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14.30· 18.00 21700 13 

S. Tomt e Princtpe 11.00· 11.30 21700 13 
(Segunda·feua a dbado) 17880 16 tndia (Segunda·:eua a s4bado) 15.00· 15. 45 17895 16 

19.00·19.30 15340 19 Bcasll 22.30·01.00 11790 25 
17880 16 (Segunda·fei ra a s~bado) 11840 25 

COomtngos) 11.00· 11.30 
21700 13 21700 13 
17880 16 (Domingos) 14.30· 18.00 15125 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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COMUNICACAO DO -
PRIMEIRO-
-MINISTRO 

Falando ao Pais, atraves da RTP, o Primeiro-ministro referiu-se ao periodo de <<plena 
vivencia constitucionab> em que vivemos e ao acordo politico interpartiddrio PS/CDS, que 
permitiu delinear uma politica concreta e coerente de recupera~iio economica e consolidar a 
democracia. Mario Soares abordou ainda, entre outros assuntos, a importancia do acordo 
como Fundo Monetario Internacional (FMI) , a urgencia do aumento de produ~iio na agri
cultura e nas pescas, e a autonomia dos A~ores e da Madeira. 

0 Primeiro-ministro com~ou por subli
nhar que a Constitui~iio <<aponta indiscuti
velmente para governos de legislatura, isto e, 
para governos que duram quatro anos» e 
que, portanto, «devem desencorajar-se aque
les que jogam na desestabiliza~o», afir
mando a dado passo: «Estamos num periodo 
de plena vivencia constitucional, com insti
tui~oes que provaram a sua solidez durante 
a crise politica dificil de Dezembro-Janeiro 
ultimos». 

0 ACORDO POLITICO 
INTERPARTIDARIO PS/CDS 

Em seguida, a prop6sito da «rela~iio de 
fo~s existente na sociedade portuguesa» 
e da «estabilidade politica presente que 
M·de considerar-se como urn bern de ines
timavel valor», Mario Soares recordou <<a 
influencia decisiva que tern, no contexto 
politico actual, o acordo politico interpar
tidario PS/CDS». A este respeito, o chefe 
do Governo declarou que «os dois partidos 
que tiveram a coragem politica e o patrio
tismo de assumir o poder num momento 
tao diticil, como o actual, ( ... ) delinearam 
uma politica concreta coerente que hit-de 
considerar-se de verdadeira salva~iio nacio
nal, pois que visa abrir caminho seguro a 
recupera~iio econ6mica do Pais e conso
lidar a democracia, num ambiente de con
cOrdia nacional, de toleriincia, de paz civica 
e de dialogo permanente com todos, sem 
'a priori' marginalizar ninguem - partidos, 
movimentos, parceiros sociais, associa9(jes 
ou personalidades de valor, seja qual for 
a sua op~o ideol6gica.» 

0 Primeiro·ministro, Mario Soares, durante a sua 
comunica~ao ao Pals. 

Mais adiante, Mario Soares acentuou 
que a «crise que vivemos radica em males 
que vern de Ionge e num condicionalismo 
internacional que nos transcende e que 
niio estil na nossa mao modificar em termos 
absolutos e imediatos» e que « niio se per
filou, ate agora, no horizonte nacional qual
quer politica coerente de alternativa a do 
actual Governo, susceptive( de grangear 
uma base s6lida de apoio popular.» 

FMI: UM AVAL DE TIPO 
INTERNACIONAL 

Acerca da importancia do acordo com 
o FMI, «urn aval de tipo internacional» 
mas que «niio veJr. resolver, por encanto, 
os nossos problemas de base, o Primeiro
·ministro acentuou que «podemos, a partir 
de agora, dispor do chamado 'grande em
prestirno' de 750 milhOes de do lares- o que 
nos perrnite vislumbrar o futuro financeiro 
do Pais com algurna confian~, mantendo 
as reservas de ouro que ainda temos e que 
constituem uma condi~o efectiva de inde
pendencia nacional.» 

Mario Soares aludiu depois a «compreen
sao dos trabalhadores», a baixa especta
cular da taxa de absentismo no trabalho, 
ao problema dos retornados, ao actual vo
lume de desemprego, a infta~iio e a «desa
celera~ao transit6ria da expansiio, que o 
Pais vai sentir, durante o ano em curso, 
como urn aperto de cintO.)) 

0 AUMENTO DE PRODUc;AO 
NA AGRICULTURA E NAS PESCAS 

Continuando a debru~ar-se sobre econo
mia, o chefe do Governo afirmou que «e no 
campo da agricultura e das pescas que o 
aumento da produ~ao tera de ser rnais deci
sivo», e que «apesar do rnau ano agricola, se 

espera em 1978 urn sensivel aumento de 
produ~ao, mesmo no dominio dos cereais», 
acrescentando, a respeito da reforma agra
ria: «A aplica~o da lei prossegue com a 
consequente entrega de reservas e tambem 
com as cautelas impostas pela exigencia de 
nao agravar inconsideradamente o desem
prego nos campos, que teria consequencias 
sociais explosivas.)) 

A AUTO-DEFESA DO ESTADO 

Mario Soares abordou em seguida o 
problema dos meios de auto-defesa de que 
o Estado dispoe, dizendo que ira solicitar 
a Assembleia da Republica «a primeira 
das prioridades para a discussiio de certas 
leis que facultem ao Governo os meios 
convenientes e eficazes para lutar contra 
as praticas terroristas, separatistas, os extre
mismos esquerdistas e as organiza~oes fas
cistas e, bern assirn, contra os crimes de 
abuso da liberdade de imprensa e de siste
matica perversiio da opiniiio publica, pela 
divulga~iio de noticias falsas, grosseiramente 
deformadas ou caluniosas, contra pessoas 
e institui~oes.)) 

Depois de se referir ao problema da auto
nomia regional dos arquipelagos dos A~res 
e Madeira, cons~·derando-o «urn assunto 
serio, que decorre do projecto constitucio
nal que estamos a plicar, e que nao pode 
ser comprometido ~em pela paixiio parti
daria nem, muito menos ainda, pela conse
quente agita~o separatista soprada por 
interesses inconfessaveis ou pelo estran
geiro», o Primeiro-ministro terminou a sua 
comunica~ao fazendo urn apelo aos portu
gueses: «Urge, pois encarar o futuro com 
esperan~. por entre as preocupa~oes do 
presente. 0 horizonte dos anos oitenta 
abre-nos uma perspectiva de progresso. Os 
portugueses tern de ter confian~.» 
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CONSELHO NACIONAL 
DO PLANO 

0 general Ramalho Eanes, ladeado por Vasco da Gama Fernandes. Salgado Zenha e Mario Soares. 
durante a sessiio inaugural dos trabtlihos do Conselho Nttcional do Plano. 

No Palacio de S. Bento , no antigo Sa/a 
do Senado, teve Iugar a sessiio inaugural 
das actividades do Conselho Naciona/ do 
Plano (CNP) , definido constitucionalmente 
como o orgiio por meio do qual sera coorde
nada a e/abora~iio do Plano. 

Presidiu a cerim6nia o Presidente da 
Republica, o general Ramalho Eanes, que 
se encontrava ladeado por Mario Soares, 
Primeiro-ministro, Salgado Zenha, presi
dente do CNP, e Vasco da Gama Fernandes, 
presidente da Assembleia da Republica. 

No discurso que pronunciou, Salgado 
Zenha, depois de ter afirmado que o Con
selho era essencialmente urn 6rgao parti
cipativo e nao deliberativo, acentuou a 
importancia e a independencia do CNP, 
afirmando: «Orgao independente quer do 
Govemo quer da Assembleia da Republica, 
quer dos restantes 6rgaos de soberania, 
traz com ele a potencialidade de novas 
estruturas politicas de participacao demo
cnitica, capazes de atenuar a preponde
rancia eo peso tecnocratico de que estavam 
habitualmente imbuidos os pianos de 
fomento passados». 

ASSOCIAR AS POPULA<:OES 
A ELABORA<:AO E EXECU<:AO 
DO PLANO 

Mais adiante, Salgado Zenha referiu-se 
a isencao e vislio nacional com que o CNP 
deve exercer as suas funcoes de «6rgao 
consultivo por excelencia das estruturas 
tecnicas do planeamento, do Governo e 
da Assembleia da Republica» e disse, a 
terminar: «0 Conselho Nacional do Plano 
surge-nos, portanto, como urn elemento 
fundamental na associacao de toda a popu
lacao a elaboracao e execucao dos pianos 
econ6micos e sociais. Pois que s6 essa 
associacao permitir.'l que os pianos mergu
lhem na realidade concreta e no sentir 
popular. S6 assim as ol'cOes respectivas 
poderao ser realmente assumidas pelos por
tugueses como expresslio dos seus desejos, 
dando desse modo apoio concreto a exe
cucao desses pianos pelos Govemos demo
craticamente eleitos.» 

Interveio a seguir a representante do 
Govemo no CNP, Teresa Ambrosio, a 
qual sublinhou que «Segundo a Consti
tuicao, o Plano eo instrumento fundamental 

de orientacao, coordenacao e disciplina de 
actividade economica e social com visll a 
prossecucao de determinada~ metas e ob~ 
tivos temporaJmente definidos para a socic
dade.» Teresa Ambrosio afirmou tambem 
que a participacao das populacoo no pro
cesso de planeamento sera organizada a~ 
niveis tlefinidos na Constituicao: nacionaL 
sectorial, regional e das regiOes aut6nomas. 

DEFINIR UM CAMINHO: 
DE DESENVOLVIMENTO 

0 Presidente da Republica, no discurso 
que proferiu nesta cerim6nia acentuou a 
dado passo: «A concretizacao de urn pro-

. jecto de desenvolvimento que corresponda 
a vontade historica do povo portugues 
- seni ignorar a necessidade de eliminar 
as carencias das nossas estruturas econO
micas e o desejo legitimo de saida urgentt 
para situacoes socialmente opressivas-con· 
fere a missao consultiva deste Conselbo 
a d imensao dos gran des desafios tecnico
·politicos. Compete-lhe contribuir para a 
definicao complexa mas indispensavel de 
urn caminho de desenvolvimentO.>I 

0 general Ramalho Eanes mencionou. 
a seguir, as areas da planificacao coorde
nada - economica, social, educativa, cu~ 
tural, cientifica, tecnol6gica e politica 
e, a proposito da indispensabilidade do 
Plano no nosso Pais, afirmou: «0 plano 
impoe-se-nos tambem como exigencia ina· 
diavel . dada a necessidade que temos de 
aplicar criteriosamente os fracos recursos 
disponiveis. Cada palmo de terra, cada 
pe~ de maquina, cada competencia, cada 
invencao, cada projecto devem ser objecto 
do maximo aproveitamento e converter-se 
em riqueza para todos.l> 

MEMBROS DO CNP 

0 Conselho Nacional do Plano e pres~ 
dido por Salgado Zenha e tern como viet· 
-presidentes Alfredo de Sousa, Pedro de 
Vasconcelos e Carlos Carvalhas. Os repre· 
sentantes do Governo sao, alem de Teresa 
Ambrosio, Herlander Estrela, Bruto da 
Costa e Antonio Guterres. 

0 Conselho tern uma ~misslio perma· 
nente, constituida pelo presidente e victs
·presidentes, e, ainda, urn plenario e comis-
50es eventuais ou grupos de trabalbo. 

Acrescente-se que, segundo o regimento 
interno, os membros do Conselho poderao, 
a todo o tempo, ser destituidos e substitu~ 
dos pela entidade que os tiver designado. 



ACORDO COM 0 
FUNDO MONETARIO INIERNACIONAL 

Depois de vdrias semanas de conversa~oes, que, alias, tinham sido interrompidas com 
a queda do I Governo Constitucional, sendo retomadas quando o II Governo entrou em 
actividade, chegaram finalmente ao seu · termo as negocia9oes com o Fundo M onetdrio 
lnternacional ( FMI). 

Ap6s urn periodo de interregno, devido 
a crise politica resultante da queda do 
I Governo Constitucional, reiniciaram-se em 
fins de Mar<(O as negocia((oes com o FMI , 
tendo como objectivo a concesslio de urn 
credito a favor do Banco de Portugal no 
valor aproxirnado de 50 milhoes de oolares, 
junto daquela institui((ao. 

As conversa((Oes foram realizadas entre 
uma delega~o de peritos portugueses, sob 
a orientat;iio do ministro das Finan~s e 
do Plano, Vitor Constincio, e uma equipa 
do FMI que demonstrou atitudes menos 
rigidas depois de o chefe da delega<(iio ter 
procedido a consultas com dirigentes do 
Fundo, nos Estados Unidos. 

As dificuldades em chegar a este acordo 
relacionaram-se com os seguintes factores: 
estabelecimento de urn limite maximo para 
o defice extemo da balan~ de pagamentos 
de Portugal, tendo ficado acordado que o 
nosso Pais podera atingir urn biliao de 
dolares durante o «programa de estabili
zaty3o>t que vai de Abril passado a Mar<(O 
de 1979; defini~o das taxas de juro e de 
dosvaloriza~o do escudo e da taxa de 
crescimento anual do Produto Nacional 
Bruto (PNB). . 

Segundo a ANOP e ainda a respeito da 
demora verificada quanto a conclusao deste 
acordo, a meima deveu-se nao tanto a 
concess!o do cr~dito citado, mas ao facto 
de varios pafses terem feito depender a 
sua participa~o no chamado «grande em
pre"imo>>, da conclusao das negocia<((ies 
como FMJ. 

APROVA~AO 
DO CONSELHO DE MINISTROS 

0 Conselho de Ministros, em reuniao 
extraordinaria, «decidiu aprovar os termos 

do acordo a que se chegou com a dele
ga<(lio do FMI, durante a sua recente 
estadia em Lisboa». Mais adiante, o comu
nicado ministerial afirma o seguinte: «0 Con
selho congratulou-se com a conclusao das 
negocia<((ies que vern permitir, finalmente, 
a concretiza<(lio do grande emprestimo de 
750 milhoes de d6lares, contribuindo de 
forma decisiva para o financiamento do 
nosso defioe extemo e para criar condit;oes 
de confian~ na solvabilidade e futuro desen
volvimento da ecc;momia portuguesa». 

«RELAN~AR A NOSSA ECONOMIA» 

Posteriormente, Mario Soares, em entre
vista ao semanario <<0 Jomab> sublinhou 
que o acordo com o FMI ccda satisfa~ao 
as teses por que o Govemo portugues se 
tern viildo a bater e faz conces&Oes impor
tantes para que a politica dos pr6ximos 
meses niio seja tao apertada no dominio 
da austeridade como n6s chegamos a temen>. 
Referindo-se ao limite estabelecido - urn 
biliao de d6lares e nao os 800 milhoes que 
o Fundo propunha - o Primeiro-ministro 
acentuou que o mesmo «permite balancear 
toda a nossa politica para o ano de 1978». 
Mario Soares expressou ainda a sua con
vic<(iio de que <<teremos condi<((ies para rene
gociar urn novo acordo a tres anos de dis
tancia, que nos permit.irA relan~r toda a 
nossa ecooomia e superar a crise ja com 
object.ivos a medio prazo .>> 

Tambem Vitor Constancio se pronun
ciou sobre as importantes concessoes con
seguidas nos ultimos dias de negocia~oes 

e sobre a «Carta de lnten~oes» que o G o
verno enviou ao FMI. Essa «Carta de 
Inten((oes», acompanhada de urn documento 
das duas equipas negociais e de urn relat6rio 
final da delega((iio do Fundo, contem urn 
pedido de credito e as linhas de rumo que 
Portugal esta disposto a seguir em materia 
de politica econ6mica, nos aspectos que 
foram objecto de negocia~o. 

Segundo se preve, o conselho de admi
nistra<(lio do FMI apreciani, trimestral
mente, a evolu~o da economia portuguesa, 
particularmente quanto a balan~ de paga
mentos. 

Vitor Constancio, conversando com jor
nalistas no Palacio de S. Bento, esclareceu 
que a introdut;iio das medidas econ6micas 
a adoptar pelo Governo nao estava depen
dente da assinatura e conclusao final do 
acordo com o FM I. 

DESV ALORIZA~AO DO ESCUDO 

Posteriormenre, o Banco de Portugal 
anunciou que o escudo era desvalorizado 
em 6,1 por cento, o que corresponde a 
urna sobrevalorizacao media de 6,5 por 
cento das moeda& estrangeiras convertiveis 
e usualmente tomadas pelo Banco de Por
tugal como padrao cambial. Ao mesmo 
tempo, o banco emissor nacional deter
minou que a moeda ponuguesa continuasse 
em ccdesvaloriza<(iio deslizante>>, ao rirmo 
mensa! de I ,25 por cento, o que segundo 
a nota do Ministerio das Finan~s e do 
Plano estara em correspondencia com o 
nivel das taxas de juro do mercado interno 
portugues. 
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UMA SAIDA PARA 0 MAR 

OS PORTOS DA NAZARE 
E DA FIGUEIRA DA FOZ 

A importincia dos portos como 
saida natural para o mar, em 
ordem a explorar a sua riqueza 
e a utiliz8-lo como via comercial, 
e sobejameote sentida, sobretudo 
nas regioes do interior. Alias, 
a evolu~io do trafego maritimo 
nos ultimos anos, tem vindo a 
confirmar essa importancia e a 

0 PORTO DE ABRIGO DA NAZAR£ 

Foi entregue na Camara Municipal da 
Nazare o esquema do anteprojecto do Porto 
de Abrigo da vila, da autoria de uma equipa 
chefiada pelo eng. Reis de Carvalho. 

Primeiramente discutido pelos pescadores 
locais e engenheiros interessados, o em
preendimento aguarda agora que, finalmente, 
a Direc-((iio-Geral de Portos adjudique a 

Na praia, os pescadores da Na:are preptmmr as rrd~s para a sua faina no mar. 

demonstrar que a economia de 
regioes pouco evoluidas pode ser 
substancialmente incrementada, 
a partir do apetrechamento e 
dinamiza~o de portos que este
jam situados na proximidade. 
Encontram..se oeste caso os por
tos da Nazare e da Figueira da 
Foz. 

obra de modo a que o Porto de Abrigo 
da Nazare possa entrar em funcionamento 
em 1980. 

Este empreendimento e urn sonho aca
lentado ha muito anos pelos pescadores da 
vila, ce_rca de 800, actualmente. Mas, apesar 
do proJecto de 1927 e dos seguintes (datados 
de 1929, 1931 e 1933), as obras nao se 
concretizaram e somente depois de, na 
Assembleia da Republica, o deputado Telmo 
Neto ter tra~do um quadro impressionante 
da vida dos pescadores nazarenos, se arran-

cou decisivamente para a concretiza~ d 
porto de abrigo. 0 o 

Para a primeira fase preve-se a const 
~o de molh~ d_e abri~o, um canal ~; 
acesso, doca mtenor, ca1s e as instala~ 
complementares que estiio projectadas 
receber 16 mil toneladas de pescado por ~ra 

Entretanto, a comunidade de nazareno 
"d b I · no~ que res1 e e tra a ha na c1dade de Toronto 

(Canada), recebeu com grande alegria 
noticia e esta disposta a regressar a su: 
terra natal, com os seus barcos modemos 

e bern equipados, logo que o Porto de ..,. 
Abrigo for uma realidade. Esse grupo de 
pescadores emigrantes decidiu aplicar cole<:· 
tivamente as poupan~s na sua terra, pos· 
suindo ~ara tal urn projecto de invesll· 
men to. 

Nesse sentido, deslocou-se a Toronto 
uma delega~o de responsftveis da Nazart 
para prestar informa~oes autorizadas e enta: 
bular negocia~oes com os conterraneos ah 
residentes, nomeadamente sobre «A Nazart 
e o seu Porto de Abrigo)). 

O pORTO COMERCIAL 
DA FIGUEIRA DA FOZ 

Tambem o porto da Figu~ira da Foz, 

80 estuario do Mondego, va• passar por 
prol'undas transformac3es, com o . tim de 
II • criar um grande porto comerc•al, que 
lirYa o interior eo centro do Pais. 

Assim. dentro de poucos anos, a zona 
GOJDCrcial portuaria possuira urn cais acostft
fll de quatro quil6metros de comprimento 

rio do Mondego sofrera uma profunda 
transforma~o. com obras de demarca~ao 
de zonas de abrigo e de corre~ao hidraulica. 

Neste plano de expanslio do porto da 
Figueira da Foz e de regulariza~o do estua
rio do Mondego, preve-se que ate ao tim 
da primeira fase, em 1985, altura em que 
poderiio entrar na doca navios ate oito 
mil toneladas, sejam dispendidos cerca de 
um milhlio e meio de contos. 

Com estas realiza~es, especialmente com 
o prolongamento do molhe norte que ficara 

Aspecto do actual porto comercia/ da Figueira da Foz. 

' urna capacidade de movimenta~ao de 
carp/descarga de mercadorias da ordem 
:' 4,5 milhoes de toneladas a somar as 

mil toneladas de pescado, 'por ano. 
~lem disso, no final dos trabalhos que 
vert emente se viio iniciar, a doca de pesca 
e tambem aumentada a sua dimenslio 

Plssara a ter uma frente de 900 metros, 
t:::'do. deste modo, responder satisfa
llifl mente ao crescimento constante do 

eao e da frota que a utiliza. 
Com este empreendimento, todo o estuft-

com uma extensao de 150 metros e dos 
esporoes norte e sui, resolver-se-a urn pro
blema antigo: o constante assoreamento 
da barra da Figueira da Foz. 

A nova ponte sobre o rio Mondego, 
permitir.i, por outro !ado, o desenvolvi
mento portuftrio e a constru~o de novos 
eixos rodoviarios e ferroviarios, incremen
tando ainda mais o conjunto das condi~es 
que proporcionarao a cidade desenvolver-se 
a vontade. Dai ser possivel aumentar a 
capacidade dos estaleiros navais (Foznave), 

construir uma doca de recreio, e implantar 
outros nucleos industria is .. Quanto a este 
ultimo aspecto, pode acrescentar-se que se 
prepara a instala~o de uma nova unidade 
industrial, de capital luso-noruegues, des
tinada a constru~o de navios de fibra de 
vidro para a pesca costeira. 0 estaleiro 
da nova fabrica sera possivelmente instalado 
perto de Gala, junto da actual ponte; os 
navios a fabncar destinam-se em parte a 
nossa frota pesqueira artesanal e noutra 
parte a exporta~ao. 

Estas obras, no seu conjunto, transfor
marao, muito brevemente. a Figueira da 
Foz num polo importante de desenvolvi
mento comercial e industrial e constituirao 
uma altemativa valida ao turismo, sector 
que actualmente e prioritario na cidade. 

Entretanto, projectam-se ou estlio neste 
momento j(t em curso, obras de vulto, nou
tros portos: os de Leixoes, de Viana do 
Castelo, de P6voa de Varzim, de Aveiro, 
de Faro e Portimao, empreendimentos que 
aboradaremos num dos pr6ximos numeros. 
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CULTUHA DA 
BETEHRABA SACARINA 
EM PORTUGAL 

Portugal, que tern estado inteiramente 
dependente do estrangeiro em relariio a 
materia-prima para a produriio do apicar 
que consome, prepara-se para, df'f!tro em 
breve, se auto-abastecer nesse produto. Den
fro de dois anos, poderemos consumir «0 pri
meiro apicam proveniente da beterraba cu/
tivada no Pais. Os campos em que eslli a ser 
experimentada essa cultura foram visitados 
pelos secretarios de Estado do Fomento 
Agrario e do Comercio e Industria Agricolas. 
Vasco Port(lga/ e A/cino Cardoso. respecti
vame/1/e, que confirmaram a possibilidade 
de termos. em bre•·e, arucar porwgues. 

de a~ucar importadas das antigas col6nias, 
factor que veio aumentar a nossa depen
dencia do exterior. 

Eng • lftra GahiJo. t~mico da Estariio Agraria 
de Bt'Jil 

A cultura da beterraba sacarina, conhe
cida provavelmente em Portugal desde o 
seculo XVIII, nao logrou ainda alcan~ar 
urn Iugar de destaque no conjunto agro
·econ6mico portugues. Porem, as experien
cias da cultura e produ~ao da beterraba 
datam de ha mais de cern anos, tendo-se 
mostrado altamente rentaveis e, ja neste 
seculo, em 1909, surgiu em S. Miguel 
(A~ores) a primeira e (mica f<ibrica cxistente 
no Pais ded icada a extracr,:ao do ar,:ltcar 
da beterraba. 

Entretanto, nos ultimos anos, especial
mente depois do 25 de Abril, tern vindo a 
aumentar a necessidade de cultivar a beter
raba sacarina entre nos e fizeram-se mesmo 
ensaios de cultivo dessa especie, com bons 
resultados: as produr,:oes ultrapassaram as 
cern toneladas de raizes por hectare. Os 
tecnicos consideram mesmo que e perfeita· 
mente possivel atingir uma produr,:ao anual 
med ia de 40 toneladas por hectare, em ter
reno de regadio. 

A urgencia em cultivar a beterraba tor
nou-se maior e mais premente quando dei
xamos de poder abastecer-nos com as ramas 

AS REGIOES MAIS APTAS 

Por outro !ado, o grupo de trabalho que 
em Abril de 1975 foi nomeado para estudar 
o lanr,;amento desta cultura, veio, mais 
tarde, a definir as regioes mais aptas ao 
cultivo da beterraba sacarina, em regadio 
e em sequeiro. Por ordem de prioridade 
tecnica as localizar,:oes mais provaveis da 
planta~o da beterraba e respectivas fabricas 
seriam o Ribatejo/Aito Alentejo (fabrica 
em Mora), o Baixo Alentejo (fabrica em 
Odivelas, Ferreira do Alentejo ou no Alvito), 
em Entre Douro e Minho e no Vouga 
(fabrica perto de Braga) e Entre Vouga e 
Liz (fabrica em Montemor-o-Velho, ou, 
segundo outros, em Alferrarede). 

Estas possibilidades olio podem ser des
prezadas, pois vale a pena atentar nestes 
numeros: em 1976, Portugal importou quase 
300 mil toneladas de ao;ucar em rama, no 
valor de tres milhoes de contos. Alem disso, 
so em materias-primas para o fabrico de 
rao;Oes para o gado, consumiram-se quase 
1500 toneladas de cereais forraginosos, 85 
por cento dos quais importados. 

Em ordem a suprir esta falta de materia
-prima que nos custa muitas divisas, tem-se 
falado ultimamente no projecto de insta
la~o de urna flibrica de a~ucar de beter
raba no Alentejo. 

Foram mesmo escolhidos alguns terrenos 
para o seu cultivo e fizeram-se ate algumas 
experiencias que demonstraram ser perfei
tamente possivel produzir, naquele local, 
beterraba sacarina com vista a sua trans
forma~o em ac;;ucar. Alias, essas experien
cias foram iniciadas pelo Ministerio da 
Agricultura e Pescas que encarregou urn 
grupo de tecnicos de proceder ao estudo 
da implanta~o da cultura da beterraba 
e da sua alternancia com outras culturas 
(a do trigo e a das oleaginosas), de modo 
a nao se cair numa nova monocultura, o 
que seria prejudicial para os terrenos. 

CAMPOS EXP ERIMENT AIS 

Nesta altura, urn pouco por todo o 
Pais, existem bastantes campos experimen
tais onde a cultura estA a ser ensaiada: 
em Vilar de Frades, Barcelos, Esta~o Agra
ria de Braga, Vale do Mondego, Cantanhede, 
Vale do Sorraia, Leziria Grande (Vila 
Franca), Leziria de Tamar, Baleizao, Elvas 
e em certas zonas do Algarve. 

0 projecto de produ~o da beterraoo 
sacarma, que tern urn grande alcance a 
nivel nacional, perrnitira, uma vez em anda· 
mento, poupar milhoes de contos em divi
sas que agora sao gastas na importacao 
das ramas de ao;ucar de cana. E importante 
dizer que as nossas quatro fabricas de 
refina~o produzem em media 400 mil tone· 
Iadas de ar,:ucar e que Portugal consome 
apeoas em media, cerca de 250 mil tone· 
Iadas por ano. Este ultimo quantitativa fot 
tambem o que importAmos em 1977. E em
bora Portugal tenba exportado em 1975 
e 1976 milhares de toneladas de ao;Ucar no 
valor de quase urn milbao de contos e 
quase meio milhao de contos, respectiva· 
mente, este negocio nao se toma rentAvel. 
porque o valor da tonelada do ac;;ucar em 
rama e superior ao da tonelada do acucar 
refinado. 

A EXPERitNCIA DO BAIXO ALENTEJO 

Em breve, segundo tudo faz prever, seni 
possivel produ1ir ao;ucar da beterraba, pots 
foram encetadas negociar,:oes para a aqut· 
si~o de equipamento fabril, no valor de 
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Cultura d11 ht•terraba 1111111 campo proximo dt Supo ( Bau;o AlenteJO). 

-------------------------:--------s~e~g~u~ir-:;-a-=p;::-la·nta~o da beterraba, produz 
500 mil contos, o qual ficaria pago cot~ ~~ cia is e que sao de origem frances_a com ~ mais 20 a 30 por cento. Por outro !ado, 
IDO de trabalho e que niio s6 pennttma participacao de ca~itais naci~nats, des.u- a cultura da beterraba proporciona uma 
abastecer urn quinto das necessidades do nam-se, numa primetra fase, a tmp~an.tacao se' rie de subprodutos forraginosos, de grande 

de Uma fabrica que poderli produzrr alcool Pais, como daria origem a uma poupanr,;a valor nutritivo para o gado: as coroas e as 
de 500 mil contos em divisas. Ao que consta no primeiro ano e ar,:ucar 00 segundo. fiolhas da planta e os melar,;os. Outra van-

..1. • 1 d Na citada entrevista, Mira Galvao escla- . eaa primeira unidade devena ser msta a a . ., h tagem, que nao e das me~os tmportantes. 
entre os nos Sorraia e Tejo, provavelmente receu que sao necessarios sets mt ectares e 

0 
aproveitamento da mao-de-obra, atra-

nas vizinhant;as de Coruche. de area semeada de beterraba para urn~ ves da cria~o de novos postos de trabalh_o 
fabrica acucareira funcionar com rentabt-

1 Entretanto e enquanto os projectos para lidade: contudo, em face da rotatividade especializado, quer na cu tura Quer na unt-
1 mstalar,:ao da primeira fabrica sao exami- dade de transforrnat;ao da beterraba. 
aados pelos departamentos oficiais compe- desta cultura, sao necessarios ~inte ~ q~atro E oportuno acrescentar que foram ?esen-
lentes, tern sido efectuadas algumas expe- mil hectares de extcnsiio dtspomve '. ndo volvidas negociar,:oes com uma fabnca de 

minimo. Aquele tecnico defendeu am .a h ) liencias de plantac;;oes de beterraba saca- ba at;ucar de Badajoz (Espan a e que esta 
rma no Batxo Alentejo, que importa referir. que, embora na cultura da ~terra 5eJ3 unidade fabril absorverli por enquanto as 

Assim, Mira Galvao, urn tecnico espe- possivel obter quantidades m~t~res no va~e quantidades de beter~aba . produzidas ~o 
Clllista da Esta~o Agraria de Beja, em do Sorraia, e, no en tanto, socta mente. mats distrito de Evora e BcJa, ate a tmplantar,;ao 
entrevista publicada pelo vespertino «A Ca- litil, fomentar a cultura noutras locats do da fabrica nacional. Mira Galvao subli-
PIIal». alirmou, a prop6sito das experien- Alentejo. nhou, a prop6sito: «Este acordo vai fun-
aas realizadas: «A produ~o da betcrraba cionar como rampa de lanr,;amento da nossa 
6 perfeitamente viavel e a lavoura aceita-a produt;ao e permitir a divulga~o das expe-
lllUito bern ( ... ). As experiencias feitas sao AS VANTAGENS DA CUL TURA riencias jli feitas com excelentes resulta_dos. 
tltremamente positivas. A popula~ao estA DA BETERRABA Digamos que os 200 hectares prevtstos 
lambem muito reccptiva a esta cultura. para esta fase e a sua comercializacao atraves 
Sabemos que, se nao se iniciou ja a pro- Se quisessemos estabelecer as vanta~ens daquela fabrica espanhola, embora se .trate. 
d desta cultura e uma vez que se JUSttfi_ca ~o. e porque nao ba ainda mercado.» de uma produc;;iio muito pequena, mottvara N Plena mente a sua expansa_-o no A_lenteJO. este momento. os projectos que se d os nossos produtores». 
tllcontram na posse dos organismos ofi- bastaria referir que o tngo, culttva o a 
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AGUA PARA A GRANDE LISBOA 

Time/ de Allwndra, com 14()() metros de extensao. por onde passara o reforro de tigua para Lisbou; Tecnicos da EPAL durante wna visita de traballro as obr41 
em curso. 

0 abastecimento de agua d cidade de 
Lisboa e ds zonas dependentes da EPAL 
( Empresa Publica das Aguas de Lisboa) 
ficarti proximamente solucionado atrm·es de 
um novo canal adutor. Assim, as popularoes 
da «grande Lisbom> ( Lisboa. Cascais, Oeiras. 
Amadora e Sintra} veriiofinalmente resolvido, 
no seu aspecto imediato. o problema da falta 
de agua. 

t de registar ainda um o111ro acontecimetllo 
importante: foi aberto concurso internacional 
para a constmriio da grande conduta entre 
a barragem de Castelo de Bode e Vila Franca 
de X ira. destinada a assegurar o abastecimento 
regular de tigua ti regido de Lisboa, ate por 
1·olta do ano 2000. 

0 aproveitamento dos recursos hidricos 
e, certamente, uma das tarefas fundamentais 
a desempenhar por parte dos organismos 
responsaveis por uma grande cidade como 
Lisboa, que ve dia a dia aumentar a sua 
popula~ao. 

Por este motivo, em fins de 1974, foram 
oficialmente aprovados dois pianos desti
nados a refor~r o abastecimento de agua 
a regiiio de Lisboa: o primeiro, o das act;Oes 
imediatas, visava eliminar o mais rapida
mente possivel, a falta de agua que se vioha 
sentindo; o segundo, previa a realizat,:ao 
de grandes obras de refort;c>, atraves da 
captat,:ao das aguas do rio Zezere. Alias, 
o Zezere, tern sido apresentado, desde longa 
data, como a possivel grande fonte abas
tecedora de agua A regiao de Lisboa, que 
ciclicamente sofre de epocas de abuodancia 
e de escassez. 

0 ADUTOR 
DE VILA FRANCA-TELHEIRAS 

No plano das execu~Oes imediatas, o 
elemento mais importante do aproveita
mento dos recursos hidricos e a constru~o 
do novo adutor de Vila Franca de Xira-

-Telheiras, a que se junta a construt,:ao 
do grande deposito de Telheiras e o reser
vat6rio do Vale Escuro, obras que impor
tam em cerca de urn milhiio de contos. 

Com os novos reservat6rios do Vale 
Escuro (capacidade para 20 mil metros 
cubicos de agua) e de Telheiras (capaci
dade de 120 mil metros cubicos de agua), 
este ultimo praticamente concluido e em 
funcionamento parcial, as reservas de agua 
da regiao de Lisboa ficariio substancial
mente aumentadas. Tomar-se-a, assim, pos
sivel beneficiar, com regularidade, as povoa
c;;oes ate aqui mais atingidas pela escassez 
de agua, sobretudo as da linha de Amadora
·Sintra. 

A nova e importante conduta entre Vila 
Franca e Telheiras, com 28 km de compri
mento e I ,5 metros de diametro - empreen
d imento que custa cerca de 600 mil contos 
permitira, por si s6, transportar 250 mil 
metros cubicos diarios de agua, volume 
que corresponde a 55 por cento do caudal 
necessaria A capital, nos dias de maior 
con sumo. 

Assinale-se ainda que se encontram asse
guradas no Tejo (em Valada do Ribatejo 
e na Leziria Grande) as captac;;Oes de agua 
suficientes para garaotir a regiao de Lisboa 
os 350 mil metros cubicos que consome 
diariamente. 

RESOLVER 0 PROBLEMA 
DO TRANSPORTE DE AGUA 

A empreitada de construc;;ao do adutor 
que visa, em especial, resolver o problema 
do transporte de agua, incluiu a abertura 
de um runel em Alhandra, com 1400 metros 
de extensiio, e a travessia da ponta de Vila 
Franca atravesde uma conduta de «poliesten> 
reforc;;ado com fibra de vidro. Esta conduta 
permite transportar para a esta~iio eleva
t6ria daque)a viJa OS 50 mil metros cubiCOS 

de agua captados na Leziria Grande. A esta· 
c;;ilo elevat6ria que importou em mais de 
cern mil contos, tern uma dupla fun~o: 

serve de centro distribuidor de aguas para 
o concelbo de Vila Franca e, simultanea· 
mente, para a regiiio de Lisboa, podendo. 
neste ultimo caso, a agua ser transportada 
pelo canal Tejo ou pelo novo adutor. 

A AGUA DO Z£ZERE 

A captac;;ao das aguas do rio Zezere na 
albufeira de Castelo de Bode - para a qual 
foi recentemente aberto concurso intema· 
cional - marca uma fase hist6rica no apro
veitamento de agua para abastecer a regiao 
de Lisboa. Tanto quanto se pode prever, 
sera definitivamente ultrapassado 0 periodo 
das graves insuficiencias de caudais ate 
agora verificadas. 

Este segundo plano - o do refor~ do 
abastecimento - esta orc;;ado em cerca de 
tres mi lhOes de contos. 

A grande conduta adutora que sera cons
truida, tera um comprimento de 72 ~ 
com tubagem de 1,80 metros de diametro, 
e esta avaliada em milbao e meio de contos 

0 empreendimento, no seu conjunto, 
engloba ainda a construc;;iio de uma esta~ 
de tratamento de agua e de bombagem na 
Assureira, perto da barragem de Castelo 
de Bode, que devera ficar concluida em 1981 
Acrescente-se que as obras de consuu~ 
da tomada de agua oa barragem, demoraram 
27 anos (de 1949 a 1976). 

Por ultimo, sera oportuno informar que, 
recentemente, o Banco Mundial concedeu 
ao Govemo portugues urn emprestimo no 
valor de 40 milh<les de d6lares (cerca de 
um milhao e 700 mil contos), destinado a 
comparticipac;;ao num projecto que tem por 
objectivo fomecer agua canalizada a cerca 
de 300 mil pessoas que vivem nos bairros 
suburbanos de Lisboa. 



Exporta«;ao e importa«;ao 
de pasta de papel 

/.,'ma correcta utiliza~iio dos recursos jlorestais e condiriio essencial para o 
dmnl'o:>imento da industria de pasta de pape/. 

A exporra~ao de pasta de papel 
rem vindo. progressivamente, a 
ocupar um Iugar de relevo no 
conjunro das exporta~oes portu
guesas. 

No ano passado, o Pais expor
tou quase 313 mil toneladas de 
past.a celu16sica, no valor de 
mais de tres milhOes e 600 mil 
contos, o que, em compara~ao 
com o ano de 1975, representa 
urn aumento de quase 60 mil 
toneladas e de urn milhao e 
quase 300 mil contos, respecti
vamente. Se, porem, comparar
mos estes numeros com os valo
res de 1976 - 353 mil toneladas 
e quase 3,5 milhoes de contos -, 
verifica-se uma certa quebra que, 
apesar do aumento do valor 
exportado, se ficou a dever a 
desvaloriza9iio do escudo e ao 
aumento dos pre~os. Esta redu
~ao e atribuida, em parte, a 
produ~iio inferior do Centro de 
Produ9i10 Fabril da Portucel (Ce
lulose de Portugal), de Setubal, 
onde ocorreu uma explosao em 
Maio desse ano. 

No con junto do volume expor
tado, destaca-se a exporta~ao 
de pasta branqueada de euca
lipto, cerca de 258 mil toneladas, 
urn ter90 das quais - no valor 
de urn milhiio e 200 mil contos 
sairam pelo porto da Figueira 
da Foz. 

Nos ultimos tres anos, e se
gundo os dados fornecidos pelo 
Instituto dos Produtos Flores
tais, os primeiros compradores 
de pasta de papel nacional foram 
a Inglaterra e a Franr;a, embora 
as exporta~oes para este ultimo 
pais tenham descido no ano 
de 1977. 

Entretanto, Portugal impor
tou, no ano passado, mais de 
85 mil toneladas de produtos 
de pasta de papel, no valor de 
quase urn milhiio de contos, o 
que traduz aumentos substan
ciais em rela9iio aos anos ante
riores. Os nossos principais for
necedores foram os Estados Uni
dos e a Suecia, a quem pagamos, 
respectivamente, quase 366 mil 

e 335 mil contos de produtos 
ftorestais. 

A PRODU~AO DE PAPEL 
NOS A~ORES 

Entretanto, tambem nos Ar:;o
res vai ser incrementada a pro
duyiiO de papel, oeste caso desti
nado ao fabrico de sacos de 
canao canelado e para ra~oes e, 
dentro de dois anos, de papel 
de jornal, que abastecera a im
prensa local e, talvez, a da 
Madeira. 

Conservas de pe ixe 

A industria portuguesa de con
servos de peixe, continua a pro
duzir e a export or para os diversos 
mercados mundiais, num ritmo 
apreciavel. 

Assim, a exportat;iio, em 1977. 
teve como principais mercados 
a Alemanha Federal (mais de 
nove mi lhoesdecontos),a Franya 
(mais de tres milhoes e meios), 
a Inglaterra (quase dois milhoes 
e 800 mil contos), a Russia (dois 
milhoes e meio de contos), o 
Zaire (quase dois milhoes de 
contos) e os Estados Unidos 
(mais de 2,1 milhoes de contos). 

Dos onze centros conservei
ros, destaca-se, pela sua impor
tiincia, o de Matosinhos, com 
mais de vinte milhoes de quilos 
de conservas de peixe produzi
dos, seguindo-se a P6voa de 
Varzim (quase oito milhoes de 
quilos), Portimao (mais de seis 
milhoes de quilos), Setubal (mais 

Neste sentido, os produtores 
a9oreanos de papel viio investir 
250 mil contos em novas uni
dades industriais, estando oeste 
momento a ultimar-se, em Lis
boa, os estudos sobre os tipos 
de maquinas mais convenientes 
para as novas linhas de pro
duyao. 

Recorda-se que os produtores 
a9oreanos deste sector come
r;aram a laborar ha 22 anos com 
fa bricas em Santa Clara e no 
Ramalho, perto de Ponta Del
gada. 

de cinco milhoes de quilos), Vila 
Real de Santo Antonio (mais 
de quatro milhoes de e meio de 
quilos), Olhiio (quase quatro 
milhoes), Peniche (com tres mi
lhOes) e os A~res (com 2,3 
milhoes de quilos). Depois, com 
menores quantidades, situam-se 
os centros produtores de Lagos, 
Madeira e Lisboa. 0 resultado 
global de produ.;ao e de quase 
56 milhOes de quilos de conser
vas produzidas, dos quais perto 
de quarenta milhoes foram ex
portados. 

Registe-se que a conserva de 
sardinha, em azeite ou em oleo, 
foi o produto que se produziu 
e exportou em maior quantidade 
(36 e 31 milhoes de quilos, res
pectivamente). 

A exportar;ao de peixe conge
lado, que se destinou a dezasseis 
paises, foi cerca de 2,5 milhoes 
de quilos. 

Uma linlw de trabalho IIUIIW unidade da illfbistria consefl'eira. 
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Altera~oes ao C6digo Civil 

Enrraram em vigor no passado 
dia 1 de Abril, profundos altera
~oes ao C6digo Civil, tendo por 
objectivo urn ajustamento deste 
Codigo aos novas preceitos cons
titucionais. Em certos aspectos, 
algumas altera~oes podem consi
derar-se verdadeiramente revolu
cionarias em rela~iio a legisla~iio 
existente sabre a materia noutros 
paises europeus. Num dos pro
ximos numeros publicaremos uma 
nota informativa mais desenvol
vida sabre este lema. 

DIREITO DE FAMILIA 

Assim, a maioridade plena foi 
fixada em 18 anos e a maioridade 
nubil (para poder contrair casa
mento) em 16 anos. Manteve-se 
a emancipac;:ao resultante do ca
samento, com base no principio 
de que, a situac;:iio de casado, 
convem a plena capacidade de 
exercicio dos direitos dela decor
rentes. 

No dominio do direito de 
familia onde, por forc;:a dos prin
cipios proclamados pela Cons
tituic;:iio, se introduziram as alte
rac;:oes mais profundas, elas sao 
particularmente notorias no que 
diz respeito a efeitos de casa
mento. Partindo do principio 
constitucional de que nenhuma 
pessoa pode ser privilegiada, pre
judicada ou sofrer discriminac;:ao 
em relac;ao ao sexo, a lei esta
belece a igualdade de direitos 
e deveres dos conjuges. A direc
c;ao da familia incumbe a ambos 
e desde que vivam em comum, 
quer estejam ou nao ligados 
pelo matrimonio, o homem e a 
mulher tern o dever de contri
buir para as despesas familiares 
e para a manutenr;ao e educac;ao 
dos filhos. Com esta disposic;ao, 
a mulher domestica passa a ter 
direito ao reconhecimento do 
valor social e economico do tra
balho gratuito que presta em 
casa. 

OBRIGA<:AO 
DE ASSISTtNCIA MUTUA 
PARA 0 CASAL 

Por forc;:a da lei, os conJuges 
devem-se mutuamente, assisten
cia e alimentac;ao. Este direito
-dever persiste para a lem do 
divorcio e da atribuic;:iio de cul
pas provadas em tribunal, depen
dendo, unicamente, da necessi-

dade de quem pede a pensao, 
da durac;:ao do casamento e da 
colaborac;:ao que o necessitado 
deu a economia familiar. 

E aceite como fundamento 
d~-d ivorcio e separac;:ao judicial 
de ~essoas e bens, «a violac;:iio 
culposa dos deveres conjugais», 
que comprometa gravemente a 
pratica da vida em conjunto. 
Em principio, a regra para que 
0 divorcio se torne urn facto e 
o comum acordo, atraves do 
qual o casal ratificara uma desu
niao ja existente. Se nao se veri
ficar esse comum acordo, a rup
tura conjugal consumar-se-a apes 
seis anos de separac;:iio real. 

DffiEITOS DE HERAN<:A 

A lei apresenta uma outra 
novidade no que diz respeito 
a uniao nao legitimada: a pessoa 
que tenha vivido maritalmente, 
mais de dois anos, com outra 
nao casada ou separada judi
cialmente, tern direito a exigir 
meios de subsistencia da heranc;:a 
do falecido. Na pratica, isto quer 
dizer que os herdeiros legitimos 
nao podem deixar ao desamparo 
aquele ou aquela que vivia, hli 
mais de dois anos, com o pai 
ou com a mae, a data da sua 
morte. Por ou tro lado, os esposos 
legitimos passam a herdar jun
tamente com os filhos, e se 
estes nao existirem, ao conjuge 
cabem sempre dois terc;:os da 
heranc;a. 

DISTIN<:AO ENTRE FILHOS 
LEG1TIMOS E ILEGlTIMOS 

Sublinha-se que deix.a de haver 
distinc;:iio entre filhos legitimos 
e ilegitimos e que o poder pater
nal passa a ser exercido pelo 
progenitor a quem o filho estA 
confiado. Assim, evitam-se situa
c;:oes injustas e traumatizantes 
para as crianc;as. 

A lei considera que a paterni
dade e urn acto livre. 0 Estado, 
porem, chama a si o dever de 
investigar acerca dos pais natu
rais, quando faltar o reconheci
mento espontaneo. 

Estabelece-se ainda urn outro 
principio blisico importante: os 
pais, casados ou niio, devem 
proporcionar aos filhos, parti
cularmente aos que sao fisica 
ou mentalmente diminuidos, o 
desenvolvimento fisico e moral 
a que tern direito. 

A idade dos portugueses 

De acordo com uma estimativa 
publicada na revista do Centro 
de Estudos Demograficos do Ins
titulo Nacional de Estatistica, 
havia em Portugal, no infcio deste 
ano, mais de cento e trinta mil 
pessoas com idade superior a 
80 anos (42 mil homens e 88 mil 
mulheres) numero que corres
ponde a totalidade das popula
~oes de Evora, Portalegre, Faro 
e Santan}m. 

No estudo em referencia d iz-se 
que, no comec;:o do corrente ano, 
eramos quase dez milhoes de 
portugueses (nove milhoes e 
820,7 milhares, mais precisa
mente), sendo cinco milhoes e 
875 milhares do sexo feminino. 
Este desfasamento demografico 
verifica-se pelos numeros seguin
tes: no total, dos 20 aos 40 anos, 
havia mais 170 milhares de mu
lheres do que homens. 

Novas moedas 

0 Banco de Portugal colocou 
em circula~iio as novas moedas 
de vinte e cinco escudos. que 
a Imprensa Nacionai-Casa da 
Moeda realizou, a partir de dese
nho e projecto da auto ria do escul
tor, numismata e gravador Norte 
de Almeida. 

Esta primeira remessa de oito 
milhoes de moedas, faz parte 
da emissao de quarenta milhoes, 
aprovada em Dezembro de 1976. 

A nova moeda de vinte e 
cinco escudos, de cuproniquel, 

Segundo o mesmo estudo, a 
esperanc;:a de vida dos porto· 
gueses continua a subir, podendo 
concluir-se que um maior nu· 
mero de pessoas podera che> 
gar a idades a vanc;:adas. Assim, 
a idade mediana dos portugueses 
que era de 69 anos em 1950/51, 
subiu para a idade de 75 anos 
no final de 1975. Este facto 
confirma-se ainda pelo numero 
de cidadaos que passaram a bar· 
reira dos 70 anos, mais de 635 
milhares, e urn milhao e 44 m~ 
lhares com mais de 65 ano~ 

Por outro !ado, o Instituto 
Nacional de Estatistica revelou 
que o ano de 1975 ficou assina· 
lado por urn numero recorde de 
casamentos: foi ultrapassada a 
barreira anual dos cern mil. 

A mortalidade infantil conhe> 
ceu tambem uma apreciavel re
duc;:ao: passou de perto de 92 mil 
obitos, em 1950/51, para menos 
de 40 mil em 1975. 

com 26,5 mm de diametro e 
9,5 gramas de peso, destina-se 
a substituir as notas de vinte 
escudos que estao actualmente 
em circulac;:iio. 

Vao tambem ser lanc;:adas no 
mercado, em quantidades apre
ciaveis (seis milhoes de cada1 
as moedas comemorativas do 
I Centenario de Alexandre Her· 
culano, com os valores facia~ 
de 2$50, 5$00 e 25$00. E a pr~ 
meira vez que, em Portugal, 
sao emitidas moedas comemora· 
tivas destinadas a uso corrente. 

As duas f aces da 1101'(/ moeda de 25$00, ja em circula>iio. 



Capo de um numero 
da re•ista «Ca•·a/eiro 
Andante» , de 1952. 
anunriando a publim
ruo de umu hist6rill 
sobre Viriato, i/us· 
trada por Garct;.r, 

A BANDA DESENHADA EM PORTUGAL 
0 Clube Portugues de Banda Desenhada, levou a efeito na Sociedade NacionaJ de Belas 

Artes, em Lis boa a sua 1. a Exposi~ao. Dias de Deus, membro do Clube, refe~:iu, em declara~oes 
a imprensa, a importancia da banda desenhada, salientando que a mesma constitui urn tema 
«frequentemente incluido nas disciplinas de Portugues e Educa~ao Visual», nao existindo, no 
eotanto, «nenhum manual disponivel ou bibliografia acessivel sobre o assunto». «Era necessario», 
acrescentou, «sair-se do ambito limitado de uma conversa particular, para tentar urna expla
na~io mais documentada e com maior auditorio» . 
OS TEMPOS DO «CA V ALEIRO mamente complexo e tern uma especifici-
ANDANTE>) dade que muita gente, para seu mal, ignora. 

Falamos da banda desenhada que visa o 
0 mundo da banda desenhada, das cele- publico infantil e juvenil em idade escolar. 

bres ((hist6rias aos quadradinhos», e extre- A «fantasia» da modema banda desenhada, 

de que alguns artistas portugueses sao nota· 
veis exemplos, e uma fantasia realista, 
tomando de emprestimos a realidade situa
t;oes exemplares, onde os sentimentos dos 
«her6iS>) sao actuais, inspirando, portanto, 
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Extractos de uma ba111la desenlwda, pub/icada no «Cavaleiro Andante>> e inspirada na revolufao de 1640, que levau aa trona D. Jaifa IV. 

sentimentos humanos, actuais, reais, junto 
do leitor. 

Ultrapassada a fase de trabalho margi
nalizado, de labor quase ignorado, esta 
exposi~o veio demonstrar que temos artistas 
que sao, seguramente, excelentes autores 
de banda desenhada. Como nota curiosa, 
para aqueles que gostam de saber os ante
cedentes e o pioneirismo da banda dese
nhada nacional, saliente-se que entre eles 
estao os obreiros de algumas das melhores 
hist6rias da celebre revista de M 25/30 a nos, 
«Cavaleiro Andante>>, onde se apresentaram 
notaveis produ\)Oes retiradas da Hist6ria 
de Portugal ou de alguns dos melhores 
classicos da literatura portuguesa. Foram 
os casos de obras de Alexandre Herculano, 
tais como «0 Bobo», «Eurico o Presbitero», 
«0 Monge de Cister», «A Dama Pe de 
Cabra». Vale a pena recordar ainda «Pere
grina9lO» de Fern:Io Mendes Pinto, a par 
de uma hist6ria da vida de Luis Vaz de 

Camoes e de outra sobre Viriato e Os 
Lusitanos. 

BANDA DESENHADA E PEDAGOGIA 

A imprensa de banda desenhada, cujo inol
vidavel pioneiro sera sempre Rafael Bordalo 
Pinheiro, apresenta singularidades diversas 
na sua hist6ria, entre as quais destacamos 
o facto de alguns dos nossos melhores 
desenhadores, no passado, terem sido margi
nalizados devido a uma preferencia desa
busada para com os sub-produtos de impor
ta<;ao estrangeira, onde, amitide, as ilus
tra..Oes deixavam, em materia de peda
gogia, muito a desejar, constituindo, pelo 
contrario, autenticos apelos a violencia e 
ao 6dio. quando niio descaradamente im
buidas de profundo racismo e outros «ismos». 

A obra de divulga~o c educa~o pela 
imagem, incontestavelmente comprovada 

pelos mais proeminentes especialistas na 
materia, parece, no entanto, finalmentt 
reconhecida. Nao foi por acaso que Dias 
de Deus revelou a imprensa que o Clubt 
Portugues de Banda Desenhada tern vindo 
a ser «frequentemente visitado por profes
sores de varios pontos do Pais em busa 
de informa<;oes e de orienta<;ao sobre o 
processo criativo das hist6rias aos quadrt· 
dinhos». 

A TtCNICA PARA UM POBLICO 
ETERNAMENTE JOVEM 

A clientela potencial das edi!iXJes de banda 
dcsenhada, situa-se entre a popula~o que 
vai dos sete aos quinze anos, grosso modo, 
no seio da qual se manifestam gostos e 
tendencias particulares. 

Os artistas de hist6rias aos quadradinhos 
tern de obedecer a coordenadas de certo 



lmogttu tit uma baflda dtsl'lllwda. dll autoria de Jose Ruy (1957) . baseada flO ohra «Pert•grillafoa>>. de Fer111lo M e11des Pinto. 

modo rigidas, embora esta rigidez nao lhes 
proiba a fantasia do tra~ e a imagina~iio. 
Os especialistas sa bern que o publico jovem 
prefere hist6rias ilustradas, e olio texto 
compacta, ainda que numa s6 pAgina. 
Sabem o valor que ele da a «intriga» de 
uma hist6ria e como e sensivel ao seu gra
fismo. Por isso nao e possivel ver envelhe
cer a banda desenhada, inspiradora que 
foi do cinema e, mais particularmente, 
~rmae>> do cinema animado. 

Editores, pedagogos, educadores e espe
cialistas de diversas categorias, com~aram 
a defender a necessidade da utiliza~iio da 
banda desenhada, niio obstante para muita 
gente ela continuar a scr encarada como 
sinonimo de subdesenvolvimento mental e 
de cultura de baixo quilate. Claro que 
e~te ultimo critcrio e variavel e, como ja 
o d1ssemos, existe banda desenhada e «banda 
desenhada>>, tudo depende daquilo que os 

responsAveis escolhem para oferecer as crian
~s e aos jovens. 

0 REALISMO 
DA BANDA DESENHADA 

Pela nossa parte temos vindo a falar da 
verdadeira banda desenhada, de que alguns 
trabalhos, na referida exposi~o , foram bri
lhante exemplo. 

Para todos os efeitos a banda desenhada 
faz constante apelo - e desenvolve - o 
sentido critico dos leitores. Quem se a treve 
a contestar - mesmo entre aqueles que 
desdenham os «quadradinhos>> - que a 
crian~ de hoje, leitora assidua de livros 
de banda desenhada, com certa qualidade, 
jA niio e, de modo algu, igual a sua congcnere 
de h8 dez, vinte anos? 

Na verdade, as crian~s e os jovens de 
hoje, dada a obra da boa banda desenhada, 
encontram-se mais preparados para enfren-

tar o mundo adulto da imagem e recon~ 
truirem a sua pr6pria cultura nacional 
- bem rna is do que os adultos das gera~oes 
que nao tiveram acesso a banda dese
nhada - , assim como para entenderem 
melhor os novos e modemos meios de 
comunicac,;a:o social, sem por eles se sen
tirem agredidos. 

Por todas estas razoes, desde as hist6rias 
aos ~uadradinhos decalcadas da Hist6ria
·PAtna ate ao simples e espirituoso humo
rismo de outras, a obra da banda dese
nhada e o papel dos artistas portugueses 
serA imprescindivel para criar nas crian~as 
de hoje os adultos de amanhll, valorizando 
os valores humanos e a fraternidade entre 
povos e culturas diferentes. 

A Exposic,;a:o de Banda Desenhada, levada 
a cabo pelo referido Clube Portugues, foi 
uma mostra a todos os titulos ilustrativa 
das potencialidades que, mu ito sucin tam en te, 
estivemos a apontar. 
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Cultura 
«Sagres» da a volta ao mundo 

0 navio-escola «Sagres», unico 
exemplar de uma epoca ja ultra
passada da nossa Marinha, ini
ciou ja uma viagem a volta do 
mundo com a durayiio prevista 
dedez meses. 0 empreendimento, 
embora evidentemente nao seja 
inedito, e no en tanto digno desta 
gaivota esvoa~nte que e o «Sa
gres», que bern merece ser visto 
ao lado dos melhores vasos do 
seculo passado, nesse museu vivo 
que, volta niio volta, costuma 
percorrer os sete mares com toda 
a galeria dos seus mais prendados 
exemplares. 0 «Sagres», que e 
bern conhecido por esse mundo 
alem-mar, partiu de Lisboa tendo 

-

como destino inicial as cerimo
nias a realizar no porto de 
S. Diego (Estados Unidos), por 
altura do festival de Cabrilho, 
marca11do a sua sempre saudosa 
e tradi6ional presen9ll junto das 
comunidades portuguesas. 

Os portos que o navio-escola 
escalara a seguir sao Casablanca, 
Dakar, Port of Spain, La Guaira, 
Cartagena, Canal do Panama, 
Acapulco, Ensenada, S. Diego, 
S. Francisco, Seattle, Vancouver, 
Honolulu, Midway, Nagazaki, 
Macau, Hong-Kong, Singapura, 
Malaca, Colombo, Aden, Suez, 
Alexandria, Toulon e,finalmente, 
Lis boa. Boa viagem «Sagres»' 

• 

I Congresso lnternacional 
de Estudos Pessoanos 

Decorreu na cidade do Porto 
o «< Congresso lnternacional de 
Estudos Pessoanos». 

«Fernando Pessoa, como ele 
proprio lembrou, pertence a pa-

tria da lingua portuguesa, uma 
das linguas mais fa Iadas e impor
tantes do tempo presente e do 
futuro», afirmou urn dos par
ticipantes neste Congresso, Ar-

naldo Saraiva, na intervenlj:iio 
que efectuou nas instala~oes da 
Fundalj:iio Eng.• Antonio de Al
meida, onde se realizaram os 
trabalhos, com participantes e 
assistentes de dez paises. 

Fernando Pessoa, poeta de 
personalidade literaria multifa
cetada, de quem, por muito que 
se diga e escreva a proposito, 
nunca tudoestaradefinitivamente 
dito ou escrito, teve Portugal 
e sua secular cultura e destino, 
como Lema e preocupalj:iio cons
tante. Primeira personalidade a 
detectar uma nascente crise na
cional (de cultura tambem). ainda 
em gestayiio na sua epoca, a 
ele se devem algumas das mais 
lucidas interpretacoes sobre o 
nosso devir. 

0 Congresso contou com 43 
comunica¢es apresentadas por 
intelectuais portugueses e estran
geiros. De assinalar que entre 
as comunica¢es, foram revela-

dos novos heteronimos de Pes
soa (personalidades liter.irias 
com vida propria, estilos dt 
esc rita e filosofias especificas cria· 
das pelo poeta), destacando-se 
o de Alexander Searth, nome 
com que Fernando Pessoa, aos 
18 a nos de idade, assinou poemas 
e contos escritos em lingua in· 
glesa. 

Por outro !ado, e no decurso 
deste I Congresso Jntemacional, 
a Fundayiio Calouste Gulben· 
kian revelou a imprensa que 
encetara negocia¢es com a fam~ 
lia de Fernando Pessoa para 
compra do esp61io do poeta, 
constituido por textos ineditos 
e a sua biblioteca. 0 prof Joel 
Serrao, por parte da Funda~o 
Gulbenkian, e o prof. Miller 
Guerra, director do lnstituto de 
lnvestigacao Cientifica, estudam 
a possibilidade de levar a born 
termo esta iniciativa, a todos o; 
titulos importante para o nosso 
patrimonio cultural. 

Reabriu o Teatro D. M aria II 

Depois de ter estado encer
rado onze anos a toda a activi
dade teatral, na sequencia do 
incendio que o destruiu quase 
totalmeote, o Teatro D. Maria II, 
tambem denominado Casa de 
Garrett (em bomenagem a Al
meida Garrett, seu primeiro di
rector e eminente renovador do 
teatro portugues), viu agora, fi. 
nalmente, abrirem-se as suas por-

tas, o que lhe possibilitar.i obter 
o Iugar de destaque que incon· 
testavelmente devera vir a ocupar 
no nosso panorama teatral, como 
veiculo de cultura e expoente 
das melhores ioterpreta~ da 
arte de Talma. 

0 edificio foi inicialmente 
inaugurado ba 132 anos. a 13 
de Abril de 1846. A ultima repre· 
sentaciio que ai se realizou, exac· 



tamente na noite do incendio, 
foi a da pe~ «Macbeth», de 
Shakespeare. 

Desta feita,o Teatro Nacio
nal reabriu com dois classicos 
da nossa dramaturgia, «0 Auto 
da Gera~ao Humana», atribuido 
a Gil Vicente, e o «Aifageme 
de Santarem», versao em tres 
epis6dios do drama escrito por 
Almeida Garrett. 

Para aqueles que se nao recor
dam de como seria o desapare
cido «Nacional», eis urn breve 
apontamento: as suas fachadas 

eram de cantaria lavrada de 
coroas e de liras; o a trio tinha 
quatro colunas; o salao de espec
taculos era todo de branco e 
oiro; a tribuna real perfilada de 
figuras decorativas; a boca de 
cena foi criada pelo tecelao Ram
bois e Cinatti e o tecto era da 
autoria de Ant6nio Manuel da 
Fonseca. As restaura~oes ora 
efectuadas respeitaram, no essen
cia!, o tra~do primitivo, se bern 
que introduzindo nos interiores 
urn pouco de sobriedade, mais 
de acordo com uma modema 
sala de espectaculos. 

Exposic;ao sobre teatro portugues 
na Universidade de Salamanca 

Com a colabora~ao da Fun
da~o Calouste Gulbenkian, o 
departamento de Portugues da 
Universidade de Salamanca (Es
panha) levou a efeito uma expo
si~o constituida por livros de 
teatro -que permitiram fazer 
o itinerario das principais etapas 
do teatro portugues - , assim 
como cartazes e fotografias sobre 
encena~es realizadas em Por
tugal por alguns dos nossos me
lhores grupos cenicos. Os livros 
foram, posteriormente, todos 
oferecidos pela Funda~o Gul
benkian ao departamento de Por
tugues daquela universidade. 

Saliente-se que o departamento 
de Lingua Portuguesa da Uni-

versidade de Salamanca, ao con
trario do que se pode pensar 
vulgarmente, vern sendo teste
munho de paixao e interesse 
crescente pela nossa cultura. 
Acrescente-se que o Instituto 
Portugues de Cinema colaborou 
nesta iniciativa com o filme «0 
Outro Teatro, ou as Coisas Me
lhores Pertencem a quem as 
Toma Melhores», realizado por 
Ant6nio Macedo. 

Esta promo~o, que foi co road a 
de exito, da bern a prova cabal 
da necessidade e da viabilidade 
da aproxima~ao de duas cul
turas e linguas irmanadas no 
mesmo projecto iberico. 

Acupunctura em Portugal 

Simbolos chineses para «ampuucwrm>. 

Acaba de ser fundada, em 
Lisboa, a Associa~ao Portuguesa 
de Acupunctura, segundo reve-

lou o quinzemirio «Noticias Me
dicas». Esta nova agremia~o 
destina-se a divulgar o interesse 
clinico e as vantagens da acu
punctura entre os medicos e 
cirurgioes portugueses. Metodo 
utilizado com reconhecidos exi
tos no Oriente, nomeadamente 
na Republica Popular da China, 
a acupunctura liga-se a pratica 
de uma ancestral cirurgia, cujos 
resultados o tempo nao des
mentiu, acentuando, pelo con
trario, a sua eficacia e completa 
seguran~ para a sa ude do do en te, 
factor reconhecimente duvidoso 
no caso dos anestesiantes vul
garmente utilizados. 

Uma das primeiras iniciativas 
da Associa~o e trazer a Lisboa 
urn especialista, o dr. Borsarello, 
que, de 17 a 31 de Julho, minis
trara na capital urn curso de 
acupunctura. 

Eventual recuperac;ao 
da fragata D. Fernando 

A fragaw D. Femaudo. destruida por um incendio em 1963. 

A fragata «D. Fernando», en
contrava-se fundeada no «Mar 
da Palha» (Tejo), funcionando 
como escola de grumetes da 
Obra Social da Armada, quando 
foi destruida por urn incendio 
no dia 3 de Abril de 1963, vindo 
a afundar-se, sem que ate hoje 
tenha sido feita qualquer tenta
tiva de recupera~o, apesar da 
pouca profundidade a que se 
encontra. 

Esta fragata foi o ultimo navio 
a vela construido na india para 
a Marinha portuguesa, tendo 
sido lan~ada a agua em 1843, 
facto que s6 por si atesta de 
como ela era autentica p~ de 
museu e marco hist6rico de fim
-de-epoca. 

Homenagem 
a Jaime Cortesao 
e Fernando Oneto 

0 «merito excepcional da cop
tribui~ao dada ao desenvolvi
mento da cultura portuguesa~ 
pelo historiador Jaime Cortesiio 
justificou a concessiio, por di
ploma do Conselho de Ministros, 
de uma pensao vitalicia a sua 
viuva, D. Carolina Cortesiio. 

Por seu turno, o Ministerio 
das Finan~s fez publicar no 
«Diario da Republica», a con
cessiio de uma pensao vitalicia, 
atribuida pelo Govemo portu
gues, a viuva de Fernando Oneto, 

A sua possivel recupera~o 
foi hip6tese levantada no Centro 
de Estudos da Marinha, a pro
p6sito da recente proje~ao de 
tres filmes n6rdicos sobre a re
cupera~ao de barcos antigos. 
Os filmes, dois dinamarqueses 
e urn sueco, relatavam as opera
~es de recupera~ao de cinco 
barcos «Vikings» e de urn navio 
de guerra. 

No final da proje~o, o vice
-almirante Sarmento Rodrigues 
sublinhou o interesse da tecnica 
focada nas peliculas, tendo em 
considera~o a possivel recupe
ra~o de bens do patrim6nio 
naval portugues, nomeadamente 
a fragata «D. Fernando». 

D. Ermelinda Solnado Porto 
Oneto. Ao conceder esta pensiio 
o Governo «exprime o pulico 
reconhecimento da comunidade 
pelos meritos excepcionais de 

1 Fernando Oneto», salientando, 
por outro lado, o «valioso con
tributo» dado por aquele anti
fascista a causa da democracia» 
e sublinhando, ainda, os sacri
ficios suportados por ele e sua 
familia «durante o largo periodo 
de !uta». 
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Des porto 
Campeonatos lisboetas 
de atletismo 

Novo «max imo nacional» para Nora Araujo. 

0 Sporting (masculinos) e o 
Benfica (femininos) triunfaram 
nos campeonatos lisboetas abso
lu tos de a tletismo. N otas sa lien
tes: a qualifica~ao dos leoninos 
foi devida, sobretudo, a actua~ao 
brilhan te de Fernando Mamede 
(5000 metros em 13m. 44,1 s.), 
e 0 novo maximo nacional femi-

Judo: 

nino do salto em comprimento 
(6,03 metros) foi obtido pela 
promissora benfiquista Nora 
Araujo. Ainda uma referencia e 
devida para 0 novo maximo 
nacional juvenil no salto a vara 
( 4,30 metros) alcan~ado por 
J oao Rodrigues do Benfica. 

Antonio Roquete ganha 
medalha em prata de Metz 

Antonio Roquete, do «Judo 
Clube do Estoril», conquistou · 
uma medalha de prata no Tor
neio Internacional de Judo de 
Metz (Fran~a). 0 judoca por- , 
tugues, que competiu na cate
goria de menos de 78 quilos, 
apenas perdeu na final com o 
campeao europeu do ano pas
sado, o polaco Adam Csyk. 

Participaram no torneio mais 
tres judocas portugueses, todos 
do «Judo Clube de Portugal», 

dos quais o mais destacado foi 
Jose Branco, que se classificou 
em quinto Iugar na categoria de 
65 quilos, vencendo qua tro com
bates e perdendo aquele em que 
se disputava o terceiro Iugar. 
Jose Vi tor Costa, da mesma cate
goria, nao se classificou, apesar 
de ter ganho tres combates, 
enquanto Carlos Dias, da cate
goria de menos de 75 quilos, 
que fez a sua estreia internacio
nal, apenas ganhou urn combate. 

Volta ao Algarve em Bicicleta 
A Volta ao Algarve em Bici

cleta, dispu tada nas estradas do 
sui do Pais, incluiu cinco eta
pas, nas quais foi possivel reunir 
todas as dificuldades e surpresas 
de uma prova de grande enver
gadura. Assim, houve montanha 
com a subida de Foia, e per
cursos identicos aos da Volta a 
Portugal. 

J oaquim Andrade, do «Aguias
-Clock», foi o vencedor desta 
Volta ao Algarve, que terminou 
com urn contra-relogio dispu
tado na pista de Louie. 0 triunfo 
de Joaquim Andrade constituiu 
inusitada surpresa nos meios des
portivos, pois o vencedor enver
gou a camisola amarela logo na 

. primeira etapa, resistindo a tudo 

e a todos ate final da prova, 
autentica proeza nestes tempos 
urn tanto «apagados» do nosso 
ciclismo. Nos lugares de honra 
colocaram-se Fernando Mendes 
e Adelino Teixeira, ambos com 

Basquetebol 
A equipa principal de basque-

. tebol do Sporting defrontou e 
derrotou urn conjunto de joga
dores do porta-a vioes norte-ame
ricano «Nimitz» por 109-89, em 
partida realizada a bordo daquele 
vaso de guerra que esteve anco-

Futebol: 

urn a traso final de 5 segundos. 
Nas classifica~oes parciais ven· 
ceram Carlos Santos em pontos, 
Jose Amaro nas metas volantes 
e Manuel Durao no Premio da 
Montanha. 

rado no estuario do Tejo. Pre· 
senciado por cerca de dois mil 
marinheiros, o jogo foi dispu· 
tado segundo as regras norte· 
-americanas, na primeira parte, 
e de acordo com as normas 
internacionais, na segunda. 

Matateu, um <<marcador>> 
que ainda joga 

Em declara~oes ao vespertino 
«A Luta», urn dos seis irmaos 
de Matateu, Vicente, recordou 
urn pouco da vida daquele que 
foi o primeiro homem a abrir 
as portas do futebol portugues 
ajogadores oriundos das ex-colo-. 
ntas. 

Algumas das recorda~oes evo
cadas por Vicente, remontam a 
1960, quando o Belenenses foi 
vencedor da Ta~ de Portugal, 
sob a direc~ao do treinador Otto 
Gloria. 

Falando sobre o seu irmao, 
Vicente declarou ao vespertino, 
nomeadamente: «Matateu nao 
foi o valdevinas de que goza a 
fama ( . .. ). Mas as pessoas tern 
de compreender que ele foi o 
primeiro negro a vir para o fu te
bol portugues, que nao conhe
cia aqui ninguem, que se des
lumbrou por uma vida que jamais 
sonhara ( ... ). Para outros que 
vieram das colonias, foi dife
rente. Ja tinham ca quem lhe 
abrisse os olhos». 

Porem, o surpreendente nesta 
entrevista de Vicente e uma outra 

Futebol: 

revela~ao: e que Matateu, o 
goleador que foi do Belenenses 
e do Atletico, contando actual· 
mente 53 anos, ainda joga fute· 
bol e.. . marca go los! Efectiva· 
mente, diz Vicente: «Matateu 
escreveu-me ha dias a dizer q'ue 
e o melhor marcador do Vit6ria 
de Vancouver, la no Canada»! 

Matateu, com os trofeus obtidos no 
primeiro ano ( 1969) da sua estado 
no Canada. 

~enfica em digressao 
A direc~ao do Benfica apra

zou ja a disputa de varios jogos 
no estrangeiro, apos a epoca em 
curso e depois das ferias obriga
t6rias dos jogadores. 

0 programa compreende os 
seguin tes en con tros : 

Em Junho - Canada e Esta
dos Unidos, entre 3 a 5 jogos ; 
presentemente estao marcados 
apenas tres. 

Em Agosto - Hamburgo , 

dia 8 ; Torneio de Amesterdao, 
de 11 a 13 ; Salamanca, jogo pre
vis to na transferencia de Alves, 
dia 19 ou 20 ; Belgica, jogo inse· 
rido no regresso de Alhinho ao 
clube, dia 22. 

Acrescente-se que na altura 
em que o Benfica se deslocar a 
Salamanca e a Belgica, as trans
ferencias de Jose Alves e de 
Alhinho estarao ja «arrumadas». 



Regional 
Servi<;os 
telef6nicos 
de Arganil 

Prosseguem a born ritmo os 
uabalhos de constru~o de urn 
magnifico ediflcio para os ser
v~s telef6nicos desta vila, ape
sar de dificuldades surgidas com 
o inesperado aparecimento de 
um len~l de agua nas fundaCf3es. 
0 melhoramento, cuja falta a 
populayao local h3 muitos anos 
vem sentindo, e esperado com 
natural expectativa em toda a 
regiilo. 

Municipio da 
P6voa do Varzim: 
um caso exemplar 

Quando quase todos os muni
cipios do Pais lutam com difi
culdades financeiras que os obri
gam a prodigios de equilibrio 
na utiliza~ao dos respectivos 
o~mentos, a Camara Munici
pal da P6voa de Varzim acaba 
de obter urn resultado digno de 
registo: fechar o exercicio do 
ano Iindo com um saldo positivo 
de cerca de 35 mil contos. 

Tal iodice de sanidade admi
nistrativa permite-lhe nao s6 
encarar com relativa tranquiJi
dade a sua gestiio futura, como 
programar novas obras de grande 
alcance social, no interesse ime
diato dos respectivos municipes. 

De entre elas - referiu A agen
cia ANOP o presidente da edili
dade, Manuel Tenreiro Carneiro, 
avultam urn bairro de casas eco
n6micas com 420 fogos, urn novo 
mercado municipal cujo valor 
ascende a 40 mil contos, urn mer
cado de peixe apto a servir os 
utentes com comodidade e 
higiene, e tambem urn conjunto 
de obras de menor porte no 
capitulo do saneamento e embe
lezamento urbanos, de valoriza
~o turistico-cultural e de apoio 
as infra-estruturas existentes em 

sectores basicos, como sao o 
eosino e a saude. 

A P6voa de Varzim vive e 
trabalha essencialmente para a 
~ e para o turismo. Num e 
outro campo, o seu peso, tanto 
no conjunto distrital como no 
nacional, e importante. Relan
~r aquela e va lorizar este, sao 
tarefas - acentuou Tenreiro 
Carneiro A ANOP - em que o 
municipio apostou, como inter
prete dos interesses populacio
nais. 

----------------------------M ilhares de peregrines 
em Fatima 

Em 13 de Maio, como tradi
cionalmente acontece todos os 
anos, registou-se na Cova da 
!ria enorme aftuencia de milha
res e milhares de peregrinos. 
Alem da grandiosa procissiio das 
velas, para a qual terao concor
rido muitos peregrinos que a pe 
percorreram quil6metros e qui-
16metros no caminho que leva 
das suas terras a Fatima, a nota 
predominante foram os «paga
dores de promessas», pessoas das 
mais d iversas profissoes e classes 
sociais e oriundas dos mais afas
tados recantos de Portugal e, ate, 
numerosos estrangeiros, que 
cumpriram assim o pagamento 
de promessas feitas a Virgem, 
em troca de pequenas e grandes 
benesses recolhidas ..durante o 
a no. 

Com a presen~W3 do Cardeal 
Patriarca de Lisboa, a evoca~o 

Puegrinos em Ftitinra. 

das «apariCf3es de Fatima>~ (ocor
rida, na sua data maior, a 13 
de Maio de 1917, num domingo 
e no local denominado Cova da 
lria a tres pastores da serra, 
Lucia de Jesus, Francisco e 
Jacinta Marto), foram mais urna 
vez motivo de cat61ica celebra
~o, em jomada de IC e espe
ran,.a, para a quat contribuem 
todos os anos centenas de milha
res de cidadiios portugueses, 
parte integrante, tambem, deste 
mesmo povo. Milagre, como gri
tava o povo em 1917, ou fen6-
meno natural, como diziam os 
cientistas, 0 certo e que hoje, 
e em Portugal, ninguem pode 
ignorar Fatima, santuario de 
medita~o humana, com tudo 
o que eta comporta de dores, 
mas tambem esperan~a num 
mundo mais fratemo. 

Novas ambulancias 
para o norte do Pals 

A dire~o do Servi~ Nacio- I dantes das corpora90es de Born-
nat de Ambulancias esteve reu- beiros Voluntarios do Norte. 
nida, no Porto, com os coman- Depois de terem sido deba-

tidas as forma5 de distribuic;ao 
de novas automacas pelas diver
sas corporac;oes de bombeiros 
desta regilio, ficou decidido que 
seriio entregues ambulancias as 
corpora~oes de Albergaria-a
-Nova, Agueda, Mealhada, AJ
bergaria-a- Velha, Figueira da 
Foz e Moreira da Maia. Seriio 
ainda distribuidas, a breve tre
cho, outras unidades aos Bom
beiros Voluntarios de Famali
clio, P6voa de Varzim, Penafiel, 
Carvalhos (Gaia), S. Joiio da 
Madeira, Braga, Bragan~W3, Vila 
Real, Coimbra e Viseu. 

Nova escola 
em Peso da Regua 

Come,.aram os trabalhos de 
construc;lio da Escola Secunda
ria de Peso da Regua que, desde 
ha 15 anos, constituia uma aspi
ra~o do povo daquele concelho. 
A futura Escola, que custara 
cerca de 100 mil contos, erguer
-se-a na freguesia de Godim, 
integrada no plano de urbani
za~o da vila de Peso da Regua. 

Nova estrada 
em 
Montemor-o-Velho 

Esta j{l a funcionar a nova 
variante da estrada nacional 
n.• Ill , junto a Montemor-o
-Velho, a qual, nesta vila, atra
vessa a Quinta do Taipal, nurna 
recta de 600 metros. Esta nova 
variante permite o escoamento 
mais rapido dos veiculos no per
curso Figueira-Coimbra e evita 
a passagem do transito pelo cen
tro da vila. 

Habita~Ao 
em Monchique 

Na Omara Municipal deMon
cbique encontra-se aberto con
curso para distribui~o de urn 
crCdito de 1200 contos - o quat 
pode vir a ser ampliado - tendo 
em vista a recupera~o de casas 
degradadas no Ambito do plano 
do Fundo de Fomento de Habi
ta~o. Recorde-se que, no ano 
passado, aquele municipio dis
tribuiu 5300 contos que possi
bilitaram a recupera~o de 70 
fogos. 
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~ores e Madeira 
A<;ores e Madeira: I 
Plano 0 c E 

de Autonomia 
Terceir 

Foi ja enviado ao Governo 
da Republica pelos presidente 
dos Govemos Regiona is dos A~o
res e Madeira, urn plano para 
concretiza~ao da autonomia poli
tico-administrativa, prevista na 
Constitui~ao , para aqueles arqui
pelagos. 

\ 
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Neste ambito, o Conselho de 
Ministros considerou que «os 
Governos regiona is estao em con
di~es de avaliar da oportuni
dade e das respectivas possibili
dades e capacidade actual para 
absorverem a totalidade das com
petencias inerentes a propria au
tonomia». 

Assim, e do seguinte teor o 
texto da nota governameotal, 
onde se da conta da delibera~ao 
tomada no decorrer da prirneira 
reuniao plenaria do Conselho 
de Ministros: «Considerando que 
a progressiva concretizar;ao da 
autonomia politico-administra
tiva dos arquipelagos dos Ar;ores 
e da Madeira, no respeito da 
Constitui~ao e pelos respectivos 
estatutos das regioes autonomas, 
e urn dos principais objectives 
consignados no Programa do 
II Governo constitucional; 

«Considerando que se nao en
con tram ainda aprovados os es
tatutos definitivos das regioes, 
cuja iniciativa compete as res
pectivas Assembleias regionais, 
em ordem a substitui~ao dos 
estatutos provisorios aprovados 
em condi~es de assinal<\vel pre
cariedade; 

«Considerando que as medidas 
e acr;oes a tomar para que efec
tivamente se venha a consagrar 
em termos reais essa mesma 
autonomia devem ser harmo
nica e adequadamente integra
das num conceito global de 
autonomia, previa e rigorosa
mente delimitada no respeito 
pela Constitui~ao; 

«Considerando ainda que os 
Governos regiooais estao em 
condi~oes de avaliar da oportu
nidade e das respectivas possi
bilidades e capacidade actual 
para absorverem a totalidade das 
competencias e responsabilida
des inerentes a propria auto
nomia; 

«0 Conselho de Ministros, 
reunido em 15 de Fevereiro de 
1978, deliberou solicitar aos pre
sidentes dos Governos das re-
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g10es autonomas, atraves dos 
respectivos ministros da Repu
blica, a apresenta~ao ate ao pro
ximo dia 15 de Man;o de uma 
proposta de plano para a con
cretizar;iio da autonomia politico
-administrativa de cada uma das 
regioes, para habilitar o Governo 
da Republica a dina mizar ac~oes 
com vista a concretizar;iio da 
autonomia politico -administra
tiva prevista na Constitui~iio e 
nos estatutos das regioes auto
nomas, em que designadamente 
seja referido: 

«a) Concretiza~o, faseamento 
e programa~o das transferen
cias dos servir;os perifericos e 
da atribui~o de poderes que ate 
ao presente pertencem a esfera 
propria da administrar;iio central 
para os orgaos proprios das re
gioes autonomas; 

«b) Medidas concretas que 
permitam o adequado funciona
mento dos servir;os perifericos 
niio transferiveis para a esfera 
de competencia dos Governos 
regionais; 

«c) Propostas para a institu
cionaliza~ao das relar;oes a esta
belecer no ambito da reforma 

administrativa entre o respective 
ministerio e os Governos regio
nais ; 

«d) Medidas que conduzam a 
descentraliza~iio econ6mica com 
reconhecimento efectivo dos di
reitos constitucionais das regioes 
aut6nomas em materia de legis
lar;iio econ6mica, modalidades 
de ac~ao para a sua concretiza
~iio e programa~ao da sua efec
tiva~ao; 

«e) Propostas concretas que 
efectivem a adequada participa
r;iio activa das regioes na defi
ni~ao e execu~iio das politicas 
fiscal e monetaria, financeira e 
cambial, bern como na elabora
r;iio dos pianos nacionais de 
deseovolvimento; 

«j) Medidas concretas, sua 
programar;iio e formas institu
cionais que permitam, em per
feita convergencia com o Go
verne da Republica, o desenvol
vimento regional, sem prejuizo 
da autooomia das regioes e no 
espirito do reforr;o da solida
riedade nacional; 

«g) Regras objectivas e claras 
que disciplinem a organiza~o 

dos or~mentos regionais e a 
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sua inser~o no Or~ men to Geral 
do Estado; 

«h) Medidas que concorram 
para a eventual cria~iio pelo Go
verne da Republica de uma zona 
de franquia aduaneira nas re

. gioes, abrangendo os seclores 
comerciais e industriais; 

<<1) Defini<,:ao concreta, e sua 
programa<,:ao, das medidas a IO· 
mar pelo Governo da Republica 
no sector dos transportes e das 
infra-estruturas a ele ligadas. 
dentro do quadro da politica 
nacional de transportes, por 
forma a minimizar os efeitos 
economicos e sociais da insula· 
ridade e facilitar as comunicar;oo 
in terilhas; 

<<J) Defioir;iio das medidas que 
conduzam a total cobertura das 
regioes pela RTP e pela RDP e 
a regionalizar;iio das emissoes. 
sem prejuizo da programar;iio a' 
nivel nacional; 

«/) Quaisquer outras medidas. 
seu faseamento e programar;iio 
da sua efectivar;iio, que possam 
vir a completar a concretizar;iio 
da autonomia politico-adminis
trativa das regioes.» 



Sport Club Lusitania campeao 

0 Clube «Lusitania» de Angra 
do Heroismo, sagrou-se vencedor 
do Campeonato terceirense de 
futebol, pelo que estani presente 
no Tomeio dos Campe3es A~;o
rianos. cujo vencedor por sua 
\tz, ingressani, como represen
tante do arquipelago, oa Ill Divi
sao Nacional. Neste Campeo
nato, o Lusitiinia realizou 14 
jogos com 12 vit6rias, I empate 
e I derrota. Como vern sendo 
tradicional, dois pontos foram 
perdidos frente ao seu velho 
rival, o Angrense, e outro foi 
«cedido» ao Uniiio Praiense. 

Da classifica~;ao geral retira
mos os nomes e numeros destc 
campeonato, sendo curioso assi
nalar que esta e a 38.• vit6ria 
do Lusitania em campeonatos 
similares: 

CLASSIFICA<;:AO 

Lusitiinia 
Angrense 
Maritimo 
Uniao ... 
Barreiro 
Leoes ... 
Praieose 
Vilanovense 

25 pontos 
23 pontos 
16 pontos 
13 pontos 
II pontos 
8 pontos 
7 pontos 
5 pontos 

Por outro lado, o quinzenario 
«Lusitiinia», jornal associativo 
desta agremiacao desportiva, re
cebcu do Governo Regional, por 
intcrml:dio da Secreta ria de Edu
cacao Fisica e Desportos, urn 
subsidio de 25 000$00, estinados 
a atenuar os encargos financeiros 
do mesmo, visto que boa parte 
dos seus envios se destinam a 
emigrantes portugueses, associa
dos do Clube, radicados no es
trangciro. 

Coberulho do qui11:elllirto «Lusi11i11ia>>. t>daado pt>lo Clube Lusiui11ia de A11gra 
do Heroismo. 

Remessas 
de emigrantes a<;oreanos 

Aumcntam as remessas dos 
emigrantes origim'lrios dos A~to
res. Assim, em Janeiro dcstc 
ano, elas tiveram urn aumento 
de 124,7 por cento relativamente 
a igual periodo de 1977. 

0 valor destas remessas, se
gundo informou o Banco de 
Portugal, subiu de 23 358 para 
52 489 contos, dos quais 50 325 
eontos foram remetidos pelos 
a~rianos radicados nos Esta
dos Unidos e no Canada, o que 

represcnta 95,8 por cento do 
total das remessas enviadas para 
os A~ores no passado mes de 
Janeiro. 

As remessas dos emigrantes 
ayorianos nos Estados Unidos 
totalizam 30 011 contos e as 
dos que se encontram no Canada 
cifram-se em 20 314 contos, ou 
seja, acrescimos de 18 494 contos 
e .8696 contos, respectivamente. 
em rela~;iio aos valores de Janeiro 
do ano transacto. 

Constru<;ao de urn porto 
na llha Graciosa 

0 Governo Regional decidiu 
abrir concurso para a constru
~o de urn porto na Ilha Gra
ciosa, cujo custo foi calculado 
em 183 000 contos, destinando-

-se a satisfazer as necessidades 
de trafego inter-ilhas e~ tambem, 
a fomentar as actividades de 
pesca com base nesta reg1ao 
aut6noma, segundo urn despa-

cho do ministro dos Transportes 
e Comunica~;oes e sobre urn 
projecto da Direccao-Geral de 

•Portos, que mereceu a aprova~ao 
das entidades regionais. 

0 projecto envolve a cria~;ao 
de urn molhe-cais com a exten
siio de 378 metros, com urn 
tro~tQ de 248 metro~ orientado 
no sentido oeste-este e enrai
zado oum antigo pequeno cais, 
e urn outro, orientado para sueste, 
com a extensiio de 130 metros, 
junto a Vila da Praia da Gra
ciosa, na pequena baia junto a 

povoa~;1io, na costa este da ilha. 
ao abrigo dos temporais mais 
f req uen tes. 

A importante obra. a primeira 
de grande envergadura que se 
vai fazer numa regiao aut6noma 
ap6s o 25 de Abril, tern ainda 
amplas perspectivas na medida 
em que a criacao da zona econ6-
mica das 200 milhas fomentani 
inevitavelmente nos A~tQres urn 
importante centro de actividade 
pi sea t6ria ligado as gran des 
potencialidades de pesca da 
regiao. 

Conservat 6rio Regional 
dos A<;ores 

0 secretario Regional da Edu
ca~;ao e Cultur.t dcste arquipc
lago, por despacho normativo, 
n.• 4/78, inserto no jornal oficial, 
determina as normas adminis
trativas por que se rcgeru o 
Conservat6rio Regional dos A~;o
res, enquanto se mantiver a si
tua~tiio actual, fixando as direc
trizes para cobranfta de prop in as, 
efectivac;ao e contabilin~ao das 

receitas e despesas, categorias e 
remunera~toes, e ainda habilita
~oes do pessoal docente, tudo 
confiado a responsabilidade 
administrativa da comissao ins
taladora, que prestani contas 
nos termos legais e forneceni a 
Secretaria Regional da Educa
~ao e Cultura os elementos neces
sarios ao controlo da gest1io. 

Festa do Senhor Santo Cristo 
em Ponta Delgada 

As principais autoridades reli
giosas, civis e militares dos A~to
res incorporaram-se na procissiio 
do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, que durante cerca de 
duas horas e meia percorreu 
algumas das principais arterias 
de Ponta Delgada. 

0 Arcebispo de Boston, Car
deal D. Humberto Medeiros, o 
Bispo Coadjutor da Diocese de 
Angra e das ilhas dos A~;ores, 
D. Aurelio Granada Escudeiro, 
o presidente do Governo Regio
nal, Mota Amaral, eo presidente 
da Assembleia Regional, Alvaro 
Monjardino, encontravam-se en-

tre os fieis que participaram na 
procissao, cujo inicio foi anun
ciado com numerosos foguetes 
e uma salva de vinte e urn tiros. 

0 Comandante Militar dos 
A~tQres, General Alves Morgado, 
o Comandante Naval, Almirante 
Adriano Carvalho, e o Coman
dante da Zona Aerea, Brigadeiro 
Concei~;ao e Silva, incorporaram
-se de igual modo na procissiio, 
tal como todos os secretarios 
regionais, a congressista norte
-americana Margaret Hackler e 
as verea~toes de todos os muni
cipios da ilha de Sao Miguel. 

Procissao do Senhor Sa11to Cristo. em New Bedford ( EVA). cidade onde 
reside mm1e110ra comunid11de llfOremw (foto do jomal <<Portuguese Times») . 
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Defice 
orc;:amental 

0 Governo da Republica Por
tuguesa garantiu a cobertura do 
defice or~ mental da Regillo Au
t6noma dos A~res, que e apro
ximadamente de 1925 milhoes 
de escudos, revelou o secretario 
Regional das Finan~s. Raul 
Gomes dos Santos, ao regressar 
de uma viagem de trabalho a 
Lisboa, onde tratou de assuntos 
ligados ao departamento que 
chefia. 0 «grande espirito de 
compreensllo e de abertura» en
contrado junto do Governo Cen
tral, foi destacado por Raul 
Gomes dos Santos que, entre 
outros assuntos, tratou das re
ceitas e despesas do futuro Fundo 
Regional de Abastecimentos, da 
situa~ao das Caixas Econ6micas 
nos A9ores e da actividade das 
companhias de seguros nesta 
regiao. 

A pesca 
do cachalote 

As canoas baleeiras da ilha 
do Pico arpoaram, recentemente, 
os primeiros cachalotes do ano, 
especialmente nos portos de Sa
lao e Sao Mateus. Enquanto 
isto, a Secretaria Regional da 
Educa~o e da Cultura estA a 
tratar da instalatrio, na referida 
ilha, de urn Museu das Baleeiras, 
testemunho eloquente de muitos 
ignorados herolsmos, que ilus
tram localmente esta importante 
actividade ao Iongo dos ultimos 
dois seculos. 

0 titular daquela Secretaria, 
Reis Leite, assinara em breve a 
escritura de aquisi~ao de tres 
«Casas dos Botes» na vila das 
Lajes do Pico, a fim de a partir 
delas se instalar o Museu. 

Salientamos, como curiosidade 
hist6rica, que por altura da pro
clamatrio da independencia das 
col6nias britanicas da Amhica 
do Norte, j3 umas duzentas em
barca~es da Nova Jnglaterra 
cbegavam a vir anualmente aos 
mares dos A~res em busca do 
cachalote. Urn seculo depois 
ainda uma centena de barcos 
de New Bedford, no Estado 
de Massachusets, vinha com o 
mesmo objectivo ate as aguas 
do Faial e do Pico, o que levou 
entao alguns a~rianos a desen
volverem eles pr6prios as entllo 
chamadas «Companhias Ba
leeiras». 

Novas delegac;:oes 
da Caixa Geral 
de Depositos 

Jacinto Nunes, administrador 
da Caixa Geral de D epositos 
(CGD) deslocou-se a Madeira 
para assistir a inaugura~o de 
quatro novas agencias daquela 
institui~ao bancaria. Referindo
-se ao movimento bancario da 
CGD do Funchal, Jacinto Nu
nes afirmou que, actualmente e 
de dois milhoes de contos o 
valor dos dep6sitos recolhidos, 
mas os emprestimos concedidos 
sao muito superiores a esse mon
tante. 

«S6 para o sector do Turismo 
- acrescentou- foram autori
zados emprestimos na ordem 
dos novecentos mil contos.» 

0 presidente da CGD salien
tou ainda o apoio que estil a 
ser dado as autarquias locais 
para as quais existe uma linha 
de credito bonificado para sanea
mento bflsico. No caso especi
fico da Madeira, esta a ser desen
volvida uma actrio de apoio a 
habita~ao e produ~ao vinicola. 
As agencias agora inauguradas 
situam-se em Machico, Ribeira. 
Brava, Santana e S. Vicente. 

Obras 
em Porto Santo 

0 presidente do Govemo da 
Madeira, que efectuou uma vi
sita particular a ilha de Porto 
Santo, anunciou a agencia ANOP 
que o plano local de politica 
aero-portuaria sera definido ate 
ao fim do COrrente mes de Junbo. 

Alberto Joao Jardim afirmou 
que ~~o ministro da Republica 
prometeu uma resposta muito 
concreta sobre o assunto no 
decorrer do segundo trimestre 
deste ano». Declarou, tambem, 
que existem problemas no Cen
tro de SaUde de Porto Santo, 
sobretudo no que se refere ao 
apetrechamento tecnico e hu
mano, adiantando, contudo, que, 

fora do Funchal, o estabeleci
mento hospitalar Portosantense 
e talvez 0 que disp3e de melhores 
condi90es. 0 chefe do executivo 
madeirense informou ainda que 
o Governo a que preside vai 
aceitar uma proposta do Labo
rat6rio Nacional de Engenharia 
Civil no sentido de se fazer urn 
plano sobre a ilba, atraves do 
qual se possa equacionar, entre 
outros projectos, a questao do 
aproveitamento das aguas. 

Comemorac;:oes 
do «1 0 de Junho» 
de 1979 

Alberto Joiio Jardmr. 

0 presidente do Govemo Re
gional vai propor a Madeira 
para sede das celebra90es do 
dia 10 de Junho de 1979. 

Alberto Joao Jardim solicitou 
audiencia ao presidente da Re
publica para abordar, entre ou
tros pontos, as comemora~oes 
do Dia de Portugal, no pr6ximo 
ano. 0 encontro foi solicitado 
para a altura em que o presidente 
do Governo Regional regressara 
do Canada, depois de participar 
nos festejos do XXV Aniversa
rio da Comunidade Portuguesa 
residente naquele pais. 

Feira do Livro 
Decorreu na cidade do Fun

chat a Feira do Livro, certame 
que se vern realizando desde h{l 
quatro anos, como iniciativa da 
Comissao de Actividades Cul
turais da Ciimara Municipal do 
Funchal. 

A Expositrio-Feira do Livro 
contou com sete pavilhoes de 
seis livrarias locais e urn outro 
dedicado a organismos oficiais. 

No decorrer do certame houve 
actua~oes de ranchos folcl6ricos 
e no dia de encerramento uma 
manifestatrio dedicada as crian
~s. na qual se incluiram p~s 
de teatro de fantoches. 

Macau 
Garcia leandro 
visitou a China 

Garcia Leandro. 

«As autoridades chinesas en
caram as rela~es entre Portugal 
e a Republica Popular da China 
apenas como uma questao de 
tempo, cujo processo estA em 
desenvolvimento», declarou o 
governador Garcia Leandro, 
quando chegou a Macau depois 
de uma visita de 18 dias ilquelc 
pais. 

Em breves declara~oes a im
prensa, o coronel Garcia Lean
dro revelou que tivera dois en
contros oficiais com os respoo
saveis principals da provincia 
de Kwang Tung, em Cantiio, e 
que fora muito bern recebido 
«em toda a parte, com uma 
franqueza muito grande dos res
ponsaveis chineses». 

Depois de recordar que a visill 
fora feita «a convite das enti
dades oficiais daquele pais», Gar· 
cia Leandro reafirmou o facto 
da mesma representarclaramenle 
urn marco importante para a 
estabilidade de Macau e pan 
a aproxima~o dos povos por· 
tugues e chines. 

Nova pousada 
em Macau 

0 Governo de Macau aprovou 
urn projecto apresentado por 
urn comerciante local, que pmi 
a transformatrio da Fortaleza 
de S. Tiago da Barra numa pou
sada de caracteristicas tipica· 
mente portuguesas. As obras de 
adapta9iio a realizar na fortaleza 
deverao estar concluidas dentro 
de dois anos, nao sendo penni
tido aos construtores alterar o 
actual estilo arquitect6nico; pelo 
contra rio, est3 prevista a recupe
ra~ao de algumas muralhas, gua· 
ritas e fortifica~es existeotes. 
De notar que a Fortaleza de 
S. Tiago da Barra, construida 
em 1629 e considerada monu
mento nacional, se situa num 
local sobranceiro a Republica 
Popular da China. 
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AS ORIGENS 

Portalegre e cidade antiquis
sirna e de remota constru~o. 
testemunhada, ainda hoje, no 
trafVadO das ruas e vielas tor
tuosas e estreitas, resumindo em 
si a estrategia arquitect6nica da 
epoca guerreira em que a cidade 
foi edificada. 

Se o tempo trabalhou para 
diluir as recorda<;oes existentes 
sobre a funda<;ao da cidade, esta 
ganhou foros de lenda, coisa 
que, alias, acaba por vir a dar 
no mesmo, volvidos alguns anos, 
com as investiga,.Oes mais recen
tes a confirmarem a veracidade 
hist6rica da lenda que, afinal, 
nao e mais do que a memoria 
dos eventos, passada de pais 
para filhos, de gera~o para 
gera<;iio. De qualquer dos modos, 
parece que a cidade ja existia 
no tempo dos romanos, embora 
com localiza9iio diferente da que 
hoje se lhe conhece. 

Existem testemunbos, da res
ponsabilidade de Frei Amador 
Arrais, afianfVando que a cidade 
foi edificada com materia is apro
veitados da antiga cidade de 
Medobriga, fundada por Brigo, 
quarto rei de Espanha. 

A LENDA 

E o mesmo Frei Amador 
Arrais que nos diz que os tra
balhos da edifica,.iio de Porta
legre se desenrolaram cerca de 
1900 anos antes da nossa era. 

Efectivamente, segundo uma 
lenda de inspira,.iio latina, ainda 
hoje vulgarizada, teria sido um 
filho de Baco, Lysias, que urn 
belo dia, enamorado da beleza 
destas paragens, mandou edificar 
uma forta leza e urn templo con
sagrado a Dionisio segundo uns, 
ou a Baco, segundo outros. Na 
realidade tais constrw;:oes, com 
estas ou outras fun,.Oes, existi
ram no local onde se situa hoje 
a ermida a S. Crist6viio. De 
facto, perto destas ultimas, 0 

arroio que ali corre e ainda 
vulgarmente conhecido pelo 
nome de Ribeiro de Baco. 

De acordo com esta mesma 
lenda, Lysias teria dado a povoa-
9iiO o nome de Amaya ou Ameya. 

A !dade Media com as suas 
lutas territoriais, responsaveis 
pelo trafVadO da geografia poli
tica da Europa desses tempos, 
reduziu a entao pequena povoa
,.ao a ruinas. 

Existe urna outra versiio que 
d iz ter vindo o nome da cidade 
de Portus Alacer. Portus era 
urn local entre a Penha de 
S. Tome e a CabefVa de Mouro. 

\ 

Escudo da cidade 

PORT ALEGRE 
E OS REIS DE PORTUGAL 

Em 1259, D. Afonso II man
dou edificar o sltio onde existiam 
umas vendas - cuja importancia 
se presume grande dentro da 
contextura poiJtica de entiio 
conhecidas sob o nome de Por
telos. Daqui parece ter vindo o 
nome de Portalegre, talvez por 
deforma9iio oral e vicissitudes. 
vflrias, normais a tantos nomes 
de outras tantas terras de Por
tugal. Po rem, com a nova povoa-
9iio recem-formada sucedeu o 
mesmo que a sua antecessora: 
destrui9oes diversas em virtude 
das lu tas incessan tes entre cris
tiios e mouros. 

D. Dinis, em 1290, mandou 
edificar forte castelo, hoje desa
parecido, com duas majestosas 
muralhas de doze torres e oito 
portas. Destas coevas muralhas 
existem ainda hoje vestigios em 
born estado de conserva<;ao. Fi
nalmente, em 1549, D. Joiio III, 
criou o bispado de Portalegre. 

ELEMENTOS 
SOCIO-ECONOMICOS 

A industria portalegrense e 
notflvel a diversos titulos. Dela 
podemos salientar, dado o seu 
recente incremento e represen
tatividade, a fabrica «Finicisa», 
que produz fibra de poliester, 
correspondendo a crescente pro
cura deste material por parte 
da industria textil, com uma 
capacidade de produ9iio que a tin-

giu cerca de 3 mil toneladas, 
no ano de 1966, para, dez anos 
mais tarde, em 1976, alcan,.ar 
as 18 mil toneladas. Acrescente-se 
que se esta firma -que expor
tou em 1975 urn total de 13 
milhOes de contos - niio exis
tisse, obrigaria Portugal a im
portar Iibras de poliester, pre
judicando assim, seriamente, a 
nossa balanfVa de pagamentos 
com o estrangeiro. 

Porem, a industria portale
grense e constituida ainda por 
outras unidades nao menos im
portantes, onde se fabricam ro
lhas e corti,.a comprimida, tape
tes e tape,.arias, sedas, refrige
rantes, mosaicos, canastras e 
cestas, cantaria, moagem, pimen
tiio, carpintaria e marcenaria, 
azeite, etc. Existem, tambem, 
tradicionais especialidades que 
talvez niio possamos classificar 
como induslriais, tais como as 
dos doces de marcado cunho 
regional e alguma fama. 

ASSOCIATIVISMO 

A cidade conta nas suas tra
di9oes, com notaveis agremia
,.oes, associa,.oes e cooperativas 
de consumo, de produ,.iio ou 
simplesmente culturais e recrea
tivas, vindas em linha directa 
do surto libertario e sindicalista 
dos fins do seculo XIX Entre 
etas algumas se destacaram pela 
expansiio e obra realizada, tais 
como a Cooperativa Operaria 
Portalegrense, Montepio Opera
rio Artlstico Portalegrense, So-

ciedade Uniao Operaria, Banda 
Euterpe Portalegrense eo Clube 
Republica no. 

IMPRENSA LOCAL 

A imprensa local, de ontem 
e de hoje, tern vindo a desem· 
penhar importante papel no de
senvolvimento das potencialida· 
des da cidade e sua regiiio. Os 
jornais regionais, cada qual den· 
tro da sua especifica orienta~o. 
tern vindo denodadamente a 
manter viva a chama sagrada 
dos interesses locais e regionais. 
De resto, cabe aqui particular 
destaque para a imprensa regio
nal, cuja sobrevivencia continua 
amea,.ada, pois e ela que de 
modo indiscutivel tern vindo a 
servir como elo de liga<;ao entre 
as comunidades portuguesas que 
trabalham no estrangeiro e as 
respectivas terras de origem. c~ 
tamos alguns jornais de Porta· 
legre que se tern vindo a publicar 
ao Iongo dos anos: «0 Distrito 
de Portalegre», «A Voz Porta· 
legrense)) e «Correio de Porta· 
legre». Entre eles destacam-se 
«A Rabeca)) e «0 Distrito de 
Portalegre)), que ainda se publ~ 
cam. 

A CIDADE 

Portalegre oferece relevantes 
curiosidades ao VISitante, com 
os seus belos e vetustos edificios. 
de fachadas trabalhadas com 
primor, denunciando no tra~ 
as reminescenciasdo seculo XVII, 
altura em que abundaram na 
cidade os artistas de. esmerada 
colher para alvenaria, obreiros 
ignorados dos palacetes abraso
nados. 

A par da velba urbe, por 
onde a hist6ria respira, ainda, 
as suas narrativas e fa,.anbas, 
vflrios jardins diio-lhe espa~ 
verdes e pulmoes coloridos, amo
nizando uma paisagem urbana 
a todos os titulos repousante 
e benefica. 

Subir ao alto do miradouro 
natural de S. Crist6vao e, sem 
duvida, uma viagem obrigat6ria, 
se se quer admirar a beleza 
panorllmica da cidade. Efect~ 
vamente, dai se pode apreciar 
o maravilboso quadro do casa· 
rio, emoldurado em seu tipico 
alvinitente. 

Portalegre, terra branca, faz 
as honras do Alto Alentejo, 
num conjunto natural a que a 
sua serra - S. Mamede -, ser· 
vida por uma estrada de cerca 
de quinze quil6metros ate ao 
ponto mais alto - 1025 me-
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Escultura j/amenga (sec. XV) Museu Municipal 

Se Catedra/: Altar-mor em talha dourada Portico do Convento de S. Bernardo 



Josi Rigio tl entrada de sua casa, em Portalegre 

A<ptcto exterior da Casa·Museu Jose Regio 

Jose Re_gio 
e Portalegre 

«Em Portalegre, cidade 
Do Alto Alentejo, cercada 
De serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, 
Morei noma casa velha, 
Velha, grande, tosca e bela, 
A qual quis como se fora 
Feita para eu morar nela ... 

Cheia dos maus e bons cheiros 
Das casas que tern historia, 
Cheia da tenua, mas viva, obsidiante memoria 
De antigas gentes e tra~s, 
Cheia de sol nas vidra~as 
E de escuro nos recantos, 
Cbeia de medo e sossego, 
De sileocios e de espantos, 
- Quis-lhe bern, como se fora 
Tao feita ao gosto de outrora 
Como ao do meu aconchego. ( ... )» 

(on Fado. Obras Complclas, Poraugalia Ediaora. 1971) 

A sa/a de esculturas da Casa·Museu 
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Taptrorio dt Portalt!gre: << RI'stauratcio>> de Jocio Tmwes (1959). e•·ocando a suble•·arilo patri6tica de 1640 

tros -- , vern acrescen tar u m coo
junto de panoramas inusitados, 
para quem s6 conbece do Alen
tejo a chameca in6spita e moma. 

CASA-MUSEU 
DO POETA JOSE REGIO 

Foi esta Casa-Museu fundada 
pela Camara Municipal da edi
lidade, com o esp61io de arte 
antiga reunido pelo poeta. Abriu 
pela primeira vez ao publico 
em }.1aio de 1971 e encontra-se 
instalada na residencia do Alto 
da Boa Vista, onde o escritor 
viveu quando lecciona va no Li
ceu Nacional de Portalegre. 

A coleccrao e formada, oa sua 
quase totalidade, por p~s de 
arte popular, religiosa ou pro
fana, essencialmeote recolhidas 
na regiiio atraves das buscas 
incessantes de Jose Regio. Da 
arte religiosa sao de salientar a 
cole~ao de Cristos em madeira, 
entre os quais se conta urn de 
estilo g6tico, do seculo XV, e 
uma imagem de Santa Catarina, 
de origem francesa, do se
culo XVI. 

Ex-votos, alminhas. laminas, 
alguns marfins, ferros forjados, 
estanhos, orat6rios, alem de di
versas curiosidades do primi
uvo artesanato alentejaoo e bei
rao, constituem outros tantos 

p6los de atraccrao oa visita a 
esta Casa-Museu. 

MUSEU-BlBLIOTECA 
MUNICIPAL 

lnstalado no antigo Seminario 
Diocesano, este edificio, fundado 
nos fins do seculo XVI pelo 
Bispo D. Frei Amador Arrais, 
~uarda pec;as de grande valor. 
E digna de referencia a placa 
ou lapide comemorativa de 
Amaya, povoacrao que, para 
alguns, originou a cidade actual. 
0 recheio fundamental deste Mu
seu e constituido por pec;as de 
ornamental religioso; contudo, 
existem ainda pec;as da arte indo-

-portuguesa do seculo XVII e 
urn crucifixo do seculo XVIII 
de grande dimensiio. Salienta-se 
tambem a seccrao de mobiliario, 
estilo renascenc;a, c6modas estilo 
D. Joiio V e m6veis orientais. 
Das alfaias e ourivesaria reli
giosa, destaca-se uma cust6dia 
quinhentista, urn calice e uma 
pixide de prata dourada. E nota
vel a serie de pra lOS do se
culo XVII, das fabricas de Lis
boa, Estremoz, Norte de Por
tugal e Espanha. Alguns tapetes 
de Arraiolos das primeiras epo
cas - seculos XVII-XVIII - , 
caixas de rape e cbavenas de 
porcelanas da China completam 
o recheio do Museu. 

Portalegre: diiUI imagens Tl'feremes a industria de taperaria, no qual 0 rigor de exeCUfOO e acabamento e determinante no realiza~do de coda obra 
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lmprensa Regional 

Este semanario da imprensa 
rcP>nal, dirigida pelo dr. Virgi
lio Arruda, e editado em San
tarem, comemorou recentemente 
os seus 87 anos de vida, data 
16 por si eloquente da sua repre
sentatividade na galeria da 
imprensa regional portuguesa. 

«Correio do Ribatejo» foi 
desde a sua primeira bora grande 
paladino do regionalismo riba
tejano, promotor e incentivador 
de diversas e relevantes inicia
tivas e, por outro !ado, Ionge 
de limitar o seu papel ao noti
ciirio local, tern sido veiculo de 
divulga~ao cultural, hist6rica e 
artistica, olio s6 da regilio que 
tern procurado servir, mas de 
todo o Pais. Dele podemos dizer, 
sem exageros, que se coloca entre 
os mais dignos e bern elaborados 
semanarios regionalistas , 
fazendo «inveja», nalguns aspec
tos, a muitos peri6dicos de 
ambito nacional. 

Porque trabalhamos A nossa 
mesa com o «Correio do Riba
tejo»» e conhecemos o seu labor 
iseoto e boorado, daqui !he diri
gimos as nossas sauda~es, assi.m 
como sinceros votos de conti
nuidade em pro! da causa de bern 
servir e informar o povo riba
tejano. 

ccDistrito 
de Portalegre» 

Entrou no aoo do seu cente
nario 0 peri6dico regionalista 
«Distrito de Portalegre» que 
nesta cidade se publica sob a 
dir~ao de Jose Dias Heitor 
Patrao, como defensor dos inte
resses regionais. Como se pode 
ler no seu numero de aniversA
rio, «nao e frequente celebrar-se 
o 99.• aniversArio», no entanto, 
recorda-se este singular aconte
cimento, considerado «banal na 
bistoria da vida de qualquer 
coisa, mas significativo na quan
tidade de aoos que leva jA a 
publicar-se>>. 

«Distrito de Portalegre» e, de 
facto, peri6dico de idade signi
ficativa de uma permanSncia 
de uma permanencia tanto rna is 
desejada quanto sao bern reais 
as dificuldades de sobrevivSncia 
para a imprensa regional. Por 
isso, lhe endere~mos os nossos 
votos de longa e pr6spera vida. 

Encontro 
da lmprensa Regional Algarvia 
em Tavira 

Para assinalar o s.• aniversa
rio da sua publica~o. o peri6-
dico regionalista «0 Tavira>> pro
moveu um «Encontro da 
Impresa Regional Algarvia >>, 
que constituiu jomada de coo
vivio e de trabalho dos respon
sAveis que, a nivel distrital ser
vem a comunica~o social. 

Assim, estiveram presentes no 
Encontro os representantes dos 
jomais algarvios «A Voz de 
Louie>>, «Barlavento», «Folha de 
Domingo» , «0 Grusa>> , 
«0 Tavira», «0 Algarve», 
«0 Olhanense», «0 Nosso Jor
nal>>, «A Avezinha» e da Radio
difuslio Portuguesa do Sui. 

Na Cl!mara Municipal de 
Tavira, durante uma rece~lio 
aos participantes, o presideote 
do municipio, eng.• Jolio Rocha 
Prado, salientou a missao da 
comunica~o social ao servi~ 
do desenvolvimento e da pro
m~o da regiao. Seguiu-se a 
homenagem ao falecido joma
lista Sebastilio Leiria, com o 
descerramento de uma placa 
comemorativa no jardim publico 
desta cidade. 

[ 
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Finalmeote, teve inicio a ses
sao de trabalho numa sala do 
Aldeameoto. Em interven~oes 
plenas de interesse, de actuali
dade e sentido dos problemas e 
das responsabilidades da im
prensa regional no presente con
texto da vida portuguesa, os 
representantes da imprensa 
regional analisaram as questoes 
que afectam o sector. A redu
~o dos portes de expedi~o dos 
jomais para o estrangeiro, os 
elevados custos de produ~o e 
de expedicao, a necessidade de 
o Estado apoiar de forma efec
tiva o custo do papel, assim 
como a grave situa~ao econ6mica 
de grande das empresas editoras 
e a cria~o das associacoes de 
jomais e jomalistas do Algarve, 
foram algumas das questoes 
abordadas pelos participantes. 
De assinalar que foi aventada a 
hip6tese de ser editado urn jor
nal diario para todo o Algarve, 
porem, dadas as condi~ de 
dificil sobrevivencia da imprensa 
regional, tal iniciativa nao se 
assemelha, para jA, viAvel. 

•·• ,..._,,. IQ:Ir.IJ• ''oL'u • c-...,.... •m 

0 Algarve vai ter 
a sua Universidade 

Feiras 
Feira do Carmo 

Promovida pela «Venerflvel 
Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Monte do Carmo», 
com o apoio da Comissao Regio
nal de Turismo do Algarve e 
da Camara Municipal de Faro, 
vai decorrer, de 15 a 31 de 
Julho, mais uma edicao da 
secular «Feira do Carmo>>. 0 cer
tame, que no ano transacto foi 
transferido para o Largo de Sao 
Francisco, onde este ano voltara 
nova mente a realizar-se, incluira 
representacoes das actividades 
indu striais e comerciais do 
Algarve. 

P6voa de Lanhoso: 
· festas do Iugar 
de Sao Pedro 

0 Iugar de Sao Pedro vai 
ter de novo as suas tradiciooais 
festas. Este aoo, a sua comissao 
organizadora, de modo a olio 
estorvar as festas de Iugar do 
Horto, decidiu realizA-Ias nos 
dias I e 2 de Julho. A organi
za~o conta com a contribui~o 
de conjuntos musicais oriundos 
de Castelo da Maia e Vila Nova 
de Gaia. Outras iniciativas estlio 
previstas, como seja ornamen
ta~es, ilumina~es, passatempos 
infantais, bazar de prendas, etc. 
Estas festas, que tradicional
mente contam com a presen~ 
de muitos naturais regressados 
do estrangeiro, em periodo de 
ferias, procura continuar a tra
dicilo de fraternidade e alegria 
entre a comunidade local, cujos 
pergaminhos tao bairristicamente 
tern sido defendidos ano ap6s 
a no. 

. 

.. 
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REIS DE ESPANHA 
VISITARAM 
PORTUGAL 

Juc111 Carlos e Rama//1() Eanes: o encomro historico 
tm Gui11111riies. 

:\a vespcra da sua chegada a Lisboa. 
o rei Juan Carlos dirigiu ao povo portu
gues uma (<saudat;ao de amizadc e respeito», 
numa mensagem transmitida pcla RTP e 
na qual o soberano espanhol afirmava, 
nomeada mente: 

(<0 sentido universal que tern caracteri
zado os nossos povos atraves da Hist6ria 
aJudar-nos-a nos caminhos paralelos para 
rolaborat;ao e integrat;ao em ambitos cada 
\CZ mais amplos. Mas ha-de tambem levar
·nos a consolidar as nossas rela(foes mutuas 
sobre bases politicas e sociais adequadas 
a nossa epoca e aos ideais de responsabili
dade e participat;ao por que optaram os 
nossos povos». 

«U~1A POLITICA EXTERNA 
ORIENT ADA NA MESMA 
DIRECc;AO» 

Em entrevista concedida a televisao por
tuguesa, tambem o ministro espanhol das 
Relay()es Exteriores, Marcelino Oreja - que 
acompanhou o rei Juan Carlos nesta visita 
oficial , fez votos para que as relay()es 
entre as duas na~j:oes ibericas sejam «s61idas 
e intensas», seguindo «uma politica externa 
orientada na mesma direcyiio». 

Marcel ino Oreja confirmou ainda que 
((dentro de um prazo muito breve» deveriio 
ser abolidos os passaportes entre Portugal 
e Espanha, faltando apenas resolver «pro
blemas meramente tecnicos e administra-
11\0S>~. ((Estamos abertos a esses acordos 
e penso que as autoridades portuguesas 
tambem estao», acrescentou. 

Entrevistado igualmente pcla RTP, a 
prop6sito da visita do soberano espanhol 
ao nosso Pais, o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, Sa Machado, depois de se 
referir as rela(foes entre OS dois paises, 
salientaria que, (<tal como todos aqueles 
que. na Europa e no mundo, se sentem 
de algum modo solidarios com os destinos 

INICIO DE UMA NOVA ERA 
NAS RELA<;OES ENTRE 

OS DOIS PAISES ffiERICOS 

0 rei Juan Carlos de Espanha, acom
panhado pela rainha Sofia, efectuou uma 
visitl oficial ao nosso Pais, a convite 
do general Ramall10 Eanes. 

Em Guimariies, cidade considerada 
como «ber\'X) da nacionalidade», o Pre
sidente da Republica e o rei de Espanha 
procederam a assinatura formal do Tra
tado Luso-Espanbol de Amizade e Coope
ra~iio, o qual, como noticiamos, foi pri
meiramente rubricado em Madrid, no 
final do ano passado, pelos chefes de 
Govemo dos dois paises, Mario Soares 
e Adolfo Suarez, e havia ja obtido a 
aprova~iio da Assembleia da Republica 
Portuguesa e d$ Cortes espanholas. 

0 rei Juan Carlos e a rainlw Sofia. 

da Espanha e do seu povo, em Portugal 
existe grande admirat;ao pelo jovem rei 
que, em periodo recente da hist6ria do 
seu pais, que se adivinhava e temia tao 
eri(fado de dificuldades, soube, ao assumir 

as mais altas responsabilidades do Estado, 
conduzi-lo com lucidez e coragem no cami
nho da democracia e da paz». 

Em cerim6nia realizada no Palacio da 
Ajuda, o rei Juan Carlos condccorou com 
a Real Ordem de Carlos Ill - a mais 
importante condecorat;ao espanhola- o 
general Ramalho Eanes, que, por sua vez. 
distinguiu o monarca com o Grande Colar 
de Sant' lago da Espada. A cerim6nia esti
veram presentes, entre outras individuali
dadcs, o Primeiro-ministro, o presidente 
da Assembleia da Republica, o presidente 
do Supremo Tribunal de Justiya, o ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros e membros do 
Conselho da Revolut;ao. 

«DESAFIO A NOSSA CAPACIDADE 
CRIADORA» 

<(Ensina-nos a hist6ria comum que s6 
na convivencia e coopera(fao, respeitados 
os interesses dos oossos respectivos Esta
dos, e possivel contribuir para essa Europa 
a que pertencemos e em cujas comunidades 
politica e econ6mica queremos integrar
-nos», disse o Presidente da Republica ao 
discursar no final do jantar com que obse
quiou os reis de Espanha. 

<(No grande espayo europcu - continuou 
o general Ramalho Eanes - as na(foes 
estiio hoje mais pr6ximas e manifestam espe
ran~ e desejo de maior solidariedade. Mas 
os tradicionais egoismos dos Estados e a 
natural procura dos interesses pr6prios pelos 
diferentes grupos sociais nao escondem, 
aqui e alem, laivos de dcsconfianya que 
nao seria razoavel ignorar. Cabe-nos a 
nos, espanh6is e portuguescs, veneer a 
batalha psicol6gica que permitira dissipar 
as preocupay()es de urn mundo ainda per
turbado por contradiy()es resoluveis. Essa 
batalha e um desafio a nossa capacidade 
criadora». 

0 Presidente Eanes acentuou ser-lhe grato 
verificar que em ambos os lados da fronteira 
se estao a dar passos muito positivos no 
sentido de uma coopcra~o mais estreita. 
«Urn dos maiores sera, sem duvida, a coope
rat;ao na defesa dos direitos humanos, que 
nos e imposta pela indole e voca(fao dos 
nossos povos»,acrescentaria Ramalho Eanes. 
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\ 
«UMA REGIAO DE CONVJV£NCIA 
DEMOCRATICA» 

Em resposta ao discurso do Chefe de 
Estado portugues, o rei Juan Carlos afirmou 
que Portugal e Espanha sao chamados a 
refor~r a importancia estratt~gica do extremo 

sudoeste da Europa, criando ai uma «regiao 
de convivencia democratica, em liberdade, 
justi~ e paz; uma zona de progresso cul
tural e de avan~ tecnol6gico». 

«Portugal e Espanha - acen1uou, mais 
adianta, o monarca - situados na encru
zilhada da Europa com a Africa, na fron-

Os reis de Espanha ao desembarcarem no aeropono de Lisboa; Juan Carlos e Ramalho Eanes (em baixo) 
passam revista ao destacamento que. no aeroporto de Usboa. prestou as honras mllitares ao sobermro 
espanhol. 

teira do Mediterraneo com o Atlantico, 
no posto mais avan~do do continentt 
europeu voltado para a America, sao ch1· 
mados a uma grande coopera~o em qut 
o seu desenvolvimento politico, econ6mlQl 
e cultural pode refor~r ilimitadamentt a 
sua excepcional situa~o geografica. Para 
tanto e preciso que imaginemos f6rmulas 
realistas, mas validas, de colabora~o. Fel~ 
cito-me pelo facto de, recentemente, oom 
a visita a Espanha do vosso Primeiro-minis
tro, dr. Mario Soares, termos podido as~
nar urn tratado de amizade que substitui 
urn pacto politico anterior que j{l tinba 
perdido a sua eficlcia. Este novo tratado 
de amizade deve ser o instrumento realist1 
do nosso trabalho comum». 

Durante o segundo dia da sua estada em 
Lisboa, o rei de Espanha recebeu em audien· 
cia, no Palacio de Queluz - onde ficou 
instalado durante esta visita oficial-, o 
Primeiro-ministro, Mario Soares, e, mais 
tarde, o corpo diplomatico acreditado na 
capital portuguesa. 

Juan Carlos visitou ainda a Funda~o 
Gulbenkian, ai inaugurando uma expos~o 
de pintura espanhola contemporanea, e 
depos uma coroa de ftores no monumento 
aos Navegadores, em Belem, tendo depois 
visitado o lnstituto Espanhol, a Ciima11 
Municipal de Lisboa e a Assembleia da 
Republica. 

A noite, o Primeiro-ministro ofereceu aos 
soberanos espanh6is urn jantar no paJacio 
da vila de Sintra. 

0 ministro espanhol das Rela~iies Exte· 
riores, Marcelino Oreja, e o seu hom61ogo 
portuguSs, Sa Machado, tiveram, entretanto, 
uma sessao de conversa~oes, que decorreu 
no Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, 
para debater temas gerais e os sectores de 
coopera~o incluidos no novo Tratado luso
-espanhol. 

VISITA AO PORTO 

No Porto, para onde seguiram de avilo 
com a sua comitiva, o rei Juan Carlos e a 
rainha Sofia foram recebidos pelo gover· 
nador civil do distrito , Mario Cal Brandao, 
pelo presidente do municipio, Aureliaoo 
Veloso, e pelo comandante da Regiao Militar 
do Norte, general Duarte Silva. 

Na Casa do Infante, sede do gabinett 
h ist6rico da cidade, os reis de Espanba 
inauguraram a Exposi~o Luso-Espanhola 
sobre Expansao Ultra marina nos seculos XV 
a XIX, dirigindo-se a seguir a Camara 
Municipal. 

Depois de receberem os cumprimentos 
de cerca de 70 pessoas pertencentes a col6nia 
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espanhola residente no Porto, os soberanos 
seguiram para Guimar1ies, sendo ai aguar
dados pelo Presidente da Republica e eocon
trando-se, ainda, presentes o Primeiro-mi
nistro, urn representante do arcebispo pri
maz, o governador civil do distrito e o 
presidente do municipio vimaranense. 

ASSINATURA DO TRAT ADO 
DE AMIZADE E COOPERA<;AO 

No sal1io nobre dos Pa90s do Duque de 
Bragan~ decorreu a cerim6nia de assinatura 
formal do Tratado Luso-Espanhol de Ami
zade e Cooperar;1io que, como foi noticiado, 
anula e substitui o chama do «Pacto Iberico», 
celebrado em 1939. 

Recorda-se, entre outros pontos dignos 
de destaque, que, nos termos deste acordo, 
Portugal e Espanha expressam a «sua von
lade de manter uma pratica de boa vizi
nhan~ e de multipla cooperar;ao, quer no 
plano bilateral, quer no quadro das orga
nizar;oes internacionais de que sao membros, 
com vista a promor;ao dos ideais da tiber
dade, bem-estar social e progresso dos seus 
povos». Os dois paises declaram tambem 
abster-se «de qualquer ingerencia nos assun
tos pr6prios da outra parte», reafirmando 
«a inviolabilidade das suas fronteiras comuns 
e a integridade dos seus territ6rios», e rei
teram (<a validade dos acordos de coopera
~o em vigor» entre ambos. 

0 novo Tratado refere-se igualmente ao 
incremento das relar;Oes econ6micas e a 
urn maior intercambio comercial, cultural, 
cientifico e tecnol6gico entre os dois paises. 
0 trabalho da Comissao Internacional de 
Limites entre Portugal e Espanha e tambem 
mencionado no documento, como objectivo 
de vir a ser impulsionado, comprometendo-se 
ambos os Estados ((num espirito de boa vixi
nhan~. a promover a protecr;ao e aprovei
tamento racional dos recursos naturais de 
uso comum e a coordenar os seus esfor9QS 
com vista a conseguir urn maior e mais 
harmonioso desenvolvimento econ6mico
·social das zonas fronteirir;as». 

Recorda-se ainda que, para supervisar a 
aplicar;ao do convenio, foi conjuntamente 
criado urn Conselho para a Cooperar;ao 
Luso-Espanhola, chefiado pelos respectivos 
ministros dos Neg6cios Estrangeiros. 

No discurso que proferiu ap6s a ceri
m6nia de ratificar;ao do Tratado de Amizade 
e Coopera~o. o general Ramalho Eanes 
afirmaria, a dado pas so: 

((A Espanha e Portugal comer;am hoje 
· a escrever uma nova hist6ria nas suas rela
~oes seculares. 0 Tratado de Amizade, 
cujos instrumentos foram trocados pelos 

Governos dos dois paises, s6 tern paralelo 
nos grandes convenios de urn passado lon
ginquo. Traduz a vontade politica livre
mente afirmada pelos nossos povos, substi
tuindo urn acordo minado nos seus funda
mentos pela ilegitimidade dos governantes. 
Estabelece o principio activo das consultas 

Troca de condecorafoes entre os Chefes de Estado 
de Portugal e da Espanha. no Palticio da Ajuda. 

Juan Carlos de Espanha no momenta em que <lepo
sita••a uma coroa de flares no monumento aos 
Descobrimentos, em Betem. 

mutuas, consagra a firme determina~1io de 
uma coopera~o efectiva, visa uma dina
mica que proporcione indiscutiveis vanta
gens a ambos os povos. Nao se distingue 
apenas pela sua genese democratica, mas 
igualmente pela sua conformidade com os 
interesses nacionais dos dois paises.» 

Os reis de Espanha, acompanhados pelo presidente 
da Camara Municipal de Lisboa, assinam o Livro 
de Honra do municipio lisboeta. 
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Os dois Cltefe.r de Estado, ladeatlos pelas esposas, brindam no /uta/ do banquete rea/izado no Palacio tla Ajuda. Os do is Chejes de £statio e esposas. na 
Embaixada espanhola. 

visitaram Portugal 

«A EUROPA NAO SE FARA 
SEM A ESPANHA E PORTUGAb 

0 Presidente da Republica referir-se-ia, 
mais adiante, A integra~o europeia dos 
dois Estados ibericos, declarando que «a 
Europa, como continente democnltico, como 
espaw politico, economica e militarmente 
integrado, nao se fara sem a Espanha e 
Portugal». 

<<Somos indispeosaveis A constru~o euro
peia, sabemos disso, olio hit razlio para o 
escondermos», acentuou Ramalho Eanes, 

acrescentando: <<Pela nossa parte, portu
gueses e espanh6is saberemos responder ao 
desafio que a nossa indispensabilidade na 
Europa nos imp3e». 

Este mesmo tema seria abordado pelo 
rei Juan Carlos que, falando a seguir, 
afirmou estar convicto de que <<Portugal e 
Espanha estarao A altura das exigencia$ 
desta bora», na certeza de que o novo 
Tratado <<sera urn instrumento capaz para 
potenciar a nossa cooperat,:ao bilateral e 
o nosso esfor9o comum em beneficio da 
unidade europeia». 

<<Portugal e Espanha, solidarios, traba
lbando juntos no mutuo respeito das suas 
personalidades, em carreira para uma meta 
que e tambem a dos outros paises do nosso 
continente onde se professam os mesmos 
valores: eis aqui o ideal eo imperative que 
hoje nos propomos, em cumprimento da 
missao bist6rica e do destino destas grandes 
nat,:oes irmas», disse, a terminar, o soberano 
espanhol. 

No regresso a Lisboa, o rei Juan Carlos 
e a rainha Sofia ofereceram um jantar na 
Embaixada de Espaoha, tendo o monarca 
enaltecido <<a fidalguia, a hospitalidade, a 
franqueza e o denodado esfort,:o» do povo 
portugues, qualidades essas que considerou 

suficientes para ultrapassar todas as fases 
de incerteza. 

Falando de improviso, <<como cidadao 
e Presidente da Republica», o general Rama
lho Eanes referiu-se a destrui~o parcial 
da Embaixada de Espanha, em 1975, consi
derando que «aqueles que trouxeram parte 
do povo portugues a esta Embaixada e a 
destruiram, eram contra- revolucionarios, 
eram os que de portugueses apenas tinham 
o nome, porque nero sequer perceberam 
que o futuro deste Pais hA-de construir-se 
olhando a Europa de maos dadas com a 
Espanha». 

OFERTA DE ~ BARCO A VELA 
AO CLUBE NAVAL DE CASCAIS 

No dia seguinte, e ap6s terem recebido. 
no Palacio de Queluz, a colonia espanhola 
residente em Lisboa, os soberanos deslo
caram-se a Cascais, tendo o rei Juan Carlos, 
numa cerim6nia simples, procedido a oferta 
de urn barco a vela da classe 470 ao Clube 
Naval da vila. Esta embarca~o servini 
para os treinos da select,:ao portuguesa da 
modalidade que, actualmente se prepara 
para as pr6ximas Olimpiadas. 

Antes da cerim6nia, realizaram-se tres 
regatas da classe 470, saindo vencedor o 
espanhol Antonio Gorostegui - medalha 
de prata nos ultimos Jogos Olimpicos -. 
fazendo equipa com Pedro Millet. Na segunda 
posiyao ficaram os portugueses Helder Gui
maraes-Jose Penaforte. Participaram 17 equi
pas, cinco das quais espanbolas. 

Dirigentes do Clube Naval de Cascais 
entregaram ao rei de Espanha os perga
minhos de socio e comodoro honorario 
daquela agremia~o. 

A estada dos soberanos espanhois em 
Cascais, durante dois dias, decorreu a titulo 
particular. 

«EXISTE 0 DESEJO 
DE ENTENDIMENTO>> 

Durante uma conferencia de imprensa 
em Lisboa, o ministro espanhol das Rela
yees Exteriores prometeu que o seu pais 
ira estudar, no ambito do Conselho Perma
nente Luso-Espanhol, alguns dos <<pequenos 
problemas» suscitados pela opiniao publica 
portuguesa e a que os jornalistas presentes 
no encontro fizeram referencia: a instalat,:ao 
de centra is termonucleares espanholas junto 
da fronteira entre os dois paises, a activi
dade dos pesqueiros espanhois nas aguas 
do Algarve e do Norte de Portugal e a 
utilizat,:ao de aguas internacionais. 
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Os dois Chefes de Esrado e l'!po.!as rrocam brindes no final do almo>o realizado 
no Paro Ducal de Guimau1c.!. 

0 Presldeme da Republica e os refs de Esp/lnha foram calorosamenre sautku/os 
pela popular(1o vlmaranense. 
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«Existe o desejo de entendimento, e as 
duas partes adoptaram ja uma decisllo poli
tica, para que eventuais problemas sejam 
resolvidos», acrescentou Marcelino Oreja. 

Interrogado sobre a possivel adop~ao 
de medidas que pennitam superar o actual 
desequilibrio existente nas trocas comer
ciais entre os do is paises - as exporta~oes 
espanholas para Portugal sao cinco vezes 
superiores as exporta~oes de produtos por
tugueses para Espanha -, Marcelino Oreja 
acentuaria que as referidas rela~oes «aumen
taram nos ultimos anos» e estllo agora no 
seu nivel mais alto, tendo crescido o nivel 
das exporta~es «para ambas as partes». 

ACORDO COMPLEMENTAR 
DE SEGURAN~A SOCIAL 

Antecedendo a visita dos soberanos espa
nhois ao nosso Pais, foi assinado, em Lis boa, 
urn acordo complementar de seguran~ 
social, criando a possibilidade de os bene-

Joao Lima destacou, na ocasiiio, o signi
ficado deste acordo, considerando-o como 
urn novo passo no sentido de tornar «reais 
e concretas» as rela~oes entre os dois paises 
ibericos. 

0 embaixador espanhol salientou, por 
sua vez, o «caracter humano» do convenio 
e o seu «impacto directo em beneficio dos 
cidadaos de ambos os paiseS>>, refor~ndo 
o «caminho de coopera~ao que empreende
mos com o maior empenho». 

JAIME GAMA EM MADRID 

Anteriormente deslocara-se a Madrid o 
ministro da Admioistra~o lntema, Jaime 
Gama, que naquela cidade e em Toledo 
manteve conversa~oes com o seu hom61ogo 
espanhol, Rodolfo Martin Villa, tendo-se 
ainda avistado com o chefe do Governo de 
Espanha, Adolfo Suarez. 

No final das cooversa~oes foi divulgado 
um comunicado coojunto no qual se rea-

explosivos, roubo de veiculos e cootra
bando; 

Estabelecer a colabora~o entre os dois 
paises no quadro do Acordo Antiterrorista 
recentemente adoptado pelo Conselho da 
Europa; 

Criar grupos mistos de trabalho, a nivel 
de tecnicos, destinados a estudar os varios 
temas abordados e desenvolvidos no desen
rolar das conversa~es no dominio da delin
quencia co mum e do terrorismo ; 

Assegurar o intercambio regular entre 
os dois Ministerios de informa~es, expe
riencias, disposi~oes legais e normas de 
actua~o em todos os assuntos de interesse 
comum; institucionalizar reunii>es peri6-
dicas entre os dois ministros, duas vezes por 
ano, em Lisboa e em Madrid». 

0 ministro Jaime Gama convidou o seu 
colega espanhol, Martin Villa, a visitar ofi
cialmente Portugal, convite que foi aceite, 
realizando-se a viagem ainda este ano. 

No aeroporto do Portela, os soberanos espanh6is, acompanhados pelo Presidente Eanes e esposa, momentos antes de deixarem a capital portuguesa. rumo a Madrid. 

ficiarios da Previdencia portuguesa recebe
rem assistencia medica e medicamentosa 
atraves das institui~oes espanholas de segu
ran~ social. Este novo acordo alarga o 
ambito de um convenio ja existente entre 
os dois palses, ao abrigo dos quais os cida
daos portugueses e espanh6is tinham direito 
a receber as suas pensi>es de reforma fora 
do seu pais de origem. A partir de agora, 
passara igualmente a ser possivel aos por
tugueses e espanh6is em transito ou em 
ferias beneficiarem de condi~oes de assis
tencia no outro pais, em igualdade de con
di~s. 

0 documento foi assioado pclo secretario 
de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Emigra~o, Joiio Lima, e pelo embaixador 
de Espanba em Lisboa, Fernando Rodriguez 
Porrero. 

firmava «o espirito de colabora~o que tern 
caracterizado as rela~oes entre os dois 
Governos, empenhados no desenvolvimento 
do processo democratico nos respectivos 
paises». 

Os dois ministros manifestaram o desejo 
de ((prosseguir o estudo, analise e proposta 
de solu~es concretas sobre temas de inte
resse co mum aos do is Ministerios, tais como: 
autoriza~es de passagem, postos frontei
rii;os, licen~s de residencia e de trabalho 
e a pr6xima supressao do passaporte». 

Ainda segundo o comunicado, as delega
~oes de Portugal e Espanha decidiram 
tambem: 

((Coordenar esfor~s e a~oes das fo~s 
de seguran~ intema de ambos os paises 
na !uta contra a delinquencia comum e em 
especial contra o trafico de drogas, armas, 

ACORDO S OBRE 
ENGENHARIA T£XTIL 

A formai;ao de tecnicos de engenharia 
textil com vista ao progresso tecnol6gico 
da industria nacional deste sector, e o 
objectivo principal do acordo luso-espanhol 
de coopera~o tecnica e cientifica, assinado 
em Lisboa pelo embaixador de Espanha 
e pelo rninistro dos Neg6cios Estrangeiros. 

Alem do ministro da Educa~llo e Cultura 
e do secretario de Estado da Juventude 
e Desportos, estiveram presentes a ceri
m6nia os directores do lnstituto Politecnico 
da Covilhii e da Escola Superior de Enge
nheiros lndustriais de Tarrasa, que assina
ram urn protocolo tecnico, regulamentando 
as nonnas de execui;ilo do rcfertdo acordo. 
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CONFERENCIA DA UNESCO 
SUHRE PROTECCAO 

DO PATRIMONIO CULTURAL 
40 Realizou-se em Lisboa, na Funda~iio Gul-

benkian, uma conferencia da UNESCO 
(organiza~iio das Na~oes Unidas para a edu
ca~ao, ciencia e cultura) dedicada a protec~ao 
dos bens cu/turais moveis, na qual participa
ram cerco de /50 tecnicos de 27 poises. 
·A delega~ao portuguesa foi presidida pelo 
dr. Antonio Maria Pereira e integram repre
sentantes dos Ministerios dos Negocios 
Estrangeiros e das Finan~as, da Secretaria 
de Estado da Cultura e da Funda~iio Gul
benkian. 

A sessiio inaugural desta Conferencia esti
veram presentes os ministros dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Educa~o e Cultura, 
o secretario de Estado da Cultura, o direc
tor-geral adjunto da UNESCO e o presi
dente da Funda~o Gulbenkian. 

PORTUGUf.s PODERA SER 
UMA DAS LlNGUAS OFICIAIS 
DA UNESCO 

Ao defender a inclusao da lingua portu
guesa entre as linguas oficiais da UNESCO, 
o ministro dos Neg6cios Estrangeiros recor
dou que a nossa lingua e hoje falada por 
cerca de ISO milhoes de pessoas, referindo, 
a prop6sito, que o Governo portugues regis
tara com agrado a receptividade a esta tese 
por parte do director-geral da UNESCO, 
quando da sua visita oficial ao nosso Pais. 
Sa Machado acentuaria, por outro !ado, que 
a realizac;ao desta Conferencia em Portugal 
resultava das excelentes relac;Oes que man
temos com a UNESCO e do recooheci
mento do papel desempenhado por Portugal 
no quadro das relac;Oes internacionais. 

Falou a seguir o secretario de Estado da 
Cultura que sublinharia a vontade do Estado 
portugues em cumprir o objectivo constitu
cional contido no artigo 78, no qual se esta
belece que «o Estado tern a obrigac;ao de 
preservar, defender e valorizar o patrim6-
nio cultural do povo portugues». 

Depois de aludir a recente destrui~o pelo 
fogo do recheio da Faculdade de Ciencias 
de Lisboa e a demoli~o da lgreja de Joane, 
Ant6nio Reis anunciou urn conjunto de 
medidas destinadas a salvaguardar os bens 
culturais. Assim, sera criado o lnstituto de 
Salvaguarda do Patrim6nio Cultural e Natu
ral c elaboradas a Carta Arqueo16gica de 
Portugal e a Carta Muscol6gica Nacional, 
procedendo-se aind:l a invcntaria~o das 
bibliotecas e arquivos e a edifica~o de 
novas iostalac;oes, obedecendo a todos os 
requisitos de seguranc;a, para o Arquivo 
Nacional da Torre <Y T(\U'IbO. 

«COOPERA~AO EXEMPLAR» 
ENTRE PORTUGAL E A UNESCO 

Na sua intcrven,:ao, depois de conside
rar que a coopera~o entre o nosso Pais 
c a UNESCO <<C exemplan>, o director-geral 
adjunto da Organiza,:iio, Gerard Bolla, refe
riu que urn dos principais objectivos desta 
Conferencia em Lisboa era debater «o fen6-
meno grave que preocupa numerosos gover
nos e que encontra urn largo eco na imprensa 
escrita e falada: o roubo de obras de arte 
e de objectos arqueol6gicos, o vandalismo 
no patrim6nio cultural e os traficos ilicitos, 
que todos os paises sofrem, mas sobretudo 
os paises em vias de dcsenvolvimento». 

No ambito das medidas de protec~o dos 

culturais m6veis localizados em edificios 
de cultos religiosos e em locais arqueolO. 
gicos, alem de valores culturais envolvidos 
em intercambio. 

0 projecto recomenda tambem que os 
Estados membros fomentem «o estabelec~ 
mento de urn inventario sistematico e a 
cataloga~o dos bens culturais, incluindo 
a maxima precisiio e segundo metodos espe
cialmente estudados (fichas normalizadas. 
fotografias, se necessario microfilmes)>> eest~ 
mulem os museus a adoptar «urn sistema 
global de medidas praticas e dispositivos 
de seguranc;a>> visando a defesa do scu 
patrim6nio. Por outro !ado, dever-se-a asse
gurar a todos os bens culturais m6veis •coll
dic;oes e formas de conserva~o, dispos~ 

0 mmisrro dos Negocios Esrra11geiros. SO Machado, disrorsa IILl sessiJo inaugural da Confertncia do 
UNESCO sobre a prorecriio da patrinronio cultural. A seu /ada esriio o presideme da Fundariio Gulbenkimt. 
o director-gera/ adjunro da UNESCO. o nrinisrro da Educariio e Cultura eo secretorio de Esrada do Culrr110 

bens culturais, Gerar Bolla salientaria a 
acc;iio dos servi,:os nacionais de Policia que 
criaram secc;Oes especializadas para actuar 
no plano ioternacional, com destaque para 
a Interpol, representada na reuniiio. 

MEDIDAS CONCRETAS 
PARA A DEFESA 
DO PATRIMONIO CULTURAL 

0 texto final do projecto de recomenda
c;iio elaborado nesta reuniiio- e que sera 
aprovado, no final do corrente ano, pela 
Coofereocia Geral da UNESCO - . preve 
a cobertura de riscos para museus e insta
la~oes similares, colec~oes particulares, bens 

e transporte, ca pazes de os por ao abrigo 
de quaisquer agentes susceptiveis de os 
danificar ou destruir». 

Este documento final propiie a atribui~o 
dos creditos necessarios para que os muscus 
e instituic;Oes simila res possam aplicar a; 
medidas preconizadas, incluindo a forma!;io 
de pessoal auxiliar e de seguranya e a cria~o 
de centros regionais de restauro. 

Recomenda-se tambem, no documento. 
que os Estados membros evitem anuir a 
pedidos de resgate e facilitem a prot~ 
de colecc;oes particulares, sendo ainda dada 
especial aten~o as normas prevendo o 
combate a roubos, escavac;oes ilegais. \'ill· 

dalismo e utiliza~o de falsificayiies. pelo 
que se propiie a adop~ao de penalidades 



Dois aspectos de uma das sessoes de trabalho da Conferencia. 

severas a aplicar em tais casos e o estabe
lecimentos de acordo internacionais de 
coopera~o, em materia de assistencia juri
dica e preven~o de delitos. 

<<UMA REUNIAO HISTORICA 
PARA A HUMANIDADE» 

0 chefe da delega~o portuguesa, Anto
nio Maria Pereira, ao discursar na sessao 
de encerramento da Conferencia, conside
rou a mesma como <<uma reuniao hist6rica 
para a humanidade», dado que «pela pri
meira vez foi feito urn esfor~ decidido e 
coerente, a nivel intergovernamental, pela 
UNESCO, com o objectivo de conseguir 
medidas eficazes para a prevenfVaO dos riscos 

e a prote~ao dos patrim6nios culturais dos 
povos, os quais constituem a heranfVa com urn 
da humanidade». 
Ant6~ Maria Pereira sublinhou tam

bern o ~!acter hist6rico desta reuniao, sob 
urn ponto de vista especificamente portu
gues, ja por ser a primeira m1ctat1va do 
genero que a UNESCO realizou no nosso 
Pais, ja por, pela primeira vez, ter sido 
utilizada a lingua portuguesa em documen
tos daquela organiza~o internacional. 

«Esse facto - disse - vai ao 'encontro 
de uma realidade politica e cultural recente 
que a UNESCO nao pode ignorar: o acesso 
a independencia de cinco novos Estados 
africanos, que ja sao membros da Orga
niza~o». 
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MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 
DEBATED EM BRUXELAS 

A ADESAO DE PORTUGAL A CEE 
42 No final de uma viagem a Bruxe/as, 

Estrasburgo e Paris, o ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros, Vflor Sti Machado, mos
trou-se convicto de que as negocia~oes for
mais com vista a adesiio de Portugal a Comu
nidade Economica Europeia devem iniciar-se 
em Outubro proximo. Antes, porem, o Con
se/ho de Ministros da CEE deverti apreciar 
o parecer da comissiio executiva sobre o 
pedido de ingresso apresentado pelo nosso 
Pais. Sa Machado, que em Bruxelas manteve 
conversa~iJes com o presidente e o vice-pre
sidente da comissiio executiva da CEE e com 
ministros dos poises membros da Comuni
dade. avistou-se ainda com o secretario-geral 
da NATO, tendo depois participado, em 
Estrasburgo na reuniiio dos ministros da 
Conselho da Europa. Em Paris, o titular 
da pasta dos Negocios Estrangeiros teve um 
encontro com o embaixador da China em 
Fran~a. 

Em declara9oes a Anop, Sa Machado 
considerou o inicio das negocia9oes urn 
«marco fundamentab> no processo de adc
sao a CEE, ja que, a partir desse momento, 
Portugal podeni beneficiar das chamadas 
«o~es especificas comuns» que consistem 
num apoio econ6mico ao desenvolvimento 
industrial dos paises candidates a Comu
nidade. 

0 problema do alargamento da CEE a 
Portugal, Espanha e Grecia, tern sido motivo 
de polemica junto da opiniao publica de 
alguns dos paises membros que receiam 
prejuizos para a Comunidade. Tal atitude 
parece ter sofrido altera,.ao com a publi
ca,.llo de urn relat6rio que analisa global
mente a questao do alargamento. Segundo 
o ministro dos Neg6cios Estrangeiros, veri
fica-se, assim, a tendencia para substituir 
o «mas» econ6mico pelo «sim» politico. 

AUTONOMIA NA INTEGRAl;AO 
DE PO RTUGAL NA COMUNIDAD£ 

Em todos os contactos que teve com diri
gentes do Mercado Comum, Sa Machado 
manifestou a opiniao de que deveni ser 
aut6nomo o processo de adesao de cada 
urn dos paiscs ibericos a CEE. 

«Temos uma precedencia cronol6gica, 
alem de que para nos e politicamente 
importante que o nosso processo tenha 
autonomia e se fa,.a por etapas cronol6-
gicas bern visiveis, pelo menos numa pri
meira fase. Por outro lado, os problemas 
econ6micos que Portugal p3e a Comuni
dade nao sao iguais aos da Espanha. A glo
baliza~o nao nos interessa de maneira 
nenhuma e permito-me afirmar que tam-

Bruxelas: o ministro portugu~s dos Neg6cios Estrangeiros com Roy Jenkins ( d esquerda) e Lorenzo 
Natali. respectivamente, presidente e vice-presidente da Comisstlo Executlva da CEE. 

bern nao interessa a Espanha», declarou 
o ministro. 

Durante a sua visita a sede da CEE, 
em Bruxelas, Sa Machado teve encontros 
com Roy Jenkins e Lorenzo Natali, respec
tivamente, presidente e vice-presidente da 
comissao executiva da Comunidade, com 
quem analisou problemas relativos ao pro
cesso de adesao de Portugal e ao alarga
mento do Mercado Comum. 

«ETAPA NECESSARIA>> 

Sa Machado avistou-se, por outro lado, 
com o primeiro-ministro belga, Leo Tin
demans, o quaJ reafirmou <<de forma muito 
clara e inequivoca>> o apoio do seu pais 
quanto a adeslio de Portugal a Comuni
dade, acrescentando que «dificuldades de 
ordem tecnica que eventualmente possam 
surgir, nao prejudicarao de forma alguma 
a referida adesao>>. Leo Tindemans diria, 
a prop6sito, que problemas de ordem tec
nica nao poderiam condicionar o que ele 
pr6prio classificou de «etapa necessaria para 
a constru,.ao de urn projecto politico supe
rior», dado que «se a entrada de Portugal 
p3e agora problemas particularmente difi
ceis, a Europa tern de perceber isso e ajuda-lo 
a rapidamente veneer as dificuldades». 

0 ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
conferenciou tambem com o seu hom6logo 
belga, Henri Simonet, tendo sido abordados 

diversos pontos de pol!tica intemacional, 
bern como as rela90es bilaterais dos do1s 
paises, verificando-se uma coincidencia de 
posiQoes e urn desejo reciproco de cola!» 
ra,.ao «franca e proficua>>. 

Comentando o encontro que teve com 
o secretario-geral da NATO, Joseph Luns, 
o ministro referiu que, entre outros assun· 
tos, havia sido analisada a possivel implan· 
ta~Ylio, no ambito da NATO, de estruturas 
industriais no nosso Pais, o que permitiria 
que as nossas relaQ<Ies com a Organiza~o 

tivessem «uma tradu~o no plano econ6-
mico, benefica para Portugal>>. 

QUALIFICAl;OES 
DAS UNIVERSIDADES 
PORTUGUESAS RECONHECIDAS 
PELO CONSELHO DA EUROPA 

Em Estrasburgo, Vitor Sa Machado par· 
ticipou na reuniao do Comite de Ministros 
do Conselho da Europa e assinou urn con· 
junto de convenc3es e protocolos que ligam 
mais intimamente o nosso Pais a Europa. 
a conven,.ao relativa a equivalencia de dipJo. 
mas para acesso aos estabelecimentos un~ 
versitarios; a convenQiio sobre equivaleoca 
dos periodos de estudos universitarios; e a 
conven,.ao sobre o reconhecimento acade· 
mico das qualificaQ<Ies universitarias. Assim. 
os diplomas e graus academicos das univer· 
sidades portuguesas passaram a ser reco-



nhecidos em todos os paises membros do 
Conselho da Europa. 

ASSJNADO PROT OCOLO 
A CO~VEN~AO EUROPEIA 
DOS DIREITOS HUMANOS 

0 mmistro portugues assinou ainda- sob 
re~erva de ratifica~ao pela Assembleia da 
Republica - o protocolo n.• 4 a Conven
~ao Europeia dos Direitos do Homem, que 
reconhece certos direitos e garantias nao 
incluidos em textos anteriores: direito de 
circular hvremente e de escolha de residen
cia, mterdi~o de exilar os seus proprios 
cidadaos e de ex pulsar colectivamente estran
getros. 

Outre documento assinado por Sa 
Machado foi o segundo protocolo a Con
ven~ao Europeia de Extradivilo, que com
pleta o documento anteriormente estabele
cida sobre a materia pelo Conselho da 
Europa, no que respeita a infra~oes fiscais 
de julgamentos a revelia e de amnistia. 

AS RELA~OES LUSO-CHINESAS 

Foi considcrado como «muito impor
tantC)I para o estabelecimento das rela~oes 
dtplomaticas entre Portugal e a Republica 
Popular da Chma, o encontro que o minis
tro dos Neg6cios Estrangeiros teve com o 
embatxador daquele pais na capital fran
cesa, Han Ke-Hua. 

Durante a reuniao, que decorreu na 
Embaixada de Portugal em Paris, foram 
debatidas, alem de questoes de ordem inter
nacional, as relavoes comerciais luso·chine
~~ e a necessidade de os dois paises respei
tarem a~ etapas conducentes ao estabeleci
mento das rela9oes diplomaticas, tendo o 
dtplomata chines considerado que a aber
tura, na capital portuguesa, de uma dele
gavao da agencia noticiosa Nova China 
constituiu urn «passo importante)l nesse sen
tide. Sa Machado sugeriu a Han Ke-Hua 
a realua9ao de um proximo encontro em 
Lisboa. 

0 ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
avtstou-se ainda com o seu bom6logo fran
ces, Louis de Guiringaud, a quem convidou 
a vtsitar Portugal, o que vira a concreti
za r-se antes do final deste ano e em fun~o 
da data da vinda a L isboa do presidente 
Valery Giscard d'Estaing. Urn dos assuntos 
a tratar durante a visita de Louis de Guirin
gaud a Portugal devera ser a questiio do 
ensino da lingua portuguesa em Fran~, 
como reciprocidade do caracter obrigatorio 
que o ensino do frances tern no nosso Pais. 

MINISTRO DA IMI&RACAO DO OUEBEQUE 
TEVE CONVERSACOES EM LISBOA 

A possibilidade de vir a ser criado «wn sistema processual 
referente a emigra~io, que permita dinamizar e acima de tudo 
melhorar, as condi~oes de acolhimento dos emigrantes portugueses 
no Canada», foi referida pelo secretario de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Emigra~o, Joio Lima, no final de urn encontro 
com o ministro da lrnigra~io do Quebeque, Jacques Couture, que 
se deslocou a Lisboa a convite daquele membro do Govemo portugues. 

No final da audiencia, em que participou 
igualmentc o embaixador do Canada em 
Lisboa, o sccretario de Estado dos Neg6-
cios Estrangeiros e da Emigra~o afirmou 
ter sido efectuada uma troca de impressoes 
sobre a nova situa~o criada a emigra~o 
com a assinatura recente de urn acordo 
entre o Governo de Otava (a capital federal 
do Canada) e o Governo provincial do 
Quebeque, pelo qual este ultimo adquire 
poderes de decislio em materia de imigra
~o. Foram tambem analisados diversos 
problemas relacionados com a comunidade 
portuguesa (cerca de 35 mil pessoas) resi
dente naquele Estado canadiano. 

Na sequencia deste encontro, que decor
reu «a nivel de informa~o» e que se insere 
no conjunto de contactos ja estabelecidos, 
em Mar9Q do ano passado, quando visitou 
o Canada, Joao Lima manifestou-se opti
mista quanto a possibilidade de, <<num 
futuro proximo», se verificar «uma nova 
abertura» a emigrat;ao portuguesa, apesar, 

acentuou, das restri<;;oes actualmente exis
ten tes, impostas pelos reftexos locais da 
crise econ6mica. 

Por seu lado, o ministro da Imigra~o 
do Quebeque, Jacques Couture, depois de 
frisar que a integra~o dos emigrantes por
tugueses constitui, com outras comunida
des estrangeiras radicadas naquele Estado 
canadiano, «urn factor cultural e econ6mico 
importante)>, referiria a vontade do seu 
Governo em intensificar as relavoes com 
Portugal e negociar, no dominic da emigra
~o, os criterios de «escolha de candidateS>), 
uma vez que a situa9ao econ6mica nlio 
permite, presentemente, uma politica de 
ampla abertura. 

«Espero poder favorecer a emigra9iio por
tuguesa para o Quebeque>), disse ainda 
Jacques Couture, ad iantando que sera criado 
um grupo de trabalho em que participam 
funcionarios governamentais das duas par
tes com vista a «preparar a melhor maneira>l 
de atingir aquele objective. 

Jacquu Couture e Joiio Lima , durante o encontro realizado em Lisboa. 
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ACORDO DE COOPERACAD 
LUSO-GUINEENSE 

NO DOMINIO PORTUARIO 
Um acordo de cooperofiio no dominio por

ruario foi estabelecido entre os Governos de 
Portugal e do Guine-Bissau. duran/e uma 
visita oficial que o ministro portugues dos 
Transportes e Comunicafoes, Ferreira Lima, 
efectuou iique/e pais africano. 

Segundo este acordo, o nosso Pais garante 
apoio tecnico ao Governo da Guine-Bissau 
em materia de planeamento portuario e do 
sistema de transportes interiores. 0 convenio 

foi assinado, em Bissau, por Ferreira Lima 
e pelo comissario de Estado guineense dos 
Transportes, Rui Barreto. 

PROJECTO SOBRE TRANSPORTES 
AEREOS 

0 Governo portugues apresentou, por 
outro lado, o projecto do protocolo adicio
nal ao tratado sobre transportes aereos 
assinado quando da visita a Lisboa do pre
sidente Luis Cabral. Em declara~es a 
imprensa, o ministro Ferreira Lima escla
receu que este projecto propoe a cria~o 
de urna companhia de economia mista entre 
os dois paises, visando a explorac;ao con
junta dos transportes aereos. Um projecto 
semelhante ja foi, alias, apresentado ao 
Governo moc;ambicano. 

No comunicado conjunto, distribuido no 
final da visita, destaca-se a existencia de 
pontos de vista comuns quanto a forma 
de incrementar a cooperac;iio bi lateral oeste 
dominio especifico. Recorda-se, a prop6sito, 
que, no quadro da cooperac;ao luso-gui
neense, o sector dos transportes e comuni
cac;oes e um dos que mais acentuadamente 
se tem desenvolvido. Alem do acordo agora 
fi rmado, haviam ja sido assinados convenios 
nos dominios da avia~o civil - a que nos 
referimos acima - , dos transportes mari
timos e da assistencia tecnica naval. A con
tribuic;iio de Portugal vai desde a forma~o 
e reciclagem de tecnicos guineenses ate ao 
envio de cooperantes portugueses. 

INCREMENTO DOS PROGRAMAS 
DE COOPERA~AO 

Ainda no ambito da coppera~o com os 
novos paises africanos, Portugal podera vir 
a aplicar urn montante de 400 mil contos, 
se o Governo aprovar a participa~o nalguns 
projectos de vulto, como a amplia~o do 
aeroporto e a conclusao da estrada da cin
tura da ilba de Sao Tome, segundo noti
ciou a Anop. 

A incompatibilidade entre os actuais recur
sos financeiros de Portugal e as crescentes 

solicitac;oes da cooperac;iio com as ex-col6-
nias podera, entretanto, levar o Governo 
portugues a recorrer a outros paises e a 
organiza~es internacionais, para que pelo 
menos parte dos seus programas de coope
rac;ao sejam financiados multilateralmente. 

Em termos absolutos, e com a Guine-

A coopera~iio do nosso Pais com a Republica do 
Guine-Bissau safreu um grande impulsa nos ultimos 
seis meses. 

-Bissau, seguida de perto por Cabo Verde, 
que a coopera~o portuguesa assume actual
mente maior importancia. Com Sao Tome 
e Principe atingiu ja valores expressivos, 
ao passo que com Moc;ambique se encontra 
nurna fase de arranque, sobretudo no plano 
do ensino. No caso de Angola, niio foi 
ainda negociado o projecto do acordo geral 

de cooperac;ao, entregue ha cerca de urn ano 
ao Governo angolano. 

PORTUGAL E A GUINE-BISSAU 

A cooperac;iio com a Guine-Bissau sofreu 
um grande impulso nos ultimos seis meses. 
Dos cerca de 500 cooperantes portugu~. 
vinculados a contratos inter-Estados, que 
trabalham nos paises africanos de lingua 
portuguesa, cerca de um terc;o esta na 
Guine-Bissau, desenvolvendo a sua activ~ 
dade nos mais diversos sectores. 

Brevemente, deverlio partir para aquele 
pais os primeiros cooperantes militares. 
integrados numa missao permanente da 
Armada portuguesa. A sua principal fun· 
c;ao sera a de assegurar a forma~o de 
teen icos para a Ma rinha de Guerra 
guineense. 

Devera, tambem, iniciar-se proximameore 
urn programa de coopera~o no dominJO 
da saude, com a ida de medicos portuguese> 
para a Guine-Bissau. 

Outro dominio em que se espera uma 
intensificac;iio da cooperac;ao bilateral e o 
da pesca, existindo projectos para a cons
tituic;iio de empresas mistas oeste sector e 
no da marinha mercante. 

Entretanto, eleva-se a centena e meia o 
numero de bolseiros guineenses que frt
quentam, em Portugal, os mais diverso1 
cursos de formac;ao ou de especializafi3o. 

MARIO SOARES E UMA 
DELEGA<;:AO PARLAMENTAR 
VISITARAO CABO VERDE 

Em visitar particular, esteve do is dias em 
Lisboa o primeiro-ministro da Republica 
de Cabo Verde, Pedro Pires, que se avisrou 
com o seu hom6logo portugues, Mario 
Soares. 

Nesse encontro foram analisadas as rtla
c;Oes entre os dois paises, tendo Pedro Ptre; 
declarado aos jornalistas, durante uma con
ferencia de imprensa, que as mesmas decor
rem «da melhor maneira» e que da pane 
dos dois Govemos tern existido urn cuidado 
muito especial para que sejam cumprido> 
todos os acordos e compromissos assumid01 

0 chefe do Governo cabo-verdiano re>.e
lou ainda que convidara Mario Soare) a 
visitar o seu pais, convite que foi aceile 

Uma delega~o parlamentar portuguesa. 
chefiada pelo presidente da Assembleia d3 
Republica, Vasco da Garna Fernandes, 
devera tambem deslocar-se proximamente 
a Cabo Verde, a convite da Assembleia 
Nacional Popular deste pais africano. 



Ministro 
da Justi~a 
participou 
em Conferencia 
na Venezuela 

Santos Pais. 

0 ministro da Justi~a. dr. San
tos Pais, participou, em Caracas, 
no «IV Conftrencia dos minis
lros da Jusli~ dos poises his
pono-luso-americanos e das Fili
plnas>), onde, entre outros temas, 
foi debatida a possibilidade de 
estabelecer urn acordo sobre 
registo civil, o qual ira permitir 
resolver inumeros problemas 
legais niio so aos portugueses 
residentes na Venezuela, mas 
igualmente aos naturais dos 23 
poises representados na reuniiio. 

Em declara~ a imprensa, 
ao regressar a Lisboa, o dr. San
tos Pais referiu que Portugal 
uvem uma presen~ destacada 
na conferencia, oa qual, alem 
de problemas relacionados com 
os emigrantes, foram tratadas 
questoes ligadas a criminalidade 
e ao tnifico de drogas. 

No dominio da emigra,.ao, 
a delegacao portuguesa apresen
tou algumas propostas, entre as 
quais se salientou a referente ao 
registo civil. Se vier a ser apro
\ada, esta proposta permitira 
que muitos emigrantes portu
guesas - que na Venezuela 
uhmpassam os 200 miJ- tenham 
a vida facilitada naquele §mbito. 

0 problema dos filhos nas
cidos fom do casamento- ques
tAo que preocupa sobremaneira 
os paises sul-americanos, onde 
estao mdicados muitos milbares 
de tmbalhadores estrangeiros 
foi tambem analisado durante 
os tmbalhos, tendo a delega,.ao 
portuguesa apresentado urn 
estudo, cujas sugestoes foram 
totalmente aceites. 0 ministro 
da Justi~ afirmou, a prop6sito, 
que se «trata de urn campo em 

que estamos felizmente avan~
dos, niio s6 pelo que a Consti
tui,.ao veio instituir, mas que o 
pr6prio C6digo CiviJ aperfei
~ou». 

Outro tema abordado pelos 
participantes na conferencia, foi 
o problema das sociedades 
comerciais, sobre o quaJ Portu
gal apresentou urn trabalho que 
defende a institui,.ao de coope
rativas. 

Depois de salientar que Por
tugal foi proposto para fazer 
parte da comissao executiva que 
ira funcionar ate a realiza,.ao 
da pr6xima conferencia - mar
carla para 1980- e que se encar
regara de escolher o pais onde 
a mesma se efectuara, o minis
tro da Justi~ sublinhou 0 carac
ter amistoso de urn encontro 
que teve em Caracas com o 
presidente venezuelano, Carlos 
'Andres Perez, que the confiou 
uma mensagem para o general 
Ramalho Eancseparaodr. Mario 
Soares. 

Portugal eleito 
para a Comissao 
dos Direitos 
Humarios da ONU 

Slmbolo da Organlza>iio das Nafoes 
Unidas. 

Portugal foi e/eito para a 
Comissao dos Direitos Humanos 
das Na~iJes Unidas, em escrutinio 
efectuado na sede da organiza
~tio, em Nova lorque. Logo na 
primeira volta a candidatura por
tuguesa recolheu 43 votos em 
53 poises votantes. Nos lugares 
imediatos ficaram a Republica 
Federal Alemti, o Canada e o 
Reino Unido. 

A Comissao dos Direitos 
Humanos da ONU, para a qual 
o nosso Pais foi eleito pela pri
meira vez, e o principal 6rgao 
subsidiario do Conselbo Econ6-
mico e Social das Na~oes Uni
das, com interven~o no domi
nio dos direitos sociais, culturais 
e humanitarios. Foi criada em 
1946 e elaborou os projectos da 
Carta dos Direitos do Homem, 
que integra a celebre Declara
~ao Universal, aprovada em 
1948, e os diversos instrumentos 

que asseguram a sua execu,.ao, 
ou seja, os pactos internacionais 
dos direitos econ6micos, sociais 
e culturais e dos direitos civis 
c politicos. 

Par.1 o~ Ires lugares a preen
cher estc: .tnn p<>r paises ociden
tais, entre o~ J:- mc:mhros que 
integram a Comissao. apresen
taram a sua candidatura, alem 
de Portugal, a Alemanba Fede
ral, Canada, Reino Unido e 
Holanda. 

A elei~o de Portugal para 
aquele 6rgiio da ONU foi anun
ciada numa nota do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros, na 
qual se sublinha «o significativo 
numero de sufragios recolbidos 
pela nossa candidatura», consi
derando-o «alta mente expressivo 
do apoio e do prestigio de que 
o nosso Pai s hoje goza no 
Mundo». 

Credito aleniao 
de 1,5 miihoes 
de contos 
para Portugal 

.. f:Jm milhtio e mew de contos 
e 0 montante global do fundo que 
o .Governo da Alemanha Federal 
pos a disposi~ao das autoridades 
portuguesas, para ser utilizado 
dwrante o corrente ·Ono. 0 pro
ti/colo foi assinado, em Lisboa, 
ptlos responsaveis das delega~iJes' 
dos dois poises, respectivatnente, • 
ellf.• Maria Alexandra Gomes, 
do Gabinete para a Coopera~tio 
Econ6mico Externa t dr. Gerhard 
Teiwes, director-geral do Coope
ra~iio com os poises da Europa 
do Sui. 

0 programa de aplica~iio desta · 
lin'ba de crMito foi estabelecido 
com base em propostas seleccio
nadas pelo Ministerio das Finan
~s e do Plano, de acordo com 
as prioridades definidas pela poli
tica econ6mica do Govemo. 
Saliente-se que aquele montante 
global inclui cerca de 80 mil 
contos correspondentes a dona
tivos e que se destinam ao finan
ciamento de assistencia tecnica. 

0 fundo sera utilizado, ao 
Iongo deste ano, na execu~ao 
dos portos de pesca da Figueira 
da Foz e da Nazare, na compra 
de material circulante para a CP 
e em obras de electrifica~io rural. 
No sector agricola esta prevista 
a aplica~o de programas de 
assistencia teen ica destinados a 
maximizar a rentabilidade do 
investimento mobilizado para a 
Cova da Beira e para as obras 

de irriga~o e drenagem da bacia 
do rio Mondego. Estas regioes 
foram, alias, visitadas pelo chefe 
da delega~ao alema que durante 

a sua estada no nosso Pais foi 
recebido por vflrios membros 
do Govemo. 

Numa nota informativa divul
gada pelo Ministerio das Finan
~s e do Plano, salienta-se, a pro
p6sito da atribui~o deste fundo 
e «como aspecto novo na coope
ra~o luso-alema», a assistencia 
tecnica no dominio do Planea
mento, que, entre outros aspec
tos, permitira a equipas dos dois 
paises realizarem estudos con
juntos sobre a adesao de Por
tugal a CEE. 

Aquele comunicado oficial 
refere ainda que a coopera,.ao 
com a Alemanha Federal e das 
que rna is beneficiam actualmente 
o nosso Pais, ao nivel dos con
tactos bilaterais. 

Proximamente deverao deslo
car-se a Portugal varias missoes 
tecnicas alemiis que estudarao 
detalhadamen te os sec to res e pro
jectos seleccionados para a apli
ca~o do financiamento ;~gora 
concedido. 

Conselho 
da Europa : 
Portugal 
ratificou acordo 
de seguran~a social 

Os emigrantes portugueses pas
sa ram a beneficiar das mesmas 
regalias, em materia de seguran~a 
social, que os nacionais dos outros 
poises membros do Conselho da 
Europa. Com efeito, o repres'en
tante de Portugal junto daque(a 
organiza~ao europeia ratificou, 
em Estrasburgo. os acordos pro
visoriqs 4o Conselho da Europa 
so.bre o regime de seguran~a 
social. 

Estes acordos prevem ~ue ps 
cidadiios de cada urn dos paises 
signatarios estejam em pe. de 
igualdade perante a lei e os 
regulamentos de assistencia 
social, desde que certas condi
c<>es de residencia tenham sido 
estabelecidas. 

Protocolos adicionais a estes 
acordos abrangem os refugiados 
-cujo estatuto e definido 
segundo a Conven,.ao de Gene
bra de 1951 , passando urn 
refugiado de urn pais que nilo 
seja membro do Conselho da 
Europa a ter o mesmo trata
mento que urn nacional. Recor
de-se que, ate agora, Portugal 
tinha apenas acordos biJaterais 
sobre a materia. 

0 documento de ratifica~o 
foi entregue pelo embaixador 
Jose Cutileiro, representante per
manente de Portugal junto do 
Conselho da Europa, ao secre
tario-geral da organiza~ao, 
George Kahn-Ackermann. 
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DA COMUNIDADE 
DA AFRICA DO SUL 
ESTEVE EM LISBOA 

Mario de Fatima. ao ser recebida, em Lisboa. p#ltl 
secretdrio de Estado dos Neg6cios EstrangtirO$ t 
da Emlgra~IIo e pelo presidente do Camara M1111~ 
cipol. 

Maria de Fatima Leal Santos, «Miss 
Portugal-1978», eleita pela comunidade por· 
tuguesa residente na Africa do Sui, visitou 
Lisboa a convite da Secretaria de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigra~o 
e da TAP, tendo permanecido duas sema
nas em Portugal, no decurso das quais 
visitou o Algarve e o Norte do Pais. 

Com 18 anos de idade e natural de Pono 
Amboim (Angola), Maria de Fatima fre
quenta actualmente o primeiro ano de 
Germiinicas na Universidade de Joanes
burgo e pretende dedicar-se ao ensino. 
Falando aos jornalistas, explicou que su.1 
mae, que a acompanhou nesta viagem, e 
natural de Lisboa e o pai oriundo do Norte 
do Pais, tendo ido com eles para a Africa 
do Sui quando tinha apenas quatro ano; 
de idade. Maria de Fatima optou pela 
naciona lidade portuguesa e esta no iva de 
urn compatriota natural de Matosinhos 

Depois de uma visita de cortesia ao 
conselho de ger~ncia da TAP, «Miss Por
tugal-78» foi recebida em audiencia pelo 
dr. Joao Lima, Secretario de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros e da Emigra~o, pelo 
presidente do municipio lisboeta, eng.• Aqui
lino Ribeiro Machado e, mais tarde, no 
Pah\cio de Belem, pelo Presidente da Re
publica, general Ramalho Eanes. 



Alemanha 

lnformac;:ao 
do IG-Metall 

Numdos seus ultimos numeros 
em lingua portuguesa, o boletim 
do IG-Metall (Sindicato dos me
tahirgicos da RFA) alertava to
dos os membros desta associa,.ao 
declasse para a ac,.ao de burloes 
que se fazem passar por delega
dos sindicais em opera~ao de 
rccolha de estatisticas ou inque
ntos. 

Na realidade, a direc,.ao da
quele sindicato, nomeadamente 
para a area de Schwaebisch
-Gmuend, enviou avisos a todos 
os s6cios, afirmando que nero 
a Direcrvao Nacional, nem a 
Direc~ao Distrital, nem as admi
nistrat;Oes locais, encarregararo 
alguem de executar tais tarefas. 

Assim, a dire~lio do IG
-Metall, em folha volante larga
mente difundida, a visa todos os 
associados que os seus repre
sentantes sao portadores de iden
ufica~ao propria, pelo que nao 
deverao ser prestadas declara
~s ou ser assinados quaisquer 
documentos antes de se exigir 
a identifica~ao do delegado; essas 
declara~oes de ambito sindical 
deveriio, alias, ser fornecidas as 
respect ivas comissoes nos locais 
de trabalho. 

Consulado 
de Portugal 
de Neuss 

Os portugueses radicados na 
area do Consulado de Portugal 
de Neuss que necessitem de re
correr aos servi~os consulares 
devem dirigir-se, a partir de 
agora, ao Consulado-Geral de 
Portugal de Dusseldorf, pois o 
de Neuss encontra-se encerrado 
por ordem superior, segundo 
mformou o seu oonsul. 0 ende
~ do Consulado de Diissel
dolrf e o seguinte: Graf-Adolf 
Strass 16 (Tel. 37.50.03); o tele
fone dos respectivos Servi~os 
Sociais e o 32.40.91. 

Argentina 

lnaug u rac;:ao 
do Hospital 
Portugues 

Durante as comemora~es do 
primeiro centenario da «Socie
dade Portuguesa de Beneficencia 

e Socorros Mutuos», instilui,.ao 
fundada em 21 de Abril de 
1878, foi inaugurado aquele que 
e considerado 0 primeiro hospi
tal portugues na Argentina, pro
priedade desta prestigiosa e no
tavel agremia,.ao. Contribuiram 
para esta obra inumeros dona
tives angariados junto da comu
nidade portuguesa de Buenos 
Aires e de outras cidades do 
pais, assim como outros envia
dos pelo Governo portugues e 
pel a Funda~iio Gulbenkian. 
A inaugura,.ao foi, por sua vez, 
motivo de destaque na imprensa 
argentina, nomeadamente nos 
periodicos «La Prensa>> e «La 
Nacion», que tiveram palavras 
de reconhecido relevo para a 
capacidade de solidariedade e 
iniciativa dos nossos compatrio
tas residentes neste pais sul
-americano. 

0 edificio, de cinco pisos, 
equipado com material moderno, 
funciona em pleno centro de 
Buenos Aires, exactamente na 
Rua Gavilan, 537. Quem visitar 
o novo hospital podera apreciar 
os diversos consultorios medicos 
de todas as especialidades, enfer
marias, quartos de uma e duas 
camas, salas de raio-X, mater
nidade e respectiva farmacia. 

0 Hospital portugues de Bue
nos Aires e urn grande exemplo 
de uniao de esfor~os da comu
nidade portuguesa na Argentina. 

Australia 
Rancho 
folcl6 rico 
«A ideias 
de Portugal» 

0 agrupamento folclorico «AI
deias de Portugal» apresentou 
pela primeira vez, num especta
culo promovido para o efeito. 
o seu «Rancho Infantil» no «Al
bert Palais» de Petersham. 0 agru
meoto «Aideias de Portugah• 
exibiu diversos can tares e dan~as 
tradicionais do nosso folclore, 

apresentando-se os elementos 
com trajos tradicionais do Minho 
oferecidos pela Secretaria de Es
tado dos Negocios Estrangeiros 
e da Emigra~ao, num espectaculo 
que despertou grande entusiasmo 
na comunidade portuguesa local. 

Associac;:ao 
socio-cultural 
Luso-Australiana 

Urn grupo de portugueses resi
dentes neste pais, atendendo a 
inexistencia de uma associa~ao 
que sirva de porta-voz para as 
suas reivindica~oes. bern como 
de urn organismo de apoio social 
c cultural, levaram a cabo varias 
reunioes que culminaram na cons
titui~ilo da «Associa~iio Socio
-Cultural Luso Australiana» (com 
sede provis6ria em 256, Edgeware 
Road, Enmore. N.S.W. 2042, 
Australia Endere~o Postal: P.O. 
Box 86. Newtown, N.S.W. 2042, 
Australia). que tern os seus esta
tutos ja aprovados. 

Os objectives desta Associa
~ao sao esscncialmen te de ambito 
cultural e social. dedicando a 
sua actividade a comunidade 
portuguesa residente em toda 
a area metropolitana da cidade 
de Sydney, onde existe maior 
densidade de compatriotas. Den
tro desses objectives a assistencia 
aos recem-chegados; servi~ de 
interpretes e tradury()es; apoio 
e outras ajudas de vario tipo 
em questoes de emprego. habi
ta~o. legaliza~o e saude; cria
~iio de infantario, centro social 
com biblioteca, ensino da lingua 
e cultura portuguesa, coloquios, 
exposir;oes, teatro, folclore, arte
sanato, cinema e imprensa. 

Brasil 

Programa 
«Portugal 
sem Passaporte» 

Na rede amazonica de tele
visao, que conta com 10 emis
soras, tern vindo a ser tr~ns
mitido rcgularmente o progra~a 
«Portugal scm Passaporte», pro
duzido a cores sob a direc~ao 
de Jose Alberto Saraiva, actual
mente residente em Manaus e 
natural do Minho. 

Recentcmente. o referido pro
grama foi elcito urn dos melhores 
do anode 1977, facto que mere
ceu da TV-Amazonas o justo 
premio de transferencia do seu 
dia e hora de transmissao para 
dia e hor{trio com maior audien-

cia; todos OS sabados, das 20 
as 21.30 horas (TMG). 0 <<Por
tugal scm Passaporte>> e trans
mitido pa!'3 toda a Amazonia. 
possumdo urn grupo folclorico 
privativo, que se denomina «0 
LusitanO>> e e formado por jovens 
portuguescs e brasileiros. A todos 
quantos trabalham oeste pro
grama e tan to prestigiam a comu
nidade portuguesa rcsidente no 
pais irmao, enderer;amos as nos
sas fclicita9oes. 

Campeoes 
de futebol 
de Fernand6pol is 

A equipa de futebol da Casa 
de Portugal da cidade de Fer
nandopolis, sag rou-se cam pea da 
regiiio do mesmo nome, dis
putando o campeonato amador 
do cstado, denominado «Copa 
Ari?ona>>. 

Gremio Portugues 
de Beneficencia 
da cidade 
de Amparo 

Fundado na cidade de Am
paro, a 13 de Mar90 de 1892, 
o Gremio Portugues de Bene
ficencia, institu i~ao com relevan
tes scrvi~os prestados a comu
n ida de portugucsa residente nesta 
rcgiiio brasileira - nomeada
mentc no que se refere a assis
tencia clinica e internamento hos
pitalar , esteve encerrado ao 
publico durante muito tempo, 
tendo agora retomado a sua 
actividade. A nova direc~ao rea
liza prescntemente a restaura<;iio 
do cdificio-scde assim como de 
todo o seu sector cirurgico. 

«G inastico 
portugues» 

A agremia~lio «Gimistico Por
tugueS>> consultou os seus asso
ciados sobre a aquisi~o de urn 
terreno, de~tinado a constru,.ao 
de sedc propria, situada na praia, 
da Barra da Tijuca. 0 local 
situa-se entre a Lagoa de Mara
pendi e o conjunto de predios 
Novo Lcblon, tendo cerca de 
15 mil metros quadrados. Como 
nota curiosa, salientc-se que logo 
que foram lan~dos os titulos 
do novo empreendimento, os 
primeiros compradores foram os 
associados almirante Augusto 
Rademaker, ex-vice-Presidente 
da Republica, o dr. Reinhold 
Stephane,, presidente do INPS, 
c Elias Richa, presidente do 
Clubc Sirio e Libanes. 
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Canada 
«Sport Club 
Angrense 
of Toronto» 

Recebemos na nossa reda~ao 
o Boletim informative do «Sport 
Club Angrense of Toronto», 
clube que conta com cerca de 
600 associados e serve a comu
nidade portuguesa residente nesta 
area, nomeadamente no que res
peita a pratica desportiva e acti
vidades recreativas, para alem 
de ministrar cursos de lingua 
inglesa a adultos e ter em fase 
de organiza~ao uma biblioteca 
que conta, a partida, com o 
apoio da Secretaria de Estado 
dos Negocios Estrangeiros e da 
Emigra9ao. 

Este 'Boletim mensa! e dedi
cado particularmente a comuni
dade origioaria· dos A~ores e, 
em especial, Angra do Heroismo, 
encetando-se com ele uma acti
vidade informativa cuja neces
sidade era sen tid a por toda a 
massa associativa daquela agre
miac;lo. 

«0 Emigrante» 

Emigrant 
~ 

Cabe>alho do jornal. <<0 Emigrante>>, 
editado em Montreal. 

Chegaram a nossa reda~ao 
os primeiros numeros de urn 
novo peri6dico em lingua por
tuguesa, denominado «0 Emi
grante», que se publica em Mon
treal (Quebeque) todos os dias 
15 e 30 de cada mes. 0 quinze
m\rio, cujo director e Manuel 
Teixeira, pertence a Associac;lo 
da lmprensa Etnica do ·Quebe
que e a Federa~ao da Imprensa 
Btnica do Canada, tendo como 
endere~o: Caixa Postal n.• 628, 
Station «N»-Montreal, Quebe
que, H2X. 3M6. 

Com noticiario variado sobre 
os arquipelagos de A~ores e 
!\1adeira, assim como de Por
tugal continental, o novo jornal 
in sere, tambem, noticias de carac
ter oficial e associativo, e infor
ma<;:<)es uteis que interessam a 
comunidade portuguesa. 

De urn dos numeros de «0 
Emigrante» extraimos a noticia 

da cna~ao de uma nova filar
monica portuguesa, fundada na 
vila de Chomeaey, e que conta 
com cerca de 30 figuras, pos
suindo sede propria para ensaios 
e reunioes. 0 nome desta recem
-criada agremiac;lo e «Filarmo
nica do Divino Espirito Santo 
de Laval». 

0 mesmo quinzenario noti
c~ou, por outro !ado, que esta 
em vias de se processar a fusao 
de \ lgumas associa9oes da comu
nidade portuguesa local. Tal fu
sao conta com adesoes do «Clube 
Portugues de Monteab>, «Asso
cia~ao Portuguesa do Canada», 
equipa de «Futebol Luso-Stars» 
e do jornal de lingua portuguesa 
«A Voz do lmigrante>> . 

Vitor Alves 
em Toronto 

Deslocou-se a Toronto o ma
jor Vitor Alves, membro do 
Conselho da Revolu~ao e pre
sidente da Comissao Organiza
dora do Dia de Portugal e das 
Comunidades, que ali assistiu 
a implanta~ao de uma replica 
do padrao colocado original
mente, em 1482, no Cabo de 
Santa Maria (Angola) pelo nave
gador Diogo Cao, e que hoje 
se encontra na Sociedade de 
Geografia, em Lisboa. 

Esta cerimonia integrou-se nas 
comemora9oes do XXV aniver
sario da comunidade portuguesa 
no Canada, de cujo programa 
faz parte iotegrante a celebra~ao 
do dia 10 de Junho. 

EUA 
A lingua 
portuguesa 
e a segunda 
do Estado de Nova 
lnglaterra 

Segundo noticiou o matutino 
«A~ores», publicado em Ponta 
Delgada, a segunda lingua falada 

em Nova Inglaterra e o portu
gues, tendo-se verificado que nas 
cidades de New Bedford e Fall 
River os americanos se encon
tram praticamente em minoria, 
pois as estatisticas indicam que 
a popula~ao portuguesa e seus 
descendentes representamja rna is 
de 50 por cento do total dos 
habitantes. 

Baseando-se nestes dados, se
gundo tudo o leva a crer, urn 
grupo de medicos e psicologos, 
que habitualmente lidam com 
os emigrantes desconhecedores 
da lingua inglesa, criaram uma 
ass~iac;lo denominada «Portu
guese American Communica
tions Inc.>>, destinada a manter 
bern informada a comunidade 
luso-americana durante qualquer 
perigo ou emergencia nacional, 
promovendo constante informa
c;ao geral aos emigrantes que 
nao compreendem o ingles e 
cooperando com os orgaos de 
comunicac;lo social na transmis
sao de ediqoes especiais na nossa 
lingua. 

«Panorama 
de Portugal» : 

Na cidade de New Bedford, 
a esta9ao de TV por cabo «ca
nall3>>, inaugurou a transmissao 
diaria de urn programa em lingua 
portuguesa denominado «Pano
rama de Portugal>>, sob a direc
~ao de Antonio Alberto Costa , 
tambem · director do semanario 
«Portuguese Times», urn dos 
mais importantes jornais portu
gueses publicados neste pais. 
A emissao inaugural deste pro
grama incluiu uma breve alocu
c;ao proferida pelo dr. Henriques 
da Silva, consul de Portugal em 
New Bedford. No conjunto, o 
programa tern inserido diversas 
reportagens, das quais destaca
mos a que foi realizada nos 
A~ores, quando da Festa do 
Senhor Santo Cristo dos Mila
gres, em Ponta Delgada, assirn 
como uma outra sobre a pere- .. 
grina~ao anual a Fatima por 
ocasiao do 13 de Maio. A emis
sao de «Panorama de Portugal» 
vai para o ar todos os dias a 
partir das 19 horas (T.M.G.), 

prevendo-se em futuras emiss6es 
a inclusao de filmes, documentS· 
rios, eotrevistas, jogos de fute· 
bole noticiario diverso. Da equipa 
do novo programa fazem parte, 
alem do director, o dr. Jose 
Gama, Joao Coelho, Natercia 
da Concei9ao, Jose Rebelo Mota, 
Adelino Ferreira, Manuel Si~ 

veira, Heldo Braga e Mario 
Vargas. 

Esta iniciativa, de indiscutivel 
interesse para a comunidade por· 
tuguesa desta regiao dos Estados 
Unidos, reveste-se de particular 
importancia pelos relevantes ser· 
vi~os informativos, culturais e 
recreativos que nao deixara de 
prestar aos nossos compatriotas. 

I Centenario 
da chegada 
dos portugueses 
ao Hawai 

A chegada dos primeiros por· 
tugueses ao Hawai vai ser sole· 
nemente comemorada este ano, 
segundo noticiou o «Jomal Por· 
tugues» de San Pablo (Calif6r· 
nia). 0 governador Ariyoshi, do 
Hawai, ja nomeou para o efeito 
uma comissao encarregada de 
elaborar o programa das cele· 
bra<;:Oes desta efemeride, da qual 
fazem parte elementos da cornu· 
nidade portuguesa residente neste 
arquipelago. A «Centennial 
Commission», em colabora~o 

com o «Hawai Counci] on Por· 
tuguese Heritage» - fonnado 
por sete organiza~oes portugue· 
sas - e o consul John Felix, 
estao a elaborar urn programa, 
a realizar durante as ultimas se· 
manas de Setembro proximo. 

0 citado periodico de lingua 
portuguesa refere que, para estas 
comemora~oes, foram convida
das diversas personalidades por· 
tuguesas e americanas, entre as 
quais o presidente do Govemo 
Regional dos Aqores e o embai
xador de Portugal em Washing
ton. Por outro !ado, e admitida 
a possibilidade de uma escala 
no Hawai do navio-escola «Sa
gres», o qual , como noticiamos 
noutro local, esta presentemente 
a efectuar uma volta ao mundo. 

Portuguesa 
distinguida 
em Linden 

A portuguesa Odete Cardoso, 
natural de Viseu, tomou posse 
do cargo de comissaria do depar
tamento local do «Assistence 
Board», em Linden. A posse 
foi-lhe conferida pelo «mayor>> 
e senador John Gregorio, ap6s 



aprova9<io unanime do respec
tive Conselho Municipal. Resi
dente nos Estados Unidos desde 
1960, Odete Cardoso e casada 
com o eng.• Vitor Cardoso, 
actual presidente da dire~io do 
Clube de Elizabeth e comissario 
de saude da cidade de Linden. 

Odele Cardoso e ainda pre
sidente da Organiza~lio das 
Senhoras Auxiliares do Clube de 
Elizabeth, secretaria do Clube 
Democnitico de Linden e mem
bro activo das senhoras auxilia
res da Sociedade Cat61ica dos 
Cavaleiros de Colombo. 

Fnn;a 
Associa~ao 
«0 Lusitano» 
de Lausanne 

KealtZou esta Associa~o uma 
conferencia de estudo, com o 
objective de debater varias ques
toes que entende de importancia 
vital para os po rtugueses resi
dentes e a trabalhar no estran
geiro, nomeadamente em Fran~a. 

A conferencia, reali.zada com 
a participa~iio de 18 se~oes 
desta Associa~o. teve Iugar nos 
arredores de Paris, contando 
com a presen~ do embaixador 
de Portugal em fran~. dr. Coim
bra Martins, e com urn represen
tante do secretariado nacional 
da Confedera~o Geral dos Tra
balhadores (CGT), da Fran~. 
No total, estiveram reunidos na 
sala de conferencias de Blanc
-Mesnil, uma centena de parti
cipantes, tendo por fundo uma 
bandeira portuguesa e outra fran
cesa e urn letreiro onde se podia 
ler: «Associa~o dos O.riginarios 
de Portugal f Pelos direitos e 
dignidade dos trabalhadores por
tugueses em Fran~». 

Depois de urn representante 
do municipio local ter dado as 
boas-vindas a todos os presen
tes, falou o embaixador de Por
tugal, que considerou bastante 
importantes os trabalhos da con
ferencia e manifestou o desejo 
de refor~r o dialogo com a 
A.O.P. Em nome da CGT, o 
seu representante sublinhou a 
necessidade de refor~r a coope
ra~o entre a A.O.P. e aquela 
confedera~o sindical. Urn repre• 
sentante do Servi~ de Coorde
o3~0 do Ensino do Portugues 
em Fran~ interveio tambem, 
expondo alguns dos pontes que 
the pareceram essenciais no de
senvolvimento do trabalho deste 
servi~. 

A agenda dos trabalhos in
cluia algumas das questoes mais 
prementes para os trabalhadores 

portugueses residentes em 
Fran~. tais como melhores con
di~es de higiene e seguran~ 
no trabalho; prote~lio a salide; 
difuslio da cultura portuguesa ; 
ensino do portugues as crian~s 
e adultos; transportes; e aplica
~lio rigorosa da lei anti-racista. 

Emigrantes 
desalojados 
por incendio 

Num edificio utilizado como 
centro de transite para emigran
tes, declarou-se urn incendio que 
veio a destruir completamente 
os 35 apartamentos dos locata
rios, trabalhadores de varias na
cionalidades, entre os quais se 
contam 25 portugueses. 0 incen
dio teve origem num curto-cir
cuito, segundo mais tarde foi 
apurado. 

Urn imediato movimento de 
solidariedade encontrou eco en
tre outras familias de emigrantes. 
albergando estas os sinistrados. 
Por seu turno a «Mairie» (Ca
mara Municipal) de St. Denis, 
serviu refei~es aos desalojados 
num gesto de relevante apoio. 
0 embaixador de Portugal em 
Fran~. bern como os conse
lheiros social e de imprensa, 
deslocaram-se ao local do sinis
tro onde dialogaram com as 
autoridades francesas e com os 
emigrantes portugueses, tendo 
sido nomeados urn funciomirio 
dos Servi~s de Programa~o 
e Apoio da Embaixada e outre 
do Servi~ Social do Consulado 
de Nogent-Sur-Marne, para cola
bora rem com o servi~ social 
frances no realojamento defini
tive das familias. 

Entretanto, foi destribuido urn 
primeiro subsidio de 500 frances 
por familia ,concedido pela «Mai
rie». 0 Governo portugues, por 
seu turno, e atraves da Embai
xada e do Consulado de Nogent
-Sur-Marne, distribuiu urn subsi
dio de 1000 F. por casal e 200 F. 
por filho. 

0 realojamento definitive de 
todas as familias sinistradas en
contra-se ja concluido, tendo-lhe 
sido distribuidos apartamentos 
em bairros camararios, em St. 
Denis e bairros vizinhos. 

lnglaterra 

Uma nova revista 

Acaba de sair o primeiro nil
mere da revista «Presen~», edi
~ao do Centro Cat61ico Portu-

gues de Londres. Neste seu pri
meiro nlimero destaca-se uma 
entrevista concedida pelo Em
baixador de Portugal no Reino 
Unido, dr. Armando Martins. 
Esta entrevista e, a diversos titu
los, oportuoa para esclarecimento 
da comunidade portuguesa resi
dente neste pais, pois salienta 
aspectos da actividade consular 
e assim como os metodos de 
trabalho seguidos. 

Bispo auxiliar 
de Lisboa 
contacta 

. comunidades 

D. Ant6nw dos R~is Rodrigu~s. 

D. Ant6nio dos Reis Rodri
gues, bispo auxiliar de Lisboa, 
visitou as comunidades portu
guesas residentes no Lusem
burgo, Belgica e Grli-Bretanha. 

Esta visita de D. Ant6nio dos 
Reis Rodrigues, foi realizada 
na qualidade de presidente da 
Comissao Episcopal das Migra
~oes. Nesta desloca~YiiO, desta
cou-se, no Luxemburgo, a par
ticipa~iio, a convite do bispo 
local, nas celebra~oes do J.• cen- , 
tenario da funda9lio do San
tuario de Nossa Senhora do 
Luxemburgo. 

Sui~a 

Associac;ao 
dos Originarios 
de Portugal 

A associa~o «0 Lusitano)), 
fundada em 1974, na cidade 
de Lausanne, por reduzido grupo 
de portugueses, conta actual
mente 120 associados, segundo 
refere em recente edi~o o men
sario de lingua portuguesa «0 
Saito)), que se publica em Fran~. 
A referida associa~o tern acti-

vidades culturais, recreativas e 
desportivas: excursoes e apren
dizagem de ski, cinema, escola 
de frances para adultos, curses 
de desenho e constru~lio civil, 
cursos de guitarra, etc. Esta 
associa~o, segundo as palavras 
da sua dir~o. citadas pelo 
peri6dico, prop3e-se defender «os 
direitosdosemigrante,.e«ajuda
·los a encontrar solu~o)) para 
alguns problemas inerentes a sua 
estadia neste pais. 

SWA 
Namibia 

Centenario 
da cidade 
de Walvis Bay 

A comunidade portuguesa re
sidente em Walvis Bay participou 
no cortejo comemorativo do cen
tenario daquela cidade do su
doeste africano. No cortejo, a 
presen~ dos portugueses foi assi
nalada, em primeiro Iugar, de 
acordo com a ordem cronol6gica 
a que as diversas nacionalidades 
se vieram a fixar nesta zona do 
continente africano, seguidos dos 
holandeses e depois dos cidadlios 
do pais. As decora~es apresen
tadas pelos portugueses oeste 
cortejo caracterizaram - se por 
curiosas replicas a alguns conhe
cidos monumentos nacionais, dos 
quais destacamos o Monumento 
aos Descobri~entos, para alem 
da replica a uma casa tipica da 
Madeira e trajes regionais. A efe
meride assistiu o cOnsul de Por
tugal em Windhoek, Carlos Ara
gio, expressamente convidado 
para o efeito, assim como repre
sentantes de diversas associa~es 
portuguesas. 

Membros do comunidade portuguesa 
de Walvis Bay. durante o desfile 
comemorativo do centendrio da cidade. 
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Lingua e cultura portuguesa 
no estrangei ro 

Portaria n.• 765/77, de 19 de Dezembro dos Ministerios dos 
Neg6cios Estrangciros e da Educ~ao e lnvcstigayao Cientifica, 
que vern rcgulamentara aplicat;ao da ei n.• 74-77, de 28 deSetembro. 

Com vista a permitir urn escla ecimento sobre o assunto a 
seguir se refcrcm os aspectos mais re evantcs da aludida Portaria. 

I. Conceito de curso 

Entende-se por curso de e11si11o de pormgues 110 esrrangeiro. 
aos niveis basico e secundario, o ensino regular c organizado da 
lingua e cultura portuguesas, bern como de disciplinas do sistema 
escolar portugues, desde que ministrado em: 

a) escolas oficiais ou oficializadas dos difcrentes paises, inte
grado ou nao no horario escolar normal ; 

b) instituic;oes de ensino particular dcvidamente legalizadas; 
c) instalac;oes pr6prias de associa<;oes de cidadaos portugueses 

e seus descendentes residentes no estrangeiro, oficialmente 
reconhecidas, ou em instalac;oes cedidas por entidades 
publicas ou privadas dos respectivos paises. 

2. Reconhecimeoto oficiaJ de cursos 

2.1. Os cursos seriio reconhecidos oficiahnente por despacho 
ministerial se funcionarem de acordo com os programas estabe
lecidos peio MEC e com docentes de comprovada competencia. 

Nos casos em que funcionem nas condic;oes previstas nas 
alineas b) e c) anteriormente referidas exigir-sc-a que as instalac;oes 

sejam reconhecidas como suficientes pcla autoridade consular 
ou pelo coordenador, nos paises em que existc (Franya e Republica 
·Federal da Alemanha). 

2.2. Os casos actualmentc cxistentes de reconhecimento oficial 
de cursos, sem as exigencias antenormente referidas, serao revistos 
no prazo de oito meses, ap6s a publicac;ao da Porta ria em referencia. 

3. Cria~iio de novos cursos 

3.1. Nas areas consulares onde o numcro de crian<;;as e adultos 
portugueses ou luso-descendentes o justifique, serao criados cursos 
em numcro suficiente para ensino basico c sccundario. Simulta
neamente a cria<;;ao destes cursos, sera definido o numero de docentes 
necessarios para o assegurar. 

3.2. Em principio, a cada grupo de 25 ahmos em idade escolar 
corresponder:i urn curso, sendo a sua dura<;;llo de urn minimo de 
3 horas por semana. Poderao excepcionalmentc ser criados cursos 
com uma frcquencia nao inferior a 15 alunos, sob proposta devi
damente fundamentada, das autoridades consulares ou dos coorde
nadores nos paises em que existam, aprovada pclos competentes 
servi~os do Ministerio da Educat;ao e Cultura. 

3.3. Sempre que tal se revele imprescindivcl, o Estado Por
tugues assumira, no todo ou em parte, as dcspcsas com a instalaylio 
e manutent;ao dos cursos, bern como as rcmunera<;;oes do pessoal 
docente. 

3.4. Consideram-se desde ja abrangidos pelas disposit;oes da 
presente portaria os cursos de lingua e cultura portuguesas, criados 
ao abrigo de legislat;ao anterior, cuja manutenyiio e remunerayiio 
dos rcspectivos docentes seja da inteira responsabilidade do Estado 
Portugues. 

3.5. Poderao ainda ser criados cursos de expressao oral de 
lingua portuguesa para crianyas em idade pre-escolar em estabe
lecimentos de ensino ou junto de instituit;oes de caracter socio
-cultural. 

I 

~ 
4. Docentes 

4.1. Aos docentes que desempenhem func;oes nos cursos oficia~ 
mente rcconhecidos ou criados, nos termos da presente Portaria. 
e que possuam habilitac;;ao propria para o exercicio do ensino. 
sera contado o servi~ docente, ap6s a nomeac;;ao, para todos os 
efeitos legais, como se fosse prestado em Portugal, tendo direito 
a inscric;ao na Caixa Geral de Aposentar;:oes. 

5. Programas 

5.1. Os programas dos cursos serao estabelecidos por despacho 
do Ministro da Educac;iio e Cultura, tendo em conta os objecti\01 
especificos do ensino a que se destinam. 

6. Regula menta ainda, a presente Portaria, a eleiyao dos de!t· 
gados escolares e a sua competencia. 

Escolaridade obrigat6ria 
de se1s anos 
(Decreta-Lei n.0 4/78 de 11 de Janeiro) 

I. Atribui~ao de djpJomas 

0 Oecreto-Lei n.• 4/78, de II de Janeiro vern consagrar a 
atribuic;ao de urn diploma aos alunos que concluiram com apro
veitamento a escolaridade obrigat6ria de seis a11os. 

Teriio tambem direito a diploma de escolaridade obrigat6ria 
os alunos que concluiram com aproveitamento o curso nocrurno 
do cnsino preparat6rio. 

2. Passagem de certidoes 

Aos alunos impossibilitados da frequencia do ensino obn· 
gat6rio ate final (isto e, ate completarem os seis anos) .!X?r in_capa· 
cidade comprovada e reconhecida em despacho mm•stenal. a 
Direc<;ao-Geral do Ensino Basico passara certidiio compro1-a1il'a 
de aproveirame11to escolar, onde constar:i indicayao da incapa· 
cidade que fundamentou a dispensa. 

Por outro lado aos alunos que assim o solicitem, poder.i ser 
passada, em qualq~er fase ou ano de escolaridade obrigat6ria 
uma cerridiio de habilita~oes. 

3. Habilita~oes minimas para ingresso nos quadros publicos 

Com a publicayao do aludido Decreto-Lei e vedado. para 
todos os efeitos legais, aos individuos nascidos a partir de I de Jantuo 
de 1969 e que nao teoham completado a escolaridade obrigat6ria. 
o ingresso nos quadros publicos. . _ . 

No entanto, o Ministro da Educac;iio e da Invesugac;ao C1en· 
tifica podera, caso a caso, autorizar a dispe11sa das referidas ha~i· 
/itaroes sempre que se verifique impossibilidade de frequencJa 
do ensino obrigat6rio por motivo de incapacidade. 

Conclusoes 

Com a publicayao do Decreto-Lei n.• 4/78, de II de Janeiro 
de 1978 resulta que: 

• fica revogado o art. 4.0 do Decreto-Lei n.• 42 994. de 28 
de Maio de 1960, que admitia a prestayiio de provas de 
exame da 3.• classe; 

• e elimi11ado, a partir do ano escolar de 1977-78, o diploma 
da 4.• classe, mamendo-se o respectivo exame. 



Normas relativas ao acesso 
ao ensino superior 
(Portaria n.0 634-A/77 de 4 de Outubro) 

I. Indica~ilo do niimero maximo de estudantes a admitir, em 
cada ano Jectivo, 2 matricula no 1.0 ano dos cursos do ensino 
superior (designado por contingentes) 

Para cada curso e estabelecimento de ensino superior oficial 
e fixado 0 numero maximo de estudantes a admitir no primeiro 
ano e em primeira matricula, em cada ano lectivo, por Portaria 
do Ministerio da Educa~o e Cultura. 

0 numero total de vagas sera distribuido por urn contingente 
geral e por contingentes especiais para os candidates das Regioes 
Aut6nomas dos A<;ores e Madeira e para o territ6rio de Macau. 

2. Quem pode concorrer a matricula dentro dos contingentes 

Podem concorrer a matricula para determinado curso os 
candidates que reunam cumulativamente as seguintes condi9oes : 

• babilita9ao adequada a inscri9lio nesse curso, nos termos 
da legisla9iio em vigor; 

• aprova<;ao no exame de acesso adequado. 

3. Quem pode concorrer a matricula para alem dos contingentes 
(em regime de supra-numerario) 

0 Secretario de Estado do Ensino Superior estabeleceni, 
por despacbo, o limite de supranumerario a admitir anualmente 
em cada curso e estabelecimento. 

No entanto, com a publica<;ao da Portaria n.o 634-A/77, 
desde ja estao isentos do exame de acesso e da candidatura a matri
cula no ensino superior, ingressando directamente nele, em regime 
de supranumerario: 

• os emigrantes e seus familiares, desde que tenham obtido 
no pais de imigra<;ao a habilita~o de acesso adequada a 
inscri9ao em curso congenere daquele em que se pretendam 
inscrever em Portugal. 

4. Procedimento a adoptar por quem se vai candidatar a matri
cula no ensino superior 

0 processo de candidatura devera ser instituido com: 

a) Boletim da candidatura de modelo oficial devidamente 
preenchido; 

b)"'Documento comprovativo da media do curso geral do ensino 
secunda rio; 

c) Bilbete de identidade, que, ap6s a confirma<;ao de elementos 
de identidade, sera devolvido. 

Os candidates que tenham procedido a exames do curso com
plementar para melhoria de nota deverao entregar novo certificado 
comprovativo da conclusao do curso complementar com as disci
plinas discriminadas e com a nova media deste curso. 

Os candidates admitidos sob o regime de supranumerarios 
deverao proceder a organiza9a0 do seu processo individual de 
aluno no ex-Servi<;o Civico Estudantil, o qual transitara oficial
mente deste para o estabelecimento de en sino superior onde venham 
a proceder a sua matricula contra requisi~o deste. 

Horiuio de funcionamento 
das frontei ras 

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS FRONTEIRAS 

Fonteiras 

Valen<;a 
V. V. da Raia 
Quintanilha 
Vilar Formoso 
Caia ........ . 

Abertura 

7 horas 
8 horas 
7 horas 
7 horas 
7 horas 

Encerramento 

horas (dia seguintc) 
21 horas 
20 horas 
23 horas 
23 horas 

NOT A- Preve-se que durante o Veriio estes horarios sejam 
como habitualmente alargados. Contudo, independentemente dos 
horarios que venham a ser estabelecidos, aconselhamos desde ja 
que a programa~o das viagens seja feita de modo a ser possivel 
passar a fronteira antes da meia-noite. 

* 
Entretanto, sao ja conhecidos os periodos em que durante 

as pr6ximas ferias funcionarao as equipas de acolhimento da 
Secretaria de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigra<;ao 
nas fronteiras. 

20 de Julho a 7 de Agosto: 

Vilar Formoso, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Caia, Miranda 
do Douro e Irun. 

17 de Agosto a 4 de Setembro: 

Vilar Formoso, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Caia e 
Miranda do Douro. 

Acidentes de via~ao: 
alarmante o crescenta 
numero de emigrantes 
portugueses entre as vltimas 

0 numero de acideotes de automovel e cada vez mais preo
cupante. Da embriaguez ao desrespeito pelos sinais do transito, 
do excesso de velocidade a falta de zelo pelo estado do veiculo, 
iniimeros factores concorrem, directa ou indirectamente, para o 
constante aumento de vitimas nas estradas naciooais e estrangeiras. 

Infelizmente com crescente frequencia, temos conhecimento de 
que emigrantes portugueses (por vezes familias inteiras !), se encon
tram entre as vitimas. 

A ac~o das autoridades, no sentido de alertar os automobi
listas para os varios perigos que correm, e na maior parte dos 
casos vencida pela imprudencia destes. 

No caso concreto dos emigrantes portugueses a residir em 
Fran9a, o numero de acidentes e alarmante. Na zona de Bordeus, 
tal facto levou o Coma*ante Regional da Guarda Nacional 
(«Gendarmerie»), a manili tar ao Consul portugues a sua preo
cupa~o, sublinhando haver uitos porlugueses entre os sinistrados. 

Facilmente se adivinhara a gravidade da situa<;ao, se registarmos 
que o mesmo Comandante Regional providenciou para que os 
guardas conbecedores da lingua portuguesa fossem colocados 
naquela zona, tendo sido encontrados para o efeito seis quali
ficados. 

Alertamos pois os emigrantes portugueses em Fran9a, e que 
utilizam o autom6vel para a sua desloca<;ao a Portugal: a grande 
maioria dos acidentes tern origem no facto de fazerem grandes 
percursos sem ioterrup<;ao, ou descansando de modo insuficiente. 
Para alem do cumprimento das regras de transito, devem igual
mente evitar conduzir em tais condi9oes. 
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CIRCUITO DE CINEMA DA SENEE 

··aenilde ou a Virgem Mae •• 

Manuel de Oliveira dirigindo a rodagem de uma cena para um dos 
seus filmes. 

Duos imagens de «Benilde ou a Virgem Mile>>. 

TiTULO: 
«Benilde ou a Virgem Mae» 

ANO DE PRODU<;:AO: 
1974 

REALIZA<;:AO: 
Manuel de Oliveira 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA : 
Elso Roque 

FOTOGRAFIA: 
Cor 

SOM: 
6ptico 

TEMPO: 
1.45 horas 

CLASSIFICA<;:A.O ETARlA: 
Maiores de 18 anos 

INTERPRETES PRINCIPAlS : 
Maria Amelia Aranda, Jorge Rolla, Ja
cinto Ramos, Maria Barroso, Varela Silva, 
Gloria de Matos, Augusto de Figueiredo. 

Resumo do argumento: 

Benilde e uma jovem que vive na com
panhia de seu pai e de uma velba criada da 
familia, num solar situado no Alentejo. 

A dada altura a criada suspeita que 
Benilde esteja gravida, suspeita que, alias, 
viria a ser confirmada pelo medico da casa. 
Tal facto provoca o panico, natural num 
ambiente de profundo respeito pela religiao 
cat61ica em que Benilde foi educada, e 
pelas regras que a sociedade burguesa imp5e 

quer de natureza moral quer social. Benilde 
s6 encontra como explica~o para o seu 
estado a intervenc;ao divina. 

Este filme baseado na obra bom6nnm 
de Jose Regio apresenta como intertSlt 
principal a analise do comportamento de 
cada elemento da familia, ou a ela ligado, 
perante a situac;ao. 

-- · --
Oeste mesmo realizador fazem parte do 

circuito de cinema» as longas metragen1 
«ANIKI-8086», «ACTO DA PRIMA· 
VERA», «0 PASSADO E 0 PRESENT& 
e os documentarios «0 PINTOR E A Cl· 
DADE», «AS PINTURAS DO MEU IR· 
MAO J0Ll0», « PORTO 1100» e 
«A CA<;:A». 



-------- 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» 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRAc;AO. 

Palacio das Necessidades, 1.0 Piso, Largo do Ri.lvas, Lisboa - Portugal. 

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

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRAc;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 NOMEROS 

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

Outros paises (excluindo Fran~, Alemanha, Belgica, 
Luxemburgo, Holanda, Sui~ e Inglaterra) .. . .. . .. . 

300$00 

400$00 

As importancias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira. 

MUlTO IMPORTANTE 

e A expedic;3o da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos pr(!9os 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 renova9oes 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 Emigrayao. Para o efeito, 

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

NOME .............................................................. . ....................... . 

MORADA .................................................. ...... ........................ . 

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

PAIS ...................... ......... ........................... ................. .............. . 

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

S~ARIA DE FSTADO 

DOS NEGOCIOS FSTRANGEIROS 

E DA EMIGRA(:AO 

Palacio das Necessidades, 1.0 Piso 

Largo do Rilvas 

Lisboa-Portugal 



\ 

•. . .q: . ·• 
~ .. " .. • -,.· ::- ,·~.v.. . . "' , .... ~ ..... . ..... ·.;.... . .·.;• ,...,,. --··· -- . 
·"·. ,r. • ' ·f.'.·. •. 

~ ~~,f' · _<: .~. ~·· .. ·. C L I I J T 
~ . .fr , . ~ • . 

A.'~·~;:CU~ falo humilde, hao, e rudo~ 
· de\,;~ 5 narn conheci·d0,0" m fonhado? 
da boca dos pequeno~ fry com tL.do, 
que 0 louvor iae as vezes acabado: 
Ne me falta na vida hontH:o e{tudo; 
com longa experiencia meflurado; 
nem engenho, q aqui vereis prcfente, 
coufas que juntas {e acham raramete. 
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