu local de nascimerito, direitos e deveres iguais, e a
quem é forçoso apelar a um rendimento mais aproximado
ao .seu valor, contrariando o individualismo e anul?-ndoa
. parte das culpas próprias - que também as houve - no jogo
de Salgueiros.

-7.

Estão em marcha as comemorações do nosso 90°
aniversário. O amplo conjunto de iniciativas organjzadas
pela.respectiva comissão merecem; pelo esforço e sentido
,de oportunidade das mesmas, a melhor adesão de todos. A
consultado programa dessas comemorações, publicadas
neste boletim dão ideia das diversas oportunidades qtle
estão ao dispor de todos para que se' junte alegria e festa a
solenidade que a passagem de 90 anos de vida s~mpre
merece.
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Domingo, às 11 HOO, em Sto. António

Marítimo B - Louletano
À procura dos primeiros pontos no
campeonato, a jovem formação orientada
por João Santos defronta um adversário
que soma dois pontos, conquistados em
nos dois empates obtidos nás duas
jornadas já realizadas.

o campo da Imaculada Conceição é palco, domingo
próximo, a partir das 11HOO, do jogo entre o Marítimo B
e o Louletano, correspondente à terceira jornada do
campeonato da TI divisão B.
Ocupando o último lugar da tabela classificativa, a
par do Sesimbra - formação que também ainda não
logrou alcançar qualquer ponto na prova - a nossa
jovem equipa quer fazer desta partida um momento de
melhor afirmação das suas potencialidades, intentando
a conquista dos três pontos em disputa.
No jogo da última jornada, disputado na casa do
Olhanense, oa nossa equipa foi derrotada por três bolas '
a uma, mas o resultado é enganador. Como se pode
avaliar pela simples circunstância de termos feito a bola
embater por três vezes nos postes da baliza adversária
e ... termos falhado a conversão de uma grande
penalidade.
De resto, já no primeiro jogo do campeonato, a
derrota (2-0) imposta pelo Câmara de Lobos no
Imaculada Conceição escreveu-se com boa margem de
felicidade para o nosso adversário.
Não é despropositado, nestas circunstâncias,
aguardar que, neste encontro de domingo próximo, o
triunfo sorria à nossa equipa, 'embora se saiba que tal
vai depender muito da forma como formos capazes de
produzir o futebol que está ao nosso alcance.
O Louletanb é uma equipa com muita experiência na
prova e tentará,.obviamente, jogar os seus melhores
trunfos para intranquilizar a nossa form~ção e
espreita'.r a oportunidade de a surpreender.
O apoio dos sócios, 'convocados' para marcar
presença na partida, é um factor importante para
ajudar os pupilos de João Santos na luta pela conquista
dos pontos em disputa.
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sieurpi
tin a ter '
pelo menos, consegui r pô::. la em prática.
Daí até então, muita água correu .debaixo das po'ntes ... E
muito ·se passou no
. MoviryJent
Ifmpi c
co o Aleg '
á ri ~s,
triste?a "
.• ~;
O m . A-~' Qlais .
triste dosj ogQ$ acontéceu ' em 1972>"na
-eélição realizáda ' em
Munique. Um comando palestino assinou
um atentado qéJe motivou a morte de 11
atletas irsaelitas.
Marco Vasconcelos e João Rodrigues treinando em Sydney.

·0 espectáculo
•
VaI ·começar
C

omeçam esta ma- . nhã os Jogos Olím.
.picos Sydney'2000.
--' A expressão maXillla
da competição desportiva, bem longe do espírito
de Pierre de Coubertin,
vai prender a atenção de
milliões de pessoas em todo o mundo. Também para a Região Autónoma da
Madeira, os Jogos têm
um pàrticular interesse,
dada a participação de
dois atletas nascidos neste pequeno pedaço de terra do meio do Atlântico.
Marco Vasconcelos, no
badminton, e João Rodrigues, na Prancha à Vela
(classe mistral) são 'os
nossos representantes
no grande palco, acrescentando-se na comitiva
madeirense - se assim
poderemos chamar - a
britânica Francesca Zino, o africano Michel Almeida e o continental José Casanova. A primeira,
descendente de uma das
famílias mais conhecidas
da Madeira, para onde
Francesca veio aos quatro .anos de idade, "alinha" pela Inglaterra na
modalidade de r emo; já
Michel é atleta do Clube
Naval do Funchal e estar á em Sydney, competindo no judo; Casanova será um dos responsáveis
pela arbitragem do Vólei
de Praia dos Jogos, man-

•

,O grande espectáculo que constitui os Jogos
Ofímpicos, arranca hoje, em Sydney. Também
com presença madeirense, consubstanciada
nos.atl,etas Marco Vasconcelos e,João Rodrigues.

tendo uma estreita ligativo, também deveras inção à Madeira desde há
teressante, por parte dos
atletas acima referidos.
longos anos, tendo vindo
João Rodrigues é o nome
para cá como jogador e
mais em foco para a pospor aqui ficou.
A participação madeisibilidade de ser alcançarense - mesmo alargada . da uma medalha, mas Miao âmbito referido supra
ahel -Almeid a também terá de ser levado em con- honra sobremaneira o
. desporto da Região. Para
ta neste aspecto.
além da presença, por si
De hoje até 1 de Outuextremamente significatibro o espectáculo será
va, é de aguardar um
diário. Mesmo com o hocomportamento competjrário das provas algo im-

próprio - devido à tal diferença de dez horas, para
mais na Austrália, em relação a Portugal-, os madeirenses não deverão
deixar de perder esta
oportunidade para observarem, via TV; espectáculos do mais elevado nível
técnico. É que,. em Sydney, com excepção do futebol, estarão os melhores atletas do planeta.
Bons Jogos!
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As emoções
e as pessoas

P

edem-me que fale I
dos Jogos Olímpicos ede Sydney
2000 ... Mas, que posso eu
dizer que ainda não tenha
já sido dito?
Devo falar da parte visível dos JO, das estrelas,
das esperanças, dos recordes, das tecnologias, do
"dopping", do espectáculo
da abertura, da Aldeia
Olímpica, de Samaranch,
das mascotes? Devo ser
mais prático e falar apenas dos efeitos do clima,
do "lag" dos fusos horários, dos transportes locais?
E porque não falar apenas da emoção, 'da adrenalina, das lágrimas, dos
sorrisos, dos abraços e do
espírito olímpico? Sim,
porque não falar do que
sentem, pensam, celedes do seu hino ou ao
bram e sofrem, os atletas- olhar o hastear da sua
sobre os quais os olhos do
bandeira? Quais os efeimundo vão estar ate.ntos?
tos dos aplausos e dos inDurante dias àtletasde
centivos da multidão?
todo o mundo vão correr,
. Que se passa na cabe~
saltar, lutar, rematar, naça dos atletas de alta comvegar, lançar, disparar, ba~
petição, medidos, controter, remar, pedalar, monlados, pesados, estudados
tal', chutar, nadar, merguao pormenor, transformados em niáquinas humalhar, velejar, levantar... pela glória das suas cores,
nas na buscá do resultado que o ímorfalize, do
pela suàJ: 'b~n.deira, pela
sua modalidade, pelo seu
sucesso das marcas dos
"ego", também,
seus equipamento$ desportivose do prestígio
Mas, que saberemos
dos seus países? E : que
nós do que se passa no
pensam os que, com menoseu espírito, no momento
r~s , recursos tecnológícos
da desistência, da dfllTOta, da lesão, da elimlna- > ejfnanceiros, empenham
ção., da injustiça, da,Vitõ~ ,!,';'{Ód.as as suas forças , físi; .
ria, do sucesso ou dÔ'}~pô:- '/ cas e mentais, nUJTI'cotÍ'íJ·
dium"? O que sen tem os
bate desigual na busca
atletas ao ouvir os acordos mesmos objectivos'?

o Marco, o João, o Michael, .o Alcides, o Zé,
com os que os acompanham de perto, como o
Carvalho 'e o Gouveia,
com os que os prepararam, como o Saldanha, o
David, ou o Duarte e tambénicom o Abel, que leva
a nossa ciência, com os
seus dirigentes... Saibamos dizer: "Estamos com
vocês!"
E termino com uma referência a que toda esta
reflexão me conduziu. Falo das letras de uma memorável poesia e música
de Albert Hammond e
John Bettis, imortalizada
pela voz de Whitney Houston, a propósito dos Jogos
de 1988, .que cito de memória e tràduzo Jivremente:
"Each day I live!I ~ant
Recordo sempre, a proto be a day to give the
best of me!I'm only one,
pósito; Carla Sacramento
que, após tel' sido campeã
but not alone/My finest
dl1 Europa, dizia ,que' ao . day are yet unknown!I
broke my heart for ev'ri
cortar a metà do Estádio
Olímplco de Atena's', se . gain/To taste the sweet, I
sentia apena~ como Eer: . faced the pain/I rise and
fali, yei thought it ali this
não Capelo Gaivota perante 0 - sucesso do seu primuch remains!I want/One
meiro voo solitário ...
moment in time".
Pois :é, não são máqui"Cada dia qu~ vivo/Quenas! São pessoas, têm
ro que seja um , dia .em
que dê o melhor de ' mim
sentimentos. Sentem os
próprio/Sou apenas'; uni;,
nossos olhos, as nossas
mas não el?tou sóYM~'fi 'ilH:f;
esperanças, querem ven. ceI', procuram o seu molhoi' dia ainda é desconhe~
mento de glória, por eles
cido/Quebro o meu corae por nós.
ção por cada vitória/Para
experimentar o doce, enÉ, portanto, da nossa
responsabilidade saber
carei a dorlLevanto-me ê
caio, ainda assim, tudo is~
estar com eles, agora e depois, qualquer que seja o
to permanece/Só desejo/
resultado, em particular
Um momento de glória."
FRANCISCO FERNANDES
com "os nossos", sim, com
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