
O Governo Regional,
através da Secretaria Re-
gional dos Assuntos So-
ciais, vai implementar a
rede de vigilância epi-
demiológica, um novo sis-
tema de recolha de infor-
mações na área da saúde

pública, que será coorde-
nado pela Direcção Re-
gional de Planeamento e
Saúde Pública.

Este instrumento cientí-
fico "é um sistema de
recolha de informação,
necessário ao planeamen-

to e ao desenvolvimento
das actividades de saúde
na Região, coordenadas
pela Direcção Regional
de Saúde Pública" expli-
cou Conceição Estudante.
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O próximo programa de Governo, já
concluído, será apresentado à popu-
lação através da publicação de 21 arti-
gos de opinião no jornal da Madeira,
que podem ser lidos, durante o mês de
Agosto, também pelos emigrantes no
site do matutino, www.jornaldama-
deira.pt.

Em Setembro, o programa de gover-
no para os próximos quatro anos será
entregue à população madeirense, nos
seus domicílios. Alberto João Jardim

anunciou esta situação durante a
inauguração de um caminho agrícola
no Faial um investimento orçado em
723 mil euros.

No mesmo dia, Alberto João Jardim
inaugurou o Centro de Dia da
Penteada, um investimento de 45 mil
euros. Esta infra-estrutura dispõe de
um centro de promoção da autono-
mia, que ajudará os mais idosos a
recuperar fisicamente e a integrarem-
se nas suas casas.
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GGoovveerrnnoo  RReeggiioonnaall  aapprreesseennttaa    pprróóxxiimmoo  pprrooggrraammaa  aattrraavvééss  ddoo  JJMM

GGoovveerrnnoo  ccrriiaa  rreeddee  ddee  vviiggiillâânncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa

À margem da inauguração
de 39 reservatórios com ca-
pacidade para servir 670
agricultores, na freguesia do
Jardim da Serra, concelho de
Câmara de Lobos, o presi-
dente do Governo Regional
salientou que não pretende
criar mais freguesias, acres-

centando que a do Jardim da
Serra é a que lhe dá mais tra-
balho.

Esta manifestação a res-
peito da não criação de novas
freguesias deita por terra as
ambições da oposição, no-
meadamente da CDU, que
tem vindo a defender a ele-

vação dos Álamos, do Ga-
rachico e da Nazaré a fregue-
sias.

Quanto à inauguração dos
39 reservatórios, represen-
taram um investimento su-
perior a 1,2 milhões de euros,
financiados por fundos eu-
ropeus.

PPrreessiiddeennttee  ddoo  GGoovveerrnnoo  nnããoo  pprreetteennddee  aa  ccrriiaaççããoo  ddee  mmaaiiss  ffrreegguueessiiaass

O novo Governo, gerido
por Pedro Santana Lopes
tem como uma inovação a
criação do ministério do
Turismo, uma medida
que muito agradou ao

secretário regional do
Turismo e Cultura.

João Carlos Abreu sa-
lientou que esse Minis-
tério há muito que era
desejado, tendo em conta

que este sector deverá ser
o que poderá crescer mais
em Portuga, sendo a
indústria do século XXI,
como classificou.

CCrriiaaççããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  ddoo  TTuurriissmmoo  ssaattiissffaazz  RReeggiiããoo

O presidente do Gover-
no Regional manifestou,
na última terça-feira, que
o povo tem sabido escol-
her. "O povo sabe muito
bem o que quer, por isso
não compra o que vende a
oposição. E prefere sem-
pre o melhor produto:
Alberto João jardim".

O chefe do Governo ma-
deirense falava na inau-
guração  de dois sistemas

colectivos de rega, nos
Álamos e na Barreira, que
incluem 45 projectos de
sistemas de irrigação de
terrenos agrícolas, num
investimento global na
ordem dos 49 milhões de
euros. 497 agricultores
serão beneficiados com
estes sistemas.

Alberto João respondia,
com essa sua afirmação, a
uns "senhores da oposi-

ção" que foram à Bar-
reira, em Santo António,
"vender umas ideias es-
quisitas". Jardim mos-
trou-se contente e agrade-
cido pela forma como a
população de Santo An-
tónio tem estado do seu
lado. Sem o apoio da pop-
ulação, nada tinha podi-
do ser feito.

PPoovvoo  tteemm  ssaabbiiddoo  eessccoollhheerr  oo  mmeellhhoorr  pprroodduuttoo

O Aquário Municipal do
Porto Moniz, cuja con-
strução é baseada no
Oceanário de Lisboa e no
Aquário do Mónaco, dev-
erá estar pronto para ser
inaugurada em Outubro

próximo, revelou o presi-
dente da autarquia local,
Gabriel Farinha.

Neste momento encon-
tra-se na Região uma
equipa francesa a trabal-
har neste projecto, imple-

mentado no interior do
Forte de São João Ba-
ptista, que, entretanto, já
foi alvo de obras de bene-
ficiação.  

AAqquuáárriioo  ddoo  PPoorrttoo  MMoonniizz  ffiiccaarráá  pprroonnttoo  eemm  OOuuttuubbrroo

EUSÉBIO NA CALÇADA DA FAMA

Rio de Janeiro - Eusébio da Silva Ferreira vai
passar a estar representado, a partir de quarta-
feira, na Calçada da Fama do Estádio Maracanã,
no Rio de Janeiro, com a marca do seu pé a jun-
tar-se às de várias legendas do futebol mundial.

O "Pantera Negra" é um dos talentosos ex-fute-
bolistas que vão inaugurar a Secção Internacional
da Calçada da Fama, onde já estão as pegadas de
seis dezenas dos mais importantes futebolistas
brasileiros.

O antigo avançado, que se destacou na década
de 60 a serviço do Benfica e da selecção por-
tuguesa, está no Rio de Janeiro desde a semana
passada, tendo sido objecto de várias homena-
gens, incluindo no próprio Maracanã, onde sába-
do assistiu ao clássico Fluminense-Santos.

Na ocasião, Eusébio recordou as vezes que
jogou no mítico estádio, destacando a final da
Taça Intercontinental de 1962, com o Benfica a
perder por 3-2 com o Santos, de Pelé.

CONVOCATÓRIA VERGONHOSA
E INCOMPREENSÍVEL

Lisboa - O administrador da SAD do FC Porto
Reinaldo Teles considerou "vergonhosa" e "per-
feitamente incompreensível" a convocatória para
os Jogos Olímpicos de Atenas2004 feita pelo se-
leccionador português de futebol de Sub-21, José
Romão.

"Temos de classificar de vergonhoso o número
de atletas do FC Porto que foi convocado quando
comparado com outros clubes, nomeadamente
aquele que defrontamos a 21 de Agosto para dis-
putar o primeiro troféu da temporada", criticou
Reinaldo Teles, em entrevista ao "site" oficial dos
"dragões" na Internet, fazendo alusão ao jogo
com o Benfica para a Supertaça Cândido de
Oliveira.

Destacando que os jogadores "representam a
selecção numa altura em que são pagos pelos
clubes", Reinaldo Teles considera a convocatória
de José Romão "perfeitamente incompreensível",
quando falta pouco mais de um mês para o FC
Porto disputar a Supertaça Europeia, a 27 de
Agosto no Mónaco, frente aos espanhóis do Va-
lência.

"Temos de disputar a Supertaça Europeia, uma
prova prestigiante para Portugal, que já tivemos a
felicidade de ganhar e que devia de ser do inte-
resse nacional. Será que se pretende que o FC
Porto entre debilitado nessas competições?",
questionou o responsável "azul e branco".

Bosingwa, Bruno Alves, Bruno Vale, Hélder
Postiga, Raul Meireles e Ricardo Costa foram os
jogadores dos campeões europeus e nacionais
convocados para os Jogos de Atenas2004, que se
realizam de 13 a 29 de Agosto, mas que no caso
do futebol tem início a dois dias antes da abertu-
ra oficial.

Os comandados de José Romão estagiam, entre
01 e 07 de Agosto, no Sul do País, defrontando o
Paraguai a 04 de Agosto, num jogo de preparação
no Estádio Algarve.

A selecção portuguesa integra o Grupo D, jun-
tamente com as suas congéneres do Iraque, Costa
Rica e Marrocos.

A equipa lusa inicia a sua participação nos
Jogos Olímpicos de Atenas no dia 12 de Agosto,
em Patras, frente ao Iraque, defrontando a 15 a
formação de Marrocos e a 18 a da Costa Rica.

AAÇÇOORREESS::  CCEERRCCAA  DDEE
11..330000  JJOOVVEENNSS

Ponta Delgada - Espectácu-
los de teatro, música e
actividades desportivas,
desenvolvidas por cerca
de 1.300 jovens de vá-
rias ilhas dos Açores,
constituem o programa
da Semana Juventude,
que decorre de 07 a 12
de Agosto.

O projecto prevê que
os "jovens animem os
Açores durante uma se-
mana", com iniciativas
destinadas à população
e aos turistas, anunciou
hoje o director regional
da Juventude, Emprego
e Formação Profissio-
nal, sem adiantar por-
menores sobre as activi-
dades já programadas.

Segundo Rui Betten-
court, "não se trata de
trazer grandes grupos e
de investir muito din-
heiro", tendo em conta
que o "espírito" da Se-
mana da Juventude
aponta para que sejam
os próprios jovens das
ilhas a projectar e a
desenvolver as suas
actividades.

Pequenos grupos vão,
assim, promover inicia-
tivas ligadas ao teatro,
música, animação e
desporto, disse o direc-
tor regional, salientando
que, este ano, existem
várias actividades des-
portivas ligadas ao mar.

SISMO DE 6,2 NA
ESCALA DE RICHTER

Estrasburgo, França - Um sis-
mo de magnitude 6,2 na
escala aberta de Richter
foi registado na ilha de
Vancouver, no Canadá,
indicou o Observatório
das Ciências da Terra de
Estrasburgo.

O epicentro do abalo,
que ocorreu às 00:01
locais, 8:01 de Lisboa,
localizou-se a 49,69
graus de latitude norte e
126,90 graus de longitude
oeste a ocidente da ilha,
precisou o organismo.

A ilha de Vancouver,
na costa canadiana do Pa-
cífico, está numa re-gião
onde se têm detectado di-
versos movimentos telú-
ricos nos últimos anos.

O Presidente da Re-
pública, Jorge Sampa-
io, marcou na passada
sexta-feira as regionais
para o próximo dia 17
de Outubro, revelou
responsável do Palácio
de Belém, As eleições

dos deputados às as-
sembleias legislativas
dos Açores e da Ma-
deira vão realizar-se
em simultâneo, como é
habitual, acrescentou a
mesma fonte. Antes de
assinar o decreto que

marca a data do sufrá-
gio, Jorge Sampaio ou-
viu os presidentes dos
Governos Regionais, os
ministros da República
para os Açores e Madei-
ra e os presidentes dos
parlamentos regionais.

Eleições nos Açores e na Madeira a 17 de Outubro


