


OESTINOS Horu(TMG) 
F rec1ufl.nci as C. onda DESTINOS Horas (TM(;) 

FrcquCnc:iu C. onda 

( KHz) ( mcuos) ( Kilt) (mcuos) 

Venezuela 00.00·02. 30 11875 25 Angola 11.30·12.00 
21700 13 

(Segunda·fetra a s~bado) 
( Segunda·feira a s~bado) 17880 16 

19.30·20.00 
15340 19 

14.30 ·18.00 21700 13 17 880 16 
(Domingos) 00.00·02. 30 11875 25 

(Domingos) 11.30· 12.00 
21700 13 
17880 16 

Estados Unidos da Am~rica, 
01.00·03.00 11935 25 

Canad~ e Frota Bacalhoeira (Lcste) 6025 49 15340 19 
18.45· 19.30 17880 16 

(To1os os dias) (Oeste) 03.30·05.00 11935 25 14. 30· 18.00 21700 13 
6025 49 

6025 49 L\o1oc;ambique 12.00· 12.30 
21700 13 

04.00·06.00 6 185 48 (Segunda·feira a s~bado) 
17880 16 

Europa 
(Segunda a sexfa·feira) 9740 30 20.00· 20.30 15340 19 

18. 30· 20.30 6025 49 
17880 16 

9740 30 
(Domingos) 12.00·12.30 

21700 19 
6025 49 17880 16 

(Domingos e s~bados) 08.00· 18.00 11800 25 15 340 19 9740 30 19.30·20. 15 17880 16 
18.30·20.30 6025 49 14.30·18.00 21700 13 

9740 30 

~lacau. Timor e f\ustr~lia 09.55·10.55 21700 13 Guin~ e Cabo Verde 13.30· 14.00 21495 13 
(Segunda· feira a s~bado) 21735 13 (Segunda·feira a s~bado) 20.30·21.00 15 125 19 

/ Domingos) 09. 25·10.55 
21700 13 (Domingos) 13.30·14.00 21495 13 
21735 13 20. 15· 21.00 15125 19 

14.30·18.00 21700 13 

S. Tom~ e Principe 11.00·11.30 
21700 13 

(Segunda·feira a s~bado) 17880 16 India (Segunda·feira a s~bado) 15.00·15.45 17895 16 

19.00· 19.30 15340 19 Brasil 22.30·01.00 11790 25 
17880 16 (Segunda·feira a sa ado) 11840 25 

( Domrngos) 11.00· 11. 30 21700 13 21700 13 
17880 16 (Domingos) 14.30· 18.00 15 125 19 

18.00· 18. 45 17880 16 11 790 25 
15340 19 22.30·01.00 

14.30.18.00 21700 13 118<40 25 
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0 presidente do COS. Diogo 
Frettas do Amaral. e o secretfmo· 
• geral do PS. Mfmo Soares. 
cumpflmentam-se ap6s a 
nsinatura do acordo politico que 
uteve na base da forma98o 
do II Governo Consutuctonal 
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Portugal hoje 

II GOVERNO CONSTITUCIONAL 

Em cerim6nia efecruada no Palacio 
da Ajuda. o Presidente da Republica 
conferiu a posse aos membros do II Go
verna Constitucional. composto de 15 
ministros e tendo a frente. como Primeiro
·ministro. Mario Soares. 

No discurso proferido perante as nume
rosas individualidades presentes. o Pre
sidente da Republica apontou as metas 
que. a cuno prazo. «O povo ponuguf!s 
espera que o Governo fixe». colocando 
assim a t6nica da sua exposi9ao nas tarefas 
do novo Executivo. 

Dirigindo-se ao presidente da Assem
bleia da Republica. ao Primeiro-ministro. 
aos conselheiros da Revoluc;ao e aos 
ministros. o general Ramalho Eanes come
c;ou por historiar «a crise governamental 
de quase dois meses» e por «reflectir 
sobre a natureza e o alcance das trans
formac;oes pollticas de que o presente 
Governo (I expressao». afirmando. a pro
p6sito do acordo politico encontrado: 
«Este Governo. se assumir corajosa e 

pragmaticamente um programa que tra
duza o acordo politico em que assenta. 
se perseguir indefectivelmente o seu pro
p6sito de servir o povo que somos e 
em particular os mais desfavorecidos pela 
economia e pela justic;a. se derrubar as 
barreiras que ainda se opoem a eficacia 
do Executivo. se nao se deixar envolver 
na pequena querela politica e nos vicios 
do partidarismo - este Governo tern 
condic;oes para governar sem sacrificio 
do desenvolvimento aut6nomo dos par
tidos que o apoiam». 

0 Presidente Eanes mencionou depois 
OS factores favoraveis a actuac;ao do 
Governo e ao abordar. com particular 
atenc;ao. os problemas econ6mico-finan
ceiros. sublinhou: «Competira ao Go
verno - de harmonia. alias. com os 
objectivos que a si pr6prio se impos -
fazer compreender ao Pais o programa 
de estabilizac;ao econ6m1ca que temos 
inevitavelmente de adoptar. Que temos 
de adoptar hoje e nao amanha. para 
evitar condic;oes mais gravosas e para 
impedir o risco de que esse programa. 
porque implica uma polftica de modera-

c;ao do crescimento da despesa interna 
e. consequentemente. do produto nacio
nal. nos conduza a urn drculo vicioso 
de estagnac;ao.» 

«EXIGt:NCIAS DA RECUPERACAO 
ECONOMICA E FINANCEIRA)) 

Para atingir estes objectivos. o general 
Ramalho Eanes enumerou as metas a 
fixar - «reduc;ao do desequilibrio da 
balanc;a de pagamentos; contenc;ao do 
processo inflacionista; minimizac;ao dos 
aspectos negativos que a prossecuc;ao 
destes objectivos pode tem - e apre
sentou as seis principais exigencies da 
recuperac;ao econ6mica e financeira: 
«Esforc;o colectivo imediato para aumento 
da produc;ao nacional. tirando o maximo 
de produtividade dos meios disponiveis: 
contenc;:ao do consumo que permita uma 
reduc;:ao rapida do dMice da balanc;:a de 
pagamentos. sem no entanto compro
meter definitivamente a estrategia econ6-
mica prevista para a pr6xima decada: 
promoc;:ao das exportac;:oes. mediante o 



; ma antenor os mm1stros do II Governo 
P g na pnmelfa lila (da esquerda 

a dlfe1ra na 1magem) esriio Mllldonado 
~alha (Trabalho). Ru1 Pena (Relorma 
G m,ntsrrarwa). Flfmtno M1guel (Defesa). 
A~no Soares (Pnmelfo mmtstro) Alme1da 
M ()(OS (Adtunro dO Pflm81fO ·mtntstro). V110r 
~· ranciO (Fman9as e Plano). na segunda 0115 

sousa Gomes (Habl/aciio e Obras 
't!bltcas). Ant6f11o A rnaur ( Assunros 
soc

1
a1s) BasiliO Horta (Comerc1o e Tuflsmo). 

5811105 pa,5 (Jus/19a). Sa Machado (Neg6· 

esforco excepcional da criacao de novas 
.nhas de exportacao e conqu1sta de 
novos mercados. esforco que ser~ um 
.nstrumento pnvilegiado para tornar .co"'!
patlveis o cresc•mento e o reequ11ibno 
da balanca: substit~ica~ das .importacoes 
por producoes nac•ona•s. pnnc1palmente 
atraves do desenvolvimento da agricul
tura e das pescas. vencendo os obst~ 
culos que nesses sectores subsistem ao 
nlvel do factor humano e organizacional; 
criacao acelerada de postos de trabalho 
que permita conter o desemprego e 
reduzi -lo progressivamente. mobilizando 
para esse fim todos os recursos latentes. 
para o que ser~ preciso conjugar o m~
ximo de inovac;:ao e capacidade criativa 
e. nomeadamente. a utiliza<;:ao do tra
balho por turnos; despolitizac;:ao (no sen
tido de despartidariza<;:ao ou desligamento 
de objectivos contra o reg•me demo
criltico) das re1vindicac;:oes sociais ou 
econ6m1cas dos diversos parceiros so
ciais» 

A REFOR MA ADMINISTRATIVA 

0 Pres•dente da Republica referiu-se 
ainda «ao car~cter inadi~vel da reforma 
administrativa seria. profunda e global». 
e il «adopc;:ao de medidas de JUSti<;:a social 
que estao ao alcance do Governo» e 
que facilitarao «a formacao do consenso 
nacional que dever~ servir de suporte 
il estrategia da recuperac;:ao econ6mica 
e financeira». 

A terminar e antes de se referir. em 
breves palavras. il oposic;:ao e As for<;:as 
sociais e produtivas. o general Ramalho 
Eanes. dirigindo-se aos ministros. subli 
nhou: ((Ninguem espera de v6s pro
messas de milagres. Apenas se vos exige 
Que saibais administrar o sacriflcio. orga
mzar o trabalho. racionalizar o aprovei
tamento dos recursos orientados para 
os servicos b~sicos. e estlmular o lmpeto 
Que os portugueses nunca regateiam 
Quando se trata de salvar e engrandecer 
o Pais». 

«APOIO PARLAMENTAR 
MAIORITARIO E ESTAVEL)) 

No discurso proferido depois da tomada 
de posse do novo Governo a que pre
Side, Mario Soares sublinhou «as razoes 
~a . esperan<;:a que. apesar de tudo. e 
9Q1t1mo mantem. e referiu -se ao II Governo 
Constitucional como ((bastante diferente 

CIOS Estrangeiros). Luis Saias (Agricultura 
e Pescas). Ferreira de Lima (Transporres e 
Comumca96es) e Carlos Me/aneta (lndustna 
e Tecnologia) .. Na imagem fa/tam Ja1me 
Gama (Admmisrrat;:iio lnterna) e Sottomayor 
Cardia (Educat;:ao e Cultura) 

daquele que foi derrubado na Assembleia 
da Republica na madrugada de 8 de 
Dezembro». acrescentando: (& um Go
verno que goza A partida de apoio parla
mentar maiorit~rio e estavel e que foi 
tornado possivel pelo acordo politico 
de incidencia governamental. subscrito 
pelo PS e pelo CDS». Debru<;:ando-se 
sobre este acordo. «bem compreendido 
e bern aceite pela maioria do povo por
tugues» o Primeiro-ministro disse: «t 
6bvio que o PS e o CDS sao partidos 
muito diferentes nas suas estruturas e 
programas. com projectos a Iongo prazo 
distintos e representando estratos sociais 
bastante diversificados. Toda a gente 
o sabe. Tern em comum. no entanto. 
objectivos imediatos muito concretos que 
lhes perm item. em particular num momento 
de reconhecida crise nacional. um enten
dimento serio. sem ambiguidades nem 
quebras. ate. pelo menos. 1980». 

AS NEGOCIA<;OES 
COM 0 FMI 

Reconhecendo. em seguida. que 
«um tal acordo suscita incompreensoes e 
criticas». e que «o prestlgio do II Governo 
Constitucional - e mesmo da actual 
f6rmula governativa - se joga na sua 
capacidade operacional e no sentido da 
efic~cia de que der provas». Mario Soares 
aludiu As negocia<;:oes com o Fundo 
Monetario lnternacional (FMI) nestes 
termos: «0 Pais nao ignora que h~ 
um desequilibrio imenso na nossa balanc;:a 
de pagamentos. que importa corrigir. 
reduzindo drasticamente o detice. 0 Pals 
nao ignora que. para tanto. tem de ter 
a coragem de praticar uma polltica de 
autentica austeridade. com custos sociais 
elevadlssimos. sendo obrigado a passar 
pelas negocia<;:oes com o FMI. a fim 
de obter os emprestimos indispens~veis 
ao financiamento do detice referido ( ... ) . 
As negocia<;:oes com o FMI irao ser 
rapidamente retomadas. havendo pela 
parte portuguesa um grande interesse 
em que venham a ser concluldas nas 
melhores e mais favor~veis condi<;:oes». 

A prop6sito da actividade a desen
volver pelo II Governo. o Primeiro-minis
tro enunciou algumas das batalhas essen
ciais que o mesmo est~ decidido a 
travar: «A da educac;:ao. a da justi<;:a. 
a da seguranca social. a da saude publica. 
a da habita<;:ao. a da reforma da admi
nistra<;:ao publica. a do aumento de 
produc;:ao». 

Freitas do Amaral (CDS) e Mario Soares (PS) 
essinem o acordo politico estabelecido entre 
os respec/lvOS partidos. com alcance par/a
manter e com mcidtmcia a nlvel governs
mental 

0 DESENROLAR 
DAS NEGOCIA<;OES 

A tomada de posse do II Governo 
Constitucional veio culminar um Iongo 
perlodo de quase dois meses de nego
cia<;:oes. de que referiremos. a seguir. 
os pontos mais salientes. 

Sao de registar. neste periodo. algumas 
declara<;:oes importantes. como sejam a 
de Sousa Franco·- «o PSD ser~ oposi
<;:ao a um posslvel GovernG PS-CDS». 
significando com isto a impossibilidade 
de um acordo com o seu partido e a 
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4 que fez Freitas do Amaral. depois de 
urn dos encontros com Mario Soares: 
«Ja ha uma noc;ao ampla de personali 
dades» e «se o CDS assinar uma plata
forma. isso significa apoio ao Governo 
e certa responsabil izac;ao ao nfvel do 
Executive». Com estas palavras. o diri
gente centrista revelava que a formac;ao 
do Executive se encontrava em fase 
adiantada. tendo por base tres documen
tos que selaram urn compromisso entre 
o PS eo CDS. 

Por essa altura. ap6s urn encontro 
com o Presidente da Republica. que lhe 
reiterara a sua confianc;a e o convidara 
a prosseguir as negociac;oes. Mario Soa
res afirmou que o atraso da formac;ao 
do Governo se devia a urn volte-face 
do PCP. interpretac;ao que num comicio 
realizado no Campo Pequeno (Lisboa). 
Alvaro Cunhal rejeitaria. 

0 ENCONTRO DA 
COMISSAO NACIONAL DO PS 

Um dos acontecimentos mais deci
sivos - e que teve Iugar antes da ida 
de Mario Soares a Belem para comunicar 
ao Presidente da Republica o resultado 
final das consultas com as delegac;oes 
dos partidos - foi a reuniao da Comis
sao Nacional do PS. Nesse encontro de 
oito horas. os dirigentes socialistas apro
varam uma moc;ao de orientac;ao a des
vincular o Partido Socialista da neces
sidade de previa conclusao de um acordo 
com o PCP e autorizaram Mario Soares 
a completar as negociac;oes com o CDS. 
apenas. 

A Comissao Nacional do PS havia 
decidido. nessa reuniao. «mandatar o 
secretario-geral para ultimar as diligfln
cias com vista a formac;ao do Governo 
de base PS com personalidades e apoio 
parlamentar estavel. desvinculando-o da 
necessidade de previa conclusao de um 
acordo com o PCP. mas mantendo ao 
mesmo tempo a recusa de qualquer 
f6rmula de coligac;ao: reiterar a sua con
fianc;a ao secretario nacional para pros
seguir as conversac;oes com o PCP a 
fim de tentar estabelecer um acordo 
entre o PS e este partido. ou. se tal nao 
for possivel. buscar com ele acordos 
pontuais: recomendar ao secretariado 
nacional que prossiga igualmente con-

versac;oes com o PSD a fim de. caso 
este partido a tal se venha a mostrar 
disposto. tentar estabelecer com ele urn 
acordo dentro da linha polftica ja defi
nida pelo PS». 

A safda deste encontro. em que a 
maioria dos dirigentes do PS (por 96 
votos a favor. com 23 abstenc;oes e 
1 voto contra) lhe entregara a conduc;ao 
final das negociac;oes. Mario Soares 
podia. pais. afirmar: «Ha possibil idade 
de rapidamente formar urn Governo e 
de rapidamente encontrar uma soluc;ao 
para a crise governamental». 

0 ACO RDO POLITICO PS/ CDS 

0 acordo politico firmado entre o 
PS e o CDS. com alcance parlamentar 
e com incidencias a nivel governamental. 
publicado na imprensa. inclui. primeira
mente. uma justificac;ao e urn conjunto 
de pressupostos politicos e alguns pontos 
sabre a natureza e a f6rmula do mesmo. 
bern como sabre a estrutura e responsa
bilidade do II Governo Constitucional. 
0 referido texto inclui. a seguir. urn 
capitulo sabre o Programa do Governo. 
contendo as orienta<;oes em politica eco
n6mica e agricola e. alem disso. as 
linhas que devem presidir as re lac;oes 
entre o Governo central e os governos 
regionais dos territ6rios aut6nomos da 
Madeira. Ac;ores e Macau. 0 acordo 
termina com urn capitulo sabre a coope
rac;ao interpartidaria a desenvolver no 
quadro parlamentar e extra-parlamentar. 

Segundo este acordo. o CDS parti 
cipa pela primeira vez. responsavelmente. 
no Executive. tendo ainda de ser ouvido 
sabre a legislac;ao mais importante a 
propor na Assembleia da Republica. para 
discussao 

MARIO SOARES EM BEL£M 

Uma vez que pelo menos dais partidos 
- o PS e o CDS - haviam chegado 
a urn acordo generico. Mario Soares 
foi recebido em audiencia pelo Presi
dente da Republica. a quem deu conta 
da soluc;ao final encontrada: possibil i
dade de formac;ao de urn Governo «de 
base PS. mais personalidades». designa
damente do CDS. 

Sabre esta audiencia. a Presidencia 
da Republ ica divulgou. entao. urn comu. 
nicado assinalando que. de harmonia 
com os principios e condicionantes ante
riormente expostos. «O Presidente da 
Republ ica aceitou a f6rmula que lhe 
foi proposta de formar Governo com 
base num acordo entre o PS e o CDS» 
razao pela qual o Chefe de Estado decidi~ 
iniciar «as formalidades estabelecidas pela 
Consti tuic;ao para a nomeac;ao do Pri
meiro-ministro». ouvindo o Conselho da 
Revoluc;ao e os partidos politicos repre
sentados na Assembleia da Republica 
(PS. PSD. CDS. PCP e UDP). 

Cumpridas estas formalidades consti
tucionais. o Presidente da Republica 
assinou o decreta de nomeac;ao de Mario 
Soares como Primeiro-ministro. encar
regando-o de formar oficialmente o II Go
verna Constitucional. 

0 DESACORDO ENTRE 
0 PS E 0 PCP 

Foram conhecidos. mais tarde. os 
cinco pontos que impediram a concreti· 
zac;ao de uma plataforma programatica 
de acordo entre o PS e o PCP e se 
referiam aos seguintes temas: rectroacti· 
vidade da lei da Reforma Agraria quanto 
3 pontuac;ao das reservas: autonomia da 
;Jestao das Unidades Colectivas de Pro· 
duc;ao e das cooperativas: atribuic;ao da 
colheita de frutos pendentes e terras 
semeadas: direito de preferencia dos 
pequenos e medias agricultores ao arren· 
damento das reservas nao cultivadas: 
criterios para assegurar a viabilidade das 
Unidades Colectivas de Produc;ao e das 
Cooperativas. 

Alvaro Cunhal. ao discursar no encer· 
ramento do I Congresso da Uniao dos 
Estudantes Comunistas (UEC). decla· 
rou. referindo-se a coligac;ao PS/CDS. 
que ela fazia «pairar nuvens negras sobre 
a democracia portuguesa». 0 secretario· 
-geral do PCP. ja no discurso de abertura 
do mesmo Congresso afirmara sabre este 
assunto: «A reacc;ao nao deve cantar 
vit6ria porque o povo portugues tem 
forc;a bastante para defender a demo· 
cracia». E prosseguindo. disse: «A unidade 
dos trabalhadores. o entendimento e a 
acc;ao comum dos socialistas e comu· 
nistas e essencial para a defesa do regime 
democratico. sobre o qual pesam novas 
ameac;as». 



AS NEGOCIAC0ES COM OS 
SOCIAIS-OEMOCRATAS 

Por seu lado. Sousa Franco. presidente 
da comissao politica nacional do PSD. 

80 falar no programa televisivo «Actua
lidade Politica» sobre as negociacoes 
inter-partidarias para a formacao do Go
verno. pronunciou-se da seguinte forma : 
cO PS sabotou as negociat;Oes. designa
damente com os sociais-democratas. N6s 
nunca as cortamos. ~ born que fique claro. 
Quando se falava em recomecar nego: 
ciat;Oes usava-se uma expressao impr6-
pria. porque n6s estiv~mos sempre abertos 
a negociar uma plataforma tripartida. 
Entendemos alias. que se o CDS tiv~sse 
tornado· uma atitude semelhante a nossa 
-a de nao aceitar negociar uma plata
forma a dois. mas s6 a tr~s - teria sido 
possivel ao PS presentear o Pals com 
uma solut;ao mais s61ida». E mais adiante. 
depois de ter afirmado que a implantacao 
do PSD tern aumentado entre os traba
lhadores. Sousa Franco sublinhou : «Tarde 
ou cedo. sera necessario fazer uma escolha 
definitiva e clara em termos de projecto : 
ou o nosso ou o do PCP ... ou eventual
mente um projecto de direita que se 
desenha no horizonte. mas ainda nao 
esta ai.>> 

0 NOVO ELENCO MINISTERIAL 

Ao anunciar aos jornalistas. no Palacio 
de S. Bento. os nomes dos titulares das 
pastas ministeriais do II Governo Cons
titucional. Mario Soares afirmou que o 
novo Executivo era «urn Governo de 
esquerda com apoio do centro» e que 
OS 16 ministros da nova equipa gover
nativa iam comecar imediatamente a 
elaborar o Programa do Governo a subme
ter a Assembleia da Republica para 
debate. 

0 Primeiro-ministro adiantou que esse 
programa decorria naturalmente do texto 
programatico aprovado por acordo entre 
o ~S e o CDS e subscrito por ele e por 
Fre1tas do Amaral. tendo ainda realt;ado 
a larga tradicao europeia dos acordos 
entre socialistas e democratas-cristaos. 
Mario Soares revelou tamb~m que o 
elen?o ministerial fora aprovado pelo 
Pres1dente da Republica. e que. por 
~utro lado. os secretarios e subsecreta
~~s de Estado e os ministros da Repu-
hca para as regiOes aut6nomas dos 

Acores e da Madeira. seriam designados 
ma1s tarde. 

Dois aspectos da cerim6nia de tomada de 
posse dos ministros do II Governo Consu
tucional 
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0 primeiro Conselho de Ministros do novo Governo 

Composicao do 
II Governo 
Constitucional 
PRIMEIRO- MINISTRO 
Mario Soares 
Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro : 
Ant6nio Almeida Santos (PS) 

Secretario de Estado-adjunto do 
Primeiro-Ministro: 
Antero Monteiro Dinis 
Secretario de Estado da Comunica<;:ao 
Social: Joao Gomes (PS) 

MINISTt;RIO DA DEFESA 
Ministro: Firmino Miguel 

MINISTt;RIO DAS FINANCAS 
E DO PLANO 
Ministro Vitor Constancio (PS) 

Secretario de Estado do Tesouro : 
Herlander Estrela ( PS) 
Secretario de Estado do Or<;:amento: 
Alberto Ramalheira (independente) 
Secreta rio de Estado do Planeam~nto : 
Jose Gon<;:alves Serrao (PS) 
Subsecretario de Estado-adjunto do 
ministro das Financas e do Plano: 
Sobral Torres (independente) 
Subsecretario de Estado 
do Or<;:amento: 
Morgado Candido (independente) 
Subsecretario de Estado 
do Tesouro : Jose Oliveira Marques 
(independente) 

MINISTt;RIO 
DA ADMINISTRACAO INTERNA 
Ministro: Jaime Gama (PS) 

Secretario de Estado 
da Administra<;:ao Regional e Local: 
Miranda Calha (PS) 

MINIST£RIO DA JUSTICA 
Minis~ro: Jose Santos Pais (PS) 

MINISTt;RIO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS 
Ministro: Vftor Sa Machado (CDS) 

Secretario de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e Emigra<;:ao: 
J oao Lima ( PS) 

MINISTt;RIO DA REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
Ministro: Rui Pena (COS) 

Secretario de Estado 
da Administracao Publica: 
Jose Manuel de Meneses (PS)' 

MINISTt;RIO DA AGRICULTURA 
E PESCAS. 
Ministro : Lufs Saias (independente) 

Secretario de Estado da Estruturacao 
Agraria : 
Ant6nio Campos (PS) 
Secretario de Estado do Fomento 
Agrario: 
Vaz Portugal (PS) 
Secretario de Estado das Pescas: 
Vasco Neves (independente) 
Secretario de Estado do Comercio 
e Industria Agrlcolas: 
Alcino Cardoso (CDS) 
Secretario de Estado das Florestas: 
Azevedo Gomes ( PS) 

MINIST£RIO DO COM£RCIO 
E TURISMO 
Ministro: Basilio Horta (COS) 

S'ecretario de Estado do Comercio 
Interne: 
Escaja Gon<;:alves ( PS) 
Secretario de Estado do Comercio 
Externo: 
Carlos Fil ipe (PS) 
Secretario de Estado do Turismo: 
Baltasar Gon<;:alves (CDS) 

MINIST£RIO DA INDUSTRIA 
E TECNOLOGIA 
Ministro: Carlos Melancia (PS) 

Secretario de Estado das lndustrias 
Extractivas e Transformadoras: 
Nuno Abecassis (CDS) 
Secretario de Estado da Energia e 
lndustrias de Base: 
Rocha Cabral (PS) 

MINIST£RIO DO TRABALHO 
Ministro: Maldonado Gonelha (PS) 

Secretario de Estado do Trabalho: 

Cust6dio Almeida Simoes (PS) 
Secretario de Estado da Populacao 
e Emprego: Menano do Amaral (PS) 

MINISTt;RIO DOS ASSUNTOS 
SOCIAlS 
Ministro: Ant6nio Arnaut ( PS) 

Secretario de Estado da Saude : 
Mario Luis Mendes (PS) 
Secretario de Estado da Seguran<;:a 
Social: 
Vltor Vasques (PS) 

MINIST£RIO DA EDU CACAO 
E CULTURA 
Ministro: Sottomayor Cardia (PS) 

Secretario de Estado 
da Administracao Escolar: 
Almerindo Marques (PS) 
Secretario de Estado do Ensino 
Superior: 
Joaquim Cruz e Silva (PS) 
Secretario de Estado da I nvestiga<;:ao 
Cientifica : 
Sousa Pinto (CDS) 
Secretario de Estado da Cultura: 
Ant6nio Reis (PS) 
Secretaria de Estado da Orientacao 
Pedag6gica: 
Romero Magalhaes (PS) 
Secretario de Estado da Juventude 
e Desportos: 
Joaquim de Sousa (PS) 

MINIST£RIO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICAC0ES. 

Ministro: Manuel Ferreira Lima (PS) 
Secretario de Estado dos Transportes: 
Consiglieri Pedroso ( i ndependent~) 
Secretario de Estado da Marinha 
Mercante: 
Correia Maltes (independente) 

MINIST£RIO DA HABITACAO 
E OBRAS PUBLICAS 

Ministro: Ant6nio Sousa Gomes (PS) 
Secretario de Estado da Habita<;:ao: 
Ferro Gomes (PS) 
Secretario de Estado das Obras 
Publicas: 
Joao Porto (CDS) 
Secretario de Estado do Ordenamento 
Fisico e Ambiente: 
Jose Gomes Fernandes (PS) 
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V CONGRESSO 
DO PSD 

Realizou-se no Porto o «V Congresso 
Nacional do Partido Sociai-Democrata», 
que. na expressao do 6rgao oficial do 
partido - o jornal «Povo Livre» - «marca 
nova fase na vida do PSD». 

De facto. este Congresso foi caracte
rizado por acontecimentos importantes 
para o segundo maior partido portugu€ls. 
que conta quatro anos de existencia: 
o afastamento voluntario de Sa Carneiro 
da presidencia do partido; a revisao dos 
estatutos que deu origem a uma nova 
organiza<;ao das estruturas e das pessoas 
dentro do mesmo; e a afirma<;ao de uma 
estrategia definida como «uma oposi<;ao 
firme mas selectiva ao Governo PS/CDS». 
Acrescente-se que estas decisoes toma
das em Congresso e ai qualificadas de 
«linha polftica de centro-esquerda. mode
rada e realista». se traduzirao na pratica 
por uma independencia critica perma
nente «perante todos os 6rgaos consti
tucionais do poder politico e adminis
trative». 

A POSICAO DE SA CARNEIRO 

0 «V Congresso do PSD». presidido 
por Nuno Rodrigues dos Santos e secre
tariado por Marcelo Rebelo de Sousa. 
foi marcado. durante a primeira parte 
dos trabalhos (analise da situa<;ao polf
tica nacional) pela interven<;ao inicial de 
Sa Carneiro. que definiu com clareza a 

sua posi<;ao: «Da descri<;ao ja feita dos 
ultimos acontecimentos da vida do par
tido. bem como da experiencia anterior. 
resulta claro que em mim e a minha 
volta se t€lm concentrado as crises do 
partido; em mim. especialmente. sao 
polarizados os ataques: e sou eu ainda 
quem. em termos de opiniao publica e 
em privado. e especialmente apontado 
como o grande obstaculo as boas rela
<;oes corn--t:> Presidente da Republica. 
com os socialistas. como os militares e 
com as varias for<;as em geral. Tenho 
como inexacta e infundada esta imagem. 
mas o certo e que ela existe. E e a da 
intransigencia. intratibilidade. agressivi
dade e instabilidade do actual presidente 
do partido». 

As razoes de fundo para a sua tomada 
de posi<;ao foram a seguir explicitadas 
por Sa Carneiro. nestes termos: «Tenho 
para mim que a subsistencia do regime 
democratico depende da crftica e. opor
tunamente. da modifica<;ao do sistema 
econ6mico-politico em que vivemos. 
Compreendo e aceito que o PSD nao 
possa enveredar por essa linha e tenha 
de ter uma estrategia mais moderada. 
frequentemente na contemporiza<;ao. Essa 
contradi<;ao leva. no entanto. a que me 
nao sinta eu. que sinto a urgencia de 
uma atitude mais dura e clara. a pessoa 
indicada para dirigir e representar o par
tido que tem de seguir uma orienta<;ao 
mais moderada». 

Prosseguindo. Sa Carneiro referiu -se 

Sousa Franco. Sa Carneiro. Barbosa de Melo e Cunha Leal durante os crabalhos do «V Congresso 
Nacional do Partido Sociai-Democrata» 
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8 a questoes que apelidou de fundamen 
tais e «que dizem respeito a estrutura 
do Estado. ao sistema econ6mico e social. 
a Constitui<;:ao. ao Presidente da Repu 
blica. ao Conselho da Revolu<;:ao. ao 
papel das For<;:as Armadas na politica. 
a transi<;:ao do Movimento de Abril para 
uma democracia plena». 

«PRATICAR UMA OPOSI<;:AO 
FIRME MAS SELECTIVA» 

Concluidas as interven<;:oes dos vMios 
oradores que sobre estas questoes se 
quiseram pronunciar. foram votadas diver
sas mo<;:oes. A primeira aprovou uma 
orienta<;:ao partidaria no sentido de o 
PSD promover «uma persistente exig€m
cia de solu<;:oes urgentes nos dominios 
em que as classes trabalhadoras. na gene
ralidade as mais desfavorecidas. se encon
tram afectadas: a saude. a seguran<;:a 
social. as condi<;:oes de presta<;:ao de 
trabalho. a remunera<;:ao relac ionada com 
os pre<;:os essenciais. a promo<;:ao cul
tural e social. a habita<;:aO>>. 

0 Congresso considerou depois a 
segunda mo<;:ao que era subscrita por 
Marcelo Rebelo de Sousa. e onde se 
afirmava que o PSD devia manifestar 
«a sua clara inten<;:ao de praticar uma 
oposi<;:ao firme mas selectiva ao Governo 
PS/CDS». mo<;:ao essa que levou os 
congressistas a tomar vinte delibera<;:oes 
com dois aditamentos. Alguns dos pon
tos aprovados pelos delegados sociais
· democratas. insistiam no papel funda
mental que o PSD desempenha no Por
tugal democratico. na adesao ao pro
grama do partido. · e no compromisso 
de prosseguir a oposi<;:ao ao Gov.erno 
nos quadros da Constitui<;:ao vigente. 
sem embargo do estudo. em tempo 
oportuno. da sua primeira revisao. a par
tir de 1 5 de Outubro de 1980. Numa 
outra alinea pressupoe-se que «as moda· 
l idades de interven<;:ao do Presidente da 
blica sejam. no futuro. mais claramente 
correspondentes ao significado politico 
contido no mandato eleitoral que lhe 
foi conferido pela maioria dos portu
gueses». 

OS NOVOS DIRIGENTES 

0 segundo ponto dos trabalhos 
- a discussao e aprova<;:ao dos esta
tutos - decorreu normalmente embora 
ja com menos delegados presentes. 
havendo a registar o desaparecimento 

A mesa que dirigiu os trabalhos do «V Con
gresso do PSD»: ao centro esciio Marcelo 
Rebelo de Sousa e Nuno Rodrigues dos 
Santos 

V CDNGRES SO NAClC 

dos cargos de presidente e de vice-pre
sidente do PSD e a atribui<;:ao. ao pre
sidente da Comissao Politica Nacional. 
das competencias e fun<;:oes ate aqui 
desempenhadas pelo presidente do par
tido. 

A elei<;:ao dos dirigentes nacionais do 
PS D processou -se com morosidade. 
Sousa Franco. eleito para o Iugar de 
presidente da Comissao Politica Nacio
nal. passa a ser o principal dirigente 
do PSD e a desempenhar as fun<;:oes 
ate agora atribuidas a Sa Carneiro. Den
tro desta Comissao Politica Nacional 
- composta de doze membros e englo
bando a Comissao Permanente do Con
selho Nacional (que orientou os destinos 
do partido de Novembro a Janeiro findos) 
e de representantes das Comissoes Poli 
ticas Distritais - destaca-se um Comite 
Permanente restrito. 

Barbosa de Melo. novo presidente do 
Grupo Parlamentar do PSD. passou a 
ser o segundo dirigente do partido e 
substituira. portanto. Sousa Franco nos 
seus impedimentos. 

No essencial. a estrategia aprovada 
neste «V Congresso do PSD» segue as 
linhas de orienta<;:ao tra<;:adas nas ante
riores reunioes - em Bragan<;:a. Faro e 
Lisboa - dos 6rgaos dirigentes daquele 
partido. 

PSO 



FMJncas de lantflc1os na Covilha 

Uma ceres renova9ao que se verifies 
no nosso Pals. passa. no sector agricola. 
por empreendimentos de grande alcance. 
que estao a ser reafizados ou em vias 
de conclusao. Estao neste caso. o apro
veitamento do Vale do Mondego e a 
bsrragem do Alqueva. no Alentejo. que 
i8 abordamos em numeros anteriores. 
e smda a reorganiza9ao da agricultura 
em Tras-os-Monres e no Minho e o 
regadio da Cova da Beira. 

As paginas seguintes referem-se a este 
ultimo plano de irriga9ao cujo arranque 
se verificou. fins/mente. este ano e que. 
Quando concluldo. em 1981. constituira. 
em figa9ao com o «plano Videmonte». 
o Primeiro perfmetro da regs do Pals. 
e um p6/o de radical transforma9ao e de 
Progresso em toda a Beira interior. 

COVA DA BEIRA 

Varios factos recentes chamaram a 
atencao dos portugueses para a impor
tlincia do desenvolvimento agricola da 
Cova da Beira. Um deles foi a visita 
a regiao. efectuada em Novembro pas
sado. pelo entao ministro da Agricultura 
e Pescas. Ant6nio Barreto; outro. a con
cesslio de um empr6stimo (de cerca de 
um milhiio e duzentos mil cantos) pelo 
Governo da Alemanha Federal. destinado 
as obras de construc;ao do regadio: e um 
terceiro constituido pela visita de uma 
delegacao de tecnicos da OCDE (Orga
nizacao para a Cooperac;ao e Desenvol
vimento Econ6mico) a Covilhii. Durante 
a sua estadia. estes especialistas anali 
saram os problemas do desenvolvimento 
econ6mico da regiiio. ou se)a os pro
blemas estruturais da agricultura e da 
Industria da Cova da Beira. e avaliaram 
as suas possibilidades. partindo de um 
reconhecimento dos lugares e das decla· 
rac;oes dos seus habitantes. 

«UM PLANO DE DIMENSAO 
NACIONAL» 

Para se ter uma noc;iio aproximada do 
que representera a realizac;iio do Plano 
da Cova da Be•ra. sera necessaria con
templar do cimo da Serra da Gardunha. 
perto do Fundiio. a depressiio da «cova>> 
e a grande extensao de terrenos que se 
estende de serra (da Estrela) a serra 
(da Gardunha). A partir dal. melhor se 
avaliara a dimensiio do projecto da Cova 
da Beira e se percebera como sao justas 
as palavras proferidas por Ant6nio Barreto. 
a prop6sito deste projecto: «Em termos 
de area irrigada. 6 o segundo do nosso 
pais. mas quando for executado a parte 
do empreendimento relative a Serra da 
Estrela («plano de V•demonte»). sera o 
maior empreend•mento de regadio de 
Portugal». 

De facto. a grandiOSidade do plano 
niio esta apenas na extensao das terras 
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abrangidas mas tambllm no novo tipo 
de rega a utilizar em grande escala 
-a rega por aspersao. o que constitui 
urn outro factor importante. porque obri
gara a industria nacional a trabalhar e 
a adaptar-se para concorrer com a estran
geira. Acrescente-se que. participando 
actualmente com 2.5 por canto para o 
PNB (Produto Nacional Bruto). a Cova 
da Beira. quando entrar em funciona
mento o esquema agora iniciado. podera 
contribuir com 7.5 por canto do PNB. 

0 Plano Geral da Cova da Beira atin
gira uma grande faixa de terrenos uma 
area aproximada de 18 mil hectares -
ou seja os concelhos de Manteigas. 
Guarda. Belmonte. Covilha. Fundao. e 
ainda os de Sabugal e Penamacor com 
solos de boa aptidao agricola. sendo 
80 por cento dos ma•s ncos do Pals. 
0 projecto compreende tres blocos de 
terras e tres bac1as hidrogrM1cas· a do 
Zezere e ada ribe1ra da Me1moa - prati 
camente desde ambas as nascentes atll 
~ sua confluencia no Barco. perto do 
Fundao - e amda a ribeira de Alforfa. 
afluente do Zezere. · 

A AGUA PARA 0 REGADIO 

Este grandioso empreendimento CUJO 

perlmetro de rega abrangera mais de 

15 mil hectares (ou mesmo 20 mil se 
incluirmos os vales da Gaia. de Fama
licao. e a ribeira de Unhais com as faixas 
intermedias de terreno) tern uma dimen
sao superior ao pr6prio perimetro de 
rega do Sorraia e vira a constituir. num 
futuro pr6ximo o maior perlmetro de rega 
do nosso Pais. quando lhe for acrescen
tado urn outro con junto de 1 500 hecta
res. na Serra de Prados e Videmonte. 
Mais tarde. virao tambllm a estabelecer-se 
lioac;oes com o aproveitamento dos terre
nos da barragem de Idanha-a- Nova. cons
truida M bastante tempo. 

Urn dos objectivos prioritarios deste 
plano e 0 abastecimento de agua para 
o regadio. atraves de urn esquema de 
aproveitamento conjugado das aguas do 
rio Coa. do Zezere e da ribeira da Mei
moa. e da construc;ao de varias barra
gens: a do Sabugal (no rio Coa): a do 
Meimao. perto de Penamacor (com 58 
milhoes de metros cubicos de armaze
namento de agua): a da Capinha e a 
de Valhelhas (no Zezere). em plena Serra 
da Estrela (com 300 milhoes de metros 
cubicos de agua). 

AS PRODUCOES DO REGADIO 

No seu conjunto. as culturas tradicio
nais serao as primeiras a melhorar a sua 
produc;ao: a mac;ii. o pessego. a cereja. 
a vinha. a ol iveira e mesmo os cereais 
e a batata. Porem. com as melhorias 
introduzidas e com a recuperac;ao de 
solos para o cultivo. ficarao mais terre
nos aptos para o ensaio de novas cul 
turas: a da beterraba. a da soja e outras. 

Urn notavel incremento sera dado 
ainda. aos produtos horticolas e flares ~ 
ta!s. a agropecuaria. e a produc;ao de 
le1te. Neste ultimo sector. bastara dizer 
que numa regiao potencialmente nca em 
lacticlnios e que. segundo os tecnicos. 
poderia abastecer as zonas norte e cen
tro do pais. nao existe uma central 
leiteira. 

Ouanto a recuperac;ao de terrenos para 
pastagens e forragens - uma das cul 
turas a intensificar na Cova da Be1ra 
podera acrescentar-se que o Pals possu1 
cerca de urn milhao e duzentos mil 
hectares aptos para a pastorlcia e pro 
duc;ao de forragens. o que e necessaria 
aproveitar para suprimir a importac;ao de 
fannhas para animais (16 milhoes dP 
contos no ano passado). 

AS POPULAC0ES ABRANGI DAS 

As terras incluldas neste esquema de 
aprove1tamento encontram-se. na sua 
maior parte. dispersas por minifundios. 
misturando-se por vezes com proprie

dades bern dimensionadas. Apesar disso. 
em razao de menor repartic;ao da pro
priedade. preve-se que a rentabilidade 

A regiio da Beira-lnterior 
no Plano de 1977180 
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seja aqu1 bastante ma1or que no apro
veitamento do Vale do Mondego. pois 
enquanto neste M 30 m1l prMios rus
ticos num total de 15 mil hectares. na 
Cova da Be1ra existem apenas 21 mil 
predios em 18 mil hectares. 

A populac;ao da zona ronda os 1 00 mil 
habitantes. estando distribulda por muitos 

dos objectivos do planeamento pre
vista para esta area ll o de «rater a 
populac;ao existente. contrariando os 
fluxos migrat6rios». 

Para dinamizar a criac;ao de postos 
de trabalho e incrementar o coopera-

Para se abordarem. mais de perto. tivismo agricola e a construc;ao de 
as questoes relacionadas com o regadio habitac;oes. surge no plano «uma estra-
e o Plano da Cova da Beira e con- Mgia econ6mica». em que tern relevo 
veniente determo-nos urn pouco sobre especial a expansao das industrias 
a regiao da Beira-lnterior. a chamada extractivas de estanho e volframio 
«regiao 4» do Plano a MMio Prazo (na Panasque1ra. em Arg1mela. na Serra 
(de 1977-1980). e sobre as realizac;oes dos Bois e em Nave de Haver) e a 
previstas para esta regiao. em ordem valorizac;iio das potenc1ahdades do solo. 
a ultrapassar o manifesto subdesenvol- atrav6s da horto fruticultura e do apro-
vimento econ6mico. social e cultural veitamento dos recursos floresta1s e 
das populac;oes que vivem nos actuais dos cereais 
d1stritos da Guarda e de Castelo Branco No sector industrial e em ligac;ao 
e na sub-regiao industrializada da com o Parque Industrial da Covilhil 
Cov1lha. que ja comec;ou a ser construldo. 

No distrito de Castelo Branco. dis- desenvolver-se-iio as industrlas trans-
tingue-se a zona do pinhal (dos con- formadoras ligadas ~ produc;ao agro-
celhos de Serta. Oleiros. Vila de Rei ·alimentar. a construc;ao civil. a meta-
e Proenc;a-a-Nova). a zona do campo lomecAnica e ~ pasta de papel. Pre-
(dos concelhos de Castelo Branco. tende-se ainda incrementar o turismo 
Idanha-a-Nova). onde o olival e a (na Serra da Estrela) e o termalismo 
fonte de riqueza. a par da explorac;ao (em Monfortinho) . 
pecuaria do gado bovino e caprino. No sector das ligac;oes rodoviarias e 
Mais a norte surge a zona da Cova ferroviarias preve-se. simultaneamente. 
da Beira (concelho de Belmonte. Covi- • 8 execuc;ao de importantes obras nas 
lha e Fundao). com solos de boa apti- principais vias de comunicac;ao com 
dao agricola. onde e possivel intensi- 05 grandes centros. Assim a linha da 
ficar a produciio fruticola e horticola Beira Baixa serf! renovada·. para. uma 
e a pecuaria. vez construldo o troco de Vila Franca 

No campo industrial e para alem das Naves-Pocinho. dar possibilidade 
dos esforc;os ultimamente feitos em de escoamento ao minl!rio de ferro 
Alcains e Vila Velha de R6dao. para das Minas de Moncorvo Por outro 
aproveitar das potencialidades existen- lado. 0 eixo rodoviario Guarda -Covilha-
tes. M que destacar a zona da Covilha. ·Castelo Branco-L1sboa recebertl gran-
tradiCIOnalmente dedicada aos lanifi- des transformac;oes de modo a apre-
CIOS. ::'".18'· daqUI a alguns anos: uma alter-

No seu conjunto. a economia da • at•va a v1a actual (por N1sa e Ponte 
reg1ao. baseada principalmente nas acti· :t:,,SOr): aquela que passara por Frate!. 
vidades agrfcolas e na industria textil. ~;ar:O"':: e Santarem Alem d1sto. come-
M bastantes anos em crise. propor· da ~ev_emente as obras da vanante 
ciona aos habitantes precarias condi- Covllha -que desv1arfl o transito 
c;oes de vida. o que ocasionou uma : centro da cidade. para o fazer 
salda em massa para o estrangeiro. ta.:: Perto. do aer6dromo que sera 
calculando-se que tenham emigrado v . m rev1sto e amphado - e das 
mais de 80 mil pessoas da regiao. F~:~tes de Castelo Branco e do 

a partir de 1960. Por isso mesmo um _., -.-----
0-------------J 

concelhos e por mais de 40 aldeamentos. 
desde o Sabugal. Penamacor. Belmonte. 
Caria e Teixoso. na parte norte. ate a 
Covilhii. Tortozendo. Ferro. Peraboa e 
todo o concelho do Fundao. na parte sui. 

Neste dominio. o projecto preve que 
a populac;ao da zona venha a duplicar 
nos pr6ximos dez anos. objectivo que 
podera ser perfeitamente alcanc;ado. em 
raziio da esperada melhoria das condi
c;oes de vida e das garantias de fixac;ao 
oferecidas as populac;oes. lsso permitira 
que grupos de emigrantes voltem a sua 
terra de origem e que muitos trabalha
dores que venham porventura a aban
donar a industria de laniflcios por motivo 
da tao falada reconversao. possam fixar-se 
na regiao. 

OUTRAS EXPLORAC0ES 
AG RICOLAS 

0 projecto de aproveitamento Integral 
das potencialidades da Cova da Beira 
nao parte de zero. pois em vanos loca1s 
se desenvolvem ja actividades de explo
rac;ao agricola mais racionais. Refenmos. 
a seguir. alguns exemplos. 

A «Cooperativa dos Fruticultores da 
Cova da Beira». na Ponte Pednnha. perto 
da Covilha. tem uma capacidade de 
armazenagem frigorifica de seis mil tone
ladas e serve 242 s6cios que tratam cerca 
de 500 hectares de pomares (mac1eiras. 
pereiras e pessegueiros) e se dedicam 
tambllm a cultura da batata. t uma 
cooperativa polivalente. virada jfl para 
o fabrico de concentrados de sumos e 
compotas. e para a destilac;ao de aguar
dente. 

Na Quinta da Lageosa. de 300 hecta
res. o Ministllrio da Agricultura e Pescas 
vai estabelecer uma unidade regional de 
ensino. destinada ~ experimentac;iio de 
novas culturas e ~ formacao de agri 
cultores e tllcnicos. 

Na Quinta de Lamac;ais. perto de 
Caria (Belmonte) e pertencente ao Ins
titulo Nacional de lnvestigac;ao Agron6-
mica. esta planeado desenvolver a cul
tura do trevo subterraneo. 

A Luso-Serra. cooperativa interven
cionada. possui duas linhas de produc;ao. 
uma de queijo e outra de 181te. que ll 
dos melhores da regiao. 

0 Couto da Varzea e uma propriedade 
pertencente ao Estado. de 500 hectares 
(300 dos quais de regadio). dirigida por 
tecnicos do MAP. Possui cerca de 800 
ovelhas e 70 vacas. e preve-se que bre
vemente chegue ~s duas mil cabecas de 
gado. tendo investido os seus lucros no 

desenvolvimento das culturas locais e 
na produc;ao de forragens e do trevo 
subterriineo. 

Podem citar-se. ainda. outras impor
tantes realizac;oes agricolas. dentro da 
llrea da Regiao da Beira Interior. Assim. 
o Perlmetro de Rega da Idanha. abrange 
8 mil hectares de terrenos circundantes 
da barragem do mesmo nome. entre 
Castelo Branco e Penamacor. Trabalha -se 
presentemente num estudo de reabilita 
c;ao dos terrenos. a lim de se criar uma 
llrea efectiva de regadio de 5 mil hectares 

Por ultimo e para alem da Estac;ao 
Experimental do Oueijo da Serra. em 
Alcains. devera referir-se o «Plano Vide
monte». empreendimento a iniciar este 
ano na Serra de Prados e em Videmonte 
(a 17 km da Guarda). Serao investidos 
mais de 800 mil contos numa tlrea de 
1 500 hectares a 900 metros de altitude. 
0 «Plano Videmonte». a concluir atll ao 
ano de 1983. e outros projectos para
lelos na regiao de Braganc;a. permitirao 
que. no futuro. Portugal se auto-abastec;a 
no sector da batata de semente (32 mil 
toneladas de consumo anual). 

11 
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0 custo de vida 
em 1977 

Segundo os elementos for
necidos pelo I nstituto Nacio
nal de Estatlstica. os pre<;os. 
no seu total e excluindo a 
habita<;ao. registaram durante 
o ano de 1977 e em compa
ra<;ao com os valores medics 
de 1976. uma sub1da de 37.8 
por cento e os bens alimen
tares urn aumento de 40.3 por 
cento 

No grupo dos cereais e pro
dutos denvados. a subida foi 
de 27.5 por cento; nas legu
minosas. 40.1 por cento; nos 
legumes. 37.8 por cento e nas 
frutas frescas e frigorificadas. 
50.8 por cento. Registou-se 
uma desc1da de 11 por cento 
nas feculas e nos amidos 
(batata). 

As carnes. no seu conjunto. 
reg1staram uma subida de 45 
por cento. a carne de vaca. 
porem. subiu 72.6 por cento. 
enquanto a de porco e de 
animais de capoeira aumenta
ram apenas 2.8 e 1 8.7· por 
cento. respectivamente. 

Por sua vez. o peixe fresco 
subiu. globalmente. 55.3 por 
cento e o congelado apenas 
7.9 por cento. Os outros pro
dutos alimentares subiram 25.3 
por cento (os 61eos e gor
duras). 30.3 por cento (ovos) 
35.7 por cento (Ieite e deri
vados). chegando a atingir o 
aumento de 202 por cento 
(cafe. cha e cacau). 

No que diz respeito ao ves
tuario e cal<;ado. o aumento 
dos pre<;os foi de 29.2 e 35.2 
por cento. respectivamente. 
enquanto as despesas com a 
habita<;ao subiram 36.6 por 
cento. destacando-se neste 
conJunto a subida nos electro
domesticos e aparelhos de 
aquec1mento (54.6 por cento). 
na electricidade (49.4 por 

cento) no gas (20.8 por cento) 
e na agua (37.7 por cento). 

A assistencia medica teve 
urn aumento de 26.7 por cento. 
os transportes colectivos urba
nos 1 5.2 e os privados 48.6 
por cento. 

Actividade 
da Fll 

A Feira lnternacional de Lis
boa (FI L) tern urn calendario 
bastante preenchido para o 
ano corrente. pois dele cons
tam cinco certames de nlvel 
internacional e tres de ambito 
nacional 

0 ma1s importante de todos 
- a 19.• Feira lnternacional 
de Lis boa (de 1 a 10 de 
Junho) - tern por objective 
divulgar as realidades mais 
avan<;adas da tecno l ogia. 
incentivar as rela<;oes de Por
tugal com a Comunidade Eco
n6mica Europeia (CEE) e 
desenvolver os la<;os comer
dais com os palses importa
dores dos nossos produtos e 
com outros mercados. 

Outra das realiza<;oes que 
tera Iugar na FIL - o 1.0 Salao 
lnternacional de Metalurgia. 

Electriciade e Electr6nica 
lndustriais visa a adapta
<;ao da estrutura industrial por
tuguese a realidade europeia. 
promovendo ao mesmo tempo 
a exporta<;ao destes produtos 
que actualmente contribuem 
com 20 por cento para o total 
das nossas exporta<;oes. 

Alem destes. constam da 
programa<;ao da FIL os seguin
tes certames o 1.0 Salao lnter
nacional das Industries Grati
cas. do Livre e do Material 
Didacuco (ja realizado); 
o 1.0 Salao do Pronto-a-Ves
tir e do Cal<;ado (a decorrer); 
o 1.0 Salao lnternacional de 
Turismo da Hotelaria e do 
Desporto (de 14 a 23 de 
Abril); o 2.0 Salao de Mobi
liario. da Decora<;ao. da llumi
na<;ao e dos Artigos Domes
ticos/lntercasa (de 6 a 15 de 
Outubro). e o 2.0 Salao lnter
nacional da Agriculture e 
lndustnas Afins/ Filagro. que 
se real izara em conjunto com 
o 1.0 Salao da Vinha e do 
Vinho/Vinifil (de 17 a 26 de 
Novembro) . 

Cais de Alcintara-Rocha 

A Administra<;ao- Geral do 
Porto de Lisboa foi autorizada 
a adjudicar as obras de cons
tru<;ao e de conserva<;ao do 
cais de AlcAntara-Rocha (Lis
boa). as quais devem come
<;ar este ano a terminar em 
1 981. 0 empreendimento. cujo 
custo total ronda os 700 mil 
contos. sendo parte coberto 
por urn emprestimo do Banco 
Europeu de lnvestimentos. 
compreende a constru<;ao de 
1110 metros de cais fund a
dos. a forma<;ao de cerca de 
19 hectares de terraplanagem 
e o refor<;o da estrutura actual. 

numa extensao de 500 metros 
A zona do cais que tem 

~indo. progressivamente. a ser 
mterduada a navega<;ao. ser~ 
assim revitalizada de modo a 
facilitar as tarefas dos uti liza
dor.es do porto. permitindo 
ma1or seguran<;a e melhores 
condi<;oes de carga e des
carga. Alllm disso. com 0 
aumento da area disponivel 
tornar-se-a possivel implanta; 
terminais especializa dos 
- como o fruteiro e o a<;u
careiro - que tinham sido ini
cialmente previstos para a zona 
portuaria de Santa Apol6nia. 

V/Sla serea do cs1s da Rocha do Conde de CJb1dos (Lisbos) 

As remessas dos emigrantes 
0 total das remessas envia

das pelos emigrantes portu 
gueses. no ano Iindo e ate ao 
mes de Novembro (excluindo 
Madeira e A<;ores) atingiu 
quase 40 milhoes de contos. 
Este montante e o mais alto 
ate agora registado e repre
senta um aumento de 16 mi
lhoes e meio de contos. em 
rela<;ao as remessas enviadas 
de Janeiro a Novembro do 
ano de 1976. 

Segundo o Banco de Por
tugal. entidade que forneceu 
estes dados. os emigrantes 
residentes em Fran<;a (cerca 
de 900 mil). contribuiram com 
quase 27 milhOes de contos 
(67.3 por canto do total das 
remessas). seguindo-se os 
emigrantes da Alemanha Fede
ral (cerca de 120 mil) que 

enviaram 5.5 milhoes de con· 
tos e os emigrantes dos Esta· 
dos Unidos (em numero de 
180 mil) que mandaram quase 
dois milhoes de contos. 
Situam-se depois os emigran· 
tes da Belgica e do Luxem· 
burgo (aproximadamente 42 
mil) com 1.263 milhoes de 
COntOS e OS do Canada (1 45 
mil emigrantes) que enviaram 
perto de um milhao de contos. 

Os valores mais baixos que 
foram enviados (354 e 325 
mil contos) dizem respeito as 
remessas dos emigrantes do 
Brasil e da Africa do Sui (res· 
pectivamente. cerca de 560 
e 350 mil). Os emigrantes da 
Sul<;a (seis mil). da Venezu~la 
(1 15 mil) e da Holanda (8 m1l) 
enviaram respectivamente 390. 
441 e 461 mil contos. 



COIMBRA 
SEMINARIO SUHRE 
ETNOLOGIA E FOLCLORE 

Num dos saliJes das Piscinas Munici
pals de Coimbra. decorreu um Semin(Jrio 
sobre Etnologia e Folclore desta cidade. 
lniciativa de interesse incontesttJvel. este 
SemmtJno serviu para demonstrar o mte· 
resse de enudades parriculares e oficiais 
na salvaguarda e desenvolvimento das 
tradi~oes populares. somat6rio nacional 
de uma cultura de muitos seculos com 
arre1gadas tradit;6es. de diverso teor e 
pratica. no se10 das popula~6es de Por
tugal. 

Entre as varias conclusoes. de interesse 
particular. aprovadas pelos participantes. 
transcrevemos as seguintes. pelo seu 
Interesse generico: 

- Que a Camara Municipal de Coim
bra. na epoca de maier afluxo turlstico. 
Por inic1a11va prOpria ou em colaborac;:ao 
c~m outras enudades. programe exibl· 
c;oes Peri6dicas de ranchos folcl6ncos 
do concelho. 

Que se estabelec;am estimulos espe
ciais aos ranchos que colaborem numa 
necessaria pesquisa de elementos de 
cultura tradicional do concelho. 

Que. a semelhanc;:a do que aeon
Ieee com diversas assoc1ac;:oes cultura1s 
federadas. seja criada a associac;:ao de 
folclore da regiao de Co1mbra. elo de 
ligac;:ao com a Federac;:ao de Folclore 
Portugues. na qual podenam ser admi
tidos todos os agrupamentos folcl6ricos 
que viessem a praticar o verdade1ro fol
clore regional; 

Que a pesquisa e recolha dos 
elementos de cultura tradicional do con
celho. assente num esfon;o coordenado 
entre diversos organismos interessados. 
nomeadamente: Universidade de Colm· 
bra - com particular relevo para a acc;:ao 
a desempenhar pelo Museu de Antro
pologia da Faculdade de Ciencias e 
Tecnolog1a -. Junta Central das Casas 
do Povo. atraves do seu serv~c;:o distntal 

e. finalmente, a Camara Municipal de 13 
Coimbra atraves dos Servic;:os Municipais 
de Turismo: 

- Que sejam mantidos com o pos
sivel rigor em ex1b1c;:ao publica. os ins
trumentos caracterisucos; 

- Que se1a manudo pelos grupos o 
rigor dos trajes apresentados em publico: 

- Que se sugira a Secretana de Estado 
da Cultura. ao Ministerio da Educac;:ao 
e lnvestigac;:ao Cientlfica e D1recc;:ao-Geral 
do Turismo. a organizac;:ao de curses. 
seminaries e encontros sobre Etnologia 
e Folclore para professores primaries e 
secundarios e para directores de agru
pamentos folcl6ricos. 

0 Seminario adoptou ainda. entre 
outras conclusoes. a de sugerir ao Minis
terio da Educac;:ao e lnvestigac;ao Cien
tifica a criac;ao de uma cadeira de Etno
grafia e Folclore. assim como a criacao 
de uma licenc1atura em Cienc1as Etno-
16gicas. num futuro Institute de Ciencias 
Humanas. 

Os participantes neste encontro. rea
firmaram ainda a necess1dade de a SEC 
fazer todo o seu possfvel para que volte 
a aparecer a «Revista de Etnografia» 
- que se publicava no Porto como 
veiculo format1vo e informauvo sobre 
as ancestrais e genuinas tradic;oes de 
canto. musica e danc;a popular portuguesa 

Efectivamente. este Semmario sobre 
Etnolog1a e Folclore de Coimbra cons
titui um marco 1mponante. nao pelo 
ineditismo da sua realizac;:ao. mas sim 
pelas perspectivas movadoras que veio 
abrir. 0 Folclore e a Etnografia. sectores 
essenciais para a reconstituic;:ao hist6-
rica de um povo e de uma nacionalidade. 
devem necessariamente ser protegidos 
do esquecimento e defend1dos de todo 
o tipo de adulterac;:ao Lembremos. a 
titulo de exemplo. a atenc;:ao que as 
comunidades portuguesas residentes no 
estrange1ro dedicam a toda a gama de 
tradic;:oes regiona1s. entre as quais o 
folclore tem uma prioridade sem con
testac;:ao. No Brasil. Alemanha. Franc;:a. 
Argentina. Venezuela. EUA Canada. etc .. 
sao inumeros OS agrupamentos folcl6-
ricos que se constituem. quantas vezes 
a custa do exclus1vo e titanico esforc;:o 
dos associados de clubes e associac;:oes 
a que estao ligados. para a compra dos 
trajos. instrumentos. etc. Esta iniciativa. 
oportuna e smtomauca de renovado espi
rito na defesa do patnm6nio nacional. 
encontrara - estamos certos - um eco 
muito maier do que. talvez. os seus 
organizadores tenham pensado no inicio 
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MOSTEIRO 
DE ALCOBACA 
COMPLETA 
BOO ANUS 

1 Aspecto geral do Mosreiro de Alcoba9a 
2 Fachada principal do Mosreiro: «Da primi

tiva conscru9ao subsisre o portal de arco 
quebrado, ladeado por dois nichos de ins
pira9ao g6tica. sobre os quais se desenha 
a rosacea enrre duas jane/as de sugesrao 
manuelina. que ocupam o Iugar das fresras 
iniciais» 

3 Altar da Moree de S. Bernardo - Escola 
de Alcoba(:a. sec. XVII 

4 e 5 Tumulos de D. lnes e de D. Pedro I 
6 Sa/a dos Reis 
7 £st8rua de D. Afonso Henriques 



Fundado a 2 de Fevereiro de 1178, 

0 
Moste1ro de Alcoba9a completou 800 

.,os sobre a sua funda9ao. o que moti
vou uma peregrina9ao nacional para 
comemorar o facto. Mandado edificar 
por et-re1 0 Afonso Henriques. o Mos
,;10 consmui. simultaneamence. admi
~vel obra de estilo romanico e proto
g(Jtico e uma n?tavel pagina nos caminhos 
iniciais da H1st6na porcuguesa. o que 
justifies. aq~i. um breve resumo, sobre 
1 sua hist6fla e arqUltectura. 

A sua fundac;:iio pelo primeiro rei 
portugulls. em cumprimento de um voto 
religiose relacionado com a conquista 
de Santarem aos Mouros. tem um carac
ter lendflrio Ass1m. muitos historiadores 
consideram que Afonso Henriques. nao 
tendo. nessa epoca. a confirmac;:ao papal 
do titulo de rei. e sabendo que S. Ber
nardo gozava. alem de lama de alma 
eleita. de grande prestigio como politico. 
veio a doar os terrenos circunvizinhos 
e respectiva lgreja a Ordem de Cister, 
Ordem esta que era originaria da Bor
gonha com primeira Abadia em Claraval. 

Os monges de Cister haviam chegado 
10 territ6rio portugues na peugada das 
cruzadas armadas pelos paises do norte 
da Europa e muito solicitadas por Afonso 
Henriques nas pnmeiras campanhas de 
conquista temtonal aos Mouros. Os mon
ges cistercienses. entretanto ja instalados 
entre n6s - em S. Joao Baptista da 
Tarouca. no a no de 11 40 - . gozavam 
da lama de eximios povoadores e agri
cultores. facto que s6 abona a visao 
polltica do fundador da nacionalidade. 
o qual fomentou assim - com doacc;:ao 
das terras regadas pelas ribeiras Alcoa 
e Bac;:a. bem como com a construc;:ao 
da lgreja uma povoac;:ao fixa nos 
nos territ6nos defin1tivamente sob seu 
domlnio 

A construc;:ao do Mosteiro de Alco
~ - talvez uma construc;:ao provi
s6r•a - comec;:ou. ao que parece. em 
rneados do seculo XII. antes da morte 
do fundador da Ordem de Cister. S. Ber
nardo. que ocorreu em 11 53. Ja em 11 52 
6 conhecida uma referencia ao Abade 
de Alcobac;:a e a respectiva carta de 
~outo data de 11 53. 0 Abade de Alco
~r;a, segundo documentac;:ao coeva. pro-

rou atra~r e f1xar populac;:ao rural nas 
:"as Que o rei lhe doara e que se esten
c/.arn ate ao mar. chegando a usufruir 
S ~gahas extraordinarias para o efeito 

8 -se que a v1da dos seus primeiros 

monges foi de intenso labor e nao 
isenta de dificuldades. Estavam Ionge 
ainda do periodo faustoso do seculo XVIII. 
em que a cozinha - onde se assavam 
reses inteiras - era a dependllncia mais 
importante de todo o Mosteiro. Os mon
ges de Cister tiveram uma admiravel 
acc;:ao civilizadora: em 1269 abriram a 
primeira escola publica: deram exemplos 
do cultivo da terra e do aproveitamento 
dos seus produtos: dedicaram-se. mais 
tarde. a estudos hist6ricos de que importa 
reter os que real izou Frei Ant6nio Bran
diio (1564-1637): as oficinas de ima
gens religiosas foram incrementadas na 
Abadia (dos trabalhos dos monges bar
ristas resta-nos. ainda que arruinada. 
uma obra de grande interesse plastico: 

A Morte de S. Bernardo). finalmente. 
e nao menos digna de registo. tiveram 
uma dilatada acc;:iio de assistllncia e 
beneficencia atraves da enfermaria e 
porta ria. 

0 Mosteiro era inicialmente consti
tuldo pela lgreja - a construc;:ao de 
maior vulto -. o Claustra, a Casa do 
Capitulo e todas as demais dependllncias 
anexas necessarias a vida monaca! cozi
nha, refeit6rio. dormit6rio. livraria e ofi 
cinas. Este vasto complexo apresenta-se 
estruturalmente ligado as soluc;:oes gera1s 
(esteticas e filos6ficas) da Ordem de 
Cister, nomeadamente a Abadia-Mae de 
Claraval. 

Nos fins do seculo X a Abadia de 
Cluny influiu sobremaneira na arte arqui
tect6nica rel igiosa. As igrejas cluniacenses 
caracterizavam-se por inumeros elementos 
decorativos. sendo vulgarmente conhe
cido. como pormenor hist6rico. o facto 
de em Cluny. s6 no «ensino do grafismo». 
ter chegado a haver cerca de 5 mil 
alunos: as esculturas e os seus manus
critos enriquecidos com ilummuras colo
ridas tornaram Cluny influente na reno
vac;:ao das artes de entao. Contra estas 
manifestac;:oes de gosto pela beleza mate
rial se levantou S. Bernardo. que. em 111 2. 
fugindo ao mundo. se recolhera em 
Cister. saindo da Abadia de Cluny para 
fundar a Abadia de Claraval. A nova 
familia religiosa ensina entao que os 
monges devem viver do seu trabalho. 
nao acumular riqueza e. como ficou 
estabelecido. os seus mosteiros nao se 
construiriam senao em lugares afastados 
dos caminhos e neles nao deveria haver 
nem esculturas nem pinturas. As portas 

das igrejas seriam simplesmente pinta
das de branco, como brancas eram as 
vestes destes monges as «cogulas» -
e os callgrafos escreveriam com uma s6 
cor e sem pinturas 

Assim. a lgreJa do Mosteiro de Alco
bac;:a. apesar de varias mod1ficac;:oes par
celares. satrrdas com o rodar dos seculos. 
impressiona. no seu conjunto. pela auste
ridade das naves. apenas penetradas 
por uma luz discreta que permite admirar 
a pedraria nua. a frieza dos pilares e a 
ab6bada, a grande altura. Esta lgreja e 
considerada. assim. como o mais per
feito e acabado exemplo do estilo de 



J6 Cister. dentro dos c3nones do romanico 
e protog6tico. A sua planta e de cruz 
latina. com orienta9ao nascente-poente. 
e desenvolve-se paralelamente a galeria 
sui do claustro. Apresenta tres grandes 
naves sensivelmente da mesma altura 
- uma central e duas colaterais -. um 
transepto desenvolvido. no qual se abrem 
vllrias capelas. e uma cabeceira bastante 
complexa. formada pela capela-mor. pelo 
deambulat6rio e pelas capelas radiantes. 
Do primitive conjunto do seculo XVII 
conservam-se dois nucleos importantes: 
o relicllrio e o retllbulo da morte de 
S. Bernardo. alem de outros elementos 
espalhados pelo Moste1ro Delapidada 
durante as lnvasoes Francesas. em 1811. 
a lgreja sofreu acrescimos vllrios: no 
entanto. continua a ser urn monumento 
uniCO da arte cisterciense 

No Mosteiro de Alcoba9a guardam-se 
os tumulos de D. Pedro I e de D. lnes. 
as mais famosas areas tumulares lavradas 

.. 

que existem no Pais - _como que s1m· 
bolizando 0 que Camoes denommou 
«dO firme amor o fogo aceso)) -. s1_gn1 
ficativos exemplos da escultura med~eva. 

1 Transepto do Moste1ro (/ado Sui) 
2 Nave prmc1pel do Mosteiro 
3 Clausrros do Mostelfo 
4 Refeit6rio 
& Cozinha do Mostelfo 

1 ~ 



Morreu 
TristAo da Silva 

Num tragico acidente de 
viac;ao morreu o canc;onetista 
Tristao da Silva. 

0 popular fadista. cujo nome 
complete era Manuel Augusto 
Martins Tristao da Silva. tinha 
50 anos e nascera em Lisboa. 
no Alto do Pina. em 1927. 
comec;ando a cantar aos nove 
anos de idade. Os seus apre
ciaveis dotes artfsticos cedo 
o levaram a actuar em varios 
teatros de revista. tais como 
o Apolo. Maria Vit6ria. ABC. 
Variedades e Monumental. 

Ao Iongo da sua carreira 
artistica. repartida entre Por
tugal e o Brasil. Tristao da 
Silva deu tambem diversos 
espectaculos em Africa. Ame
rica do Sui. Espanha. Franc;a. 
Canada e Estados Unidos. es
pecialmente junto das comu
nidades portuguesas ai resi
dentes. cujo sentimento de 
nostalgia pela Patria distante 
encontrou uma resposta nas 
canc;oes do artista. Em Sao 
Paulo (Brasil) foi galardoado. 
em 1961. com o «Trofeu Saci». 
outorgado ao melhor cantor 
estrangeiro da temporada. 

Tristao da Silva dedicou 
tambem especial actividade a 
gravac;ao de discos. Gravou 
mais de 500 canc;oes. sendo 
os seus tftulos bastante conhe
cidos. desde o grande sucesso 
de «Nem as paredes con
fesso .. ». ate «Aquela Janela 
Virada para o Mar». passando 
por «Maria Morena». «Se Os 
M eus 01 hos Falassem». 
«Amarra Quebrada». «Lisboa 
e Fado». «Niio sei Quem es» 
e tantas outras de fel iz e 
simples melodia. galardoadas. 
por isso mesmo. com o trau
tear simples do povo. afinal 
o melhor dos premios. 

Com a morte de Tristao 
da Silva. perde-se uma das 
vozes mais «castic;as» do fado 
de Lisboa. 

Oferta de 
Moacir Andrade 
a Casa-Museu 
Ferreira de Castro 

Esteve patente ao publico. 
na Galeria de Arte do Casino 
Estoril. uma exposic;ao de pin
twra de Moacir Andrade. con he-

cido artista brasileiro. natural 
de Mahaus. A inaugurac;ao da 
mostra assistiram. entre outras 
personalidades. o embaixador 
do Brasil em Lisboa. o presi
dente da Assembleia da Repu
blica. o presidente da Camara 
Municipal de Sintra e a pin
lora Elena Muriel. viuva de 
Ferreira de Castro. Recorde-se 
que Moacir Andrade tem vindo 
a desenvolver uma proffcua 
acc;ao. tanto em Portugal como 
no Brasil. no sentido de cons
tituir uma «Associac;ao dos 
Amigos de Ferreira de Castro». 
destinada a promover a divul
ga<;ao da obra do autor de 
«Emigrantes» entre os jovens 
portugueses e brasileiros. Com 
este objective. Moacir An
drade decidiu oferecer metade 
da receita proveniente da venda 
dos quadros expostos no rete
ride certame. de modo a 
custear as primeiras despesas 
que necessariamente ira en
frentar a «Associac;ao dos Ami
gos de Ferreira de Castr~». 
Moacir de Andrade dec1d1u. 
por outro lado. oferecer a 
Casa -Museu Ferreira dP. Cas
tro. na vila de Sintra. um qua
dro representando o seringal 
«Parafso». local onde Ferreira 
de Castro viveu alguns anos. 
durante a sua estada no Brasil. 
e onde escreveu um dos maio
res sucessos literarios de sem
pre: o ~omance «A Selva». 

"Ode-Maritima" 
editada 
no Mexico 

A Universidade Nacional 
Aut6noma da Cidade do Me
xico (UNAM) editou a «Ode 
Maritima» de Alvaro de Campos 
(heter6nimo de Fernando Pes
sea). em tradu<;iio de Carlos 
Montemayor e com ilustrac;oes 
de Daniel Kent. 

Esta traduc;iio demonstra bem 
a universalidade daquele poeta 
portugues e constitui. simul
taneamente. um contribute lou
vavel para a divulgac;iio da 
cultura portuguesa. 

A edic;iio mexicana da «Ode 
Maritima» foi lanc;ada em estilo 
de caderno. com grande tira
gem e pre<;o acessfvel. 

1 e 2 Duas fotos do popular can-
90netista Tristao da Silva 

3 0 pintor Moacir de Andrade 
junto a um dos seus quadros 

4 0 poeta Fernando Pessoa 
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0 none-amencano G Meyer durance o oil Cross lnternacional das 
Amendoe1ran 

2 Fernando Mamede e G. Meyer no fmal de prove 
3 Uma 1magem da cVoltat~ do ano passado 

II Cross 
lnternaclonal 
das Amendoeiras 

0 «II Cross I nternacional 
das Amendoeiras». realizado 
em Vilamoura (Algarve). cons
tituiu uma das provas mais 
significativas do atletismo por
tugu~s nos ultimos meses. Reu
nindo os melhores atletas na
cionais e cerca de duas dezenas 
de estrangeiros. a prova foi 
tamb~m urn ~xito no ambito 
desportivo. embora o triunfo 
nao pertencesse a nenhum 
portugu~s. 0 norte-americano 
G. Meyer - 4.0 classificado 
na Corrida de Sao Silvestre. 
em Sao Paulo - nao sendo. 
a partida. apontado como favo
rito. foi no entanto o indis
cutfvel vencedor. impondo-se 
aos britiinicos T. Simmons e 
B. Foster e ao <<sportinguista» 
Fernando Mamede. sem do
vida o melhor atleta portugues 
nesta prova. Outros atletas 
nacionais em evidencia foram 
Aniceto Simoes e Jos~ Sena. 
do Porto. Tamb~m Carlos lo
pes. recentemente regressado 
as «fileiras» da competi<;:ao. 
esteve a altura do que actual
mente pode fazer. Classifica
<;:iio individual: 1.0 • Greg Meyer 
(EUA); 2.0 • Simmons (lngla
terra); 3.0 • B. Foster (lngla
terra). Ouanto aos portugue
ses: 4.0 • Fernando Mamede 
(Sporting); 5.o. Aniceto Si
moes (Sporting); 8.0 • Jose 
Sena (Porto); 12.0 • Carlos lo
pes (Sporting). Em senhoras 
venceu Rosa Mota. do Futebol 
Clube do Porto. 

Sporting ganha 
Cross 
lnternaclonal 
de Lyon 

A presen<;:a de atletas por
tugueses no estrangeiro. teve 
entre outras surpresas. o re
gresso do «Campeonfssimo» 
Carlos Lopes! Mas falemos 
das surpresas ... 

No «Cross lnternacional de 
Lyon». em Fran<;:a. o Sporting 
ganhou colectivamente. com 
um trio formado por Fernando 
Mamede (3.0 classificado na 

prova). Aniceto Simoes (5.o) 
e Carlos Lopes (em 11.0 ) , . 

0 «Cross lnternacional de 
lyon» estava dividido em duas 
corridas. respectivamente para 
seniores e JUniores. A prova 
principal foi ganha pelo belga 
Emiel Puttemans. seguido do 
suf<;:o Ryffel e Mamede. a 
9 segundos do vencedor. Alem 
de Aniceto e Lopes. acabaram 
ainda a prova os sportinguistas 
Rafael Marques (30.0 ), Carlos 
Cabral (31.o). Andr~ Pruden
cio (48. 0 ) e lufs Horta (61. 0 ). 

Em jun1ores. triunfou o ingles 
Venmore. classificando-se os 
portugueses Fernando Miguel 
e Humberto Sequeira. respec
tivamente em 5.0 e 9.0 lugares. 
Vencedor por equipas. o Spor
ting tera. contudo. que espe
rar mais algum tempo at~ 
que o campeao do atletismo 
nacional reencontre a sua «pas
sad a» de vedeta e volte a con
tribui decisivamente para a 
conquista de mais trofeus para 
os «leoes». 

Ciclismo: 
OrganizacrAo 
da "Volta 78" 

Ja se conhecem os nomes 
dos principais responsaveis 
pela «Volta a Portugal em 
Bic1cleta» de 1978. os quais. 
com uma anteced~ncia louva
vel. 1a IOICiaram os seus tra
balhos Entretanto. urn dos 
primeiros problemas em debate 
pela Comissao Executiva. e a 
passagem da «Volta» pelo sui 
do pals (Alentejo e Algarve). 
estando a envidar-se todos os 
esfor<;:os neste sentido. Para 
tal. o presidente da Associa
<;:ao de Ciclismo de Faro ten
tara arranjar uma solu<;:iio. apre
sentando-a em seguida a citada 
Comissao. Espera-se. nos meios 
ligados a modalidade. que a 
solu<;:ao seja de molde a fazer 
com que a «Volta-78». se 
possa. efectivamente. deno
minar «Volta a Portugal em 
Bicicleta». coisa que no ano 
anterior nao aconteceu. na 
medida em que o Alentejo e 
o Algarve ficaram fora do seu 
programa. ao que se disse. 
por falta de capacidade hote
leira 0 assinalavel exito de 
antenores edi<;:oes desta prova 
pode ser de novo alcan<;:ado. 
atendendo a que ja se iniciou 
a sua organiza<;:ao com a ante
cedencia necessaria. 



Congressos 
lnternacionais 
do Algarve 

A regiao algarvia tern sido 
cenario de varios e importan
tes Congresses internacionais. 
Assim. no Hotel Algarve (Praia 
da Rocha). efectuou -se recen
temente a reuniao anual dos 
chefes de vendas da «News
week International» - conhe
cida revista norte-americana 
com tiragem superior a 2 mi
lhoes e 800 mil exemplares -
no qual participaram delega
dos de todo o mundo Por 
seu turno. no Hotel Alvor
-Praia decorreu o 19.° Con
gresso da Associac;ao dos 
lndustriais Franceses de Reves
timentos de Solos e Tapec;a
rias. que reg•stou a presen<;a 
de duas centenas de empresa
rios do sector. Finalmente. no 
Hotel Jupiter (Praia da Rocha). 
real izou-se o I Congresso 
Regional de Estetica e Cos
metica. ao qual compareceram 
50 profissionais portugueses. 

Arganil 

Por despacho do Ministerio 
da Habitac;ao. Urbanismo e 
Construc;ao. publicado no 
«Diario da Republica». foi con
cedida a Camara Municipal de 
Arganil. para obras de cons
truc;ao de urn caminho entre 
Agroal e Foz da Moura (fre
guesia de Pomares). a com
participac;ao de 1 240 contos. 
0 prazo de execuc;ao das obras 
termina em 31 de Dezembro 
·do ano em curso. Trata-se de 
urn melhoramento de ha muito 
solicitado pela populac;ao 
daquela zona. 

Leiria: 
Centenario de 
Afonso 
Lopes Vieira 

Com uma cerim6nia em que 
participou o secretario de 
Estado da Cultura e que incluiu 
urn espectaculo musical e poe
tico. com intervenc;oes da pia
nista Cristina Pimentel. da 
declamadora Maria Germana 
Tanger e do Orfeao Academico 
de Coimbra. esta cidade ini
ciou as comemorac;oes do cen-

tenario do nascimento do poeta 
Afonso Lopes Vieira. Entre
tanto. a Camara Municipal da 
velha urbe definiu ja o pro
grama de actividades a reali
zar na terra natal do poeta. 
Tambem em outros locais do 
concelho e em Lisboa o cen
tenario sera assi nalado. 

Afonso Lopes Vieira. num quadro 
de Eduardo Malta 

Galardiio da Liga 
dos Bombeiros 
Portugueses 
para 
"Jornal do Algarve" 

Sob proposta da Federac;ao 
de Bombeiros do Algarve. a 
Liga dos Bombeiros Portugue
ses. que representa todas as 
associac;oes congeneres do 
Pais. resolveu atribuir ao «Jor
nal do Algarve» a sua meda
lha de ouro de duas estrelas. 
«pelo interesse e apoio desde 
sempre dispensados a causa 
dos Soldados da Paz». A en
trega do galardao verificou-se 
na sede dos Bombeiros de 
Vila Real de Santo Ant6nio 
e a cerim6nia integrou-se nas 
comemorac;oes do 88.0 ani
versario desta associac;ao. 

Esmoriz 

0 mensario «A Voz de Esmo
riz» referiu a concessao dos 
seguintes subsi d ies pela 
Camara Municipal: aos Bom
beiros Voluntaries. 200 mil 
escudos; ao Sporting de Esmo
riz. 25 mil escudos. para pro
mo<;ao da educac;ao fisica e 
desportiva; e ao Ginasio Clube 
de Esmoriz. 25 mil escudos. 
para promoc;ao da educac;ao 
fisica e desportiva das classes 
amadores da mesma agre
miac;ao. 

lmprensa 
Regional 
Centenaria 

Em 1978 dois jornais atin
giram a invejavel idade de 
1 00 anos. idade invejavel se 
atentarmos nas dificuldades 
objectivas que afectam deze
nas e dezenas de peri6dicos 
da imprensa regional. 

Referiremos. em primeiro 
Iugar o semanario «Soberania 
do Povo» que se publica em 
Agueda sob a direcc;ao de 
J. de Castro Madeira. 0 «Sobe
rania do Povo». publicado pela 
primeira vez em 1879. entra 
assim no seu ano centenario 
de publicac;ao. Tendo origina
riamente si do fundado por 
membros do entao partido pro
gressista. durante o re inado 
de D. Carlos I. o velho sema 
nario. de profuso noticiario 

regional . serve urn dos conce
lhos ma1s populosos da Beira 
Litoral. 

0 out_ro semanari o e 
«0 Penaf•delense». publicado 
pela primeira vez tambem ern 
1878. como folha poHtica. lite
raria e noticiosa. saindo entao 
duas vezes por semana. Este 
bi-semanario contou entao 
com colaborac;ao valiosa de 
Joao de Deus. Antero de Ouen. 
tal. Joaquim Araujo e Leite 
Vasconcelos. Orgao de 
imprensa de urn dos periodos 
mais conturbados do pensa
mento politico e social portu
gues. a ele coube a singular 
honra de constituir. na sua 
sede primitiva. uma autentica 
«tertulia» literaria e artistica 
tao ao gosto da epoca. onde 
figuras da regiao se encontra
vam amiude para debate das 
ideias correntes. Cobrindo a 
regiao de Penafiel e seu con
celho. este jornal continua hoje 
o seu ideario. honrado pelos 

SOBERANIA DO POVO 
Pabuoa ... u • ....-. • eabbedos 

«Fac-similes» dos primeiros nume
ros dos jornais «Soberania do Povo» 
e «0 Penafidelense». editados em 
1878. Dais jornais e dois exemplos 
marcantes da imprensa regional 
portuguese. que ulrimamente rem 
arravessado um periodo de grandes 
dificuldades. 

• 



nos de experi~ncia ao ser
:i~o dos interesses locais. 

A ambos os peri6dicos dese
jamos futuro ~r6spero e a 
honrosa expansao que mere-

Mosteiro de 
Santo 
nrso 

Comemora-se este ano o 
milesimo aniversflrio da funda
~ao do Mosteiro beneditino 
de Santo Tirso. mandado edi
ficar por Dona Unisco Godiris. 
mulher de Alboazar Lovazen
des. na sua vila de Moreira. 
junto ao Rio Ave. no sope de 
Monte C6rdova. 0 referido 
Mosteiro. esteve na origem da 
povoa~ao cujo nome herdou. 
assim como de todo o con
celho de Santo Tirso. Entre
tanto. para elabora~ao do pro-

grama das comemorar;:oes do 
aniversf~rio do Mosteiro. 
a Comissao Municipal de 
Turismo teve uma reuniao de 
trabalho com a Comissao de 
Festa de S. Bento e a Direc· 
r;:ao dos Bombeiros Volunta
ries desta localidade. tendo 
como objective ultimar todos 
os preparatives necessaria ao 
brilhantismo que esta efeme
ride hist6rica merece. Por outre 
lado. e em intima colabora<;:ao 
com o Mosteiro de Singe
verga. continuador do Mos
teiro de Santo Tirso. ficou deli
berado que as solenidades 
comemorativas sejam inaugu
radas com uma missa solene 
celebrada pelo abade de Sin
geverga. Este ultimo Mosteiro 
e seus menges sao conhecidos 
entre n6s. especialmente. pelo 
celebre Licor Beneditino de 
Singeverga. nectar fabricado 
centenariamente e cujo segredo 
da receita os menges guar
dam com esmero. 
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Braga 

Destinada il realizar;:ao de 
obras e il aquisir;:ao de equl· 
pamentos. foi atribuida pelo 
Governo. ils Ciimaras Munlci
pais do distrito de Braga. uma 
verba no montante de 147 100 
contos. assim distribuida: Ama
res. 8011 contos; Barcelos. 
16 616; Braga. 15 400; Cabe-

ceiras de Bastos. 941. Celo
rico de Basto. 9556; Espo
sende. 8306; Fate. 11 027. 
Guimaraes. 17 205; P6voa de 
Lanhoso. 8673; Terras de 
Bouro. 8600: Vieira do Minho. 
8820: Vila Nova de Famalicao. 
14 263; e Vila Verde. 11 524 
contos. 

Oliveira 
do Hospital 

Por despachos publicados 
no «Diario da Republica» foram 
concedidas ao concelho de 
Oliveira do Hospital compar
ticipar;:oes de 1 200 contos. 
para obras no quartel da Asso
cia<;:ao dos Bombeiros Volun
taries. e de 1600 contos. para 
a Camara Municipal respecuva . 
a qual ira utihzar esta quanua 
na constru<;:iio de arruamentos 
na zona sui da vila. 

Bragancra: 
Minas de 
Moncorvo 

Segundo revelou o sema
nario regionalista «Mensageiro 
de Bragan<;:a». as minas de 
ferro de Moncorvo deverao 
atingir uma fase de produr;:ao 
no decurso do ano de 1980. 
As referidas minas t~m reser
vas calculadas em 500 a 600 
milhOes de toneladas. 0 mine
rio que for extraldo devera ser 
escoado atraves do rio Douro 
e de duas vias ferrov1anas que. 
de acordo com o que esta 
planeado. serao o cammho 
de ferro do Douro e o novo 
ramal que vai do Pocinho a 
Vila Franca das Naves. cuja 
constru~ao se encontra Jfl pro
gramada. Para o transporte do 
ferro de Moncorvo sera a1nda 
uulizada a via fluvial. utili
zando bateloes que desceri!o 
o rio Douro. 

Gondomar 

A Camara Municipal de 
Gondomar. em reuniao extraor
dinaria. deliberou autorizar 
pagamentos diversos no mon
tante de 1 1 00 724/70: adjudi
car. por 7 369 1 20/00. a em
preitada de E. M 611 (cons
tru<;:ao da Ponte do Carvalhal. 
lan<;:o entre a M6 e a E. N. 
209-1 ). adjudica<;:ao esta con
dicionada il aprovar;:ao do pro
jecto pelo Grupe Coordenador 
de Obras Municipais. 

Viana do Castelo 

Tomou posse da nova Dio
cese de Viana do Castelo o 
sr. D. Julio Tavares Rebimbas. 
0 prelado foi recebido com 
enorme entusiasmo pela popu 
lar;:iio local. tendo a cidade 
engalanado as suas janelas. 
numa manifesta<;:ao de tradi
cional hospitalidade. redobrada 
pelo facto daquela cidade do 
Alto-Minho ter desde ha muito 
pedido a criar;:ao da sua Dio
cese. As cerim6nias religiosas 
estiveram presentes quase 
todos os bispos portugueses. 
o Nuncio Apost61ico de Sua 
Santidade. o Cardeal Patriarca 
de Lisboa. o Arcebispo Primaz 
e os Bispos de Tui. Vigo e 
Orense. 

0 Arcebispo- Bispo de Viana 
do Castelo. D. Julio Tavares 
Rebimbas. tem vindo a exer
cer o seu ministerio presbite
rial e episcopal entre gente do 
mar. continuando assim a tra
balhar junto ao povo que tao 
bem conhece. 

D. Julio Tavares Rebimbas. arce· 
bispo-bispo de Viana do Casre/o 
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MADEIRA 
Associacrio 
de Folclore 
Madeirense 

Foi criada na cidade do 
Funchal a Associac;ao do Fol
clore Madeirense. cujo objec
tive principal e salvaguardar 
«o tipismo das danc;as e can
tares da ilha da Madeira que. 
ultimamente. andam bastante 
estropiados». segundo decla
raram os seus promotores. 
A Associac;ao tern o patrocinio 
da Delegac;ao de Turismo da 
Madeira e preve. para breve. 
uma reuniao com todos os 
directores dos grupos fo lc16-
ricos da ilha. nomeadamente. 
os grupos da Camacha. Livra
mento. Boa-Nova. llheus. Porto 
da Cruz. Santana e. ainda. 
com o Grupo Folcl6rico de 
Porto Santo o qual. apesar 
de recentemente fundado. 
conta ja com inumeras actua
c;oes de merito no estrangeiro. 

AQORES 
Quinzenario 
"As Flores" 

0 quinzenario regionalista 
«As Flores». editado em Santa 
Cruz das Flores. comemorou 
mais urn ano de existencia. 
Saliente-se que este peri6dico 
e 0 unico existente na parte 
ocidental deste arquipelago 
ac;oriano. funcionando como 
porta-voz das ilhas situadas 
nestas paragens, para alem 
de ser veiculo de informac;ao 
para a comunidade ac;oriana 
residente nos Estados Unidos. 
0 quinzenario. com uma tira
gem media de 1 000 exempla
res e onde avulta a extrema 
carencia de meios tecnicos. 
deve a sua publicac;ao apenas 
a «Carolice» dos pouCOS que 
o fazem. Esta segunda serie 

. da vida de «As Flores» e. 
por si mesma. ja urn Iongo 

historial de pequenos-grandes 
heroismos que e de justi<;a 
elogiar. Particularmente sen
siveis ao trabalho da imprensa 
regional - sobretudo aquela 
que maiores dificuldades en
frenta -. por dever de offcio 
e porque sabemos quanto ela 
e carinhosamente recebida pe
las nossas comunidades. ende
rec;amos ao jornal «As Flores» 
os nossos desejos de mais 
urn ano de born trabalho. em 
prol da causa regional que 
tern demonstrado saber de
fender. 

AS FLDRIS 
....,.. -.... , .... - ... ----
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Fabrica de acrucar 

Entrou em funcionamento. 
em Ponta Delgada. uma fabrica 
de ac;ucar a partir da beter
raba. esperando-se que a sua 
produc;ao alcance. este ano. 
cerca de 1 00 mil toneladas 
daquele produto. o que equi
valera a uma receita da ordem 
dos 1 00 mil contos. Recorde
-se que a beterraba e uma das 
mais fortes produc;oes agrf
colas do arquipelago. sendo 
cultivada. sobretudo. nas ilhas 
Terceira e Faial. 

Construcio 
de Habitacoes 
em Angra' 
do Heroismo 

lniciar-se-ia em breve a 
construc;ao de 24 fogos na 
Avenida 28 de Setembro. nesta 
cidade. iniciativa que ira con 
tribuir para minorar o pro ~ 
blema da habitac;ao na ilha 
Terceira. Com o mesmo objec
tive. as autoridades contacta
ram ja uma firma que podera 
construir mais uma dezena 
de fogos na Canada dos Clis. 
em S. Carlos. e encomendaram 
urn estudo sobre a possibi li-

dade de construc;ao de 45 habi
tac;oes na Terra Cha. 0 pro
blema da !alta de alojamento. 
segundo informa a agencia 
ANOP. tem-se feito sentir tanto 
na Terceira como emS. Miguel 
ou no Faial. quer pela carencia 
de algumas materias-primas 
para a construc;ao civi l. quer 
pela falta de pessoal especia
lizado neste ramo. 

MACAU 

Saldo positivo 
para 1978 

t positive o saldo do Orc;a
mento de Macau para 1978: 
as receitas previstas cifram-se 
em urn milhao e 560 mil 
contos, enquanto as despesas 
se elevam apenas a urn milhao 
e 532 mil contos. Cerca de 
45 por cento das despesas 
visam os sectores da educa
c;ao. saude. previdencia social. 
habitac;ao. urbanizac;ao e tele
comunicac;oes. Os restantes 
738 mil contos serao orien
tados para os sectores da 
seguranc;a publica. economia, 
turismo e manutenc;ao dos 
servic;os administrativos. A edu
cac;ao beneficiara de 68 904 
contos. o que representa mais 
22 mil contos que no ano 
anterior. Tambem subiu subs
tancialmente o quantitativa 
destinado a saude, que se 
eleva a 127 mil contos (mais 
24 mil contos que em 1977). 
A Previdencia Social e con
templada com 210 mil contos. 
e a habitac;ao. urbanizac;ao e 
telecomunicac;oes com 343 mil 
contos; estes quantitativos sao 
tambem superioresaosde 1977. 
Saliente-se. por outro lado. 
que as despesas com a segu
ranc;a publica aumentaram em 
39 mil contos em relac;ao a 
1977. cifrando-se este ano 
em 309 mil contos. metade 
dos quais destinados a Policia 
de Seguranc;a Publica. Este 
aumento esta directamente re
lacionado com a campanha 
desenvolvida em Macau con
tra a criminalidade e que im-

plica a modernizac;ao dos efec. 
tivos policiais. 

Universidade 
em ferias 

0 Governo Regional de 
Macau esta a estudar a Pos
sibi lidade de criar. em Agosto 
do corrente ano. uma Uni
versidade de Ferias. destinada. 
numa primeira lase. a organi
zac;ao de seminaries sobre so
ciologia. Pretende-se ainda que 
a futura Universidade venha 
a estar. no futuro. fi liada na 
U niversidade da Organizac;ao 
das Nac;oes Unidas (ONU). 
0 projecto de criac;ao desta 
escola universitaria surge na 
sequencia de uma proposta 
apresentada ao Governo local 
pelo prof. Almerindo Lessa. 
que. recentemente. chefiou na
quele territ6rio uma missao 
cientifica dedicada ao estudo 
do homem asiatico. Segundo 
urn porta-voz governamental. 
espera-se que «pelo interna
cionalismo das materias que 
se pretendem tratar e pelo 
merito dos conferentes» a nova 
instituic;ao possa contribuir 
«para afirmac;ao do prestigio 
cultural de Macau no sueste 
asiatica». 

Prof. Almerindo Lessa 
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L 
Pra9a da Republica {antigo 
Campo do Forno) em Viana do 
Castelo: o Hospital da Miseri
cordia e a Casa da Camara; 
ao centro. o celebre chafariz 
de granito. «ex-llbris» da cidade 

2 Uma rua de Viana do Castelo 

UM POUCO 
DE HISTQRIA 

Tem -se como seguro que 
s6 a partir do seculo XIV a 
«vila» de Viana entrou em 
franco progresso. sendo a par
tir deste ultimo seculo e ate 
meados do sEkulo XVIII. que 
aqui se fixaram inumeros mer
cadores e gentes de diversas 
artes e offcios. No ano de 
1493. ocorreu urn facto impor
tante e que viria ocupar rele
vante papel no posterior desen
volvimento de Viana: a fixacao 
na vila de uma importante 
comunidade judaica. prove
niente da Catalunha. a qual 
ocupou as vielas de Sequeiros 
e Seitaes. Desempenhando um 
papel notavel na epoca dos 
descobrimentos e da expan
sao do comercio. Viana con 
tactava. atraves do seu porto. 
com diversos paises do norte 
da Europa. para onde tran
saccionava vinhos. frutas e 
sal. em troca de tecidos. cute
larias. vidros e tapecarias. Urbe 
permeavel a diversas culturas 
e i novacoes sociais. Viana da 
Foz do Lima. beneficiava de 
um favoravel surto de evolu
cao. povoando-se cada vez 
mais. De urbe de marinheiros. 
mercadores e guerreiros. com 
um policromo formigar s6cio
-cultural. tornou -se cidade e. 
mais tarde. capital de distrito. 

Cami lo Castel o Branco . 
Guerra Junqueiro. Jose Caldas 
e muitas outras figuras via
nanses dedicadas as artes. 
letras ou administracao publica. 
contribuiram para ilustrar o 
nome e as genuinas tradicoes 
da velha cidade. 

Viana do Castelo encabeca 
hoje o distrito do mesmo nome. 
com uma area que se estende 
por 2221 km 2• distribuidos por 
10 concelhos e 287 freguesias. 
Delimitada a leste pelo rio 
Neiva. confronta a poente com 
o rio Minho. cujo curse reparte 
com a Galiza. enquanto ao 
centro corre o rio Lima. 

Supoe-se que o burgo foi 
criado por volta do ano 4000 
A. C. com o nome de Calpe. 
Tratar-se-ia. provavelmente. de 
uma pequena povoacao de 
marinheiros. Sabe-se que. quase 
no inicio da era crista. foi 
invadida pelas legioes roma
nas de Decio Junio Brutus. 
Datam desta epoca as recons
trucoes ou construcoes de 
«castros». da responsabi lidade 
de Decio Brutus. e que tinham 
por objective assegurara uma 
linha defensiva; o mais nota
vel destes monumentos esta 
patente nas ruinas da citania 
de Santa Luzia. Tomando o 
nome de Brut6nia. a cidade 
torna-se importante paco epis
copal. por volta do a no 610. 
vindo a ser ocupada pelos 
arabes quatro seculos mais 
tarde. Os sobreviventes destas 
ultimas invasoes fixaram-se no 
sope da montanha. criando 
o Iugar de «Povoanca» e ai 
erigindo um temple a Santa 
Maria da Vinha. hoje matriz 
da freguesia de Areosa. 

A partir do seculo XVI. 
Viana da Foz do Lima torna-se 
berco de poetas. diplomatas. 
artistas. comerciantes e arti
fice~. Apeiam-se as velhas mu
ralhas e rasgam-se ruas novas 
e zonas habitacionais. No 
Campo do Forno (Praca da 
Republica) edifica-se a Casa 
da Camara; Joao Lopes («0 
velho») concebe a Casa da 
miseric6rdia e desenha e cons
tr6i o chafariz de granite. sin 
gular ex-l ibris da cidade. t. en
tao. criado o condado de 
Viana. marcado por singulares 
construcoes apalacadas. No 
seculo XIX. a rainha D. Ma
ria II concede-lhe categoria 
de cidade. em recompensa 
da leal dade manifestada quando 
do cerco do Castelo deS. Tiago 
da Barra pelas tropas da Junta 
do Porto comandadas pelo 
conde das Antas. A cidade 

passou. entao. a denominar-se 
Viana do Castelo. 

CARACTERISTICAS 
REGIONAIS 

A regiao do Noroeste - que 
abrange as provincias do Mi
nho. Douro Literal e Beira 
Literal - e a area de maier 
densidade populacional de Por
tugal continental (306 hab./ 
/ km2 ) . Dois aspectos regio
nais ha a salientar: por urn 
lado. as minusculas leiras cari 
nhosamente tratadas. trepando 
em ingremes socalcos pelas 
encostas. ocupadas em qual
quer epoca do ano com intensa 
policultura; por outre lado. 
a intensidade de povoamento. 
marcado na paisagem pelas 
inumeras casas de andar. ora 
espalhadas pelo campo. no 
Minho. ora agrupadas em pe
quenos nucleos aninhados en
tre as incisoes abruptas dos 
vales. no Douro. Em toda a 
area domina a pequena pro
priedade: 355 predios rusticos 
por quil6metro quadrado em 
Viana do Castelo. sao poucas 
as famil ias que nao tem uma 
casa pr6pria e um pedacito 
de chao para cultivar. 

Numa populacao tao densa. 
vivendo da terra quase exclusi
vamente. seria d1ficil esperar 
urn nivel de vida elevado. 
Para ultrapassar esta situacao 
dois caminhos se apresenta
vam de imediato a populacao: 
trabalhar na industria ou emi
grar. 

A EMI GRA<;:AO 

No que respeita a emigracao. 
recorde-se que. de 1886 a 
1950. se registaram 342 000 
emigrantes. na sua maioria 
pequenos proprietaries. 0 Bra
sil foi. inicialmente. o pais 
preferido, seguido dos Estados 
Unidos da America. A partir 
da decada de 50 - e espe
cialmente de 60 - apesar 
do surto industrial ter conhe
cido franco desenvolvimento. 
o problema da emigracao agra
vou-se: de 1950 a 70 sairam 
da regiao 236 000 habitantes. 
com 0 maximo de 28 300 
em 1966. 0 local de destine 
variou: o Brasil deixa de ter 
importancia passando o pri
meiro Iugar a ser ocupado 
pela Franca. nomeadamente 
a partir dos ultimos anos da 
decada de 50. A este pais 
cabia. M poucos anos. 75% 
do total de portugueses emi
grados. 0 dinheiro por eles 

enviado e o desenvolvimento 
da industria local contribui
ram de maneira decisiva Para 
as transformacoes agora visi
veis na paisagem: em vez 
das tradicionais casas de blo. 
cos de granite. raramente apa. 
relhados e caiados. veem-se 
estas mesmas casas amplia. 
das. rebocadas e pintadas de 
cores berrantes e. entre elas 
- principalmente nas extremi
dades das aldeias - casas 
grandes. de cimento. geral
mente de dois andares. corn 
vistosas escadas exteriores. 

GENTE DE 
«AO -PI:.-DO-MARn 

Nao e exagero afirmar que 
Viana do Castelo possui o 
condao de alegrar a vista aos 
que nela moram ou a visitam. 
Sao inumeraveis as suas festas 
e romarias. feiras e arraiais. 
Possui monumentos e obras 
de arte que sao motive de 
interesse a diversos titulos. 
Por outre lado. e bern conhe
cida a hospitalidade e a sin
gela simpatia da sua gente. 
mantendo seculares tradicoes 
de usos e costumes. o que. 
se pensarmos ainda no encanto 
da paisagem, nos leva a criar 
uma «paixao» amena por esta 
cidade e pela sua gente de 
«ao-pe-do-mar». 

Mas. para alem do hUmus 
humane. existem as perspecti
vas para o futuro. as quais. 
quando finalmente aproveita
das. poderao fazer desta velha 
e airosa cidade. uma capital 
cosmopolita. um porto labo
rioso. uma terra industrializada 

RECURSOS NATURAlS 

Referimo-nos. obviamente. 
as suas potencialidades indus
triais e as riquezas do seu 
subsolo. Com efeito. segundo 
dados recentes. conhecem-se 
123 minas ou jazigos espa
lhados pela regiao periferica. 
sendo 80 de estanho. 1 2 de 
volframio. 22 de volframio e 
estanho. 1 de tantalio. 1 de 
estanho e tantalio. 1 de estanho 
e arsenico. 1 de ouro e prata. 
1 de ferro e 4 de caulino. 

A par desta enorme riqueza 
ainda inaproveitada. sao 
conhecidas e justamente apre
ciadas as aguas minero-medi
cinais de Melgaco e Moncao. 
No rio Minho. pesca -se o 
salmao. savel. lampreia. tainha. 
mujo e solha: no rio Lima. 
o savel. lampreia. solha e 
enguia; em outros curses de 





menor importAncia existe a 
truta. a boga e o escalo. 

No entanto. os homens em1· 
gram. Emigram em numero 
excessivo. sobretudo os dos 
meios rurais vianenses. Por 
isso se torna mais premente 
o aproveitamento de todas as 
capacidades e potenc1alidades 
da regiao. com vista ao re· 
gresso def1n111vo desses m1lha· 
res de brac;:os validos. com 
vista ao maior progresso e a 
mteira valorizac;:ao da cidade 
e da regiao circunvizinha 

[][]' 
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VIS(a aerea da Basilica de Santa 
Lvz1a e da zona litoral 

2 Viana do Castelo vista do monte 
de Santa Lvzie 

3 Festas da Senhora d'Agoma 
aspecto do conep etnograflco 



FESTAS DA 
SENHORA DA AGONIA 

As «Festas de Nessa Se
nhora d'Agonia» catacterizam
-se. antes de tudo. pelo seu 
cortejo etnogratico. artesanal 
e aleg6rico. que caminha todos 
os anos. ao sol quente. pelas 
ruas polvilhadas de gente de 
todos os quadrantes. entre a 
qual se distmguem os emi
grantes em f~rias. Passam Qa
jens com as cores heraldicas 
de Arcos de Valdevez. Ponte 
da Barca. Ponte de Lima. 
Paredes de Coura. Melga.;;o. 
Mon.;;ao. Valen.;;a. Vila Nova 

de Cerveira e Cammha E curio 
samente. surge a f1gura de 
Viana que. sem ceptro nem 
corea. teima em ser pnncesa 

0 MORDOMO : 
UMA TRADICAO 
ANCESTRAL 

Em todas as freguesias rurais 
ex1ste urn mordomo. cuidado
samente escolhido com urn 
ano de antecedencia. Com 
promete-se este mordomo a 
diligenciar o recrutamento dos 
musicos e a oferecer a comi 
tiva. encabe.;;ada pelo paroco. 

o almo.;;o-banquetedodomingo 
{ou segunda-feira) de Pascoa. 
No Minho. ningu~m se escusa 
a estas fun.;;oes de «mordomo». 
por mais dinheiro que tal 
«honra» obrigue a dispender. 
ou pelo menos assim era ainda 
nao M muito tempo.. Nao 
se tratara somente de agradar 
ao «C~u». tambem ~ precise 
impressionar os vizinhos e os 
despe1tados de-ao-p~-da
· porta. num despique sempre 
renovado de ano para ano. 

Quando a none se apro
xima e os homens se sentem 
ja cansados. faz-se o «Cia
mom. nas terras dos Arcos 

2 
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e de V1tonno. Na hora do 
recolher das cruzes que antra
ram nas casas de aldeia. pobres 
ou ricas. juntam-se os mor
domos. os conhecidos e o 
Pilroco. na ultima casa a visi
tar. Chega ali. entretanto. a 
orquestra de cordas - violi
nos. violas. cavaquinhos e vio
loes -. a cargo de velhos 
musicos da localidade. Apron
la-se o grupo coral. composto 
de rapazes e raparigas sao 
entao os «clamores» das cru
zes cantados £ o clamor da 
Pilscoa ! 

Provenientes das festas 
hebraicas de Jerusalem e das 
festas pagas de Roma e de 
Atenas. conservam-se. assim. 
nos nossos dias os usos e 
costumes que promoveram es
tas manifestac;:oes. De resto. 
em Viana e sua regiao. per
siste a lenda ou a hist6-
ria? - de que a cidade foi 
fundada com o nome de Calpe. 
no ano de 2086 antes da 
nossa era. por D1omedes. filho 
de Tydeu. re1 de Ot61ia. na 
Grecia. poucos anos depois 
da destruic;:ao de Tr6ia. 

1 

!..!::-----' _j 
Um aspecro de procissiio da 
Senhora d 'Agonia 

2 Oesfile de «cabe~udos» 
3 Um espectaculo de dan(:<J fol

cl6flca mmhota durante as fes
tividades 

4 Mulheres mmhotas com trajos 
trad!Cionais 
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Rosa Ramalho 
UMA MULHER DO MINHO 
Tinha urn f orno. Urn dia 

aqueceu-o com a lenha re
colhida nos baldios. Cozeu 
nele o barro onde repro
duziu figuras da sua intan
cia. Correu romarias a ven
d6-las. Resistiu ao tempo, 
a moldar essas figuras. Urn 
dia disse a alguem: «Nada 
mais pe~o 6 vida que uma 
bilha de barro». E, por 

artes ((mflgicas», a vida deu
- lhe mais que a bi lha : criou 
uma arte, uma escola, urn 
nome de artista com assi
natura e tudo. Depois mor
reu. Mas fica registado no 
seu barro. para alem da 
morte. o tra~o fantasista 
das mlios simples desta 
mulher do Minho. 



FEIRA DO QUEIJO DA SERRA 

Na regiao da Serra da Estrela, reali
zou-se pela primeira vez, uma «Feira do 
Queijo da Serra». iniciativa que decorreu 
nos mercados municipais de Seia. Gou
veia e Manteigas. Ao todo, s~gundo foi 
anunciado, venderam-se ma1s de dez 
toneladas de verdadeiro que.ijo da. serra. 
premiando-se alguns dos trad1C1ona1s pas
tares desta regiao beira, notaveis obreiros 
desta delicia tao genuinamente portu 
guesa. Lembramos ao leitor que, vltima 
de fen6menos s6cio-econ6micos de 
ordem varia, o procurado e autentico 
queijo da serra, atravessa uma fase dificil 
que quase levou a sua extin9ao. Seja 
pela idade avan9ada da ma10na dos 
obreiros da «maravilha»; seja porque a 
inevitavel industrializa9ao do produto, 
mais compensadora economicamente, fez 
com que este perdesse muito da sua 
qualidade, quando nao e aturadamente 
trabalhado por maos de mestre. 

Segundo declarou o presidente do 
Municipio de Seia, o certame foi um 
t xito, nao s6 no que concerne a quali 
dade dos queijos apresentados, como 
tambem sob o ponto de vista comercial. 
Em Seia, por exemplo, concorreram 80 
pastores-produtores das varias aldeias da 
vizinhan9a. 0 juri , constituldo por pas
tores e suas mulheres, apreciou e julgou 
da qualidade do fabrico do queijo. 

Segundo a opiniao do juri. que nao 
foi contestado. o melhor queijo apresen
tado em Seia foi o de um velho pastor 
da localidade da P6voa Nova, Manuel 
Francisco Cardoso. Em Gouveia. por sua 
vez. o primeiro premio coube a Maria 
Adelaide de Sousa Gomes, de Aldeias. 
Ambos receberam seis mil e quinhentos 
escudos cada. Em segundo Iugar classi
ficou-se Joaquim Mendes Garcia, de 
Valezim. e. em terceiro, o pastor J ose 
An~6nio Baptista, de Sabugueiro. De 
assmalar que os pastores da aldeia de 
Sabugueiro obtiveram mais seis premios 
de Qualidade, nas classifica96es entre o 
quarto e o decimo quinto lugares. 

Esperamos que esta iniciativa relevante 
motive e incentive os produtores locais, 
desenvolva os circuitos de mercado deste 
tio tlpico produto da Serra. 

r,_, aspectos da primeira «Feira do Oueiio 
dt Serra» ' 
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Tomar: 
Festas 
dos Tabuleiros 

Vao-se realizar entre 14 e 17 
de Julho pr6ximo as tradicio
nais Festas dos Tabuleiros 
nesta cidade. A Comissao 
Municipal de Turismo apre
sentou jtl o programa a Camara 
local. As referidas festas serao 
constitufdas por vtlrias expo
sic;:oes subordinadas ao tema 
«As Potencialidades do Con
celho»: alem do Cortejo dos 
Tabuleiros o programa inclui 
concursos de montras e ruas 
ornamentadas. urn festival des
portivo. arraiais populares e 
urn especttlculo taurino. Estas 
festas. de remotas tradic;:oes. 
primam pelo seu cotorido e 
engenhosa ornamentac;:ao de 
flores que jovens raparigas 
levam. em tabuleiros, sobre as 
cabec;:as em cortejo que per
corre as ruas da cidade. 

Coimbra: 
Festas da Rainha 
Santa 

Em recente reuniao. 
a Comissao Executiva das Fes
tas da Rainha Santa e da 
cidade de Coimbra. que decor
rerao de 1 a 9 d~ Julho. 
deliberou dar nivel nacional ao 
Cortejo Etnografico. Saliente-se 
ainda. entre as deliberac;:oes 
da Camara. a prefer€mcia dada 
para cartaz a uma gravura da 
Rainha Santa. datada de 1 530 
e que se encontra no Museu 
Nacional Machado de Castro. 
A edilidade decidiu. por outro 
lado. ence!ar contactos. junto 
das autoridades competentes. 
para a realizac;:ao das Feiras 
Popular e Industrial que inte
grarao. em princfpio. o pro
grama· das referidas festas. 

Exposic;:ao-Feira 
Agricola e 
Industrial 
de Vila Franca 
de Xira 

Realizar-se-tl. de 6 a 14 de 
Marr;:o pr6ximo. a Ill Exposi
c;:ao-Feira Agricola desta labo
riosa e tradicional vita. Esta 
e a primeira edir;:ao do car
tame a ser organizada pela 
Camara Municipal da locali 
dade. atraves dos seus servi 
r;:os de lnformac;:ao e Turismo. 
os quais. para o efeito. cons
tituiram um !:>"<.retariado Per
manente. Assinale-se que as 

duas edic;:oes anteriores foram 
organizadas por uma firma do 
ramo. nao tendo sido possivel 
ao Municipio colmatar. a tempo. 
as lacunas que entao se veri
ficaram. 

Feira do Mar 
na Figueira 
da Foz 

A Comissao Municipal de 
Turismo da Figueira da Foz. 
levartl a efeito. entre 17 e 25 
de Junho deste ano. a Feira 
do Mar («Fimar 78»). 0 car
tame pretende. essencialmente. 
criar uma oportunidade para 
a apresentar;:ao das diversas 
actividades econ6micas ligadas 
ao mar. suas realidades. poten
cial idades hist6ria e futuro. 
Paralelamente a Feira do Mar. 
esttl previsto a efectivac;:ao de 
toda uma serie de reatizac;:oes. 
com realce para conferencias. 
manifestac;:oes culturais e pro
vas desportivas. concLirsos. etc .. 
que preencherao a semana de 
durar;:ao da «Fimar 78» e que 
preencherao a semana de dura
r;:ao da «Fimar 78» e que 
deverao estender-se mesmo 
para alem da data de encerra
mento do certame. A «Fimar 78» 

1 Tomar: Conejo dos Tabuleiros 

ficartl instalada junto a entrada 
da barra e da praia da Figueira 
da Foz. na tlrea circundante 
do velho e hist6rico forte de 
Santa Catarina. ocupando 
cerca de 40 mil metros qua
drados. 

Algarve: 
Programac;:ao 
deste ano 

Durante uma reuniao com 
a imprensa. efectuada no Hotel 
da Balaia. perto de Albufeira, 
a Comissao Regional de 
Turismo do Algarve. atraves 
do seu presidente. apresentou 
urn Iongo relat6rio das activi
dades realizadas em 1977. 
assim como todo o programa 
previsto para 1978. do qual 
citamos os principais pontos: 
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- Feira de Antiguidades. 
em Faro. com durar;:ao 
de 8 dias: 

-Concerto Musical na 
Semana Santa. na Se 
de Faro. pela Orquestra 
e Coro da Fundac;:ao Gul
benkian: 

- Semana Musical da Pri 
mavera. com a reatiza
r;:ao. por toda a provin 
cia. de varios concertos: 

2 -4 Rainha Santa. num quadro de um pintor flamengo da epoca 

- Campeonato lnternacio. 
nat de Trro ao Voo. ern 
~aro. c.?m previsivet Par. 
tlcrpar;:ao de alguns do 
melhores atiradores euro~ 
peus: 

- Feira Nacional de Arte. 
sanato. iniciativa. inedita 
e que se julga vir a se 
de grande efeito promo~ 
cional para a Regiao e 
o Pats: " 

- Verao Musical do Algarve 
durante os meses de 
Julho e Agosto. corn a 
colaborar;:ao dos servir;os 
de musica da Fundar;a0 
Gulbenkian: 

- Festival de Musica de 
Jazz. em Julho. com a 
colaborar;:ao do Clube 
Cascais Jazz: 

- Concurso de Constru. 
r;:oes na Areia . err 
Agosto: 

- II Festival Nacional de 
Folclore/ Algarve-78: 

- Concertos de Bandas 
Militares. em Novembro. 

- II Encontro de Teatro 
Amador. em Dezembro. 

Estas iniciativas programa
das pela C. R. T. A. vem na 
sequencia dos sucessos alcan
r;:ados em 1977 na promor;:ao 
turistica da regiao. Para o ano 
em curso. ainda segundo as 
informar;:oes prestadas na refe
rida reuniao. os esforr;:os de 
propaganda e promor;:ao. serao 
desenvolvidos. sobretudo. nos 
E. U. A.. Canada. Holanda. 
Belgica. Espanha. lnglaterra. 
Paises Escandinavos e Alema
nha Federal. 

Festa do 
Emigrante/78 

0 semanario «Noticias da 
Covilha» anunciou que o 
Secretariado Diocesano da 
Emigrar;:ao. com sede no Cen· 
tro Cultural desta cidade. levara 
a efeito. no mes de Agosto. 
a Festa do Emigrante. a nfvel 
diocesano e nao apenas a ntvel 
local. Em datas diferentes e 
com programa pr6prio. as 
diversas iniciativas desta Festa 
i rao decorrer em Casegas 
(Covilha). Aldeia de Santo 
Ant6nio (Sabugal) e na vila 
de Trancoso. Na Covilha. ern 
data ainda a designar. far-se-a 
uma exposir;:ao de pintura do 
emigrante Ant6nio Barrocas. 
Para as dioceses do Nordeste 
- Portalegre. Guarda, Viseu. 
Lamego. Vila Real. Caste~o 
Branco e Braganr;:a - estao 
previstas diversas realizar;:oes 
neste ambito 
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LUiS CABRAL EM LISBOA 

DESENVOLVIMENTO DAS RELACOES LUSD-GUINEENSES 

A convice do general Ramalho Eanes 
dtJSiocou-se a Lisboa, para uma visits 
of;ciai de cres dias. o Presidence do Con
$81110 de Escado da Guine-Bissau. Luis 
C.bral. Durance esca VISitS foram assi
fiB(}os novos acordos de coopera9iio 
t111tte os dois palses. dando-se. assim, 
concinuidade as excelences rela96es diplo
m8ticas encre Portugal e a Guine-Bissau. 

Antes da chegada do Chefe de Estado 
guineense ao nosso Pals. decorreu, em 
Lisboa. a reuniao da Comissao Mista 
c1e Cooperac;ao entre Portugal e a Guine
·Bissau. Esta Comissao tern reunioes 
alternadas nas duas capitais. tendo como 
objectivo debater todos os aspectos refe· 
rentes aos acordos de cooperac;ao em 
vigor e. simultaneamente. preparar novas 
tormas de cooperac;ao. a curto e medio 
prazo. entre os dois palses 

Membros das delegac;oes portuguesa 
e guineense consideraram alta mente posi
bYas as conclusoes desta reuniao. tendo 
o director-geral da Cooperac;ao da Guine
·Bissau. lnAcio Semedo - que chefiou 
a delegac;ao do seu pals - declarado, 
em conferencia de imprensa. que (<nao 
existem obstAculos ao incremento da 
frutuosa cooperac;ao que tern vindo a 
verificar-se». 

Para ah~m do estabelecimento de pro
jectos de acordo em diversos sectores 
foram estudadas as perspectivas de urn 
incremento das trocas comerciais. lnAcio 
Semedo recordou. a prop6sito. que a 
Guine-Bissau importa de Portugal cerca 
de 60 por cento das mercadorias e bens 
de consumo provenientes do exterior 
e tern. por isso. «todo o interesse na 
assinatura de acordos preferenciais entre 
os dois paises». 

Referindo-se a cooperac;ao militar entre 
Lisboa e Bissau. lnacio Semedo afirmou 
que ela nao colide «nem com os com
promissos de Portugal na NATO nem 
com a opc;ao politica da Guine-Bissau 
como pais nao-alinhado». Essa coope
ra(:io desenvolve-se. sobretudo. ao nlvel 
da formacao de quadros entre a Forc;a 
A6~ea e a Armada portuguesas e o comis
~•o guineense dos Transportes. 

«GESTQ DE AMIZADE)) 

8
f? chefe da delegacao da Guine

irn •ssau ~alientou. por outro I ado. a 
. Portanc•a do acordo de cooperac;ao 

c•entlfica e tecnica e do acordo no 
dornlnio das pescas. assinados no ano 
Plssado e ja em execuc;ao. 

lnAcio Semedo mostrou-se particular
mente optimista quanto aos resultados 
deste ultimo acordo. sublinhando que 
Portugal «e um pais que tern uma longa 
tradicao neste sector. e n6s achamos 
que alem de estarmos ligados pelo laco 
hist6rico que e a lingua. OS marinheiros 
guineenses poderao facilmente aprender 
a arte da pesca com os seus colegas 
portugueses». Recorde-se que. ainda neste 
ambito. se encontram na capital portu
guese alguns bolseiros guineenses. se
guindo estudos de formacao profissional. 

Nas suas declaracoes a imprensa. lnA
cio Semedo adiantou ser possivel que 
em breve se concretize a constituicao 
de uma sociedade mista luso-guineense 
no sector das pescas. e destacou ((0 

gesto de amizade» dos armadores por
tugueses que operam nas aguas territo
riais da Guine-Bissau. traduzido na oferta 
da primeira captura de oitenta toneladas 
de peixe aquele pais. «0 nosso Governo 
ficou bastante sensibilizado com esse 
gesto de amizade e simpatia do povo 
portugues para com o povo guineense». 
afirmou. 

MEN SAG EM 
AO POVO PORTUGU£S 

Na vespera da sua partida para Por
tugal. o Presidente Luis Cabral dirigiu . 
atraves dos microfones da emissora da 
Guine-Bissau. uma mensagem ao povo 
portugues, da qual transcrevemos as 
seguintes passagens: 

«Neste memento. que consideramos 33 
hist6rico nas novas relac;oes criadas entre 
os nossos dois povos. niio podemos 
deixar de render uma homenagem par-
ticular a mem6ria de todas as vitimas 
do fascismo que. como nossos compa
nheiros de luta que foram contra o 
colonial-fascismo portugues. conquista-
ram um Iugar particular no coracao de 
todos os combatentes da liberdade da 
nossa terra. 

A nossa presenca em Portugal. res
pondendo ao amavel convite do senhor 
general Ramalho Eanes. mostra o desejo 
sincero dos nossos dois Governos em 
tratar tudo 0 que possa haver de util 
nas relac;oes humanas que se criaram 
no passado dos nossos povos. de maneira 
que a cooperacao frutuosa que se vern 
processando se possa consolidar e desen
volver em bases seguras ao servico da 
amizade entre o nosso povo com o 
povo portugues amigo». 

A comitiva que acompanhou o Pre
Sidente da Gume-Bissau nesta vis ita 
oficial inclula seis membros do Governo 
daquele pais. os comissArios de Estado 
dos Neg6c•os Estrange1ros. Vitor Saude 
Mana. da lnformac;ao. Manuel dos San
tos. da Jusuc;a. Fidells Cabral Almada: 
da SaUde. Joiio Costa: do Comercio e 
Artesanato. Armando Ramos: e da Edu
cacao Nacional. Mario Cabral. 

((REENCONTR O 
DE DOIS POVOS)) 

No aeroporto da Portela. Luis Cabral 
foi recebido pelo general Ramalho Eanes. 
pelo presidente da Assembleia da Repu
blica. Vasco da Gama Fernandes. e pelo 
ministro de Estado. Henrique de Barros. 
que representava o Primeiro-ministro. 
Mario Soares. 

0 primeiro encontro oficial entre os 
dois Chefes de Estado decorreu. mais 
tarde. no Palacio da Ajuda. onde Luis 
Cabral se deslocou para apresentar cum
primentos ao Presidente portugues. 

Ao discursar nesta cerim6nia. o general 
Ramalho Eanes considerou que a visita 
a Portugal do Chefe de Estado gui
neense se revestia «de urn significado 
hist6rico indiscutivel». dado que repre
sentava «O reencontro de dois povos. 
em cond•coes de inteira igualdade e 
plena soberania». 

«Cuero, fundamentalmente. em nome 
do povo portugues - prosseguiu Rama
lho Eanes . dirigir a vossa excelencia. 
como Chefe de Estado e ainda como 
herdeiro espiritual e hist6rico de Amilcar 
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1 Luis Cabral ao ser recebido por Ramalho Eanes no Pa/8cio de Beiem 
2 Luis Cabral. acompanhado por Ramalho Eanes. passa revista a guarda de honra, ap6s ter 

desembarcado no aeroporto da Portela 
3 0 Presidente da Guine·Bissau em declara96es a imprensa 
4 Mario Soares e Luis Cabral durante a cerim6nia de assinatura dos novos acordos de coopera9iio 

luso -guineense 
5 0 Chefe de Estado gumeense ao ser recebido na Assembleia da Republica por Vasco da Gama 

Fernandes 
6 Os Chefes de Estado da Guine-Bissau e de Portugal trocam um brinde durante o banquete 

que decorreu no Pa/8cio da Ajuda 

Cabral. as nossas melhores sauda<;:iies 
e os desejos sinceros de que esta ami· 
zade renascida em plena igualdade possa 
crescer. num quadro de respeito mutuo. 
em que nao haja ingerencias de um 
Estado noutro Estado. haja respeito pleno 
pela soberania e haja uma preocupa<;:ao 
pragmatica de considerarmos os nossos 
interesses comuns e conseguirmos para 
eles a melhor conjuga<;:ao». 
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sua vez. o Pres1dente Luis Cabral. 

1s de agradecer as palavras do 
·~ral Eanes. af1rmou. nomeadamente ".£ interessante notar que a nossa 

cao tem vivido e continua a v1ver 
formacoes profundas nas relacoes 

os povos. Penso que sendo vossa 
1~nc1a o primeiro Presidente cons

c1onal do novo Portugal democrat1co 
))810 facto de eu ter tamb~m sido o 

eiro Presidente eleito da Republ1ca 
ell Guin~-Bissau. se nos oferece uma 
oportunidade unica de sermos os obreiros 
ctessas transformacoes nas relacoes entre 
os nossos povos. transformacoes quali 
1111Jvas que. estou absolutamente seguro. 
i!fvuao profundamente os interesses dos 
npssos povos. os mteresses da paz. da 
'fii"Preensao. da am1zade e da coope 
~ entre todos os povos» 

VIBITA A ASSEMBLEIA 
lA REPUBLICA 
I! AO LABORATORI O 
DE ENGENHARIA CIVIL 

luis Cabral seguiu depo1s para o 
Pal~10 de S Bento. onde fo1 receb1do 
pelo pres1dente da Assemble1a da Repu
bliCa e pela ma1ona dos deputados 
Vasco da Gama Fernandes ahrmou. na 
ocasiao. que esta visita representava 
tum momento transcendente para o Par
lemento» e prestou homenagem a Amllcar 
Cabral. fundador do PAIGC tendo ainda 
recordado que o povo portugu~s sempre 
se opes a guerra colon1al 

Em resposta. Luis Cabral sublinhou 
que «Como povos livres na 1gualdade 

de direitos e aspiracoes. abrimos uma 
pagina nova na nossa hist6na. onde nao 
podem haver preconceitos. mas serao 
registadas as relacoes que se cnaram 
e vao para alem de todas as divergencies 
politicas que terao exisudo». 

0 Presidente da Guine-B1ssau ass1s 
uu. durante alguns minutes. a sessiio 
parlamentar. tendo escutado a le1tura 
do voto de congratulacao pela sua visita. 
o qual fora aprovado por unanimidade 
no infcio da sessao. 

No segundo dia da sua estada em 
Lisboa. Luis Cabral visitou o Labora 
t6rio Nacional de Engenharia Civil. onde 
apreciou varias obras e estudos ja exe
cutados ou em curso. 0 director do 
LNEC. Ferry Borges. explicou ao ilustre 
visitante a organizacao e activ1dades do 
Laborat6no. tendo destacado a aptidao 
e espec1al qualificacao deste organismo 
para o sector de obras publicas. A ter
mmar. Ferry Borges formulou votos de 
que prox1mamente se venha a efectivar 
e desenvolver uma estreita cooperacao 
entre os dois parses no sector da enge
nhana civil 

PROJECTO DE COLABORACAO 
NO SECTOR DA AGRONOMIA 

Acompanhado pela sua comitiva. o 
Chefe de Estado guineense deslocou se. 
a seguir. ao lnstituto Superior de Agro
nomia. 

0 presidente do conselho directive 
do ISE. prof. Castro Rego. salientou. 
na ocasiao. o significado desta visita 

de Luis Cabral ao nos!io Pais. efectuada 
na sua dupla qualidade de «Presidente 
da Republica de um novo pals de expres
sao portuguesa e de digno continuador 
e herdeiro de Amllcar Cabral. antigo 
aluno desta escola e tecnico distinto. 
que mu1tos de n6s conhecemos e esti
mamos e cuja morte prematura muito 
lamentamos». 

0 prof. Castro Rego recordou que 
Amllcar Cabral, «ap6s a sua formatura. 
no meio de incompreensao e dificuldades». 
encontrara naquele Institute «a amizade.' 
a compreensao e o reconhecimento dos 
seus etevados meritos». 

0 presidente do conselho directive 
manifestou depois. em nome do ISA. 
o desejo de «continuar a colaborar com 
a Republica da Guin~-Bissau. na pro
cura de solucoes que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida das 
nossas populacoes». colaboracao que 
podera vir a ser intens1ficada no que 
respeua ao <<ensmo e investigaciio nos 
sectores agricola e florestal». Castro Rego 
referiu. a prop6suo. que o Institute 
«tem continuado a ded1car a sua aten
cao, dentro das possibilidades de que 
d1spoe. aos problemas da agriculture 
e siv1cultura tropica1s e da tecnologia 
dos seus produtos». 

HOMENAGEM 
A AMILCAR CABRAL 

lnterve10 a seguir o prof. Baeta Neves 
que salientou «a honra de. durante qua
tro anos. ter contado com a colaboracao 
do engenheiro-agr6nomo Amilcar Lopes 
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36 Cabral. tendo ficado para sempre a mais 
grata recorda<;:ao desse perlodo». 0 ora
dor recordou a llpoca em que aquele 
dirigente do PAIGC desenvolveu traba
lhos de investiga<;:ao cientifica em v~rios 
departamentos do ISE. af1rmando a dado 
passo: «Raros sao aqueles que possuem 
ta is atributos e a quem a agronomia 
ficasse a dever tanto». 

Encerrou a sessao o comiss~no de 
Estado da Educa<;:ao da Guine-Bissau 
que agradeceu as palavras de amizade 
proferidas em homenagem ao fundador 
do PAIGC. A delega<;:ao guineense visitou 
depois os sectores em que Amflcar 
Cabral desenvolveu o seu trabalho. 

«DESENVOlVER OS l ACOS 
DE INTERESSES COMUNS» 

Durante o banquete que ofereceu em 
honra do Chefe de Estado da Gurne
• Bissau. o Presidents Ramalho Eanes 
afirmou que a visita de luis Cabral ao 
nosso Pars culminou urn esfor<;:o de 
aproxima<;:ao. constituindo ainda «urn tes
temunho ev1dente da senedade e isen
<;:ao» que norteiam a politica de Por
tugal no que respeita a «coopera<;:ao 
com os novos paises de expressao por
tuguese». 

Depo1s de acentuar «O alto grau de 
entendimento entre os dois Estados» 
e de prestar homenagem a Amflcar 
Cabral. o Presidente Eanes recordou que 
<<quando se pode pensar na mesma 
lingua. supera-se uma das maiores bar
reiras ao entendimento entre os homens>>. 

Referindo-se a coopera<;:ao entre Por
tugal e a Guinll- Bissau. Ramalho Eanes 
defendeu-a como «forma privilegiada de 
manter e desenvolver os la<;:os de rnte
resses comuns>> e acrescentou: 

«~ nosso desejo. e nisso nos empenha
mos. desenvolver id~nticos processes de 
colabora<;:ao com os outros parses de 
expressao portuguese sendo desneces
sario mencionar especialmente Cabo 
Verde. ainda neste caso ligado a Guine
-Bissau por evidentes la<;:os de unidade». 

0 Presidente sublinhou ainda a neces
sidade da «Cria<;:ao de estruturas que 
ligassem todos os Estados de expressao 
portuguese na protec<;:ao e defesa contra 
os actuais 1mmigos comuns - o subde
senvolvimento e a explora<;:ao dos parses 
pobres pelos paises ricos». 

0 general Ramalho Eanes aproveitou 
a ocasiao para anunciar a pr6xima cria
<;:ao de «6rgaos e instrumentos jurfd1cos 
que salvaguardem a diQnidade das rela -

<;:oes entre os parses de expressao por
tuguese. os interesses desses novos Esta
dos e os interesses de Portugal». 

Em resposta ao discurso do Presi
dents portugues. luis Cabral agradeceu 
as «demonstra<;:oes de simpat1a e frater
nidade>> com que foi acolhido no nosso 
Pals e afirmou. nomeadamente: 

«Ao Iongo das confronta<;:oes susci
tadas pela Hist6na num passado ainda 
recente. a Guine-Bissau situou as suas 
rela<;:oes com Portugal na sua verdadeira 
perspective - a dos interesses reais 
dos nossos povos. Foi nessa base que 
assent~mos a nossa luta armada de 
liberta<;:ao nacional - o que se revelou 
como uma contribui<;:ao solid~ria para 
o derrube do regime retr6gado que usur
para a liberdade do pr6prio povo por
tugu~s durante a noite fascista de meio 
seculo» 

Reconhecendo embora que «o processo 
de coopera<;:ao iria reflectir. na sua pri
meira fase. as i ncid~ncias do passado». 
luis Cabral lembraria que. logo em 
Julho de 1975. a visita de Aristides 
Pere~ra a Portugal culminaria «com a 
assrnatura de urn acordo geral de coope
ra<;:ao e amizade» a que se seguiriam 
varios acordos especfficos nos mais diver
sos dominios. 

0 Presidente lufs Cabral acentuou 
tambem que «a nova snua<;:ao de liber
dade viv1da em Portugal e na Guine
·Bissau possibilita ainda urn intenso 
intercambio no campo da cultura. das 
artes e da ciencia. atraves do conheci
mento mutuo da especialidade dos valo
res de civiliza<;:ao e do enriquecimento 
que daf resulta, o espfrito criador dos 
nossos povos>>. 

Mais adiante. lufs Cabral elogiou a 
ac<;:ao do Chefe de Estado portugu~s. 
mencionando o importante papel desem
penhado pelo general Ramalho Eanes 
«no combate que Portugal vern travando 
pela consolida<;:ao da democracia. consi
derando-o indissoci.tlvel do esfor<;:o para 
manter com os nossos paises ernergentes 
da luta de liberta<;:ao la<;:os de amizade 
e coopera<;:ao. e rela<;:oes de urn novo 
tipo, baseadas na igualdade. no respeito 
mutuo e no interesse reciproco dos 
povos» 

CONVERSAC0ES 
COM MARIO SOARES 

No dia seguinte. o Presidents gui
neense teve uma reuniao com o Pri
meiro ministro portugu~s. Mario Soares. 

Am/lear Cabral. fundador do PAIGC. f01 evo
cado durante uma sessao que decorreu no 
lnsll/uto Supeoor de Agronomia Nas 1magens. 
um aspecco da ass,sr~nc1a 8 ceom6ma. a que 
esreve presenre Luis Cabral e que foi encerrada 
com uma alocu98o de Mtmo Cabral, comissario 
de Estado da Educa98o da Guma 81ssau 

no Palac1o de Oueluz. As conversa<;:oes 
entre os dois estadistas rncidiram sobre 
aspectos gerais da coopera<;:ao luso-gui 
neense e. designadamente. sobre a mate
na dos acordos a cuja assinatura lufs 
Cabral ass1stiu. mais tarde. no Minis
teno dos Neg6cios Estrange1ros. 

0 Chefe de Estado da Guine-Bissau 
visitou a escola de pesca de Pedrou 
<;:os - onde presenciou uma aula do 
curso frequentado por qurnze jovens 
bolseiros guineenses que. no ambito 
da coopera<;:ao entre os dois parses. 
estudam presentemente naquela escola 
a Esta<;:ao Agron6mica Nac1onal. em 
Oe~ras. eo lnstltuto de Med1crna Trop1cal. 
tendo alnda presidido a inaugura<;:ao de 
uma exposi<;:ao sobre arte guineense. 
na Funda<;:ao Gulbenkian 

NOVOS ACORDOS 
DE COOPERACAO 

Durante a estada de Luis Cabral em 
Lisboa. foram assinados quatro acordos 
de coopera<;:ao. em cenm6n1a que decor 
reu no Ministerio dos Neg6cios Estran
gelros. 

Urn dos acordos refere se ao campo 
cultural e «tern por objeCtive incentivar 
o rntercambio cultural. artfstico. cientffico 
e desport1vo entre ambos os povos». 
sendo de salientar. entre outros pontos. 
o prop6sno de difundir a lingua portu 
guesa e manter a sua unidade orto 
grafica. · 

De sahentar igualmente. o compro
misso de «se tomarem as medidas neces 
s~rias para assegurar a conserva<;:ao de 
monumentos e especies h1st6r1cas e artfs 
ticas. relatives a outra parte. existentes 
nos respectivos territ6rios». Por outro 
lado. e enquanto nao ex1st1r urn acordo 
especifico para o sector da informa<;:ao. 
o convenio agora assinado menciona 
como «preocupa<;:ao de ambas as partes. 
o desenvolvimento da coopera<;:ao nos 
dominios do jornalismo. da radiodifusao 
e da televisao» 

Urn segundo acordo e «relatiVO a 
coopera<;:ao e ass1stencia tecnica no domr 
nio da avia<;:ao civil». visando. nomeada· 
mente. «a colabora<;:ao na manuten<;:ao 
e funcionamento dos serv1<;:os da aviacao 
civil e a formacao. treino e reciclagem do 
pessoal guineense>>. bern como «a asses 
soria tecn1ca em tudo o que respe1tar 
a reunioes mternacionais da aviacao 
civil e a elabora<;:ao de pareceres nos 
estudos relatives a cria<;:ao. estrutura<;:ao 
e desenvolvimento de organismos da 
av1acao c1vil na Gume -B1ssau». 

0 acordo no domfn1o da saude refere 
que Portugal. «na medida das suas pos
sibilidades». se compromete «a asse
gurar o tratamento (e o eventual mter
namento) em estabelecimentos hospita
lares oficiais. em Portugal. de naciona1s 
guineenses>>. Por outro lado. o nosso 
Pais compromete-se a cooperar tambem 
na forma<;:ao de «tllcnicos medicos e 
tecnicos auxiliares de medicina. quer 
no domlnio da medicina hospitalar quer 
no domin1o da saude publica». prevendo
-se ainda a colabora<;:ao de Portugal 
«nos programas guineenses de saude 
publica. sobretudo nos respeitantes a 
epidemiologia e profllaxia das doencas 
transmissfveis>>. 

No que se refere ao ensrno e forma<;:ao 
profissional - objecto do quarto acordo 
preve-se «expressamente o acesso de 
naciona1s do Estado da Guine-B1ssau 
aos estabelecimentos portugueses de en
sino e de forma<;:ao profissional. bern como 
a estagios profissionais em organ1smos 
publicos e privados». 

Estes acordos foram assinados pelo 
Prime1ro-mmistro portugues e os deten
tores das pastas respectivas por parte 
da Guine-Bissau. 

CONFER£NCIA DE IMPRENSA 

Durante a conferencia de imprensa 
que se seguiu. Mario Soares usou da 
palavra para analisar as rela<;:oes luso
-guineenses. afirmando a dado passo: 

«Para o Governo portugues fo1 urn 
momento verdadeiramente hist6nco a 
viagem do Presidents da Guine- B1ssau. 
pelo que por si representa e pela maneira 
elevada e fraterna como decorreu» 

Falou depois Lufs Cabral que mani
festou a sua alegria pelo facto desta 
«prime1ra visita de urn Chefe de Estado 
africano de expressao portuguese» ter 
sido coroada com a assinatura dos citados 
acordos. 

0 Presidents gurneense. respondendo 
a perguntas dos jornalistas. referiu-se aos 
programas agricola e escolar actualmente 
em curso no seu pals e confirmou que 
convidara o Chefe de Estado portugues 
e uma delega<;:ao de deputados da Assem
bleia da Republica para uma v1s11a otic1al 
a Gume- B1ssau. 

COMUNICADO CONJUNTO 

No comunicado conjunto. distribuido 
no final da vis1ta do Presidents da 
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Gume-Bissau ao nosso Pals. sao de 
salientar os seguintes extractos: 

«Os dois Chefes de Estado reiteraram 
a sua firme adesao aos principios con
sagrados na Carta das Na<;oes Unidas 
da nao inger~ncia nos assuntos internes 
dos outros parses. da igualdade soberana 
dos Estados e do direito dos povos a 
autodetermina<;iio. 

( ) 0 Presidente Luis Cabral mani
festou o alto apre<;o do seu pais pelo 
valor da coopera<;iio portuguesa. cujos 
resultados positives sublinhou. e expri
mlu o desejo de que ela possa vir a ser 
aumentada de acordo com as disponi
bilidades e interesses comuns. Ao regis
tarem com satisfa<;iio o trabalho ja efec
tuado em diversos sectores. nomeada
mente. no dominic das pescas. ensino. 
transportes e comunica<;oes. saude e 
For<;as Armadas. os dois Chefes de 
Estado reconheceram a vantagem de 
estender a cooperac;;iio a outros sectores 
de actividade. cooperac;;ao essa que devera 
continuar a ter como base o respeito 
mutuo. igualdade de direito e recipro
cidade de vantagens». 

A terminar este comunicado conjunto. 
afirma-se que. «dentro do mesmo espl-

rito de compreensao». foram abordadas 
«varias questoes do dominic econ6mico 
e financeiro». tendo amda sido estu
dados «meios de incrementar as rela<;oes 
comerciais entre os dois palses». 

<<UMA ETAPA NOVA» 

Em mensagem divulgada ap6s o seu 
regresso a Bissau. o Presidente Luis 
Cabral manifestou ao general Ramalho 
Eanes «O seu profundo reconhecimento 
pelo acolhimento fraterno e caloroso» 
que lhe foi dispensado por ocasiao da 
sua estada no nosso Pals. 

Nessa mensagem. Luis Cabral con
Sidera que o encontro que teve com o 
Chefe de Estado portugues «marca uma 
etapa nova na dinamica do desenvol
vimento harmonioso das rela<;oes de 
amizade e cooperac;;ao entre os nossos 
povos e governos». pelo que reafirma 
a sua «vontade de agir no sentido da 
aplica<;iio correcta dos acordos existentes 
entre a Guine-Bissau e Portugal. no 
mteresse comum dos nossos povos>l. 

0 Chafe de Estado gumeense. acompanh 
pelo pres1dente da Funda9iio Guibenkian 

4
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redo Perd1giio. durante a maugura95o da ·ex l t . 
s19iio sobre ane da Gume 81ssau Po. 

INTERCAMBIO DE INFORMACAO 
ENTRE PORTUGAL 
E A GUINI:-BISSAU 

As possibilidades de coopera<;iio 
entre a Ag~ncia Noticiosa Portuguesa 
(ANOP) e os meios de comunica<;iio 
social da Guine-Bissau foram anali· 
sadas durante um encontro em que 
participou o comissario de Estado da 
lnformac;;ao daquele pals africano. Ma· 
nuel dos Santos. e membros do con
selho de gerencia da ANOP. 

Manuel dos Santos deslocou-se a 
capital portuguesa integrado na dele· 
gac;;ao governamental que acompanhou 
o presidente Luis Cabral na sua visita 
oficial ao nosso Pals. 

Prev~-se que em breve seja esta· 
belecido um acordo de coopera<;ao 
entre a ANOP e a ANGB (Agencia 
Noticiosa da Guine-Bissau) para inter
cambio de servic;;os entre as duas 
ag~ncias. 

A ANOP vai abrir em Bissau. dentro 
de algumas semanas. a sua primeira 
delega<;ao no estrangeiro. em cuja 
area de actividade ficariio colocados 
os paises limitrofes e a Republica de 
Cabo Verde. 



SPORTING 
CONVIDADO A JOGAR 

NA CHINA 

lmagem de um desaf1o de futebol na Chma Popular 

A eqUipa de futebol do Sponing Clube 39 
de Ponugal foi oficialmenre convidada 
para efectuar uma digressao de tres 
semanas na Republica Popular da China. 
A digressao est8. em principia. marcada 
para Junho ou Julho pr6ximos. 

Este convite. verdadeiramente invulgar 
na hist6ria do futebol portugues - e 
mesmo mundial. dado que. ate a data. 
s6 a equipa norte-americana do Cosmos. 
de Nova lorque. se deslocou aquele 
pals - . vern culminar uma longa serie 
de diligAncias levadas a cabo. nesse 
sentido. por dirigentes do clube portu
guAs. da Associa~~o Democratica de 
Amizade Portugal-China (ADAPC) e enti
dades chinesas. 

A digressfo da equipa «leonina» cons
tituira. por outro lado. o primeiro passo 
para a concretiza~eo de urn importante 
objectivo: o inlcio de rela~oes despor
tivas entre os dois palses. estreitando la~os 
de amizade e interclimbio entre os povos 
de Portugal e da China. 

Encara-se como provavel a hip6tese 
de a equipa do Sporting. ap6s a sua 
digressio pela Republica Popular da 
China. vir a disputar tambem jogos em 
Macau. Hong-Kong e outros locais do 
Extrema-Oriente. 

No decurso de uma conferencia de 
1mprensa. realizada na ADAPC. e na 
qual participaram. alem de elementos do 
secretariado daquela Associa~~o. o pre
sidente e o vice-presidente da d irec~~o 
do Sport ing. respectivamente. Jo~o Rocha 
e Nunes dos Santos. foram abordados 
alguns aspectos relacionados com o 
citado convite dirigido aquele clube por
tuguAs pela Associa~fo de Futebol da 
Republica Popular da China. 

Segundo afirmou Carlos Ricardo. da 
ADAPC. esta viagem da equipa «verde 
e branca» ira abrir 6ptimas perspectivas 
para a cria~io de urn intercambio des
portivo luso-chinAs. podendo-se admitir 
que equipas de outros clubes - tanto 
de futebol como de outras modalidades 
desportivas - possam. em breve. deslo
car-se a Republica Popular da China. 

0 presidente do Sporting. Jo~o Rocha. 
salientou. nesta conferencia de imprensa. 
que a equipa «leonina» tera o maior 
interesse em conhecer os processos de 
treino dos chineses «e em facultar-lhes 
aqueles que se praticam entre n6s». pois. 
acrescentou. «O interclimbio de conheci
mentos resultara extremamente provei
toso». 



40 

COLABORACAO DA UNICEF 
NA ASSISTENCIA A INFANCIA 

Henry Francis Carter. 
direcror da UNICEF 

«Se as organiza96es portuguesas se 
empenharem numa grande ac9iio para 
tenrar resolver os problemas da infAncia 
no vosso Pals. sobrewdo no que con
cerne a primeira infancia. a UNICEF 
podera dar uma comribui9iio uti/ a esse 
programa». declarou o director da UNICEF 
(organismo das Na96es Unidas para 
assistencia as crian9as). Henry Francis 
Carter. em emrevista concedida ao matu
tino <<Diario de Notlcias». 0 director da 
UNICEF deslocou-se a Lisboa para deba
ter com as autoridades portuguesas a 
participa9iio do nosso Pais no Ano lmer
nacional da Crian9a. a celebrar em 1979 

Na citada entrevista. Henry Francis 
Carter salientou que. apesar da ac(filo 
da UNICEF se centrar no auxllio aos 
palses do Terceiro Mundo. sera posslvel 
encontrar «vias especfficas de coopera
(fi:O» com Portugal. uma vez que mesmo 
nos palses desenvolvidos existem «pro
blemas que ~ preciso resolver com a 
colabora(flio internacionah>. 

0 auxllio a primeira infancia consutui 
o principal objectivo da UNICEF. ja que. 
segundo o seu director. «e a idade mais 
crltica .. aquela em que se decidem muitas 

coisas irreversiveis e em que o ser 
humano e mais vulneraveh>. 

«ESTABELECER CONTACTOS» 

Esta desloca<;:fo de Henry Carter a 
Portugal ni:o se destinava. como ele 
pr6prio acentuou. a «assinar acordos ou 
tomar decisoes definitivas». mas sim a 
«estabelecer contactos e criar bases para 
uma verdadeira colabora(fl.o». Nesse sen
tido. o director da UNICEF. depois de 
ter apresentado cumprimentos ao minis
tro dos Assuntos Socials, av1stou-se com 
representantes daquele Mmisterio, tendo 
depois mantido contactos com entida
des ligadas aos Ministerios da Educa(fi:o 
e lnvestiga(fi:o Cientlfica. dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Justi(fa. e a Com1ssfo 
da Condi(ffo Feminina. 

Recorde-se que. em Dezembro do ano 
passado. foi criada a «Comissfo Nacional 
para o Estudo e Coordena(fi:o das lni
ciativas Relativas ao Programa da ONU 
sobre o Ano lnternacional da Cnanca». 
constitulda por elementos dos referidos 
departamentos oficiais. 

Os contactos que Henry Carter man
teve em Lisboa possibilitaram-lhe avaliar 
a disponibilidade dos organismos portu
gueses para participarem nas comemora-

<;:oes do Ano lnternacional da Crian<;:a 
em 1979. no qual a UNICEF pretend~ 
que Portugal «colabore muito activa. 
mente». 

COOPERACAO MAIS ACTIVA 

0 director da UNICEF considerou que 
o sentido das iniciativas a tomar em 1979 
e 0 de «uma verdadeira transforma<;:~o 
na condi<;:l.o da crian(fa». e afirmou. por 
outro lado. ter constatado um grande 
interesse junto dos departamentos oficiais 
do nosso Pals. para que a UNICEF se 
associe lis iniciativas que naquele ambito 
iri'.o ser desenvolvidas para a resolu<;:lo 
dos problemas da infancia portuguesa. 

Para Henry Carter. esta visita a Lisboa 
foi particularmente frutifera. pois permi
tiu o «relan(famento» das rela<;:oes do 
nosso Pals com a UNICEF. possibili
tando ainda o estabelecimento de uma 
cooperaci:o em «bases mais activas». ja 
que. segundo declarou. apesar de Por
tugal estar integrado naquele organismo 
internacional ha quatro anos. «a sua 
associa<;:i'.o sempre foi um pouco passiva». 

A ACTIVIDADE DA UNICEF 

Valera a pena recordar aqui que o 
prosseguimento da merit6ria ac<;:l.o desen
volvida pela UNICEF depende financei· 
ramente das contribui(foes dos palses 
membros daquele organismo -que per
fazem cerca de 75 por cento do seu 
orcamento - e de dadivas de particula
res. obtidas pela venda de «cartoes 
UNICEF» e por recolhas peri6dicas de 
fundos. 

Actualmente os servicos da UNICEF 
prestam assistencia a 863 milhOes de 
criancas. espalhadas por 100 paises em 
vias de desenvolvimento. 

0 organismo ~ apoiado por Comites 
existentes em 30 palses. entre os quais 
Portugal. Estes Comites nacionais desem· 
penham um papal particularmente impor
tante na sensibiliza(fl.o da opinil.o publica 
local face aos problemas da infancia e 
as medidas adoptadas pela UNICEF para 
os resolver. 

Existem tamb~m 100 organizacoes nl:o· 
-governamentais que em todo o mundo 
mantem uma colabora<;:fo directa com a 
UNICEF: entre estas organizacoes con· 
tam-se a Cruz Vermelha. o Crescenta 
Vermelho, grupos religiosos e organiza
<;:oes profissionaiS (de enfermeiros. medi
COS, professores. assistentes sociais. etc.). 



ugal - Australia 
A crescenta comunidade 
rtuguesa na Austra lia deu 

pO 
0 

significado as relacoes 
pOV , f. 

tre os dois pa1ses - a 1rmou 
: " AnOP o embaixador austra
liano em Lis~oa, fL._ G. Sellars, 
elfl declaracoes e1tas a pro
p6sito das comemoracoes do 

":" Oia Nacional daquele pais. 
L. G. Sellars recordou. a pro

posito do incremento das rela
¢es entre os dois parses. que 
cactualmente residem cerca de 

15 mil portugueses na Aus
tr~lia. os quai_s t~m dado urn 
contribute val1do para a d•ver
sificacao de estllos de v1da 
que. hoje em d1a. podem ser 
detectados nas cidades aus-

,. tralianas». 
0 embaixador referiu. por 

outro lado. que tanto Portugal 
como a Austral ia «parti lham 
valores pr6prios das socieda
des democraticas. nomeada
mente o desejo de promover 
a justica social e de acentuar 
as liberdades individuais». 

L. G. Sellars acrescentou 
que o seu pais tern seguido 
corn grande interesse o desen
volvimento da democracia e 
dos direitos humanos em Por
tugal. e considerou que o 
nosso Pars tem um papel valido 
a desempenhar no reforco da 
Europa Ocidental. n~o s6 atra
v6s da sua participaceo na 
Organizac~o do Tratado do 
Atlantica Norte (NATO). como 
tarnbem pela sua qualidade 
de futuro membra da Comu
nidade Econ6mica Europeia 
(CEE) 

No Dia Nacional da Aus
trAlia comemorou-se. este ano. 
a passagem do 190.0 aniver
silrio do estabelecimento do 
prirneiro colonato europeu no 
territ6rio, em Port Jackson. 
A Austral ia tem hoje uma 
popu lac~o calculada em 14 
milhoes de habitantes. com 
uma consideravel percentagem 
de imigrantes de diversas 
nacionalidades. 

0 CIME estuda 
IWOblemas 
da emigra(fiO 
PGrtuguesa 

0 Director-Geral da Emi
graci'.o, dr. Cassola Ribeiro. 
esteve presente em Genebra 
a uma reunif.o do Co mite lnter
Qovernamental das Migracoes 
E~ropeias (C. 1. M . E.). onde 
d•scutiu os problemas relacio
nados com a politica de emi
grac~o portuguesa. e as suas 

implicacoes relativamente ao 
acordo que Portugal assinou 
com aquele organismo. em 
1976 

Ap6s a reunii'.o com John 
Tho mas. director-geral do 
C. I. M. E., Cassola Ribeiro 
revelou que tinham sido ana
lisadas as possibi lidades de 
emigrac~o. no futuro. de tra
balhadores portugueses para a 
America Latina. «Agora sera 
necessaria estuda-las sendo. 
depois, apresentadas para reso
luci'.o. Ent~o. conforme o que 
for determinado passaremos 
a lase de concretizaci'.o e. s6 
nessa altura. sera possfvel 
ad ia ntarem -se numeros e 
outros aspectos que possam 
interessar aos trabalhadores 
portugueses que queiram emi
grar.» 

0 director-geral da Emigra
ci'.o asseverou. porem, que 
«tudo se tara no quadro actual 

dos services portugueses de 
emprego, o qual. depois de 
devidamente caracterizadas as 
possibilidades de emigrar. as 
tornara publicas». 

Como o C. I. M. E. faz 
reunioes peri6dicas com os 
seus representantes em diver
sos paises. Cassola Ribeiro 
afirmou que «e natural que 
tenha aproveitado esta ocasii'.o 
para vir a Genebra. ni'.o s6 
para trocar impressoes como 
estudar perspectivas e fazer 
o ponte da situaci'.o no qua
dro do acordo o que possibi
litara. mais tarde, tamar as 
medidas adequadas». 

Participaram nas conversa
coes. pelo lado portugu~s. alem 
do Director-Geral da Emigra
ci'.o. o embaixador Adriano de 
Carvalho e o conselheiro da 
Miss~o portuguesa para os 
Assuntos Sociais. Carlos Cas
tro Almeida. 

Exposicao 
de cerimicas 
e vidros 
portugueses 
em Caracas 

Patrocinada pelo I nstituto 
de Fomento a Exportac~o. em 
colaboraci'.o com os Services 
Comerciais da Embaixada de 
Portugal em Caracas. teve Iugar 
nesta cidade uma exposic~o 
de pe<;as tradicionais e moder
nas das industrias portugue
sas do vidro e ceramica. Na 
referida exposic~o estiveram 
representadas nove empresas 
nacionais, criteriosamen te 
seleccionadas, oferecendo aos 
visitantes uma amostra de 
extensa variedade. desde finas 
porcelanas e cristais, as loucas 
e vidros mais correntes. 

Uma imagem de Sydney 
( Auscralia) 

ICEM w 
:E :! -w (.) 

(.) CIME -
Simbolo do CIME 
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Co111J0idades portuguesas 

VISITA DO .MAYOR. 
DE JOANESBURGO 

De passagem para a Madeira. onde se 
deslocou a con vice do respeccivo Governo 
Reg1onal. esceve em Lisboa. durance 
alguns dias. o «mayor» de Joanesburgo. 
Manin Powell. 

Na capital portuguesa. Martin Powell 
teve um encontro com o secretario de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros e Emi
gra~ao. dr. Joao Lima com quem trocou 
impressoes sobre a situa~ao dos portu
gueses residentes na Africa do Sui. 
e apresentou cumprimentos ao chefe da 
Casa Civil do Presidente da Republica. 
dr. Henrique Granadeiro. a quem fez 
entrega de um livro raro sobre a hist6ria 
de Joanesburgo. 

Em entrevista concedida ao «Diario 
de Notlcias». o «mayorn de Joanesburgo 
mencionou o alto apre~o em que 6 tida 
a comunidade portuguesa estabelecida 
na Africa do Sui. como resultado «da 
capacidade de trabalho e iniciat iva 
demonstrada. bem como pela contribui
~ao para o enriquecimento cultural do 
pals». 

Martin Powell referiu -se. a seguir. as 
razoes da sua desloca~ao a Portugal e. 
em particular. a Madeira - regiao de 
onde sao originarios muitos dos portu
gueses residentes na Africa do Sui -. 
tendo afirmado que esta visita se rela
ciona com a sua actividade como pre
sidente do municipio de Joanesburgo. 
Foi nessas fun~oes - disse - que ela
borou um programa tendente a fortalecer 
as rela~oes entre o municipio que dirige 
e as varias comunidades estrangeiras que 
mais tem contribuido para o desenvolvi
mento daquela cidade e do pais. 

«Como resultado do incremento de 
rela~oes com a comunidade portuguesa 
- provavelmente a segunda mais nume
rosa de Joanesburgo e da Africa do Sui. 
depois da comunidade britanica -sur
giu o convite do presidente do Governo 
Regional da Madeira para a minha visita 
aquela ilha». declarou Martin Powell. 

0 «mayor» de Joanesburgo estimou 
a comunidade portuguesa residente em 
Joanesburgo na ordem das 300 mil 
pessoas e. em toda a Republ ica da 
Africa do Sui. entre 450 mil a 600 mil 
pessoas. «Muitos desses emigrantes». 
sublinhou Martin Powell. «estabelecidos 
por vezes ha mais de trAs gera~oes e ja 

com cidadania sul-africana, continuam 
a considerar-se parte da na~ao portu
guesa. cultivando todos os l a~os cultu 
rais que mantem com o seu pais de 
origem. nomeadamente a lingua portu
guesa que faz parte dos programas do 
nosso ensino». 

Martin Powell acentuou ainda que a 
comunidade portuguesa na Africa do Sui 
se encontrava «perfeitamente integrada>>. 
exercendo actividades em todos os sec
tares da vida econ6mica. em particular 

·nAINHA DA OLIMPiADA 
DOS IMIGRANTES" 
DO BRASIL 

Esteve em Lisboa a «Rainha da II Olim
plada dos lmigrantes>>. concurso reali 
zado em Agosto do ano passado. em 
Sao Paulo (Brasil). no qual participaram 
todas as comunidades de imigrantes resi
dentes naquele Estado. A eleita foi Hae 
Sumng Park. em representa~ao da Coreia 
do Sui. e o seu pr6mio uma visita ao 
nosso Pais. patrocinada pelo semanario 
<<Voz de Portugal>>. que se publica no 
Rio de Janeiro. A «Rainha>> e estudante. 
tem 16 anos. nasceu em Seul. na Coreia 
do Sui. e vive apenas ha seis anos no 
Brasil. Do programa da sua estadia fize
ram parte desloca~oes a Sintra. Batalha 
e Fatima. entre outros pontos do Pais. 
Hae Park era acompanhada pela sua 
professora de dan~as orientais. Yun Sil 
Lee. do encarregado das rel a~oes publi 
cas do jornal <<Voz de Portugal>>. Alfredo 
do Nascimento e Te6fano dos Santos. 
da Direc~ao-Geral do Turismo. 

0 «mayoro de Joenesburgo. Manin Pow 
so ser receb1do pelo secrecario de Estado :"· 
Negoc1os Esrrangelfos e Em1gre9iio. Joao L Os 

"'fla 

na constru~ao civil. agricultura. enge
nharia. medicina e finan~a . 

Recorde-se que os primeiros portu
gueses a fixar-se na Africa do Sui eram 
originarios. principalmente. da Madeira 
e do Norte de Portugal. Os emigrantes 
proven1entes da Madeira dedicaram-se 
essencialmente a agncultura (vegeta1s) 
e ao com6rcio (lo)as de venda de vege 
tais e fruta). Os emigrantes originarios 
do Norte de Portugal dedicaram-se. fun
damentalmente a constru~ao civi l. 

Hee Sumng Park. «Remhe da II 0 /impiada dos 
EmigrenleS» 



SRASIL 
* A cidade de Sao Paulo 

'#li festejar em Agosto do 
c0rrente ano a data da sua 
fUndacao - 31 de Agosto de 
1653 - pelo padre jesulta por
tu!lues Manuel da N6brega 

... EfeCtivamente. os h1stonadores 

1118sileiros consideram como 
vel(ladeira «Certidao» de nas
c:ifllento da cidade uma carta 
esc;rita por Manuel da N6brega 
para Portugal. onde o mesmo 
afirma: «Neste dia da Dego
taclio de Sao Joao (29 de 
Agosto) vindo a uma aldeia 
onde se juntam e apartam os 
que se convertem e onde pus 
dois lrmaos para os doutrinar. 
fiz. solenemente. uns cinquenta 

• catecumenos. dos quais tenho 
boa esperan.;a que serao bons 
cristaos e merecerao o 
baptismo e serll mostrado por 

* - 0 semanllno v.Voz de 
Ponugalll organizou um tor
neiO de futebol denominado 
•I Campeonato de Futebol 
Amador da lndustna de Pani
fica.;ao». com ambito nac1o 
n~l. Como se sabe. a indus
~a de panificac;:ao 6. no Bra
:' um dos sectores onde tra
a~lham mais portugueses. Para 

6rn de todos os trabalhado
res directamente ligados a 

obras e 16 que tomaram agora». 
A 25 de Janeiro de 1554. 
na pequena aldeia existente 
no planalto virgem. era rezada 
a missa «padroeira». Recor
de-se. a prop6sito. que Manuel 
da N6brega nasceu a 18 de 
Outubro de 1517 em Sanfins 
do Douro (Portugal). Com 31 
anos embarcou para o Brasil. 
na armada de Tome de Sousa. 
primeiro governador-geral do 
Brasil. como chefe da primeira 
missao da Companhia de Jesus 
em terras de «Santa Cruz». 
Na Bala funda o Real Cole
gio do Brasil. Elevado a 
«Comendador do Mosteiro de 
Sanfins» por D. Joao Il l. vem 
a renunciar mais tarde a este 
cargo. entusiasmado com a 
obra missionllria que a Com
panhia iniciava no Brasil. 

Padre Manuel 
da N6brega. 
segundo gravure 
da epoca 

industria da panifica.;ao. 
podem tamb6m participar neste 
Campeonato equipas forma
das por elementos ligados a 
torrefac.;ao de cafe. moinhos 
de farinha de trigo. fornece
dores de fornos. equipamen
tos. etc. As equipas formadas 
em qualquer localidade brasi
leira, poderao fazer as suas 
inscric;:oes na sede do respec
tivo sindicato. na sua cidade. 

ou directamente no jornal <<Voz 
de Portugal». tanto no Rio de 
Janeiro (Avenida Rio Branco. 
257. 18.0 andar). como em 
S. Paulo (Rua Rego Freitas. 
530. Loja G) 

* 0 novo cOnsul-geral 
de Portugal em Sao Paulo. 
Luis Ouartin. tomou posse do 
cargo recentemente Luis Ouar
tin foi recebido pelo Governa
cor do Estado e respec!lvo 
prefeito municipal. a quem 
apresentou cumprimentos 

* A v.Casa de Viseu». 
colectividade luso-brasile1ra do 
Rio de Janeiro. comemorou o 
seu 11 .0 ano de existl!ncia 
inaugurando o «Parque Aqull
tico Manuel Gomes». com a 

CANADA 

participa.;ao do Ballet Aqua
tico da conhecida agremiac;:ao 
Clube de Regatas Vasco da 
Gama. 

* 0 programa «Perolas 
Portuguesas». transmitido 
semanalmente pela Radio Uni
versal de Santos. completou 
o 24.0 aniversario da sua fun
da.;ao. Dirigido e apresentado 
por Simao Calado e lsaura 
Baptista. o referido programa 
e um dos mais antigos do seu 
g6nero na radio da chamada 
«Baixada Paulista». 0 programa 
que era inicialmente transmi
tido tOdOS OS sabados e pas
SOU. entretanto. a ser difun
dido aos domingos. a partir 
das 19.20 horas (T. M. G.). 

Estudo sobre a comunidade portuguesa 

Em reportagem divulgada 
em meados do ana passado. 
a <<Associated Press» referia-se 
ao trabalho desenvolvido pela 
comunidade ponuguesa resi
dence na zona de Osoyoos. 
onde OS /uso-canadianos SBO 

proprietarios de cerca de 50 
par cento dos pomares exis· 
centes. Na maioria as 110 
famllias ponuguesas a/ esta
belecldas sao naturais dos 
A9ores. onde trabalhavam na 
agriculture. 

0 mais antigo emigrante 
portugues desta regiao. Joe 
Martini - que chegou ao 
Canada em 1957 - contou 
aos rep6rteres daquela agl!n
cia noticiosa o que foram os 
primeiros tempos de vida da 
comunidade em terras da 
Columbia Britanica: «De Outu
bro a Abril ficavamos senta
dos em casa e nada fazlamos». 
disse. referindo-se ao perlodo 
de lnverno. durante o qual se 
desenvolviam as tarefas espe
cializadas. a cargo de outros 
trabalhadores. «S6 em 1967 
e que surgiu o subsldio de 
desemprego para os trabalha
dores rurais». acrescentou Joe 
Martini. A paragem durante o 
periodo de lnverno consumia 
o magro orc;:amento famil iar. 
de modo que os homens dos 
Ac;:ores nunca conseguiam 
poupar o dinhe~ro suficiente 
para regressar ao arquip61ago. 
como ao princlpio quase todos 
desejavam. 

Mais tarde. por6m. ja habi
tuados a vida naquela regiilo 
canadiana. consegu1ram pou
par algum dinheiro e come-

c;:aram a comprar alguns poma
res. Passados alguns anos. 
recordava a «Associated Press». 
muitos deles sao proprietarios 
de alguns dos melhores poma
res da regiao de Okanagan. 

Podemos acrescentar. amda 
neste ambito. que uma das 
suas ultimas edi.;oes o jornal 
«Sentinela» - 6rgao da comu
nidade portuguesa do oeste 
canadiano - noticiou a elabo
ra.;ao de um estudo. da autoria 
de John Mede1ros. sobre a 
hist6ria dos emigrantes por
tugueses no Canada. 

Afirma-se nesse estudo que 
a chegada dos primeiros con
tigentes de portugueses se veri
ficou em 1953. em tres vagas 
sucessivas. num total de 1324 
pessoas. 

Segundo John Medeiros. os 
«pioneiros» da emigrac;:ao por
tuguesa no Canada trabalha
vam 1 2 horas por dia no 
lnverno e 16 no Verao. atra
vessando - como. alias. rela
tava a «Associated Press» na 
reportagem referida - grandes 
dificuldades nas epocas de 
desemprego sazonal. Durante 
a vaga de desemprego que 
ocorreu entre 1957 e 1961 . 
os portugueses deslocavam-se 
de local para local. procurando 
trabalhos agrlcolas. 

Esperamos que o citado tra
balho de John Medeiros venha 
a ter a divulgac;:ao adequada. 
visto referir-se a materia que 
tem sido pouco investigada. 
apesar da sua importancia para 
um conhecimento real e glo
bal da hist6ria das comunida
des portuguesas residentes no 
estrangeiro. neste caso no 
Canada. 
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EST ADOS 
UN I DOS 

TV - Novo programa 
portugues 

Um novo programa de tele
visao em lingua portuguesa e 
com a dura<;ao de meia hora 
come<;ou a ser transmitido 
todas as quartas-feiras. a par
tir do passado mes de Feve
reiro. Este programa. design ado 
«Contagio». e transmitido pelo 
canal 13 de Somerville. e tern. 
como temas fundamentais. os 
acontec1mentos e problemas 
locais e regionais que. directa 
ou indirectamente. possam 
afectar o dia a dia da comu
nidade portuguesa residente 
naquela regiao norte-ame
ricana. 

Livros portugueses 
para a Biblioteca 
de Tauton 

A Biblioteca Publica de 
Taunton (Massachusetts) rece
beu 73 livros portugueses que 
lhe foram oferecidos pela Fun
da<;ao Calouste Gulbenkian. 
de Lisboa. revelou o jornal 
«Taut on Daily Gazette». A oferta 
foi efectuada em nome do 
«Fundo Ant6nio Esteves Lopes» 
daquela Biblioteca norte-ame
ricana. o qual se destina a 
homenagear um imigrante por
tugues «cujo maior amor era 
ler qualquer coisa que se rela
cionasse com o mundo de 
lingua portuguesa». segundo 
afirmou Americo Esteves Lopes. 
urn dos filhos do homena
geado. em entrevista conce
dida ao «Jornal de Fall River» 
a prop6sito da citada doa<;ao. 

Ant6nio Esteves Lopes nas
ceu em 1888. na freguesia de 
Carrapichana. tendo imigrado 
para os Estados U nidos em 
191~ quando tinha 24 anos. 
Em 191 5. vi ria a casar com 
Irene Nunes Lopes. tambem 
imigrante. natu ral de Vil a 
Franca da Serra. 

Ap6s a morte de Ant6nio 
Esteves Lopes. em 1961. os 
seus filhos. Americo e Fer
nando. decidiram aplicar os 
bens que herdaram na criac;:ao 
de um Fundo destinado a 
compra peri6dica de livros. 
em portugues ou ingles. sobre 
temas relacionados com a cul
tura portuguesa. 

Ant6nio Esteves Lopes. frene Nunes Lopes eo primeiro fifho do casar. Americo (foto do <<.lornaf de Faff River») 

«Eu estudei no Liceu de 
Taunton» - afirmou Americo 
Lopes na citada entrevista -
«e foi sempre com tristeza que 
vi a cultura portuguesa ser 
desprezada na biblioteca. onde 
nao havia absolutamente nada 
que falasse do nosso passado 
cultural». 

Agora. atraves do «Fundo 
Ant6nio Esteves Lopes». exis
tem ja colec<;oes de livros 
portugueses na Biblioteca 
Publica de Taunton e na biblio
teca do liceu desta cidade. 

«t extremamente agradavel 
ver que a lacuna esta a ser 
preenchida». disse Americo 

Lopes ao «Jornal de Fall Riven>. 
acrescentando: «Hoje ja os 
alunos tem acesso a varias 
obras sobre a cultura portu
guesa. E e interessante notar. 
d izem- me os responsaveis 
daquelas bibliotecas. que e 
grande o interesse pela colec
<;ao de livros portugueses>>. 
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ouzentoS livros portugue
se& sobre hist6ria e literatura 
tt6Ssica e 1nfantil, est1veram 

..,..,n!ISt<l" na biblioteca da Uni
de Connecticut a 
posteriormente ofe

pelo I nstituto de Cul-
1iJt8 p0 rtuguesa. A. exposicao 
fOi iniciat1va do le1torado de 
portugueses daquela U niver-
81dade e teve por objectivo 
estimular a divulgacao da cul-
tura portuguesa nos Estados 
Unidos; esta mostra inclui tam
b6m cerca de cinquenta discos 
de musica contemporanea e 
8 apresentacao de varios do-

cumentarios cinematograficos 
sobre Portugal. Entre outras. 
figuraram nesta exposicao 
obras de Alexandre Herculano. 
Aquilino Ribeiro. Urbano Tava
res Rodrigues. Augusto Abe
laira. Natalia Correia e David 
Mourao-Ferreira. Recorde-se 
que a biblioteca da Universi
dade de Connecticut e con
siderada uma das mais bern 
apetrechadas do Estado da 
Nova lnglaterra no domfnio 
da cultura Luso-Brasileira. 

Alexandre Hercu/ano 

Biblioteca 
de Somerville 

A Bib1ioteca Municipal de 
Somervi lie (Massachusetts) 
esta a organizar uma seccao 
de publi cacoes portuguesas 
(livros e revistas). iniciativa que 
se integra num projecto de 
criacao de seccoes em linguas 
estrangeiras (Non-English Lan
guage Project). coordenado 
por Flavia Soares-Moura. 
Recorde-se que na cidade de 
Somerville reside uma impor
tante comunidade portuguesa 
(ap roximadamente 10 por 
cento da populacao local) que. 
assim. passa a dispor de 
documentacao e obras em lln
gua portuguesa. 

BELGICA 
Associacao 
Portuguesa 
de Vilvorde 

A «Associacao Cultural e 
Recreativa Portuguesa de Vil
voorde» tern tres anos de exis
tencia e 1 50 associados. 
desenvolvendo actividades no 
campo cultural. social e des
portivo. Segundo afirma o jor
nal «0 Saito». esta associacao 
entrou numa lase de franco 
desenvolvimento. nao s6 com 
a instalacao de uma biblioteca 
e projeccao de filmes para 
associados. mas tambem com 
a previsfvel criacao. a medio 
prazo. de um rancho folcl6-
rico. grupo coral e teatro de 
amadores. A A. C. R. P. V. tern 
o seguinte endereco: Machel
sesteenweg. 1 2-14/1 800. Vil
voorde (Belgica) - Tel. 
02/251.05.98. 

SUICA , 

Teatro e actores 
portugueses 

0 actor Rogerio Paulo 
estreou-se no Teatro «Les Trois 
0>uPS'>>. de Lausana (Sufca). 
interpretando o papel principal 
na peca «Do Alto da Ponte». 
de Arthur Miller. Participa tam
bern no mesmo espectaculo o 
actor portugues Domingos 
Semedo. radicado neste pais. 
Rogerio Paulo esta. entretanto. 
a dirigir. no mesmo teatro. os 
ensaios da pe<;a de Raul Bran
dao «0 Gebo e a Sombra». 
cuja estreia esta prevista para 
breve. 

LUXEMBURGO 

Nova carreira 
TAP 

A TAP vai inaugurar. no 
pr6ximo Verao. uma carreira 
semanal entre Portugal e o 
Grao-Ducado do Luxemburgo. 
pais onde. recorde-se. reside 
uma grande comunidade por
tuguesa. Esta nova carreira 
efectuar-se-a todas as tercas
-feiras. de 20 de Junho a 26 
de Setembro. 

Por outro lado. e segundo 
apurou a ANOP junto do Gabi
nete de lmprensa da trans
portadora aerea nacional. aT AP 
vai reabrir em breve a sua 
delega<;ao em Buenos Aires. 
seguindo-se. muito provavel
mente. o estabelecimento de 
um voo peri6dico entre Lis
boa e a capital argentina. Esta 
hip6tese - que resulta de 
estudos realizados pelos ser
vi<;os de «marketing» da em
presa - foi anunciado quando 
da recente estadia do presi 
dente da TAP. Monteiro da 
Silva. no Rio de Janeiro. A con
cretizacao do voo Lisboa
-Buenos Aires dependera do 
necessaria acordo entre as 
autoridades aeronauticas dos 
dois parses. 
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LUXEMBURGO 
8.0 Ano 
do "Contacto" 

0 ~ns•riO cContacto•. tot· 
""' portugu pobh~ no 
Luxemburoo desdo 1970, 
cornernorou agora o $<!U 8 o olno 
de edrcbo 0 refe-rdo toenal. 
quo 6 PQfta·vOl d~ a~$0Crae.\Q 
•Amrlad4n Portugal·luxem· 
burgoJ, tem $ido vclcuiO cf. 
r4llcv;,n:~ so~ OtMtado' 
no $OrO d4 OOS$4 numero~ 
comunrda.do at rt$rd n:&. tan:o 
no que da respeno & rnlorma· 
~-'<> do c:uo\ctcr k!Qrslo:•vo oo 
sfrvrQO do emrorante. como 
tamb6m pclo orgat\tZ~-'o <11" 
IOQU6fltOS 0 an 15e$ d& QUOS 

t6es do 3mbCto formahvo, s•~m 
do inre1atrva dO POf•Od•co ou 
do organ 2ac6o$ srndr<:4rs do 
luxemburoo At> reg star este 
8 • flflrvers6uo do •Contacto•. 
qu~remos oxpr•m•r a todos os 
Quo tr~ham no JOrnal um 
vo•., do fehQdllde$ o o deMJO 
de que pros.srg.lm no ap010 
tormotrvo e rnfor""tovo a to<IO$ 
os PQftugue-ses ros•dentes no 
luxemburoo 

RFA 
Nova edl~o 
do "Metall" 

0 JOIOul • '.1oUallt, porta·VOZ 
do srndrcato dos trabalhDdOrtiS 
metelurorcos da Alemanhe 
Fcdero P3SSOU a ~ odrtlldo 
Qu•menalm nte om portugu6s 

anter101menta o pubhc~o 
ora mtnsnl -. ~esantando 
novo tormeto e renovado 
a~:o gr6f•eo Entre ouuas 
Ul<t.'a~ a destocar. o JOfnal 
anuncro que. em de:etmrnad~ 
edr~s.. passer& a inc:luir suple· 
m')ntO$ d qu3tro p&grnM sobro 
temas srnd C.llS • log s.loclo 
atemA cu)O conheermento SOJa 
util 1)&18 OS tr~l\m•Co$ I)Of• 
tug~roses omrgrados e auos 
famlhas 

Grupo de Teatro 
em Hagen 

~~ crdaoo dO Uaogen foe 
rcocntomente a~ um orupo 
cl!nrco do omadores - •Oa 
Ou•nlll) Ami()OS >Aentrtosou -
que tetn reahl.tdo espoct~utos 
pu•a o eomunidode portuguos:a 

reddentt!. corea de duO$ m 

PO~SOb$ 0~ Pe<:IS ).) •nter 
pret~ e ~~eulos roulr· 
Udos deSUICU•$0 o Que foo 
lovado a efer:o. ne~l8 mMma 
c•dode. QOm o ~ cA FCHJP 
de AI~ Redo! Es~ grupo 
amador ~ ttatto n6o se tom 
oontudo. I m•tado 6 ochvidlde 
t~tro poi$ a 1-uo .l~3o ~r~ 
problemas do en1•no e o orga 
Oil~ do drvorSO$ U\ICIIIIVliS 

par• as cri1n~as . 0 grupo 
~ni()C) lfCO 18 convrto:s pora $0 

destOC¥ o to<lts .s eomunr· 
dod9$ ponuoue34S ~~~icHnt~ 
na ~monho Ecs o enderOQO 
do crtodo gtupo de h:~tro 

Ant6nro Cataluno 
Wennoh~w Str I 4 
S8- HOQon I 

Festival Concurso 
da can~o 
Emlgrante 

Pot rnrctatrva da Mtsslo 
Cat6h~ Portugu~ ~ Mernl 
10 1l81·$0·~ MSI8 Jor:al >dade, 
no pr6ximo dio 8 de Abnl 
um •FestiVal-Concurso d., Can· 
~~o Emigranto Segundo 
in(or""m os promotores do 
CC'rllo~ 4iSI~'> tor6 I POrt~•PO· 
c;4lO de 2S ooncorrentes.. ~~do 
drstrnguidos Pt"lo j(J11 COl\$· 

t•tu ldo 1)01 um crded&o ale· 
m3o o dois portugu0$0$ - os 
u6s pr•ma.ros Classrl•cados e 
r~bendo os ro~tante.o: UIT\I 
place eomemofatrva do fas· 
hval 0 h$trval tom por ob-,~· 
t•vo promovec o sensrb•h:ra<:ao 
.so:J Otoblt>tn6s dos omrgrontos 
rez6o .,_Ia qui~ a etn -oraclo 
6 tom.a obrrgat6fl0 p.)rO to<ln 
.,, canc6es aprosenttdas.. as 
QUII;J dOYOriO $Or in6dllOS 
tanto na m61-oe8 como na !etra 
<h promo:otu da curiosa rnr 
e>atrva ponsam pode« """ a 
olerocef ao pCrbllco QIM •s.s•~ 
til ao F.suval uma sessto de 
fOielores I)Ortugu6s. lovado a 
cfo-.to pelos "" orupos (infan· 
111 ,uvenrl • adultos) da Missio 
Co:611~ Portugu0$8 de Marnl. 

FRANQA 
Festival de cinema 
amador organlzado 
por portuguAs 

No peq~na toe~ !dado fron 
cesa ~ Sa nt Greuen nos arte· 
doros cj., P•hs. ro~'IZ.fm s.
de$dt h6 dot$ anot. ftstrv..s 
de Crnema Amldol oroanou 
docs 1)01 Alex•ndre de S Iva. 
Esta crneMta ama<fOf esLt 16 
• orgoni;Ot o pr6xrmo Ft$tr· 
v6c no qual a part•C•Pa<:lo 
S4!r6 torgo<U • crneastos do 

outtos palsos Alexandre <U 
Srlva trab.J1hadol portugu6s 
rt$idente em Fren<:4. e tam 
~m. ete pc6pr10. urn eoneor• 
ronto do dr~rsos fesuvar~ de 
conema amador. Kttvidade qu. 
ttm vtndo • dosenvoiV('f d~ndo 
1\6 9 anos No ano tten~to 
concoueu eo Fostrvlll ~ Sornt 
Grouon - do qu.Jl como d•s· 
umos 6 um dos organcudoros 

com duos curtu·metregtns. 
em Su~ 8 o 9.6 mm a cocas. 
~~~~rv~nto cUm Oia no 
E5COI.n e Festa na Aldet8l. 
&estes doiS til bathos dost• • 
camos cfesta ne Alde•a». 
dOCUrntntdiiO QUO rel•ta OS 
festu de Chaooelar~. locah· 
d.cfe perto cf.e Torres Novas 
Aloxondro dD S•lv• f01 QOOCOI· 
rente em 1976. ao FMuval 
dO PortrmAo - ondi'> f01 gal~o~· 
doedo com uma medalha 
asstm como ~ ji tradiCJOnal 
F~trv dt Gur"'l~o~hs 

Os rntaresudo.s. em porhci 
por no Cltado ftstrV~ 01Q8 
n•:redo pelo nosso compo1110ta 
devorio oser~ 1>"'1 Ale· 
xandre da Srlva I Ft~llval d 
Crnoma AmodOf de St Gro· 
ten 1 n • 10. 3 o o' Ru 
JNn Mourn-9&210. Sornt 
GretrM I Fre~a S&o adm1 
t .esos os formatos dil 8 mm. 
SupOf 8. 9.6 e l6 mm o tema 
6 hvre havondo um J)ftmro 
espeQel para o melhOI frlmo 
sotxo o inflnc•a 

AltyMifl,. d# $11.. (foro «> jOin. 

•O S•':o•J 

Reapareclmento 
de "0 Saito" 

Em Novembro ~ 1970 sur· 
gru polo pmn.,rra vet o perK>· 
dtQO tO Satto JOfnal docs 
trab•thadoros omtgrodoa•. 

Apolado rnicletmomo por um.l 
redo ~ USOCtl(;~ de trebo• 
thedores res•dcmcs om Fra~ 
o rOfeftdO tornal d~nvolvoo 
relovante llebalho no <:4tlliPO 
<Sa tnlormac-'0 e oonsooneia· 
ti:r~ soblo os ptobltfi'I~S 
ma•~ candentos do Pals A 9 6o 
JunhO dt 1973 fruto de um 
Iongo Ul~ hO 8S$0C18tiVO. 0 
grvpo rospons~v~l polo pori6· 
drco. em colaboro~lo com 
vinas 0$$0CrO~ de vabl· 
lh&dorM emtgrentes organ•:ra 
os PlllntrrOI" ..Jog~ Flor~ 
d3 Emt"r~<:.ao . em Fro~ 

Ht&t. a '"'' o JOrnol era o 
POne voz do roc6m.cuado 
•Movrrnen:o do$ Trab~'.h.ado· 
"' Poctvguoses Emrgrad<>P 
Porseuormonto o 25 de Abril 

.. Vlfla I tnto:tr0lnpe1 O:Sta IC11Vt• 
dMt ~ POIQUO boa P8ttl) dOS 
Dtomo~oces do totna! rogres· 
llram ao Pals. ~~ I)OrQue ha'>e· 
na ~ re!ocmulor. poron:o • 
111~ democrjtlca vrvrd.s om 
Portuobl te>dl a cstrvturo da 
~6o e organ•uc6es quo 
"• et~m olms 
~Nclo ~,., no cO Solt<» 
~--·lVII a sva pubhC"~ nor· 

rnbl 0 pllmC tO numtfO rnclut 
notrci6rro dtvorso sobre ~ 
actual d&de Mciorul o Mtron· 
9(1•13 u"" p&q ~ d(! informa· 
~6os sobre OS dl\~rSO$ Wl\'1· 
(;0$ d<) IPO*O 80S por11J9V~SOS 
rosrdentO$ rro Htranoetro as~ 
como OpOrtUn.'I.S ontrcvbtas eo) 
promotoros dil vArra~ tn!Cultr 
vas eulturars desenvolvrdas 
)unto da~ nossos c:orrwnrdl!des 

Fohcrtomos cO SaltOl pelo 
seu reaparecimonto dese · 
tendO· lle os ma•oros su<:CS$0$ 
1\0$10 $0gUnd.a ~rte e<lt01181. 

cataccerizada 1)01 ul'l\l exec· 
lcn:c aprosentaclo gr61rea 

Gula lnformatlvo 
sobre leglsla~o 

A$ outOfrdod& frencesas od•· 
torom um •Gu ~ dos Otro.tos 
e D•hgtlncaas Rea'•zado com 
• cot~boroe<\o dos d•~r$0$ 
~rvrc:os ldm•nrsttah ·os. os:c 
Gu•• protonde rnformar o 
PtibMo. com clorcu t prcei· 
slo. dos ~us <J re•tos e de 
como d.-.er~ d lrgonc:rat paro 
re~III'Of os seu.. problem~ 

Tm JOm., foum ~0.0 ,._,10 
dots ~'61'1:.1: ~fJOS M 
Al•m•nh• l•d•t•I.O M•r•ll• 
- .S•I«k> fm I#TV9'* P#k> $J.fl. 
d.<•~ • ..,., dOlt tl~~ 
IM'~ -PoJS$1tNt1 WP4Jtllt• 
C#(/0 Ourfllftt.tm•nr•. •IN•I•fl • 
UIKio ... ,.,~ II() $Will ~10 

gr4f•CO. '"' I"~"· t••Pft.Ceu 
.0 S#Jto- (/1111 ~ ' ~·IMio 
m•nufm•nr•. no Luxt~mf>ut(JO, 
o jorrHII•COt?UC'Ot ~ o 
Still 8 tfiO d.~ 

JUnto ~ respectrv~ ontrd&· 
deS ol~te s. Esto treb4tho tr#Z 
umo rntrodu~io do PJrm .. ro· 
·mrntstro french Raymond 
Borro ospoc:>.'llmente dosllnado 
aos trebolhadorC$ ~rontas. 
condo como ObJ8Cttvo chomot 
o ate~lo para os regulomen· 
cos o ex~6nctas d;, r-o sr~~ 
froncon 0 reforrdo Gura 
ancontra·$(' ~ ' ·ondo nos quro$ 
quos • hvranes ao prOQO de 
20 fr•flCOs. podtndo temb6m 
sor oblldo na •Documentation 
Frencorsc- (29. Ov Volto 10. 
75007- Parrs) 
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· · · ·""~ ~: \:.~ . · .. · · Tome nota 
~~.~ ... ,.,~ . . 

Passaportes 
para emigrantes 
ALGUNS ASPECTOS DO ACTUAL REGIME 
DE CONCESSAO. ESTABELECIDOS 
NO DECRETO 35/ 74 

1 . DOCUMENTOS NECESSARIOS 

a) Contrato de trabalho e/ ou autoriza~;Ao de entrada 

Nos casos de emigra~ao nominativa (isto e. • quando o 
contrato de trabalho ou autoriza~ao de entrada vern ja em 
nome do interessado em emigrar) e necessaria apresentar 
esses documentos. demonstrando que esta autorizado a entrar 
no pais de destino. de acordo com a respectiva lei. 

Quando os trabalhadores sao recrutados atraves dos ser
vi~os oficiais portugueses. o contrato de trabalho e-lhes 
apresentado pelos servi ~os portugueses ou estrangeiros encar
regados da sua sel ec~ao. servindo o mesmo de autoriza~ao 
de entrada. 

b) licen~a militar 

Todos os indivlduos do sexo masculino a partir do inicio 
do ano que fazem 18 anos e ate ao dia em que perfazem 
os 45 anos tern de apresentar documento comprovativo de 
que se encontra com os seus deveres militares cumpridos. 
o que se traduz na passagem de l icen~a militar pelas com
petentes autondades 

c) Autoriza~;Ao de pfltrios poderes 

A emigra~ao de interditos ou menores de 21 anos nao 
emancipados s6 pode efectuar-se mediante autorizac;:ao do 
pai. da mae. ou de quem exer~a os patrios poderes. ou o seu 
suprimento. 

d) Atestado medico 

Em pnnclp1o. e exigido urn atestado medico nos casos 
de emigra~ao nommativa. Em caso de trabalhadores recru
tados ou em que. para efeitos de visto, tenham de ser sujeitos 
a exame sanitaria por pane das autoridades dos respectivos 
paises de destino. e dispensado o exame sanitllrio por parte 
das autoridades portuguesas. 

2. ENTIDADES COMPETENTES PARA A EMISSAO 
DOS PASSAPORTES DE EMIGRANTES 

Em Portugal continental. a entidade competente e a 
Secretaria de Estado da Emigra~ao. podendo os pedidos de 
passaportes ser formulados pessoal e directamente. junto dos 
Servi~os de lnforma~ao ao publico ou atraves das Camaras 
Mun1cipa1s. 

Nas regioes aut6nomas da Madeira e Ac;:ores. os passa
portes de emigrantes deverao ser requeridos aos governos 
civis correspondentes ao local de residencia dos respectivos 
requerentes. 

3. AVERBAMENTOS 

0 passaporte de emigrante pode abranger o marido e a 
mulher ou s6 o marido ou s6 a mulher e. em qualquer destes 
casos. incluindo os filhos menores nao emancipados. 

A mulher pode ser mencionada. a todo o tempo. por 
averbamento. no passaporte do marido. Os filhos menores 
nao emancipados poderao ser averbados. no passaporte con
junto dos pais. ou no passapone s6 da mae ou no passaporte 
s6 do pai. Quando o titular do passaporte de emigrante se 
encontra no estrangei ro. sao competentes para efectuar os 
averbamentos da mulher ou dos filhos menores nao eman
cipados as autoridades consulares portuguesas. 

4. VALIDADE 
0 passaporte de emigrante e valido pelo periodo de 5 anos· 

quando este perlodo termina e o emigrante se encontra n~ 
estrangeiro. a autoridade consular ponuguesa e competente 
para emitir urn novo passaporte de emigrante em substituic;:ao 
do caducado. 

Por outro lado. o passaporte de emigrante e valido para 
o pals onde o titular estll autorizado a residir ou trabalhar 
e. ainda para outros palses. s6 para viagens temporllrias. 
Quer dizer. o emigrante residente num pals pode. com 0 
mesmo passaporte. efectuar viagens de turismo a outros 
palses. Estes palses. no caso de nao constarem de passa
porte inicial. poderao ser averbados pelas autoridades con
sulares portuguesas. a pedido dos respectivos titulares. 

Movimentos 
de contas bancarias 
de ex-residentes 
em Mocambique 

• 
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros divulgou 

um despacho do Ministerio das Financ;:as da Republica 
Popular de Moc;:ambique. que estabelece uma serie de 
normas reguladoras da movimentac;:lio de contas ban
cflrias de ex- residentes naquele pals. Pelo interesse 
de que se reveste. publicamos a seguir. na Integra, 
o texto desse despacho : 

«Dado o elevado e incontrolllvel numero de dep6sitos 
existentes na banca pertencentes a nao residentes. e consi 
derando os mais variados processes incorrectos e ilegais 
utilizados na movimenta~ao dessas contas e convindo. em 
beneficia da economia nacional e dos titulares das contas. 
estabelecer normas sobre a constitui~ao. movimentac;:ao e 
controlo dos dep6sitos em questao. determine: 

1. A movimentac;:ao de contas de ex-residentes ja abertas 
a data da sua salda do pals s6 podera ser feita dentro dos 
condicionalismos constantes do presente despacho. 

2. As opera~oes de movimentac;:ao. quer a debito quer 
a credito. s6 serao executadas mediante autorizac;:ao previa 
do gerente do estabelecimento de credito onde a conta estiver 
aberta ou do empregado em que delegar essa func;:ao. Quando 
se entenda conveniente. poderao exigir-se provas aos inte
ressados. 

3. Os cheques sacados sobre as contas de ex-residentes 
indicarao sempre o nome do beneficiario. e deverao ser subme
tidos a visto previo. no estabelecimento sacado. para efeito 
da autorizac;:ao prevista em 2. 

Os cheques nao visados nao serao pagaveis mesmo que 
as contas sacadas tenham provisao. e deverao ser devolvidos 
com a anotac;:ao «Conta de nao residente. Devolvido por 
falta de autorizac;:ao prevista no despacho de 30 de Dezembro 
de 1977. do ministro das Finan~as». 

4. Quando se pec;:am provas. e estas s6 estiverem dis
ponlveis noutra localidade. poderll o gerente do estabeleci
mento bancllrio recorrer a entidade que considere id6nea 
nessa localidade para a devida verifica~ao. 

5. Serao autorizadas as solicitac;:oes para os seguintes 
pagamentos desde que comprovadamente respeitantes ao 
titular da conta ou ao seu cOnjuge: 

a) Impastos. taxas. dlvidas ao Estado. e outros pagamentos 
determinados por organismos do Estado; 

b) Dlvidas as instituic;:oes de credito e as companhias 
de seguros. e respectivos encargos ; 



c) pagamento de divida a outras entidades publicas ou 
privadas. desde que devidamente comprovadas e jus
tificadas e mediante parecer favoravel do ministerio 
que superintender no sector a que respeitar o paga
mento; 

d) Transferllncia para o exterior. desde que previamente 
autorizada; 

e) Oep6sitos em contas existentes em seu nome em 
estabelecimentos de credi to existentes noutra locali
dade do pais; 

f) Pensoes estabelecidas a favor de cOnjuges descen-
9ntes ou ascendentes e que delas carec;:am residentes 

~0 pals. ate tres mil escudos mensais por pessoa: 
g) Levantamentos dos titulares. quando provem estar de 

visita ao pals. para as despesas normais durante a 
sua permanencia ; 

h) Outros pagamentos desde que devidamente autorizados 
pelo Ministerio das Financ;:as. 

6. Serao normalmente aceites os seguintes pagamentos 
nos casos em que os fundos pertencentes ao titular da conta 
ou ao seu c6njuge. e se declare. na guia de dep6sito. 

a) Ordenados: 
b) Outros rendimentos: 
c) Cobranc;:a de dlvidas: 
d) Produto de venda de bens seus situados no pais; 
e) Transferencia do exterior desde que legalmente auto

rizadas; 
f) Levantamentos autorizados doutras contas mas em 

estabelecimentos de credito noutra localidade do pais. 

7. No caso de operac;:oes nao previstas nos numeros 
5 e 6 deste despacho. tal autorizac;:ao fica dependente da 
apresentac;:ao pelo interessado de autorizac;:ao escrita para a 
reahzac;:ao das operac;:oes. assinada pelo gerente do estabe· 
lecimento principal do Banco de Moc;:ambique na mesma 
localidade ou na localidade mais pr6xima. 

8. Os residentes que se ausentem definitivamente do pais 
deverao comunica-lo aos bancos em que mantenham conta 
no prazo de 15 dias antes da sua partida. 

~. Sem prejulzo da 1med1ata aplicac;:ao do presente des
pacho. os ex-residentes que ainda o nao tenham feito deverao. 
nos 60 dias seguintes a data da publicac;:ao deste despacho. 
comunicar as instituic;:oes de credito a sua mudanc;:a de resi
dtncia para o exterior. 

10. Este despacho antra imediatamente em vigor.» 

Cartas de conducao 
em Franca 

, 
, 

Atraves de notas informativas. divulgadas junto de con
sulados e associac;:oes portuguesas. pela radio e pela imprensa 

(nesta caso. ainda recentemente no n.o 22 da revista «25 de 
Abril -Comunidades Portuguesas». distribuido em Dezembro 
de 1977). a Secretaria de Estado da Emigrac;:ao tem procurado 
dar a mais ampla informac;:ao sobre as normas reguladoras 
da obtenc;:ao de cartas de conduc;:ao em Franc;:a por troca 
com cartas de conduc;:ao portuguesas. 

0 princlpio a que obedece a possibilidade da troca assenta 
no seguinte: 

1 - Que a carta portuguesa tenha sido obtida em data 
anterior a da emigrac;:ao do seu titular para Franca: 

2 - Que a carta portuguesa. embora obuda ap6s a emi
grac;:ao para Franc;:a. o haja sido durante uma estadia 
em Portugal por periodo supenor a seis meses. Iindo 
o qual se verificou o regresso do interessado a Franc;:a. 

Em ambos os casos. a troca s6 sera possivel ap6s um 
periodo de um ano de residencia em Franc;:a a seguir a sua 
entrada ou reentrada. 

t. porem. muito importante ter em atenc;:ao que. no segundo 
caso. ou seja. quando um residente em Franc;:a vem estabe
lecer residencia temporaria em Portugal por um periodo de 
tempo superior a seis mesas. durante o qual obtem carta 
de conduc;:ao portuguesa. haverc!t c(ue ter em especial consi
derac;:ao que. somente em casos devidamente justificados 
(por exemplo. prestac;:ao de serv ic;:o militar obrigat6rio. con
valescenc;:a em Portugal devidamente autorizada. etc.) e reco
nhecido o direito a res idflncia em Franc;:a: caso contrario. 
tera de ser reiniciado o processo de concessao de direito 
a residflncia. ta l como se tratasse de emigrante em Franc;:a 
pela primeira vez. o que e extremamente diflcil e nalguns 
casos impossivel dado que. como e do conhecimento geral. 
se encontra suspensa a imigrac;:ao de trabalhadores neste 
Pais. 

Utiliza~ao obrigatoria 
dos cintos 
de seguran~a 

Os automobilistas que circulam nas estradas de Portugal 
sem utilizar cintos de seguranc;:a poderao ser autuados com 
multa de 600 a 3000 escudos. de acordo com a nova legis
lac;:ao que entrou em vigor no passado mes de Janeiro. 

0 mesmo acontecera com os passageiros do banco da 
frente dos veiculos. aos quais tambem e imposto o uso do 
cinto de seguranc;:a. 

Esta medida devera ser cumprida nao s6 nas estradas 
mas igualmente nas vias situadas no interior das localidades. 
a partir de 1 de Janeiro de 1979. 

Vale a pena recordar que o cinto de seguranca atenua 
consideravalmente as consequflncias dos acidentes de viac;:ao. 
A obrigatoriedade do seu uso e uma medida preventiva adoptada 
nas legislac;:oes de quase todos os parses da Europa. 

ASSINE E DIVULGE A REVISTA 

25·" 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
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A correspond6ncla dos nossos leltores 
deve ser dlrlglda para a segulnte morada: 

Revlsta "25 de Abrii/ Comunldades Portuguesas" 
Secretaria de Estado da Emigrac;io 
Palacio das Necessldades, 1.0 piso 

Largo do Rilvas - Llsboa - Portugal 

«Venho pela presente solicitar se dignem infor
mar-me quais as possibilidades que tenho de regula
rizar a minha situa~Ao militar definitivamente. Tenho 
a minha taxa paga desde 1975 ate 1982, portanto tenho 
o meu adiamento efectuado ate a incorpora~Ao de 1983. 
0 titulo de adiamento de incorpora~Ao foi-me passado 
pelo Consulado de Portugal em Estrasburgo em virtude 
de ser emigrante. 

N . F. T. F. (Fran~a)» 

Como se encontra adiado de incorpora<;ao ate aos 29 anos 
de idade. ao abrigo do n.0 1 do Art.0 25.0 da Lei n.0 2135 
(Lei do Servi<;o M ilitar) s6 podera requerer a passagem a 
Reserva Territorial (regularizar definitivamente a sua situa<;ao 
militar) a partir do dia 1 de Janeiro do ano em que completar 
os 29 anos. Esclarecemos ainda que. enquanto estiver na 
situa<;ao de adiado de incorpora<;ao s6 podera permanecer 
em territ6rio nacional durante 90 dias em cada ano civil sem 
perder a qualidade de residente no estrangeiro. Depois de 
passar a Reserva Territorial podera permanecer no Pais por 
tempo indeterminado ou fixar residencia. 

«Tendo estado na Reputlica Federal da Alemanha 
como imigrante, e visto regressar em definitivo a 
Portugal, agradecia que me informassem se tenho 
direito a receber os descontos que Ia fiz. Outro assunto 
e 0 que diz respeito ao subsidio de desemprego, pois 
estou em Portugal ha meio ano e como ainda nAo 
consegui emprego, tendo procurado esse subsidio. 

J. S . L. ( Rio de Mouro)» 

0 reembolso das contribui<;oes pagas para o seguro 
alemao de pensoes s6 pode ser concedido. a pedido do segu
rado e se este se encontra fora do territ6rio da Republica 
Federal da Alemanha. desde que satisfa<;a uma das condi<;oes 
a seguir indicadas: 

a) Ter decorrido um perfodo de 2 anos sem contribui
<;oes para a seguran<;a social alema. na data da apre
senta<;ao do requerimento: 

b) Se ate 19-10-1972. o segurado tiver pelo menos 
60 meses de descontos na Alemanha. o reembolso 
das contribui<;oes pode ser pedido antes de 2 anos 
ap6s o ultimo desconto para a seguran<;a social alema. 

Esclarece-se ainda que quando o trabalhador e reembol 
sado das contribui<;oes. perde todos os direitos relativamente 
a seguran<;a social alema. Oeste modo. nem o pr6prio nem 
os familiares poderao mais tarde habilitar-se a uma pena 
alema. 

Para mais esclarecimentos sobre este assunto. podera 

dirigir-se a Caixa Central de Seguran<;a Social dos Trabalha
dores Migrantes. Rua da Junqueira. 112 - Lisboa 3. 

Se se encontrar desempregado aconselha-se a que con. 
tacte o Centro mais pr6ximo de Servi<;o de Emprego. onde 
lhe serao dadas informa<;oes acerca das condi<;oes de ins
cri<;ao com vista a uma possivel coloca<;ao quer no nosso 
pais. quer no estrangeiro. 

«No principia deste ano fiz em Portugal a compra 
de um terreno no valor de 900 000$00. Tudo decorreu 
normalmente dentro do acto de escritura que foi con
duzida e assinada pelo meu Procurador, seguindo-se 
a minha visita a Portugal no VerAo findo (Julho e 
Agosto). Conduzi depois esta escritura a Conservat6ria 
do Registo Predial ( l ocal que me dizem ser sagrado, 
mas que me parece sA-lo s6 para limpar mais uns 
patacos). A parte mais importante e que fui agora 
surpreendido com um processo enviado por um advo
gado que amea<;a com o Tribunal para eu ceder o ter
reno que negociei, visto haver um confrontante inte
ressado no mesmo. 

J. P. N . (E. U. A.)» 

Pelos elementos indicados e de concluir que o proprie
tario do terreno confiante intentou em tribunal a competente 
ac<;ao de preferencia. 

Efectivamente. e nos termos da legisla<;ao em vigor. os 
proprietaries de terrenos confinantes. de area inferior a uni· 
dade de cultura. gozam reciprocamente do direito de prefe
rencia em caso de venda de qualquer dos predios a quem 
seja proprietario confinante. 

Este direito. porem. nao existe quando algum dos terre-
nos constitua parte componente de um predio urbane ou se 
destine a algum fim que nao seja a cultura. e quando a aliena- i 
<;ao abranja um conjunto de predios que embora d isperses. 
formem uma explora<;ao agricola de tipo familiar. 

Devera. assim. constituir procurador em Portugal (advo
gado) para efeitos de contesta<;ao e realiza<;ao das dil igencias 
judiciais e outras tendentes a defesa dos seus interesses. 

«Tenho em Portugal um terreno arrendado, e como 
tenciono regressar estou interessado em cultivar esse 
terreno. Fui de ferias em Junho ultimo e falei com A 
o arrendatario se me podia ceder esse terreno ap6s 
a colheita do vinho. Oisse-me que sim. mas agora 
por notfcias vindas do meu pai, esse arrendatario nAo 
me quer entregar o terreno. 

M. F. P. (Aiemanha)» 

Nos termos da legisla<;ao actualmente em vigor. tratando-se 
de arrendamento rural. o senhorio pode denunciar o contrato 
( isto e obter a desocupa<;ao das terras) para efeito de ele 



seu cOnjuge. descendentes ou ascendentes passarem 
explorar directamente os predios arrendados. 

Tal denuncia deve ser judicia/mente requerida com. peto 
OS um ano de antecedfmc1a relativamente 80 cermo do 

tfJIIfl do contraco ou da sua renovar;ao. mas nao pode con
':: produzir efeitos antes de decorridos. pelo menos. seis 

rres anos de vigencia do contrato consoante se crate. 
~tivamente de arrendamento rural propriamente dito ou 
dl 8rrendamento 80 agnculcor aut6nomo. 

constdera-se arrendamento ao agricultor aut6nomo aquele 

l; 
tem por objecto um ou mais prMios que o arrendatario 

lore exclusiva e dominantemente. com o seu pr6prio tra
llialhO ou o das pessoas do seu agregado domestico. 
,- o senhorio que obtenha a denuncia do contrato de arren
iJamento e obrigado. salvo caso fortuito ou de for~;a maior. 

1 explorar directamente o predio ou predios durante o prazo 
mlnimo de cinco anos. 

No caso da cessa ~;ao do contrato por via de denuncia 
~ senhorio. o arrendatario pod era ainda exigir alem da indemni
~Ao por benfeitorias que tenha efectuado nos terrenos. uma 
jndemnizacao nunca superior ao equivalente a um ano de 

18nc1a se a denuncia causar prejufzo a economia do arren
dat6rio. 

0 senhorio pode ainda pedir a resolucao do contrato 
(o que se traduz. igualmente. na desocupa~;ao dos terrenos) . 

18 0 arrendatario. designadamente. nao pagar a renda no 
tempo e Iugar pr6prios ou dela nao tiver dep6sito liberat6rio. 
ou se nao velar pela boa conserva ~;ao dos bens ou causar 
prejufzos graves nos bens que. nao sendo objecto do con 
Dato. existam no predio arrendado. 

Para quaisquer esclarecimentos complementares. aconse
laamo-lo a contactar a Comissao Concelhia de Arrendamento 
Rural da area de localiza~;ao do terreno ou directamente o 
Ministerio da Agricul ture e Pascas - Pra~;a do Comercio. 
lisboa 2. 

cSou retornado de Angola e encontro-me com 
minha mulher a trabalhar na Sul~;a com passaporte 
de turista. NAo estamos inscritos na Direcc;Ao da Emi
g~lo e pedia que me informassem se temos os mes
mos d ireitos que os nossos compatriotas que al estAo 
lniCritos. Como descontamos aqui para a Caixa, tam-
116m gostava de saber se um dia formos embora, temos 
dlreito a qualquer reforms. Caso nAo seja assim, temos 
el alguma caixa pa ra podermos mandar todos os mesas 
- descontos, 8 depois termos dir eito a reforma? 

F. D. M . (Sulc;a )>1 

Os seus direitos na Su l~;a sao os mesmos do que os por
tugueses que possuem um passaporte de emigrante. desde 
que a sua situa ~;ao como residente nesse pals esteja regula
rizada quer dizer. que deve possuir uma carta de residente 
P8ssada pelas autoridades Suf~;as. Assim tambem os seus 
direitos de ass i st~ncia medica e medicamentosa sao iguais 
aos dos portugueses com passaporte de emigrante desde que 
esteja devidamente inscrito nos Servi~;os Sociais Sui~;os. 

Relativamente a informa~;ao sobre o direito de reforma. 
o acordo de Seguranc;a Social entre Portugal e a Sui~;a prev~ 
que. atingida a velhice. uma pensao pode ser requerida em 
Portugal e e concedida a partir dos 65 anos para os homens 
e 62 anos para as mulheres. 
.. ~a ra esclarecimentos complementares aconselhamo-lo a 

dtngtr-se a Caixa Central de Seguranc;a Social dos Trabalha
dores Migrantes. Rua da Junqueira. 112. Lisboa 3. 

«Estou em Franc;a desde Fevereiro de 1970, e agora 
Pen80 fazer em Portugal a compra de um terreno. 

Tenho ouvido dizer que os emigrantes nllo pagam o 
imposto de sisa. Ora eu gostava de saber o que 6 pre
ciao fazer para ficar isento desse pagamento, apesar 
de a compra nAo ser feita atraves do sistema de Pou
panc;a-Cr6dito. 

J. J. L. ( Franc;a)>~ 

Ouanto a isenc;a de Slsa relativa ao predio rustico que 
pretende adquirir e apesar de nao recorrer ao sistema de 
poupan~;a -cred ito. podera beneficiar da mesma. se a materia 
colectavel que serviu de base a liquidac;ao daquele imposto. 
nao exceder o montante correspondente ao dobro da impor
tancia transferida do exterior e efectivamente utilizada na 
aquisic;ao. Se porventura exceder o montante referido. liqui
dar-se-a sisa apenas sobre o excesso (art.0 2.0 da Lei 
n.o 21-B/77 de 9 de Abri l) . 

0 senhor tera que demonstrar que aplica directamente 
na compra o dinheiro transferido do estrangeiro e para tal 
devera solicitar a insti tuic;ao de credito. por intermedio da 
qual envia as suas poupanc;as. um certificado dessa trans
ferencia. apresentando-o em seguida na respectiva Reparti~;ao 
de Financ;as. 

e<Fui soldado em Moc;ambique no ano de 1970, 
e nas horas vagas ti rei a carta de conduc;Ao profissional 
(pesados e l igeiros) no ano de 1971 . Em 1973 emigrei 
para a Alemanha e em 1976 tive conhecimento de que 
todas as cartas que foram tiradas no Ultramar tinham 
o prazo de meio ano para serem renovadas. Em Janeiro 
desse ano estive a passar f6rias em Portugal e fui 
informar-me a uma escola de conduc;Ao, onde me 
disseram que isso era verdade, que as cartas tinham 
que ser renovadas. Deixei logo Ill a minha carta. duas 
fotografias e mais ou menos 250$00. Perguntei quanto 
tempo demorava a mandarem-me a carta e disseram-me 
que talvez demorasse meio ano, mas ja Ia vllo dois 
anos e ainda nao a tenho. 0 meu patrAo ja me disse 
que se a partir deste ano de 1978 eu nAo tiver a carta 
para mudar para uma alema, sou despedido. 

E. G. L. (Aiemanha)>~ 

Pelo servic;o de apoio desta Secretaria de Estado na fron
teira de Vi lar Formoso foi-nos comunicado que o senhor nao 
tivera oportunidade de proceder as diligencias aconselhadas 
na nossa carta anterior. enderec;ada para a sua residencia 
em Abac;as. 

Portanto. e a fim de lhe poder ser concedida. pela Direcc;ao 
de Viac;ao do Norte. antecipac;ao na resoluc;ao do problema 
da troca da carta de conduc;ao tirada em Moc;ambique. 
e necessario: 

- Que solicite a referida antecipac;ao. em requerimento 
dirigido aquela Direcc;ao de Viac;ao. devidamente selado. 
e com a sua assinatura autenticada pelo Consulado 
de Portugal da area da sua residencia. 

- Cue junte fotoc6pia dos documentos que comprovem 
a sua qualidade de emigrante na Alemanha. ou decla
rac;ao consular nesse senttdo: 

- Cue junte fotoc6pia da guia relattva a entrega da carta 
de conduc;ao na Direccao de Viac;ao do Norte. 

Dado que o assunto. tal como mformamos nessa carta. 
foi ja por este Servi<;:o exposto a Direcc;ao de Viac;ao do Norte. 
sera conveniente que a documentacao acima mencionada 
seja remetida pelo senhor a Direc~;ao -Geral de Emigracao. 
a fim de ser transmitida ao organismo competente. ou seja. 
a Direcc;ao de Viac;ao do Norte. 
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CIRCUITO DE CINEMA DA SEE 

A aldeia da roupa branca 

ChianCD de Garcta a dmg" as 11/magens da Uma 1magem do filme 
«Aide1a da Roupa Branca• 

Ficha tecnica : 

ANO DE PRODU<;:AO : 
1938 

REALIZA<;:AO : 

Chianca de Garcia 
ARGUMENTO. DIALOGOS E LETRAS 
DAS CAN<;:OES : 

Ramada Curto e Chianca de Garcia 
FOTOGRAFIA: 

Aquilino Mendes (P/8) 
PLANIFICA<;:AO: 

Jose Gomes Ferreira 
MUSICA DOS FADOS· 

Raul Ferrao 
MONTAG EM 

Vieira de Sousa 
TEMPO 

1.30 h 
CLASSIFICA<;:AO ETARIA 

Ma1ores de 17 anos 
G~NERO 

Comedia mus1cal 

Ficha artistica: 

BEATRIZ COSTA: 
Gracinda 

MANUEL DOS SANTOS CARVALHO : 
Tio Jacinto 

JOS~ AMARO : 
Chico 

OSCAR DE LEMOS: 
Luis 

ELVIRA VELEZ : 
Viuva Ouiteria 

ARMANDO MACHADO: 
Ze da lria 

OCTAVIO DE MATOS: 
Simao 

HERMINIA SILVA: 

Resumo do argumento 
e apontamento critico: 

A «ALDEIA DA ROUPA BRANCA» 
descreve a vida duma aldeia dos arre· 
dores de Lisboa. uma aldeia de lavadeiras 
no tempo em que nao eram conhecidas 
da popula~ao lisboeta as modernas maqui· 
nas electricas ... 

A rivalidade entre duas famllias da 
comunidade serve para apresentar situa· 
~oes e difllogos de grande comicidade 
sem. contudo. perderem o equilibrio 
necessaria a urn pretendido realismo 
garantido pelas excelentes interpreta~oes 
a cargo de bons actores. Alias. toda a 
realiza~ao e excelente para atingir a ideia 
base - a mensagem de que na vida a 
renova~ao de processes e constante. sim· 
bolizada no filme com a substitui~ao da 
carro~a pela camioneta. 



---------AVISO AOS ASSINANTES DA REVISTA-------

SOiicita-se aos assina~tes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas». o favor 
de observarem o seguante: 

Toda a correspondencia deve ser enviada para Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» - Secretaria 
1· de Estado da Emigrayi!io- Palacio das Necessidades, 1.0 Piso, largo do Rilvas, lisboa - Portugal. 

Os documentos para pagamentos (cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc.) devem ser dirigidos a SECRETARIA 
2· DE ESTADO DA EMIGRA<;AO. 

S. Nao esquecer que o destinatario e o remetente devem ser escritos em letra bern legivel. de preferencia em maiusculas. 

PRECO DAS ASSINATURAS 
12 NOMEROS 

Portugal e Espanha . . . . . . . .. 

Outros paises (excluindo Fran9a. Alemanha. Belgica. 
Luxemburgo. Holanda. Sui9a e lng laterra) 

300$00 

400$00 

As importancias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
· est rangeira. 

--.,...---"----:--·---- -· - 01: . ---- 0! 19 

Cl 

CAIXA EeONOMtC.a, 
,. 0 RT u G 1.1 tsA 

ESC. s 

M UlTO IMPORTANTE 

• A exped i<;ao da revista para fora de Portugal e feita par via aerea. Nos pre<;os das 
assinaturas estao inclufdos os partes de correio . 

• Sempre que mude de residencia ou deseje receber a revista noutro local. comun ique 
o mais rapidamente possivel . 

• Nas renova<;oes de assinatura. informe. sempre que passive!. desde quando e assinante. 

------- ------- ....,.-. ----------
Oueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» da Secretaria de 

Estado da Em· - p f · · · A • d s 1gra<;ao. ara o e e1to. env10 a 1mportanc1a e ................. . 

NOME ............ . .. . ... . ...... . .............. . . ~ ................... . .... . ........ . 

MORAD A ········ ..... . ... . ....... ·· · ··· .............. . .. . .. ... . ................... . 

LOCALIDADE ..... .. ....................... ...................................... . 

PAIS .. .... .. ···· · · ·· · ·· · ····.···· ............ · · ··· · ..... . . .. · ···•· ···.··· ...... . 

Preencha este cupao. recorte-o pelo 
tracejado e envie-o. j unta~erte com 
a importancia respect iva para : 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 

Palacio das Necessidades, 1.0 Piso 
largo do Rilvas 
Lisboa - Portugal 



... 
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