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D ESTJNOS llot:u(TMG) 
Frequrncias C. onda DESTI NOS Hora s ( TMG) 

Frequ~n ciu C. ondA 

(Kil z) (mecro.s) (~Hz) (mecros) 

Venezuela 00.00-02.30 11875 25 Angola 11.30-12.00 
21700 13 

(Segunda· feua a s~bado) 
(Segunda·leira a s~bado) 17880 16 

19.30-20.00 15340 19 
14.30-18.00 21700 13 17880 16 

(Dom ingo s) 00.00·02. 30 11875 25 
(Domingos) 11.30-12.00 

21700 13 
17880 16 

Estados Unidos da .~m~ri ca, 
01.00-03.00 11935 25 

Canadlt e Frota Bacalhoeira (Leste) 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 Mo~ambique 12.00-12.30 
21700 13 
17880 16 

Europa 04.00-06.00 6185 48 (Segunda·feira a s~bado) 

(Segunda a sexta-teira) 9740 30 20.00-20.30 15340 19 

18.30·20.30 6025 49 
17880 16 

9 740 30 
(Domingos) 12.00-12.30 

21700 19 
6025 49 17880 16 

( Domon~os e s~bados) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 974D 30 19.30-20. 15 17880 16 
• 18.30-20.30 6025 49 14.30-18.00 21700 13 

9740 30 

~1acau, Timor e Auslr.tlia . 09.55-10.55 21700 13 Guln~ e Cabo Verde 13.30-14.00 21495 13 
(Segunda- !eira a s~bado) 21735 13 (Segunda·feira a s~bado) 20.30-21.00 15125 19 

(Dom ingos) 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) 17 880 16 India (Segunda-reira a sAbado) 15.00-15.45 17 895 16 

19.00· 19.30 15340 19 Brasil 22.30-01.00 11790 25 
17 880 16 (Segunda·fei ra a s~bado) 11840 25 

IOom•ngos) 11.00·11.30 
21 700 13 21700 13 
17880 16 (Domingos) 14.00 -18.00 15 125 19 

18.00-18.45 17880 16 11790 25 
15340 19 22.30 -01.00 

14.30-18.00 21700 13 11840 25 
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Trts <cfiguras de movlmento~~ carac
ttristicas dafabrica de Rafael Bordalo 
Pinheiro. nas Caldas do Rainha. As 
caricaturas representam pusonalida
«s politicos do final do seculo passado 
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Comemora~Oes do «25 de Abril» 

No proximo numero da Revisla publicaremos o noticiario 
referente cis comemora~iJes do «25 de Abril>>, este ano desi
gnado oficialmente como «Dia da Liberdade». 

As comemora~iJes- que se estenderam a todo o Pais, 
revestindo-se de urn carck ter cultural, pedagogico e despor
tivo- foram coordenadas por uma Comissao, presidida pelo 
capitiio Sousa e Castro, membro do Conselho da Revolu~iio , 

e incluiram, a/em das manifesta~iJes oficiais, realiza~iJes pro
movidas localmente por iniciativa de diversas entidades. 

Em Lisboa o programa das comemora~iJes integrou uma 
parada mi/itar, com a presen~a do Presidente da Reptlblica. 
Tambem a Assembleia da Republica se associou cis comemo
ra~iJes do «Dia da Liberdade», realizando uma sessiio so/ene 
a que assistiu o general Ramalho Eanes. 
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As imagens que publicamos evocam o dia em 
que, ba quatro anos, foi derrubado o fascismo 
em Portugal e se iniciou a constru~ao de uma 
sociedade democratica, com institui~oes legiti
madas pelo voto popular em sucessivas elei~oes 
livres. 

25 DE ABRIL: DIA DA LIBERDADE 
10 DE JUNHO: DIA DE PORTUGAL 

Por decretos-leis emaoados da 
Presidencia do Conselho de Mi
nistros foi determinado que a data 
de ~<25 de Abril>) passe a desi
gnar-se «Dia da Liberdade)) e que, 
por outro lado, o «Dia de Por
tugal» seja celebrado a I 0 de 
Junho e dedicado a Portugal, a 
Camiies e as comunidades por
tuguesas no estrangci ro. 

No primeiro diploma assi
oala-se que «o Dia 25 de Abril 
represeota a liberta~ao de Por
tugal e do poto portugues da 
feroz repressiio de urn regime 
totalitirio e antidemocratico e 
o com~ de um tempo novo, 
que restitui aos portugueses a 
~berdade e a democracia)). 0 de
creto considcra que «deve essa 
data historica ser anualmente 
comemorada com dignidade e 
relevo correspondcntes ao alto 
significado que assume para o 
Portugal renovado que hoje vive
mOS>) e dispiie que o dia 25 de 

Abril passe a chamar-se «Dia 
da Liberdade» e que seja cele
brado em todo o Pais ao nivel 
das comunidades locais. 

No segundo diploma afirma-se 
que o << Dia 10 de Junho - Dia 
de Camiies e das Comunidades
melhor do que ncnhum outro, 
reline o s imbolismo necessario 
a represcnta~ao do «Dia de Por
tugal)), pois <<nele se aglutinam 
em harmoniosa sintcse a Na~ao 
Portuguesa, as comunidades lusi
tanas espalhadas pelo Mundo e 
a emblematica figura do epico 
genial». 

Para que estas datas historicas 
tenham a devida projec~ao, a 
coordeoa~ao das comemora~iies 
oficiais ficara a cargo de uma 
comissao organizadora que sera 
aoualmente nomeada. As come
mora~oes do «Dia ile Portuga.l» 
realizar-se-ao numa localidade 
escolhida, em cada ano, pelo 
Presideote da Republica. 





PROGRAMA DO GOVERNO APROVADO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Na pligina amerior: Vitor Consttincio, ministro das Finan,as e do Plano, ao imervir na Assembleia da 
Republica, durante o debate do Programa do II Govemo Constilllcional 

Depois de quatro dias de debates, o Pro
grama do II Governo Conslitucional, que 
esteve sujeito a duas mo~iies de rejei~iio, por 
parte do PSD e do PCP, respectivamente, 
foi aprovado na vota~iio da Assembleia da 
Republica por /arga maioria de votos favo
raveis. 

Logo ap6s a apresenta<;iio do Programa 
do If Governo Constitucional pelo Pri
meiro-Ministro, Mario Soares, o debate 
in iciou-se com exposi9oes de fundo dos 
partidos da oposi91io. 0 primeiro orador 
a subir a tribuna foi Octavio Pato (do PCP) 
que criticou a entrada do CDS para o 
Governo, definindo o novo Executivo como 
«um Governo que nasce divorciado dos 
interesses, objectivos e aspira9oes que per
correm hoje a sociedade portuguesa». Pas
sando a criticar o Programa, citou urn passo 
da analise feita pelo Comite Central do 
Partido em que se afirmava: «0 Programa 
faz apenas ligeiras referencias aos sectores 
nao capitalistas criados na economia por
tuguesa. Nao da garantia formal do respeito 
pelos limites actuais das forma9oes econ6-
micas. Quase ignora a Reforma Agraria. 
Aponta esquemas que poem em causa os 
sectores e empresas nacionalizadas (cria91io 
de sociedades de investimento e desenvolvi
mento regional, reprivatiza9oes, etc.). Con
sagra apenas uma pagina ao sector da pro
priedade social.» 

Magalhiies Mota (do PSD), que interveio 
a seguir, manifestou a oposi91io do seu 
Partido a nova formula de Governo, dizendo 
que ela era incoerente e insuficiente para 
resolver os problemas do Pais. Referindo-se 
ao Programa, Magalhaes Mota criticou 
dois aspectos que considerou pouco claros: 
a aplicayiio da lei das Bases da Reforma 
Agraria e a cria<;iio de urn organismo contra 
a corrup9ao. 

Seguidamente, Acacio Barreiros, em nome 
da UDP, Jan9ou «urn alerta solene a todos 
os trabalhadores antifascistas, a todos os 
democratas e patriotas» para «barrar o 
passo a reac<;ao, para lutar contra o Governo 
de direita, para salvaguardar as conquistas 
do 25 de Abril». Acrescentou ainda Acacio 
Barreiros: «E claro que este plano antina
cional esta entrela<;ado com a mais des
carada politica a favor dos monop61ios e 
dos latifundi:hios. Enquanto se pede ao 
povo austeridade, se prometem dias de 
grandes sacrificios, aos grandes monopolis
tas vao ser pagos ate Julho milhoes de 
contos de indemniza<;oes. E como se isso 
niio bastasse, ainda lhes vai ser permitido 
criarem sociedades financeiras de investi-

mento, ou seja, a cna<;ao de uma banca 
privada em concorrencia com a banca 
nacionalizada». 

«0 PS E 0 CDS SAO P ARTIDOS 
DISTINTOS» 

Freitas do Amaral (CDS), na sua inter
ven<;ao, come9ou por definir a posi<;ao oficial 
do seu partido que e «de apoio ao novo 
Governo» e acrescentou: «Esta dito e red ito 
que o PS e o CDS sao partidos distintos, 
cuja hist6ria, cujos programas e cujos elei
torados siio diferentes e diferentes conti
nuarao a sen>. Depois de enunciar o que 
os dois partidos tinham em comum, o pre
sidente do CDS, dirigindo-se a oposi<;ao, 
disse: «A oposi9iio nao tern o direito de 
impedir o Governo de governar, porque 
constitui uma minoria, nem o Governo 
tera qualquer pretexto para nao governar, 
porque dispoe de uma maioria. Ficam assim 
mais claras as coisas e repartidas as respon
sabil idades: a oposi<;iio cabe fiscalizar, cri
ticar e propor alternativas, ao Governo 
competira governar e resolver os grandes 
problemas nacionais». E Freitas do Amaral 
terminou o seu discurso apresentando os 
cinco grandes objectivos que o II Governo 
Constitucional se propos alcan9ar: «Manter 
o nosso regime politico no quadro de uma 
democracia pluralista; conduzir a saida da 
nossa economia para fora da crise em que 
se encontra: organizar a entrada do nosso 
Pais para dentro do Mercado Comum; 
resolver os problemas concretos do povo 
portugues ; dar aos portugueses a confian<;a 
em si mesmos e nas capacidades de Por
tugal». 

PRO POST AS DE REJ EI<;:AO 

Entretanto, o grupo parlamentar do PSD, 
pela voz de Servulo Correia, propos a rejei-
91iO do Programa do Governo e, atraves 
de urn segundo requerimento, que a vota91io 
dessa proposta fosse nominal. 

Nas sessoes seguintes prosseguiram os 
ataques ao Programa por parte dos sociais
-democratas (Sousa Franco) e dos comu
nistas (Carlos Carvalhas), tendo Salgado 
Zenha (PS) feito a defesa do actual Exe
cutivo e do acordo politico com o CDS. 

Surgiu, tambem, de modo inesperado, 
ja na parte fina l dos debates, uma mo<;ao 
de rejei91io do Programa por parte do PCP, 
a qual foi apresentada em forma de reque
rimento onde se expunham as razoes de 
uma tal atitude, afirmando-se, nomeada
mente: «0 Programa nao se conforma 

com o projecto constitucional nem serve 
a resolu<;ao dos grandes problemas nacio
nais, designadamente a recupera<;ao econ6-
mica do Pais». 

«0 REALISMO E 0 RIGOR 
E QUE SAO PROGRESSISTAS» 

A interven<;iio de Vi tor Constancio, minis
teo das Finan<;as e do Plano, foi certamente 
das mais importantes deste debate, pelo 
realismo que !he imprimiu, chegando a 
afirmar que «em Portugal, aqui e agora, 
0 realismo e 0 rigor e que sao progressistas». 
Referindo-se a crise actual que o Pais vive, 
Vi tor Constancio declarou : «E evidente 
que o problema econ6mico e financeiro 
nao e isolavel dos demais. A gestao de 
uma economia e tambem urn acto politico, 
embora seja igualmente urn problema de 
tecnica. Neste plano, as condi<;oes gerais 
de que depende a resolu91io do nosso pro
blema econ6mico parecem-me ser as seguin
tes: aplica91io duma politica econ6mica 
tecnicamente correcta e consistentemente 
executada; existencia dum quadro insti
tucional claro; o respeito pelos mecanismos 
e incentivos econ6micos adequados ao sis
tema institucional vigente». 

A terminar, Vitor Constancio disse que 
o Programa do II Governo Constitucional 
«apresenta urn diagn6stico ajustado, uma 
defini9iio clara das prioridades a curto e 
mectio prazo, uma descri91io adequada das 
politicas econ6micas». 

No discurso pronunciado no fina l destes 
quatro dias de debates, Mario Soares afir
maria que a sua tarefa de encerrar o debate 
parlamentar estava bastante facil itada dado 
que pouco se falara do Programa, o qual , 
acrescentou, resistira as criticas formuladas 
pela oposi91io. 

APROV A<;:AO DO P ROGRAMA 

No momento da vota.yao, os numeros 
tradu~;ram urn resultado favoravel ao Pro
gramJdo Governo, uma vez que a maioria 
dos deputados votou contra as mo9oes de 
rejei<;iio. Assim, votada primeiramente a 
mo91io de rejei<;iio proposta pelo PSD, esta 
foi derrotada, tendo obtido 141 votos contra 
(do PS, CDS e deputados independentes 
Galvao de Melo, Aires Rodrigues e Carme
linda Pereira), 75 votos a favor (do PSD, 
UDP e deputados independentes Bras Pinto, 
Lopes Cardoso e Vital Rodrigues) e a 
absten.;:iio do PCP. Teve a mesma sorte a 
mo<;iio proposta pelo PCP que saiu t~mbem 
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6 derrotada por 141 votos contra (do PS, 
CDS e deputados independentes Galviio 
de Melo, Aires Rodrigues e Carmelinda 
Pereira), 43 a favor (do PCP, UDP e deputa
dos independentes Bras Pinto, Lopes Car
doso e Vital Rodrigues) e a abstent;ao 
do PSD. 

0 Programa do Governo foi, assim, apro
vado pela Assembleia da Republica. 

A esquerda: Freiras do Amoral (CDS) ao apre
senrar os «cinco grandes objecrivoS>> do II Go•·erno; 
a direira: Servulo Correia ( PSD) e Carlos Briro 
( PCP) criricaram o Programa do II Go••erno, 
duranre o debare na Assembleia 



A AGRICULTURA NO PAIS 

Em Portugal, a produ~iio agricola niio 
tem aumentado anualmente na propor~iio 
que serio de esperar. Porem, para responder 
as crescentes necessidades alimentares da 
popula~iio, e urgente produzir muito mais. 
A baixa produ9iio de cereais obrigou, por 
exemplo, a que a importa9iio anual subisse, 
em 1977, para 13 milhoes de contos (so em 
cereais) num total de 30 milhOes de contos 
de bens a/imentares importados. 

Quais seriio as causas desta situa~tio? 
Bastard dizer que as quebras de produ~iio 
se devem as mas condi~oes c/imatericas? 
E como produzir mais e melhor, se apenas 
26 por cento dos terrenos possuem boa aptidiio 
agricola? 

Sera oportuno regis tar aqui as declara.;;oes 
do eng. Lopes Ribeiro ao «Di!lfio de Noti
cias», a prop6sito de urn col6quio que a 
Sociedade de Ciencias Agrarias de Portugal, 
de que e presidente, vai organizar oeste 
mes de Abril: «A nossa agricultura esta 
estagnada ha longos anos e os tecnicos 
entendidos na materia revelam haver muitas 
potencialidades por explorar. Se isto aeon
Ieee e porque os organismos responsaveis 
pelo funcionamento da nossa maquina agri
cola ainda niio foram capazes de delinear e 
p6r em execu..ao esquemas de ajuda aos 
agricultores que permitam que a agricultura 
portuguesa concretize as suas potenciali
dades para melhorar a produtividade das 
culturas, aumentar a produ..ao de cereais, 
oleaginosas, produtos pecuarios, etc., e 
simultaneamente, aumentar o nivel de ren
dimentos do agricultor, actualmente muito 
baixo (cerca de urn ter~ dos rendimentos 
dos sectores secunda rio e terciario). Pre
tende-se, de igual modo, incrementar o 
auto-abastecimento do Pais no capitulo 
alimentar e outros, permitindo-nos poupar 
duas ou tres dezenas de milhoes de contos 
que se gastam em divisas para comprar 
tais produ tos.» 

A PRODm;Xo AGRICOLA 

Vale a pena recordar que, em Portugal, 
e no tempo quente e seco que normalmente 
se intensifica a produ<;iio agricola, exigindo 
muita agua armazenada nas albufeiras e 
represas, e poderosas redes de rega, onde 
se tern de gastar vultuosos investimentos. 

Ate ao presente, porem, com P"oucos 
esquemas destes em funcionamento, com 
o cresclmento populacional e a mudanca 
de babitos alimentares, tern sido necessario 
importarcada vez mais produtos alimentares. 

Apesar de recen tern en te se ter verificado 
um esfor~ tendente a renovar culturas, 
a semear novas areas e a introduzir maqui-

<<0 sector da mecanizaf ilO, embora tenha conhecido um avanfo notorio depois do 25 de Abril. encontra-se 
ainda muito aquem dos poises do Mercado Comum, onde tal mecanizafilO estd desenvolvida seis vezes 
mais» 

naria nos trabalhos agricolas, o certo e 
que a agricultura portuguesa niio regista 
0 desenvolvimento que e legitimo esperar. 

A situa.;;iio alarmante em que estamos, 
percebe-se melhor se olharmos para a per
centagem com que a produ..ao agricola bruta 
(PAB) entra no Produto Nacional Bruto 
(PNB): de 1969 a 1974 baixou de 15,5 por 
cento para 10,7 por cento. Siio ainda mais 
significativos os desniveis seguintes: a pro
du..ao animal que representava 42,6 por 
cento do PAB em 1969, desceu para 31 ,4 
por cento em 1974, enquanto, no mesmo 
periodo, a produ.;;iio vegetal subiu de 41,7 
para 49,1 por cento e a produ..ao ftorestal de 
15,7 para 19,5 porcento. Acrescente-seainda 
outro dado referente a 1975: o sector pri
ma rio (agricola) ocupava 28 por cento da 
popula<;iio activa do Pais, produzindo ape
nas 13,8 por cento do tota l do PIB (Produto 
Interno Bruto). E convira tambem lembrar 
que, nos ultimos 15 anos, teriio abandonado 
o campo, para cima de 500 mil trabalhadores 
rurais. 

Conclui-se, pois, que, salvo raras excep
<;oes - o caso da produ<;iio de carne e 
de Ieite, onde se tern verificado ultimamente 
aumentos satisfat6rios - , a agricultura por
tuguesa empobrece a olhos vistos. E sendo 
a agricultura urn p61o fundamental do 
desenvolvimento econ6mico, se este sector 
niio for dinamizado quanto antes, o nosso 

atraso agravar-se-a e a taxa do PNB (Pro
duto Nacional Bruto) crescerft muito leota
mente, porque resultarft apenas do cresci
mento da produ<;iio industrial. 

A CULTURA DOS CEREAlS 

Urn dos pilares em que devemos assentar 
0 desenvolvimento da nossa agricultura e 
o aumento da produ..ao cerealifera desti
nada ao consumo directo e ao fabrico de 
ra.;;oes para animais. De facto, a partir de 
estudos ultimamente feitos relativos a esta 
cultura, pode concluir-se que e perfeita
mente possivel, num curto espa<;o de tempo, 
multiplicar por dois a produ<;iio anual 
media de cereais conseguida na decada 
de 1966 a 1975. Em numeros globais, o 
aumento de produ.;;iio no sector podera 
rondar os dois milhoes de toneladas. 

No que diz respeito as areas semeadas 
e tomando por base urn estudo feito pelo 
MAP (Ministerio da Agricultura e Pescas), 
sabe-se que as areas destinadas a culturas 
cerealiferas poderiio ser aumentadas de 
maneira a englobar mais 100 mil hectares 
de terras. 

Neste caso particular, e para conseguir 
urn born aumento de produ<;iio, hft que 
atender a dois problemas importantes: urn 
diz respeito a escolha do cereal a semear 
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e ao terrene a utilizar e o outro a produti
vidade a alcan~r. Anote-se que foram bern 
sucedidas as experiencias feitas para pro
duzir o «triticale», urn cereal conseguido 
atraves do cruzamento do trigo e do centeio 
e muito adaptavel as terras altas do norte. 
0 aumento de produtividade, conseguir-se-a 
quando novos processes de tecnclogia forem 
introduzidos nas explora.;:oes agricolas. 

Para concretizar, citamos o caso do 
milho: a produ9iio por hectare que e hoje 
ligeiramente superior a uma tonelada, pode, 

em breve, atingir as 4,5 toneladas. 0 mesmo 
podera acontecer em rela.;:ao a aveia, ao 
trigo, a cevada e ao centeio, culturas que 
podem aumentar para o dobro. 

TRANSFORMAc;AO 
DAS ESTRUTURAS RURAIS 

Mas, para conseguir urn au men to subs tan
cia! da produ.;:ao agricola, torna-se imperioso 
transformar as estruturas rurais, ou seja, 

tudo aquilo que se prende com a distribui
~ao da terra, com a mecaniza9ao agricola, 
com a corr~ao dos solos e com a intro
du93o de novas culturas. 

0 sector da mecaniza9iio, embora tenha 
conhecido urn avan90 notorio depois do 

1 

25 de Abril, encontra-se ainda muito aquem 
dos paises do Mercado Comum, onde tal 
mecaniza9iio esta desenvolvida seis vezes • 
mais. De facto, a quantidade de tractores 
e de ceifeiras-debulhadoras utilizadas entre 
nos corresponde as percentagens de 0,7 e 0,5 
por hectare, valores que sao manifestamente 
baixos e confirmam a urgencia de introduzir 
mais maquinaria agricola nos campos do 
Pais. 

Por outre lado, espera-se que com a 
melhoria e correc9iio dos solos, com a irri· 
ga.;:ao e drenagem de parte deles e com a 
introdu.;:ao de novas culturas como a da 
beterraba, a do algodao e a do tabaco, 
para citar apenas aquelas que ja estlio a 
ser ensaiadas, a produ~ao venha a aumentar 
substancialmente. 

SUBSTITUIR IMPORT Ac;OES 

No tocante a substitui9iio de importa~oes, 
que e urgente praticar, sublinha-se que ha 
culturas que podem, com vantagem, substi· 
tuir muitas das compras feitas no estrangeiro. 
Vale a pena referir a soja e outras oleagi
nosas como o cartamo e o girassol cuja 
produ~ao nacional contribuira para eliminar 
urn dos grandes factores de desequilibrio 
da balan~ comercial, ou seja, a importar;io 
de grandes quantidades de sementes para 
a extraC9liO de oleo. Passa-se outro tanto 
com a fava miuda, o grao-de-bico, o milho, 
a cevada e a aveia, que podem entrar na 
confec.;:ao de ra~oes, em maior quantidade. 

Alem disso, ba culturas como a do arroz, 
a dos produtos horticolas e das pastagens
-forragens, que nem de Ionge ocupam as 
areas que poderiam ser utilizadas. E, por 
outro lado, podera ser ainda substancial
mente aumentada a produ9ao de came, 
de Ieite e seus derivados e de ovos, sectores 
produtivos onde se tern registado alguma 
melhoria. 

Nao restam duvidas de que a agricultura 
portuguesa tera de percorrer urn Iongo 
caminho para responder as necessidades 
alimentares da popula9iio. Para tal, nio 
se pode esquecer que os programas de edu· 
ca9ao e a cria9iio de servi90s de extensio 
rural, sao condi.;:oes indispensaveis para 
levar a agua ao moinho: encontrar urn 
rumo certo para a economia portuguesa, 
a partir da agricultura e da industria e nio 
apenas da segunda componente. 



Subsldios a instituic;:oes de saude 
A Frmdaciio Calouste Gulben

kian concedeu recentemente mais 
alguns subsidios. 110 valor global 
de quase vime e tres mil cantos, 

. a instillli~oes de saride de Lisboa, 
Porto e Coimbra. 

A verba mais avultada (sete 
mil e quinhcntos contos) foi 
atribuida aos hospitais centrais, 
distritais e especializados no tra
tamento de doen~s oncol6gicas, 
com o tim de os auxiliar na ins
talacao de uma consulta para 
diagn6stico precooe de doen~s 
onco16gicas. 

Alem disso, ao Hospital de 
Santo Ant6nio do Porto e aos 
Hospitais da Universidade de 
Coimbra foram destinados subsi
dies (cerca de seis mil contos 
para cada institui~llo) para com
pra de equipamentos a utilizar 
no estudo da fun~llo pulmonar 
e na prcpara~ilo do respective 
pessoa l. Este equipamento elec
tr6nico computorizado, possibi
litani diagn6sticos correctos e 
permitini tratamentos mais eti
cazes, contribuindo, assim, para 

0 «B,.sruri 6prlco Loser C02» 

a pratica de uma medicina de 
rotina de boa qualidade e bene
ticiando os doentes de todo o 
Pais que acorrem aqueles hospi
tais. 

Ao Hospital de Santa Maria, 
de Lisboa, foi concedido um 
subsidio de dois mile quinhentos 
contos, para aquisi~llo de equi
pamentos para o servi~o de urgen
cia, por onde passam menalmente 
cerca de vinte mil doentes. 

Por ultimo, foi atribuido urn 
subsidio (quase setecentos con
tos) a Congrega~llo das Irmlls 
Hospitaleiras da lmaculada Con
ceic§o, do Porto, para aquisicao 
de diverso equipamento indis
pensavel a instalacao da pri
meira unidade crrurgica que vai 
utilizar no nosso pais o «Bisturi 
6ptico Laser C02». Com esta 
inova~ilo introduzida pela mo
derna tecnologia na pnitica cirur
gica, sera possivel fazer inter
ven~oes cirurgicas atraves do 
endosc6pio, sem necessidade de 
se abrir o organismo, e remover 
pequenas lesoes, scm prejuizo 
dos tecidos adjacentes. 

Servic;:o Nacional de Saude 

0 Ministerio dos Assuntos 
Sociais assumiu o compromisso 
de criar o ServiQo Nacional de 
SaUde e de o implantar ainda 
este ano nos distritos de Vila 
Real, Guarda, Beja e Braganya. 
Estas areas funcionarlio como 
regioes-piloto, para ensaio da 
experiencia que mais tarde sera 
alargada a todo o Pais. 

Foi ja constituido um grupo 
de trabalho para elaborar urn 
diploma legal contendo as bases 

juridicas, tecnicas, administrati
vas e tina ncei ras, a propor a 
discussilo publica e a apreciacao 
de todas as pessoas ou entidades 
interessadas. 

No prazo de cinco meses de
vera ser promulgada essa lei de 
base, para que ate ao fim 'do 
corrente ano o Servi~o Nacional 
de Saude possa come~r a fun
cionar nos distritos acima men
cionados. 

Estradas nacionais 
No 1rienio de 1978-1980, o 

plano de empreitadas a adjudicar 
pela Junta Aut6noma das Estra
das ( JAE) ati11ge o valor de 
18 mi/hOes de contos, verba que 
se destina a constru~iio au repa
ra~iio de quase quatro mil e 
quinhentos qui/6metros de estradas 
nacionais, pomes, viadutos e 
acessos. 

Estes numeros foram divul
gados pelo presidente da JAE, 
Almeida Freire, numa reunilio 
com os empreiteiros de estradas 
e pontes, durante a qual se fez 
uma analise da situa~lio da rede, 
dos trabalhos realizados e daque
les que se planeia realizar nos 
pr6ximos anos. 

Almeida Freire deu a conhe
cer nesse encontro que, segundo 
o Plano Rodoviario em vigor, 
as est radas nacionais que se 
encontram sob a responsabili
dade da JAE tern uma extenslio 
de mais de 18 mil quil6metros 
e que, em Setembro do ano 
passado, o seu estado era o 
seguinte: quase 7500 km em 
born estado, urn pouco mais 
de 7000 krn em estado regular 
e quase 4000 km em mau estado. 
Ate ao tim do ano transacto, 
havia 2500 km de estradas para 
pavimentar, remendar, recons
truir ou construir de raiz e 
13 pontes, obras que ascendiam 
ao valor global de 900 mil contos. 

0 PLANO RODOVIARIO 
NAClONAL 

Acrescente-se que, de acordo 
com o Plano Rodoviario Nacio
nal, que -data de 1945, existem 
18 528 km de estradas nacio
nais, 13 298 km de estradas muni
cipais e 10 107 km de caminhos 
florestais. Ao primeiro total deve 
juntar-se mais 2069 km ainda por 
construir, chegando-se assim aos 
20 597 km que a rede nacional 
deveria possuir. Nos ultimos 32 
a nos apenas se construiram cerca 
de 2000 km, pois havia ja 
16 430 km em 1945. 

PROGRAMA PARA 1978/79 

Para o ano em curso, a JAE 
tern programado a construcao 
de 232 km de E. N. e outras 
obras de menor importancia 
(756 km) no valor de quase 
quatro milhoes de contos, que 
serlio distribuidos pelas seguintes 
empreitadas: variantes de Lisboa 
e de Tondela; trOQOs de Macao
-Frate!, Amarente-Vila Real, Pa
redes-Penafiel, Miramar-Ma-

ceda e Leiria-Runa ; a via nipida 
Coina-Barreiro eo aoel de Coina
·Moita-Montijo, entre outros. 

Para o ano de 1979, preve-se 
a construt;ao dos seguintes lan
~os de estradas (total de 354 km), 
alem de obras de menor impor
tancia: tro~os de Lamego-Vila 
Real , Alcanena-Abrantes , 
Abrantes-Ma~ao, Ermesinde-Pa
redes, Paredes-Penafiel , Vi la 
Reai-Mirandela, Viseu-Guarda, 
Guarda-Vilar Formoso e algu-

.;nas pontes importantes como 
as de Marateca, Barcelos, Rata 
e Carvoeiro. 

4400 KM DE ESTRADAS 

No seu conjuoto, o plano de 
empreitadas a adjudicar pela 
JAE para o trienio de 1978-1 980, 
(cerca de 4400 quil6metros de 
estradas nacionais, no valor glo
bal de dezoito milhoes de con
tos) vai ao encontro das neces
sidades das zonas menos apetre
chadas em vias de comunicac§o, 
sem descurar as zonas com maior 
intensidade de trafego: a estrada 
nacional Lis boa- Porto, a de 
Aveiro-Vilar Formoso (para ser
vir a fronteira luso-espanhola), 
a da Beira e os acessos ao 
Algarve. 

Tambem ticara a cargo da 
JAE, nos pr6ximos dois anos, 
o Plano de Viacao Rural que 
preve a execu~o de 128 lances 
de estrada num total de 600 mil 
contos. 

Neste momento, o grande pro
blema que se p3e, segundo Al
meida Freire, e saber se OS 

empreiteiros se encontram tecnica 
e financeiramente preparados 
para tao grande volume de obras, 
pois em tres dezenas de anos, 
apenas foram chamados a exe
cutar dois mil quil6metros de 
estradas. 

Eng.• Alm~ida Freir~. presidenre da 
Junta Aut6noma das Esrradas 
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Electrifica9ao 
no nordeste 

A regiao nordeste do pais, 
mais concretamente. a provincia 
de Tras-os-Montes, que e certa
mente das mais carecidas dos 
beneficios da luz elect rica, rece
beu no final do ano passado, 
urn valioso contribute para a 
resolu~ao deste problema. 

Assim, depois de iniciada pela 
EDP (Eicctricidade de Portugal) 
a «Opcra~ao Tras-os-Montes», 
entre Setembro e Dezembro de 
1977, foram montados 138 qui-
16metros de linhas MT (media 
tensao) e ligados 86 postos de 
transforma~ao. Depois disso. ja 
no decorrer deste ano, foram 
colocados mais 30 km de linhas 
e estao na fase final de acaba
mento mais outros 30 km. 

No total, com estes trabalhos 
efectuados por catorze briga
das, foi possivel fazer a ligar;ao 
de energia el(:ctrica a 103 povoa
~oes. 

Principais 
sociedades 
em Portugal 

Segundo elementos publicados 
pelo Institute Nacional de Esta
tistica, apenas oito das 192 prin
cipais sociedades an6oimas do 
Pais, se situam fora da faixa 
litoral. Esta proporr;ao que foi 
depois analisada na revista «Fi
nisterra», editada pelo Centro 
de Estudos Gcograficos da Uni
versidade de Lisboa, vern con
firmar o desequilibrio existente 
no desenvolvimento entre o lito
rat industrializado e o interior 
montanhoso, tradicionalmente 
dedicado as actividades agricolas. 
No ano de 1974, por exemplo, 
apenas 4,2 por cento das grandes 
sociedades se encontravam loca
lizadas no interior do Pais e 
quatrodelas situavam-se no trian
gulo industrial Abrantes-Tomar
-Torres Novas. 

Ao Iongo do litoral, de Braga 
a Setubal, sao bern patentes as 
concentrar;oes iodustriais, com 

particular relevo para os dois 
maiorc~ blocos e centres de deci
sao cmpresarial de todo o Pais: 
Lisboa e Porto. A maior con
centra~ao verifica-se na cintura 
industrial de Lisboa(Sacor. CUF. 
Lisnave, Cervejas, Tabaqueira, 
Standard Electrica, Setenave, So
refame, Fisipe, Equimetal, Petro
quimica), com 109 sedes de em
presas, ficando o Porto muito 
aqucm deste numero (12 sedes 
de emprcsa). A capital e tam bern 
o 111aior centro no sector de 
servi~os, com 76,9 por cento 
das grandes sociedades comer
ciais e 61,6 por cento dos trans
pones. 

Se analisarmos as receitas das 
sociedades. a supremacia dos 
dois grandes centros citados e 
ainda maior: Lisboa tern 69 por 
cento das receitas totais (e 56,8 
por cento das sedes) enquanto 
o Porto apenas dis poe de 7,3 por 
cento das receitas (e de 6,3 das 
sedes). 0 mesmo se passa com 
as receitas do comercio: perten
cem a empresas de Lisboa, quase 
90 por ccnto das receitas totais 
das maiores sociedades do ramo 
comercial (de autom6veis, super
mercados, importadores-expor
tadores, electrodomesticos), Nos 
transportes, o valor das receitas 
e menos significative, pois o 
rcsultado da TAP (43 por cento 
das rceeitas) pesa bastante no 
total (91,5 por cento). 

lmporta9oes/ 
/ Exporta9oes 
em 1977 

o a no Iindo ( 1971) o comer
cia portugues registou urn saldo 
negative de 112 milhoes de con
lOS, que resultam da diferen~a 
entre o que importamos e expor-
1!\mos, ou seja, quase cento e 
noventa rnilhoes de contos e 
setenta e setc rnilhoes de contos, 
respectivarnente. 

Segundo os elementos divul
gados pelo Institute Nacional 
de Estatistica. as irnportar;5es 
de bens alimentares (trinta e 
quatro rnilh()es de contos), os 
rninerais (quase trinta e urn mi
lhoes) e as maquinas, aparelhos 
e material electrico (trinta mi
lhoes) foram as que mais pesa
ram no saldo negative, seguindo
-se os produtos das industrias 
quimicas (vinte e cinco milhOes) 
e os metais comuns e suas obras 
(vinte e tres milhoes de contos). 

No capitulo das exporta~es, 
o primeiro Iugar foi ocupado 
pelos texteis e confecc;:oes, cal
~ado. peles e couros (vinte e 
tres mil hOes de contos), seguindo
-se os produtos de madeira, cor-

tica e papel (catorze milhoes). 
os produtos alimentares (treze 
milhoes) e as maquinas, apare
lhos e material de transporte 
(on7e milhoes e meio). 

Produ9ao de Ieite 

No terceiro trimestre de 1977, 
a produr;ao de Ieite para con
sumo registou urn reduzido cres
cimento (10 por cento), em rela
~ao ao mesmo periodo do ano 
anterior, enquanto a produ~ao 
de manteiga. no mesmo trimes
tre, aumentou em 62,6 por cento 
e a de queijo e derivados do 
Ieite, II e 66 por cento, respecti
vamente. 

A produ~iio de manteiga subiu 
de 1350 toneladas (em 1975) 
para mais de duas mil toneladas 
(em 1977). Neste ano aumentou 
sensivelmente nas mesmas pro
por~oes. a produc;:iio de queijo 
(doze mil toneladas) e dos deri
vados do Ieite (doze mil tonela
das), enquanto a produ~ao de 
Ieite para consume subiu de 
276 milhoes de litros (em 1975) 
para apenas 370 milhoes, em 
1977. 

Exporta9ao 
de cal9ado 

A exporta~iio decalc;:ado nacio
nal ultrapassou em I 977. os 
seis milhoes de pares. no valor 
de mais de urn milhao e sete· 
centos mil cootos, o que, em 
compara~ao com a exportat;iio 
do ano anterior, representa um ' 
aumento de quase urn milhao. 
c mcio de pares e de mais de 
seteccntos mil contos. 

Os principais paises compra
dores foram a Noruega (mais 
de quatrocentos mil contos). a 
Uniao Sovietica (quase duzentos 
mil contos), e a lnglaterra, a 
Suecia. a Dinamarca. a Repu
blica Federal Alemli e Angola 
(com compras no valor de cerca 
de 4 por cento e cinquenta mil 
contos, cada). 

Balan9a comercial 

Noanofindo,a balanc;:acomer
cial do Pais registou urn saldo 
negative de mais de I 12 milhiies 
de contos, o que representa o 
maior saldo negative verificado 
ate agora. Em comparac;:iio com 
OS ultimos anos, tal subida e 
particularmente not6ria: assim. 
em 1974, o saldo negative foi 
de quase 56 milhoes de contos, 
em 1975, cerca de 48 milhOes; 
em 1976, de 73 milhoes e em 
1977, o mesmo saldo negativo 
subiu acentuadamente para mais 
de cern milhoes de contos. 

0 defice mais elevado veri
fica-se nas trocas com a Repu
blica Federal da Alemanha, em 
que o saldo negativo registado 
{; de quase catorze milhoes e 
rneio de contos, valor ainda mais 
alto do que com os Estados Uni· 
dos (14 milhoes e 243 mil contos). 

Seguem- se os defices com a 
Franc;:a (mais de nove milhiies 
de contos), com o lraque (quase 
oito milhoes), com a Espanha 
e a ltalia (cerca de sete milhiies 
e meio, cada), situando-se depois. 
a Arabia Saudita e o Japao 
(com seis milhoes e meio, cada). 



HOMENAGEM 
AS VITIMAS DO TARRAFAL 

Vista gtra/ do «campo da morte lenum do Tarrafa/ (foto de /936) 

Dezenas de milhar de pessoas incorpora
ram-se, em Lisboa, no cortejo funebre das 
vitimas do Tarrafal, que, atravessando a 
cidade, se dirigiu para o cemiterio do Alto 
de S. Joiio. 

As urnas, contendo os restos mortais de 
trinta e dois antifascistas, estiveram em 
camara ardente na Sociedade Nacional de 
Belas-Artes e desfilaram pelas ruas de Lis boa, 
num cortejo que foi acompanhado por 
muitas figuras da vida politica nacional, que 
se integraram na multidlio que prestou uma 
impressionante homenagem aqueles que cal
ram para sempre no antigo presidio exis
tente em Cabo Verde. Durante mais de 
tres horas e debaixo de chuva, o cortejo 
foi passando pelas Avenidas da Liberdade 
e Duque de Louie, Praca do Saldanha, 
Praca do Chile e Rua Morais Soares, mo
vendo-se lentamente e engrossando a medida 
que se aproximava do cemiterio. Conforme 
determinaciio anterior da comissao promo
tora da cerim6nia, niio se viu no cortejo 
nenbuma bandeira de qualquer partido. 
Alguns acompanhantes levaram, no en tanto, 
disticos com as legendas «Fascismo nunca 
mais)), «Tarrafal nunca mais», e «Honremos 
as vitimas do fascismo», tendo a multidao 
gritado, durante o Iongo percurso, as pala
vras de ordem impressas nesses disticos. 

Entre as personalidades que se integra
ram no cortejo, distinguiam-se o presidente 
da Assembleia da Republica, Vasco da 
Gama Fernandes, membros do Conselho 
da Revoluciio (Costa Neves, Pezarat Correia 
e Manins Guerreiro) e os ministros Almeida 

Santos e Santos Pais, bern como os secreta
rios de Estado Joao Gomes e Monteiro Diniz. 

0 Partido Socialista encontrava-se repre
sentado por Manuel Alegre, Catanho de 
Meneses, Marcelo Curto, Arons de Car
valho e Ant6nio Guterres eo Partido Comu
nista fez-se representar por uma delega<;ilo 
do seu Comite Central, constituida por 
por Alvaro Cunha!, OcUivio Pato, Dias 
Lourenco e Domingos Abrantes, que desfi
laram logo atras da viatura que transportava 
a urna de Bento Goncalves, secretario-geral 
do PCP entre 1929 e 1942. 

«SO FOI POSSIVEL 
PO RQUE EXISTIU 0 FASCISMO» 

Diante do monumento erguido no cemi
terio do Alto de S. Joiio e em nome de 
todos os que cairam no «campo da morte 
lenta», usou da palavra Joao Faria Borba, 
ex-preso politico, com dezassete anos pas
sados na Colonia Penal do Tarrafal. Na 
sua breve alocucao, Joiio Faria Borba come
QOU por lembrar a promessa feita ba muitos 
anos, quando naquele campo morreram os 
primciros homens para Ia enviados pela 
policia de Salazar: que urn dia seriam trans
portados para Portugal, os restos mortais 
dos que ali morressem, vitimas do fascismo. 
E prosseguiu dizendo: «Ao pensarmos assim, 
nlio o faziamos por uma mera questlio sen
timental, mas porque ja eotao considera
vamos justo e politicamente significativo, 
que todos os portugueses pudessem prestar 

homenagem na sua pr6pria terra aqueles 
que o fascismo salazarista atirara para um 
insalubre clima africano, a tim de os liqui
dar». Sem se alongar muito sobre a historia 
do Campo do Tarrafal, Joiio Borba relem
brou que Salazar para ali mandara os ope
rarios da greve revolucionaria de 18 de 
Janeiro de 1934, os marinheiros da revolta 
de 8 de Setembro de 1946 e diversos traba
lhadores e intelectuais antifascistas. Depois 
de acentuar as terriveis condi~s prisionais 
a que estiveram submetidos todos os que 
passaram pelo campo de concentra~o do 
Tarrafal, J oao Borba referiu ainda o largo 
leque politico das pessoas deportadas para 
aquela prisao, acrescentando que a cria9iio 
do «Campo da morte lenta», tristemente 
celebre, «sO foi possivel porque existiu 0 

fascismo>>. A terminar, Joiio Borba afir
mou: <<A melhor homenagem que podemos 
prestar as trinta e duas viti mas a quem vamos 
agora dar 0 ultimo repouso, sera continuar 
a !uta, niio deixando perder aquilo por que 
eles morreram: a liberdade, a democracia 
e a indeJ>!:ndencia nacional. Os antifascistas 
presos no Tarrafal - comunistas, socialistas, 
anarquistas, republicanos e sem partido -
souberam unir-se e a nossa uniiio foi factor 
decisivo da nossa sobrevivencia. Devemos 
tomar o exemplo desta unidade para a 
a defesa das liberdades hoje ameacadas 
outra vez pelos saudosistas do passado». 

Milhares de pessoas desfilaram, entretanto, 
perante 0 ossario-monumento que e cons
tituido por urn grande cubo de marmore 
negro, que contem as trinta e duas urnas, 
por ordem alfabetica. 
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Tarrafal = "Campo da morte leota" 

Desenhos de Rogerio Amaral - extrafdos do livro 
«Tarrafal / Ttstemunhos», publicado pela Editorial 
C4minho - reconstituindo alguns aspectos do tene
broso campo de concentrariio 

Portilo de entrada com fortins para sentinelas 
Mura/ha que circundava o campo, encimada por uma guarlta de vigia 

&"acas de lona destinadas aos prisioneiros. A tri.sttmente cl/ebre «frigideira» -que constitula um autimic~ J.orno- onde 
03 prlsioneiros eram encarcerados, suportando temperaturas q/ussrmas 

Ossario-monumento no cemitlrio da Alto de S. Joiio 
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MORREU 
VITORINO NEMESIO 
\ 

Faleceu o escritor e ensaista Vitorino 
Nemesio. Contava 77 anos e encontrava-se 
internado num hospital de Lisboa desde 
26 de Dezembro do ano passado. 

Vitorino Nemesio Mendes Martins nasceu 
na Praia da Vit6ria, Ilha Terceira, Ayores, 
em 19 de Dezembro de 1901. Fez os seus 
estudos secundarios em Angra do Heroismo 
e na Horta, estreando-se na literatura em 
1916, com urn livre de poemas intitulado 
«Canto Matinal», quando contava apenas 
15 anos de idade. Em 1924, ja em Lisboa, 
publica «Payo de Milhafre», urn livre de 
contos prefaciado por Afonso Lopes Vieira. 

Depois de concluir os seus estudos secun
darios foi para Coimbra, onde frequentou 
os curses de Direito e Letras, vindo a 
licenciar-se em Filologia Romanica, pela 
Universidade de Lisboa, em 1931, ap6s 
urn curse brilbante. Foi, em seguida, con
tratado como professor auxiliar da Facul
dade de Letras, doutorando-se ali em 1935 
com uma tese sobre «A mocidade de Her
culano». 

Tendo residido durante algum tempo em 
Franya, como bolseiro, foi encarregado do 
curso de Lingua Portuguesa na Universidade 
de Montpellier. As conferencias notAveis 
que proferiu, em 1935, nas Universidades 
de Paris, Toulouse e Bordeus foram reunidas 
no volume «Etudes Portugais», publicado 
pelo Institute de Alta Cultura (1938). Foi 
tambem mestre de conferencias e professor 
agregado da Universidade de Bruxelas. 

Vitorino Nemesio foi, de 1956 a 1959, 
director da Faculdade de Letras de Lisboa 
e, em 1958, professor visitante da Univer
sidade da Baia. Realizou, em 1957, confe
rencias no Institute Cat61ico de Paris e 
nas Universidades de Ceara, Pernambuco 
e Para, no Brasil, e a convite da British 
Council, nas Universidades de Londres, 

No pdgina d direita em cima: Vitorino Nemisio, 
ao prestar prova.s de doutoramento na Faculdade 
de Letra.s de Lisboa; em baixo: a ultima aula de 
Vilorino Nemesio, no anfiteatro do Faculdade de 
Letra.s de Lisboa 

Liverpool e Oxford. Pertencia, desde 1957, 
a Academia das Ciencias de Lisboa. Em 1959 
foi nomeado director do Institute de Cui
lura Brasileira, na Faculdade de Letras de 
Lisboa. Paralelamente a esta sua actividade, 
Vitorino Nemesio manteve durante anos, 
na RTP, o programa «Se bern me !em bro ... » 
que o tornou familiar ao publico em geral 
e lhe granjeou Jarga audiencia. Jubilado 
em 1971 , os seus alunos e colaboradores 
publicaram, em sua bomenagem, uma mis
ceHibia de estudos. Em 1973, foi-lhe con
cedido o «Premio Montaigne», importante 
galardiio internacional. Foi nomeado em 
1977, pelo secretArio de Estado da Cultura, 
para coordenar as manifestayoes do cent<> 
nario de Alexandre Herculano. 

Em 1944, o seu romance «Mau Tempo no 
Canal», provocou grande polemica da cri· 
tica e obteve o «Pn!mio Ricardo Malheiros» 
da Academia de Ciencias de Lisboa. 

Eis alguns dos titulos das obras que publi· 
cou: «Varanda de Pilatos» (romance), em 
1927; nos anos 30 publicou urn volume de 
ensaios, «Sob o signo de Agora» (1933): 
«A mocidade de Alexandre Herculano», 
1934; «La voyeUe promise», 1935; «Isabel 
de Aragao, Rainha Santa», 1937; «A Casa 
Fechada» (novelas), em 1938. Seguiu-se 
«Eu Comovido a Oeste» em 1940. A sua 
obra acrescentam-se os livros de poemas 
«Festa Redonda» (1950), «Nem Toda a 
Noite a Vida» (1952), «0 Pao e a Culpa» 
( 1955), «0 Verbo e a Morte» (1959), 
«0 Cavalo Montado» (1962), «Andamemo 
Holandes e Outros Poemas» (1963) 
e «A Sapateia Ayoriana», em 1976. 

A perda de Vitorino Nemesio deixa incon· 
testavelmente mais pobre o patrim6nio cul
tural portugues, ja porque foi urn dos seus 
maiores vultos contemporaneos, ja porque 
lugares como o que ele deixou vazio difi· 
cilmente sao ocupados. 
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A NOSSA REVISTA 
nc~ponl~ a C:slr.•!a d'}llva 11() horizontc 

bntm<'m tl~ a.:tualidadt:. 
!'~ que. no nosso meio, de h.'t muito ~

far. nota;· a f.1ha duma publica~:to pura· 
mente litcrhit, que w lti,·c nm rouco a 
sdcnda d.t cMctica. 

Os moml'ntO\ psicologicos d:t alma 
huma11a obcdcccm, dcst!c tempos 

As proj.:c~lJCS luminos:ts dJ C:slrela 
d'}llva scriio cmitidas pclas composi~ocs 
in\pir:~,\as a uma plciadc ilu~trc de senti· 
mcntalistas por l'Stas no,·e cst:incias de 
arminho, ·ondc, em scbc~ c bonmais' em 
Oor, as fadas sorriem e cantam idilios, idea· 
li s:Hh~.; i'' lcm.ts d..: imor ao ritmo mcl6dico 
d,ts t1guas que ~c esvacm em rcndas de 
new. 

il'1<'' v·or- ,;, :\ m.i!rca inllucncia 
Os scus p:ilidos latcjos scr:io, outrossim. 

•=:;:-;=-===-="' nroduzidos pclos princi1 i.mtes, 
dl anc. . · 
Dilu:~nd.:mo~: poi~. sacri fi..:ar 

n~ ara dc~~a dcusJ a flor bran.:a 
do ~cntimcnto que no< •:iccja 110 
p~ito. Leiamos e cs.:rcntmos algo 
de cmocionante. algo QC artistico. 
; A\ conccp~ocs que fazcm ,.;. 
hr!tr a~ cn•<h~ til' .:c-rado tam 
bem as wtchtz o cscopro 'rude Jo · 
pcdrciro como o ddicado cinzcl 
do cscultor. A iJca sublime do 
Bclo tanto cxi~tt no ccrebro dum 
cavador c6mo no estro 'dum 
p·)Cta. I !.i na quasi <o~~!:,!.:,! .. .los 
sercs humanos o diamante que 
\e q uere ,·er ·cngastado no tliadc· 
ma fulgcnte do Jdeal. 

lsto considcraJo, evil,!tncia 
bem o desideratum que dcsejam<f~ 
alup~ar o:f!ubllcando es~a rc;vista. 

,£.onfeli$ada-a oossa incompctc11cia 
F tam t~inbosa e,r.tpn!sa, seja· 

' ·n~s a temcridadc · relcvada pel a 
"boa vontade que nos anima. · 

.:om :1 pen:~ \l:rdc J.1 ~~p~ r.1:11:a 
que alenta a mo~idadc. ua brar1ca 
nor de gicsta.}) . 

Celebrcmo<; no :tltar d:~ ~clcza 
que Ruskin C\';lngcli~OlL 0 ideal 
filo~Mico do pre·rnfacli\m? q~erc 
a N:umcr.a na ~ua f:tsc pnmm,·a. 
Qu.: no .\·!undo impcn: .~6mentc 
o amor--·dc\'c scr o almcio J c 
tO~OS. ~nt:\0 :: SUJ'Crfkic lCfl'.I.JUCO 
scr:\ o pa,·imcnto, e o. ccu a 
citpbla dum augu,itl tcmplo con· 
sagrado a \'est a, on de pcr~iMir:i a 
ch.un.1 .uJ~mc da Purc.a ·- ah·o 
doi· olhare~· d.: quem am.t. Deus 
h:i de aben~oar cs~a uniao uni ,·er· 
sa! e ficar:'t pknamcntc ~ati~feito 
com a ~ua ohra imcnsur:tvd. 
Dt:us, que e o Born por ~xcclcn· 
cia, ha de sorrir r,a scrcnidade 
imacul:lda do Ani!, pclo~ labios 
de quantas estrclas g:witam, en
viando a Terra hcijos de.:tricos. 

Si'ntetisa os sentimentoS ~n6· 

«Fac-simile» do primeiro mlmero de «Estrela d' Alva>>, <<revista literdria, ilustrada e noticlosa>> dirigida 
por Virorino Nembio e editada em Angra do Herolsmo 

<<LEGIAO DE HONRA>> 
DO GOVERNO FRANC£.5 

A Fran~ decidiu conceder a Vitorino 
Nemesio o grau de Oficial da Legiao de 
Honra. As respectivas insignias foram entre
gues pelo embaixador frances aos filhos 
do condecorado, em cerimonia realizada 
em Lisboa, recentemente. A alocu~o do 
embaixador da Fran~ revelou a profunda 
admira~o daquele pais para com a figura 
do insigne homem de letras, que foi, durante 
varios anos, presidente da «Alliance Fran
~ise» de Portugal, para cujo desenvolvi
mento contribuiu de uma maneira impor
tante. Entre as varias declarac;oes do embai
xador de Fran~ salieotamos que o Governo 
deste pais, ao atribuir tao alto galardi!o 
a Vitorino Nemesio, quis prestar «home-

nagem a urn escritor que ilustrou a cultura 
portuguesa do seculo XX com urn brilho 
scm preceden tes». 

CONDOL£NOAS 
DO PRIMEIRO-MINISTRO 

Por seu turno o Primeiro-ministro, Mario 
Soares, dirigiu aos filhos de Vitorino Neme
sio o seguinte telegrama : 

«Em nome do Governo a que presido 
e no meu proprio, desejo exprimir o mais 
profundo pesar pelo desaparecimento do 
vosso pai. Vitorino Nemesio foi figura 
impar de intelectual, arreigado defensor 
dos vaJores ac;orianos e vulto cimeiro das 
letras patrias e da cultura do nosso 
tempo.» 

BANDEIRA A MEIA HASTE 
NA ILHA TERCEIRA 

A ilha Terceira esteve de luto pela mone 
de Vitorino Nemesio, urn dos seus naturais 
de que mais se orgulhava. A bandeira 
nacional esteve, pois, a meia baste no edi· 
ficio da Camara Municipal da Praia da 
Vitoria, vila natal do escritor. 

VOTO DE PESAR 
EM ANGRA DO HEROISMO 

Tambem a Camara de Angra do Heroismo 
teve a bandeira nacional a meia haste, 
exarando-se em acta da reuniao da edilidade 
urn voto de pesar pela morte do escritor. 

«VITORINO NEM£510: 
NOME DE RUA 
NA PRAIA DA VITORIA 

A Camara Municipal de Praia da Viloria, 
na Ilha Terceira, associando-se as inumeras 
manifestay()es de homenagem a obra e a 
memoria de Vitorino Nemesio, decidiu dar 
o nome de «Rua Professor Vitorino Neme· 
sio» a arteria onde nasceu e viveu este seu 
ilustre filbo. Da sua terra natal escreveu 
Nemesio, em 1956: <<A Praia, para mim, 
e a torre da Camara e o seu relogio inene 
e sedativo ( ... )». Foi essa a Camara que 
decidiu agora gravar, para a posteridade, 
o nome do escritor numa das suas arterias. 

PROGRAMA-HOMENAGEM 
NA RTP/ Ac;ORES 

lntegrando-se no grande movimento de 
homenagem a Vitorino Nemesio, a Radio
televisao apresentou, nos Ac;ores, urn pro
grama especial dtdicado a memoria deste 
lidimo filho do arquipelago. 

Para alem de urn filme sobre a vida e a 
obra do autor de «Mau Tempo no Canal», 
rodado ha algum tempo em Lisboa e com 
a durac;ao de 45 minutes, a RTP transmitiu 
uma mesa-redonda, coordenada por Ar· 
mando de Medeiros. No debate partici
param urn professor catedratico da Uni· 
versidade de Lisboa, Luis Lindley Cintra, 
e dois catedraticos do lnstituto Universi· 
tlirio dos Ac;ores, Jose de Almeida Pavao 
e Antonio Machado Pires. Por seu rumo, 
o matutino «Ac;ores» publicou uma pagina 
especial dedicada a Nemesio, considerado 
o principal escritor ac;oriano do seculo XX. 



JfATRO 
DOS ESTUDANTES 
DfCOIMBRA 
ffZ40ANOS 

Prof. Paulo Quintela, fundador e principal impulsimrador do <<Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra» ( TEUC) 

<<As comemorac;oes do 40.• aniversario 
do TEUC (Teatro dos Estudantes da Uni
versidade de Coimbra) decorrerao sob o 
signo da justa homenagem ao prof. Paulo 
Quintela, seu fuodador, director artistico 
e uma das rna is prestigiosas figuras no meio 
intelectual deste pais», revelou o actual 
conselho directivo daquele grupo cenico 
no decurso de uma conferencia de imprensa, 
rcalizada nas instalac;oes academicas de 
Coimbra e que foi presidida pelo prof. 
Paulo Quintela, estando tambem presentes 
o prof. Luis Albuquerque, s6cio honorario, 
eo dr. Jose Barata, actual director artistico 
do TEUC. 

Fundado em 1938, ainda como secc;ao 
do «Fado Academico da Universidade de 
Coimbra», o TEUC dedicou-se desde o 
inicio a divulgac;iio da obra de Gil Vicente, 
estando posteriormente presente em todas 
as <<Delfiadas» (festivais ioternacionais de 

teatro universitario), chegando mesmo a 
ser o pr6prio grupo a organizar a setima 
edic;iio (1961) destes certames em Coimbra, 
a qual coincidiu com a inaugurac;ao do 
Teatro Gil Vicente. Mais tarde, o TEUC 
criou urn grupo de fantoches, que ainda 
se mantem em actividade, e foi responsavel 
pela fundac;:ao da Associac;:ao Portuguesa 
de Teatro de Amadores em 1973/ 74. 

Do vasto plano das comemorac;oes do 
40.• aniversario do TEUC, destacam-se a 
inaugurac;:ao de uma exposic;:ao retrospectiva 
da vida e obra daquele grupo cenico e a 
Semana Internacional de Teatro Universi
tario, que decorrera entre 22 e 31 de Maio, 
com a participac;ao de agrupamentos teatrais 
de sete paises estrangeiros e de outros grupos 
do teatro universitario portugues que na 
altura se encontrem em actividade. 

No plano das comemorac;:oes estll ainda 
integrada a publicayiio de varios boletins 

de teatro e urn jantar de homenagem ao 
prof. Paulo Quintela e de confraternizac;iio 
entre antigos e actuais elementos do TEUC, 
previsto para 24 de Junho. 

Durante quarenta anos o TEUC foi o 
pioneiro de todas as manifestac;:oes de auten
tica divulgac;iio te~ral de autores portu
gueses e estrangei os que antes estavam 
arredados do palco. Algumas notaveis figu
ras do nosso meio cultural e teatral passa
ram pelo grupo, constituindo, apos a aqui
sic;:ao de prestigiosa aprendizagem, centros 
de teatro amador noutras cidades e regioes 
do Pais. 

Este 40.• aniversario sera, pois, uma 
justa homenagem ao prof. Paulo Quintela, 
promotor de urn grupo que se soube por 
ao serviyo da cultura popular e que cons
tituiu, nos anos mais pobres do teatro por
tugues, urn baluarte quase unico no Pais. 
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CEHTIDIO \ DE 
NASCIMENTO 
DO 
BRASIL 

A famosa carta de «achamento» do Brasil, 
escrita por Pero Vaz de Caminha a D. Ma
nuel /, onde se comunica oficialmente a 
noticia do triunfo da expedic;iio de Pedro 
Alvares Cabral, pelo extravio ou destruic:iio 
dos documentos de maior realce historico, 
constitui a prova de facto e de direito da 
descoberta das terras de Santa Cruz. 

Pero Vaz de Caminha, inclito cronista, 
forjado na gera~ao de narradores judiciosos 
da estirpe de Fernao Lopes, revela a cultura 
de naturalista, a que nao era estranha a 
visao do mundo e da sociedade tao bela
mente expressa nos retilbulos dos mestres 
quatrocentistas da nossa pintura. 0 do
cumento de Pero Vaz de Caminha, que se 
refere ao periodo de 25 de Abril a I de 
Maio de 1500 e, pois, a coeva certidlio de 
nascimento do Brasil. 

Acima de qualquer duvida paira a auten
ticidade «descritiva» de que a carta e 
porta-voz, resistindo as mais meticulosas 
analises. Do relato ressalta a veracidade 
pitoresca, sob a forma epistolar que a torna 
depoimento etnogratico sobre costumes, ali
menta~o, habita~o. indumentaria e regime 
comunitario dos Tupiniquim, habitante das 
regiOes do lit oral, compreendidas nas futuras 
capitanias dos llheus, Porto Seguro e Espl
rito Santo. Pedro Alvares Cabral dispos de 
sagaz cronista na sua armada, dotado de 
austero caracter e escrupuloso oficio; e a 
futura grande na~iio brasileira, essa, dispos 
de notabillssimo historiador para inaugurar 
a primeira pagina da H ist6ria do Brasil. 

«PRIMEJRO DIA DE MAIO 
DE ISOO» 

A quase totalidade da carta e dedicada 
a descri~ao dos habitantes, e infunde sur
presa a tonga serie de seguras informaQoes 
apuradas e transmitidas pelo perspica.z nar-

rador. Da carta de Pero Vaz de Caminha 
- em virtude da sua extensiio transcre
vemos os periodos finais que revelam lim
pidamente as incomparaveis virtualidades 
do cronista e toda a sua profunda emoQlio 
perante a terra e suas gentes: 

<<Esta terra, Senhor, parece-me que, da 
ponta que mais contra o Sui vimos, de 
que n6s deste porto houvemos vista, sera 
tamanha que havera nela bern viote ou 
vinte e cinco leguas de costa. Traz ao Iongo 
do mar em algumas partes grandes barreiras, 

umas vermelhas, e outras brancas; e a 
terra de cima toda cha e muito cbeia de 
grandes arvoredos. De ponta a ponta t 
toda praia, muito chii e muito formosa 
Pelo sertiio nos pareceu, vista do mar, 
muito grande; porque, a esteoder os olhos 
podiamos ver senao terra e arvoredos ( ... )•. 

<<( ... ) Ate agora niio podemos saber 1t 

ba ouro ou prata nela, ou outra coisa de 
metal, ou ferro; nem tho vimos. Cootudo 
a terra em si e de muito boos ares, frescos 
e temperados como os de Entre-Douro c 



Minho, porque oeste tempo de agora assim 
os achavamos como os de hi. As aguas 
sao muitas; infinitas. Em tal maneira e 
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar
-se-a oela tudo; por causa das aguas que 
tern.( ... )>>. 

<<( ... ) E desta maneira dou aqui a Vossa 
Alteza conta do que nesta Vossa terra vi. 
E sea um pouco me alonguei, Ela me perdoe. 
Porque desejo que tinha de Vos tudo dizer, 
mo faz por assim pelo miudo. ( ... ) Beijo 
as mlios de Vossa Altcza. Oeste Porto 

Seguro, da Vossa ilha de Vera Cruz, hoje 
sexta-feira, primeiro dia de Maio de 1500». 

PRIMEIRO DOCUMENTO 

Para aqueles que achem estranha a 
designac;ao de <<ilha de Vera Cruz», uma 
nota final. Durante muito tempo, cerca 
de seculo e meio, perdurou a crenc;a, em 
parte resultante das informac;oes dos indi
genas, de que o Brasil era uma ilha, limi
tada pelo mar e urn sistema de grandes 
rios, ligados por meio de uma vasta lagoa. 

Medal/rtlo exl.uenre no Claustro do Mosteiro dos 
Jer6nimo.r. que se presume representor Pedro 
Alvares Cabral 

Na pdg/na da esquerda: a Armada de Pedro Alvares 
Cabral. segundo desenho d pena inserido no «Livro 
das Armadas». manuscr/10 da Academia das Cien
t:ias de Lisboa 

Nesta pdglna: reprodufiiO da primeira ptigina da 
carta de Pero Vaz de Caminha («Do Achamento 
tlo Brasil»). dirigida a D. Manuel /, escrita na 
<uexta-feira. primeiro dia de Maio de 1500» 

0 historiador Jaime Cortesiio, na sua nota
vel obra «lntroducao a Hist6ria das Ban
deiras», estuda e analisa as origens e o 
caracter deste erro geografico com precisao 
admiravel. 

Embora Pero Vaz de Caminha nao fosse 
urn cosm6grafo, o que ele redigiu para 
esclarecimento do rei, narrativa impressio
nista imbuida de cultura vasta, propria 
aos portugueses da sua gerac;ao, vale con
tudo como primeiro documento coevo da 
dcscoberta e Hist6ria do Brasil. 
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Aquilino Ribeiro Machado, presidente da CML. entrega o «Premia da Cidatk 
de Usboa» a escritora Maria Velho da Costa 

JANE RO 196 2 ESCUDOS 

«Fac-simi/t'>) do primeiro numero do «Jornal do Exercito» 

Desfile das «meninos da Lun 

Premio 
da Cidade de Lisboa 

No salao nobre dos Pa~os 
do Concelho, Camara Munici
pal, foi entregue A escritora Maria 
Velho da Costa o «Premio da 
Cidade de Lisboa», atribuido ao 
seu romance <<Casas Pardas». 
0 premio foi recentemente ins
tituido por iniciativa conjunta 
do Municipio e da Associa~ao 
Portuguesa de Escritores, sendo 
agora atribuido pela primeira 
vez. 

Aniversario do 
«Jornal do Exercito» 

A publica~o mensa! «.Jornal 
do Exercito», 6rgao de informa
~ao, cultura e recreio do Exer
cito portugues, comemorou o 
seu 19.• aniversario. Esta revista, 
relevante contributo para a his
t6ria e investiga~ao dos ante
cedentes das nossas For~s Ar
madas, constitui, antes de tudo, 
elo de comunica~ao informativa 
e formativa entre as diversas 
Unidades militarcs do continente 
e ilhas, reline periodicamente 
informa~es diversas de caracter 
militar, sobre as datas, factos e 
figuras mais notflveis da vida 
nacional, legisla~iio de interesse 
militar, noticiario sobre exer
cicios e manobras militares, pro
mo~oes, provimento de altos car
gos, servi~s sociais, assim como 

assuntos culturais e informa~ao 
desportiva. A prestigiosa revista 
cndere~mos os votos de conti· 
nua~ao dos servi.;:os relevantes 
que tern vindo a prestar ao 
Exercito portugues, na senda 
de «bern cumprir» que a tern 
caracterizado. 0 endere~ da 
revista e 0 seguinte: Largo da 
Gra~a. 94/ Lisboa-2. 

175.0 aniversario 
do Colegio Militar 

No dia 3 de Mar~ de 1803 
o Marechal Teixeira Rebelo fun
dava, no Forte de S. Juliao da 
Barra, o Colegio Militar. Hoje. 
passados 175 anos dcsde a sua 
funda~ao, os actuais alunos do 
Colegio dignificaram, nao so o 
scu fundador, mas tambem as 
actividades do Colcgio ao Iongo 
de quase dois si:culos, atraves 
de intimeras comemora9oes que 
tiveram Iugar em Lisboa. Sao 
diversas as personalidades que 
se vieram a destacar, de algum 
modo, na vida nacional e que 
passaram pelo Colegio Militar. 
entre os quais sobressaem, numa 
lista bastante longa, Pinheiro 
Chagas, Sarmento de Beires, An· 
t6nio Sergio e o celebre cantor 
de opera Tomas Alcaide. Os 
175 anos dos «meninos da luz», 
nome por que ficaram a ser 
conhecidos os alunos do Colegio. 
sao testemunho de que uma 
institui~ao, devidamemc enqua· 
drada nos valores patrios, nunca 
envelhece. 

I • 
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Faleceu 
o professor 
Oliveira Martins 

Vitima de ataque cardiaco, 
faleceu com 74 anos de idade, 
oa sua residencia em Lisboa, 
oprof. Ol iveira Martins, escritor, 
bistoriador e conferenc1sta, mem
bro da Academia Portuguesa 
de Historia, da Associa.;:ao dos 
Arqueologo~ Portugueses e de 
diversas institui~oes cientificas. 

Sobrinho do cscritor Oliveira 
Martins, foi o herdeiro do scu 
esp6lio literario, sendo autor de 
vasta obra. entre a qual se con
tam <<Oliveira Martins e os seus 
Contemporaneos», «Socialismo 
na Monarquia» e «D. Carlos 
e os Vencidos da Vida», alcm de 
intimeras monografias sobre His
toria Portuguesa. 0 prof. Oli
veira Martins era presidente do 
Conselho Geral da «Funda.;:ao 
Sociai-Democrata Oliveira Mar
tins». 

Morreu Neca Rafael 

Com 72 anos, faleceu Neca 
Rafael que, do fado jocoso e 
satirico. as pilherias e dcsgar
radas. deu o melhor de que o 
seu talcnto foi capaz. Vitima 
de doen~ grave sucumbiu na 
sua casa da Afurada. 

Neca Rafael, poeta e canta
dor, nasceu na freguesia de Para
nhos e tornou-se, espccialmcnte 
no norte do Pais. a lenda viva 

de uma tradi9ao em vias de 
desaparecer; tradi9a0 com arrci
gados pergaminhos que remon
tam ao tempo dos jograis e tro
vadores. Por isso foi figura viva 
e tipica que as gentes do povo 
acarinhavam e aplaudiam. 

Profissional do riso a guitarra, 
Neca Rafael calcorreou todos 
os becos e atalhos a que o fado 
o levou, quem sabe se o derra
deiro picaro da «alma>~ ibi:rica 
Desde as rifas de garrafas de 
vinho do Porto, sorteadas nos 
cafes onde cantava para assim 
se pagar, as casas tipicas, per
correu o Pais por sua conta e 
risco, enquanto andarilho dos 
sete costados - regressando as 
mais das vezes, com meoos di
nheiro do que quanto tinha par
tido - deu <<shows» que dura
ram anos c actuou nos Estados 
Unidos, Fran.;:a, Africa do Sui, 
Angola e Mo~ambique. Deixou
-nos uma centena de discos, 
alguns gravados clandestina
mente durante a II Guerra Mun
dial pois na altura, os podercs 
fasdistas de triste memoria proi
biram-lhe cantar. Neca Rafael, 
genuino cantor e «alma» do 
povo, fez-se a si proprio, passo 
a passo, tendo-se entranhado 
para sempre na mtisica popular 
do norte do Pais, sobretudo no 
fado jocoso que criou. 

Por isso, nao foi nada cstra
nho que no seu funeral, efectuado 
da Afurada para o cemiterio 
de Agramonte, no Porto, se 
tivessem incorporado numerosas 
pessoas, sobrctudo gente humildc 
das zonas pitorescas do <<vclho 
Porto». 
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Neca Rafael, acompanhado par Adelina Silva, durante um especulculo 
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Natac;:ao : 
mais urn recorda 
nacional para 
Rui Abreu 

Rui Abreu, um dos «fen6me
nos» da nata~o portuguesa ba
teu novo recorde nacional nos 
200 metros costas, em provas 
de sele~ao para os encontros 
frente a Grecia e Israel. 0 cam
peao fez 2.16,00 m, batendo o 
anterior recorde naciooal abso
luto de Botelho de Melo, agora 
radicado nos Estados Unidos. 

Rui Abreu 

Carlos Lopes 
no campeonato 
nacional 
de corta-mato 

Carlos Lopes, do Sporting, 
venceu o Campeonato Nacional 
de Corta -Mato - categoria de 
seniores masculinos realizado 
nos terrenos anexos aos campos 
de golfe de Vilamoura, no Al
garve. 

Carlos Lopes conquistou assim 
o seu oitavo titulo nacional, igua
lando em numero de vit6rias 
o antigo recorde do atleta Ma
nuel Dias. Classifica~ilo da prova 
(distancia de 12 mil metros): 
J.• - Carlos Lopes (Sporting); 
2.• - Fernando Mamedc (Spor
ting); 3.0 - Aniceto Simoes 
(Sporting); 4.0 - Jose Sena 
(F. C. do Porto); 5.0 - Anacleto 
Pinto (Academico de Viseu). 

Benfica vence «Ta<;a de Portugal» 
em h6quei em patins 

0 Benfica assegurou o direito 
a participar no torneio interna
cional da «Ta~ dos Veocedores 
das Ta~s» de h6quei em patios, 
ao ganhar a «Ta~ de Portugal» 
da modalidade, batendo o Oei
ras, na final, por 6-3, depois 
de ter alcan~do 3-2 no primeiro 
tempo. 

A partida que sc realizou no 
Pavilhao dos Desportos contou 
com a presen~ de mais de cinco 
mil espcctadores, os quais tive
ramensejodcapreciarum6ptimo 
espectaculo. Segundo afirmaram 
os colunistas desportivos, houve 
momentos em que se criaram 
lances de excelente urdidura. Os 
benfiquistas venceram bern , 
merce da maior experiencia dos 
seus jogadores, com os coose
quentes reflexos na manobra de 
conjunto. 

OS CAMPEOES 

Desde 1939, o Campeonato 
Nacional de h6quei em patios 
vai ja na sua 37.• edi~ao. Eis 
os vencedores: 

1939- Sporting 
1940 - F. Benfica 
1941 - F. Benfica 
1942 - Pac;o de Arcos 
1943 - F. Benfica 
1944 - Pa-ro de Arcos 
1945 - Pa-ro de Arcos 
1946 - Pa-ro de Arcos 

1947- Pac;o de Arcos 
1948 - Paco de Arcos 
1949 - H. Sintra 
1950 - H. Sintra 
1951 - Benfica 
1952 - Benfica 
1953 Paco de Arcos 
1954 - C. Ourique 
1955 - Paco de Arcos 
1956 - Benfica 
1957 - Bcnfica 
1958- H. Sintra 
1959- H. Sintra 
1960- Benfica 
1961 - Benfica 
1962 - Ferroviario Moe. 
1963 - nao se disputou 
1964 - nao se disputou 
1965 - Cuf 
1966 - Ben fica 
1967 - Benfica 
1968 - Benfica 
1969 - Dcsportivo L. M. 
1970 - Bcnfica 
1971 - Desportivo L. M. 
1972 - Benfica 
1973 - Dcsportivo L. M. 
1974 - Benfica 
1975 - Sporting 
1976 - Sporting 
1977 - Sporting 

Em resumo: Benfica, 12titu
los; Paco de Arcos, 8: Sporting 
e Sintra, 4: Futebol Benfica 
e Desportivo de Lourenco 
Marques, 3: Campo de Ou
rique, Cuf e Ferrovii\rio de 
Mo~mbique, I. 

A a~tual equipa de h6quei em uatins do Benjica 

Tanis de mesa 
Jose Alvoeiro, agora no Spor

ting, conquistou mais urn titulo 
nos Nacionais disputados no 
Estoril. Na final, dcrrotou Joao 
Pinho (Belenenses). Outros cam
peocs: juniores, Jose Rocha (Ben
fica); senhoras, Madalena Gentil 
(Sporting); veteranos. Eduardo 
Moura (Casa Pia): pares-senio
res, Jose Xavier/Jose Marques 

(Casa Pia); pares-juniores, Hel
der Santos Carlos Moura (Ben
fica); pares-senhoras, Madalena 
GentiltAna Lia (Sporting); pa
res-vcteranos, Eleutcrio Silva/ 
/Octaviano Carvalho (Paco de 
Arcos); pares-mistos, Jose Al
vociro I Madalena Gcntil (Spor
ting). 

Posslvel digressao 
do Sporting 

0 Departamento de Futebol 
do Sporting informou a imprensa 
que esta a estudar alguns con· 
vites solicitando a presenca da 
equipa «leonina» nos Estados 
Unidos e na Franca em pr6xi
mos meses. 

Sabe-se ja que, caso o Sporting 
se desloque a Franc;a, ter.i como 
opositor o Red Star, da II di~i
silo, em Paris. Do outro con
vile nao sao aioda coohecidos 
pormeoores. 

Dez mil cantos 
para 
a selecc;:ao oHmpica 

0 Comite Olimpico Portugues 
(COP) estabeleceu urn acordo 
com a empresa concessionaria 
da «Coca-Cola» em Portugal 
que se traduz no apoio daquela 
organiza~o, no campo finan· 
ceiro e desportivo, a sel~iio 
portuguesa para os Jogos Olim· 
picos de Moscovo. 

Nas bases do protocolo assi· 
nado, o COP receber.i um subsi· 
dio de dez mil cootos, sendo 
cinco mil em dioheiro - 1000. 
1500 e 2500 contos, respectiva· 
mente, em 1978, 1979 e 1980-
a distribuir pelas Federa-rOe! 
cujas modalidades estarao nos 
Jogos Olimpicos, enquanto a 
restante verba se destinara a 
trazer ao nosso Pais, atletas, 
monitores e instrutores creden· 
ciados, para alem de patrocinar 
cstagios no estrangeiro a atletas 
e tecnicos nacionais. 

* 

Slmbolo adoptado para os JogoJ 
0/fmpicos de 1980 



Azulejos (est i/o «Arte Nova» ) da autoria de Gus
taro Borda/a Pinheiro, que tlecoravam o exterior 
dt um pavilhiio antigamente existente no parque 
Jas Caldas da Rainha 
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24 

A «Retrospectil'll de Cerlimica 
Caldense» que esteve em exposi
fi'iO nas insta/afi5es do Museu 
Jose Malhoa. nas Caldas da 
Rainha, esui presentemente em 
fase preparat6ria para uma 
segundo mostra no Museu Nacio
nal de Arte Antigo, de Lisboa. 
Esta exposiriio constitui, efecti· 
mmente, uma brilha111e ptigina 
dos nossos mais celebrados artis
tas, contendo algumas obras que, 
imbuidas das nossas tradiroes 
mais genuinamente populo res. si'io, 
por si mesmas, toda a hist6ria do 
ceriimica porwguesa. 

DOCUM ENTA<;:AO 

Urn conjunto de documentos 
relativos a tradicao da ccramica 
caldense, exprime 0 valido inter
cambio de influencias caractcris
ticas da recriacao c adaptacao 
que enraizaram e tlzeram viver 
no gosto popular as correntes 
contemporaneas. As pec;as das 
Caldas sao apresentadas em con
fronto com originais de outros 
centros portugueses e estrangei
ros. Cauilogos antigos, documen
taciio bibliografica, fotografica, 
bilhetes postais, desenhos e mar
cas ineditas completam o tema. 

LOU<;:A ARCAICA 

Uma parteda exposiciio ededi
cada a louc;a arcaica, cujas pecas 
caracteristicas formais, tecnicas 
e esteticas, estlio profundamente 
ligadas a toda a continuidade da 
cenimica local. A peca mais 
antiga e uma bilha enchacotada, 
do seculo XVI, decorada com 
aplicacoes, incisoes e micas. Este 
conjunto de objcctos raros foi 
recolhido em co leccoes de 
Museus do Estado e part iculares. 

ARTISTAS E FABRICANTES 

A variedade de especies, tra
duzindo gostos e tecnicas utiliza
das no decurso do seculo pas
sado, silo predominantemente de 
olaria tradicional. E riquissimo 
o conjunto de formas no sentido 
naturalista, em que a funcao do 
objecto obrigou o ceramista a 
prodigios de engenho criador. 
Podemos dizer, sem margem para 
grande erro, que aqui se anteve 
como comecou a ser motivada 
e influenciada a obra genialmente 
renovadora de Rafael Bordalo 
Pinheiro. 

CONTINUADORES 
DE BO RDALO PINHEIRO 

A «Retrospectiva)) engloba, 
tambem, criacoes de continua
doresdc Rafael Bordalo Pinheiro. 
Surpreendente conjunto de 
objectos reveladores do espirito 

® 
i\f.MAf~~ 
CALOAS 
PORTUGAL 

vanguardista que trouxe ate ao 
povo a mensagem de «Arte 
Nova>> e do «Futurisrno)). Sao 
criacoes tlnais de Rafael Bordalo 
Pinheiro, Manuel Gustavo Bor
dalo Pinheiro, Jose Alves Cunha 
Cabral e, sobretudo, de Costa 
Mota. 

~'\)~Suh4/..y~ 
(J ,.. 

1902 

Edificio do antigo Fabrica de Faianras das Caldas do Ruin/111, molt/e.! em 
gesso. Quatro exemplos de marcos gravadas, assinalando a origem da.f peru• · 
a esquerda, marcos dos fdbricas de Manuel Mafra (periado 1870-1887) e de 
Jose Alre.f da Cunha, respectivamente; a direita, a da Fabrica de Faion('liS 
dliS CaldliS da Rainha ( cuja diruriio artistica pertenuu a Rtifae/ Bordl'lo 
Pinheiro, no periodo 1884-1905, e a St'll fi/ho, Manuel Gust01·o. entre /905 
e /907) e uma dos assinaturos de R. Borda/a Pinheiro que no iguulmcnte 
utili:ada como marco do mesma fabrica 

MINIATURAS 

A serie de delicadas miniatu· 
ras, tambem ela iniciada pelas 
prodigiosas maos de mestre 
Rafael Bordalo Pinheiro, cons
tituem uma curiosa deriva9li0 
ceramica muito apreciada e, 

entretanto, hoje ja largamente 
popularizada em todas as feiras 
de norte a sui do Pais, se bern 
que em modelos c moldes que 
por vezes deixam muito a desejar 
do ponto de vista estetico. Nessas 
miniaturas destaca-se o famoso 
mestre Elias e seus contempora
neos. De uma maneira geral, 

tratam-se de minusculas escul· 
turas muito delicadas, de requin· 
tada modelagem, cuja graciosi· 
dade a pa ixona os a preciadores. 

FABRICAS 

As fa bricas representadas 
nesta exposiciio, prestando cola· 
boracao valiosa ao certame, dao
·nos prova de progresso tecnico 
bern patente, mostrando uma 
valiosa evolucao criativa no 
periodo correspondente aos lilt~ 
mos quarenta anos. Motivo 
su ficien te para levar artistas, 
estudiosos e entidades, a desen· 
volver com renovado interesse 
uma investigacao, apoio e busca 
a todos os titulos compensadora. 

A ARTE DE RAFAEL 
BORDALO PINH EIRO 
E SEU FILHO GUST AVO 

Esta exposicao tern o inegavel 
merito de nos apresentar, em 
toda a sua variedade os resulta· 
dos do Ia bor plu rifacetado do 
grande mestre e seus colabora· 
do res. Desde as criacoes de car.ic· 
ter popular, inspiradas em vege
tais, fauna maritima, n!pteis t 
animais diversos, ate as carica· 
turns de critica politica e socia~ 
passando pelos revestimentos de 
azulejos e as express3es mais 
vanguardistas do seu tempo. e 
possivel avaliar o talento criador 
de urn artista humano, generoso 
e sacrificado que, sabendo rir dos 
revezes da sua propria vida, 
animou a ceriimica tradicional 
promovendo e ensinando oper.i· 
rios e colaboradores. Ainda hoje, 
gostosamente, quem vai de pas
seio as Caldas da Rainba, sente 
a «f6rmula)) bern portuguesa dei· 
xada pelo art ista; «formula» que 
persiste na caracteristica da cer.i· 
mica mais retintamente portu· 
guesa - e niio s6 regional 
que alguma falta de renova~o 
nao tern deix.ado espraiar e evo
luir como seria de desejar. 

A arte da Rafael e, rna is tarde, 
de seu filho Gustavo, tornado 
por dever o comentador critico 
da vida portuguesa - o carica· 
turista que procura o defeito dos 
tipos, o critico que detecta o 
ridicule das situacoes, passa para 
a cera mica o seu trace- com 
a mesma escorreiteza com que 
desenhava para os jomais humo
risticos-dando vida nova 
aquilo que nao seriam ate ent3o 
'mais que simples desenhos. 
Agora, porem, a linha segura do 
seu tra9o, juntam-se os recursos 
da quimica, arrancando ao fogo 
do forno, pequenas obras de 
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Acima. Conjunto de pt!fOS rerelando as inter-influi'nclas regionais. Da esquerdo para a direita: obra atribulda a Manuel Mafra: garrafa reprt'St!ntando uma dama 
tm traJo dt passeio, com chapiuformando rolha; pera de autor desconhecido. de Coimbra: garrafa reprtsentando uma senhora com trajo de meados do seculo XIX; 
obra conltmporfmea executado por a lunas de uma Esco/a r ; cnica: garrafa figurando uma mulher a tocar guitarra; em baixo: uma pera dt o/aria a rca ira ( garrafa) . 
prortnitnlt do Mos/etro de Nossa Senhora da Quietarilo ( F/amengas}. 

251 
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Pera execurada por Manuel Mafra: jarro, policromado e esmalrado, em forma de Iagana, vesrido de frade: rtmjiriio bojudo (sem marco): par de }arras (stm 
marco): na boca, em leque, 11ma coroo real e ramos de louro; c_aneca figuralii'O ( ultimo quarrel do sec. XIX) repre.felllando Camoe.s. 
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\ 

Bule vidrado e policromado da fabrica de Rafael Bordalo Pinheiro ( 1897): cabe~a de janota, com chapeu «palhinhm> sobre o qual est a sentado um macaco. 
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Na sequhcia do apareeimeoto da gera~ilo de 1870 (com 
E~a de Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Queotal, 
Ramalbo Ortigio, etc.) um jovem taleotoso viria, aoos 
depois, a revelar« ao publico: Rafael Bordalo Pinheiro. 
Embora oio fosse, propriameote, um dos «homens de 70», 
a actividade de Bordalo Pinheiro liga-se a essa gera\'iO 
turbulenta, contestat6ria e einda dos ideals republicanos 
e democraticos da segunda metade do s~culo XIX. Cari
caturists notavel, clc levou a ccrimica muito do scu cunbo 
critico, celebrlzando-se como um inovador phistico que da 
tradi~o arcaica e popular extraiu motlvos rcnovados de 
bom gosto e preeiosismo alegorico impar. As suas faiao\'as 
ficaram «lebres, tornando famosa a industria artistica 
das Caldas da Rainha, que a sua fibrica popularizou. 

Placa do rua como nom~ d~ RaJa~/ Borda/a Pinh~iro: forma r~corrada com mold11ra d~ •·o/11tas; a:lllt'jos ~m relt'<O e vidrados (caracteristicos do periodo dt 
<<Arte Nova»), exec11tados no ftibrica de Rafael Bortlalo Pinheiro, com decora(tio de gafanhotos sobrt' t>spigas. 



arte que sao ao mesmo tempo 
pequenos objectos de uso pni
tico: quase uma autentica indus
tria artistica ! 

Podemos dizer que para estes 
dois artistas, pai e filho, as obras 
de arte devem ter urn caracter 
familiar para as pessoas. A obra 
de arte deve ser aplicada preci
samente onde possa ser utilizada, 
harmonizando-se sem grandes 
alaridos no meio em que e cha
mada a servir; pondo uma nota 
critica sadia ou de brejeiro humor 
no meio quotidiano onde e utili
zada. S6 assim ela se confor
mara com o seu destino pratico 
e com o lim acessorial a que 
e indicada. 

Uma caneca pode ser uma 
caneca, mas para Rafael ou Gus
tavo Bordalo Pinheiro tera algo 
mais a lembrar a quem dela 
beba. Tal uma jarra lembrando 
a riqueza natural da nos sa costa 
atlantica, no seu amalgama de 
corais e peixes, ou uma outra 
a lembrar aves domesticas que 
povoam os nossos campos; figu
ras tipicas ou de ret6rica do 
mundo provincia no ou alfacinha. 

Outrora, pensava-se que as 
faianyas artisticas poderiam 
desempenhar urn papel educativo 
da mais alta importancia. Manu
seadas constantemente, seriam 
tambem, constantemente, para 
todos aqueles com quem esta
vam em contacto, uma eloquente 
eutilliyao, educando-lhes 0 bom 
gosto e preparando-os para a 
contemplayao e compreenslio 
participativa das obras de arte 
e daquilo de que elas sao repre
sentativas. 

UMA UTOPIA? 

Foi talvez uma utopia, que 
o•desenvolvimento industrial, 
a morte dos artistas sem conti
nuadores a sua altura, deixou 
que se perdesse? 

Que se nlio perdeu tudo desta 
utopia e prova evidente qualquer 
simples casa de Portugal, em bora 
os modelos expostos, nas salas 
mais indicadas para receber as 
visitas, nero sempre derivem em 
linha directa dos celebrados 
modelos de mestre Rafael e Gus
tavo Bordalo Pinheiro. No en
tanto, esta parente, para qual
quer um, que o sonho de Bor
dalo Pinheiro entrou no gosto 
comum atraves das faianyas e a 
sua liyao de arte requintada, 
popular e tradicional a um s6 
tempo, revive e se renova, a todos 
os titulos, nesta «Retrospectiva 
de Ceramica Caldense» agora 
trazida a Lisboa pela direcyao 
do Museu Nacional de Arte 
Antiga. 

Rafael Borda/a Pinheiro 

Rafael Borda/a Pinheiro11 ao 
centro, rodeado pelos seus 
colaboradores mais inrimos, 
na ftibrica das Caldas da 
Rainha 
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Gustavo Borda/a Pinheiro 
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Figura de movimento: Ze Povinho (rosto niio 
vldrado) em pe sobre base seml-esferica com ins
cririlo na barriga («ImpastoS»). PtfO execatada tm 
189S na /6brica de R. Borda/o Pinheiro 

0 «Ze Povlnbo,. continua jovem, realista e rons
ciente, num Pais onde soprou o vento da liben!Jdt 
e da democracia renovada e c:iviaunente apreadift 
nas dores de urn parto de quase 50 anos. 0 «Zi» 
continua, boje como ontem, na sua dan~ da critict 
e do chiste, ruendo reviver o seu criador, Rafad 
Bordalo Pinheiro. 
0 «Zt Po>inbo» e nosso, somos n6s, •endo-oos aa 
epelbo dos Ultlmos 100 aoos. 

Queremos agradecer toda a colaboracao 
prestada pelo Museu Nacional de Arte 
Antiga, em especial pelo conservador da 
Se~o de Ceramica, Rafael Calado, e pela 
sua assistente, Ilda Arez . 

fotografias: Mario de Oliveira 



Comemorada 
a Funda~ao 
de Guimaraes 

Completam-se a 24 de Junho, 
dia da batalha de Sao Mamede, 
850 anos que Portugal nasceu 
como nar;;ao. Para assinalar a 
data urn grupo de cidadaos natu
rais da cidade de Guimaraes, 
iiber90 da nacionalidade», vai 
mais uma vez assinalar a efe
meride com urn vasto programa 
que engloba o ja celebre cortejo 
hist6rico. As festividades inau
gurar-se-iio em 3 de Junho, com 
palestras em que seriio oradores 
os professores Verissimo Serrao 
e Torcato Soares e o general 
Camara Pina, que versara o 
tema «A Batalha de Sao Ma
mede». 0 programa das festas 
tern o patrocinio da Academia 
Portuguesa de Hist6ria e incluira 
actividades desportivas, civicas 
e religiosas, concertos e festivais, 
assim como visitas guiadas aos 
pontos hist6ricos de Guimaraes. 

Castelo 
transformado 
em pousada 

Importara em cerca de 38 mil 
contos a pousada em construr;;ao 
em Vila Nova de Cerveira, cuja 
conclusiio esta prevista para o 
pr6ximo ano. A pousada tern 
como base o reaproveitamento 
do castelo desta vita, mandado 
edificar no primeiro quartet do 
seculo XIV por D. Din is. 0 novo 
complexo turistico contara com 
vinte e oito quartos, distribuidos 
pelas pequenas edificar;;oes exis
tentes no interior das muralhas 
do castelo, sen do ainda equipado 
com zonas de recepc;ao, sala deo 
estar e jantar, bar e <lboite», alem 
de urn espa90 exterior para res
taurante ao ar livre. 

Braga : 
4.0 centenario 
de Frei Balt azar 
limpo 

Celebra-se este ano o 4.• cen
tem!rio do nascimento de Frei 
Baltazar Limpo, 'que foi arce
bispo de Braga de 1550 a 1558. 
Frci Baltazar Limpo nasceu em 
Moura, em 1478, tendo entrado 
em 1494, para o primeiro con
vento carmelita existente na Pe-

ninsula Iberica, situado naquela 
vita do Alentejo. Frei Baltazar 
faleceu com 80 anos de idade em 
Mar90 de 1558, encontrando-se 
sepultado na capela de S. Pedro 
de Rates, na Se de Braga. 

Te61ogo eminente e lente da 
Universidade de Coimbra, Frei 
Baltazar exerceu tambem as fun
c;oes de Bispo do Porto. Parti
cipou no Concilio de Trento, 
tendo assistido a entrega da 
bula papal que permitia a ins
titui9iiO da Jnquisi9ii0 em Por
tugal. Em Braga, realizou uma 
notavel obra, nomeadamente no 
que respeita a reestrutura9iio do 
colegio de S. Paulo, ent.ao em 
decadencia, e a reforma do mis
sal bracarense. 

Tomar celebrou 
818 anos 
de existencia 

Durante cinco dias, a cidade 
de Tomar comemorou os 818 
anos da sua funda9ao. Assioa
lando a efemeride, a Comissao 
Municipal de Turismo projectou 
a realizayao de varias iniciativas 
de indole recreativa, popular e 
artistica. 

As comemora9oes iniciaram-se 
com a inaugura9iio de tres expo
siyoes: «Tomar vista pelas Crian
yas», «Tomar vista pelos pin
tores Tomarenses» e «Artistas 
Populares Tomarenses». Houve 
ainda urn espectaculo de folclore 
com a acluac;ao dos ranchos da 
Casa do Povo da Asseiceira e 
da Juventude Camponesa de 
Minjoelbo. 

Porem, acontecimentos de 
maior significado, foram a con
ferenda proferida pelo prof. Can
dido Beirante, subordinada ao 
tema «0 Municipalismo em Ale
xandre Herculano», e o cortejo 
medieval seguido de urn con
certo pela Banda da Guarda 
Nacional Republicana. 

Foi a I de Marc;o de 1160 
que os Templarios tentaram ini
ciar a reconstru9iio de urn cas
telo que lhes fora doado, no 
ano anterior, .por D. Afonso 
Henriques. 0 legado real tinha 
por objectivo a povoac;iio de 
toda a regiao circunvizinha, por 
gentes que niio habitassem a 
zona entre os rios Mondego 
e Tejo. Os monjes deveriam regu
lar-se «pelos direitos e costumes 
de Santarem». Contudo, foi o 
infante D. Henrique quem ligou 
indissociavelmente a vita de entiio 
aos descobrimentos maritimos 
e se interessou tanto por ela 
que chegou mesmo a corrigir 
o percurso do rio Nabao. 

31'· 

Castelo de Guimariies 

Se de Braga 

Tomar: Prara da Republica e, ao fundo, o caste/a da cidade 
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MADEIRA 

Presidente 
do Governo Regional 
regressou 
da Venezuela 

Regressou ao Funchal o eng. 
Jaime Ornelas Camacho, pre
sidente do Governo Regional 
da Madeira, que se havia des
locado a Venezuela, a convite 
da comunidade madeirense ali 
residente. 

Durante a sua estadia em 
Caracas, o presidente do Exe
cutivo madeirense teve uma in
terven9iio na televisiio em que 
dirigiu uma mensagem a todos 
os portugueses, em geral, e aos 
madeirenses, em particular, resi
dentes naquele pais da America 
Latina. Teve ainda contactos 
com o embaixador de Portugal 
e foi homenageado pela agre
mia9iio «Centro Portugues de 
Caracas» e pelo jornal «Voz de 
Portugal». Ornelas Camacho vi
sitou ainda outras cidades deste 
pais onde residem comunidades 
de emigrantes madeirenses. 

Jaime Ornelas Camacho 

Remessas 
de emigrantes 

Os dinheiros enviados pelos 
emigrantes madeirenses para 
para a sua terra natal, eleva
ram-se, em 1977, a I 241 895 
contos, isto e, mais 467 299 
contos do que em 1976. Pelo 
seu !ado, os emigrantes a9o
rianos mandaram para o arqui-

pelago dos A9ores 418 662 
contos, enquanto no ano ante-· 
rior tinham enviado apenas 
282 827 contos. 

No que respeita aos emi
grantes da Madeira, o mon
tante mais elevado foi enviado 
pelos radicados na Venezuela 
( 443 195 contos), se_guindo-se 
os remetidos da Africa do 
Sui e dos Estados Unidos. 
Quanto aos dinheiros enviados 
pelos\~9orianos, 96,5 por cento 
do to~l vieram dos que tra
balham nos Estados Unidos 
(50,1 por cento) e no Canada 
( 46,4 por cento ). 

390 m i I contos 
para diversos 
sect ores 

Trezentos e noventa mil contos 
e a verba destinada pela Camara 
Municipal do Funchal para diver
sas realiza9oes ja programadas. 
Este montante, conforme preve 
o programa de actividades da 
edilidade funchalense, sera dis
tribuido da seguinte forma: Sa
neamento Basico, 201 690 con
tos; Obras Publicas e Munici
pais, 182 545 contos; e Activi
dades Culturais, 3730 contos. 

Criado o lnstituto 
de Bordados, 
Tapec;:arias 
e Artesanato 

De acordo com urn decreto 
regional publicado no «Diario 
da Republica» foi criado o «lns
tituto de Bordados, Tapecarias 
e Artesanato da Madeira» que 
funcionara na dependencia do 
Governo Regional. Entre as atri
buiQoes do novo Instituto con
tam-se a de «incentivar e disci
plinar as actividades do borda do, 
tapecarias e artesanato da Ma
deira nas suas modalidades de 
produciio, distribuiciio e comer
cializaciio» Recorde-se que, 
sendo actividades fundamentais 
na economia da regiao, os bor
dados e as tapecarias ocupam 
cerca de 1600 trabalhadores ma
deirenses nas fabricas e perto 
de 20 mil bordadeiras no exte
rior, enquanto a actividade arte
sanal de obras em vimes ocupa 
cerca de 3 mil trabalbadores e 
300 industriais, na maioria em 
regime de exploraciio familiar. 
Este l nstituto exercera a sua 
actividade em todo o arquipe
lago, podendo, eventualmente, 
abrir delega9oes no continente 
e estrangeiro. 

ACORES · , 

Alvaro Monjardino 
na Universidade 
de Massachusetts 

0 presidente da Assembleia 
Regional dos Acores, Alvaro 
Monjardino, esteve nos Estados 
Unidos, a fim de ai dirigir urn 
seminario sobre o tema «Os 
Acores no mundo de hoje». 

Licenciado em Direito, Alvaro 
Monjardino orientou o referido 
seminario durante uma semana, 
no Centro de Lingua Portuguesa 
da «Southeastern Massachusetts 
University», no estado de Nova 
Ingla terra. 

Alvaro Monjardino 

Director 
do «Azorean Times» 
emS. Miguel 

Esteve de visita a S. Miguel 
o senhor Antonio Matos, direc· 
tor e proprietario do semanario 
«Azorean Times» que se publica 
em Bristol, no estado de Rhode 
Island (EUA). 

Antonio Matos e promotor, 
animador e dirigente de varias 
colectividades luso-americanas 
daquela zona dos Estados Uni· 
dos, desenvolvendo intensa acti· 
vidade em questoes que se pren· 
dem com a vida no arquipelago 
e a comunidade acoriana resi· 
dente nos EUA. 0 director do 
«Azorean Times» esteve antes 
em Lisboa, onde se avistou com 
o secretario de Estado dos NegO. 
cios Estrangeiros e Emigrac;ao, 
Joiio Lima. Entre os contactos 
realizados com entidades regio
nais, no arquipelago a9oriano, 
destacam-se uma entrevista com 
o presidente do Governo Regio
nal - que por certo vinl a ser 
publicada no periodico luso
-americano de que Antonio Ma· 
tos e director - e com 0 director 
regional da Comunica9iio Social. 
Lourenco de Melo. 

Aerogare de Santa Maria 

Sera iniciada em Maio a cons
trucao de uma nova aerogare 
no Aeroporto Internacional de 
Santa Maria, destinando-se ao 
em barque e desembarque de pas
sageiros e ainda ao aumento 
da zona de alfiindega. A infor
ma9iio foi dada por funcionarios 
superiores daquele aerodromo, 
a partir do qual se efectua o 
controlo do trafego aereo numa 
vasta zona do Atliintico Norte. 

Construido pelos norte-ame
ricanos durante a II Guerra 
Mundial, o Aeroporto veio a 
ser entregue as autoridades por
tuguesas e a berto a a via9ii0 
comercial em Outubro de 1946. 

Actualmente e utilizado numa 

base regular, com direitos de 
trafego, pela SATA (companhia 
aerea regional), TAP, TWA e 
AIR FRANCE (Concorde). 
Alem disso, e ainda utilizado 
com caracter niio regular, como 
escala tecnica, por rna is de cento 
e trinta companhias de diversas 
nacionalidades. 

Em 1977 o movimento atin· 
giu a media de dezassete ater· 
ragens por dia, media esta que 
tern vindo a aumentar este ano. 
0 Aeroporto Internacional de 
Santa Maria encontra-se dotado 
com uma pista de 3040 metros, 
utilizavel por todos os tipos de 
avioes, incluindo os supersO. 
nicos. 

0 «Concorde» deslocando do aeroporto de Santa Maria 
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PORTUGAL E A NORUEGA 
INTENSIFICAM RELACOES DE AMIZADE 

0 Rei 0/avo V da Noruega visitou ofi~l
mente o nosso Pais. a convite do general 
Ramalho Eanes. Esta visita realizou-se numa 
altura em que Portugal e a Noruega - um 
dos primeiros paises a reconhecer e apoiar 
efectivamente o regime democratico portu-

. gues - intensificam «as rela~ifes bilaterais em 
tpdos os campos», como acentuou o minis-

• .tro noruegues dos Neg6cios Estrangeiros, 
>e se encontram «ligados por uma multip/i
.. cidade de la~os estreitos. que viio desde as 
-'rela~ifes econ6micas. a seguran~a e a defesa». 
Por outro !ado, decorreu em Lisboa a setima 

, reuniiip da Comissao Econ6mica Mista Luso
-Norueguesa, cujos trabalhos foram presidi
dos pelos ministros das Finan~as dos dois 
pafses. Como resultado desta reuniiio jicou 
acordado o alargamento da coopera~iio bila
teral em varios sectores e o estabelecimento. 
pela Noruega, de novas linhas de credito 
a Portugal. 

•· I. A sua chegada ao aeroporto de Lisboa, 
o rei Olavo V da Noruega- que viajou 
acompanhado pelo ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, Knut Frydenlund - foi cum
primentado pelo Presidente da Republica 
. e pelo Primeiro-ministro, Mario Soares, 
tendo recebido honras militares prestadas 
por unidades especiais das Fon;as Armadas 
portuguesas. Ainda no aeroporto, falando 
aos jornalistas, o soberano noruegues disse: 

• ~<Estou feliz por me encontrar neste Portugal 
' de gloriosa hist6ria e ricas tradi¢es cui
• turais, e tam bern me sin to feliz por trazer 
: comigo as mais ardentes sauda~oes e sin-

ceros desejos de urn venturoso futuro da 
parte do povo noruegues para o povo 
t>Ortugues». 

Mais tarde, o rei Olavo deslocou-se ao 
Palacio da Ajuda para visitar oficialmente 
o Presidente Ramalho Eanes. A cerim6nia 
·estiveram presentes o presidente da Assem
.bleia da Republica, o ministro dos Neg6-
;cios Estrangeiros e varios membros do 
.conselho da Revolucao. 

··:T.ROCA DE CONDECORA<;OES 

. · Ao condecorar o soberano noruegues com 
o' grande colar da Ordem de Santiago - que 
· remonta a 1170 - o Presidente Eanes afir
:hl~m: «Ao atribuirmos esta condecoracao 
:a: Vossa Majestade pretendemos, numa lin
·guagem simb61ica e militante da democra
:cia, dizer-lhe quanto o estimamos como 
: p'aradigma coerente, quanto desejamos a 
. sua amizade e ainda quanto esperamos que 
eta participe num entendimento europeu 

E COOPERACAO 
que fa~ da Europa urn conjunto fraternal
mente unido, democraticamente forte, cul
turalmente personalizado». 

Por seu turno, o rei Olavo V condecorou 
o general Ramalho Eanes com o grande 
colar da Ordem de Santo Olavo - unica 
condecoracao norueguesa - , tendo presen
teado o Chefe de Estado portugues com 
uma pe~ de prata e esmalte. 

0 rei Olavo deslocou-se, a seguir, a Fun
da~iio Calouste Gulbenkian, onde foi rece
bido pelo dr. Azeredo Perdigiio e inaugurou 
uma exposi9iio de 104 trabalhos do pintor 
Edward Munch, urn dos maiores expoentes 
das artes plasticas norueguesas. 

0/avo V da Noruega (foto de R. Esteves dos Santos) 

«0 ENTENDIMENTO EUROPEU 
E POSSfVEL E INDJS PENSA VEb 

A importancia da experiencia politica 
portuguesa dos ultimos anos no ambito de 
uma Europa renovada, unida, fraternamente 
aut6noma e niio satelizada, foi real~da 
pelo general Eanes no discurso que pro
feriu durante o jantar em honra do rei 
Olavo V da Noruega . 

Depois de recordar os vinculos hist6ricos 
que desde ha seculos Jigam OS dois paises, 
o Presidente da Republica agradeceu o 
auxilio prestado pela Noruega ao nosso 
Pais depois do 25 de Abril, afirmando, 
nomeadamente: «Esta visita possibilita-me, 
antes do mais, o ensejo de afirmar publi
camente que a Noruega foi urn dos paises 
europeus que melhor parecem ter compreen-

dido o significado e os custos decorrentes 
da muta9iio politica que reconduziu o nosso 
Pais a democracia e promoveu o regresso 
de Portugal a Europa ( ... ). Descoloniza~o. 
retorno maci~ de portugueses e apareci· 
mento de milhares de refugiados africanos, 
crises interna e externa, ofensivas totalita· 
rias - tudo tivemos de enfrentar e veneer 
com a ajuda de poucos». 

Referindo-se, a seguir, ao processo de 
democratiza~iio efectiva de Portugal e sua 
importancia para a Europa, Ramalho Eanes 
diria, a terminar: «Portugal acredita que o 
entendimento europeu e possivel e indis
pensavel e que, na multidimensionalidade 
das suas liga¢es e presen~. sera nela um 
elemento necessario. Cabera no en tanto aos 
paises mais desenvolvidos, mais libertos de 
preconceitos e mesmo potencialmente mais 
interessados, a iniciativa do verdadeiro arran· 
que. Obra dificil, porque tern contra eta 
falsos valores e interesses criados. Mas e 
obra a fazer com urgencia». 

Falou depois o rei Olavo V que agrade· 
ceu as palavras de boas-vindas e a sauda~o 
dirigida ao povo portugues pelo Presidente 
Ramalho Eanes, e salientou a oportunidade 
que esta visita oficial ao nosso Pais consti· 
tuia para o estreitamento das boas rela9oes 
e da coopera~ao luso-norueguesa, refor,.ando 
a velha amizade que une os do is paises e que 
esta bern simbolizada na relat;lio ainda mais 
estreita que se desenvolveu a partir de 1974. 

0 soberano noruegues destacou a vasta 
gama de actividades que o plano de coope· 
ra<;ao bilateral actualmente abrange e que 
«tende cada vez mais a alargar-se», na 
medida em que - segundo acentuou - «as 
economias dos dois paises se integram no 
mesmo sistema de mercado e as suas For· 
9as Armadas se encontram reunidas na 
Organiza9lio do Tratado do Atlantico 
Norte». 

OFERTA DE UM NAVIO 
OCEANOGRAFICO 

0 rei Olavo V real~u tambem a voca· 
~ao maritima da Noruega e de Portugal, 
que «sao na9oes de pesca e largamente 
dependentes da liberdade dos mares», o que 
- assinalou - justifica a oportunidade de 
os dois paises compartilharem parte da sua 
experiencia e tecnologia no campo das pes
cas e da navegat;iio. 

A prop6sito, o rei da Noruega disse 
esperar «que urn novo navio de pesquisas 
oceanograticas totalmente equipado, que 
este ano sera oferecido a Portugal, contribua 
para aprofundar o estudo dos recursos pes-
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~ 36 queiros junto da costae ao largo da Madeira 
e dos Avores». 

Finalmente, e depois de considerar a 
entrada de Portugal pam o Conselho da 
Europa como o primeiro passo para o 
processo de integravao do nosso Pais na 
ampla corrente de tradio;3o democr.itica 
europeia, o soberano manifestou o regozijo 
da Noruega por esta evoluo;3o, no sentido 
de alcanvar o «objectivo comum de uma 
sociedade feliz e justa que vise o bem-estar 
de todos». 

No segundo dia da sua cstada na capital 
portuguesa, o rei Olavo V teve urn encontro 
cQm o Primeiro-ministro, Mari<> Soares, 

0/avo V na Funda{:iio Gulbcnkian 

visitando depois as instalavoes da Doca
pesca, em Pedrouvos. e deslocando-se a 
seguir ao Museu da Marinha, em Belem. 

Antes de comparecer no jantar com que 
foi obsequiado, em Sintra, pelo dr. Mario 
Soares, o soberano noruegues recebeu a 
comunidade do seu pais. 

«PASSAR DAS PAL AVRAS 
AOS ACTOS» 

No discurso dirigido a Olavo V, durante 
o citado jantar, o Primeiro-ministro recor
dou velhas sagas em que se fala da amizade 
do rei Sigurd, aliado de Portugal na epoca 
da reconquista crista, amizade que, mil anos 
mais tarde - con forme sublinharia Mario 
Soares-, culminou com a visita do actual 
soberano da Noruega a Lisboa. 

Mari<> Soares, depois de lembrar uma 
outra passagem de Olavo V por Portugal, 
durante a II Guerra Mundial, salientou o 
facto de a Noruega ter sabido, desde 1974, 
«passar das palavras aos actos, assistindo 
e cooperando com Portugal com vista a 
superavao das graves dificuldades econ6mi
cas e financeiras que atravessamos», razao 
bastante - acentuou - para o profundo 
agradecimento de todos os portugueses. 

Na alocuvao que proferiu a seguir, o 

soberano noruegues refcriu-se, tambem, a 
passagem do rei Sigurd por Sintra, onde, 
ha dcz scculos, travou uma batalha contra 
os Mouros, a fim de conquistar o castelo 
que a inda hoje testemunha esse feito. 

Falando, mais adiante, sobre a existen
cia de «uma nova relac;ao, niio s6 entre 
Portugal e a Noruega, mas entre Portugal 
e toda a Europa Ocidental», Olavo V real
<;ou o papel da cuhura portuguesa no 
«patr imonio comum europcu». 

A terminar, o rei da Noruega elogiou o 
contributo de Mario Soares para o esta
bclccimento e consolidac;ao da democracia 
em Portugal e formulou desejo de que, 
tanto o Primeiro-ministro como o povo de 
Portugal, tenham <<urn sucesso constante na 
tao dificil quanto apaixonante tarefa de 
consolida<;iio e fortalecimento de uma socie
dade democratica». 

RA T IFICA<;AO 
DO ACORDO CULTURAL 

o ambito da visita oficial do rei da 
oruega a Portugal, os ministros dos Nego-

0 rei do Noruega no Museu da Marinha 

cios Estrangeiros dos dois paises procede
ram a ratificao;3o do acordo cultural luso
-noruegues. 

A cerim6nia estiveram presentes o embai
xador de Portugal em Oslo, o rep resen
tante diplomatico da Noruega em Lisboa, 
o secretari<> de Estado dos Neg6cios Estran
geiros e Emigrao;3o, Joao Lima, e o secre
tilrio de Estado da Cultura, Antonio Reis. 

Na ocasiao, o ministro portugues dos 
Negocios Estrangeiros, Sa Machado, afir
mou que a ratificac;ao deste acordo cultural 
abre «urn caminho novo a ja extensa coope
c;iio Juso-norueguesa» , considerando-o 
indispensavel para «uma cada vez maior 
cooperac;ao entre os dois povos». Sa 
Machado recordaria, a prop6sito, que «no 
excelente clima de aproximavao entre Por
tugal e a Noruega, nao foi indispensavel 

a existencia de urn quadro legal com os 
tramites constitucionais intcgralmente cum· 
pridos, para se iniciarem as primeiras a~oes 
de caracter cultural e artistico». 

Por seu turno, o ministro noruegues dos 
Negocios Estrangeiros, Knut Frydenlund, 
manifestou o interesse do seu pais em 
prosseguir uma cooperao;3o activa com Por
tugal, tendo ainda sublinhado a importan
cia da ratificavao deste acordo cultural. 

No ultimo dia da sua estada no nosso 
Pais, o rei Olavo V deslocou-se aos esta· 
leiros da Setenave, na foz do Sado, perto 
de Setubal, dirigindo-se depois a Base Naval 
do Alfeite, onde foi recebido pelo chefe 
do Estado-Maior da Armada, almirante 
Souto Cruz. Depois de receber honras mili
tares prestadas por uma companhia de fuzi· 
leiros navais, o soberano noruegues avis
lou-se no gabinete do comandante naval 
do Continente com o almirante Melo Cris· 
tino. 

Mais tarde, o rei Olavo V da Noruega 
visitou a Assembleia da Republica, tendo 
depois oferecido uma recePVAo ao corpo 
diplomatico acreditado em Lisboa. 

RAMALHO EANES VISITARA 
A NORUEGA 

Durante o jan tar com que foi obsequiado 
pelo soberano noruegues, o Presidente 
Ramalho Eanes anunciou que havia convi
dado Olavo V para visitar de novo o nosso 
Pais no proximo ano. 0 Presidente da 

0/avo V durante a visita d.f insta/a~Jes da Docapesca 

Republica acentuaria, alias, que este novo 
convite expressa bern a singular amizade 
que une Portugal e a Noruega. Ramalho 
Eanes aceitaria, . por seu lado, o convite 
que lhe foi d irigido no sentido de visitar 
oficialmente a Noruega ainda este ano. 

Na mesma ocasiiio o rei Olavo V agra
deceu as atenc;oes com que foi rodeado em 
Portugal, tanto por parte das autoridades 
como das populavoes com que contactou. 



Reuniao da 
~missao Mista 
luso-Norueguesa 

Decorreu em Lisboa a setima reuniiio 
da Comissao Econ6mica Mista Luso-Norue
guesa, sob a presidencia dos ministros das 
Finan~s de Portugal e da Noruega, Vitor 
Constancio e Per Kleppe, respectivamente. 

A proxima reuniao desta Comissao reali
zar·se·a em Setembro deste ano, na cidade 
norueguesa de Bergen, onde, alias, esta a 
ser construido o navio oceanografico que 
em breve - segundo anunciou o rei Olavo V 
da Noruega durante a sua estada em Lis
boa - ira ser oferecido ao nosso Pais. 

Recorde-se que a Comissao Economica 
Mista - que se reune de seis em seis meses, 
alternadamente em Portugal e na Noruega 
foi criada em Fevereiro de 1975, tendo como 
objectivo contribuir para o incremento das 
rela~oes bilaterais e da coopera~ao mutua, 
tendo em vista a consolida~iio da demo
cracia portuguesa e o desenvolvimento de 
Portugal. 

A intensa coopera~iio entre os dois paises 
abrange hoje numerosos sectores, que vao 
desde as Pescas ao Planeamento Econ6mico, 
passando pela Saude e Habita~o, e alar
gar-se-a, proximamente, a coopera~iio indus
trial que, ate a data, era minima. 

CREDITO DE 24 MILHOES 
DE CONTOS 

Nesse sentido foi assinado urn acordo 
entre o Banco Portugues do Atlantico e a 
Eksportfinans S/ A, que aumentou o total 
das facilidades de credito ao nosso Pais 
-que se cifrava em 100 milhiies de coroas 
norueguesas - para o montante de 300 
milhoes de coroas (cerca de 2,4 milhoes de 
contos). 

Per Kleppe salientaria, durante uma con
ferencia de imprensa - em que participa
ram tambem Vitor Constancio e o ministro 
dos Negocios Estrangeiros, Sa Machado -, 
que atraves deste acordo se pretende refor
\<lr a coopera~iio industrial, sobretudo nos 
domin ios da Constru~o e Engen haria Naval, 
produtos derivados da pasta de papel, 
embalagens de aluminio para conservas de 
peixe, etc. A Noruega prestara ainda assis
tencia tecnica para urn estudo de viabili
dade economica respeitante ao projecto das 
pirites das minas de Aljustrel. Per Kleppe e Viror ConsUincio, em Lisboa 
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SAUDE: PROGRAMA CONJ UNTO 
PA.RA 0 DISTRITO DE VILA REAL 
>, ·: 
::: Qutro aspecto novo e importante da 
{E>'opera~o bilateral luso-norueguesa e a 
;aaop~;ao de urn programa para o melhora
>inento dos servi<;os de saude do distrito de 
\l.i1a Real. A contribui~o norueguesa para 
:a ;Fealiza~o de tal programa traduz-se numa 
<l~a~o de 50 milhoes de coroas (400 mil 
CQI\tos) e na concessao de urn emprestimo, 
sem juros, de outros 50 milhoes de contos. 

0 ministro noruegues das Finan<;as faria 
questao em afirmar que o seu pais pretende, 
atrcives da participa<;ao naquele programa, 
o6ntribuir para que Vila Real se torne urn 
qistrito modelo no dominio da saUde. Assim, 
o , programa inclui a reconversao e alarga
mento do Hospital do Lordelo, a constru
~ao de uma escola de enfermagem, a cria~o 
de 15 «extensoes», o estabelecimento de 
dois departamentos de clinica geral e a 
atribui~o de bolsas de estudo. 0 programa 
corne(fou jA a ser executado e devera estar 
concluido em 1981, embora a coopera~o 
no que respeita ao desenvolvimento dos 
departamentos de clinica geral continue ate 
1982 e a atribui~o de bolsas de estudo 
l'rossiga ate 1985. 
• Ainda no ambito da saude, e de real(far 
q\le. duas escolas de medicina dentaria 
<r 'uma no Porto e outra em Lisboa - estao 
a, 'ser implementadas com assistencia norue
gtlesa. 

OUTROS SECTORES 
DA COOPERA<;AO 
LU.SO-NORUEGUESA 

Dado que se trata de urn sector de inte
res§e conjunto dos dois paises e que, por 
outro lado, a Noruega dispOe. de uma tecno
logia muito avan(fada neste dominio, o sector 
das Pescas tern merecido especial aten~o 
dos portugueses e dos noruegueses desde 
1975. 

Ficou agora decidido, em Lisboa, que 
pa •coopera~o referente a este sector sejam 
i11cJuidas outras actividades como o pla
neamento e constru<;ao de armazens frigo
rificos e unidades de congelamento em varios 
pontos de Portugal, assim como o desen
volvimento de novos produtos de peixe 
para consumo publico. As autoridades da 
Noruega apoiarao a aC(flio do Govemo 
portugues, atraves de uma assistencia tec
nica especializada no dominio da adminis
tra<;lio das Pescas. 

A coopera~o bilateral abrangera, ainda, 
o _sector dos transportes maritimos, onde tern 

estado a ser elaborados programas de assis
tencia tecnica norueguesa, designadamente 
a liga~o maritima do Continente com os 
A~;ores e a Madeira. 

No sector ftorestal, a coopera<;ao tern 
progredido de acordo com o plano anterior
mente estabelecido. 0 projecto para 0 esta
belecimento de urn Centro de Forma~;ao de 
Engenharia Florestal no nosso Pais, que 
sera financiado pela Noruega, esta jA ela
borado e a sua constru<;ao iniciar-se-a ainda 
este ano. 

PARTICIPA<;AO DA NORUEGA 
NO FUN DO DA EFT A 
E NO «GRANDE EMPREsTIMO» 

Como salientou o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, Sa Machado, durante a citada 
conferencia de imprensa, o auxilio noruegues 
a Portugal nao se limita a coopera~o 
bilateral, ja que a Noruega foi urn dos 
paises que mais impulsionou o Fundo de 
Desenvolvimento - no montante de 100 
milhoes de do lares - que a Associa~o 
Europeia de Comercio Livre (EFT A) criou 
para auxiliar o desenvolvimento industrial 
do nosso Pais e para o qual a Noruega 
contribuiu com 12 por cento daquele mon
tante. Por outro lado, e ainda no campo 
do auxilio financeiro, a Noruega contribuiu 
com 10 milhoes de d6lares para o chamado 
«grande emprestimo internacional» a Por
tugal, destinado a reduzir o defice da balan(fa 
de pagamentos portuguesa. 

Segundo Vitor Constancio, o auxilio 
noruegues a Portugal e desinteressado e 
reveste-se, numa parte, em coopera<;ao de 
Estado a Estado, na qual o nosso Pais 
nao tern contrapartidas para a ajuda for
necida e, noutra parte, traduz-se na coope
ra~;ao entre empresas dos do is paises, a qual 
conhece, agora, franco desenvolvimento, 
dada a maior confian(fa que os empresarios 
da Noruega depositam na economia por
tuguesa. 

«EXCEDER OS LIMITES 
DOS INTERESSES REC1PROCOS» 

Discursando durante o jantar oferecido 
em honra do ministro Per Kleppe, o Pri
meiro-ministro Mario Soares afirmou que 
a coopera~o entre Portugal e a Noruega 
poderia ainda «exceder os limites dos inte
resses reciprocos» de ambos os paises e 
traduzir-se num esfor<;o de «coopera~o 
tripartida com os paises africanos em geral 

e, nomeadamente, com os paises africanos 
de expressao portuguesa». 

Mario Soares sublinharia «o caracter 
exemplar» das manifesta<;oes de solidarie
dade da Noruega a Portugal no decurso 
dos ultimos tres anos, referindo «o calor, 
a amizade e a espontaneidade» com que 
o povo portugues recebeu o rei Olavo V 
durante a sua visita a Portugal. 

Agradecendo de forma especial «a assis
tencia material aos desalojados de Africa». 
o Primeiro-ministro mencionou ainda 
«a generosa assistencia» noutros campos, 
afirmando, a terminar: 

«A Noruega e Portugal reencontram-se 
novamente nos caminhos da hist6ria. 
Impoe-se saber aproveitar as oportunidades 
com ousadia e confian~;a, passando, mais 
uma vez, das palavras aos actos». 

Num curto improviso, Per Kleppe mani
festou a solidariedade do seu pais para 
com Portugal e o prop6sito de desenvolver 
os sectores de coopera<;iio, correspondendo 
aos interesses comuns que ligam os dois 
paises. 

0 ministro noruegues das Finanras, acompanhado 
pe/o ministro Sa Machado, durante uma confe
rencia de imprensa no MNE 



PORTUGAL E A CEE 

«0 Parlamento Europeu niio deixara de 
urili:ar a sua auroridade polirica para que 
as negocia~oes da adesiio de Porrugal o 
Comunidade Economica Europeia se fa~am 
rapidamenum, afirmou, no Assembleia do 
Republica, o presidente da Parlamenro Euro
ptu, Emilio Colombo, que durame rres dias 
tfecruou uma visita oficial ao nosso Pais. 

Ainda no ambito da adesiio de Portugal 
oo Mercado Comum, o ministro das Finan
ras e do Plano, Vitor Constfincio, deslo
cou-se a Bruxelas onde debater1, atem de 
assunros ligados oquele tema, a questiio das 
possiveis restri~oes a importa~tio de texteis 
porrugueses por parte dos poises membros 
da Comunidade. 

Durante a sua estada em Lisboa, Emilio 
Colombo foi recebido pelo Presidente da 
Republica e pelo Primeiro-ministro, tendo 
ainda cooferenciado com o presidente do 
CDS e delegac<Oes de todos os partidos 
rom representac;ao parlamentar. 

Ao discursar oa Assembleia da Repu
blica, o presidente do Parlamento Europeu 
manifestou a opiniao de que os problemas 
existentes em relac;ao ao ingresso de Por
tugal na CEE nao podem alterar a vontade 
politica jA claramente manifestada pelos 
seus membros. 

«Portugal pertence A Europa, e parte 
intrinseca dela , mas as circunstancias de 
hoje sao 0 testemunho de uma intimidade 
reencontrada, ou, melhor ainda, do inicio 
de uma nova epoca em que Portugal e os 

·outros membros da Comunidade decidiram 
unir-se, a fim de contribuirem para a criar;ilo 
de urn novo e grande projccto politico, 
o projecto da Uniao Europeia», disse Emilio 
Colombo na Assembleia. 

Depois de sublinhar que o pedido de 
adesao de Portugal ao Mercado Comum 
representa, antes de tudo, uma «escolba 
politica», o presidente do Parlamento Euro
peu recordou os princlpios da CEE, reafir
mados pelos nove paises membros na Decla
ra~o de Copenhaga, em Dezembro de 1973, 
a qual, ao definir a identidade europeia, 
ronfirma o desejo de que os povos da 
Europa «assegurem o respeito pelos valores 
juridicos. politicos e morais a que cstao 
ligados, a sua afirmactiio de uma concePCflio 
de vida com algo que se destina :i cons
tru~o de uma sociedade ao servictQ do 
homem e a salvaguarda dos principios da 
democracia representativa e dos Direitos 
do Homem». 

Mais adiante, Emilio Colombo referiu-se 
concretamente ao pedido de adesao a CEE 
formulado pelo nosso Pais, afirmando, a pro-

Emilio Colombo, presidente do Par/amt'ntO Europt'u 

p6sito das dificuldades existentes em rela
,·ao a esse projecto: 

EXAMINAR OS PROBLEMAS 
E ENCONTRAR AS SOLU<;OES 

<<Tais dificuldades nao podem, no en tanto, 
alterar a vontade politica ja claramente 

manifestada de receber os paises candidatos, 
pois a estrutura comuniuiria e a solidarie

dadc que constitui a sua base devem ser 

capazes de ajudar os paises que se prepa
ram para dela fazer parte (e os membros 
actuais que ten ham disso necessidade) a ven-
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\ 
cer as suas dificuldades eventuais. Se, de 
facto, a Europa soube reconstruir as eco
nomias dos Estados que o conftito mundial 
tinha destruido e soube criar urn quadro 
em que se realizou uma sociedade de bem
-estar e de desenvolvimento, nao e possivel 
pensar que a sua criatividade e as suas poten
cialidades niio sejam capazes de acolher 
estes novos desafios do momento presente. 
0 que realmente conta e que os problemas 
sejam examinados com a vontade de se 
procurarem soluc;oes adequadas no inte
resse de todos os membros da Comunidade, 
tanto actuais como futuroS>>. 

A finalizar a sua comunicac;iio, Emilio 
Colombo falou sobre a acc;3o do Parla-

meiro-mrmstro portugucs referir-se-ia tam
bern as pr6ximas elei¢cs para o Parla
mento Europeu, as quais, segundo Mario 

. Soares, constituem motivo de regozijo e 
uma «feliz coincidencia», urna vez que se 
irao desenrolar num periodo de alargamento 
da CEE, com a possivel admissao de tres 
novos paises membros (Portugal, Espanba 
e Grecia). 

«Tal elei9li0 correspondc ~\ ncccssidade 
de empenbar mais profundamcnte e, sobre
tudo, mais directamente, os povos europeus 
e os pr6prios cidadaos na evolu9iio das 
instituic;oes, bern como na formular;ao das 
grandes decisoes comunitarias». declarou o 

Emilio Colombo e Mario Soares, no Pa/dcio de S. Bento 

mento a que preside, o qual, segundo disse, 
se pronunciou <<por unanimidade, no decurso 
de um debate recente, a favor da accitac;ao 
do pedido de adesao de Portugal». 

«0 Parlamento Europeu», acrescentou, 
«estA em vesperas de eleic;Qes por sufragio 
universal e estas mobilizarao a opinilio 
publica europeia, sobretudo as novas gera
¢es, em redor dos temas da Europa». 

<<FELIZ COINCJD£NCIA» 

Ao discursar durante o banquete ofere
cido em honra de Emilio Colombo, o Pri-

Primeiro-ministro, que considerou impos
sivel encontrar, dentro dos enquadramentos 
nacionais, as solur;oes para inverter o curso 
da crise econ6mica e do desemprcgo, o res
surgimento das tendencias protcccionistas e 
os efeitos negativos da desordcm moneta ria. 

«Colocarmo-nos pois, e resolutamente, 
ao nivel europeu na procura de soluc;Qes, 
e apostar na Europa, a despeito do tempo 
necessaria que toda e qualqucr evoluc;3o 
desta natureza possa exigir, e sem tao pouco 
menosprezar os obstaculos que sc the opoem 
c se lhe oporao, nos dias de amanha. e, 
ao tim e ao cabo, caminhar no sentido da 
Hist6ria», afirmou ainda Mario Soares. 

«PORTUGAL FEZ A SUA OP~AO 
EUROPEIA» 

Fa lando aos jornalistas durante uma coo
ferencia de imprensa - em que tambeal 
participou o ministro dos eg6cios Estrao
geiros, Vitor Sa Machado - , o presidentt 
do Parlamcnto Europeu afirmou que a 
admisslio de Portugal na Comunidade Eco
n6mica Europcia contribuin'l, em vinudt 
da afinidadc linguistica e civilizacional, parn 
o reforr;o dos lar;os de cooperar;ao entre a 
Europa e os outros continentes. Emilio 
Colombo considerou, por outro !ado, que 
o que realmente intercssa, tanto a Portugal 
como aos outros paises candidatos a entrada 

no Mercado Comum, niio e apenas «O alar
gamento da Comunidade Europeia, mas 
tambcm cmparceirar-se com urna comun~ 
dade viva, dina mica c progressiva, que venha 
a constituir-sc em uniao politica dos paistS 
do velho contincntc». 

Congratulando-sc pela forma «admiravel• 
como o nosso Pais conseguiu superar as 
suas dificuldades intcrnas, Emilio Colombo 
disse que «Portugal fez a sua op93o euro
peia, deseja encontrar-sc com o Mercado 
Comum e j[l atingiu os mesmos ideais da 
Europa - liberdade, democracia. solidarie
dade entre os povos c justic;a social entre 
os povos, as regiocs e as classes sociaiS>I. 



0 presidenre do Parlamelllo Europeu, acompanhado por Vasco da Gama 
Femandes, na Assembleia da Republica 

Emflio Colombo e Sa Machado, em conferencia de imprensa 

Victor 
Constancio 
em Bruxelas 

Para a discussiio de problemas relacio
nados com o pedido de adesiio de Portugal 
a CEE, deslocou-se a Bruxelas o ministro 
das Finan~;as e do Plano, Vitor Constiincio. 

Na capital belga, Vitor Constancio reu
niu-se com o vice-presidente da comissao 
encarregada das questoes relativas ao alar
gamento da CEE, Lorenzo Natali, e com 
o grupo de trabalho, presidido por Roland 
de Kergolay, que trata da elabora9iio dos 
pareceres sobre os novos pedidos de adesao. 
0 ministro encontrou-se tambem com a 
missiio portuguesa junto da CEE, chefiada 

pelo embaixador Siqueira Freire. No decor
rer das reunioes, Vitor Constancio prestou 
informay(ies sobre a situayao actual da 
economia portuguesa e sobre a politica eco
n6mica do II Governo Constitucional e, 
ainda, sobre os pianos de estabiliza9ao a 
medio e Iongo prazo. A posiyao do Governo 
portugues face as negocia96es com o Fundo 
Monetario Jnternacional (FMI) foi tambem 
debatida nestes encontros. 

0 titular da pasta das Finan9as e do 
Plano recolheu, por outro lado, informa-
90es sobre o estado dos trabalhos relativos 
ao documento geral que a CEE prepara 
sobre o alargamento e, em particular, sobre 
o estado do parecer no que respeita ao 
pedido portugues de adesiio. 

A QUESTAO DOS TtXTEIS 

Em declara96es a imprensa, ao regressar 
a Lisboa, Vitor Constancio revelou que 

aproveitara estas conversa96es com dirigen
tes da CEE para levantar alguns problemas 
ligados as nossas exportay()es de texteis 
para os paises da Comunidade, dado que 
a CEE «nos fez propostas de algumas limi
tayoes nesse dominio, que nos niio acei
tamos». 

«Neste momento - acrescentou- o 
assunto encontra-se suspenso, em bora alguns 
paises da Comunidade se preparem, aparen
temente, para comeyar a aplicar, unilateral
mente e fora dos mecanismos previstos no 
acordo co mercia! com a Comunidade, aquilo 
que eram as propostas que nos foram 
apresentadas». 

Vitor Constiincio sublinharia ainda que 
«o Governo portugues nao aceita esta posi-
9ao dos paises da Comunidade», contando 
continuar a discutir o assunto, «de forma 
a poder-se chegar a uma conclusiio satisfa
t6ria, que respeite os termos do acordo 
comercial que temos com os paises do 
Mercado Comum». 
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ESTADOS UNIDOS EMPRESTAM 
300 MILHOES DE DOLARES 

42 Um emprestimo de 300 miii!Oes de dOlores 
(cerca de 12 milhOes de contos) foi conce
dido pelos Eswdos Unidos ao nosso Pais, 
atravb de um acordo a.fsinado em Lisboa, 
nos instala~oes do Banco de Portugal. Estes 
3(}() milhOes de d61ares constituem a quota
-parte dos EUA para o denominado «grande 
eltlprestimo imernacional» ao nosso Pais, no 
valor de 750 milhiJes de d61ares ( cerca de 
30 milhOes de contos). Ate ao momento ja 
comribuiram para esse emprestimo a Vene
zuela (225 milhiies de d6fares) , a Noruega 
{ 10 milhOes de d61ares), a Sui~a { 30 milhOes 
de d61ares) eo Canada {15 milhOes de d61a
res em trigo) , falumdo, porumto, subscrever 
ainda 3725 milhOes de d61ares {49,66 por 
cento do total). Presentemente, decorrem 
negociaroes nesse sentido com a Gro-Bre
tanha, o Japao e a Austria, devendo iniciar-se 
brevemente as negociaroes com a Republica 
Federal da Alemanha. 

Q acordo foi assinado pelo govemador 
do Banco de Portugal, Silva Lopes, e pelo 
encarregado de neg6cios da Embaixada 
norte-americana em Lisboa, Herbert Okuo. 

Na sua importante alocu~o, o govema
dor do Banco de Portugal frisou que o 
desequilibrio da balant;a de pagamentos 
representa o aspecto «mais preocupante>> 
da dificil situa~ao econ6mica que Portugal 
enfrenta. 

«E bern sabido», disse Silva Lopes, «que 
a gravidade da nossa situa~ao econ6mica 

: externa resulta , em grande parte, de facto
. res que nao podiam ser controlados por 
: n6s, embora isso nao signifique que nao 
· haja tambem uma quota-parte de respon
. s~~;bilidade que nos tern de ser imputada». 

Fazendo notar que a estrutura econ6mica 
existente nao permitiu a Portugal uma 
adapta~o rapida as consequencias negati
vas da alta dos pr~os do petr61eo, da reces
sao econ6mica internacional, da quase para
lisa~ao - ou mesmo reversao - dos movi
mentos migrat6rios na Europa e da inten
sifica~o do proteccionismo contra o comer
do internacional de certos produtos, como 
os texteis e os produtos agricolas, Silva 
Lopes recordou, por outro lado, a «infeliz 
coincidencia» que fez conjugar aqueles fac
tores com «urn periodo de perturba~es e 
rupturas provocadas, entre n6s, pela desco
loniza~o. pela transforma~o do regime 
politico e por profundas transforma~oes da 
estrutura social». 

A ASSISTtNCIA ECONOMICA 
DOS EUA A PORTUGAL 

: <<Se Portugal se visse fort;ado a lutar 
·sozinho - salientou Silva Lopes - , sem 

A PORTUGAL 

Silva Lopes, governador do Banco de Portugal 

qualquer apoio internacional, para corrigir 
o desequilibrio economico e financeiro exis
tente, os sacrificios a suportar seriam de 
tal maneira pesados que a consolida~o das 
nossas institui9oes democniticas seria gra
vemente ameat;ada». 

«Felizmente para nos», afirmou o gover
nador do Banco de Portugal, «esta situa~ao 
foi bern compreendida pelos paises que nos 
tern ajudado. E entre esses paises ha que 
destacar os Estados Unidos da America . 
A assistencia economica que nos foi con
cedida pelo Governo americano, em termos 
altamente favoraveis, e as opera~es finan
ceiras realizadas em organiza~es oficiais 
dos EUA atingiram valores consideraveis 
e contribuiram, de forma muito significa
tiva, para aliviar as nossas dificuldades na 
balant;a de pagamentos». 

Silva Lopes referiu, tambem, que a orga
niza~o do plano coordenado de empres
timos, no valor global de 750 milhoes de 
dolares, a conceder por varios paises, ficou 
a dever-se «em grande parte a iniciativa e 
ao empenho das autoridades americanas, 
que envolveu a participa~o activa do pr6-
prio Presidente Carten>. 

0 govemador do Banco de Portugal 
salientou, alias, a prop6sito do «grande 
emprestimo», que este constituia uma ope
rat;:iio com caracteristicas «de tal maneira 
excepcionais que nenhum outro pais con
seguiu, are agora, que ela fosse considerada 
urn precedente a partir do qual pudesse 
obter uro apoio analogo ao que nos foi 

James Carter, presidente dos 
EUA 

concedido». Silva Lopes recordou ainda qur 
a contribui~o dos Estados Unidos, total~ 
zando 300 milhoes de d61ares, e a mais 
importante de todas as que estllo incluidas 
no plano do «grande eroprestimo». 

«EXEMPLO NOT A VEL 
DE COOPERAc;AO INTERNACIONili 

«Este acordo da urn exemplo notavel de 
coopera~ao internacional», declarou, por 
sua vez, o enca rregado de negocios dos 
EUA, Herbert Okun, que real~u o facto 
de o total de «emprestimos e doa,.Oes» 
do Governo norte-americano a Portugal, 
nos ultimos tres a nos, se elevar a 919 milhoo 
de d61ares (aproximadaroente 37 milhoes 
de contos). 

«Sentimo-nos particularmente satisfeitos 
por participar nestes programas porque o 
nosso objectivo comum iroediato e ajudar 
o povo portugues no seu decidido esfol\ll 
para estabelecer urn sistema de Govemo 
que represente os mais elevados idea is demo
craticos de igualdade e justica», sublinhou 
Herbert Okun. 

Oepois de se referir aos principais dollli
nios (saude, habita~o e educa~o) da coope
ra~o luso-americana, o encarregado de 
neg6cios dos EUA manifestou a esperan~ 
de que o presente emprestimo ajude «os 
Portugueses a alcancarem melhores condi
~oes sociais e economicas, tanto para eles 
como para as gera~es vindouras». 



Candidat ura 
de Portugal 
ao Conselho 
de Seguranc;:a 
da ONU 

Porwgal apresentou a sua can
didatura ao Consellw de Segu· 
ranra das Na~oes Unidas para 
o periodo 1979/80. As elei~oes 
rmio Iugar 110 decurso da XXXIII 
stssiio da Assembleia Geral do 
ONU de Setembro a Dezembro 
do corrente ano. 

Recorde-se que, de acordo com 
a Carla da ONU, o Conselho 
de Seguranc;a e urn dos prin
cipais 6rgaos das Nacr(ies Unidas 
no dominio da manuten~o da 
paz e da seguranc;a intemacio
nais. 0 Conselho e constituldo 
por quinze membros, dos quais 
cinco tern direito a veto. 

No exerclcio das suas funcr(ies 
o Conselho de Seguranc;a da 
ONU pode adoptar decisoes que 
serao obrigat6rias para todos os 
Estados membros. Assim, aquele 
orgao pode, por exemplo, apro
var recomenda~oes decidindo a 
ado~o de medidas econ6micas 
contra Estados que ponham em 
perigo o equilibria internacional 
e, em casos extremos, a pr6pria 
interven~o militar, quando a 
ameac;a a paz seja considerada 
extrema mente grave e insuscepti· 
vel de ser resolvida por meios 
diplomaticos. 

Alc~m dos cinco membros per
manentes(Estados Unidos, Uniiio 
Sovietica, China Popular, Franc;a 
e Gra-Bretanha), que dispoem 
do direito de veto, fazem actual
mente parte do Conselho de 
Seguranc;a da ONU os seguintes 
Estados: Bolivia, Canada, Che
coslovaquia, Republica Federal 
da Alemanha, Gabao, Uniao 
Indiana, Kuwait, llhas Mauri
cias, Nigeria e Venezuela. Os 
dez membros nao-permanentes 
sao eleitos por periodos de do is 
anos, em vota~o da Assembleia 
Geral da ONU. 

lntercambio 
desportivo 
entre Portugal 
e a Venezuela 

Porwgal e a Venezuela esta
beleuram as bases da coopera
rao a levar a efeito no sector 
do Desporto em acordo que devera 
ser assinado pelo Presidente 
Ramalho Eanes durante a sua 
viagem oficial dquele pais latino
·americano, marcada para o pr6-
.{imo mes de Maio. 0 projecto 
deste convenio foi estabelecido no 

sequencia da visita ao nosso Pais 
do ministro venezuelano da Juven
lllde e Desportos, Alfredo Baldo 
Casanova. 

Durante a sua estada de tres 
dias na capital portuguesa, 
Alfredo Bald6 Casanova- que 
foi ate ha poucos meses embai
xador do seu pais em Portugal 
teve sessoes de trabalho com o 
secretario de Estado da Juven
tude e Desportos, Joaquim de 
Sousa, e foi recebido pelo Pri
meiro-ministro, Mario Soares, 
a quem fez entrega de uma men
sagem pessoal do Presidente da 
Venezuela, de que era portador. 

Em declara~oes a imprensa, 
o ministro venezuelano afirmou 
que o referido acordo constitui 
a concretiza~o, no sector des
portivo, do Convenio de Coope
ra~o bilateral assinado durante 
a visita a Lisboa do Presidente 
Andres Perez, e visa o intercam
bio de tecnicos e manifesta~oes 
desportivas. 

A desloca~o de uma equipa 
de treinadores de futebol a Vene
zuela e, desde ja, urn dos pro
jectos que poderao vir a ser 
encarados, uma vez que Alfredo 
Bald6 Casanova foi portador de 
urn pedido nesse sentido, for
mulado pelo Institute Nacional 
de Desportos daquele pais. Nou
tras modalidades, nomeada
mente nos casos da vela, remo 
e atletismo, a Venezuela esta 
igualmente interessada na deslo
ca~iio de teen icos naciona is, pre
vendo-se, em contrapartida, que 
tecnicos venezuelanos ligados a 
nata~o e ao boxe visitem o 
nosso Pais. 

Alem de se ter informado sobre 
as estruturas desportivas do 
nosso Pais, o ministro Bald6 
Casanova analisou as experien
cias desenvolvidas em Portugal 
em materia de desporto juvenil 
e de organiza~iio das pousadas 
destinadas a juventude. «Na 
Venezuela- afirmou - estamos 
praticamente a zero nesses capi
tulos e queremos aproveitar o 
melhor possivel a experiencia 
portuguesa oeste campo». Neste 
ambito, Alfre<Jo Bald6 Casanova 
deslocou-se a Pousada de Juven
tude de Catalazete, onde foi 
recebido por elementos da direcl 
~o da Associa~o Portuguesa 
das Pousadas de Juventude, com 
quem trocou impres50es sobre 
o modo de funcionamento da 
nossa rede de pousadas e os 
trabalhos em curso para o seu 
alargamento. 

Em entrevista concedida a 
Anop, o ministro venezuelano 
referiu o interesse das autorida
des do seu pais em que, por 

ocasiao da v•s•ta de Ramalho 
Eanes a Caracas, se realizem na 
Venezuela diversas actividades 
culturais portuguesas, com par
ticular relevo para o teatro e a 
literatura infantil. 

0 ministro salientaria, por 
outre !ado, a «for~ desportiva» 
das comunidades portuguesa, 
espanhola e italiana na Vene-

Comercio Luso-Polaco 
Decorre11 em Lisboa a terceira 

rermiiio do Grupo de Trabalho 
Miso Luso-Polaco, no ambito do 
acordo existellle entre Portugal 
e a Polonia sabre trocas comer
ciais, navega~iio e coopera~iio 

economica, industrial e tecnica. 
A reuniiJQ teve a dura¢o de dois 
dias, devendo a proxima reali
zar-se 110 Outono, em Varsovia. 

Presidiu a delega~o da Pol6-
nia o director-geral do Comercio 
e Economia Maritima daquele 
pais, Stanislaw Brzoska, e a dele· 
ga~o portuguesa o director-geral 
do Comercio Externo, Dias de 
Oliveira. 

No campo da coopera~iio 
comercial, as duas delega~oes 
analisaram as trocas comerciais 
entre os dois paises em 1977 
e acordaram em que o defice 

zuela, as qua is <<sao, pra tica
mente, quem <<faZ>~ o futebol no 
pais e quem fomece o maior 
contingente de publico aos desa
fios». Actualmente, recorde-se, 
o <.Desportivo Portugues» e a 
equipa campeii de futebol na 
Venezuela, representando o pais 
nas competicr(ies inter-clubes da 
America Latina. 

portugues devera ser reduzido 
na medida do possivel, «sem 
contrac~ao do fluxo de trocas», 
como referiu o chefe de delega
<;ao portuguesa, sublinhando que 
o defice registado no a no pas
sa do marcou, no entanto, uma 
diminui~o da ordem dos 50 mil 
contos em rela~o ao ano ante
rior, passando de 400 mil contos 
em I 976 para cerca de 350 mil 
contos em 1977. 

Depois de acentuar que o saldo 
negative se deve ao carvao, o 
qual representa 60 por cento das 
importacr(ies feitas por Portugal 
a Pol6nia, Dias de Oliveira infor
mou que as duas delegacrQes 
haviam estabelecido a lista dos 
principais produtos que os dois 
paises pretendem incluir nas tro- ' 
cas comerciais para o ano em 
curso. 

Premio «Comunidades Europeias» 
para selo portugues 

Portugal obteve o grande pre
mio «Comunidades Europeias» 
com urn se l o da emissiio 
«Europa 77» (quatro escudos). 
0 selo premiado - que repre
senta uma paisagem caracteris
tica das planicies das provincias 
me rid ion a is - foi escolhido 
entre as emissoes «Europa 77», 
que tradicionalmente saem na 
Primavera de cada ano entre os 
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paises membros da Comissao 
Europeia de Correios e Teleco
munica~oes (CEPT). 

0 premio agora atribuido ~ra 
entregue por ocasiao da procta: 
ma~o dos grandes premios refe
rentes ao ano em curso, a reali
zar em Dezembro na cidade de 
Bruxelas (Belgica). 0 embaixa
dor de Portugal foi convidado 
a fazer parte do juri. 

• f 

0 sefo portugues da emissiio «Europa-77» que obteve o premio «Comunidades 
EuropeiaS>> 
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A EMIGRACAO 
NO PROGRAMA DO II GOVERNO 

CONSTITUCIONAL 
Apresentamos a seguir as passagens do Programa do II Governo Consriw

cional referentes ao ensino da lingua portuguesa no estrangeiro e a politico de 
emigra~iio. 

A/em destes pontos, que inserimos na integra, o Programa refere-se ainda 
a outros assuntos ligados aos portugueses residentes no estrangeiro: emissoes em 
onda curta, alargamento da rede de delega~oes da ANOP, poupan~a dos emigrantes 
e investimentos no Pals, transportes aereos e conven~oes bilaterais de seguran~a 
social. 

Ensino no estrangeiro 
EducafiiO de emigrantes: 

- Estabelecimento de contactos com a 
finalidade de dotar de educadores de lingua 
portuguesa os jardins-de-iniancia existentes 
nas zonas de forte concentra~ilo de emi
grantes. 

- Diligencias para uma maior integra~ilo 
do ensino do Portugues no sistema escolar 
dos palses de imigra~ilo. 

- Reestrutura~o e alargamento da rede 
escolar e sua utiliza~o em cursos para 
adultos. 

- Publica~o urgente do estatuto do 
professor no estrangeiro. 

Sao objectivos essenciais nesta area a 
educa~o dos emigraotes e seus filhos em 
idade escolar e a difusao da lingua e cul
tura portuguesas no estrangeiro. 

PoHtica de emigrac;Ao 

A prot~ao aos emigrantes portugueses 
sera urn factor de preocupa9iio constante do 
Governo. 

Na ordem externa, e no quadro dos 
contactos a desenvolver entre o Governo 
Portugues e os Governos dos paises de 
imigrat;lio, serao objectivos a prosseguir, 
designadamente: 

a) Velar pelo integral cumprimento dos 
acordos ja estabelecidos com a Fran~. 
principal pais de destino da emigra<;ao 
portuguesa; 

b) Estabelecer ou reoegociar acordos ja 
existentes na perspectiva de conseguir para 
as comunidades portuguesas emigradas me
lhores condi<(Oes de vida e de trabalho, 
tendo em conta os problemas que quoti
dianamente se colocam aquelas, niio esque
cendo a sua equipara~o tendencial e pro
gressiva aos trabalhadores das comunidades 
de acolbimento. Assim, no seguimento de 
diversas intervenr;:oes junto das autoridades 
da RFA e da Venezuela iniciar-se-a desde 
jA a renegocia9iio do acordo a emigra~o 
com aquele pais e a negocia~o de urn 

- Descentraliza~o dos servi~os e cria
~ao de novos lugares de coordenadores do 
eosino portugues no estrangeiro. 

- Promor;:ao de a~oes de reciclagem 
dos docentes em exercicio. 

- Incentivo ao ensino do Portugues fora 
do continente europeu e diligencias no sen
tido de desenvolver curricula biculturais. 

- Publica~o de legisla~o que simpli
fique o actual sistema de equivalencia de 
estudos no ensino nao superior. 

- Difusao da lingua e cultura portu
guesas. 

- Cria~o de oovos leitorados e ceotros 
de apoio aos leitores e docentes portugueses 
no estrangeiro. 

- Publica~o do estatuo do leitor. 
- Apoio aos organismos internacionais 

de natureza cultural dedicados ao estudo e 
divulga~o da cultura portuguesa. 

acordo com a Venezuela. Por outro lado, 
o Governo efectuara as diligencias neces
sarias a entrada em vigor dos acordos 
ja negociados, na vigencia do anterior 
Governo, com a Belgica e o Luxemburgo. 
Finalmente, deverao ser envidados todos os 
esforr;:os para melhorar ou estabelecer con
ven~oes de seguran~ social entre outros 
paises, com a Belgica e a Holanda, no pri
meiro caso, e com a Venezuela, Grii-Bre
tanha e Canada, no segundo. 

Por outro lado, e no plano multilateral, 
tendo em conta a tomada de consciencia 
e o interesse que varias organizar;:oes inter
nacionais tern vindo a dedicar as quest3es 
de emigrar;:ao, assume particular relevancia 
a participa~iio activa de Portugal nestas, 
sempre que possivel buscando o interesse 
concertado dos paises de emigra~o, sobre
tudo da Europa. 

Destas organizar;:oes destacam-se em espe
cial a ONU, o BIT, a OMS e o Conselho 
da Europa. No que respeita a esta ultima 
dar-se-a especial aten~o as diligencias que 
conduzam a aplica~iio da Convenr;:ao sobre 
o Estatuto Juridico do Trabalhador Migrante 
a urn maior numero de paises membros. 

Prosseguirao, entretanto, DO ambito das 
relar;:oes com o Conselho da Europa, e 
como se refere no capitulo do Programa 
relativo a seguran~ social e saude, os 
trabalhos relacionados com a ratifica~o 

dos acordos provis6rios e europeus relativos 
aos regimes de seguran~ social, convenr;:ao 
europeia sobre assistencia social e medica, 
bern como a assinatura da convenr;:iio euro
peia de seguran~ social. 

Pelo que respeita a CEE, na perspectiva 
da adesao de Portugal, e no ambito das 
negociar;:oes a esta relativas, procurar-se-a 
o estatuto que, inserido na regulamentar;:ao 
comunitaria, melhor sirva os interesses na
cionais e dos emigrantes. 

Enfim, os interesses e as capacidades dos 
pr6prios emigrantes merecerao especial aten
~ao e carinho por parte do Governo. 

Sera intensificada a informa~o aos emi
grantes, pela melhoria dos meios de actua
r;:ao ja postos em pratica, procurando-se 
que esta atinja de forma objectiva maior 
numero possivel de destinatarios. Procurar
·Se-a ainda o desenvolvimento das ac<(Qes 
culturais que visem a promo<;ao cultural e 
a manuten~o dos la<(Os entre emigrantes 
e Portugal. . 

Merecera especial cuidado o desenvolvi
mento da politica de ensino do Portugues 
no estrangeiro, atraves de urn esforr;:o das 
estruturas ja criadas e do aperfei~oamento 
e intensifica~iio de ac<(Qes interministeriais. 

Com vista a minorar, e, se possivel, resol
ver, os problemas e carencias mais forte
mente sentidas nos paises de acolhimento, 
o Governo intensificara decididamente o 
apoio social e juridico as comunidades, 
designadamente atraves de maior eficacia 
nos servir;:os consulares e de todos os outros 
agentes ja existentes. 

Sera dada especial aten~ao ao associati
vismo entre os emigrantes, fomentando-se, 
designadamente na sua forma federativa. 
Para o efeito, promovera o Governo o apoio 
econ6mico que permita a cria~o e manu
ten~o de associar;:.oes. 

Na ordem interna e na perspectiva da 
tendencia natural do regresso a Portugal, 
havera que consolidar duas linhas de actua
~o fundamentals: 

a) A intransigente defesa dos direitos e 
da propriedade privada dos emigrantes em 
Portugal ; 

b) A ado~o de pianos e medidas que 
permitam e motivem a readaptar;:ao econ6-
mica e profissional dos emigrantes, designa
damente atravcs do fomento da aquisi~o 
de habitar;:oes, da formar;:iio de empresas 
e da plena utilizar;:ao das capacidades pro
fissionais adquiridas no estrangeiro. 
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MENSAGENS DO PRIMEIRO-MINISTRO 
E DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

ADS EMIGRANTES 

Mensagem \ 
de Mario Soares 

0 Primeiro-ministro, Mario Soares, numa 
mensagem dirigida tis comunidades portu
guesas, e difundidfl at raves dos servifOS inter
nacionais da RDP, ajirmou que «a tarefa 
que, no momento, se impoe em Porwgal niio 
e caminhar em direcfiiO ao socialismo e nem 
sequer tentar realizti-lo, mas sim consolidar 
a democracia e resolver os problemas eco
n6micos». 

Nesta mensagem aos emigraotes, Mario 
Soares come.,:a por recordar o processo que 
levou a formar,:ao do II Governo Consti
tucional e refere-se ao acordo com o CDS, 
que possibilitou a constituiciio do novo 
Gabinete, afirmando que ele nada tern de 
ambiguo, ja que, na sua essencia visa obter 
uma solidariedade nacional para veneer a 
crise econ6mica-financeira. 

Falando da referida crise, o Primeiro
·ministro lembrou que sem uma economia 
estavel niio ha democracia actuante em parte 
alguma do Mundo. «Portanto - acentuou, 
a prop6sito - a prioridade das prioridades 
estfl oeste momento em conseguir normali
zar a situa.,:iio econ6mica para que assim 
se possam consolidar as actuais instituir,:oes 
democra ticas». 

Reportando-se ainda ao acordo PS-CDS 
no ambito do Governo, esclareceu que os 
d6is partidos resolveram abater as ban
deiras partiRarias ate 1980, altura das novas 
eleir,:oes. 

Particularizando a situar,:ao dos emigran
tes, Mario Soares lembrou que o programa 
do actual Governo inclui providencias varias 
no sentido de «facilitar a vida dos emigran
tes nos paises onde eles se encontram, pois 
que- frisou - o Governo portugues tern 
a consciencia de que os emigrantes, onde 
quer que se encontrem, sao parte integrante 
de Portugal, tern de ser encarados, auxiliados 
e acarinhados como portugueses e dos 
melhores que sam>. 

Mensa gem 
de sa Machado 

Tambem o ministro dos Neg6cios Estran
geiros dirigiu uma mensagem aos emigran
tes, atraves da onda curta da RDP. Nessa 
comunicar,:ao, Sa Machado garantiu que a 
politica externa portuguesa nunca deixara 
de considerar objectivo fundamental da sua 
actividade o bem-estar e a prosperidade dos 

Sa Machado, depois de sublinhar que <<sao 
os portugueses que fazem Portugal», decla
rou: «Sendo o ministro dos Neg6cios Estran
geiros, assumo a responsabilidade muito 
especial, em que me empenharei sem des
falecimentos, de defender os interesses dos 
portugueses que no estrangeiro vivem e que, 
pela for,.a do seu trabalho e pelo valor da 
sua inteligencia, alem fronteiras, Iabutam 
e a seu modo sao e constroem Portugal, 
tanto como os que na Patria ficaram». 

Referiu ainda o ministro que nao havera 
distinr,:oes em rela<;ao aos emigrantes, quer 
devido as suas ioclina<;oes politicas, quer 
pelos paises que escolheram para fazer a 
sua vida, uma vez que todos, <<por igual», 
merecem «respeito e gratidao». Acentuou, 
ainda, Vitor Sa Machado: <<Desde ja luta
remos para vos assegurar as melhores con
dir,:oes que for possivel: atraves da nossa 
acr,:ao diplomatica e consular vamos apoiar-

nossos compatriotas espalhados pelo mundo. 0 Primeiro-ministro, Mario Soares 

-vos por todos os meios, do mesmo passo 
procurando obter a melhor colaboracao das 
autoridades dos paises onde vivem e para 
os quais vai, afinal, tanto do vosso melhor 
esforco». 

A concluir esta mensagem aos emigrantes, 
o ministro dos Neg6cios Estrangeiros garao· 
tiu: <<Pelos servir,:os criados para o apoio 
a emigrar,:iio, sera desenvolvida em todos 
os sectores a nossa mais directa acr,:ao, mas 
desejo assegurar clara mente a todos os com· 
patriotas espalhados pelo muodo que a 
politica externa portuguesa, mesmo nas 
ac<;Oes que porventura menos parecam reOet· 
tir as vossas preocupar,:oes, te-los-a sempre 
presentes, nunca deixando de considerar 
objectivo fundamental da sua actividade o 
vosso bem-estar, a vossa prosperidade, 
a vossa integrar,:ao social nos paises que 
habitam e na Patria que somos e pela qual 
todos vamos lutar confiadamente». 

0 ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Sa Machado 



Congresso 
das comunidades 
ac;:orianas 

Urn dos objectivos do Con
gresso das Comunidades A~o
rianas. que de 16 a 19 de Agosto 
1ai decorrer em tres cidades do 
arquipelago, como ja referimos 
em numero anterior, e a cons
Ciencializa~ao da representauvi
dade de tais comunidades nas 
sociedades em que estao mse
ridas. 

Esta declara~iio foi fella pclo 
director regional dos Assuntos 
Sociais, Costa Neves, que anun
ciou ainda outros objectivos do 
Congresso: o levantamento e 
estudo dos grandes problemas 
que afectam as comunidades ac;o
rianas, a dinamiza9iio e organi
za~o in terna das mesmas e o 
cstudo de esquemas de liga~iio 
intercomunidades. Costa Neves, 
1: uro dos elementos da Comissao 
Organizadora do Congresso, 
cujos trabalbos decorrerao em 
Ponta Delgada (agricultura e pes
cas, comercio e industria e inves
timento e financ;as), Angra do 
Heroismo (educac;ao e cultura. 
comunica~iio social c organi7a· 
~ao e vivencia de comunidades) 
e Horta (transportes. comunica
~Oes e turismo). 

«Radio Renascenc;a» 
vai ter urn emissor 
de ondas cu rtas 

0 Conselho de Gerencia e 
Direc~ao da Liga dos Amigos 
da Radio Renascenc;a tomou a 
decisao de equipar esta Esta~ao 
de Radio com urn grupo emis
sor de onda curta. constituido 
por urn emissor principal de 
SOKWS e urn outro, de re:.erva, 
de 10 K WS. Estes emissores 
destinam-se exclusivamente e 
nuroa primeira fase, a ser' ir os 
nucleos de emigrantes espalha
dos por diversas comunidades 
nos Estados Unidos, Canada e 
paises da Europa e Africa Aus
tral, entre os quais Mo9ambique 
e Angola. 

0 contrato de aqu•s•~ao do 
grupo emissor ja foi assinado 
entre a Radio Renascenc;a e uma 
companhia alema. Preve-se a sua 
entrada em funcionamento no 
principio do proximo ano. 

Este projecto tern o apoio do 
presidente da Comissao Episco
pal das Migra~Oes, bern como 
de todos os membros do Epis
copado Portugues. 

Recorde-se que a Radio Renas
cenc;a (Emissora Cat61ica Portu
guesa), fundada em 1933, e a 
(mica esta~ao de radio nao esta
tilada em Portugal, contando 
com muitos milhares de subscri
tores que formam a Liga dos 
Amigos da Radio Renascen~a. 

Novas 
carreiras aereas 
e voos especiais 

A transporuulora aerea nacio
nal ( TAP) •·ai criar, no proximo 
Verrio, carreiras para a cidade 

jfancesa de Lyon e aguarda auto
ri=a,·tio go•·cmamental para uma 
nom carrcira entre Lisboa e o 
Rio de Janeiro, com cscalas em 
Stio Salvador da Baia e no Porto. 

Esta informa~ao foi prestada 
pclo presidente do Conselho de 
Gerencia da TAP, dr. Monteiro 
da Silva, em entrevista cooce
dida a agencia A OP, na qual 
acentuou que a actual adminis
tra«;ao da empresa, ao cabo de 
cern dias de gestao, e apesar das 
dificuldades publica mente conhe
cidas, procedeu a abertura de 
urn novo escrit6rio terminal em 
Bueno~ Aires. Segundo foi ooti
ciado, a TAP, que mantem 

«Portugal/78» 
programa da RDP para os emigrantes 

0 departamento internacional 
da Rad iodifusao Portuguesa 
come~;ou a transmitir em onda 
curta uma nova rubrica dirigida 
especialmente aos emigrantes, 
«Portugal/78». 0 programa e ela
borado pcla Secreta ria de Estado 
da Emigra~o. e vai para o ar 
todas as quartas-feiras 5s 19.15 
boras. 0 novo programa pre
teode consti tuir uma tribuna da 
SEE, levando aos portugueses 
que trabalham e residem no 
estrangeiro as posi~oes deste 

actualmente. e ate ao Veriio deste 
ano, 57 1inhasem funci onamento, 
esta a actualizar e efcctu<~r cstu
dos abrangendo muitos outros 
destinos, na busca de novas opc
ra~oes visando a expansiio para 
os pr6ximos anos numa base 
econ6mica aceitavel. 

V oos «carter» 
da California 
para os Ac;ores 

A A 'OP noticiou. por outro 
lado, que onze voo~ espcciais, 
directamente da Cahf6rnia para 
os A«;ores, scrao realizados pclos 
avioes da TAP durante o ano 
em curso. A noticia foi recolhida 
por esta agencia no jornal «Por
tuguese Times» que informou 
terem os Transportcs Aereos Por
tugueses assinado urn contrato 
com a «Charter Express» nessc 
sentido. 

departamento, suas realiza~Oes e 
tudo aquilo que, de uma forma 
geral, tenha interesse para as 
comunidades portuguesas. A pri
meira edic;ao de «Portugal 78» 
inclui o inicio de uma entrevista 
com o secretario de Estado dos 

eg6c10s Estrangeiros e Emigra
c;ao, dr. Joao Lima, pronun
ciando-se este membro do 
Goveroo sobre problemas que 
afectam a emigrac;ao portuguesa 
na Franc;a e Republica Federal 
da Alemanha. 

Em estudo 
nova linha 
Frankfort-Porto 

Um rcpresentante da compa
nbia aerea da Alemanha Federal 
(Lufthansa) que opera diaria
mente entre Frankfort e Lisboa, 
afirmou a ANOP que estao a ser 
estudadas, pew Lufthansa, as 
possibilidades de poder vir a 
operar, tamb.:m, no aeroporto 
de Pcdras Rubras, no Porto. 
Os contactos para a concretiza
~ao de tal objectivo scrao pre
viamente estabelecidos com a 
companhia portuguesa (TAP) e 
a sua efectiva~o depender.i de 
urn acordo miltuo. Recorde-se 
que a Lufthansa, ah!m das car
reiras diarias, opera tambem 
todos os fins-de-scmana com dois 
voos entre Lisboa e Stuttgart e 
Lisboa-Dusseldorf, e aos domin
gos com urn voo turistico entre 
Frankfort e Faro. 
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~~.~~~~, · , · Tome nota 

A Caixa dos Trabalhadores Migrantes 
informa: 

Prazo de validade 
do formuliuio SE-139-07 
(Fran9a) emitido 
em rela9ao a familiares 
deslocados temporariamente 
no nosso pais 

Pela folha de «lnforma~oes» n.• 04/74, de 23/8/74, foram 
comunicadas a todas as Institui~oes de Previdencia, as «Normas 
de Execu<;ao aprovadas pela Direc<;iio-Geral da Previdencia e 
relativas ao procedimento a adoptar para efectiva.yao do direito 
as presta~oes em esptkie dos seguros de doen<;a e de maternidade, 
ao abrigo da Conven.yao Geral luso-francesa de 29/7/71, no que 
diz respeito aos familiares que acompanham o trabalhador durante 
uma estada temporaria em Portugal por ocasiao do periodo de 
ferias pagas anuais». 

Contudo, varias Institui<;oes tern levantado duvidas e demons
trade estranheza ao verificarem que lhes sao apresentados formu
laries SE-139-07, emitidos a favor de familiares nas circunstancias 
acima mencionadas, cujo prazo de val idade esta limitado a urn 
mes que e o correspondente ao periodo de ferias pagas do segu
rado, em vez dos 12 meses previstos no art.• 16° do Acordo Admi
nistrative Geral. 

Para obviar a tal inconveniente, quando das conversa.yoes da 
Comissao Mista que se reuniu em Lisboa de 5 a 10 de Dezembro 
ultimo, a delega<;l!o portuguesa abordou 0 problema, tendo a 
delega~iio francesa tornado o compromisso de chamar a aten<;ao 
das caixas francesas, atraves dos mecanismos pr6prios, para que, 
de futuro, conste sempre nos formularies SE-139-07 a indica<;ao 
de doze meses em todos os casos em que haja Iugar a sua missiio. 

Assim e para esclarecimento complete dos Servi<;os interessa
dos, informamos que o periodo durante o qual os farniliares podem 
beneficiar das presta<;oes em especie e sempre de doze meses, mesmo 
que nos formularies SE-139-07 venha indicado urn periodo de 
validade diferente. 

0 reembolso das despesas efectuadas com base na aplica<;iio 
do artigo 16° da Conven<;ao, ao abrigo do qual os familiares nas 
circunstancias atras mencionadas tern direito a concessao das 
presta<;oes em especie, e efectuado por montantes convencionais, 
tal como em rela<;iio aos familiares residentes no pais. Esta materia 
esta regulada pelo art.• 34.• do Acordo Administrative Geral. 

Estatuto do Comerciante 
Dirigem-se, frequentemente, a Secretaria de Estado da Emi

gra~ao , emigrantes que pretendem obter informa~oes relativas ao 
estatuto de comerciante, pois tencionam, ap6s o seu retorno defi
nitive, estabelecer-se como tal em Portugal. 

0 diploma que entrou em vigor em 25 de Fevereiro de 1978 
veio estabelecer os principios gerais do «estatuto do comerciante», 
principios esses que implicaram a revoga~ao do Decreto-Lei 
n.• 48 261 de 23 de Fevereiro de 1968 e da Portaria n.• 535/71 
de 26 de Outubro, diplomas que ate ao memento regularam a 
materia em analise. 

Oeste diploma destacam-se, por parecerem mais relevantes, 
os seguintes pontes: 

Refor~o legal dos requisites minimos tides por indispensaveis 
para a concessao da autoriza.yao de exercicio de actividade co mercia! 
(previstos no art• 8. • do diploma). 

Defini~iio das actividades comerciais: 

- Exportadores; 
- lmportadores; 
- Armazenistas; 
- Retalhistas; 
- Vendedores ambulantes; 
- Feirantes; 
- Agentes comerciais. 

Cessa<;iio das limita<;Oes ate agora existentes relativas a aqui
si<;iio de produtos pelos retalhistas. Estes passam a poder adquiriT 
directamente os artigos aos produtores ou aos importadores. 

Planificat;iio da implaota<;iio dos estabelecimentos ou armazens 
(quando o exercicio da actividade assim condicione) de acordo 
com os pianos de urbaniza~ao aprovados para a localidade em 
que se situem. 

Para o efeito devem os futuros comerciantes munir-se de urn 
parecer da Camara Municipal da localidade sobre se a unidade 
comercial a instalar respeita os aspectos relatives a distancias entre 
estabelecimentos onde se vendam os mesmos produtos, mimero 
de habitantes por estabelecimento, dimensoes minimas, etc. 

Finalmente saliente-se que foram previstas san<;oes destinadas 
a desencorajar os eventuais prevaricadores e que coostam essen· 
cialmente do art.• 22.• do presente decreto-lei. 

Indicam-se seguidamente os elementos que deveriio constar do 
requerimento a enviar, em duplicado a Direc<;l!o-Geral da Coor· 
dena<;iio Comercial do Ministerio do Comercio e Turismo por 
parte de pessoas singulares (comerciantes em nome individual, 
por contraposi<;ao a sociedades) solicitando autoriza.yao para o 
exercicio do comercio: 

a) Identifica<;iio do requerente pelo nome, profissiio, residencia 
e numero do bilhete de identidade ; 

b) Actividade ou actividades comerciais para as quais e reque· 
rida a autoriza<;l!o; 

c) Ramo de comercio a exercer; 
d) Produtos ou grupos de produtos abrangidos pelo pedido 

de autoriza<;iio ; 
e) Lugar onde vai ser exercida a actividade; 
f) Localiza~ao do estabelecimento ou armazem, nos casos em 

que o exercicio da actividade seja acompanhado da exis· 
tencia daquelas unidades. 

0 requerimento deveril ser acompanhado dos seguintes documeotos: 

a) Certidao do registo comercial ou, no caso de esta ser nega· 
tiva, tambem declara~ao em assinatura do requerente reco· 
nhecida por notario, da qual conste que e civilmente capaz 
e que nao estA proibido de exercer o comercio ; 

b) Documento comprovativo de que possui no minimo a esco
laridade obrigat6ria ; 

c) Documento comprovativo do cumprimento das obriga90es 
fiscais inerentes a actividade a exercer; 

d) Certificado do registo criminal; 
e) Duas fotografias forma to passe; 
f) Documento comprovativo de que o estabelecimento ou 

armazem obedece aos requisites referidos em 3. e 4. (parecer 
da camara municipal). 

Emolumentos Consulares 
Em cumprimento do que dispoe o Decreto-Lei 667 de 5 de 

Agosto de 1976 (n.• I do artigo 18.•), e por despacho do Secre
tario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e Emigra9ao foi aumen
tada na propor<;ao minima de I para 2, e oa propor<;lio maxima 
de I para 30, a importancia de todas as licen<;as, taxas e multas. 

Em consequencia foi aumentada oa propor~ao de I para 2 
(propor<;ao minima) a tabela dos emolumentos consulares, que 
desde 1965 nao tinha sido modificada. 



Mante m-se, todavia, scm alterac;ao as taxas militares, o imposto 
o custo dos diversos impressos. Na realidade, o custo 
as, imposto e impressos beneficia de uma reduc;ao, em 
e actualizac;ao do cambio. 

de selo e 
destas tax 
•irtude d 

Tal co mo o novo cambio consular, as novas tarifas entraram 
no dia I de Janeiro de 1978. em vigor 

Alte ra~ao das taxas de Jure 
certos emprest imos de 

I. Pel a Lei n.• 83/77, de 6 de Dezembro de 1977, decretada 
mbleia da Republica nos termos dos artigos 164.•, alinea a) 
.• 2 da Constituic;i!o, a taxa de juro dos emprestimos 
seguidamente enumerados, passa a ser determinada em 
taxa basica de desconto do Banco de Portugal (a partir 

pela Asse 
e 169.•, n 
publicos, 
fun~o da 
de 29/8/7 
aserdel 
titulos, ac 
que a seg 

7 a taxa basica de desconto do Banco de Portugal passou 
3 %), vigente em cada momento da vida dos respectivos 
rescida ou deduzida dos diferenciais indicados no quadro 
uir se apresenta: 

E mprestimos Publicos (taxa de juro) Diferenciais 

oes de Tesouro (10 %), 1975 - Pianos de Obriga~ 
lnvesti mentos Publicos ....................... . + 2,5 % 

+ 2,5 % 
+ 5 % 
- 1 % 

iies do Tesouro (10 %), 1976 ........... . Obrigao 
Obriga c;Oes do Tesouro FIP, c1asse A (1 4 %), 1977 

c;Oes do Tesouro F1P, c1asse B (8 %), 1977 Obriga 

2. De 
(10 %) de 

notar ainda, no que respeita as Obrigac;Oes de Tesouro 
1976 (emissiio autorizada pelo Decreto-Lei n.• 333-A/76 
Maio), que silo mantidas as bonificac;oes previstas na 
seguir indicada (conforme art.• 8.•, n.• 2 do citado 

de 10 de 
tabela a 
Decreto-Lei): 

OBRIGA~OES DE TESOURO (10%)- 1976 

Vencimentos dos juros Bonificac;oes 

15 de Novembro de 1978 e 15 de Maio de 1980 I % 
15 de Novembro de 1980 e 15 de Maio de 1981 2 % 
15 de Novembro de 1981 e 15 de Maio de 1982 3 % 
15 de Novembro de 1982 e 15 de Maio de 1983 4 % 
15 de Novembro de 1983 e 15 de Maio de 1984 5% 

3. Re 
e de refer' 

lativamente as Obrigac;oes de Tesouro - FIP - 1977, 
rr que o premio de reembolso fixado na a linea e) do art.• 6.• 

30/ 77, de 18 de Maio (igual ao capital nominal de cada 
- 1000$00 -, pagavel por acrescimo a parcela a amor

decimo ano) e aumentado para 1200$00, podendo vir a 

da Lei n.• 
obriga~o 

tizar no 
ser altera do pelo Ministro das Financ;as, em consequencia da 

da taxa basica de desconto do Banco de Portugal. mia~o 
4. A' 

em I. nii 
mda segundo a referida Lei n.• 83/ 77, o principio contido 
o poderti, em caso a/gum. determinar a redufiio das taxas 
era~o dos emprestimos a valores inferiores aos fixados 
c;oes constantes dos diplomas que autorizaram cada urn 
emprestimos. 

de remun 
nas condi 
daqueles 

s. 0 premio de reembolso citado no ponto 3. tambem niio 
r jixado, em caso algum, m1m valor inferior a 1000$00. podera se 

....__ 

Em conclusao, segundo o estipulado na Lei n.• 83/77 de 6 de 
Dezembro os emprestimos referidos em 1. passam a ter direito, 
a partir do proximo vencimento, aos juros seguintes: 

Emprestimos Publicos 
Taxa 

de 
juro actual 

Obrigac;Oes de Tesouro (10 %), 1975 - Pianos de 
lnvestimentos Publicos ....................... . 15,5 % 

15,5 % 
18 % 
12 % 

Obrigac;Oes de Tesouro (10 %), 1976 
Obrigac;oes de Tesouro FTP, classe A (14 %), 1977 
Obrigac;Oes de Tesouro FIP, classe B (8 %), 1977 

6. 0 regime constante desta Lei tomou-se efectivo, para cada 
emprestimo, a partir de 29 de Agosto de 1977. 

Obriga~oes do Tesouro 
«Fomento de lnvestimento 
Publ ico- FIP / 77» 

Pela Lei n.• 30/77 de 18 de Maio foi autorizada a realizac;ao 
de uma operac;i!o de credito denominada «Fomento de Investi
mento Publico - FIP», tendo sido instituidos dois tipos de empres
timos: FIP cldsse A - 1977 e FIP classe B - 1977. 

Com a Lei n.• 83/77 de 6 de Dezembro as Obrigac;oes do Tesouro 
«Fomento de Investimento Publico - FIP/77» passam a ter direito, 
a partir do proximo vencimento, aos juros seguintes: 

Emprestimo Publico 
Taxa 

de 
juro 

Obrigac;Oes de Tesouro FTP, classe A, 1977 
Obrigac;Oes de Tesouro FIP, classe B, 1977 

18 % 
12% 

Caracterlsticas das duas modalidades: 

Valor nominal FIP classe A FIP classe B 
( custo de cad a 

obrigac;ao) 1000$00 1000$00 

Taxa de juro anual 14 % 8% 

Pagamento de juro De 6 em 6 meses (em 
15 de Junho e 15 de 
Dezembro de cada 
a no). Anual. 

Amortizac;ao .. . .. . Por sorteio. Feita todos os anos. 
Paga em 15 de Junho Paga em I 5 de 
de cada a no. A I. • Dezembro de cada 
realiza-se em 1980 e ano, em anuidades 
nos 5 anos seguintes. iguais a decima parte 

do valor nominal. 
A J.• realiza-se em 
1978. No ultimo ano. 
a/em da respectiva 
amortizafiio. recebe 
tambem um premia 
de reembolso igual a 
1200$00. 
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A correspondencia dos nossos leitores 
deve ser dirigida para a seguinte morada: 

Revista "25 de Abrii/Comunidades Portuguesas" 
Secretaria de Estado da Emigracrao 
Palacio das Necessidades, 1. 0 piso 

Largo do Rilvas - Lisboa - Portugal 

<<Estando interessado em volta• om dia para Port ugal com a 
minha familia, desejava saber o seguinte: 

Em caso de investimento de capital na compra de urn aparta
mento, se o mesmo podc ticar por babitar apesar de eu viver em 
Fran~a, ou se pelo contrario serei obrigado a aluga-lo, partindo 
do principio que esse mesmo apartamento me serviria como babi
ta~ao principal em caso de regresso a Portugal. 

Quais sao as possibilidades de poder arranjar urn emprego, 
e eventualmente poder continuar os meus estudos de noite, pois tenbo 
um curso de Auxiliar de Laboratorio Quimico, tirado na Escola 
Industrial e Comercial Alfredo da Silva, do Barreiro. Claro q ue 
seria necess:irio que eu me reciclasse, na medida em que trabalhando 
na fabrica Michelin como tecnico, ha ja oito anos, tenho feito urn 
trabalbo diferente da minha especializa~iio, o que me levou a esque
cer urn pouco as materias estudadas ha ja alguns anos. No entanto, 
sabendo que Portugal tern muita necessidade de tecnicos, eu creio 
que poderia ser uti! a reconstru~iio de Portugal, com o pouco que 
eu poderia contribuir. 

Tenho 27 anos e o servi~o militar adiado ate aos 29. Ao atingir 
esta idade, terei talvez a possibilidade de voltar a adiar a incorpo
ra~iio, ou, ao contrario, terei que fazer a inspec~iio militar? Pe~o 
que me esclare~ tambem sobre este assunto. 

A. F. (Fran~a)» 

Relativamente ao problema da possivel compra dum aparta
mento e da obrigatoriedade ou niio em habita-lo, segundo a legis
la<;iio vigente ou seja o Decreto-Lei n.0 445/74 de 12 de Setembro 
(Lei das Rendas) por for~ do seu artigo 12.0

, o senhor devera 
declarar a Camara Municipal onde se localiza a casa, que pre
tende destina-la a habita<;iio propria. 

Devera apresentar por escrito urn motivo a mesma Camara, 
a qual lhe concederii a necessaria prorrogayao, pois em caso de 
habitayao permanente e necessario que a casa seja ocupada para 
o fim declarado no pra:zo de seis meses; de contrario ficani ime
ditamente sujeito ao regime de arrendamento nos termos do mesmo 
diploma. 

Quanto as possibilidades de arranjar urn emprego em Portugal, 
podera inscrever-se quando regressar, no Centro de Emprego 
mais proximo da sua residencia. 

Sobre a continuayiio dos seus estudos na Escola Industrial 
e Comcrcial Alfredo da Silva, no Barreiro, informamo-lo de que 
apos diligencia junto da referida Escola comunicaram-nos que 
podera tirar o Corso Geral de Quimica (grau imediatamente supe
rior ao curso que possui). 

A partir do ano em que cornpletar 29 anos de idade pode reque
rer a passagem a Reserva Territorial e depois desta concedida 
nao tern mais obrigayoes rnilitares a cumprir, podendo fixar resi
dencia no pais ou permanecer por tempo indeterminado no 
estrangeiro. 

«Fui a Portugal de ferias c tive alguns aborrecimentos com indi
viduos que me quiseram roubar no carninbo, uma vcz em Espanha 
'e outra em Portugal. Gostava por isso de saber se tenho direito a 
licen~ de pistola para minha defesa e da minba familia.» 

Sobre este assunto, informamos que o Comando-Geral da 
Policia Publica nos prestou os seguintes esclarecimentos: 

«Estiio de facto a ser concedidas licen~s para uso e porte de 
armas de defesa, nos termos dos artigos 53.0 a 56.0 do Regula
menlo aprovado pelo Decreto-Lei n.0 37 313, de 21 de Fevereiro 
de 1949. 

Nestes termos, so e possivel ao interessado ser possuidor daquela 
licenrya desde que requeira nos termos legais e cumpra as forma· 
lidades previstas, sendo a sua concessao da competencia dos 
Comandos desta Policia em cada distrito, e o pedido ali apresen· 
tado directamente ou encaminhado atraves das Ciimaras Muni· 
cipais da area de residencia dos interessados». 

«Confiei a meu pai a compra de urn terreno em Portugal, no 
valor de 220 contos. Por desconhecimento das leis ou outra razio 
qualquer que niio sei, o meu pai declarou o valor da comOra em 
50 contos, para efeitos do pagamento da sisa. Oizem-me agora que 
por isso eu posso perder tudo quanto gastei com o terreno, pois a 
caseira moveu-me urn processo dizendo que o campo e para ela. 
embora sabcndo que o meu pai pagou 220 contos. Bern sei que a 
caseira tern direito de preferencia, mas enquanto o terreno estere 
a venda ela nunca disse que o queria. Entiio, depois de saber que o 
meu pai tinha cometido aquela falta, mudou de ideias. 0 problema 
esta a ser t ratado na Comarca de Vila do Conde por dois advogados 
que tentam chegar a acordo. Prontifico-me a pagar a multa e tudo 
o que for necessario pela falta que o meu pai cometeu, mas ja Ia rio 
6 meses e ainda niio esta nada resolvido. Agradecia ajuda, se possh·el. 

J . S. (Aiemanba)» 

Se adquiriu o terreno por 220 mil escudos e para efeitos de 
pagamento de sisa o seu pai declarou apenas 50 mil escudos, tern 
que pagar o adicional respectivo. A rendeira conhecedora de tal 
facto, baseou-se oele e resolveu intentar-lhe uma acyao de prefe· 
rencia, a qual corre os seus tramites na Comarca de Vila do Conde: 
uma ve:z que nos refere a existencia duma tentativa de acordo 
pelos advogados de ambas as partes, aconselhamo-lo a manter 
o contacto com o seu, a fim de que este o represente e defenda 
os seus interesses. 

«Tenho urn filho que esta em Fran~a desde 23 de Novembro ik 
1967 e como niio esta disposto a cumprir o Servi~o MiJ itar eu dese
java saber o que devo fazer. Ele nasceu a 4 de Dezembro de 1959 
e tern a profissao de pedreiro. Desejava saber tudo isso porque no 
quartel de Vila Real disseram-me que ele podia tirar uma licen~ 
militar definitiva. 

M. T. A. (ViJa Real)» 

Como o seu tilho se fixou no estrangeiro antes do dia 31 de 
Dezembro do ano em que completou 17 anos de idade pode ser 
abrangido pelas disposic;oes do Artigo 25.0 da Lei do Servi~o 
Militar. 

Assim, o seu filho devera dirigir-se ao Consulado de Portugal 
da area da sua residencia no estrangeiro e solicitar o adiamento 
de classificayiio ate aos 29 anos. 

Enquanto estiver na situac;ao de adiado de classificac;ao pode 
vir de visita a Portugal e permanecer em territorio nacional durante 
90 dias seguidos ou interpolados, em cada ano civi l. 

Sempre que vier a Portugal devera dirigir-se ao Distrito de 
Recrutamento e Mobilizac;iio a que pertencer apresentar o passa· 
porte e solicitar 0 documento modelo 8 que e 0 unico documento 
valido para passagem na fronteira, de regresso a sua residencia 
habitual no estrangeiro. 



IECTffiCA~AO da rubrica «Os leitores escrevenm (o principal interessado recebeu 
em devido tempo a r esposta correcta). 

Na resposta a uma carta do Sr. J . P. N. (publicada no n.• 25, 
fie. SO), a falta de uma palavra a ltera completamente o sentido 
.. ilforma~io prestada, podendo por isso induzir em erro os leitores 

Assim, no segundo paragr afo da referida resposta, deve pois 
ter-se «( ..• ) gozam reciprocamcnte do di rcito de preferi!ncia em caso 
de venda de qualqucr dos precUos a quem oio seja proprietario 
confiDante». 

Uma edif;ao da SEE: «0 Trabalho e a Alimentaf;ao» 
A Surttario de Estado da Emigra

pio araba de editor uma brochura 
S11b o titulo de «0 TRABALHO E 
A ALIMENTAf;AO» que, devida
llltlltt ilusrrada, contem noroes sobre 
llltririio t regras de a/imentariio para 
IIW dos trabalhadores emigranres por• 
~~~g~~eses radicados em poises com 
dima frio ou temperado e cuja ini
rillti•-a e texto mereceram plena apro
WJpio do Organizariio Mundial de 
Saude e do Organizariio lntemacional 
do Trabalho a.r quai.r, a nlvelmundial. 
dtfinem a estrategia a adoptar na 
dtftsa do satide e 110 segura11~a do 
trabalho. 

0 LIVRO 

Trata-se duma publica~ao que 
apressa o scntimento que anima esta 
Secntaria de Estado quanto as obri
~ que !he incumbem no tocante 
i justa assistencia a prestar aqueles 
que, em determinado momento, se 
vitam motivados a passar alem fron
ltiras em busca de possibilidades que 
lbes garantissem melhores condi¢es 
de vida. 

Assim, o proprio titulo dessa bro
cbura, s6 por si, denuncia as preo
cupa<;Oes em dar solucao aos inu
meros problemas que tern origem 
na estreita rela~o que existe entre 
as oondi¢es de trabalho e que estlio 
submetidos os emigrantes e o tipo 
de alimenta~o que lhes convem 
adoptar. 

Tal rela~o reside no facto de ser 
na alimenta~ao que a <<maquina» 
bumana obtem as materias que, sen do 
detentores de energia, permitem a 
manuten~ao da vida, garantem o 
estado de sailde e asseguram a capa
cidade necessaria para a realiza~ao 
dos esfor~s fisicos que sao impostos 
nas duras tarefas que sao executadas 
pelos trabalhadores migrantes. 

Dai, niio poder a alimenta~ao ser 
obra de mero acaso mas, J)'IO con
trario, obedecer a determinadas 
regras vis to que o organismo humano 
apresenta como que urn balan~ com 
«devco e «havent, o qual uma vez 
oegativo sc reflecte na condicao de 
saUde e na capacidade para o tra
balho. Assim, a alimenta~ao teni 
scmpre que scr encarada como um 
aeto basico da vida. 

Aliis, todo este problema da ali
menta~o dos t.rabalhadores migran-

tes passou, a partir de certo momento, 
a ter especial importincia como resul
tado do reagrupamento familiar e 
consequente reconstituicao do agre
gado. Entlio na cena da vida diaria 
do migrante haveni que entrar em 
linha de conta com os filhos em via 
de crescimento e com as mulheres, 
quando gravidas ou em periodo de 
amamentacao. 

Nessa mesma brochura chama-se, 
mais uma vez, a aten~iio para urn 
facto que a experiencia tern demons
trado ser mais frequente que o dese
javel. Referimo-nos ao injustificado 
receio, por parte de muitos emigran
tes, de que a vantajosa aplica~ao 
dessas regras nao seja compativel 
com a sua bolsa, o que resulta dum 

errado conceito de poupant;a o qual 
deve ser banido e, pelo contnirio, 
substituido pela ideia de que a saude 
e o bern com mais valia. 

COMO POOE SER AOQ UIRIOO 

Entretanto a Secretaria de Estado 
vai iniciar a divulga~ao dessa bro
chura que, sendo gratis, podeni ser 
obtida, quer directamente, quer por 
escrito: 

- nos Servi9os de Programacao 
e Apoio da Embaixada de Por
tugal em Paris: 6, Passage Dom
basle, 750 I 5 Paris, Fran~. 

- no Departamento de Apoio a 
Comunidade Portuguesa da 
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Embaixada de P ortugal: 
Ubiersuasse 78, 5300 Bonn
·Bade-Godesberg, Republica 
Federal da Alemanha. 

- na Missao Permanente de Por
tugal, em Genebra (Suit;a) 9-11, 
Rue de Varende, 1202 Geneve, 
Sult;a). 

- junto do Conselheiro Social na 
Embaixada de Portugal em Bru
xelas, Rue Joseph 11, 71 Bru
xelles, Belgica. 

- junto do Adido de Emigracao 
da Embaixada de Portugal: 26 
Rue Adames, Luxemburgo. 

- na Delega~~o da Secretaria de 
Estado da Emigra~4o junto do 
Consulado-Geral de Portugal 
em Londres: Silver City House, 
62 Brompton Road, 3 rd floor, 
London SW3 IBJ, lnglaterra. 

- no Consulado-Geral de Portu
gal em Roterdlio: Willemskade, 
18 Roterd4o, Holanda. 

- na Embaixada de Portugal em 
Oslo: Dramensveien, 89- Oslo, 
2 Noruega. 

- na Embaixada de Portugal em 
Estocolmo: P. 0. Box 27004-S
·102, 51, Estocolmo, Suecia. 

- no Consulado-Geral de Portu
gal em Nova lorque: 630 Fifth 
Avenue, Suite 655, New York., 
N. Y. 10020, U. S. A. 
no Consulado-Geral de Portu
gal em San Francisco: 3298, 
Washington Street, San Fran
cisco, Cal. 94115, U. S. A. 

- no Consulado-Geral de Portu
gal em Boston - 31 Common
wealth Av., Boston, Mass. 
U.S. A. 

- no Consulado de Portugal em 
New Bedford - 82, Plymouth 
Street, New Bedford, Mass. 
0274, U. S. A. 

- no Consulado de Portugal em 
Newark - 10, Commerce Court, 
Suite 302, Newark, N.J., U.S.A. 

- na Delega~ao da Secreta ria de 
Estado da Emigracao junto do 
Consulado-Geral de Portugal 
em Toronto- I 59 Bay Street, 
Suite 512, Toronto, 116 Ont., 
Canada. 

- na Delega~ao da Secreta ria de 
Estado da Emigracao junto do 
Consulado-Geral de Portugal 
em Montreal - 4920 Maison
neuve, Blvd W, Suite 405, Mon
treal, 215 P. Q. H3Z IN!, 
Canada. 

Assine e divulgue ··comunidades Portuguesas" 
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Uma cena de «0 Principio da Sabedoria» 

Apresentamos neste numero da Revista um 
dos ultimos jilmes realizados por Antonio 
de Macedo, o qual come~ou a sua actividade 
como documentarista estreando-se no cinema 
de fic~iio com o filme «DOMINGO A 
TARDE» em 1965. Da sua obra fazem parte 
do «circuito» tambem «ALMADA NEGREI
ROS, VIVO HOJE» ( documenuirio rea/izado 
em 1969), <<A PROMESSA» ( Iongo metra
gem - 1972) e «0 RICO, 0 CAMELO E 
0 REINO ou 0 PRINCiPIO DA SABE
DORIA» {Iongo metragem - 1975) . 

«0 PRINCIPIO DA SABEDORIA>> 

Sobre este 1ilme escreveu Ant6nio de 
Macedo: 

«Quando comecei a preparao;:ao das filma
gens, pos-se-me um problema identico ao 
da personagem central da hist6ria, «o rico»: 
encontrar um jardim. Aparentemente, nada 
de mais facil. Pois bem! Levei mais de um 
ano a visitar varios pontos do pais ate 
encontrar «o» jardim; aquele, precisamente,. 
e nao outro. Existia desde o seculo passado, 
uma pequena aldeia do Algarve, e dizia-se 
que o seu defunto proprietario, homem de 
imaginao;:lio barroca e delirante, tinha acumu
lado nele todos os objectos desinnanados, 
azulejos, ferragens e estatuas que pudera 
encontrar ... 

Logo que o vi, pela primeira vez, pude 
dizer como a personagem do meu filme: 
«Percorri muitas terras antes de me fixar 
aqui. Foi o jardim que me fascinou». 

Dizer que e um jardim magico, e pouco, 
e corre-se o risco da banalidade. E um jardim 
repleto de hist6rias de aspirao;:Oes, de valo
res que se perdem e se encontram: ao Iongo 
de todo o filme, estas hist6rias, estas apa
rio;:Oes e estes valores ganham urn tempo 
pr6prio, uma verdade de espelho que nao 

CIRCUITO DE CINEMA DA SEE 

se explica nero se deixa submeter a inter
pretao;:oes eruditas. Existem, como numa 
via gem. 

E esta e, verdadeiramente, a proposta 
basica de «0 Rico, o CameJo e o Reino 
ou 0 Principio da Sabedoria»: trata-se de 
uma viagem, «a trip», sem nenbum dos 
inconvenientes da psico-quimica, e com outra 
especie de vantagem (sobretudo para aque
les que recusam, teimosamente, deixar de 
ser criano;:as): ficar livre para acreditar ou 
nao no que e proposto aos sentidos.» 

Ficha tecoica 

TiTULO: 
«0 Rico, o CameJo e o Reino ou 0 Prin
cipia da Sabedoria» 

ANO DE PRODU<;AO: 
1975 

REALIZA<;AO: 
Ant6nio de Macedo 

DIALOGOS E MONTAGEM: 
Antonio de Macedo 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: 
Elso Roque 

FOTOGRAFIA: 
Cor (Eastmancolor) 

SOM: 
6ptico 

MUSICA: 
Antonio Vitorino de Almeida 

TEMPO: 
2.40 horas 

CLASSIFICA<;AO ETARIA: 
Mariores de 18 anos 

Ficha artistica: 

CARMEN DOLORES 
Lidia (mulher que transporta o brao;:o e 
a charpa) 

SINDE FILIPE 
Arquitecto- Mendigo 

GUIDA MARIA 
Governanta 

AGOSTINHO ALVES 
Majordomo 

LUiS CERQUEIRA 
0 velho do gramofone 

HELENA ISABEL 
Cantora 

NICOLAU BREYNER 
Quiromante 

Etc. 

Resumo do argumeoto do fUme 

Numa aldeia afastada, Lidia, viuva de 
urn oficial de cavalaria consagra o seu 
tempo ao espiritismo. 

A sua casa vai-se tornando pequena para 
as sessoes ·de espiritismo e assim ela vai 
falar a sua madrinha, proprietaria da «Casa· 
-Grande» (uma grande casa que dizem 
amaldio;:oada) para que ela lha alugue. 
A madrinha diz-lhe que a acaba de vender 
a urn arquitecto de Lisboa, muito rico, 
que quer retirar-se para aquela aldeia afim 
de descansar. Sem desistir da sua ideia 
Lidia procura obter ao menos uma parte 
da casa e vai falar com o arquitecto. Este, 
urn homem hipocondriaco e pouco sociAvel 
recusa esta proposta dizendo que ni!o quer 
ver nem falar com ninguem. No dia seguinte 
de manhl! o jardinbeiro comunica ao arqu~ 
tecto que encontrou uma milo bumana, 
recentemente cortada, enterrada no jardim 
da casa. 0 arquitecto, contrariado, ·reuniu 
o pessoal domestico e obrigou-os a jurar 
que nao diriam nada a ninguem e muito 
menos a policia visto nao querer ser inco
modado. No entanto, pensando que o pro
prietario da mao pode estar ainda vivo e 
que ela lhe fao;:a falta ele manda afixar junto 
a porta do jardirn o seguinte aviso: «Alguem 
perdeu qualquer coisa de muito importante 
oeste jardim. 0 objecto sera entregue a 
quem provar ser seu proprietario». Para 
grande surpresa do arquitecto a partir da 
manhi! do dia seguinte comeo;:aram a apa· 
recer pessoas que tinham perdido qualquer 
coisa no jardim: maes que perderam os seus 
filhos, mulheres que perderam os marido~ 
raparigas que perderam a sua honra, monjes 
que perderam a le, pares que perderam as 
suas roupas e ate beduinos que perderam 
os seus camelos... 0 desejo de tranquil~ 
dade do arquitecto hipocondriaco e forte
mente abalado por toda esta agitao;:i!o, mas 
pouco a pouco, o contacto diArio a que 
ele se ve foro;:ado a ter com as pessoas que 
fazem bicha a reclamar os objectos mais 
incriveis faz com que ele comece a mod~ 
ficar a sua maneira de ver os seres humanos, 
ate ao dia em que finalmente ele encontra 
o proprietario da mao e compreende enfim 
a verdadeira razao de todos estes aconte-

. cimentos que tanto o surpreenderam nos 
ultimos tempos.» 



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

Solicita-se aos assinantes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas», 
o favor de observarem o seguinte: 

I. Toda a correspondencia deve ser enviada para: 

Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» 

SECRET ARIA DE EST ADO DOS NEGQCIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRA<;AO. 

Palacio das Necessidades, 1. o Piso, Largo do Rilvas, Lisboa - Portugal. 

2. Os documentos para pagamentos (cheques, vales de correio, ordens de pagamento, etc.) devem ser dirigidos a: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGQCIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRA<;AO. 

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

PRE<;O DAS ASSINATURAS 
12 N0ME ROS 

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

Outros paises (excluindo Franc;a, AJemanha, Belgica, 
Luxemburgo, Holanda, Suic;a e IngJaterra) ........ . 

300$00 

400$00 

As importancias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspoodente aproximado em moeda 
estraogeira. 

MUlTO IMPORTANTE 

• A expedi<;lio da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos pre<;os das assinaturas estao incluidos 
os portes de correio. 

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

• Nas renova~,;oes de assinatura, informe, sempre que possivel, desde quando e assinante. 

----------------- ------- --1 

Queiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» da Secretaria 

de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigra<;lio. Para o efeito, 

I 
I 
I 
I 

envio a importancia de ............ $ ...... ( .......................................... ) I 
I 

NOME ............ ........ .................................................. .... ............. I 
I 

MORADA ........ .................... ................... ......... ........................ . I 
I 

LOCALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . I 
I 

PAiS .......................................................................................... I 

Preencha este cupao, recorte-o pelo 
tracejado e envie-o, juntamente com 
a importancia respectiva para: 

SECR~ARIA DE FSTADO 

DOS NEGOCJOS F.STRANGEIROS 

E DA EMIGRA<;AO 

Palacio das Necessidades, J.O Piso 

Largo do Rilvas 

Lisboa-Portugal 
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