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(Domoncos) 00.00·02.30 11875 25 
(Oomongos) 11.30· 12.00 21700 13 

17880 16 
Estados Unodos da Am~nca. 01.00-03.00 11935 25 19 CanaM e Frota nacalhoe~ra (Leotc) 6025 49 15340 18.45-19.30 17880 16 
( T odos os do as) (Oeste) 03 30-05.00 11935 25 14.30-18.00 21700 13 

6025 49 
21700 13 

6025 49 ~to~ambique 12.00-12.30 17880 16 
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21700 19 
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18.30·20.30 6025 49 14.30-18.00 21700 13 
9740 30 

\14tc au. T1mor e t\uMr.tlla 09.55-10.55 21700 13 Guin~ e Cabo Verde 13.30-14.00 21495 13 
(Segunda·feua a sJbado) 21735 13 (Segunda-feooa a sJbado) 20.30-21.00 15 125 19 

(Oomongos) 21700 13 (Oomongos) 13.30- 14.00 21495 13 
09.25-10.55 21735 13 20.15-21.00 19 15125 

14. 30· 18.00 21700 13 

S.Toml! e Pnncape 11.00-11.30 21700 13 
!Secunda-feu a a dbado) 17880 16 India (Segunda·leooa a sJbado) 15.00-15.45 17895 16 

19.00-19.30 15340 19 Brasil 22.30-01.00 11790 25 
17880 16 (Secunda- feooa a sJbado) 11840 25 

•Domoncos) 11.00-1 1.30 21700 13 21700 13 17880 16 (Domongos) 14.30-18.00 15125 19 
18.00-18.45 17880 16 11790 25 15340 19 22.30-01.00 11840 25 14 30-18.00 21700 13 
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Capa: Pintura mural executada, em 
1940 .. por Almada Negreiros para o 
dtrio do edificio-sede de «DiOrio de 
Noticias», em Lisboa. A/em de pint or, 
desenhador,gra••ador, vitralista, poeta, 
110velista , dramaturgo, romancista, 
tnsaista, conferencista, panfletisra, 
coreografo e artimador cultural, Jose 
Sobral de Almada Negreiros ( 1893-
·1970), um dos mais nouiveis ar1istas 
portugueses deste seculo, foi um dos 
lniciadores e impulsionadores da cha
mada <<Arte Modema Por1uguesa» 
e dos movimentos esu!ricos de vart
fiiJlrda com ela relacionados. 
Da sua vastissima obra de pimura, 
desenho, pirttura mural, taperaria, 
lfJOsaico. vitro/, gravura, etc .. desta
cam-se as decoraroes murais que rea
llzou para a sede do <<Diorio de 
Noticias>>, Exposiriio do Mundo Por
lugues ( 1940). Estaroes Maritimas de 
Alcantara e da Rocha de Conde de 
Obidos, porticos das Faculdades de 
Ulras e de Direito e Reitoria da 
Universidade de Lisboa, as taperarias 
destinadas ao Hotel de Santa Luzia 
O'iana do Castelo) , Hotel Ritz e 
Tribunal de Co111as( Lisboa) , os vitrais 
para a lgreja de Fatima ( Lisboa) 
t .os quadros para o cafe <<A Brasi· 
le~ra», do Chiado, bem como o cele
bre retrato de Fernando Pessoa. 
Foi distinguido com o Prbnio Colum· 
bano ( 1942), Prt!mio Domingos 
Sequeira ( 1945) e Premio Nacional 
de Arte ( 1959), estando representado 
~m numerosos museus e colecroes, em 

ortugal e no estrangeiro. 

Co~tra-capa: Arranjo grajico de um 
lllluncto editado pela Direcriio-Geral 
de Turismo e destinado a campanlta 
del divu/garao e promoriio do turismo 
11/erno. 
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COMEMORACOES DO 
10 DE JUNHO 

0 Dia de Portugal, de Camoes e das Comunidades Portuguesas foi comemorado com 
especial relevo na cidade de Portalegre, com a presen9a do Presidente da Republica, do 
Primeiro-ministro e de outras altas individualidades, assim como de 40 casais de emigrantes, 
especialmente convidados para assistirem as festividades. Mas as comemora9oes nao se limi
taram a P_o~talegre:,P_or todo o Pais, no contine_.n~e, nas ilha: ~ no est']l!lgeiro, em. paises da 
Europa, Afnca, Amenca do Norte e do Sui, na Asza e na Oceanza, o J{[ de Junho foz festejado. 

Em Lisboa, a Assembleia da Republica 
dedicou um periodo dos trabalhos as come
mora~oes do Dia de Portugal. 

Na sua interven.yao, o deputado Manuel 
Alegre (PS) real.you a revolu.yiio patri6tica 
do 25 de Abril, afirmando que ela niio podia 
deixar de fazer do 10 de Junho, o Dia de 
Portugal, e acrescentou: «Comemoramos 
uma e outra data numa mesma perspectiva: 
a perspectiva da liberdade e da grandeza 
nacional.» 

Depois de citar Fernando Pessoa - «a 
minha Patria e a lingua portuguesa» - Ma
nuel Alegre parafraseou aquele poeta di
zendo: «A nossa Patriae a lingua de Camoes, 
6 a nossa fronteira natural, uma fronteira 
que nao separa mas une>>. 

A concluir a sua interven~ao, o deputado 
viria a acentuar a presen.ya do povo por
tugues em todo o mundo, salientando: 
«Nos cinco continentes trabalham e vivem 
portugueses. Nos cinco continentes pensa-se 
e fala-se em portugues. Por isso, o Dia de 
Camoes e tambem o Dia das Comunidades». 

RATIFICA~AO DE CONVEN~OES 
DEFENDENDO INTERESSES 
DOS EMIGRANTES 

0 porta-voz do grupo parlamentar do 
PSD, Teodoro da Silva, que come~ou por 
recordar «as tentativas levadas a cabo num 
passado recente, para destruir o valor de 
algumas figuras da nossa Hist6ria», baseou 
a sua interven.yiio, quase exclusivamente, 
nos problemas e necessidades dos emigrantes, 
tendo referido as tarefas de apoio que, 
?esse ambito, cabem ao Governo, e regozi
J&ndo-se com a ratifica.yiio pela Assembleia, 
?esse dia, de duas conven.y()es de grande 
unportancia para os emigrantes. 

Por fim, Teodoro da Silva manifestou 
0 seu contentamento pelas recentes decla
ra.y()es do Chefe de Estado, o qual se mos-

Portalegre foi. esre ana, o centro das comemora
f«!es do Dia de Portugal, de Camoes e das Comu
nidades Porruguesas: na imagem o Presidente da 
Republica e a sua comiti•a percor~em uma das ruas 
da cidade, sendo alva de calorosa recepriio. 

trou sensivel a altera.yoes dos mecanismos 
constitucionais de modo a permitir aos 
portugueses espalhados pelo mundo, par
ticipar na vota9iio para a e!ei9iio do Presi
dente da Republica. 

«COMPREENDER UMA DATA» 

0 orador seguinte, Manuel Canaverde 
(CDS), a prop6sito do Dia de Portugal, 
disse que «compreender uma data niio e 
expressiio menos confusa que compreender 
urn homem». Este deputado sublinhou de
pois o real significado e simbolismo do 
dia 10 de Junho e, mais adiante, comparou 
o portugues ideal de Camoes - «o cava
leiro andante, intermedilirio entre conti
nentes e povos, amigo da honra e nao da 
fazenda» - com o portugues ideal do Por
tugal de hoje que deve ser criador de «fa
zenda» a distribuir com justi.ya por todos, 
«numa riqueza que e preciso arrancar ao 
apertado do territ6rio e a exiguidade rela
tiva dos seus recursos naturais». 

Manuel Gusmao, deputado do PCP, lem
brou, na sua interven.yao, o aproveitamento 
que o fascismo fez de Camoes e referiu que 
esse objectivo falhara «porque Camoes como 
o Povo Portugues e, alias, qualquer povo, 
sao maiores e mais fortes do que a servidiio 
a que o fascismo o quis reduzim. 

«0 NASCIMENTO DE UM 
MUNDO NOVO» 

Analisando a obra de Camoes, Manuel 
Gusmao acentuou que o poeta cantara 
«a mudan.ya que no seu mundo se processava, 
o nascimento de urn mundo novo, em que 
se desenvolveriio as for.yas produtivas e a 
ciencia, em que se libertariio, embora con
traditoriamente, for.yas enormes que irao 
repercutir-se ao Iongo dos seculos». A ter
minar, lembrando o ~ignificado e a proje~iio 
do poerna de Camoes no Portugal de Abril, 
o deputado do PCP diria que as classes 
trabalhadoras sao «as mais consequentes 
portadoras do futuro democnitico e inde-

pendente da Patria, do seu futuro que sera 
socialista». 

0 ultimo orador desta sesslio foi Acacio 
Barreiros (UDP). o qual frisou que o Dia 
de Portugal constituia «o retorno ao pas
sado». tendo considerado ser «o 25 de 
Abril realmente o Dia do Portugal novo 
que esta no cora.yiio do seu povo e dos 
emigrantes>>. Mais adiante, Acacio Bar
reiros acrescentou: «Fazer do 25 de Abril 
o Dia de Portugal e das Comunidades, e 
uma prova de patriotismo; faze-lo do 10 
de Junho, e tentar consolar o Povo com o 
passado, sonegando-lhe o futuro». 

Em Portalegre, as comemora.y()es inicia
ram-se no dia 6 com diversas manifesta.yoes 
populares de caracter cultural, recreativo 
e desportivo, tendo atingido o seu ponto 
culminante nos dias 9. 10 e II de Junho, 
com a presen.ya na cidade alentejana do 
Presidente da Republica e do Prirneiro
-ministro. 

UM DIA DE FEST A 
PARA TO DOS OS PORTUGUESES 

Mario Soares, em resposta a sauda9iio 
de boas-vindas que lhe dirigiu o Presidente 
da Camara de Portalegre, afirmou: «0 dia 
das Comunidades e urn dia de festa para 
todos os portugueses. Urn dia em que 
todos nos temos de esquecer aquilo que 
por acaso nos divide - e que nao e extre
marnente importante- para nos concen
trarmos naquilo que nos une a todos e 
que e o facto de todos sermos portugueses 
e de todos, por igual, sentirmos a nossa 
terra)>. 

0 Primeiro-ministro, acompanhado pelo 
major Vitor Alves, presidente da Comissao 
Organizadora do Dia de Portugal, de Camoes 
e das Comunidades Portuguesas, depois de 
ter participado, em Castelo de Vide, num 
almo90 de confraterniza.yiio com 40 casais 
de emigrantes e com os representantes das 
autarquias locais, inaugurou urna exposi9iio 
de tape93rias de Portalegre e urna exposi9iio 
de pintura de tematica alentcjana. 
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Comemoraroes do 10 de Junho 

0 Presidente da Republica cumprimenra o prof Henrique de Barros, a quem 
foi atribuida a Grii·Cruz cia Ordem Militar de Cristo. 

Uma sauda~iio efusil'a e sincera ao Clrefe de Eswdo. 

0 escritor Fernando Namora ao pronunciar o seu discurso. 

A actriz Amelia Rey Colafo foi condecorada por Ramallro Eanes com o grau 
de Grande Ojicial da Ordem Militar de Sanr'lago de Espada. 

.. 



do 10 de Junho 

No dia 10, a cidade de Portalegre. esco
lhida para local das comemora~oes por deci
slo presidencial com o fim de, segundo 
afirmou o major Vitor Alves, «voltar a 
atencao do Pais, por alguns dias, para o 
iuterion>, foi despertada por urn desfile 
das bandas filarmonicas de Alegrete, Veiros, 
Oalve•as. Tolosa. Crato e Elvas. 

CHEGADA DO PRESIDENT£ 
DA REPOBLICA 

A sua chegada, o Presidente da Republica 
passou revista as for~s em parada, sob 
muitos aplausos da multidao que o aguar
clava. Transportado numa carruagem puxada 
por caval~ da regiao, o general Ramalho 
Eanes deslocou-se aos Pacos do Concelho 
onde. na sessao de boas-vindas, o Presi
dente da Camara, Fernando Soares, se 
referiu ao facto de poder contactar. conviver 
e confraternizar com «O general democra· 
tico, sereno, disciplinado e disciplinador». 
Mais adiante. a proposito das rela.;oes entre 
a cidade e o campo, o presidente da edili
dade. afi rmaria: «Nao poder.i continuamente 
a provincia ser o sacrific10, o trabalho. o 
esquecimento, sendo ainda cia a base solida 
e fu ndamental da autoridade legalmente 
constituida». Fernando Soares, em nome 
da cidade. dirigiu tambem uma sauda~ao 
aos emigrantes presentes, di1endo: «Quero 
que leveis a certeza do nosso apoio e con
fianca no futuro. da preocupacao que sao 
tambem para nos OS VOSSOS problemas e 
que tudo faremos para que sejam menores». 

Em resposta, o Presidente da Republica, 
num breve improviso, prestou homenagem 
a todas as Camaras do Pais, «Camaras 
que terao de ser urn instrumento privile
giado na construcao da democracia. nas 
transformacoes que importa fa1er para que 
a vida em todos os !ados seja uma vida 
real mente vivida pelos respectivos habitantes, 
de tal maneira que a democracia possa ser 
real, completa, saindo do formalismo que, 
nesta altura. ainda a limita». 

<cO DIA PARA NOS RATIFICARMOS 
CO MO POVO» 

Na sessiio solene das comemoracoes do 
Dia de Portugal, o escritor Fernando Na-
mora convidado para participar nas ceri· 
m6nias teceu algumas consideracoes so-
bre a pcrsonalidade hist6rica do homem por
tugues, dizendo a dado passo: <<Nao fizemos 
apenas a nossa historia. Fomos dos povos 
que fizeram tambem a hist6na do mundo. 
lsto niio pode ser negado mesmo por 

aqucles que tern gosto nas tintas negras 
com que se flagelam ao espelho da memoria 
colcctiva». 

Fernando Namora rcfcriu-se depois a 
Camoes e a «Os Lusiadas» e a prop6sito 
da data que se celebrava, que considerou 
<<o dia que escolhemos para, em cada ano, 
nos . ratificarmos como povo». defendeu 
que a cultura «nunca pode ser separada da 
vida de tOdOS OS dias e que toda a accao 
cultural transfigu radora tern de ter em 
conta esse quotidiano». 

<<OS LUS IADAS» 
E OS EMIGRANTES 

Discursando a seguir, o Presidente da 
Republica comecou por falar de Portalegre, 
cidade que, naquela data, constituia «o 
cora~ao de urn Pa is repartido pelo mundo», 
pam depois se deter no conceito da Patria, 
<<a comunidade de Hist6ria e destino repre
sentada e assumida por cada portugues». 
Referindo-se ao sentido do poema de Ca
m<>es, Ramalho Eanes observou: «heroismo 
de «Os Lusiadas» actuahza-se e democra· 
ti7a-se literalmente atraves dos emigrantes: 
enganam-se os que pensam que a aventura 
da emigracao se realiza sem genio, sem 
coragem, sem vontade decidida de veneer 
e, ate mesmo, sem grande desolacao de 
todas as solidoes e de todas as derrotas». 
Considerando urgente alertar a conscien
cia nacional para os problemas da emi· 
graciio, o Presidente Eanes salientou. mais 
adiante: «Tendo procurado e encontrado 
na aventura do desconhccido, meio de 
rcpudiar a sujeicao dos vencidos que parecia 
caber-lhes na sua propria Pa tria, os emi
grantes elevam o nome do Pais pelo menos 
tao alto como os portugueses de antanho. 
Trabalham com honestidade, com eficacia, 
com fraternidade, procedendo como se o 
homem a seu !ado fosse sempre urn irmao 
e nunca urn inimigo ( ... ). 0 Pais nao pode 
continuar a ignorar as ansicdades dos emi
grantes, supondo erradamcnte dilu idas no 
bem-estar material as carencias inalienaveis 
de milhares de portugueses ausentes do 
solo patrio». 

OS ESFORc;OS EMPREENDIDOS 
P ELO GOVERNO 

Neste capitulo, o general Ramalho Eanes 
pos em realce os esforcos empreendidos 
nos dois ultimos anos, os quais permitiram 
alargar o dialogo com os nucleos de emi
grantes e refor~r a solidariedade entre 
todo~ os portugueses, e acentuou que o 

Governo «tern defend•do os interesses das 
comunidades, atraves de acordos e con
vencoes celebrados para a protec~ao dos 
seus direitos». Neste aspccto, a abertura 
de Portugal a Europa, disse Ramalho Eanes, 
«permitira decerto reforcar as garantias 
minimas. como o direito dos emigrantes 
a seguranca no emprego. a sua habitacao 
condigna e;l participa~ao na vida colectiva 
no pais de acolhimento», garantias que, 
segundo afirmou o Presidente. devem decor
rer dos principios que norteiam a Comuni
dade Economica Europcia. 

0 CONGRESSO DAS 
COMU"'IDADES EM 1980 

0 Chefe de Estado refcriu-sc ainda aos 
mo tivos que levaram il cscolha de Porta
legrc para centro das comcmora~oes do 
Dia de Portugal, Camoes e das Comuni
dades, motivos em que avultam a «situa
ciio s6cio-economica» daquela cidade e a 
«conveniencia de aproveitar o~ aconteci
mcntos de projeccao nacional para intens•
ficar o contacto dos 6rgiios de poder e da 
opiniiio publica com as areas deprimidas 
no interior do Pais». Depois de evocar as 
condicoes de vida das popula~ocs do inte
rior e de chamar a atencao pam a «fronteira 
de desenvolvimento» que separa os portu· 
gueses. o general Ramalho Eanes terminou 
o seu discurso. afirmando: «A necessidade 
de reconhecer. estreitar e fortalecer os la~os 
que unem os portuguescs dispersos pelo 
mundo, conduzir-nos-a certamente a for
mular uma nova filosofia da cmigracao. 
E em 10 de Junho de 1980. quando nos 
reunirmos, num grande Congresso das Comu
nidades Portuguesas. para celebrar o quarto 
centenario da morte de Camoes. poderemos 
decerto, em conjunto, definir politicas de 
emigra9iio correctas e programas de ac~ao 
adequados, tendo em vista o apoio aos 
nuclcos de emigrantes e, mais do que isso, 
a uniao permanente entre todos os portu
gueses». 

Durante a sessiio, o major Vitor Alves 
leu uma mensagem enviada pelo Conselho 
da Revolucao - «interprete e garante do 
espinto renovador que anima a sociedade 
portuguesa» - a todas as nossas comuni
dades, tendo-se procedido tambem a entrega 
de condecora~oes a 14 eidadaos persona
lidades entre as quais sc incluem, a titulo 
p6stumo. os professores Jorge de Sena e 
Vitorino Nemesio - , a fim de distinguir 
o esforco por eles desenvolvido «em pro! 
de Portugal>>. 
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Comemora~oes do 10 de Junho 

Diad~ Portugal, de Camoes e das Comunidadts Portugu~sas, ~m Portalegre: aspecto das nibiroes acrobaticas do <'squadrilha «A.fas d~ Portugal>~, do Farra Airea 
Portuguesa, Ramalho Eanes. acompanhado por Fernando Namora "p<'los chefu d~ Estado-Maior da Farra Aer<'a e do Exhcito, duruntt• o tf<'sfile do «Portugal 
qu~ cant a e qu~ danfO>I, onde o folclore tl!l'e pope/ dt dutaque; <'m baixo, a esquerda, alguns dos casais de emigrames expr<'ssamentt convidudos para assistirem 
a estas comentorofoes. 



do 10 de Junho 

PORTUGAL QUE CANTA E DAN~A 

A sessao comemorativa atingiu o seu 
momento mais comunicativo, espontaneo, 
livre e rico de irnprevisto, com uma grande 
manifesta1,1lio, na Avenida das Forc;as Arma
das, do Portugal «que canta e que danc;a», 
desde Viana do Castelo as ilhas do Atlantico. 

0 espectaculo corne1,1ou corn urn cortejo 
aberto por urna representar;lio dos Born
beiros Voluntarios do Distrito e por Bandas 
de Musica de Alter do Chao e Arroncbes, 
prosseguindo corn a actuar;lio do Grupo 
Folcl6rico da Fajli de Baixo (S. Miguei
·At;ores), dos Ranchos de Campo Maior 
e do Crato, do Grupo Boa Nova (ilha da 
Madeira), do Grupo Infantil de Fronteira 
(Eivas), dos Grupos da Meadela (Viana do 
Castelo), Oliveira de Azerneis, Marvlio, 
Luz de Tavira, Monforte, Nisa e, por tim, 
~m a representat;lio de Portalegre que 
mcluiu ranchos e bandas de rnusica de 
Ponte de Sor, Souse! e Castelo de Vide, e a 
representar;lio da industria local. 

0 Presidente da Republica depois de 
jantar no Batalhlio de Infantaria de Porta
Iegre, assistiu a urn espectaculo de varie
dades no Estadio Municipal. Do prograrna 
desta sessao consta varn ainda a exibir;ao 
de ranchos folc16ricos, apresentar;ao de 
ca valos da Coudelaria de Alter do Chao 
e fados por Lucilia do Carrno. 

No dia seguinte, Ramalho Eanes visitou, 
ainda em Portalegre, as exposi1,1oes de Arte 
Infantil e Juvenil, de pintores naturais do 
Alentejo e de Tape1,1aria' e Cartlio, assim 
como a fabrica de lanificios, a mais impor
tante unidade industrial da cidade. 

CERIMONIAS DO 10 DE JUNHO 
EM MACAU 

Em Macau, o ministro da Reforma Adrni
nistrativa, Rui Pena, ao discursar na sessao 
solene cornemorativa do 10 de Junho, afir
mou que «Macau niio e apenas a bandeira 
a recordar o nosso passado glorioso do 

ciclo do imperio» mas <<a seta a ind icar o 
nosso caminho do futuro, a nossa rnaneira 
de estar no Mundo, a dernonstrat;lio irre
futavel da nossa vocat;lio de dialogo e com
preensao universais, que Portugal conserva 
em relat;lio aos outros povos e que o coloca 
nurna posi1,1ao de interlocutor valido, moral 
e politicamente, privilegiado no concerto 
das na1,1oes». 

Este mernbro do Governo, que perrna
neceu oeste territ6rio ate II de Junho, pam 
alem de participar nas principais actividades 
oficiais, visitou ernpresas e estabelecirnentos 
fabris, assim como as ilhas de Taipa e 
Coloane, onde se encontram em curso 
irnportantes ernpreendimentos. Rui Pena 
teve ainda oportunidade de contactar com 
o representante da cornunidade chinesa 
local, Ho Yin, e corn a «Associar;ao para 
e Defesa dos Interesses de Macau» (ADIM). 
Entretanto, pela primeira vez, a comunidadc 
macaense assistiu a projecl,llio de alguns 
tilmes portugueses em sessoes comernora
tivas do 10 de Junho. 
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Comemora~oes do 10 de Junho 

IMPREN&tt REGIONAL: 
ELO DE LIGACAO 
ENTRE 0 PAfS 
E AS 
COMUNIDADES PORTUGUE&ttS 
RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

Comunicar para compreender, compreender 
para participar: ac~iio da lmprensa Regional 
em rela~iio as Comunidades Portuguesa, espa
lhadas pelo Mundo, de modo a tomar-se 
um elo de liga~iio com estas Comunidades. 

SO como realidadc e suporte de comuni
ca~iio, no Pais, podim1 desenvolver uma par
ticipa~iio dentro das Comunidades. 

Sem me deixar arrastar por qulllquer 
triunfalismo simplista, penso que a lmprensa 
Regional existe, no sector da comunica~o 
social portuguesa, certamente. mais saliente 
em quantidade. sem que, no entanto, lbe falte 
qualldade aceititvel. Por outro lado, dentro 
das limita~oes tecnicas e humanas, e aquela 
que mais Ionge chega e mais capacidade 
tem (e esta e uma grande qualidade) para 
comunicar aos Portugueses, residentes fora 
do Pais, as suas noticias: quer porque esta 
mais ligada aos embientes de origem dos 
Emigrantes, quer mesmo pela sua linguagem. 

Sem duvida, estas qualidades siio tidas 
em conta pelas Comunidades residentes no 
estrangeiro, pois permitem (mais que os 
grandes meios de comunica~o) uma melhor 
compreensiio da vida local portuguesa. 

Na verdade, a Imprensa Regional esta 
mais proxima do concreto, do dia a dia local, 

da realidade que as Comunidades v1vem e e 
atraves deste meio que enfrentam, embora 
em ausencia fisica, os seus «iguais», a sua 
terra; niio para estimular competi~oes, mas 
para compreenderem (compreender para cons
truir), e melhor aceitarem a sua terra. 

Assim, a lmprensa Regional estil mais 
apta a unir o sentir de todos os Emigrantes 
que, na sua maior parte, partiram do mundo 
rural (onde se implanta mais esta lmprensa). 

Esta ruralidade (que niio significa pacovice) 
e o mais rico complemento do urbanismo 
dos paises desenvolvidos onde vivem. Rura
hdade que e a expressiio da voz da terra 
natal, do sofrer, da alegria e das «coisas» 
novas da velha terra on de nasceram. 

Se a distincia, pode ser meio para melhor 
compreender situa~oes novas, desvendar a 
obscuridade de factos que a visiio cosmo
polita da imprensa diflria nos da, a imprensa 
local favorece, igualmente, a visiio universal 
dos problemas. Esta tern de assentor, anteci
padamente, numa visiio particular, local, dos 
problemas, das esperan~as, das actividades ... 
sob pena de se marginalizar as pessoas da 
propria vida. 

A Imprensa Regional, na medida em que 
cbega is Comunidades Portuguesas ajuda-as, 

-
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mais do que qualquer outro meio, a com
preenderem as questiies que se piiem ao 
Mundo e a Portugal. 

Sem inten~iio de justificar o que quer 
que seja, toma-se claro que a lmprensa 
Regional comunica Portugal e estimula para 
uma participa~iio. E oeste scntido e um ver
dadeiro elo e, ao mesmo tempo, apelo a 
responsabilidade de todos. 

Se o afastamento provoca tomadas de cons
ciencia, os Emigrantes podem testemunbar 
0 que devem ou nio devem a Imprensa 
Regional, por vezes, injustamente naliada. 

Neste Dia de Portugal, das Comunidades, 
de Camoes - em que saudo todos os Portu· 
gueses, espalhados pelo Mundo - , dia de 
sentir comum e de esperan~as, mais dese
jando comunicar para construir, como as 
palavras do nosso tpico na sua carta da 
India: «( ... ) t o mais ccrto costume da For
tuna: consentir que mais se deseje o que 
mais presto ha-de negar». 

JOSE DIAS HEITOR PATRAO 

Director do semanario 

«0 Distrito de Portalegre» 



.. 
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Um autom6vel decorado com motivos portugueses, assinala11do as celebra~oes do dia 10 de Junho 110 cidade 
trorte-america/la de Danbury, no Estado de Co11necticut (foto de A111611io G. Ferreira). 

«Ten® procura<W e encontrado na aventura do desconhecido, meio de repudiar 
a sujei~iio dos vencidos que parecia caber-lhes na sua propria Patria, os emigrantes 
elevam o nome do Pais pelo menos tiio alto como os portugueses de antanho. 
Trabalham com honestidade, com eficacia, com fraternidade, procedendo como 
se o homem a seu /ado fosse sempre um irmiio e nunca um inimigo.» 

( Exuocto do discurso do President~ Ramalho Eanes, em Portalegre) . 

10 de Junho 
foi -eomemorado 
no estrangeim 

Manifesta9oes culturais, recreativas e des
portivas caracterizaram as comemora9oes 
do Dia de Portugal, de Camoes e das Comu
nidades Portuguesas em diversos paises 
onde residem e trabalham emigrantes por
tugueses. Momento de alto significado pa· 
tri6tico, esta jornada do <dO de Junho» 
constituiu o dia do povo portugues, espa
lhado pelos cinco cantos do mundo, dia 
em que se recordou, mais do que nunca, 
a vida e obra do grande epico que foi Luis 
Vaz de Camoes e o contributo inesquecivel 
que, com a sua obra poetica, trouxe a cui
lura de lingua portuguesa. Numa sintese 
breve, enunciamos a seguir algumas das 
principais iniciativas que tiveram Iugar em 
37 paises onde existem numerosas comuni· 
dades portuguesas: Africa do Sui, Alemanha 
Federal, Angola, Argentina, Australia, Aus
tria, Belgica, Bermudas, Brasil, Cabo Verde, 
Canada, Dinamarca, Espanha, Estados Uni
dos da America, Finliindia, Fran9a, Grii
-Bretanha, Gn!cia, Guine-Bissau, Holanda, 
Hong-Kong, lrlanda, ltalia, Japiio, Luxem
burgo, Marrocos, Mexico, Moyambique, 
Noruega, Paquistiio, S. Tome e Principe, 
Suecia, Suiya, Uruguai, Venezuela, Zaire 
e Zambia. 

Acrescente-se que conhecidos artistas do 
fado e do «music-hall» nacional, entre os 
quais Simone de Oliveira, Thilo Krassman. 
Vitor Mamede, Manuel de Almeida, Ada 
de Castro, Jose Chela, Jose Barata Moura, 
Fernando Farinha e o Duo Ouro Negro. 
actuaram em Hamburgo, Stuttgart, Dussel
dorf, Luxemburgo, Bruxelas, Buenos Aires 
e na Guine-Bissau. ' 

Em lnglaterra tiveram Iugar festas infan
tis, urna exposi9iio de gravura e pintura e 
uma palestra sobre a vida e obra de Fer· 
nando Pessoa. 

Por seu turno, na Sui9a, tres das sete 
associa9oes de trabalhadores portugueses 
comemoraram o Dia das Comunidades, 
com festivais desportivos, bailes e confe
rencias. 

9 
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Simone de 0/iw!ira. Jose Cltc•ra. Femando Farinlw e o Duo Ouro Negro foram alguns dos artistas que•. em di•w.w.v paiws estrangeiros, actuaram junto 
das CCJnllmidat/e.V porlllgueSIIS durllnl<• (If COmemoraroes do /0 de Ju11/t0. 

No ambito das recep~oes comemorativas 
oferecidas por embaixadorcs de Portuga I. 
destacaram-se as que sc realitaram em 
Paris. na Santa se c na Guinc-Bissau. 
No Luxemburgo, Japao c Cabo Verde, 
foram promovidos concursos de desenho 
e poesia para crian~as. tendo sido projec
tado~ diversos filmes portuguese~. 

AFRICA DO SUL 

Tambem nc~tc pais a~ cntidades oficJ<liS 
distingulfiun o Dia de Portugal. tendo 
estado prescnte as comcmorat;o~ o ministro 
da lmigra~ao e do Interior "ul-afril'ano. 
assim como o «ma)om da Crdadc do C.1b<'. 
Nas cidad~ de Durban c 'J,1t.al for.rm pro
fcrida, palestras alusihl'> a ckmcnde. Na 
.:idadc de Joane,burgn, no c;t,idin dn «lusi-

tano», decorreu urn grande almot;o com a 
participa~iio de milhares de pessoas, sendo 
nele servido vinho portugues. especialmente 
importado para o efeito. 0 jornal sul
-africano «Stam aproveitou a data para 
homenagear a present;:~ dos portugues~ e 
cxaltar o exemplo da nossa comunidadc ali 
residente. 

ARGENTI 'A 

a capital deste pais, Buenos Aires. asso
..:ia~es de portugueses e representantes 
d1plomaticos apoiaram a realitat;ao das 
comemorat;oes. 0 Duo Ouro egro parti
cipou num espectaculo. organi7ado em Bue
nos Aires e. no dia 13. a tcle1 isao lo.:al 
incluiu ent revistas com o> presidcntes da 
Sociedade Portuguesa de Bencfkcncia c 
Socorros Mutuos e do Clube Portugues. 

Houvc ainda a apresentar,:iio televisiva de 
urn programa de danr,:as e can tares populares 
portugucscs pclo Rancho Folcl6rico «Cen
tro Patria Portuguesa». 

AUSTRALIA 

Durante toda a semana das comemorar;oes 
este\c aberta ao publico. no saliio muni· 
cipal de Marrickeville, uma exposit;iio de 
artigo• portugueses de caracter artistico e 
cultural. Nas festividades, destacou-se um 
program:~ ded1cado as crianr,:as das escola> 
portuguesa,. composto por recital de poc
!>Jas. cxibu;ao do Rancho f-olcl6nco Jnf:~nul 
«Aidcias de Portugal>>. distribuit;ao de diplo
mas do ann lc..:IIH) c li~ros infantis. A Em
baixad.l de Portugal ofereceu uma ta~ para 
disput.l por toda, as equipas de futcbol ~a 
comunid.tde, tendo a organizac;iio do tornc1o 



sido entreguc a responsabilidade do Clube 
portugues de Sydney. As comemorar;oes, 
que se alargaram de 4 a _ I~ de Junho, inclui
ram ainda provas de cJchsmo, onde foram 
disputada> tar;as de seniorcs, juniores e 
juvenis. 

BRASIL 

Ouas scssoes comcmorativas assinalaram 
as festiv idades evocativas do «10 de Junho» 
na cidade do Rio de Janeiro. A sesslio oficial 
contou com a presenr;a de representantes 
diplomiJticos portugueses e realizou-se no 
Gabincte Portugues de Lcitura. Urna outra, 
promovida por circulos da comunidade 
portuguesa aqui residente, efectuou-se no 
Liceu Literario Portugues e a ela presidiu 
como omdor o dr. sa Carneiro, convidado 
para se deslocar ao Brasil pelo semanario 
«Voz de Portugal>>. 

CANADA 

Na cidade de Montreal as comemorac;oes 
iniciaram-se na manhli do dia 10, com ceri
m6nia inaugural na Prar;a de PortugaL 
A introdur;iio do nome de Portugal na topo
nimia desta importante cidade do Canada, 
deixa bern expressa a importancia que e 
reconhecida pelas autoridades locais a comu
nidade portuguesa que ali trabalha e reside. 
Em Vancouver, a televisao transmitiu uma 
entrevista com o vice-consul sobre o signi
ficado do Dia de Portugal, de Camoes e das 
Comunidades Portuguesas. 

EST ADOS UNJDOS 

A Associar;ao Civica Portuguesa de Nova 
lorque participou na organizar;ao das come
morar;oes do Dia de Portugal, de Camoes e 
das Comunidades Portuguesas, assim como 
todas as associar;oes de portugueses resi
d~ntes no estado de Nova Iorque. Da orga
n•zar;ao destas comemorar;oes fizeram ainda 
parte o Consulado-Geral de Portugal, TAP, 
Centro de Turismo, Fundo de Fomento 
de Exportar;ao e Banco Totta & Ar;ores. 

0 programa completo incluia uma tarde 
de musica pela banda de Elmsford, urn jogo 
de futebol entre as selecr;oes dos clubes 
membros da Associar;ao Civica Portuguesa 
e a exibir;iio de ranchos folc16ricos. Foram 
convidadas a assistir as comemorar;oes diver
sas entidades portuguesas e americanas, 
J>a_ra. as qua is houve urna pequena ceri
mon~a frente a Camam MunicipaL Como 
rnomento mais alto das comemorar;oes sa-

liente-se urna grandiosa parada onde, para 
alem de grupos folc16ricos, tomaram parte 
no cortejo a Banda dos Escuteiros da 
lgreja de Nossa Senhora de Fatima, de 
Newark, as crianr;as da cscola Primeiro 
de Dezembro e as da escola de S. Pedro 
e S. Paulo, os grupos de futebol do Eli
zabeth Portuguese Soccer Club, a «t roupe» 
dos escuteiros da lgreja de Nossa Senhora 
de Fatima e quase todas as sociedades da 
lgreja, acompanhadas dos seus estandartes 
e insignias. 

Na California, as cerimonias iniciaram-se 
no dia 3 de Junho, nas areas centro e norte 
com o hastear das bandeiras portuguesa 
e americana no municipio de San Jose, 
acompanhado por duas filarmonicas da 
comunidade locaL A cste acto assistiram 
o Bispo Coadjutor de Angra do Herolsmo e 
o Consul de Portugal em S. Fmncisco. assim 
como algumas centenas de portugueses. 
Na cidade de T racy, realizou-se urn banquete 
em homenagem a Banda F ilarm6nica «Una
nime Praiense», do Faial (Ar;ores), que 
propositadamente se deslocara aos Estados 
Unidos, no ambito das comemorar;oes. No 
dia 4, na Igreja Nacional Portuguesa das 
Cinco Chagas, em San Jose, teve Iugar missa 
solene celebrada pelo Bispo Coadjutor de 
Angra do Heroismo, D. Aurelio Granada 
Escudeiro, a qual se seguiu urn cortejo de 
carros antigos e urn almor;o em honra dos 
pioneiros portugueses que ajudaram a fun
dar c desenvolver a cidade de San Jose e 
todo o extenso vale de Santa Clara, na 
California. Finalmente houve urn torneio 
de futebol entre clubes portugueses para 
disputa de uma tar;a, intitulada <Nitorino 
Nemesio». 

FRANCA 

As comemorar;oes do . «10 de Junho» 
iniciaram-se rna is cedo neste pais, contando
-se para tal com a presenr;a do major Vitor 
Alves, membro do Conselho da Revolur;ao 
e presidente da Comissao Organizadora do 
Dia das Comunidades, nomeadamente na 
inaugurar;iio das celebrar;oes na cidade de 
Meaux, onde se realizaram varias festivi
dades e se concentraram milhares de portu
gueses. Por outro !ado, em Sartrouville, 
teve Iugar urn festival de folclore organizado 
pela comissao inter-associar;oes da area 
consular de Versailles, integrado nas come
morar;oes do 10 de Junho e que contou 
com a presenr;a do embaixador de Portugal 
em Paris, dr. Coimbra Martins; a lotar;ao 
da sala onde decorreu a exibir;iio (750 Juga
res) foi completamente esgotada. No final, 
foram atribuidos os primeiros e segundos 

premios aos ranchos folcloricos das asso- 1 1 
ciar;oes de Breutillet e Sartrouville, respecti
vamente, bern como aos ranchos infantis 
de Plaisir c Bretigny-Sur-Orgc. Entrctanto, 
o Orfciio de~Vila Praia de Ancora deslocou-
-se a Fra~, onde permaneceu ate ao dia 19, 
tendo actuado em diversas localidades para 
nucleos de trabalhadores portugueses. Este 
Orfeao, composto por 50 figuras, participou 
em Paris, a convite da cadeia de radio e 
televisao «Europa 1», no desfilc que se 
realizou nos Campos Eliseos, com a parti
cipar;ao de grupos de 20 paises. 

No sudoeste da Franr;a, em Angouleme, 
La Rochelle, Charters, Bayonne e Bordeus, 
decorreram manifestar;oes culturais e des
portivas. Em Bordeus foi assinado um 
acordo entre as Ciimaras Municipais desta 
cidade e da cidade portuguesa do Porto, 
que lhes conferira urn estatuto de cidades 
irmiis. A fragata «Comandante Roberto 
Ivens» atracou no cais de Bayonne e, depois, 
em Bordeus, onde esteve aberta aos visi
tantes. 

Em Tours, Bourges, Le Manse Mimoges, 
foram levadas a cabo diversas festas nas 
escolas portuguesas. Por ultimo em Tur
coing, urn grupo de teatro portugues rcpre
sentou uma per;a do seu reportorio. 

HONG-KONG 

Neste territorio das «portas do oriente» 
foi organizada uma recepr;ao consular no 
dia 9 de Junho, seguida de urn «Dia Des
portivo» com jogos de hoquei em campo, 
tenis, mahjong e badminton, terminando 
com urn arraial a portuguesa. Houve tam
bern uma exposi<;ao de livros, gravuras e 
discos e entrega de livros as universidadcs 
de City Hall e Arts Centre. 

MARROCOS 

A subcomissao de Rabat organizou con
cursos de Petanque, urna recepr;iio-confra
ternizar;iio e dois pcquenos concertos de 
musica portuguesa (chissica c popular) na 
Radio Nacional Ma rroquina. 

MtXICO 

A televisao e radio mexicanas em111ram 
urna serie de programas dedicados a Por
tugal. A televisao apresentou urna entre
vista com o embaixador de Portugal, Jose 
Fernandes Fafe, seguida da passagem de 
um filme de caracteristicas turisticas. A rad io, 
por seu turno, lanr;ou urn prograrna espcci
ficamente dedicado ao 10 de Junho. 



12 CARTA DE INTENCOES 
AD FMI 

0 Ministerio das Ffnan~as e do Plano 
divulgou a «Carta de lnten~iies» que o 
Govemo Portugues enviou ao Fundo Mone
tario Imernacional ( FM 1). Essa carta inclui 
as medidas consideradas adequadas para 
alcanrar os objectivos do programa gover
namental e nela se pre1•e que, no plano orra
mental, haja wn sa/do positivo nas operaroes 
correntes do sector publico, wn incremento 
das despesas dR capital em termos reais e 
que o dejice global do sector publico. em 
relariio ao Produto !memo Brwo ( PI B) 
baixe 6 por cento. no ano econ6mico que 
terminara em firu de Marro de 1979. 

Naquela «Carta de lnten~oes» c recor
dada a dificuldade que se verificou em 
controlar os desequilibnos mtemos e exter
nos e os seus efeitos sobre a balan~ de 
pagamentos. facto que veio agravar o 
desajustamento estrutural da economia por
tuguesa, pelo que a politica econ6mica 
passara a ser orientada no sentido de se 
conseguir a supress3o destes problemas 
estruturais. A estrategia adoptada a medio 
prazo tende a reestruturar e a aumentar 
a produtividade na industria e a moder
nizar a agricultura. 

Ao mesmo tempo, proceder-se-a a urn 
esfor~ considcravel de estabiliza~o com 
vista a criar as bases s61idas da recons
tru~o e desenvolvimento econ6mico de 
Portugal, a Iongo prazo. 

Por esta razao, o Governo autorizou o 
Banco de Portugal a solicitar ao FMI 
urn acordo ao abrigo do qual podera com
prar moedas aos paises membros do Fundo, 
are ao montante de 70 milhoes de d6lares 
(mais de tres milhOes de contos). Este 
pedido visa apoiar o programa de estabili
za~o que o Govemo adoptou recentemente, 
de modo a consolidar a balan~ de paga
mentos, a reduzir as tensoes inflaccionistas, 
a manter uma taxa positiva de crescimento 
da economia e a conter o desemprego. 
Estes objectives serao alcan~ados atraves 
de restric;oes fiscais, monetarias e salariais 
e, conjugados com a nova politica cambial, 
permitirao reduzir o defioe da balan~ de 
transac~es correntes de 1500 para 1000 
milhOes de d61ares,ate Mar~ de 1979. 

A principal foote de expans3o econ6-
mica durante este ano vim das entradas 
liquidas de capitais, contando-se que aumen
tem de 150 para 200 milhoes de d61ares. 

RECUPERA<;AO ECONOMICA 
EM 1976/ 19"n 

A economia naciona~ ap6s a descida, 
em 1974, da taxa de crescimento do PIB 
para 4 por cento, recuperou sensivelmente 
em 1976 (subida para 6 por cento), admi
tindo-se que em 1977 o crescimento seja 
semelhante, apesar de a produ~o agricola 
ter descido. Esta expansao permitiu trans
ferir para a exporta~ e investimento uma 
parte dos recursos do consumo. 

Entretanto, em 1977, a taxa de desem
prego atingiu os 7 por cento e os salarios 
reais terao diminuido tambem 7 por cento, 
pelo menos, pois a taxa de aumento de 
prec;os sofreu grandes alterac;Oes. 

0 defice comercial teve novo agravamento 
no ano passado, atingindo o montante de 
2530 milhoes de d61ares, 0 que se deve a 
elevada taxa de expansao da procura interna 
resultante da recuperac;ao da prodw;ao, do 
investimento e da acumula~ao especulativa 
de «stocks». 

Esta deteriora~o foi compensada com 
o aumento das receitas provenientes do 
turismo e das remessas dos emigrantes. 

OESVALORIZA(:AO DESLIZANTE 
E BALAN<;A DE PAGAMENTOS 

0 Govemo julgou conveniente passar de 
uma deprecia~ efectiva para urn sistema 
de desvaloriza~o deslizante do escudo. 
Paralelamente, procurari, com firmeza, redu
zir as tensoes inflacionistas, tendo decidido 
efectuar novos e substanciais aumentos das 
taxas de juros e da taxa de desconto do 
Banco de Portugal (de 13 %-18 %, para 
18 %-23 %). 

Com a politica monetaria atras mencio
nada pretende o Governo contribuir para 
a recuperac;ao futura da balan~ de paga
mentos e para cooter a infla~o. Para tal, 
foram indicados limites de credito aos 
diversos bancos e manter-se-a sob rigorosa 
e continua observac;iio a evoluc;ao da base 
moneta ria. 

EST ABILIZA<;AO INTERN A 
E POLITICA SALARIAL 

Em 1978, consolidar-se-a a evoluc;ao favo
ravel verificada em 1977, ano em que se 
obteve uma consideravel redu~ao do defice 
do sector publico, que passou de II por 
cento do PIB (em 1976) para 8 por cento 
(em 1977). 

Espera-se tambem urn saldo positivo nas 
opera~es correntes do sector publico. o 
que devera ser atingido pela primeira \CZ 

desde 1974. 

Forarn substancialmente elevadas. em 
Abril, as tarifas da agua, electricidade e 
gas e os pre~os dos transportes (de 35 a 
50 por cento), enquanto os pr~os dos pro
dutos alimentares essenciais tiveram aumen
tos superiores a 20 por cento. 

Para atenuar este desajustamento, o sala
rio minimo foi aumentado cerca de 30 por 
cento, e para cooter o aumento de custos, 
mantem-se a seguinte politica de salarios: 
aumento maximo de 20 por cento oeste 
ano e minimo de 12 mescs para vigencia 
dos contratos de trabalho. 

No que diz respeito a contingentes de 
bens a importar, o Governo decidiu reexa
mina-los no inicio do pr6ximo ano. deci
dindo, simultaneamente, que todos os pedi
dos de importac;ao de materias-primas e 
de bens intermediaries fossem autorizados 
automaticamente. 0 dep6sito previo para 
importa,.ao foi abolido, continuando a 
aplicar-se a sobretaxa de 30 por cento 
(sobre 29 por cento do total das mercadorias 
importadas em 1976) e uma outra de 60 por 
cento (que abrange 2 por cento das impor· 
c;oes, referentes a bens sumptuarios). 
Aquela taxa de 30 por cento ser.i abolida 
gradualmente a partir do proximo mes de 
Outubro, ate Outubro de 1979. 

E inten~o do Governo analisar. em 
Janeiro de 1979, a evoluc;iio deste pro
grama de resoluc;iio da crise e, nessa data. 
chegar a acordo com o FMI acerca de alte
ra~es que eventualmente venha a ser neces
sario introduzir, embora considere que as 
medidas preconizadas nesta «Carta de. ln
tenvoes» saq adequadas ao tim em vtsta. 



Novos Governadores Civis 

()epois de consultas minu-
. sas entre os dois partidos 

':: integram o Executivo, foram 
:.npossados sete n?vos governa
dorcs civis, que vern completar 

conjunto de representa~iio go
~amental a nivel dos distritos 
do continente. A orienta~o 
adoptada nesta escolha foi a de 
o1o proceder a substitui~oes indi
viduais. mas antes operar uma 
renovaif.io mais vasta. 

Em Lisboa, o ministro da 
Administra~iio Interna, Jaime 
Gama. conferiu a posse aos 
novos governadores civis de 
Viana do Castelo, Bragan~a. 
Guarda, Portalegre, Setubal, 
Evora e Beja, que pcrfazcm o 
elenco da representa9i10 d istrital 
do Governo, no continente. 

No acto da posse, a que assis
tiram o Primeiro-ministro,' Ma
rio Soares, e diversos membros 
do Governo, Jaime Gama, no 
discurso entiio proferido, refe
riu-se a vasta renova~o a que 
se procedera com a nomea~iio 

dos sete novos governadores civis 
e sublinhou que <mo ambito 
global da democratiza~o e hu
maniza~ao do Estado, o pior 
erro seria descentralizar o que 
deve ser rigidamente coordenado 
e persistir em manter centrali
zado o que deve ser rapidamente 
desconcentrado ou descentrali
zado». 0 ministro acentuou ainda 
que, para alem dos sectores da 
actividade governativa que silo 
inerentes a qualquer sistema poli
tico e da maior relevancia em 
regime democratico, «outros pas
sam por aquele ministerio da 
Administra~ao lnterna», tais 
como «os assuntos propria e de
mocraticamente ditos do interior 
e cujo cabal funcionamento exige 
articula~ao organica com gover
nos civis administrativamente 
funcionais, tecnicamente moder
nizados e politicamente interve
nientes.» 

0 ministro Jaime Garna subli
nhou tambCm que «pela primeira 
vez na hist6ria da democracia 
portuguesa, o CDS tern g.over-

Tribunal Civico Humberto Delgado 

0 Tribunal Civico Humberto 
Delgado que nasceu ern Maio de 
1977 e tern por objectivo prin
cipal julgar a PIDE/ DGS e con
denar o fascismo, teve, em Lis
boa, as suas primciras sessoes 
publicas. 

A primeira sessiio do Tribunal 
Civico Humbert o Delgado 
(TCHD) iniciou-se com uma 
in trodu~ao do prof. Ruy Luis 
Gomes, presidente do juri, que 
apresentou os outros membros, 
procedendo-se em seguida a lei
lura do relat6rio do secretariado 
executivo do TCHD e das nor
mas processuais a usar durante 
o julgamento. Nessa altura foi 
afirmado que o tribunal <mao 
se quer substituir ao povo na 
condena~ao publica j3 profe
rida. nem aos tribunalS vigentes 
e a sua obriga~iio de respeitarem 
a Constitui~o». 

0 prof. Orlando de Carvalho· 
apresentou depois a fundamcn
ta~ao juridica deste tribunal dcs
tinado a sensibilizar a opiniao 
publica para o julgamento e 
condena~ao da PIDE/ DGS, con
siderada globalmente como uma 

organiza~o criminosa, culpad:l 
de crimes contra a Humanidade 
e contra os direitos do povo 
portugues. Na sua interven~o . 
Orlando de Carvalho referiu-se 
a necessaria descentraliza9a0 do 
Direito e a «paciencia que o 
povo tern demonstrado perante 
os ultrajes que a a~iio judicial 
lhc tern imposto contra os mais 
elementares principios». Noutro 
passo da sua alocu9iio, salientou 
que «esta a ser oometido urn 
crime de omissiio pelas autori
dades que tern o dever de julgar 
o fascismo», acrescentando que 
o TCHD surgiu para responder 
«ao apelo da indigna~o popular 
e dos antifascistas» e para «obri
gar os Goveroos e responsaveis 
deste Pais a condenarem o que 
ha muito deviam ter conde
nado». 

«A CONDENA<;AO SEM 
A TENUANTES DA PIDE» 

Em nome dos familiares das 
vitimas da policia politica do 
Estado fascista, falou Humberta 

Tomada de po.vse tlos novas I(O•·ermulores ctvts. 

nadores CIVIS», acrescentando: 
«Outro niio poderia ser o desen
volvimento de urna solu9iio poli
tica que, encontrada para resol
ver a crise do Govcrno, esta a 
impedir, pela normalidade e 
exemplaridade do seu funcio
namento, uma crise de regime.» 

Os novos governadores civis 
sao: Oliveira e Silva (Viana do 
Castelo) que esteve indigitado 
para ocupar o cargo de ministro 
da Administra~iio lnterna, mas 
que, por doen~ sub•ta. surgida 

Delgado Louren~o. filha do gene
ral Humberto Delgado que acen
tuou, a dado passo: «Quero 
pois aproveitar esta oportuni
dade para protestar e denunciar 
perante a opiniao publica nac•o
nat e internacional a passividade 
e a negligencia dos principais 
responsaveis dos nossos 6rgaos 
de soberania». 

A interven~o de Carlos Can
dal, deputado do PS e membro 
do secretariado do TCHD, tcve 
particular relevo pois pediu «a 
condena~o sem atcnuantes da 
PIDE» e <<a erradica~ao do fas
cismo de toda a vida portu
guesa», tendo acrescentado que 
«e necessaria denunciar a mano
bra muito em voga de dizer que 
todos os agentes da PIDE cram 
motoristas, escriturarios ou fun
cionariosdo serviliO de fronteira», 
Carlos Candal sublinharia ainda 
que «toda a gente ncste Pais 
sabia o que era e como actuava 
a PIDE e a necessidade de ganhar 
a vida nao justifica o crime••. 

OS RELATORIOS 
SECTORIAlS 

Foram apresentados ao tn
bunal alguns relat6rios sectoriais 
relacionados com as actividades 
da PIDEJDGS, a saber: rela-

na altura, foi substituido por 
Jaime Garna -, M. Guerra 
Junqueiro (Bragan~a), E. Leitiio 
Paulo (Guarda), Francisco Ser
rano Feitinha (Portalegre), M. 
Mata Caceres (Setubal), Fausto 
Martins (Evora) e Armando Al
meida Manso (Beja). 

Todos pertencem ao Partido 
Socialista, excepto o governador 
civil da Guarda que foi urn dos 
fundadores do CDS eo de Bra
gan~ que tern posi90es pr6xi
mas deste partido. 

t6rio de ordem medica con tendo 
a ami lise dos efeitos dos metodos 
usados pela PI DE sobre a saude 
dos presos, no qual se sublinha 
que verificados 100 depoimentos 
de ex-presos politicos, se con
clui que em 82 por cento dos 
casos foi tesada a sua saude 
fisica, psiquica ou sensorial; rela
t6rios sobre a organiza~o da 
PIDE/ DGS e a sua colabora~iio 
com administra~oes de empresas 
privadas, sobre o papel da infor
ma9ao na estrutura daquela poli
cia politica e ainda urn outro 
sobre a actua9iio da P!DE/DGS 
em Africa, referindo os campos 
de concentra~iio que controlava 
C OS metOdOS de rcpressiio e 
tortura ulllizados contra os guer
rilheiros dos mov•mentos de li
berta~ao. 

Recorde-se que o TCHD foi 
criado no a no passado, em Maio, 
por decisiio de um grupo de 
cerca de 60 democratas e anti
fascistas, para proceder a reco
lha e analise de todos OS teste
munhos, depoimentos e provas 
contra a actua9iio da PIDEIDGS. 
em todos os sectores onde exer
cia a sua actividade. 0 tribunal 
tern urn juri composto de 21 
personalidades que representam 
diversas correntes de opiniao. 
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19: FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA 
Constituindo o maior certame ate hoje 

realizado no Pais, a 19.• Feira lntema
cional de Lis boa ( Fl L), comou com a pre
senta de 794 expositores origintirios de cerca 
de 50 paises e te1•e como objectivo fundamen
wl promover e incrementar a actividade 
ecomimica e comercial do Pais, c0111 vista a 
integrariio proxima no Mercado Com1m1. 

Encontrando-se inscrita na Uniiio das 
Feiras lnternacionais (U Fl) desde a sua 
segunda edi~iio, facto a assinalar pois nor
malmente tal acontece apenas depois de 
rcalizadas cinco ediQoes de uma feira, a 
FIL transformou-se, dcsdc 1949 (ano do 
primciro ccrtame), num grande centro de 
intercambio de tecnologia e de neg6cios, 
com uma mostm gencrica da actividade 
industrial nacional que acabou por ser urn 
ponto de conflucncia obrigat6ria dos indus
triais e comerciantes portugueses e tambem 
de urn ni1mero s ignil1cativo de industriais 
e .:omerciantes estmngeiros. 

OBJECTIVOS DA FIL-78 

Mantendo as caracteristicas de grande 
feira internacional. a ediQiiO deste ano da 
FIL teve os seguintes objectives: incrementar 
a participa~iio nacional dos sectores abr<~n
gidos pelos certames especializados adiante 
mencionados: incrementar os sectores mais 
dcsenvolvidos da nossa actividade exporta
dora, inccntivando ao mesmo tempo os 
sectorcs mais fracos; desenvolver a partici
ptu;iio estrangcira (dos par.:ciros comerciais 
tradicionais ou de mercados novos). tendo 
particularmentc em vista o desenvolvimento 
imediato dos la<;:os comerciais com os paises 
do Mercado Comum, de modo a facilitar 
o conhecimento dos problemas com que o 
Pais deparari1 no processo de integrac;iio 
na Comunidade Econ6mica Europeia: incen
tivar ao mesmo tempo novas rcla~oes comer-

ciais com os paises de expressiio portu
guesa: promover o sector da construQiio 
civil e organizar jornadas tecnicas pam dis
cutir os problemas econ6micos nacionais. 

OS SECTORES REPRESENT ADOS 

Este ano a F IL, ocupando uma £1rea de 
42 mil metros quadrados, a maior de sem
pre, abrangeu representaQOCS de 19 sectores 
e sub-seetores industriais a saber: mate
riais, m£1quinas e equipamento de cons
trt~~;iio; mobiliario e equipamento de escri
t6rio; quimica industrial: industrias electri
cas e electr6nicas: industrias meta lomedi
nicas: embalagem, 6ptica e fotografia; brin
quedos: constru~ao c repara~ao naval e 
servi9os d i versos. 

Neste conjunto, distinguiram-se o I Salao 
lnternacional de Metalurgia, Meta lomecit
nica e Electricidade e Electr6nica lndus
tria is (sa liio denominado SIEM ME) e. ainda, 
o FILEME (saliio de mobil ia rio e equipa
mento de escrit6rio) e o F ILPACK (saliio 
de embalagens. m{•quinase produtos). Acres
cente-se que o sector das indi1strias metalo
mec£•nicas (com 311 rcpresenta9oes) foi o 
que tcve maior participtu;ao (26.4 •.. do 
total). seguindo-se o das maquinas c equi
pamentos para constru~ao (com 2 1.3 ".,). 

OS PAISES REPRESENTADOS 

0 numcro de rcprcsenta~ocs oficiais estran
geiras tem vindo a aumcntar atingindo aj!ora 
o total de 38 paises. Salientou-se neste domi
nio a participac;iio d irecta da Comissao 
Executiva da Comunidadc Econ6mica Euro
peia <JUC incluiu uma amo~tragcm alargada 
e qua><: compkl:l da a..:tividadc cconbmka 
do:. non: paise.> nwmhros do Mcn.:ado 
Co mum. 

Tambcm os paises arabes se fi7eram reprc· 
scntar pela sua Camara de Comcrcio e 
Industria Arabe-Portuguesa que reime 22 
na~oes, entre elas o Egipto, Marrocos. 
Arabia Saudita, Barein, lraque, Kowcit e 
Libano, que expuseram cereais, produtos 
alimentarcs, farmaceuticos e quimicos. pe· 
tr61eo, texteis, cquipamcntos de transfer· 
ma~iio de ferro, a~o. madeira, et<:. 

Siio ainda de sublinhar as parti..:ipa~oes 
oficiais da Bulgi1ria, Espanha, Japiio. Polo· 
nia, Republica Democnitica Alem[• e Se· 
negal. 

No que diz respeito a empresas cxposi
toras, distinguiram-se. pelo seu elevado 
numero, as da Republi..:<1 Federal Alema 
e da lnglaterra (com 82 e 81 expositorcs, 
rcspectivamente), seguindo-se a lt{llia (77), 
a Fran~.! (62) e a Espanha (53). 

A P ARTICIP A<;:AO NACIONAL 

A rcpresenta~iio portug.uesa, par;t alem 
de 272 empresas expositoras, incluiu a par· 
ticipaQiio de uma dezcna de organismos 
oficiais que pretenderam demonstrar a capa· 
c idade de resposta a problemas importantes 
de varios sectorcs industriais. Esses orga· 
nismos foram o Ministcrio da lndi1stria e 
Tecnolog.ia. o Fundo de Fomento de Expor· 
taQiio, o Institute de Jnvestimentos Estran
geiros, o lnstituto dos Produtos Florestais, 
o Institute Nacional de Scguros. a COSEC 
(Companhia de Seguros de Crcdito). o Gabi· 
nete da Area de Sines. a Rodovi{nia Nacio· 
nal. a Companhia de Transportes Maritimos 
e algumas institui<;:oes de credito. Paralela
mente, destacou-se a participa<;iio colectiva 
dos Estaleiros Navais- lndustria e Projectos 
Portugueses. organizac;ao que reune 19 fir· 
mas ligadas a constru.yao e reparac;iio naval 
e ainda a I Exposi<;ao lnterna.:ional de 
ScgumnQa Rodovi;lfia que contou com o 
apoio de ccrca de trcs dczcnas de paises. 



XV FEIRA 
NACIONAL 
DA 
AGRICULTURA 

Decorreu em Santarem a XV Feira 
Intemacional da Agricultura (FNA) que 
este ano comemorou as suas «bodas de 
prata». Efectivamente, a antiga Feira do 
Ribatejo, merce do seu primeiro grande 
impulsionador, Celestino Gra~a, consti
tuiu primeiramente uma manifesta~ao 
sOcio-profissional agricola e folclorica da 
zona de Santarem e s6 passados dez anos 
foi classificada como nacional. 

Hoje, a FNA e polo centralizador niio 
apenas da regiiio agricola ribatejana. mas 
tambem e sobretudo uma manifesta<;ao 
insubstituivel de diversos aspectos da eco
nomia, da agro-pecuaria (agricultura . pecua
ria. maquinaria agricola. a rtcsanato) e da 
cultura nacional. 

No certame deste ano tiveram particular 
relevo actividades como o V Concurso 
Nacional de Equinos, o Concurso de Vinhos. 
o Concurso de Equitac;ao. o Encontro 
Nacional de Adegas Co0pcrativas. o IV 
Jumping de Santarem, a 11 LCgua Popular 
da FNA e o Festival lnternacional de Fol-

clore. Para esta ultima manifestac;iio cul
tural os organizadores da feira conseguiram 
garantir, a exemplo do que vern aconte
cendo ha 20 anos a esta parte, a presenc;a 
de muitos ranchos folcl6ricos nacionais 
(como os grupos de Vila Franca de Xira, 
da Romeira, dos Fontineiros da Maia, do 
Porto, da Azambuja, da Batalha, das Mou
riscas, da Ribeira de Santarem, de Vila 
Praia de Ancora, da Regi1io do Vouga, de 
Alpiarc;a, das Fazendas de Almeirim, de 
Castelo de Vide e do Calvario) e estran-

0 presidente da Assembleia da Republica. Vasco 
da Gama Fernandes, ao fundo, numa das tribtmas 
da XV Feira Nacional da Agriculwra, em Stmwrbn. 

Maquinlll'ia agricola em exposi(do "" Feira. 

geiros. vindos de Espanha, Franc;a, Finlan
dia, Pol6nia, Checoslovaquia e URSS. 

OS EXPOSITORES 

0 parque das exposir;oes da FNA cons
titui desde ha muito um grande recinto 
destinado a expor maquinaria agricola fabri
cada no Pais, sobressaindo neste ano as 
maquinas agricolas dest inadas a vinicultura 
e os sistemas medinicos para a avicultura. 
Entretanto, os expositores estrangeiros acor
reram em maior numero ( 100) do que os 
nacionais (apenas 75). Os paises, represen
tados atraves das suas respectivas camaras 
de comercio. foram a Republica Federal 
da Alemanha (com produtos pecuitrios e 
agricolas), a Dinamarca (agricultura, pecua
ria e industria), ltalia (industria), Holanda 
(agricultura e pecuaria), Estados Unidos 
(agricultura, pecuaria e industria) e, pcla 
primeira vez, a Espanha (pecuaria) e a 
Bclgica (com urn grupo de criadores de 
porcos). 

PANORAMICA AGRARIA 

0 Ministcrio da Agricultura c Pescas 
a traves do seu pavilhiio dedicado a activi
dade agricola, pretendeu dar a conhccer 
aos visitantes os temas mais importantcs 
da panora mica agr:iria nacional e, ao mesmo 
tempo, proporcionar um contacto directo 
com os departamentos oficiais. Nesse sen
tido se situaram as seguintes actividadcs 
programadas: o 11 Grande Encontro das 
Adegas Coopera tivas, a Jornada da Api
cultura e as jornadas sobrc horticultura, 
sanidade vegetal, olivais. fruticultura (espc
cialmente frutos secos), povoamento flo
restal, pastagens e forragens. 

Sao tambem de referir os col6quios orga
nizados pela banca sobre «Os problemas 
financeiros da agricultura e pccuaria por
tuguesas, perante a possivel integrar;iio no 
Mercado Comum». 
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«Porque para o amor, para todas as formas de amor, Camoes arranja sempre uma 
desculpa, urn louvor, ou a suprema divindade, porque esse amor e, para e/e, a todos 
os niveis, a realidade ultima e a realidade sempre presente. Sem amor niio ha herois 
nem ha homens dignos desse nome.» 

JORGE DE SENA 

( Extra(· to do discurso proferido a 10 de Jwrho de 1977 na crdade da Guarda). 



FALECEU 
JORGE DE SENA 

A imprensa nacional toda a imprensa, 
anunciou o falecimento do poeta, escritor, 
ensaista c professor universiuirio Jorge de 
Sena. num hospital de Santa Barbara (Cali
fornia) nos Estados Unidos da America. 
Unanimemente, todos concordam que com 
ele desapareceu uma das raras figuras de 
craveua universalista da cultura portuguesa! 

Efectivamente, com Jorge de Sena pereceu 
uma das vozes mais lucidas da intelectuali
dade portuguesa e urna das figuras mais 
contestatarias a certas formas de poder 
cultural e politico, quando Jivorciadas da
quilo que, em princlpio, deveria ser a sua 
original gesta patriotica - o povo portu
gues. umoo veiculo de cultura viva e perene! 

Ha urn ano Jorge de Sena falou nas 
comemora~oes do «10 de Junho» na cidade 
da Guarda. Falou como emigrante, inter
pretando de modo singular algumas ver
dades historicas que tanto sc arredam dos 
discursos de circunstancia. Falou com a 
sua simplicidade tipica, com o seu ardor 
apaixonado e, de tudo o que disse, algumas 
co1sas comoveram profundamente pela sua 
\erdade. 

ALGUNS DADOS BJOGRAFICOS 

Jorge de Sena nasceu em Lisboa, em 1919, 
e formou-se em engenharia na Univcrsidade 
do Porto. Exilado desde 1959, o autor de 
«Andan~as do Demonio» leccionou nas 
universidades brasileiras de Ass is e Ara
quara e, a partir de 1965, na Universidade 
de Wisconsin, nos Estados Unidos. Voltou 
a Portugal em 1968, regressando posterior
mente aos Estados Unidos. Da sua obra 
fa1em parte estudos sobre Camoes (sendo 
justamente considerado como urn dos seus 
mais brilhantes historiadores e criticos}, 
R1mbaud, Fernando Pessoa, Florbela Es
panea e Gomes Leal. Enquanto poeta publi
cou, nomeadamente «Persegui~o» (1942), 
«Coroa da Terra» (1946), «As Evidencias» 
(1955), «Fidelidade» (1958), «Andan~s do 
Demonio>> (1960) e «Novas Andan~as do 
Dem6nim> (1966). Os «Griio-CapitiieS>> e 
a sua obra mais conhecida, das produzidas 
ap6s o 25 de Abril de 1974. 

Jorge de Sena. que tinha 58 a nose morreu 
vuima de urna crise renal, surgida rta se
quencia de urn cancro nurn pulmiio, era 
actualmente director do Departamento de 
Livros e Literatura Espanhola e Brasileira 
da Universidade de Santa Barbara, no estado 
da California. 

QUANDO MORRE 
U!\1 GRANDE POETA 

Eugenio de Andrade, instado pela im
prensa a comentar o subito falecimento de 

Jorge de Sena, respondeu: «Que dizer? AU~m 
do grande amigo que perdi, morreu urn 
grande poeta, urn dos raros portugueses 
universais do nosso tempo>>. Por outro 
lado, a escritora Agustina Sessa Luis, sur
preendida pelo acontecimento afirrnou: «Pe
rante urn facto tiio chocante que acabo de 
conhecer s6 a pessoa que ele foi tern impor
tiincia, tudo o resto passa para segundo 
plano. Lembro-me do amigo que conheci 
M muitos anos, recordo a sua vontade 
muito forte e a sua grande fragi lidade». 
0 poeta Vasco Gra~ Moura, ao saber 
do triste acontecimento afirmou: «Recebo 
a noticia no exacto momento em que a 
Camerata Academica ataca o adagio da 
sinfonia 'La Passione', de Haydn. Penso 
que as circunstiincias do Iugar em que me 
encontro se conjugam para prestar home
nagem ao au tor da 'Arte da Musica' a 
homenagem que ele teria gostado neste 
momento>>. Sophia de Mello Breyner, con
tista e poetisa comentaria, por seu turno: 
«Jorge de Sena, urn dos maiores poetas 
portugueses de todos os tempos, morreu 
infeli7 em terra estrangeira, porque em 
Portugal nao houve Iugar para ele>>. 0 pro
fessor e cminente historiador de literatura 
portuguesa, dr. 6 scar Lopes, seu cunhado 
e grande amigo, afirmou que Jorge de Sena 
foi urn «dos vultos mais significativos da 
literatura portuguesa», acrescentando ainda: 
«Era, tam bern, urn conversador apaixonante, 
mas simultaneamente urn homem dificil, 
extremamente agressivo, muito consciente 
do seu valor, intolerante em rela~o a todas 
as formas de mediocridade e, sobretudo, 
com urna capacidade de trabalho inex
cedivcl». 

O ROEM DE SANTIAGO 
A TITULO POSTUMO 

Urn telegrama enviado a viuva do escritor 
pelo Presidente da Republica, comunicava 
que Jorge Sena iria receber a yra-Cruz 
da Ordem de Santiago, a qual lhe seria 
atribuida, em Portalegre, nas cerimonias 
do dia 10 de Junho. 0 texto deste telegrama 
do general Ramalho Eanes era o seguinte: 

«Falecimento do prof. Jorge de Sena 
constitui perda inestimavel cultura lusiada, 
o que todos os portugueses sentem profun
damente. Tive no passado dia 2 do corrente 
o grato privilegio de lhe falar telefonica
mentc de Nova Iorque e esperava poder 
voltar a usufruir do seu convivio, de que 
guardo as melhor recorda~es. Nessa oca
siao anunciei ao ilustre extinto a concessiio 
de urna condecora~o que justamente cor-

respondesse ao relevante contribute por 
ele dado a cultura portuguesa e a sua divul
ga~lio. Por isso lhe conferi a Gra-Cruz da 
Ordem de Santiago para lhe ser imposta 
no pr6ximo dia 10 de Junho e que infeliz
men te j{l niio pod era receber em pessoa. 

Em meu nome pessoa1, e no do povo 
portugues, rendo a minha ultima homena
gem aquele que foi nao s6 urn vulto grande 
das Letras portuguesas, mas tambem urn 
cidadao integro de Portugal e do rnundo>>. 

TambCm o secretario de Estado da Cul
tura, Antonio Reis, enviou a familia do 
escritor o seguinte telegrama: 

«Expresso a Vossa Excelencia e familia 
meu profundo pesar pelo desaparecimento 
urn dos grandes poetas portugueses de scm
pre, vulto imperecivel letras e pensamento 
deste Pais. Cabe agora Portugal colher as 
1i~oes sua vida exemplar, seu permanente 
cuidado com problemas nacionais, seu labor 
para aprofundamento, renovo e proje~iio 
cultura portuguesa.» 

Associando-se as man ifesta~es de pesar 
o Primeiro-ministro, Mario Soares, enviou 
a viuva 0 seguinte telegrama: 

«Em nome do Govemo a que presido e 
no meu proprio, quero expressar a V. Ex.• 
o mais profundo pesar e as mais sinceras 
condolencias pelo falecimento do seu marido. 
Figura impar de intelectual e vulto cimeiro 
das Letras-Patrias, Jorge de Sena ocupa ja 
urn Iugar de grande relevo na historia da 
cultura portuguesa» - Mario Soares - Pri
meiro-ministro. 

FUNERAL DO ESCRITOR 

Jorge de Sena foi sepultado no cemiterio 
do Calvario, em Santa Barbara, no Estado 
da California, depois de celebrados os ofi
cios religiosos funebres na Jgreja de Nossa 
Senhora da Piedade. Com ele partiu uma 
das mais acutilantes vozes poeticas da nossa 
lingua, mas tambem a personalidade de 
sincera e impar honestidade, assirn como 
urn dos ra ros homens probos do nosso 
tempo. 

A Assembleia da Republica, tendo em 
aten~iio a proj~o universalista do lidimo 
representante da cultura-Patria que foi Jorge 
de Sena, prest.ou-lhe homenagem numa das 
suas sessoes, aprovando duas mo.yoes de 
pesar (da autoria dos grupos parlamentares 
do PS e do PCP) e recomendando ao Go
verno para que providencie no sentido dos 
restos mortais do grande escritor virem 
para Portuga~ a fun de the serem feitos 
funerais nacionais. 

17 



18 

Cultura 
Cientista portugues distinguido 
pela Organiza~ao Mundial de Saude 

Prof. Francisco Camboumt1c. 

0 medico e cientista portu
gues prof. Francisco Cambour
nac recebeu em Genebra, no 
decurso da 31." Assemblcia Mun
dial de SaUdc, o Pr~mio e Meda
lha Leon Bernard, uma das mats 
altas distint;:Oes atribuidas pela 
Organiza~o Mundial de Saltde 
(OMS). 0 galardao foi entregue 
durante urna cerim6nia publica 

Feira do Livro 

que decorreu na sala das assem
bleias do Palacio das Na~, 
com a Assembleia da OMS reu
nida em plenario. 

0 prof. Francisco Jose Car
rasqueiro Cambournac nasceu 
em Rio de Mouro (Sintra) em 
1903 tendo frequentado os liceus 
Passos Manuel e Cam5es em 
Lisboa. Concluiua sua formatura 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, espe
cializando-se em medicina tro
pical. 

Durante dez anos, de 1954 
a 1964, foi director regional para 
a Africa da OMS, em Brdzzaville. 
tendo-se destacado como mala
riologista e sanitarista de renom.: 
mundial, com participat;:iio em 
numerosos trabalhos de ambitP 
internacional. Em Portugal, te\.: 
papel de primeiro plano no de
senvolvimento do ensino da saud~: 
publica e medicina social. Fo1 
esta eminente personalidade que. 
ha 30 anos, assinou em nome 
do nosso Pais, a Constitui~o 
da Organizat;:iio Mundial da 
Saude e participou ate 1953 em 
todas as delegat;:Oes portuguesa' 
a Assembleia da OMS. 

em Lisboa e no Porto 

Um11 mragem da F~~ra do Li•ro. tm Lisboa. 

Com assinalavel exito, termi
nou a 48.• edit;:ao daquela que 
foi considerada a maior Feira 
do Livro de Lisboa, desdc que 
tal certame existe. lnstalada pela 
dcrradeira vez num dos passcios 

da A venida da Liberdade, a 
Feira contou com urn total de 
95 pavilhOes. No entanto, a 
organizat;:ao deste certame cul
tural esta a encarar a hip6tese 
de as suas pr6ximas edi.;oes da 

Feira se virem a realizar em local 
mais apropriado ao seu cres
cente alargamento, assim como a 
promot;:iio de iniciativas paralelas 
(conferencias, cxposit;:Ocs, etc.) 
de modo a que, futuramentc, 
desta Feira se possa fazer uma 
autentica festa da cultura e niio 
s6 um simples local de compra 
de livros com descontos espc
ciais. 

Novos lant;:amentos editoriais, 
descontos, saldos, livros do dia, 
en.fim, toda uma act;:iio promo
vida pelos editores de modo a 
compensar a relativa e redu1 ida 
procura que durante o a no afecta 
o livro, dados os seus elevados 
custos, foi a t6nica constante 
de toda a Feira. Facto assina
lavel consistiu, pese a tudo os 
autores e tradut;:Oes cstrangeiras 
de media ou mesmo mA quali
dade, os autores por!ugueses c, 
ate, bastantes classicos, verem-se 
singularmente preferidos, na ge
neralidade, pelos prudentes com
pradores, a bra~s com pre~s 
muito acima das suas posses, 
apesar dos descontos. A Feira 
terminou com um total de cerca 
de 100 mil livros vendidos, cor
respondendo a urn movimento 
da ordem dos 35 mit contos. 

0 ministro da Educat;:iio e 
Cultura, Mario Sottomayor Car
dia, em declarat;:Oes prestadas a 
imprensa durante uma vi!\ita a 
Feira do Livro, considerou-a 
como «relevante iniciativa cultu
ra~ apesar do seu aspecto comer
cia!», frisando que as condit;:oes 
e dificuldades de produt;:iio e 
circula~o do livro estilo a ser 
encaradas pelo Governo com a 
maior atent;:iio, e acrescentando 
que o Instituto do Livro, cuja 
criat;:ao esta a ser estudada, tern 
como objectivos a valorizat;:iio 
e divulgat;:iio da cultura portu
guesa, fomentandd especial mente 
a reedit;:iio de clllssicos. «Esta 
instituit;:iio tem por norte rcs
peitar o pluralismo cultural e a 
criat;:iio literaria, afirmou Sotto
mayor Cardia. 
-A Feira do Livro do Porto, 

na Prat;:a Humberto Delgado. 
teve 34 pavithoes, o mesm2 nti-

mero, portanto, que no ano pas· 
sado. Contudo, registou-se a pre
sent;:& de maior ntimero de edi
tores, destacando-se mais pela 
qualidade das obras que trou· 
xeram a lume do que pelo seu 
nome. Entre os compradores 
registou-se pertinente procura do 
rornanre e livros de ficat;:iio, no
meadamente de autores portu
gueses, como Fernando Namora, 
Gaspar Simoes, Jorge de Sena, 
Mouriio-Ferreira, Vergitio Fer
reira, sem se esquecer os clas
sicos Camilo, Et;:a ou Pascoaes. 

As mesmas questoes que a 
Feira de Lisboa p& aos even
tuais compradores encontraram 
ceo no Porto: custos deveras 
inibidores, apes;tr dos descontos 
tradicionais! 0 livro, conside
rado mercadoria nobre, eo{) nao 
s6 pelo facto de ser transmissor 
de cultura e saber mas tambem, 
e nos tempos que correm, pelos 
pret;:os elevados do papel, da 
impressao e da composicao. 
Porem, e tendo em conta todas 
cstas pertinentes inibit;:Oes para 
o comprador, aconteceu que 
houve um inusitado movimento 
de compra, demonstrativo de 
que o lei tor au menta em ntimero, 
pelo que se prova que estes j3 
tradicionais certames, tern um 
papel de divulgadores de cul
tura a desempenhar. 

J()() mil /ivros vendidos: balanto posi· 
tivo, apesar de tudo, para a Feira do 
Li•ro deste ano, no capital. 

Eduardo Gageiro ganha 
urn grande premio de fotografia 

Num certame fotografico orga
nizado pela «Associat;:iio Sovie
tica de Amizade e Relat;:Oes Cul
turais entre os Povos» e ao qual 
concorreram 1600 fot6grafos de 
todo o mundo, o conhecido 
rep6rter Eduardo Gagciro foi 
galardoado com o «Grande Pre
mio». Este galardiio destinou-se 

a distinguir o melhor trabalho 
sobre o terna «A paz e o pro
gresso social», entre as 4500 
obras enviadas, tendo Gageiro 
sido distinguido pelo seu con· 
junto de seis fotografias obtidas 
em Lisboa no periodo compreen· 
dido entre o 25 de Abril de 1974 
e o t.• de Maio do mesmo ano. 



A equipa que conquistou o campeonato para o Fwebol Clube do Perro: de pe, Mur~a. Freitas, Simoes, Celso, Gabriele Fonseca: a frente, Duda, Seninlro - agora 
contratado pelo «Cosmos>>, de No••a Iorque- Ademir. Rodo/fo e Oliveira. Na foto fa/tam Octavio e Gomes - o melhor marcador da epoca - bem como o recnico 
Jose Maria Pedroto. 

F. C. DO PORTO CAMPEAU NACIONAL 
Dizem os desportistas, tecnicos e apaixo

nados pelo Campeonato Nacional da Pri
meira Divisao que e a decima setima vez, 
na hist6ria do futebol nacional, que s6 na 
derradeira jornada se conhece o vencedor. 
Houve assim «suspense» ate ao ultimo 
minuto, embora o maior numero de pro
babilidades tenha surgido, a partir de certa 
altura, para os nortenhos. De resto, foi 
sintomatico, desde inicio, o entusiasmo com 
que os portistas se lan .. aram na conquista 
do trofeu, numa disputa veloz e «encarni
<;ada» com o seu rival tradicional, o Ben
fica. 0 Braga, no ultimo encontro, nao foi 
aquela «caixa de surpresas» que todos espe
ravam. Efectivamente, depois de 19 anos 
de completa «abstinencia», com uma ta~ 
aqui ou ali, para levan tar a moral, o F. C. do 
Porto, duas semanas antes do celebreS. Joao 
nortenho, conquistou, o titulo maximo, ven
cendo o Braga por quatro bolas a zero! 

A vit6ria, como era de esperar, encheu 
os «tripeiros» de acalorados sintomas bair
ristas, «doenya» que e jli saudavelmente 
conhecida de todos, dando como resultado, 
logo a seguir ao jogo desenrolado nas Antas, 
uma corrida aos balnearios, onde a equipa 
se encontrava, por parte de actuais e antigos 
dirigentes, treinadores, s6cios e simpati
zantes, bern como conhecidas individuali-

dades ligadas ao meio desportivo nortenho. 
Com o «champanhe>> a correr, aos gritos 
de «Porto! Porto! Porto!» o clube viveu 
a apetecida apoteose, ha tanto esperada. 

Unanimemente se considera que o F. C. 
do Porto mereceu a vit6ria, embora a per
tinacia do Braga nao lhe evitasse algum 
suor extra, no ultimo encontro. De facto, 
nero todos os anos se e campeiio, dizem os 
portistas, como que desculpando a sua 
euforia inusitada! E eles Ja sabem! No 
entanto, e born reconhecer que a vantagem 
do Porto, em termos de pontua .. ao final, 
nao foi de grande margem sobre o n.• 2, 

\ 

o Benfica. Mas, ao mesmo tempo, a eqUJpa 
portista, reeditou o feito do ano passado, 
como melhor marcador da Primeira Divisao. 
Falamos, bern entendido, de Gomes que 
somou, ao todo, 25 golos, tendo os dois 
ultimos sido «assinados» nas Antas contra 
o Braga. 

Para os ultimos o resultado foi drama
tico: Portimonense, Espinho, Riopele e Fei
rense desceram a segunda divisao. 

0 quadro da Classificac;iio Geral foi o 
seguinte: 

1 V E 0 B P 
J.• F.C. PORTO 30 22 7 I 81-21 51 
2• Benfica 30 21 9 - 56-11 51 
3. • Sporting 30 19 4 7 63-30 42 
4.• Braga 30 16 6 8 42-27 38 
5. • Belenenses 30 14 8 8 25-21 36 
6.• V. Guimaraes 30 12 7 II 33-28 31 
7.• Boavista 30 10 8 12 36-38 28 
8.• Academico 30 II 4 15 41-49 26 
9.• v. Setubal 30 8 10 12 29-40 26 

10.• Varzim 30 9 7 14 26-38 25 
JJ.• Estoril 30 8 9 13 25-36 25 
12.• Maritimo 30 8 7 15 22-45 23 
13.• Portimonense 30 8 7 IS 29-39 23 
14.0 Espinho 30 8 6 16 30-52 22 
Is.• Riopele 30 6 9 15 23-51 21 
16. • F eirense 30 5 2 23 24 59 12 
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Desporto 
Nata~ao: 

record dos 200 m bru~os 

Uluma Santos: mais um <<retorcl» 
fi<IC/Otral cle juniores. 

0 «Ill Festival de Preparac;ao» 
promovido pela Associac;ao de 
Natac;ao de Lisboa e disputado 
na piscina municipal do Areeiro, 
ficou assinalado com a queda 

do «record» nacional de junio
res, nos 200 metros bruc;os, a 
cargo de Liliana Santos, com o 
tempo de I minuto e 56,30 se
gundos, melhor num decimo de 
segundo que o anterior, que tam
bern lhe pertencia. 

0 festival teve vasta partici
pa~o, tendo-se cifrado em 302 
os nadadores presentes nas seis 
provas do programa. Participa
ram atletas do Alges, Benfica, 
Nacional, Uniao Piedense, Des
portivo da Cova da Piedade, 
Totta-Ac;ores, Clube de Nata
c;ao das Caldas da Rainha e 
Elvense de Natac;ao, havendo 
alguns concorrentes individuais. 
Segundo o parecer dos tecnicos, 
os resultados obtidos foram de 
born nivel para esta epoca do 
a no. 

Atletismo : 6. o Iugar para o Sporting 
na Ta~a dos Campeoes Europeus 

Fermmclo Mamede. 

0 Sporting classificou-se em 
6." Iugar na Tac;a dos Campeoes 
Europeus de Atletismo, cujas 
provas decorreram na cidade 
alema-ocidental de Essen. No 
entanto, tanto o Sporting como 
o Estrela Vermelha protcstaram, 
alegando erros na pontuac;ao 
atribuida, particularmente nos 
5000 metros. Garantem os diri
gcntes do Sporting, tal como foi 
reconhecido pelos pr6prios adver
sarios, que Bernardo Manuel 
foi 8.• e nao o 10.• nos 5000 
metros. 0 presidente do Comite 
orgamzador prometeu rever a 
situac;ao, o que podera elevar 

Ciclismo: 

Jose Carvalho. 

o Sporting ao 5.0 Iugar entre 
as 12 equipas concorrentes. 

A equipa leonina teve em 
Fernando Mamede, Carlos Lo
pes, Jose Carvalho e Rafael Mar
ques os melhores elementos. Os 
sportinguistas fraquejaram, con
tudo, nos saltos e nos lanc;amen
tos. No resultado final ficou 
evidente que a equipa lisboeta 
e suficientemente forte para figu
rar em competi,.Oes do genero: 
10 000 mctrps, 1.•, Carlos Lopes; 
1500 metros, 1.•, Fernando Ma
mede; 400 metros barreiras, 
t.•, Jose Carvalho; prova extra, 
400 metros, t.•, Jorge Branco. 

tecnico polaco em Portugal 
EsteYe em Portugal o tecnico I ckowski, que se deslocou ao 

polaco de ciclismo, Marian Wie- nosso Pais ao abrigo dos acordos 

desportivos luso-polacos, tendo 
sido recebido pelo presidcnte da 
Federa~o Portuguem de Ci
clismo, Mario Ferreira, e pelo 
tecnico nacional, Alves Barbosa. 

0 tecnico polaco convidou a 
selecc;ao portuguesa pam parti
cipar na Volta a Pol6nia que 
este a no tern a sua quinquagesima 
edi~o. 0 convite e tambem ex-

tensivo a Volta de 1979. A selec
c;ao portuguesa de ciclismo f01 
ainda convidada para participar 
na «Corrida da PaD> que se 
realiza na Pol6nia de 10 a 23 
de Maio de 1979. Acrescente-se 
que Portugal foi, assim, o pri· 
meiro pais convidado pam par
ticipar nesta prova. 

Tauromaquia 
~xito de Joao Moura 

Alvo de contestac;ao durante 
os ultimos anos, tanto a tourada 
a antig;~ portuguesa como o 
toureio moderno viveram urn 
periodo de «apagada e vii tris
teza». Porem, esses tempos pare
cern ter sido arredados, ou pelo 
menos ultrapassados. 

Assim, alem do aparecimento 
de revistas di:dicadas a «Festa 
Brava», como ser.i o exemplo 
de «Burladero», onde as noticias 
da «arte>> de Marialva fa1em as 
honras da casa. acumulam-se os 
acontecimentos.dignos de algum 
registo. Entre eles saliente-se a 
saida e actuac;iio do grupo de 
forcados amadores de Moura, 
pela primeira vez actuando nas 
prac;as de Espanha, assim como 
o trabalho de urn outro grupo, 

capitaneado por Fernando Bap
tista Hilario, que actuou no 
Mexico. Neste caso a <<aficion 
azteca» viu o garbo e valentaa 
dos portugueses nas celebres e 
tradicionais pegas, tanto de «Ca
ras» como <<A unha», na grande 
prac;a da Cidade do Mexico. 

Finalmcntc, em Santan\m, na 
«XfV Corrida TV», o jovem 
Joao Moura tomou alternatha 
na arena monumental enver
gando cas:~ca azul e ouro, e 
enfrentando o 558.• touro da 
sua carreira de toureiro a cavalo. 
Corrida que registou enorme 
aftuencia de publico e se saldou 
por urn exito quase totat Mais 
uma vez, com a chegada do 
Verno, as prac;as de Portugal 
enchem-se de «SOl e toiros»! 

Joiio Moura no final da sua actuariio na «XIV Corridu TV», em Sancartm 
a crftiCa e unonime 00 pre>·tr um futuro promissor t rtcileac/o de exitOS para 
este ;ovem cavaleiro. 



Regional 
Monumento 
ao emigrante na 
P6voa de Varzim 

Foi descerrado um monu
mento ao emigrante portugues, 
na P6voa de Varzim. Consti
tuido por duas figuras gemina
das. uma simbolizando o tra
balbador que parte cheio de 
sonhos e esperan~s em busca 
de vida melhor, outra o seu 
regresso, passados muitos anos 
de Jabuta. 0 monumento tcm, no 
Jado das figuras, gravadas em 
blocos de granito, estas lcgendas: 
«A todos que ficaram com ansia 
de voltar»: «Nos cinco conti
nentes lutam por rique1as de 
Portugal»: «Eles honram a fami
lia e a P{ltria»; «Do meu tra
balho honesto nascerao novas 
na~oes». 

A iniciativa de edificar estc 
monumento ficou a dever-se a 
Manuel Martins Agonia, emi
grante portugues regressado a 
sua terra ap6s muitos anos de 
residencia no estrangeiro. No 
acto maugural usaram da pala
vra Silva Costa, em represcnta
~o da Camara Municipal e o 
c6nsul-geral do Brasil no Porto, 
que descerrou a esta tua. 

0 esboro do mommwnto. Ill/ como foi 
reproduzidorrosemwulriii<<O Cal'tuim>. 

Coma rca 
de Alcanena 

Uma antign e legitima aspira
~o das popula~oes do concelho 
de Alcanena vai ser. finalmente, 
satisfeita: a cria~o da Comarca 
de Alcanena, com instala~o dos 
respectivos servi~os judiciais e 
tribunal, Conservat6na do Re
gisto Predial e Comercial. Para 
o efeito, esteve na progressiva 
vila ribatejana o ministro da 
Justi~, dr. Santos Pais, que pre
sidiu a uma sessiio solene, no 
SaHio Nobre dos Pa~s do Con
celho. 

Sintra: Pa/Ocio da Perra. 

Sintra : 
825 anos de vida municipal 

A cocva vila de Sintra come
morou os seus 825 anos de vida 
municipal. Efectivamente esta 
municipalidade teve o seu inicio 
com a outorga da carta de Fora! 
no a no de 1154 pelo rei D. Afonso 
Henriques, carta concedida aos 
seus trinta primeiros povoadores, 
curiosamente, scm distin~o de 
classes. 

Assim, para o inicio destas 
comemora~oes realizaram-se, no 
Iugar de Penedo, os primeiros 
festejos, com arraial popular. 

Seguidamente teve Iugar a «che
gada do boi», numero de velha 
tradi~ao, tendo o animal per
corrido as ruas do Iugar e aca
bando por ser abatido. No dia 
seguinte, a sua carne foi distri
buida pelos habitantes mais des
favorecidos. 0 enormc anu~o 
de povo e a paisagem circundante 
conluiaram-se, por assim dizer, 
para dar a esta comemora~o e 
seus festejos urn sabor popular 
de sa e velha tradi~ao. 

Universidade do Algarve 

Em bora congratulando-se com 
a aprova~ao, pela Assembleia 
da Republica, do projecto de 
lei que cria a Universidade do 
Algarve, o Racal Clube de Silves, 
ondc tem funcionado a Comis
sao lnstaladora daquele estabe
lecimento de ensino, vai entregar 
:\ comissao parlamentar da espe
cialidade «urn abaixo-assinado 
com milhares de assinaturas», 
prevenindo contra a «tendencia 
indiscriminada para instalar na 
capital do distrito todos os ser
vi~os e 6rgaos publicoS>> e aler
tando <<para a necessidade de 

Curso internacional 

evitar criar no Algarve situa~oes 
como as que ocorreram com o 
problema da localizacao da Uni
versidade do M inho». 

Recorde-se que o projccto da 
Universidade do Algarve nasccu 
em 1976 por apelo publico a 
que aderiram diversas individua
lidades interessadas no dcsen
volvimento do Barlavento algar
vio, tendo a imprensa regional 
desta provincia desempenhado 
importante papel como incenti
vadora e dinamizadora de todo 
o processo. 

de teatro em Santarem 

0 Curso lntemacional de Tea
tro para Jovens (TIP/78), orga
nizado pela Associa~o Portu
guesa de Teatro de Amadores 

(APT A), vai realizar-se de 30 
de Julho a 17 de Agosto, nesta 
cidade. 

Com a participa~o de jovens 

de 16 paises, alem de 17 portu
gueses de diversas regioes, o 
Curso tem o apoio da Associa
~ao lnternacional de Teatro de 
Amadores, das Secretarias de 
Estado da Cultura e da Juven
tude e Desportos, da Direc~o
-Geral de Turismo e das Autar
quias locais da regiao de Santa
rem, sendo orientado por pro
fessores de diversas nacionali
dades. 

Cinquentenario 
do Teixoso 

0 Tcixoso vai comemorar em 
29 de Julho a sua eleva~o a 
categoria de vila, sendo os fes
tejos promovidos pela junta de 
fregucsia local, com a colabo
ra~iio do Grupo Desportivo Tei
xosensc, Comissao do Salao Pa
roquial c Direccao do Rancho 
Folc16rico Tnfantil. 

I Festival 
da Can~ao do 
Tamega-Amarante 

Excedeu tudo quanto seria 
clc esperar a participa~o e entu
siasmo despertado por este Fes
tival, mobilizando-se para tal 
nao s6 a popula~o amarantina 
mas. inclusive, os meios limi
trofes. Premios de 20 mil escudos 
para a can~iio vencedora, assim 
como 15 mile 7 mile 500 escudos 
para as que ficassem classificadas 
a seguir, vieram galardoar as 
composicoes que, segundo o juri. 
do qual fez parte o maestro 
Shegundo Galarza, melhor retra
taram a regiao do vale do Til
mega. Com mais de uma cen
tcna de cancocs participantes o 
rcfcrido Festival teve o apoio 
da Comissao Regional de Tu
rismo da Serra do Marao. 

I festival eta can -
dotam <;ao 
-~ 
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Aeores 
Congresso das Comunidades 
Ac;oreanas 

«Tudo conftui para a cons
ciencia do valor representativo 
dos Ac;ores e para os movimentos 
avaliadores dessa consciencia, de 
que o Congresso das Comuni
dades pretende ser indice a nivel 
universal», afirma-se no opus
culo editado a proposito do 
Congresso de Comunidades A~o
rianas, que vai decorrer na re
giao, de 16 a 19 de Agosto 
proximo. 

Como ja referimos em numero 
anterior, vao ser objectivos do 
Congresso: efectuar o levanta
mento e estudo dos grandes pro
blemas que afectam as Comu
nidades Ac;orianas no Mundo, 

bern como dinamiza-las e orga
niza-las internamente e criar es
quemas de ligac;ao e coopera~o 
inter-comunidades. 

Conta-se com a inscric;ao de 
algumas centenas de participan
tes, tanto residentes na regiao 
e no continente, como emigrados 
nos Estados Unidos, Canada e 
Bermudas. Recorde-se que a Re
giao Autonoma dos Ac;ores conta 
actualmente cerca de 265 mil 
habitantes, mas a populac;ao de 
origem ac;oreana representa, nas 
Americas, urn numero muito 
superior, 0 que e determinante 
para a importancia deste Con.~ 
gresso. 

Senhor Santo Cristo 
dos M i lag res 

Urna imagem do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, replica da 
original, que se encontra no 
Mosteiro da Esperan~ em Ponta 
Delgada, vai ser entregue a Paro
quia de Sao Francisco Xavier, 
de East Providence, Rhode Island 
(EUA). A imagem foi esculpida 
na oficina portuense de Gui-

Pesca do atum 
Conforme e habitual nesta 

epoca, prossegue a campanha 
da pesca da albacora, peixe da 
familia do atum, especie mais 
frequente no mar do arquipelago 
dos A~ores. A pesca tem-se apre
sentado com boas possibilidades, 
prevendo-se que o auxilio da 
For~ Aerea aos barcos que 

Afores: pesca do a111m. 

lherme Thedim. 0 culto do Se
nhor Santo Cristo dos Milagres, 
origimirio da ilha de Sao Miguel, 
onde existe desde o seculo XVII, 
tern sido muito divulgado nos 
Estados Unidos e no Canada, 
paises onde reside grande nu
mero de ac;orianos. 

andam na fa ina, atraves da detec
c;ao visual dos cardumes, seja 
urn dos principais factores dos 
optimos resultados que se tern 
vindo a verificar. Ja entraram 
nas fa bricas de conservas das 
ilhas do Faial e Pico cerca de 
226 toneladas deste peixe. 

Madeira 
Substituic;ao da cultura 
da cana do ac;ucar 

A cultura da cana do ac;ucar 
tern de ser reconvertida na Ma
deira dada a sua fraca competi
vidade com os prec;os correntes 
nos mercados internacionais, 
disse a agencia ANOP o Secre
tario Regional da Agricultura, 
Gaudencio Figueira. 

A cana do ac;ucar, que se 
pode considerar a segunda cul
tura da regiao, ocupa presente
mente a area de 1200 hectares, 
nos quais se produziram, em 
1977, 35 390 toneladas que ori
ginaram 414 919 litros de alcool, 
188 578 de mel, 787 397 deaguar-

Macau 

Macau: grura de Camiies. 

dente e 1815 toneladas de ac;ucar. 
0 titular da pasta da agricul!ura 
regional fundamenta a sua posi 
c;ao no facto de «O pre~ da 
cana atingir nos mercados inter
nacionais, 50 centavos por qui lo 
e, na regiao, o valor pago a 
lavoura ser de I $70». 

Gaudencio Figueira, afirmou 
que, em bora «as populac;oes acei
tem de born grado esta produc;ao. 
teriio de encarar a vinha, a 
horticultura, a ftoricultura e a 
fruticultura como alternativa 
rna is rentavel aquela explorac;ao». 

Reestruturac;ao do Museu Camoes 
A necessidade de repensar a 

func;ao do museu, transforman
do-o em local de encontro da:
populac;oes com a vida cultural 
que lhe diz respeito, nomeada
mente as artes, eis urn dos objec
tivos que o novo conservador 
do Museu Luis de Camoes, An
tonio da Conceic;iio Junior, pre
tende atingir. 

De acordo com a referida 
orienta~ao, o actual conserva
dor - formado em pitura pela 
Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa e bastante conhecido 
em Portugal pelas suas bandas 
desenbadas-afirmou queaquele 
Museu de Macau «necessita de 
se tornar num organismo extre
mamente funcional, e consequen
temente, eficaz». «Nesse sentido», 

acrescentou, «foi j{t proposta a 
remodela~o do quadro e am
pliat;ao actuante do Museu, em 
ordem a criar uns servic;os cul
turais e museologicos que garan
tam, nlio s6 o seu bom funcio
namento, mas tambem das acti
vidades que complementam a 
sua func;ao». 0 conservador do 
Museu Luis de Camoes refere, 
por outro !ado, que se esta pre
sentemente a trabalhar na elabo
rac;lio de urn in ven tiuio e na 
criat;lio de urna sec~o etnogra
fica. Entre as diversas iniciativas 
que se prevem, figuram a edic;ao 
de d iapositivos das diversas colec
c;oes do Museu, postais ilustra
dos, cartazes e uma publica~o 
com caracteristicas essencial
mente culturais. 
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NOVOS _ SINAIS 
DE TRANSITU 

Novos sinais e paineis adicionais 
de transito foram aprovados pela 
Secretaria de Estado dos Transpor
tes e Comunica~oes. 

Fm vigor desde I de Abril pas
sado, os novos sinais - alguns deles 
mera altera~ao gn\fica de outros ja 
existentes- foram adaptados para 
dar satisfa~ao a compromissos inter
nacionais, enquanto decorrem os estu
dos de revisao da legisla~ao rodo
viaria que levara a publica~ao de 
um novo COdigo de Estrada e res
pectivo regulamento. 

Trata-se de 8 sinais de perigo, 
20 de proibi~o, 3 de obriga~io, 11 

de informa~ao e 14 modelos de pai
neis adicionais dest inados a comple
tar a mensagem transmitida pelos 
sinais verticais. 

De entre os novos sinais de perigo 
- que saho raras excep~oes se limi
tam a introduzir altera~oes facil
mente detectaveis - destaca-se o de 
veiculos transitando sobre carris, e o 
sinal de outros perigos, representado 
por um ponto de exclama~ a negro 
sobre o fundo branco de um trian
gulo vermelbo, que indica um perigo 
diferente de qualquer dos indicados 
nos restantes sinais. 

No capitulo das proibi~oes b8 inti
meras inova~oes como o sinal de 

transito proibido a veiculos transpor
tando produtos facilmente inftama
veis ou explosivos, ou como o sinal 
de proibi~lio de transitar a menos 
de X metros do veiculo precedente. 

E no que respeita ao estacionamento, 
salientam-se os sinais que o proibem 
nos dias de data impar ou nos de 
data par. 

Quanto aos sinais de obriga~ao, 
ressalta o da utiliza~ao de correntes 
para neve em duas rodas motoras, 
e o de sentidos obrigatorios possiveis, 
que indica que o condutor s6 deve 
seguir num dos sentidos indicados 
pelas duas setas do sinal. 



,., 
~ 

A9 - Subida de inclina~io 
acentuada 

All" - Oepressio 

OUADRO I 

S JNAIS 

A) SINAIS DE PERIGO 

Al 0' - Passagem estreita 

A 12' - Entroncamento com via 
sem prioridade 

Al o•- Passagem estreita 

A 12" - Entroncamento com via 
sem prioridade 

All ' - Lomba 

A 12' - Entroncamento com via 
sem prioridade 

All- Veiculos transitando 
sabre carris 

A 14 - Outros pcrigos A 15 - Passagem de nlvel 
sem guarda com duas ou 

mais vias 

83 - Trinsito proibido a 
ciclomotores e velocipedes C1Jm motor 

B) SINAIS DE PROIBICAO 

84 - TrAnsito proibido a 
velculos de mercadorias 

85 - Trlnsito proibido a 
velculos com reboque de 

2 ou mals eixos 

88 - Transito proibido a 
carros de miio 
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87 - Tn1nsito proibido a 
vllculos agrlcolas com motor 

811 - Transito proibido 
a todos os velculos autom6vcis 

815- Transito proibido 
a velculos de comprimento 

superior a . . metros 

88- Trlnsito proibido a 
velculos transportandc produtos 

facilmente inflam,veis ou explosivos 

812- TrAnsito proibido 
a todos os velculos autom6veis 
e a velculos de trac~ao animal 

816- Trlnsito proibido 
a velculos de trac~io animal 

819 - Estacionamento proibido 
nos dias de data par 

821 - Zona de estacionamanto 
de duracio limitada 

89- Trinsito proibido a 
velculos transportando produtos 
susceptlveis de poluir as •guas 

813- Tramito proibido a 
automoveis de men:adorias 

e a velculos de traccao animal 

817 - Paragem e estacionamento 
proibidos 

820- Fim de todas as prcibicoes 
impostas per sinalizacao a velculos 

em martha 

822 - fun de zona de estactonamento 
de duracio limitada 

810 - Proibiciio de transitar 
a menos de 0 0 0 metros 
do velculo pretedente 

814 - Proibl~ao de voltar 
a direita 

818 - Estacionamento proibido 
nos dias de data impar 



C) SINAIS DE OBRIGA<;AO 

C3' - Sent i do obrigatdrio c3• - Sentido obrigatorio C3' - Sentidos obrigatorios 
possrveis 

C4 - Obriga~iio de utilizar correntes 
de neve em duas rodas motoras 

09 Fom de localidade 

011 - Praticabilidade da estrada 

D) SINAIS DE INFORMA<;AO 

010 - Passagem para pe6es 

Paineis possivels em 1 

A BERTA FECHADA 
OUVERT OPEN FERME CLOSED 

,. 
Paineis possiveis em 2 

ABfRTA ATE 
OUVERT JUSQUA 

OPEN TO 

2' 2• 2' 

Conentes de neve 
recomendadas 

Corrente& de neve 
obrigatdrias 

Exemplo de painel possivel para 3, indicativa do local 
ate onde a estrada esta transitavel 

' SANATORIO 
3 
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28 012- Correntes de neve recomendadas 

015 - Fim de velocidade recomendada 

<l lsosl 
017- Telelone de emergentie 

200 m 

Modelo I 

lndlcador de distlncia 

Modclo J' 

013- Fim de correntes dt nne r" atncladas 

_I 
r 

016' - Sinal de direc~iio da via 
com prioridade 

sos 
l 

018 - Telefone de emergencia 

OUADRO 11 

PAINEIS AOI C I O NAIS 

014 - Velocidade recomendada 

/ 

016"- Sinal de direc~ao da via 
com prioridade 

019 - Pousada de juventude 

ltv. Km t l 
Modelo 2 

lndicador de extensio de um tro~o de via 

): 
Mooclo 3" Modclo 3' Modelo 3• 

lndicadores de inlclo ou de lim de zona regulamentada quanta a estacionamento ou paragem 



10m l ( ) 
Modelo 4' Modclo 4' 

lndicadores de exttnsio ngulamentada 
quanto a estacionarlltnto ou paragem 

ITsl 
~ 

Modclo 5 

lndicador de continua~io 
de extensio regulamenteda 
quanto a estacionamento 

ou paragem 

Modelo 7' Modclo 7' Modelo 7• 

Modclo 8 

lndicador de dura~io 

Modelo II' 

lndicadores de p~iodicidade 

Modclo 9 

lndicador de peso 

Modelo II' 

EXCEPTO 
TRANSPOR 

PUBLICOS 

Modclo 10' 

Modclo 6' Modclo 6" 

lndicadorn de continua~io 
de rona regulamentada 

quanto a utacionamento ou parage111 

Umitadorts de aplica~io 

Modclo 7' 

CARGAS E 
OESCARGAS 

Modelu 10' 

Modclo II' 

lndicadores de categoria de velculos 1 qua sa aplica a regularnenta~o 

Modt:lo 12' Moddo 12' 

Modclo ll' Modclo 12' 

lndicadores da disposi~io autorlzada para o estacionarnento 

Modelo 12• 

\ 
Modc:lu 12' 

VIATURAS 

EM MANOBRAS 

A ............ m 

Mudclu lJ 

lnforma~io diverse 
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PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRAGAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQU~NCIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO •PORTUGAL-78-

DIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.'8 FEIRAS -19.15 h 119.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e 97 40 KHz 

VENEZUELA-5.'8 FEIRAS -0.45 h /1.00 h (TMG) 
freq.: 11875 KHz 

E. U. A. -4.'8 FEIRAS -4.15 h 15.00 h (TMG) 
freq.: 5025 KHz 

A RDP ESTA A ENVIDAR ESFORGOS NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 



Com vista a prosseguir e a 
concretizar o plano de autonomia 
da.s Regioes dos A ~ores e do 
Madeira, tern vindo ultimamente 
o realizar-se wirios encontros entre 
o Golerno Cemral e os Govemos 
Rrgionais. 

Na sequencia dos contactos 
anteriormente realizados em or
dem a fazer acelerar a autonomia 
reg10nal das ilhas adjacentes. 
prevista na Constitui.;ao, teve 
Iugar, entre os Governo da Re
publica e o Governo Regional 
dos A~ores, o inicio das nego
cia9oes relacionadas com a con
cretiza9lio da autonomia regio
nal daquele arquipelago. 

Os resultados das primeiras 
sessoes, que decorreram em Lis
boa e nas quais foi discutido o 
plano de concretizac;iio da auto
nomia elaborado pelo Govemo 
Regional dos A.;ores, foram clas
sificados como «altamente posi
tivos». 0 comunicado da Presi
dencia do Conselho de Ministros 
sobre as referidas sessoes de t ra
balho traduz com clareza o com
promisso politico tornado por 
ambas as partes. 

, esse comumcado, o Go
l·emo Central e o Govemo Re
giOnal dos A~res acentuaram a 
necessidade de nilo deixar inter
ferir questoes de interesse parti
d:irio nas suas rela.;<>es, e, por 
outro lado, real<;aram a «neces
sKiade de desenvolvimento do 
espirito de compreenslio em rela-
9lio a Regilio dos A~res, subli
nhando a sua individualidade 
propria, cuja afirma.;ao s6 pode 
enriquecer a unidade nacional.» 

Refira-se que o comunicado 
nao faz alusoes cxplicitas ao 
separatismo c, paralclamente, 
nele se rea firma a von tadc de 
ambos os Governos de «refor.;ar 
na regilio dos A.;ores urn clima 
de dialogo, de toleriincia poli
tica, de paz civil banidas todas 
as formas de intimidac;iio e dis-

A~ores e Madeira 

AUTON OM lA 
EM DEBATE , 

• 

' 

' \ 

~....i· 
~ 

cnmma.;iio», pois «a implemen
ta.;iio da autonomia regional s6 
tem sentido no quadro da demo
cracia pluralista». 

«CHEGOU-SE A UM 
ENTENDIMENTO» 

Mota Amaral, presidente do 
Governo Regional a.;oreano, nas 

• .. 

declara-.oes prestadas aos joma
listas no final dos trabalhos, fez 
urna aprecia.;iio muito favoravel 
da situa.;iio, declarando: «Che
gou-se a urn entendimento ba
seado num dialogo franco e 
aberto entre os Governos da 
Republica e Regional, relativa
mente as noQ5es fundamcntais 
acerca da autonomia dos A~res, 

designadamente a do poder exe
cutivo pr6prio das regi5es». Mais 
tarde, ao regressar aos A~res. 
Mota Amaral mostrou-se satis
feito com os resultados obtidos 
nas negociaQ5es em Lisboa e 
referiu-se a compreenslio reve
lada pelo Govemo Centra~ tendo 
afirmado, nomeadamente, que 
«hA urna grande pedagogia a 
fazer ainda no ambito do Go
verno da Republica, para que 
seja entendido finalmente que, 
de acordo com a Constitui~o 
do 25 de Abril, o Estado Portu
gues e um Estado Regional, 
isto e, urn Estado de regioes 
aut6nomas e que as regioes aut6-
nomas nlio slio potencias estran
geiras e muito menos provincias 
inimigas». 

Participaram nas negocia-.oes, 
alem do Primeiro-ministro e do 
adjunto do Primeiro-ministro, 
Almeida Santos, os ministros 
Firmino Miguel (Defesa), Vitor 
Constancio (Finan<;as e Plano), 
Rui Pena (Reforma Administra
tiva), general Galvlio de Figuei
redo (ministro da Republica para 
os A~res) e os secretflrios regio
nais das Finan<;as, da Agricul
tura e Pescas e do Comercio e 
Industria dos A~res, respecti
vamente, Raul dos Santos, Ger
mano Domingos e Natalino Vi
veiros, alem de Mota Amaral. 

No ambito das reuni5es sobre 
o plano de autonomia regional 
da Madeira, o Presidente da 
Republica recebeu Alberto Jolio 
Jardim, presidente do Govemo 
Regional daquele arquipelago. 
que, durante este encontro, suge
riu a Ramalho Eanes que as 
pr6x imas comemoraQ5es do «Dia 
das Comunidades Portuguesas» 
sc realizem no Funchal. Alberto 
Joao Jardim tivera, antes, urn 
encontro com o Primeiro-minis
tro, Mario Soares, com quem 
analisou igualmente diversas 
questoes relacionadas com a con
cretiza..ao do referido plano de 
autonomia. 
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Portugal e o mundo 

«A paz que Iemos e uma paz armada, e nesre ambienre as refa~oes 
emre os Estados ficam inevitavefmente sujeiras a imposi~iJes de sofu
~oes itl}ustas, permitidas pelos desequilibrios existemes.» 
( Extracto do discurso que o general Ramalho £ants pronundou na Asstmbltltl Gtral das Nar6es 
Unulas , durante a sessiJo especial dedicada ao desarmomento. ) 

VIAGEM PRESIDENCIAL 
AD BRASIL. VENEZUELA 

E EUA 



Em declara~oes que proferiu ao regres
sar a Lisboa, no final de uma historica 
viagcm de doze dias, no dccurso da qual, 
e ap6s uma breve cscala em Cabo Verde, 
1isitou oficialmente o Brasil, a Venezuela 
e os Estados Uoidos, o Prcsidente da 
Republica, general Ramalho Eanes, refe
riu-se a «qualidade humana dos DOSSOS 

emigrantes» e a <mormalidade da vida 
do Pais», como factores que contribuiram 
para 0 exito desta viagem. 

Transcrevemos a seguir, na integra, a 
declaracao do Presidente da Republica , a 
sua chegada a Lis boa: 

«Queria apenas dizer duas palavras neces
sarias. 

A primeira e que a viagem que ora ter
mina permitiu-nos obter os resultados espe
rados. 

Libertamos as rela,.oes luso-brasileiras 
de um contencioso que as perturbava e 
clarificamos as nossas posi~Voes de forma 
que seguramente facilitaril a compreensao 
entre os dirigentes dos dois Estados e o 
efectivo alargamento da cooperafVaO entre 
os dois povos. 

DotAmos as rela,.Oes com a Venezuela 
de novos instrumentos e estabelecemos as 
\tas de uma colabora,.ao mais intensa. 
Ficamos a conhecer-nos melhor - o que e 
talvez ainda mais importante. 

Fizemos ouvir a voz de Portugal no 
quadro da NATO e nas Na,.oes Unidas, 
onde pudemos mais uma vcz confirmar o 
prestigio que o Pais readquiriu nas ins
tancias internacionais. Somos respeitados 
por sermos urn Pais democriltico, que vive 
em paz e em liberdade. Mas somos respei
tados tambem pela clareza e coerencia da 
nossa participafViiO nessas organizar,;oes, de 
harmonia com principios constitucional
mentc consagradas. Visamos o fun da poli
tica de blocos, queremos o desarmamento 
e a seguran,.a no Mundo. Mas, para defesa 
da nossa independencia e da nossa iden
tidade, queremos o desarmamento em segu
ranca.» 

«FACTORES DE QUE PODEMOS 
ORGULHAR-NOS» 

«A segunda palavra necessaria e para 
dizer a todos os portugueses que os resul
tados conseguidos foram possiveis merce 
de factores de que podemos orgulhar-nos. 

Ramalho Eanes e Aristides Pereira durante o 
encontro no i/ha do Sol: <<um e.ump/o paro o 
Mu11do». 

0 primeiro desses factores e a qualidade 
humana dos nossos emigrantcs. No Brasil, 
na Venezuela, nos Estados Unidos, assim 
como noutros paises com cujos dirigentes 
agora contactei, Portugal e conhecido, e 
apreciado, eu direi ate que e estimado 
pelo valor dos seus emigrantcs. Pude encon
trar-me com milhares desses emigrantes. 
Recolhi desses encontros um emocionado 
testemunho de amor a Pat ria comum. A soli
dariedadc dos portugueses espalhados pelo 
mundo pcsaril na reconstnt"ViiO do Pais, 
porquc ni!o e apenas urna imagem: e urn 
sentimento profundo e uma atitude de 
espirito, e verdadeiramente a voz do sangue. 

0 segundo factor que contribuiu para os 
resultados desta viagem foi a normalidade 
da vida no Pais. Portugal deixou de ser 
objecto de informa,.Oes sensacionais. Du
rante estes dias a vida nacional continuou 
naturalmente a decorrer em paz, as insti
tuifVOCS politicas funcionaram normalplente, 
o povo portugues prosseguiu em liberdade 
a sua vida de trabalho. 0 Presidente da 
Republica pode assim cumprir missoes inter
nacionais exigidas pelo interesse do Pais, 
sem que qualquer perturbar,;ao interna afec
tasse a serenidade do dialogo com outros 
povos e com os seus dirigentes. Foi-me por 
isso facil cxercer no estrangeiro o mandato 
de urn pais politicamente cada vcz mais 
amadurecido e de urn povo democratica
mente consciente». 

Alem dos ministros dos eg6cios Estran
geiros e das Finan,.as e Plano, respectiva-

mente, sa Machado e Vitor Constancio, a 
comitiva que acompanhou o general Rama
lho Eanes nesta importantc viagem inte
grava os presidentes das Assembleias Regio
nais dos A,.ores e da Madeira, os ministros 
da Republica para as duas regioes aut6no
mas, assessores da Presidencia da Repu
blica, altos funcionarios de varios depar
tamentO$ oficiais, economistas, e gestores 
de empresas publicas e privadas. 

ENCONTRO COM 
ARISTIDES PEREIRA 

Durante a breve escala que efectuou na 
ilha do Sal, o general Eanes teve urn encon
tro com o presidente da Rep\tblica de Cabo 
Verde, Aristides Pereira. «Depois desta con
versa - disse Ramalho Eanes, no final da 
reuniao - , tenho a convicr,;ao profunda de 
que as nossas rela,.Oes vao intensificar-se, 
dado que sao as rela~Oes entre dois povos 
historicamente adultos que conseguem olhar 
para o passado e ver nelc aquilo que tern 
de comum e essencial e que sao capazes, 
a partir desse alicerce, de olhar para o futuro , 
esqueccndo os incidentes que afastaram os 
povos, esquecendo as gucrras que dividiram 
os povos, esquecendo ate inimizades que 
poderiam ter afastado combatentes». 

0 Presidente portugues, que considerou 
as relar,;oes entre o nosso Paise Cabo Verde 
como «um exemplo para o Mundo», soli
citou a Aristides Pereira que transmitisse 
«ao povo de Cabo Verde os sentimentos 
fra tcrnos do povo portugues». 

Em declara,.Oes a imprensa, o presidente 
cabo-verdiano recordou ser esta a primeira 
vez que urn Chefe de Estado portugues 
se deslocou a Cabo Verde desde que este 
arquip(:lago ascendeu a independencia e 
mostrou-se «honrado por Cabo Verde ser 
o primeiro pais das antigas col6nias portu
guesas a receber, embora ni!o em visita 
oficial, o Presidente da Republica Portu
guesa». 

Os ministros dos Neg6cios Estrangeiros 
e das Finan,.as e Plano tiveram tambem 
urna reuniiio com os seus hom6logos cabo
-verdianos, Abilio Duarte e Osvaldo Lopes, 
tendo sido debatidas as possibilidades de 
incrementar a coopera,.ao entre os dois 
paises. 

Neste ambito e de assinalar o interesse 
do Govemo de Cabo Verde pela part ici
pafViiO portuguesa na repara,.ao naval e 
na constru'Vlio de urn porto na ilha de Sao 
Vicente, projecto que foi abordado durante 
o encontro. 
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Viagem Presidencial ao Brasil, Venezuela e EUA 

MENSAGEM AO POVO BRASILEIRO 

«Creio que chegou a bora de ajustar a 
coopera~ao entre Portugal e o Brasil, nao 
somente a intima correla~ao dos nossos 
designios nacionais, mas a explora~o cons
ciente das vias mutuamente vantajosas. 
Seria absurdo que esta inigualavel afinidade 
entre dois paises, cujo progresso cultural 
a mesma lingua tende a transformar em 
patrim6nio comum, nao se materializasse 
tambem em realizat;oes tecnicas, industriais 
e comerciais que, servindo os objectivos 
do Brasil e de Portugal, contribuam para 
aumentar a riqueza de ambos os povos», 
afirmou, nomeadamente, Ramalho Eanes 
na meosagem gravada que dirigiu ao povo 
brasileiro e que foi divulgada pela rede 
da TV-Giobo oa vespera da chegada do 
Chefe de Estado portugues. 

Em Brasilia, Ramalho Eanes condecorou 
o Chefe de Estado brasileiro, general Emesto 
Geisel. com o grao-colar da Ordem de 
Infante D. Hen rique. Por seu turno, o general 
Geisel condecorou o Presidente portugues 
com o grao-colar da Ordem do Cruzeiro 
do Sui - a maior condecoracao brasileira -
e, em nome do Exercito brasileiro, entregou 
ainda a Ramalho Eanes a Cruz da Ordem 
de Merito Militar. 

Os dois estadistas tiveram, posteriormente, 
uma primeira sessao de conversa~es, que 
durou cerca de bora e meia. 

Uma exposi~o de tapecarias portuguesas 
foi ioaugurada pelo general Eanes no Pala
cio do Itamaraty, sede do Ministerio bra
sileiro dos Negocios Estrangeiros. Antes, 
o Presidente recebera o corpo diplomatico 
acreditado na capital brasileira. 

«UMA COMUNIDADE 
DE CULTURAS» 

«0 que existe de mais solido e mais dura
douro entre o Brasil e Portugal, existe antes 
de nose o cotejo das nossas rela~es demons
Ira que esse fluxo permanente resistiu a 
vontade dos homens, chegando ate a con
traria-la», disse o Presidente Ramalho Eanes 
no discurso que pronunciou no banquete 
com que foi obsequiado pelo chefe de 
Estado brasileiro. 

Mais adiante, o Presidente da Republica 
referir-se-ia a «premente necessidade de nos 
associarmos, brasileiros e portugueses, aos 
povos africanos de expressao comum, para 
que possa florescer uma comunidade de 
culturas cuja convivencia ultrapasse as bar
reiras de mercado e os egoismos dos Esta
dos, e em que os interesses estrangeiros 

Ernesto Geisel e Ramalho Eanes. em Brasilia. 

nao possam perverter pela forca os valores 
basicos comuns». 

Por seu turno, Emesto Geisel, depois 
de salientar, no seu discurso, que «portu-· 
gueses e brasileiros tern encontrado valores 
comuns, que transcendem passageiras incom
preensoes», afirmaria, a dado passo: 

«Ao Brasil e a Portugal nunca intimidaram 
as distancias. Tal atitude nos propicia toda 
a sorte de contactos bilaterais e multilate
rais. Havera dominios, por certo, em que 
a situacao ou a experiencia do Brasil e 
Portugal tenderao a favorecer uma con
jun~ao de esforcos em determinados em
preendimentos, inclusive de ordem econo
mico-comercial». 

NOVA EMBAIXADA 
DE PORTUGAL EM BRASILIA 

Aspecto do cerim(mia de i11augura>iio da 11ova 
Embaixada de Portugal, em Brasilia. 

No segundo dia da sua visita oficial ao 
Brasil, Ramalho Eanes inaugurou a nova 
sede da Embaixada de Portugal em Bra-

silia. 0 edificio foi projectado pelo arquitecto 
Chorao Ramalho e ergue-se numa area de 
40 mil metros quadrados. Os interiores estiio 
decorados com tapecarias, gravuras e pin· 
turas de varios artistas plasticos portu· 
gueses; o edificio inclui salas polivalentes 
para conferencias, exposi~oes e concertO$. 

Na Embaixada, o Chefe de Estado ofe
receu uma recep~lio as autoridades brasi
leiras locais e a comunidade portuguesa 
residente na capital federal, com a qual 
teve uma conversa informal, sendo de salien
tar que muitos dos nossos compatriotas se 
deslocaram propositadamente do Rio de 
Janeiro para poderem estar presentes a 
este encontro. 

Ramalho Eanes deslocou-se, a seguir. 
ao Congresso Nacional - reunido em sessiio 
solene de homenagem ao Presidente por
tugues - , onde discursou, tendo depois 
visitado o governador do distrito federal, 
Elmo Serejo Farias e pronunciado novo 
discurso no Supremo Tribunal Federal. 
Antes da sua partida para Slio Paulo, o 
Chefe de Estado deu uma conferencia de 
imprensa. 

Os Chefes de Estado de Portugal e do Brasil ao 
assinarem, em Brasilia. o comrmicado conjumo. 

COMUNICADO OFICIAL 

Foi, entretanto, divulgado o comunicado 
oficial conjunto relativo a esta visita presi
dencial ao Brasil. Depois de enunciar a 
posi~o dos dois paises em rela~ao a diversas 
questoes da conjuntura politica intemacio
nal, o documento refere-se a evolucao das 
rela~es economicas, financeiras e comer
dais luso-brasileiras, salicntando-se a pro
p6sito, que os presidentes Eanes e Geisel 
acordaram no sentido de estimular uma 
«significativa diversifica~ao das tro~ comer
dais» e «se comprometeram a encaminhan> 
a soluciio dos problemas remanescentes que 
envolvem tanto os investimentos brasileiros 
em Portugal como os investimentos portu
gueses no Brasil. 

Ficou ainda acordado que existe conve
niencia e oportunidade na convoca<ylio, du
rante o segundo semestre deste ano. de 
uma reuniiio da comissao economica luso-
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-brasileira. No comunicado reafirma-se, tam
bern, o apoio e estimulo aos contactos 
entre entidades estatais e privadas que 
permitam uma permanente avalia<;ao da 
coopera~ao economica e tecnologica entre 
os dois paises. 

No decurso da visita de Ramalho Eanes 
ao Brasil foram assinados os seguintes 
actos: acordo luso-brasileiro sobre trans
portee navega~o maritima; troca de notas 
sobre o cumprimento das conclusoes do 
grupo de contacto intergovernamental Bra
sil-Portugal, pelo qual foi encaminhada a 
solu~o dos assun tos rela tivos a in vesti
mentos reciprocos nos dois paises; e troca 
de notas relativa a IV Reuniao de Con
sulta Aeronautica entre a Republica Fede
rativa do Brasil e a Republica Portuguesa. 
Como consequencia das negocia<;oes havi
das, foi tambem prorrogada por urn ano 
a linha de credito do Banco do Brasil a 
Caixa Geral de Depositos, e elevado o seu 
montante de 50 para 70 milhoes de dolares. 

Ainda segundo o comunicado conjunto, 
Ramalho Eanes convidou Emesto Geisel 
a visitar oficialmente Portugal. 0 presidente 
brasileiro agradeceu o convite e comunicou 
que a data da visita sera estabelecida opor
tunamente por via diplornatica. 

CONTACTOS COM A COMUNIDADE 
PORTUGUESA EM SAO PAULO 
E NO RIO DE JANEIRO 

Em Sao Paulo, o general Eanes foi alvo 
de uma expressiva homenagem por parte 
de emigrantes portugueses, na Associa~o 
Portuguesa de Desportos. Cerca de 2500 
compatriotas saudaram o Chefe de Estado, 
cantando o Hino Nacional portugues e 
o brasileiro. 

Antes, o Presidente estivera na Casa de 
Portugal, onde, dirigindo-se a assistencia, 
afirmou: «Sou urn presidente temporario 
de urn Pais, o nosso. que e eterno, e a pere
nidade deste Pais sois vos; sao os portu
gueses». Na ocasiiio, Ramalho Eanes con
decorou o coronel Sarmento Pimentel, velho 
combatente antifascista, com a Grii-Cruz 
da Ordem de Santiago, uma das mais alias 
condecora<;oes portuguesas, tendo subli
nhado que aquele democrata «manifesta 
bern as qualidades do povo portugues)). 

0 Chefe de Estado condecorou tambem 
o govemador do Estado de Sao Paulo, 
Paulo Egydio Martins, com a Grii-Cruz 
da Ordem de Cristo. 

0 Presidente esteve, ainda em Sao Paulo, 
no Hospital da Beneficencia Portuguesa 
- tendo proferido urn curto improvise de 
elogio a esta institui<;ao - e no Palacio 
dos Bandeirantes. 

Durante a sua Yiagem, o Presideme foi alvo de expressiva homenagem por parte das comunidades 
portuguesas. 

No Rio de Janeiro, depois de ter visitado 
o governador do Estado, Faria Lima, Rarna
lho Eanes deslocou-se a Real e Benemerita 
Sociedade Portuguesa de Beneficencia, onde 
foi condecorado com a Cruz Humanitaria, 
a mais importante condecora~iio atribuida 
por aquela associa~o. 

No Gabinete Portugues de Leitura, o 
general Eanes referiu-se ao papel desem
penhado por esta institui<;ao desde que, ha 
quase urn seculo, foi fundada e «por onde 

passararn tantos portugueses ilustres como 
Ramalho Ortigao e Gago Coutinho, Vito
rino Nemesio e Antonio Jose de Almeida)). 

No final da sessiio, o Presidente conde
corou o Gabinete com a Cruz da Ordem 
do Infante. 

No Clube Ginastico Portugues, o Chefe 
de Estado participaria num banquete pro
inovido pela comunidade portuguesa, a 
qual ofereceu, mais tarde, uma recep~o. 
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36 APOIO E COMPREENSAO 
DA VENEZUELA 

«Recem-chegados de novo a democracia, 
que queremos genuina, isto e, integral e 
correspondente a vontade soberana do nosso 
povo, podemos encontrar na Venezuela 
compreensiio e apoio que s6 podem brotar 
de urn pais que concilia a nao ingerencia 
nos assuntos internes de outros povos e o 
respeito pela auto-determinaciio, com a 
permanente preocupa.;:ao de agir em pro! 
da permanencia e estabiliza.;:iio das insti
tui.;:oes e valores democnlticos», disse o 
general Ramalho Eanes, a sua chegada 
ao Aeroporto de Caracas, em resposta a 
sauda.;:iio que !he dirigiu o presidente vene
zuelano, Carlos Andres Perez. 

Antes de iniciar a primeira sessiio de 
conversa.;:oes com Andres Perez, o Presi
dente portugues deslocou-se ao panteiio 
nacional para depor uma corea de fiores 
no tumulo de Simon Bolivar, tendo sido 
aplaudido por urn grupo de portugueses 
que acorreram ao local. 

Durante a sua estada na capital vene
zuelana, Ramalho Eanes foi carinhosamente 
recebido pela comunidade portuguesa local, 
encontros realizados no Circulo das For.;:as 
Armadas, Centro Portugues de Caracas e 
na Associa.;:iio Desportiva Luso-Venezue
lana. Na sessiio que decorreu nesta ultima 
institui.;:iio, onde estiveram presentes mais 
de mil emigrantes, o general Eanes, em 
breve improvise, referiu-se ao trabalho dos 
portugueses e dos luso-venezuelanos, salien- Ramalho Eanes com Andr~s Perez, em Caracas. 
tando que «tudo fani>> para tornar possivel 
que «s6 se saia de Portugal por necessidade 
pessoal de realiza.;:iio». 

«Ser portugues - acentuou - pode ser 
tambem ter a nacionalidade venezuelana 
e continuar ligado a Portugal». 

Anteriormente, no Ministerio venezuelano 
dos Neg6cios Estrangeiros, o Presidente 
recebera cumprimentos do corpo diploma
tico acreditado em Caracas, tendo ainda 
oferecido uma recep9ao em honra de Carlos 
Andres Perez. 

Ap6s nova sessao de conversa.;:oes com 
o presidente venezuelano, Ramalho Eanes 
discursou no Congresso da Republica, du
rante uma sessiio solene, e deu uma confe
rencia de imprensa. 

No ambito desta visita presidencial reali
zou-se, entretanto, uma reuniao entre empre
sarios do nosso Pais e funcionarios gover
namentais da Venezuela, para analise de 
projectos e investirnentos portugueses em 
varies sectores da economia daquela na.;:iio 
latino-americana. Recorde-se que varias em
presas portuguesas estiio j3 a participar em· 
empreendimentos industriais na Venezuela. Sa Machado e Jorge Mantellini assinando os novos acordos /uso-venezue/anos. 
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"\OVOS ACOROOS 
LUSO-VE!'.EZUELANOS 

Os ministros dos Neg6c ios Estr.mgearos 
de Portugal e da Vene7uela, S£1 Machado e 
Jorge Mantellini, a ssinaram uma seric de 
novos acordos entre os dois paiscs. ceri
monia a que assistiram os prcsidentes Rama
lho Eanes e Andres Pcrc.r. 

Os convenios agora assinados referem-se 
a emigra~ao, coopera~iio econ6mica e indus
trial, interciimbio cultural c dcsportivo, 
anula~ao da dupla tributa<;ao que vinha a 

a fectar a actividade das respecti\'as trans
portadoras aereas nacionais (TAPe Viasa) 
e supressao dos vistos nos passaportcs 
diplomaticos. 

No que respeita ao «acordo operacional 
de emigra<;ilo», pelo qual ambas as partes 
se comprometem a determinados principios 
relativamente ao traba lho de portugueses 
na Venezuela, e de sal ientar que a emigm~ao 
para este pais poderil efectuar-se mediante 
ofertas de trabalho ind ividuais ou colectivas, 
sendo estabelecidos tres tipos de programas: 

0 general Ramalho Eanes e sam/ado por rt•pre
senwntes da comunidade 11uma das associaroes 
porwguesas de Caracas. 

Na capital vme:uelana, o Presidente e sua esposa siio cumprimemados por alunos de uma escolo pormguesu . 

- Prograrna de pre-coloca~o de traba
lhadores (sendo necessarao que existam pos
tos de tmbalho concretos que iriio ser 
ocupados pelos candidatos a seleccionar): 

Progmma de patrocinio de trabalha
dores (atravcs do qual e solicitada a entrada 
de uma pessoa identificada pelo empregador 
pam urn posto de trabalho existente): 

P rograma de trabalhadores permanen
tes (que inclui os emigrantes que entrem 
na Vene7uela sem coloca<;iio pre-determi
nada c que irao executar tra balhos especia
li7ados, em sectores ou empresas). 

Nos tcrmos deste aco rdo, o traba lhador 
deveril viajar s6. podendo posteriormente 
solicitar autori?a~iio pam a dcsloca~ao dos 
seus familiares: seriio depois estabelecidas 
facilidades quan to ao envio pam Portugal 
de fundos provenientes do ~eu trabalho. 

Alem disso, as a u toridades venezuelanas 
providenciariio no sentido de aos trabalha
dores portugueses ser concedida autoriza~o 
para o transporte. de uma s6 vez, de objectos 
pessoais e equipamento tecnico relacionado 
com a sua profissiio, com isen~ao de taxas 
alfandeganas e de outras cargas fiscais, 
e num pra7o de tres. meses ap6s a entrada 
do trabalhador na Venezuela. 

COOPERA~AO ECONOMICA 

No comunicado conjunto tornado publico 
no final da visita de Ramalho Eanes afirma-se 
que, no ambito da cooperar;:ao econ6mica, 
os Chefcs de Estado de Portugal e da Vene
zuelana reconhecem as possibilidades de 
cons tituir;:ilo de empresas mistas entre os 
dois paises, tendo a parte portuguesa mani
fes tado a intenr;:ilo de criar uma linha de 
credito, atraves do Banco de Fomento 
Nacional, para a exporta~o de bens de 
capital e pam a p resta<;ao de servir;:os 
tecnicos de origem portuguesa. 

0 comunicado refere que os dois presi
dentcs reiteraram a adesiio dos seus respec
tivos Governos aos principios que regem 
as relacaes entre os Estados que integram 
o concerto das nar;:oes e a este respeito 
constderaram em particular os relativos 
a igualdade JUridaca dos Estados. a auto
determina~o dos povos e a solu~ao paci
fica das questoes internacionais, renunciando 
ao uso da for<;a. 

Neste documento, depois de se terem 
pronunctado conjuntamente sobre diversos 
assuntos de ambito internacional, os presi
dentes de Portugal e da Venezuela decla
raram-se ainda a favor do estabelecimento 
de urna nova ordem economica interna
caonal de ac~oes que perrnitam prevenir e 
punir o terrorismo. 
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U g 1 ral '"'""'' ,.,,,., o• participantn do cm1r"a do 1\ ATO. qu011do discurSO\'ll o Pf<'\111~111<' tWrtt·
·am~rtcUI/I>, ),mn Curttr (lidejoto UPI,ANOPJ. 

P ARTICIPAC;AO NA 
C IMEIRA DA NATO 

Nos Estados Unidos. quarta e ultima 
escala desta vmgcm presJdencial. Ramalho 
Eanes participou na «Cimeira da NATO• 
(Organiza~o do Tratado do Atlantico 
Norte). em Washington, conferencia a que 
estiveram presentes chefes de Estado e de 
Governo dos diversos paises membros da 
organiza<;lio. 

No discurso que pronunciou no primeiro 
dia da reuniiio, o Presidente da Republica 
referiu-se a neccssidade de eliminar os 
«factores da crise economica» nos paises 
membros da Alian<;a Atliintica, como con
di~o para uma efectiva seguran<;a militar 
dos paises aliados. Desenvolvendo esta pers
pectiva, o general Eanes sublinhou que 
<<a falta de uma resposta organizada e con
junta» dos membros da NATO a tal pro
blematica, faz recear a eventualidade de 
se virem a desenvolver «tendencias de pro
tec<;iio nco isolacionistas» que, a medio 
prazo, «diminuiriam ou anulariam a coesao 
e unidade em que a NATO se fundamenta)). 

0 Presidente manifestou tambem a sua 
preocupa<;ao quanto ;\ lentidao com que 
se processa «a ada pla<;lio as novas condi<;Oes 
do sistema econ6mica mundial que interrom
peram as linhas de urn crescimento r.ipido, 
continuado e auto-sustentado>>. 

Tendo como objcctivo conseguir uma 
resposta eficaz :\ ame-.t<;a especifica da crise 
cconomica. Ramalho Ean~ preconizou a 
indispensabilidade de se conjugarem me•os 
para a cria<;iio de uma nova ordem ccon6-
mica que assegure as regioes desfavorecidas 
do Sui as oportunidade' de progrcsso que, 
segundo acentuou. sao «urn imperativo de 
seguran<;a das sociedades dcmocr.iticas)). 

Analisando, a terminar, a participa~ao e 
o contributo do nosso Pais na Alian<;a 
Atlantica, o general Ramalho Eanes diria, 
nomeadamente: 

«Portugal sabe que nao existe aparelho 
militar forte e cfica7 se nao houver solidez 
politica; sabe que esta nao c possivel sem 
progresso ccon6mJco. sabe, tambem. que 
os proprios valores da democracia e da 
liberdade siio postos em causa perante a 
amea<;a psicol6gica e pcla possibilidade de 
rompimento da solidaricdadc democr.itica. 

Sendo urn dos paises europeus que maio
res dificuldadcs enfrenta para concret izar 
urn processo de estabilizac;ilo seguro, nomea
damente no campo econ6mico, Portugal 
reconhece o papcl fundamental da entrea
juda que sc e-;tabele<.-e entre os membro~ 
da Alian<;a no quadro de dcfesa integrJdJ 
que transcendc a~ m7o~ puramente mill
tares>>. 
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.~ rcno•·<~ru" ""mart/a d~ utili:ariio tkJ />as~ m•r~a daJ i.a}rs ( .lrar<'<) foi um dos assuntoJ tlt•l>ando< duram~ o m comro emrt' Jam<'.\ Cartn r Ramalha £an"' 
tdt·/ott> (PI I \OPJ. 

ENCONTRO COM 0 PRESIDENTE 
DOS ESTADOS UNIDOS 

Em Washington, o Chefe de Estado por
tugut'S tevc um encontro com o presidente 
norte-americano James Carter. Para alem 
de Ramalho Eanes, faziam parte da dele· 
ga~ao portugucsa a csta rcuniiio, o ministro 
do:; Ncg6cios Estrangeiros. Vitor sa Ma
chado. o embaixador de Portugal em 
Washmgton. Joiio Hall Themido, o chcfe 
da Ca"<~ Ctvil da Presidencia da Republica, 
Hennquc Granadeiro. c o assessor presi-

dencial para as rela~Oe5 internacionais1 Luis 
Martins. 

A situa~ao em Africa, a seguran~ curo
peia, os direitos humanos, a coopcra~o 
ccon6mica bilateral e a utiliza~iio da base 
acrca das Lajes, nos A~ores, pela For~ 
Aerea dos EUA, foram os principais assun
tos analisados neste encontro entre Rama
lho Eanes e James Carter, segundo se afirma 
no comunicado conjunto di~tribuido no 
final da reuniao. 

Anles da sua partida para Nova torque. 
o Prcsidenre Eanes recebeu, na nossa Embai-

xada em Washington, a comunidade portu
gucsa residen te nesta cidade. 

Dirigindo-se aos nossos compatriotas, 
Ramalho Eanes alirmou que Portugal con
tava com o seu trabalho e que a comuni
dade podia contar com Portugal e sugeriu 
que os portugueses residenres naquela zona 
formassem uma associa~iio para, em cola
borac;iio com a Embai~ada. melhor poderem 
resolver os seus problema,. ~lienrando. no 
en tantO. que «tUdO 0 que nao h:l\ 13 SldO 
feito em dezena' de Jno' n.1.> podia tamb.!m 
ser agora feito em pouco tempo». 
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40 INTERVEN<:AO NA ASSEMBLEIA 
GERAL DA ONU 

A impossibilidade de se levar a born 
termo o processo de desarmamento, en
quanto se mantiver o actual sistema econ6-
mico intemacional, ((profundamente dese
quilibrado e gerador de tens3es com reper
cussao mundial», foi sublinhada pelo Pre
sidente da Republica ao discursar na Assem
bleia Geral das Na~oes Unidas, em Nova 
lorque, durante a sessao especial sobre o 
desarmamento. 

Na sua interven~o. Ramalho Eanes, 
considerou que o desarmamento permanece 
inseparavel de medidas tendentes a excluir 
das rela~es entre o~ paises o recurso a 
for~, o terrorismo internacional e mesmo 
a agressao ideol6gica. Ele sera tambem 
inviavel - acentuou a margem de uma 
politica de desanuviamento e e incompa
tivel com o ultraje das normas juridicas 
internacionais e com o menosprezo dos 
Direitos do Homem. 

0 desarmamento, disse ainda o general 
Eanes, <mao se constituira sobre a fome, 
sobre a injusti~. sobre a opressao de 
outros povos. Nao sera nunca sinceramente 
adoptado pelos que fa~m das armas a 
foote do seu poder». 

Mais adiante e depois de referir que a 
comunidade internacional tern assistido com 
crescente ansiedade a corrida aos arma
mentos, o Presidente da Republica subli
nhou: 

<<A paz que temos e uma paz armada, 
e oeste ambiente as rela<;oes entre os Estados 
ficam inevitavelmente sujeitas a imposi~o 
de solu<;oes injustas, permitidas pelos dese
quilibrios existentes. 

As estrategias desarmentistas nao pode
rlio, porem, subestimar as expectativas e 
os interesses das pequenas na<;oes que, 
colocadas no eixo potencial de novos con
frontes, tern o direito de interferir na reso
lu<;lio de urna questao que interessa vital
mente a sua seguran~ e aos seus valores 
humanos». 

0 Presidente portugues referiu-se, a seguir 
as necessidades de equilibrio permanente 
da capacidade militar das grandes potencias 
nucleares como condi<;ao minima de esta
bilidade das rela<;oes internacionais. ((OS 
pequenos paises como Portugal - afirmou 
Ramalho Eanes - nao podem impedir-se 
de denunciar o perigo nuclear crescente, 
sem no entanto se deixarem convencer por 
campanhas de intoxica<;ao, com 6bvia moti
va<;lio politica, ou por pretenses juizos de 
valor sobre certos tipos de armamento 
nuclear. Do ponto de vista moral nao M 
diferen<;as entre os instrumentos belicos 

nucleares ao dispor das grandes potencias. 
0 que nos preocupa e a existencia de armas 
nucleares e nao a sua nova forma. 

Simultaneamente com as medidas de rcdu
<;ao de armamento nuclear, terao de ser 
negociadas medidas de limita<;iio do arma
mento convencional». 

Ainda em Nova lorque, o Presidente 
Eanes conferenciou com o chefe de Estado 
de Chipre, Spyros Kyprianou, nurna sala 

da Assembleia Geral da ONU. lnterrogado 
pelos jornalistas, Ramalho Eanes disse que 
as conversa~es tinham decorrido por ini
ciativa do seu hom61ogo cipriota. 

0 Presidente portugues foi um dos con
vidados de honra do almo~ oferecido pelo 
secretario-geral da ONU, Kun Waldheim. 
Alem do general Eane~. forarn convidados 
os primeiros-ministros de Angola, ltalia. 
Gr;i-Bretanha, Noruega e Turquia. 

Rama/ho EAnes e Kurt Waldheim, a~ompanhados por um interpreu, durantt' o almoro oferecido ~w 
sur~tdrio-geral do OXU em Nora Jorqut'. 

PROXIMA VIS ITA AO CANADA 

No decorrer de uma conferencia de im
prensa - transformada em reuniiio infor
mal com os jornalistas por decisiio do pro
prio Presidente - , Ramalho Eanes anun
ciou que visitara proximamente o Canada. 
Em rela<;iio a renova~ao do acordo sobre a 
utiliza<;iio da Base Aerea dos A<;ores pelos 
EUA, frisou que parte substancial das van
tagens financeiras a obter pelo nosso Pais 
serilo aplicadas nos A<;ores. 

Em Newark, localidade situada a cerca 
de 60 quil6metros de Nova lorque, o Pre
sidente avistou-se com representantes da 
comunidade portuguesa e luso-americana, 
mementos antes de partir para Lisboa. 

Falando aos cerca de 1500 emigrantes 
presentes no aeroporto, Ramalho Eanes 
afirmou que nao fora ali para os convencer 
a mandarem dinheiro para Portugal. «Os 
emigrantes mandam as suas remessas se 
assirn o entenderem. A questao e s6 deles», 
observou ainda o Presidcnte. 

0 Chefe de Estado com~ra por dizer 
que ((a situa<;lio em Portugal niio e tio 
grave quanto se apregoa pelas comunidades 
portuguesas no estrangeiro» e acrescentara 
que <<a paz esta estabelecida e a liberdade 
assegurada». 

((Somos urn pais democrntico. com uma 
palavra a dizer na Europa e no Mundo•, 
declarou o Presidente. 



ORGANISM OS 
DO CONSELHO DA EUROPA 
REUNIRAM EM PORTUGAL 

D~correu no Pori() a reuniiio da Comissiio 
d.· Assumo.1 Jurulicos do Conselho da Europa, 
qut' foi dit igido pelo •·ice-presidenre do Par/a
memo Europcu, dr. ,\.fargue, rem:h parricipado 
no> rraba/hos a que esrireram presenres 
represmtanres tie 23 poises - o minisrro da 
Justira. dr. Santos Pais. 

\'o Estoril e a com•ite do Govemo porlll
guh rea/i:ott-.ll' a reuniiio anual conjrmra 
dos directores e adminisrradores do Fundo 
de Restabe/ecimenro do Conselho da Europa, 
os quais ••isitaram tliversos empreendime/1/os 
fimmciados por aquele organismo europeu no 
nos.w Pais. 

No encontro do Porto - cidade que foi 
escolhtda para esta reuniiio em resposta 
a urn con·me formulado nesse sentido pela 
delega~ao portuguesa - foi debatida. nomea
damente. a hberdade de informa~iio e a 
sua incidencia no que respeita ao acesso 
do publico a documentos oficiais, conceito 
de regra do segredo. liberdades fundamen
tais e direitos e obriga~oes politicas. 

AOAPTAR A LEGISLA<;AO 
AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

l'<a >ua mtcrven~iio, o ministro da Jus
ti~ referiu-se :h reformas actualmente em 
cur,o no seu sector. declarando a dado 
passo· «HOJc, pode dizer-se que toda a 
no\'a legisla~ao civil, penal e mesmo admi
mstrauva, foi ou esta a ser adaptada aos 
objecuvos constitucionais e, num sentido, 
se aproxima, quando niio se identifica, com 
as mais modernas c exigentes legisla~oes 
estrangeiras». Assim, prosseguiu o dr. San
tos Pais, «no novo C6digo Civil, alem da 
adapta~i!o aos principios constitucionais da 
igualdadc dos conjugcs, quanto a direitos 
e deveres, c da niio discrimina~o dos filhos 
nascidos fora do casamento, consagram-se 
altera~oes substanciais, como a antecipa~iio 
da maioridade para os 18 anos, ado~o 
de novos pnncipios sobre a aquisi~o de 
personalidade por associa~es, sem neces
sidade de qualqucr autoriza~iio ou reconhe
cimento, eleva~iio da idade ntibil da mulher, 
fixando-a, como a do homem, aos 16 anos, 
novos principios da administra~iio dos bens 
dos conjuges em plena igualdade, admissao 
de dois tipos de div6rcio - por violacao 
culposa dos deveres conjugais e por ruptura 
da vida em comum». 

No dominio penal, o ministro salientou 
que <<a execu~iio das penas e medidas de 
seguran~ privallvas da Jiberdade passou 
a ser fiscalizada por juizes e os administra
dores gozam do poder de reagir contra 
actos da administra~iio que lesem ou ponham 
em pengo os seus direitos». 

«RESPEITO PELA LEI E PELOS 
OIREITOS HUMANOS» 

Depois de mencionar problemas relativos 
a enminalidade, o ministro da Justi~ real
~ou que <<as nossas policias agem sob con
trolo dos juizes de instru~iio criminal e de 
agentes do Ministerio Publico, com total 
respeito pela lei e pelos direitos humanos», 
acrescentando que, tal como consta, alias, 
do Programa do Governo, foi sempre inten
<;ilo de Portugal <<aceitar os artigos 25 e 
46 da Convenyiio Europeia dos Direitos 
do Homem». 

Tambem o presidente da Comissao de 
Assuntos Juridicos do Conselho da Europa 
se referiu a Convenyiio dos Direitos do 
Homem, durante a conferencia de imprensa 
realizada rta sessiio de encerramento dos 
trabalhos desta reuniiio, tendo salientado 
o facto de o nosso Pais admitir o recurso 
individual as estruturas juridicas do Con
selho da Europa, no caso de infra~ao 
aquela Convencao e se OS tribunais portu
gueses niio derem sat isfa<;ao a queixa. 
0 dr. Margue recordou, em contrapartida, 
que a Grecia, a Fran<;a, a Turquia, Chipre 
e Malta nao aceitam essa possibilidade de 
os seus cidadiios recorrerem directa ou 
individualmente ao Conselho da Europa. 

0 FUNOO DE RESTABELECIMENTO 
00 CONSELHO DA EUROPA 

Criado em 1959, com o objectivo de 
ajudar a solucionar os problemas econ6-
micos dos refugiados e repatriados, o Fundo 
de Rcstabelecimento do Consclho da Europa 
funciona como urn banco de emprestimos 
sociais. As quotas de participacao de cada 
pais membro sao calculadas na base dos 
indices do seu desenvolvimento econ6mico
-soeial. 

Presentemente sao dezoito OS Estados 
que participam no Fundo (Aiemanha Fede
ral, Belgica, Chipre, Dinamarca, Espanha. 
Fran<;a, Grecia, Holanda, Islandia, ltalia. 
Luxemburgo, Liechtenstein, Malta, Noruega, 
Santa Se, Sui~, Turquia e Portugal~ que 
aderiu em Julho de 1976), sendo de salientar 
que a Suecia, apesar de nao pcrtencer a 
este organismo, decidiu colaborar no pro
grama de apoio aos desalojados portugueses. 

Com efeito, o auxilio atribuido pelo 
Fundo a Portugal -no montante de 2,7 
milhiYes de contos para o periodo 1976{78 
tern tido particular relevo rta criacao e 
desenvolvimento dos programas de apoio 
aos refugiados das ex-col6nias. Chipre e 
outro dos paises que recebeu significativo 
auxilio financeiro daquele organismo. 

*** * * 
* * 
* * *** 

PROGRAMA DE APOIO 
AOS DESALOJAOOS 

A reuniiio do Comite de Dire~o e do 
Conselho de Administracao do Fundo de 
Restabelecimento do Conselho da Europa, 
que decorTeu no Estoril e na qual panici-

. param delegados de todos os paises mem
bros -com excep~iio da Islandia-, foi 
presidida pelo secretario de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros e da Emigra~iio, 
dr. Joao Lima, e contou com a presen~ 
do alto-comissario para os Desalojados, 
tenente-coronel Gon~lves Ribeiro, que teve 
oportunidade de expor as linhas funda
mentais da a~ao oficial no dominio do 
programa de atribui~ilo de credito aos desa
lojados para iniciativas de caracter econ6-
mico, visando a sua completa integracao 
rta sociedade portuguesa. 

0 credito j:i concedido - que inclui o 
financiamento que o Fundo atribuiu ao 
nosso Pais - para empreendimentos diver
sos, deu origem a cria~ao de 43 mil postos 
de trabalho, segundo afirmou o alto-comis
sario para os Desalojados. Estes novos 
postos de trabalho situam-se principalmente 
no sector das indtistrias transformadoras e 
foram distribuidos por todo o continente 
e ilhas. 

Gon~lves Ribeiro recordou. a prop6sito, 
que. entre Agosto de 1975 e Agosto de 1977, 
chegaram a Portugal. vindas das antigas 
col6nias africanas, cerca de 550 mil pessoas, 
o que representa um aumento de seis por 
cento da popula~ao residente. 

«IMPRESSAO MUlTO POSITIVA» 

Em declara~es a imprensa, no final dos 
trabalhos, o dr. Jose Cutileiro, embaixador 
de Portugal junto do Conselho da Europa, 
referiu que os parllctpantes haviam anali
sado aspectos correntes da gestiio do Fundo, 
e acentuou que o trabalho desenvolvido 
no nosso Pais deixou uma impressao muito 
positiva aos directores e administradores 
daquele organismo, que c hoje, conjunta
mente com o ministcrio das Finan~s, a 
mais importante fonte de apoio ao programa 
do Alto-Comissariado para os Desalojados. 

Durante a sua estada em Portugal, os 
dirigentes do Fundo de Restabelecimento 
foram recebidos pelos ministros das Finan
~ e Plano e dos Neg6cios Estrangeiros, 
tendo ainda visitado uma serie de empreen
dimentos financiados por aquele organismo 
europeu e localizados em Brejos de Azeitao, 
Alcicer do Sal e Caldas da Rainha. 
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COOPERACAO 
ENTRE PORTUGAL 

E ESPANHA 
A I'Ontade comwn de institucionalizar as 

relar;oes entre os Par/amentos de Portugal 
e de Espanha, a/raves do cria~iio de 111110 
romissiio mi~ta. foi manifestado pelo pmfi· 
deme tlas Cortes de Espanha, Amonio Her
nandez Gil. e pelo presidente da Assembleia 
do Reptib/ica, Vasco do Gama Fernandes, 
durante uma conferencia de imprensa em 
q11e foram tlados a conhecer os resultados 
da deslocariio a Lisboa de uma delegtu;iio 
de deputados espanhOis. No ocasiiio. Vasco 
da Gama Fernandes reve/ou que vai ser cons
tittlida u11w comissao par/amemar portuguesa 
pam se ocupar dos problemas entre os dois 
poises ibericos. 

Amda no ambito do cooperac;iio luso-espa
nltola. deslocaram-se ao nosso Pais o ministro 
espanltol do Cu/tura. Pio Cabanillas. e o 
secreuirio de Estado, Caiiadas No111•ila~. No 
ji11al desw visiw. foi anunciado um pro
grama de rea/izar;oes culturais conjumas. 
a curto e medio prazo, bem como a proxima 
criarao de 11111 lnstituto de Culwra Porlll· 
guesa em Madrid. 

A delega~o parlamenlar espanhola, que, 
a convite do presidente da Assembleia da 
Republica, visitou a capi1al portuguesa, 
integrava, alem do presidente das Cortes 
e do vice-presidente do Senado, dez outros 
membros das Cortes e do Seoado - cleitos 
pelos principais partidos politicos espa
nh6is e. ainda, urn dos senadores designa
dos pelos rei, Luca de Tena. 

Durante a sua eslada em Lisboa, a dcle
ga~iio espanhola foi recebida, no Palacio 
de Sao Bento, pelo presidente da Assem
bleia da Republica, dirigentes dos grupos 
parlamcnlares e membros da comissao dos 
Neg6cios Estrangeirc>s e Emigra~o. Na 
mensagem que, na ocas•ao, dirigiu aos 
ilustres visilantes. Vasco da Garna Fer
nandes diria, nomeadamente: «Espanha e 
Portugal sao dois paises que passararn a 
maior parte da sua hist6ria de costas vol
tadas urn pam o outro, nao por culpa dos 
respectivos povos, mas por contingencias 
politicas. Esse periodo esta, felizmente, ultra
passado». 

Os parlamcnlares espanh6is fomm tam
bern rccebidos pelo Presidente da Republica 
e pclo ministro dos Negocios Estmn~eiros, 
com quem debateram assuntos de interesse 
pam ambos os paises. tendo sido salientado, 
durante este ultimo encontro, «o estado 
actual das excelcntes rela~oes existentes 
entre Portugal e a Espanha». 

«LEVAR A CABO UMA ESTREITA 
POLITICA DE COOPERAc;:AO» 

'Ia referida conferencia de 1mprcnsa. o 
presidente das Corte. de E~panha mani
festou a sua <<alia sausfa~iio» pela forma 
como decorreu esla visita e afirrnou que. 
«para alem dos elementos que definem cada 
urna das nacroes da Peninsula Iberica», 
existem entre ambos os Estados muitas afi
nidades historicas e culturais que imporla 
desenvolver, acrescentando, a prop6sito: 

«Precisamos de levar a cabo uma estreita 
politica de cooperacriio no quadro do Tra
tado de Amizade entre os nossos dois paises, 
ratificado por ambos os Parlamentos que 
sao indispensaveis na efectiva,Jo desse 
acordo. porque somos os lcgiumo~ repre
senlantes do povo, princ1pat. protagonistas 
nesla nova elapa que se ofcrecc aos dois 
paises peninsulares». 

Antonio Hernandez Gil sublinharia, <linda, 
que tal coopera~o dever.i ser pratieada 
ao nivel da propria integrac;ilo dos dois 
paises ibericos na Comunidade Econ6mica 
Europeia, considerando, por outro lado, 
que, antes de se «encontrarcm com a 
Europa», Portugal e Espanha «devem cncon
trar-se com eles proprios». 

DEBATIDAS AS RELA<;OES 
CUL TURAIS ENTRE OS 
DOIS PAISES 

Durante a sua estada no nosso Pais. o 
ministro espanhol da Cultura, Pio Caba
nillas, e o secretario de Estado da Cultura, 
Canadas Nouvilas, participaram em reu
nioes de trabalho com os seus homologos 
portugueses, Sottomayor Cardia e Antonio 
Reis, respectivamente, tendo ainda sido 
recebidos pelo Primeiro-ministro e pelo 
ministro dos Neg6cios Estrangeiros. 

Em Lisboa, aqueles doiS membros do 
Govemo de Espanha estiverarn presentes 
a sessiio de encerramento da exposic;ilo de 
pintura espanhola contcmporiinea, que esteve 
patente na Funda~o Gulbenkian e que 
havia sido inaugurada pelo rei Juan Carlos, 
aquando da sua visila a Portugal. Pio Caba
nillas e Caiiadas Nouvilas assistiram igual
mente a urn espcctaculo de 6pera e bailado 
no Teatro de Sao Carlos, tendo ainda visi
tado o Museu do Trajo, os Palacios da 
Ajuda e de Queluz e, no decurso de uma 
breve desloca~ ao Centro do Pais, a 
Universidade de Coimbra e os Mosteiros 
da Batalha e de Alcoba~ . 

COMUNICADO CONJUNTO 

No comunicado conjunto distribuido no 
final desta visita, anuncia-se a proxima 
criac;iio de urn ln\lttuto de Cultura Portu
guesa em Madrid, «a realiza~o de diversas 
exposicoes em varias cidades espanhol3~• 
e a estreia, em Espanha, da Companhia 
Nacional de Bailado do nosso Pais. 'A Espa
nha apoiara tambCm as comemora~es do 
quarto centenario da morte de Luis de 
Camoes, a realizar em 1980. prevendo-se, 
nomeadamente, o lancramento de urna no\'3 
edicao espanhola de «Os Lusiadas». 0 Go
verno portugues promovcr.i a realizaciio 
de uma Semana do Cinema Espanbol, que 
ter.i Iugar em Lisboa, no proximo Outono. 
e a apresenta~o. tambem na capital da 
Orquestra Nac1onal de Espanha. 

0 comunicado conjunto, que sintetila 
as conversacroes hav1das entre as delega\OeS 
cuhurais dos dois paises, foi divulgado 
durante urna conferencia de imprensa a 
que estiveram presentes Pio Cabanillas, 
Canadas Nouvilas, Sottomayor Cardia c 
Antonio Reis. 

Neste encontro com os jomalis1as. Ant6· 
nio Reis afirmou que o futuro lnstituto de 
Cultum Portugucsa em Madrid funcionar.i 
como urn «centro coordenador do en~ino 
da lingua portugue<;a a todos os nive1s e 
como urn centro dinami7ador das activi
dades culturat. em Espanha, atraves de 
manifestacoes regulare~>-

INTENSIFICAR 0 INTERCAMBIO 
CULTURAL 

As delega~oes portuguc~ e e;panhola 
estudaram igualmcnte a possibilidade «de 
se es1abelecerem facilidades para proceder 
ao intcrdimbio dos fundos documentai:. 
e bibliografiCOS entre OS arquivos e biblio
tecas nacionais, assun como facili1ar a 
circula~ao do livro». 

Quanto a este ultimo ponto. Pio Caba· 
nillas e Sottomayor Cardia revelaram que 
foram debatidos os problemas aduaneiro:. 
que dificultam a livre circulacriio dos livro> 
entre os dois paiscs. «Este assunto sen\ 
urn dos temas a ser di~cutido nas proximas 
conversacrocs», disse o ministro espanhol. 

Foi ainda anli~da a possibilidade de 
intensificar o intercambio nos dominios 
da musica. do teatro. do cinema. da am
ma~o cultural e. amda. a coopera~o no 
ambito da polillal de sa(\'aguarda do patri
m6nio cultural e natural. 



Participac;ao de Portugal na NATO 

0 comunicado tinal da reu
niao dos chefes dos Estados
- Maiores - Genera is dos paises 
membros da NATO (Organiza
~o do Tratado do Atlantico 
Norte) refere que a contribui~ao 
de Portugal para os pianos de 
defesa da Organiza~o tera de 
ser - devtdo as actuais dificul
dades econ6micas do nosso 
Pais - menos intensa do que 
a dos restantes paises membros. 

Na reuniilo, que decorreu em 
Bruxelas, participou o chefe do 
Estado-Maior da Armada, almi
rante Souto Cruz, em represen
ta~ao do general Ramalho Eanes. 
Souto Cru1 assistiu tambem a 
reuniiio da Comissao do Plano 

de Defesa, a que esteve igual
mente presentc o ministro da 
Defesa, Coronel Firmino Miguel. 

Nas declara~oes que prestou 
a sua chegada a Lisboa. o chefe 
do Estado-Maior da Armada 
sublinhou, como problema mais 
importante da agenda daqueles 
encontros, a analise do plano 
de defesa a Iongo prazo. Se
gundo afirmou. a NATO «esta 
empenhada no plano de long<> 
prazo, com o objectivo de resta
belecer urn equilibria de for~a' 
entre o Leste e o Oestll)> e c.k 
conseguir, assim, as condi~e' 

minimas para que o desanu\ ia· 
mento militar «seja urn facto•· 

Por outro !ado, os membn.h 
da Alian~ pronunciaram-se so
bre a posi~o particular de Por
tugal, a qual o citado comunicado 
final faz explicilll referencia. «Fo• 
reconhecido», afirmou o almi
rante Souto Cruz, «que, dad•• 
a nossa presente situa~iio econo
mica, nilo se pode pedir ao 
nosso Pais o mesmo esfor~ 
que vai ser exigido aos restantes 
membros, e que certos pianos 
essenciais de defesa tedio de 
ser feitos com auxilio exterior». 
«Encontrou-se receptividade 
nesse sentido e espera-se que 
realmente se materialize a ajuda 
externa», acrescentou Souto 
Cruz. 

Negociac;oes para adesao de Portugal 
a CEE comec;am em Outubro 

Os ministros dos paises mem
bros da Comunidade Economica 
Europeia decidiram, durante uma 
reuniao na capital luxembur
guesa, encetar «tao rapidamente 
quanto possivcl» as negocia~es 
com Portugal, tendo em vista 
a admissiio do nosso Pais na 
CEE. 

Embora niio tenha sido anun
ciada oficialmente a data pre
vista para o inicio das nego
cia~oes, fontes ligadas a Comu
nidade consideraram que aquelas 
poderiio iniciar-se em Outubro 
proximo, prolongando- se por 
tempo indeterminado, ate a sua 
conclusao. Face a esta decisao. 

l.oreu:o .\ataft <"lWI .\le~rio Soares. em Li.fhna. 

preve-se que Portugal venha a 
ser o dccimo primeiro pais mem
bro da CEE, logo a seguir a 
Grecia e antes da Espanha. 

Na referida reuniiio. os minis
tros da CEE aprovaram o rela
torio preparado pela comissao 
executiva sobre o pedido de 
admissao formulado pelo nosso 
Pais, no qual se afirmava que 
Portugal niio pode ser deixado 
fora «do processo de integrao;iio 
europeia», uma vez que a sua 
adesao «servira para refor~r o 
ideal europeu». 

Falando aos jornalistas, du
rante a sua recente estada em 
Lisboa, o vice- presidente da 
comissao executiva da CEE, Lo
renzo Natali, frisou que a ime
gra~o de Portugal na Comu
nidade Europeia <miio pode ser 
satisfat6ria sem ac~oes especi
ficas da CEE, e sem esfor~s 
porfiados pela parte de Portu
gal>>. 

Aquele dirigente da CEE, en
carregado das questoes relativas 

Premio da ADEPS 

ao alargamento da Comunidade 
aos paises que ja solicitaram a 
sua admissao. referiu que e ne
cessaria preparar a entrada de 
Portugal na CEE, a fun de evitar 
que a Comunidade venha a ter 
de enfrentar demasiados «pro
blemas agricolas, regionais, fi
nancciros e monetarios)) ap6s a 
adesiio do nosso Pais. 

Loren/.O N;ttali afirmaria ainda, 
manifestando a opiniao da comis
sao executiva, que «Portugal niio 
pode continuar os seus esfor~s 
sozinho)), devendo ser aJudado 
pela Comunidadc, c~pecialmente 
para equilibrar a sua balan~ 

de pagamcnto' mas tambem em 
sectores ligado~ ao dcsenvoh •
men to regional e ao progresso 
social. 

«Em particular - acrescen
tou - a Comunidade deve uti
lizar o seu peso no Fundo Mone
ta rio lnternacional para que Por
tugal obtenha novos crcditos e 
para que sejam sua vindas as 
condi~oes de concessao destes 
creditOS». 

para traduc;ao francesa 
de «Os Bichos>> de Miguel Torga 

Mig11t•l Torga. 

A tradu~iio francesa do livro 
«Os Bichos)), de Miguel Torga. 
feita por Claire Cayron, foi ga
lardoada com o Premio de Tra
du~o da «Association pour le 
Developpement des Etudes Por
tugaises et Bresiliennes» (Asso
cia~o para o Desenvolvimento 
dos Estudos ~ortugueses e Bra
sileiros). 

Este premio \- com urn valor 
pecuniario de cinco mil fran
cos- foi instituido em 1977 pela 
referida Associac;:ao, em colabo
rao;iio com a Funda~o Calouste 
Gulbenkian, e dcstina-se a re
compensar a tradu~o de uma 
obra contemporanea de lingua 
portuguesa. inCdna em frances. 

0 juri, que atributu o premto 
por unanimidade, era constituido 
por Coimbra Martins, embaixa
dor de Portugal em Paris, Liberto 

Cruz, conselheiro cultural da 
nossa representa~iio diplomatica 
na capital francesa, Maria de 
Lurdes Belchior, cmbaixador de 
Portugal junto da UNESCO, 
prof. J.-M. Massa, presidente 
da ADEPS, Robert Brechon, 
que foi consclhetro cultural da 
Embaixada de Fran~ em Lisboa, 
Mme. Quint e o prof. Caster, 
ambos professores de lingua por
tuguesa em umversidades fran
cesas e membros da ADEPB, 
sendo o ultimo o autor de uma 
tese sobre Mario de Sa Carneiro. 

A tradu~o de «Os Bichos)) 
sera proxima mente publicada em 
edi~iio bilingue. 

Entretanto, a Associa~o abriu 
ja concurso para o Premio de 
Tradu~o referente a 1978, con
tinuando, assim, atraves desta 
e de outras iniciativas, a pro
mover a divulga~o da literatura 
de lingua portuguesa em Fran~. 
Os candidatos ao premio deste 
ano deverao enviar, por correio 
registado, as suas tradu~es (dois 
exemplares dactilografados) ao 
presidente da ADEPB (117, Rue 
de Rennes, 75006 - Paris). 
0 regulamento podera ser obtido 
na mesma morada, sede da Asso
cia~iio. 

Por outro !ado. segundo reve
lou urn matutino de Lb,boa. uma 
cditora fmnce:.a est:\ a preparar 
a publica~iio da serie de doze 
volumes do «Diario)) de Miguel 
Torga. 
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EMIGRANTES 
EM FERIAS 

Por im/meras localidades do Pais os emi
grantes em jerias teriic oportunidade de par
ticipar nas Festas e Romarias das suas 
localidades de origem. Ao mesnw tempo. 
e aproveitando a SliD estadia, siii> prom~r 

vidas tli1•ersas reunioes e encontros de ambito 
sindica/, asrociativo, cultural ou simplesmente 
de convil•io. Notiriamos, a seguir, algumas 
destas realizaroes. 

0 Secretariado Diocesano das Migra
~es e Turismo vai realizar, de 6 a 13 de 
Agosto. na cidade da Covilha, a «VI Semana 
dos Emigrantes Portugueses». Do programa 
de actividades desta Semana. destacam-se 
a inaugurac;i!o, no sali!o de turismo desta 
cidade, de uma exposic;ao de pintura do 
emigrante Ant6nio Barrocas; a implantac;iio 
em Casclas de urn monumento religioso 
construido com dadivas dos trabalhadores 
residentes no estrangeiro e naturais daquela 
povoac;i!o; finalmentc, o encontro sera 
coroado com debates sobre questoes rela
tivas aos problemas da emigrac;i!o portu
guesa, com a participac;iio dos bispos que 
compoem a Comissao Episcopal das Mi
grac;oe:. e Turismo. 

Em Coimbra vai realizar-se, de 10 a 
20 de Agosto, o Primeiro Encontro Europeu 
de «Cinema e Emigrac;iio», encontro que 
na~ da tntciativa de alguns emigrantes 
portugueses a trabalhar em Franc;a. Segundo 
urn documento subscrito por Manuel Ma
deira, portugues residente em Paris. com 
esta iniciativa pretende-se esclarecer nume
rosos pontos levantados a prop6sito da 
emigrac;i!o na Europa, num momento em 
que a actual crise econ6mica contribui para 
modificar o panorama actual do fenomeno 
da emigrac;i!o. Este encontro abre com a 
apresentac;iio de «0 Emigrante», filme de 
Charles Chaplin; as restantes obras foram 
seleccionadas entre urn vasto numero de 
filmes (300) postos a disposic;ao da orga
ntzac;ao. Registe-se que, simultaneamente, 
ira dccorrcr uma exposic;iio de livros e 
jornais sobre emigrac;iio, incluindo niio s6 
as publicac;oes de trabalhadores emigrados, 
mas tambem romances e ensaios sobre emi
grac;i!o e, particutarmente, obras escritas 
pelos pr6prios emigrantes. Este primeiro 
encontro conta com o apoio do Centro de 
Estudos Cinematograficos da Associac;iio 
Academica de Coimbra, Secreta ria de Estado 
da Cultura, Secretaria de Estado dos Nego
cios Estrangeiros e da Emigrac;iio, Federac;iio 
Francesa de Cine-Ciubes e diversos orga
nismos europeus ligados ao fen6meno mi
grat6rio. 

Em Mangualde, ap6s II anos de inter
regno vao finalmente ser reatadas as ji tra
dicionais «Festas da Vila», estando j3 cons
tituida a sua comissao organizadora, que 
deu a conhecer o respectivo calendario e 
seu programa. As Festas da Vila realiza
ram-se pela ultima vez em 1966, decorrendo 
este ano nos dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto, 
incluindo no seu calendario, para o dia 14, 
o «Dia do Emigrante». 



Brasil 
Encontro 
de Associa<;oes 
Luso-Brasileiras 

JoJo Umu, fUreuirio de Estado dos 
\'~clcco> t'rtrangeiros e do EmigrarcJo. 

Com a leitura de uma mcn
sagem enviada pelo dr. Joao 
Lima, secreu!rio de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros e da Emi
gra~ilo, foi iniciado o r.• Encon
tro das Associacoes Luso-Brasi
leiras da cidade de Santos, na 
<ede do Elos Clube da mesma 
cidade. Naquela mensagem, Joiio 
Lima sublinha o papel descm
penhado pelos portugueses ali 
residcntcs na hist6ria da cidade 
e seu posterior deseovolvimento, 
sublinhando que o Governo por
tugucs, na medida do possivel. 
nao de1xar.i de empenhar OS 

seus esforc;~ para d ioamizar as 
actividades das referidas asso
cia~ocs, tanto no campo social 
como cultural. 

No Encontro participaram rc
presentantes do Centro Portu
gues, Sociedade Portuguesa de 
Beneficencia, Casa da Madeira, 
A A Portuguesa, Elos Clube 
de Santos, Elos-Ciube de Santos 
Prata, Elos Clube de Sao Vi
cente. Elos Clube de Cubatiio, 
Sociedade Luso-Brasileira, Es
cola Portuguesa, Capela Nossa 
Senhora de Assunc;iio, Fundac;iio 
Lusiada, Elos Clube de Santos
-Pompcia. Rancho Folcl6rico Ti
p•co Madeirense e Transportcs 
Aereos Portuguescs. Santos, a 
Cldade que C coosiderada «a 
mais portuguesa do Brasil», tcvc 
ensejo, por ocasiao deste encon
tro, de vcr tal iniciativa desta
cada nos seus jornais, rclcm
brando-~e. assim, de modo sin
gular. o papel desempenhado 
pela comumdade portuguesa lo
cal no progresso da u rbe. 

I Canada 
Livro de poemas 
de Louren<;o 
Rodrigues 

Lourenc;o Rodrigues, au tor de 
urn romance sobre a emigrac;iio 
portuguesa nos Estados Unidos, 
publicou recentemente, em To
ronto, urn livro de «Versos e 
Poemas», em cdic;iio de autor e 
datado de 1977. A edic;iio, que e 
bilingue, tern as tradu<;oes a 
cargo do autor e de Aurelia 
Cayoilo, contribuindo para uma 
certa forma de emancipac;iio da 
literatura sobre o fen6meno da 
emigra<;iio, na medida em que, 
cada vez rna i~. silo os pr6prios 
emigraotes que pegam na pena 
e dizem de sua justit;a! E, sobre
tudo, este sintoma de saudavel 
autonomia que saudamos neste 
singelo e merit6rio trabalho de 
Lourenc;o Rodrigues. 

EUA 
Liga 
de Sociedades 
Fraternais 
portuguesas 
nos EUA 

No Estado da Calif6rnia acaba 
de ser reorganizada a «Liga das 
Sociedades Fratcrnais Portugue
sas de Beneficia do Estado da 
California». 

Estas sociedades. em numero 
de sete, contam com cerca de 
70 mil associados e mais de 
500 sucursais distribuidas por 
toda a Calif6rnia. As sociedades 
que constituem a Liga sao: 

- Associa<;ao Protectora 
Uniiio Madcirense do Es
tado da Calif6rnia (A.P.U. 
M. E. C.). com sede em 
Oakland; 

- lrmandade do Divino Espi
rito Santo (1. D. E. S.), com 
sede em Hayward: 

- Federacao Fraternal Luso
·Americana, com sede em 
Oakland: 

- Sociedadc do Espirito Santo 
(S. E. S.), com sede em 
Santa Clam: 

- Sociedade Portuguesa Rai
nha Santa Isabel (S. 0. R. 
S.I.), com sedc em Oakland: 

- Uniao Portuguesa do Es
tado da Calif6mia (U. P. 
E.C.), com sede em San 
Leandro; 

- Uniiio Portuguesa Protec
tora do Estado da Calif6r-

nia (U. P. P. E. C.). com 
sedc em Hayward. 

Depois da aprova<;iio dos scus 
estatutos, a nova Lil!ll nomeou 
os respectivos Delegados de cada 
socicdade a Assembleia Geral, 
ficandoa sua Comissao Executiva 
constituida por urn presidente 
(Jackie Monteiro), urn vice-pre
sidente (Mary V. Comelli), urn 
secretario l)ohn L. Avila) e urn 
tesoureiro (Carlos Salvador). 
coadjuvados por tres cargos de 
dircctorcs, respectivamente Jack 
Costa, Lena B. Fraga e Carlos 
Almeida. 

Fran~ 

Disco de Ouro 
para 
M arie Myriam 

Marie Myrium ao receber o «Difco 
de Ouro». acompanhada pelos auto
res de "'- Oiseau et /'Enfant» e pe/o 
repre<cntante do sua editora disco
gr6jim. 

A can<;onetista Marie Myriarn 
recebcu o Disco de Ouro Por
tugucs, pclo resultado das vend as 
do seu disco «L'Oiscau et L'En
fant». 0 premio foi entregue 
em Paris por urn representante 
da empresa portuguesa Phono
gram. 

Marie Myriam, embora tenha 
adoptado a lingua franccsa para 
as suas can~oes, salientou, ja 
por diversas ~ezes o seu amor, 
a lingua mae, o portugues. Na 
realidade, como ja tivemos oca
siiio de referir, a jovem can<;o
netista e filha de emJgrantes 
portugueses radicados hfl mu1to 
em Franc;a (Paris) e, nessa qua
lidade esteve preseote no «Dia 
das Comunidades» no passado 
ano, na cidade da Guarda. 

Ainda no campo da musica 
ligeira, urn dos «singles» de maior 
sucesso actualmente em Franc;a 
pertencea uma portuguesa, Linda 

de Sousa, que canta uma melodia 
intitulada «Un Portugais». 
0 «single» vendeu no dia do 
seu lan<;amento aproximada
mente 100 mil c6p1as. 

Undo de Sousa «Un Portugais» 
t exito. 

Suecia 

Associa<;ao 
Portuguesa 
de Malmo 
adere a FATE 

Realizou-sc uma asscmbleia 
geral na «Associa~tllo Portuguesa 
de Malmo», na Suecia, tendo 
por objectivo decidir sobre a 
aderencia a «F ederacao das Asso
cia<;oes de Trabalhadores Emi
grados (FATE). A assembleia, 
bastante concorrida, decidiu por 
unanimidade, segundo informa 
o meosario «Tribuna do Emi
grante», porta-voz da FATE, 
aderir a esta Federac;iio de modo 
a que a comunidade associada 
na APM scja apoiada no «descn
volvimento das actividades cul
turais, recreativas, desportivas. 
etc.», c tambcm possa dar o 
seu «apoio solidario aos emi
grantes noutras cidades e paises, 
fortalecendo a unidade de que 
todos necessitam». 

Smcbolo do A<~odarao Portaguesa 
d< Malmo Sueda}. 
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Impasto de compensa~ao 
sobre veiculos a gas61eo 

Segundo esclarecimento da Direc~Yiio-Geral dos Transportes 
Terrestres, «os veiculos de matricula estrangeira niio estiio sujeitos 
a incidencia do imposto de compensa~Yiio, desde que e enquanto 
niio sc verificar o condicionalismo que lhes imponha a atribui~Yiio 
de matricula portuguesa». 

Assim, os veiculos a gas6Jeo com matricula estrangeira, per
tencentes a emigrantes portugueses residentes no estrangeiro, 
poderiio circular em Portugal sem estarem sujeitos ao pagamento 
do imposto de compensa~Yiio, desde que nao ultrapassem o periodo 
de urn ano em que estao autorizados a circular em Portugal os 
veiculos entrados em regime de importa~YiiO temporaria. 

lmporta~ao de autom6veis 
por emigrantes 

No nlimero 21 da Revista (SetembrofOutubro de 1977), na 
rubrica «TOME NOTA». (paginas 39 e seguintes), foi publicada 
uma nota informativa refativa a «Condi,.Oes reguladoras da impor
ta~YiiO de veiculos autom6veis por emigrantes portugueses que 
regressem definitivamente ao Pais». 

Em aditamento a essa nota esclarece-se, de harmonia com 
informa,.Oes obtidas junto dos servi~YCs aduaneiros, que quando 
os trabalhadores portugueses no estrangeiro pretendam importar 
definitivamente o carro de que sao possuidores, e comprovem 
encontrar-se em condifoes de beneficiar das facilidades concedidas 
pelo Decreto-Lei n.• 172/77. de 30 de Abril (redu~Yiio das imposi,.Oes 
fiscais desde que possuam o veiculo hA mais de urn ano nao con
lando o tempo de permanencia em Portugal, e aquele se encontre 

· pelo menos no segundo ano de vida) poderao obter junto das 
Alfandegas uma ficha que lhes permita circular com o veiculo 
enquanto nao obtiverem o «Boletim do Registo de Importa~o» 
requerido pelos interessados a Reparti~Yiio do Comercio Externo 
(Rua Nova de S. Mamede, 76 - Lisboa). 

A organizac;ao do processo de legaliza~o do veiculo nos 
termos do Decreto-Lei n.• 172/77 acima referido (desde que con
cedida a citada ficha pelos servic;os aduaneiros) nao impedira a 
utilizac;i'io do carro (excepto para o exercicio de qualquer activi
dade) enquanto o seu proprietario aguarda a emissiio do «Boletim 
do Registo de lmporta~Yiio», colocando-o ao abrigo de uma possivel 
apreensiio do veiculo por ter sido excedido o prazo legal de perma
nencia no Pais em regime de importa~Yiio temporaria (urn ano). 

Fixa~ao de normas uniformes 
para assuntos relacionados 
com cartas de condu~ao 

Considerando que os emigrantes portugueses quando se 
· dirigern ao nos so Pais u~m por vezes necessidade de tratar de assuntos 
relacionados com cartas de condu~o (nomeadamente exames, 
revalida~Yoes, segundas vias, etc.) e desconhecem quais os documentos 
bastantes para comprovar a sua qualidade de emigrante, a DireC~Yao
·Geral de Via~YiiO determinou a fixa~o de normas uniformes para 
a antecipa~Yiio dessas solicitac;oes. 

(De notar, entretanto, que estes assuntos, praticamente a 
excep~YiiO de exames, podem ser tratados atraves dos consulados). 

Assim, podem ser considerados comprovativos da qualidade 
de emigrante um dos seguintes documentos: 

a) Certificado de residencia no estrangeiro, em versiio por
tuguesa emitido por entidade estrangeira ou portuguesa 
competen tes; 

b) Fotoc6pia de passaporte de emigrante onde se verifique 
que a entrada em Portugal teve Iugar hA menos de urn mes: 

c) Fotoc6pia da carta de trabalho dentro do prazo de validade: 
d) Fotoc6pia da carta de residencia dentro do prazo de vali

dade; 
e) Fotoc6pia de qualquer documento id6neo devidamente 

autenticada que comprove a qualidade de emigrante: 
f) Declarac;iio emitida pela Direcc;iio-Geral de Emigrac;ao: 
g) Declara~Yiio emitida pelo Consulado ou Embaixada portu

guesa local comprovativo da qualidade de emigrante; 
h) Fotoc6pias de folhas de pagamento de salaries emitidos 

M menos de dois meses. 

0 referido documento comprovativo deve sempre ser acom
panhado de requerimento do interessado, dirigido ao Director de 
Viac;ao ou Chefe da SeC~YiiO de Viac;iio local, solicitando a anteci
pa~Yiio da solicita~Yiio. 

Os emigrantes que nao possuirem qualquer dos referidos 
documentOS OU OS que apresentarem SUSCitem duvidaS quanto a 
sua suficiencia ou autenticidade por parte das Direc,.Oes e SCC!Yoes 
de Viac;ao, devem dirigir-se a DireC~Yiio-Geral de Emigrac;iio para 
possivel emissao da competente declarac;iio refcrida em f). 

De salientar que cada interessado ni'io pode beneficiar por 
mais de duas vezes da antecipac;iio referida, no que se refere a 
prestac;ao de exames de conduc;ao. 

Assistencia tu ristica 
·internacional 
para portugueses 
residentes em Fran<;a 

Verificando que o apoio aos portugueses trabalhando no 
estrangeiro, quando em viagens de turismo, tern sido proporcio
nado, are a data, apenas por entidad~ estrangeiras (nomeada
mente a Europa Assistance), atraves das suas pr6prias cademetas 
de assistencia, o Autom6vel Clube de Portugal criou uma rede 
de assistencia especialmente para os nossos compatriotas a residir 
em Franc;a. 

Assim, a Caderneta do A. C. P. assegurar-lhes..a uma pro
tecc;iio e apoio pelo periodo de urn ano, a partir da data da respec
tiva emissao e na maioria dos paiscs da Europa, bern como em 
quase todos os da orla mcditerranica incluindo o norte de Africa 
e o Proximo Oriente. A assistencia apresenta ainda a regalia do 
«repatriamento gratuito de cadaveres», seja qual for o local e a 
causa da morte, desde que ocorrida durante a vigencia da Cader
neta (urn ano). 

Enumeramos a seguir os principais servic;os de que pode dis
frutar, automaticamente e durante urn ano, o titular da Caderneta 
de Assistencia Turistica Internacional, especial para portugueses 
residentes em Franc;a: 

FORMULA I 

Regalias para o viajante com veiculo particular: 

1 - Assistencia e proteC~Yao iuridica ; 



2- Repatriamento do veiculo em caso de acidente, a varia 
grave e roubo do veiculo ou incapacidade do condutor, 
seja para Fran~ seja para Portugal; 

3- Reboque do veiculo acidentado ou avariado ate A oficina 
de reparac;oes mais proxima, num lime de 200 FF: 

4- Repatriamento do subscritor no caso de estar ferido ou 
doente ou ainda por indisponibilidade do veiculo; 

5- Repatriamento do cadaver do subscritor, seja qual for 
a causa da morte e o pais onde ela ocorra. A Cademeta 
cobre tambcm o territorio frances, pais de resisdencia 
habitual durante todo o ano; 

6- Despesas medico-hospitalares ate 1500 Frs. 

FORMULA II 

Regalias para o viajante individual utilizando qualquer meio 
de transporte e tambem para o passageiro de urn veiculo de urn 
subscritor da anterior FORMULA I, desde que nilo seja filho 
011 conjuge daquele: 

I- Repatriamento do subscritor ferido ou enfermo; 
2- Repatriamento do cadaver do subscritor seja qual for a 

causa da morte e o pais onde ela ocorra: 
3- Despesas medico-hospitalares ate 1500 Frs. 

GARANTIAS FACULTATIVAS PARA 0 C0NJUGE OU 
FILHOS DE UM SUBSCRITOR DAS FORMULAS I OU II: 

I - Repatriamento das pessoas de acordo com as condic;Oes 
estabelecidas pelo subscritor da FORMULA I ou II; 

2 Repatriamento do cadaver nas mesmas condic;oes do 
titular ; 

3 - Despesas mcdico-hospitalares ate 1500 Frs. 

GARANTIAS OPCIONAIS 

A) Para o subscritor da FORMULA 1: 

- Repatriamento da caravana ou reboque nos mesmos casos 
que o veiculo tractor; 

- Envio de ~s de substitui<;ao. 
B) Para o subscritor da FORMULA I ou II: 

- Ampliac;ao do reembolso de despesas mcdtcas ate 5000 Frs.; 
- Responsabilidade Civil e Defesa e Reclamac;ao Familiar; 
- Seguro de Bagagens. 

Alem das regalias indicadas (consultar as Condi~iJes Gerais. 
na pr6pria Caderneta), todos os subscritores terllo direito, como 
s6cios do AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL aos seguintes 
servioos: 

- Frequencia das intalac;oes associativas e messes (Servic;o 
de restaurante e bar, na Sede e na SRN): 

- Revista ACP; 
- Mapa do estado das estradas; 
- Assistencia na obten<;ao e regularizac;ao de documentos 

nacionais: 
- Turismo (ltinerarios rodoviarios, informac;oes turistico-

·automobilisticas, etc.); 
- Servic;os de Viagens (Reservas e passagens); 
- Assistencia Turistica Intemacional; 
-lmportac;ao e exportac;ao de autom6veis ( lnformac;oes e 

regularizac;i!o de documentos); 
- Cartas nacionais e intemacionais de campismo (lngresso 

em parques de cam pismo em PORTUGAL e no estrangeiro); 
- Consulta jurldica; 
- Servic;o de pronto-socorro; 
- Escolas de condu<;ao. 

Como se pode constatar, trata-se sem duvida de uma tntcta
ti\'a de largo alcance social, que em muito pode beneficiar os portu
gueses residentes em Franc;a. 

Depositos a prazo 
• Condic;oes de mobiliza<;ao antecipada total ou parcial 

desses dep6sitos; 
• Emissilo de urn titulo nominativo, representativo do dep6sito 

a prazo. 

De acordo com o disposto no n.• I do Art.• 4 .• do Decreto
·Lei n.• 729-E/75, de 22/ 12/ 75, os depositos a prazo apenas poderao 
ser exigiveis no fim do prazo por que foram efectuados, prazo esse 
que nao podera ser inferior a 30 dias. 

Actualmente, porem, reconhecida que foi a necessidade de 
clarificac;i!o do estatuto juridico dos dep6sitos a prazo, para alem 
do regime referido. o Governo, pelo Decreto-Lei n.• 75-B/77, 
publicado em 28/ 12/77 (D. R. n.• 49 I Serie da mesma data), decre
tou o seguinte: 

I - Condi~Oes de mobiliza~iio antedpada (total ou parcial) 
dos Oep6sitos a PraZIO 

I. As instituic;Oes de credito passaram a poder estabelecer 
com os seus clientes urn acordo quanto a mobilizac;i!o ante
cipada (total ou parcial) dos dep6sitos efectuados a prazo. 

2. Nestes casos (de mobilizac;i!o antecipada dos dep6sitos 
a prazo) as taxas de juro a aplicar serao as que constam 
do ANEXO a esta NOTA INFORMATIVA. 

II. Emissio de mn titulo nominativo, representath'O de urn 
Oep6sito a PraZIO 

I. As instituil,'oes de credito depositarias, emitirilo urn titulo 
nominativo, na data da constituic;ao do dep6sito a prazo, 
titulo esse representativo do dep6sito feito. 

2. 0 titulo nominativo em causa, niio e transmissive/, a nao 
ser atraves do circuito bancario. (Para urn melhor esclare
cimento devera dirigir-se a instituil,'ilo de crCdito que emitiu 
o titulo nominativo, representativo do dep6sito a prazo.) 

3. Oeste titulo constariio as taxas de juro a aplicar em caso 
de mobilizac;ilo antecipada. 

4. Para os dep6sitos a prazo constituidos ate a data da entrada 
ern vigor do Decreto-Lei n.• 75-B 77, isto e ate 28/2/77, 
a emissilo do titulo nominativo fica a depender do mesmo 
ser ou nilo solicitado pelo depositante. 

Depositos a prazo 
mobilizados 
antecipadamente 
(em relac;Ao a respectiva data do vencimento) 

TAXAS DE JURO aplicadas a piiJU' de 81Sf78 

I. Niio poderik> ser abonados quaisquer juros quando a mobi
lizac;i!o ocorrer dentro de urn prazo nao superior a 90 dias, 
imediatalpente ap6s a data da constituic;i!o do dep6sito 
ou da sua mais recente renova~ao. 

2. Sempre que a mobilizat;ao ocorrer apiJs o 90.• dia, exclusive, 
posterior a constituic;ao ou mais recente renovac;ao, casos 
em que o regime fiscal e identico ao aplicavel aos dep6sitos 
a prazo, nilo poderilo ser abonados juros a taxas superiores 
as seguintes, em funt;ao do periodo de vigencia do dep6sito: 

Periodo de vigencia do dep()sito 

- Superiores a 90 dias, mas nao a 180 dias 
- Superiores a 180 dias e ate I ano 

Taxas de juro 

8 % 
10,5 % 

(Aviso n.• 2 do Banco de Portugal Suplemento D. R . l Sene 
n.• 104 de 6/5/78). 
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Taxas de desconto 
do Banco de Portugal 

A partir de 8 5 78 a taxa basica de desconto do Banco de 
Portugal foi fixada em 18 ~~-

OPERA(0ES PASSIVAS 
(dep<)sitos contas em escudos) 

Algumas condi~oes a observar nos seguintes tip<)S de deposito 
(Decreto-lei n.• 729-E 15. de 22 12 75): 

Deposito i ordem 

I. 0 pagamento de juros devidos por deposito a ordem sera 
feito anualmente, em rela~ao ao ultifll() dia do ano. 

Deposito com pre-aviso 

I. Nestes dep6sitos o pagamento dos juros sera tambem feito, 
anualmeme. em Tela~ilo ao Ultimo dia do ano ou, no caso de 
aplica~ilo de ch'lusula do pre-aviso, 110 data do vencimemo 
do deposito. 

Depositos a pra:ro 

1. 0 pagamento de juros em dep6sitos a prazo sera efectuado 
110 data do ''encimemo do deposito; 

2. Os dep6sitos a prazo consideram-se prorrogados por 
periodo igual ao do prazo por que foram constituidos, a 
niio ser que o depositante ate a data do vencimento do depo
sito apresente declara~o em contrario; 

3. Exceptuam-se da regra de prorroga~o por igual periodo 
(referida em 2.) os depositos a prazo constituidos por 
tempo superior a cento e oitenta e urn dias e ate urn ano, 
caso em que a renova~iio automatica do dep<)sito sera 
apenas por cento e oitenta e wn dias. 

Taxas de Juro 
(praticados em Portugal a partir de 8-5-78 
nas contas em escudos) 

- BANCOS COMERCIAIS E INSTITUI<;:OES EQUIPA
PARADAS, NACIONALIZADAS; 

- MONTEPIO GERAL; 
- BANCO DE FOMENTO NACIONAL; 

CAIXA GERAL DE DEP6SITOS. 

NOTA Os juros de depositos constituidos por emigrantes 
e equiparados nas institui<;Oes de credito legalmente autorizadas 
a recebe-los, quando se trate de dep6sitos com pre-aviso ou a 
prazo nao inferior a 30 dias, estiio isentos do pagamento do impasto 
de capitais. Esta isen~ilo s6 se verifica em rela~ao aos depositos 
constituidos com dinheiro transferido do estrangeiro, atraves 
das instituic;oes de credito legalmente autorizadas a receber tais 
depositos ou por intermedio das Esta~oes do Correio. 

\fO'ITEPIO GER -\L 
(contas em escudos) 

Depositos a ordem 

a) Para as pessoas individuais 
• Ate IOOOOOSOO 
• No e~cedente . .. .... ... 

b) Para sociedades comerciais 

Depositos a prazo 

6 meses e I dia 
I ano e I dia 
Para menores 
I ano e I dia 

conta com clausula 

Taxas de juro 

4 % 
2% 
0 % 

19 % 
20% 

20 % 

BANCOS COMERCIAIS E INSTlTUJ<;:OES 
EQUJPARADAS, NACIONALIZADAS 
(contas em escudos) 

Depositos a ordem ou com pre-aviso 

- Depositos a ordem 
a) para pessoas individuais 
b) para outras entidades 

- Depositos com pre-aviso ... 

Depositos a pra:ro 

- Dep6sito a prazo de 30 a 90 dias ..... . 
- Dep6sitos a prazo de 91 a 180 dias ..... . 
- Depositos a prazo de 181 dias a I ano .. . 
- Depositos a prazo superior a I ano ..... . 
-- Depositos a prazo superior a 2 anos, regula-

mentados por legisla~o especial ........ . 

BANCO DE FOMENTO NAC IO NAL 
(contas em escudos) 

Depositos a prazo 

- Dcp6sitos a prazo de 181 dias a I ano ... 
- Dep6sitos a prazo de I ano e I dia 
- Dep6sitos a prazo - (depositos de pou-

panc;a) com cntrcgas programadas: 
No 1.• ano 
No 2.• ano 
No 3.• ano 
No 4.0 ano 
No 5.• ano e subsequentes 

Taxas de juro 

1% 
0 o, 

0 

8 0, 
'0 

21% 

Taxas de juro 

19 % 
20 % 

20% 
20,25% 
20,5% 
20,75\ 
21% 

Depositos a ordem (apenas para mutuarios e depositantes a prazo) 

As contas a ordem de depositantes a prazo s6 podem ser abenas 
ou acrescidas com capitais e juros vencidos em depositos a prazo 
constituidos ou renovados. Estas contas (a ordem) sao movimen· 
tadas por cheque e no caso de entidades particulares beneficianio 
das seguintes taxas de juro: 

- Ate 100 ooosoo 
- No excedente 

CArxA G ERAL DE DEPOSITOS 
(contas em escudos) 

Depositos a ordem 

a) para pessoas individuais 
Ate I 00 000$00 .. . .. . .. . 
No excedente 

b) para socicdades comerciais 

Depositos a pra:ro 

- 181 dias a I ano .................... . 
- I a no e I dia .. . ... ... .. . .. . ... .. . 
- Dep6sitos a prazo (depositos de pou-

panc;a) com entregas programadas: 
No t.• ano 
No 2.• ano 
No 3.• ano 
No 4." ano 
No 5.• ano e subsequentes 

OPERA<;:O ES ACTIVAS 
(emprestimos) 

4% 
2% 

Taxas de juro 

4 % ao ano 
2% ao ano 
0 % 

19 % 
20 % 

lO% 
20,25 ~. 
20,5 ·~. 
20,75\ 

21 ~-

As Institui~oes de Credito nilo poderao cobrar, na realiza~o 
das operac;oes activas que estejam legalmente autorizadas a efectuar. 
taxas de juro superiores aos seguintes limites: 

Opera<;Oes por prazo nao superior a 90 dias ... 
Opera~oes por prazo superior a 90 dias, mas nao a 

180 dias ................................ . 

18,25 ° 0 



Operar;oes por prazo superior a 180 dias, mas niio 
a I ano .............................. .. . 
Operac;oes por prazo superior a I ano e ate 2 a nos 
Operar;Oes por prazo superior a 2 a nose ate 5 a nos 
Operar;oes por prazo superior a 5 anos 

20% 
20,5% 
21,25% 
22,25% 

(Aviso n.• 2 do Banco de Portugal publieado no Suplemento 
ao D. R. I Serie n.• 104, de 6/ 5/ 78). 

Contas de deposito 
com pre-aviso ou a prazo 
em moeda estrangeira 
em nome de pessoas 
singulares ou colectivas 
residentes ou domiciliadas 
no est rangeiro 

I. TITULARIDADE 

Todas as pessoas singulares ou colectivas residentes ou domi
ciliadas no estrangeiro podem abrir contas de deposito com pre
·aviso ou a prazo em moeda estrangeira em qualquer urn dos varios 
bancos comerciais portugueses, na Caixa Geral de Depositos e 
no Banco de Fomento Nacional. 

2. PRE:-A VISO 

Os depositos com pre-aviso seriio apenas exigiveis depois 
de prevenida a instituic;ao depositflria, por excrito, com a ante
cipar;iio fixada na clausula de pre-aviso, antecipar;3o essa que 
niio podera ser inferior a trinta dias nero superior a 90. 

3. PRAZO 

As contas de deposito a prazo serao constituidas por urn 
praz.o niio inferior a cento e oitenta dias, nem superior aos prazos 
maximos dos depositos que eada instituir;iio esteja autorizada a 
reeeber em moeda nacional, considerando-se prorrogados por 
igual periodo, no caso de falta de declarac;ao em contrario feita 
pelo depositante, ate a data de vencimento de deposito. 

4. MOEDAS ESTRANGEIRAS EM QUE SE PODEM 
CONSTITUlR DEPOSITOS 

4.1. As moedas estrangeiras em que os referidos depositos 
podem ser constituidos serao determinadas por Aviso do Banco 
de Portugal. 

4.2. As moedas actualmente determinadas, por Aviso do Banco 
de Portugal, de 9/3/ 1978, sao as seguintes: 

Dolares dos EUA 
D6lares eanadianos 
Francos franceses 
Marcos alemiies 
Fran cos su ic;os 
Francos belgas 
Libras esterlinas 
Florins 

5. JURO 

5.1. Os limites das taxas de juro serlio periodieamente fixados 
por Aviso do Banco de Portugal. 

5.2. Os limites actualmente em vigor constam de Aviso do 
Banco de Portugal de 10/3/78 e sao os seguintes: 

A) Para os depositos em moeda estrangeira de montante ou 
contravalor inferior a 50 000 d6lares dos EUA 

1- Con/liS constituldas em marco.! alemiieJ: 

a) Depositos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias ................. . 

b) Depositos a prazo de cento e oitenta 
dias ............................ . 

c) Depositos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn ano .... 

d) Depositos a pra1o superior a urn ano 
e ate do•s anos 

II - Comas cons(l(u/das em francos be/gas: 

a) Depositos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias .................. .. 

b) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
dias ... ... ... ... . .... 

c) Depositos a prazo de cento e o•tenta 
e urn dias a urn a no .............. . 

d) Depositos a prazo superior a urn a no e 
ate do is a nos .................... . 

Ill - Comas constituldas em dO/ares canadianos: 

a) Depositos com pre-aviso de trinta a 

5 ~. 

6.5 ° 0 

70 
0 

8% 

5o 
0 

8 ~. 

8.5% 

9.5% 

noventa dias ... ... .. . ... ... ... ... 7% 
b) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 

dias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9% 
c) Depositos a prazo de cento e oitenta 

e urn dias a urn a no .. . .. . . .. . .. .. . 9,5 ~. 
d) Depositos a pra1o superior a urn ano 

e ate dois anos .. ... ... ... ... ... 10,5 % 

IV - Comas constituidas em d6/ares dos EUA; 

a) Dep6sitos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias . . ..... . 

b) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
dias ........................... .. . 

c) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn a no ............. . 

d) Dep6sitos a prazo superior a urn ano 
e ate do is anos ................. . 

V - Comas constituidas em francos franceses: 

a) Dep6sitos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias . .. . . . .. . .. . . ....... . 

b) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
dias ........................... . . . 

c) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn ano . .. . . . .. . . ..... 

d) Depositos a prazo superior a urn ano 
e ate dois anos ........... . 

VI - Contos constituidas em florins: 

a) Dep6sitos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias ... ... ... ... ... ... .. 

b) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
dias ............................. . 

c) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn ano . .. . ...... . 

d) Dep6sitos a prazo superior a urn ano 
e ate dois anos .. • ............ . 

VII - Contas constituidas em Iibras esterlinas: 

a) Dep6sitos com pre-aviso de trinta a 
noven ta d ias . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 

b) Dep6sitos a pra1o de cento e oitenta 
dias ... . . ... . . ... .. ·· ··· ··· ··· 

c) Dep6sitos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn a no .............. . 

d) Dep6sitos a prazo superior a urn ano 
e ate do is a nos .. . . ............. . 

8,5 % 

8 % 

8,5% 

9,5 ~. 

5,5 ,_ 

7,5 ~. 

8,5 0 0 

10 % 

~9 



VIII - Contas constituidas em francos suifOS: 

a) Depositos com pre-aviso de trinta a 
noventa dias . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 % 

b) Depositos a prazo de cento e oitenta 
dias ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 4 % 

c) Depositos a prazo de cento e oitenta 
e urn dias a urn a no . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 % 

d) Depositos a prazo superior a urn ano 
e ate do is anos .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 % 

B) Aos depositos de montante ou contravaJor' superior a 50 000 
dolares dos EUA, serao abonadas taxas de juro determi-

SO nadas, caso a caso, pelo Banco de Portugal, para a sua 
constituif<ao ou renova~o. 

6. A presente Nota Informativa foi elaborada com base nos 
seguintes diplomas legais: 

- Decreto-Lei n.0 353-0/77, de 29 de Agosto. 
- Aviso do Banco de Portugal de 9/3/1978 
- Aviso do Banco de Portugal de 10/3/ 1978. 

Contas de deposito a prazo 
de emigrantes 
em moeda estrangeira 

(actualiza~Ao das respectivas taxas de juro) 

I - JUROS DOS DEPOSITOS A PRAZO DE EMIGRANTES 

Em complemento da anterior NOTA INFORMATIVA e 
nos termos do Aviso do Banco de Portugal, publicado no «Diario 
da Republica», 1.• serie, de I 0/3/1978, esclarece-se que as taxas 
de juro a abonar os depositos a prazo de emigrantes nao poderao 
ser superiores aos seguintes limites: 

I) Contas constituidas em marcos alemiies: 

a) Depositos a prazo de seis meses .. . 6,5 % 
b) Depositos a prazo de urn ano 7 % 

II) Contas constituidas em francos be/gas: 

a) Depositos a prazo de seis meses ... 8 % 
b) Depositos a prazo de urn ano 8,5 % 

Ill) Contas constituidas em d6lares canadianos: 

a) Depositos a prazo de seis meses . .. .. . 9 % 
b) Depositos a prazo de urn ano 9,5 % 

IV) Contos constituidas em do/ares dos EUA: 

a) Depositos a prazo de seis meses .. . .. . 
b) Depositos a prazo de urn ano 

V) Contas constituidas em francos franceses: 

a) Depositos a prazo de seis meses ... 
b) Depositos a prazo de urn ano 

VI) Contas constituidas em florins: 

a) Depositos a prazo de seis meses ... 
b) Depositos a prazo de urn ano 

VII) Comas constitufdas em Iibras esterlinas: 

a) Depositos a prazo de seis meses ... 
b) Depositos a prazo de urn ano 

8,5 % 
9 % 

8 % 
8,5 % 

7 % 
7,5 % 

7,5 % 
9 % 

VIII) Contas constituidas em francos sui~os: 

a) Depositos a prazo de seis meses . .. 4 % 
b) Depositos a prazo de urn ano 4,5% 

2 - Fica revogado o aviso do Banco de Portugal publicado 
no «Diario da Republica», 1." serie, de 28/2/ 1977, pelo que, nestes 
termos, a presente NOTA INFORMATIVA substitui integral· 
mente todo o ponto 5.2. da NOTA JNFORMATIVA que, sobre 
este mesmo assunto, publicamos no n.0 18 (Abrii/Maio 1977) C 
da Revista. 

A Caixa dos Trabalhadores 
M igrantes in forma: 
Adop~ao de urn formulario comprovativo 
do direito a assistencia medica e medica
mentosa dos trabalhadores portugueses 
ocupados em Fran<;a que se deslocam 
temporariamente a Portugal no periodo de 
ferias pagas anuais. 

Nao estava previsto, no ambito da Convenf<ao Iuso-francesa 
sobre Seguran~ Social de 29.7.71, a emissao de qualquer atestado 
comprovativo do direito a assistencia medica e medicamentosa 
a favor de segurados que se deslocam ao seu pais de origem, no 
periodo de ferias pagas anuais. 

A falta de tal atestado acartetava, muitas vezes, prejuizos 
para os trabalhadores portugueses, na medida em que, a maioria, 
por desconhecimento, nao trazia de Fran~ os documentos neces
s~hios para beneficiarem daquela assistencia em Portugal. 

Merce das diligencias efectuadas por esta Caixa Central, 
foi entretanto, aprovada pela Comissao Mista luso-francesa que 
reuniu em Lisboa de 5 a 10 de Dezembro ultimo, a adop~o de 
urn formulario para o efeito, a titulo experimental. 

Assim, para conhecimento dos interessados, informamos o 
seguinte: 

l. A partir desta data, os trabalhadores portugueses ocupados 
em Fran~ que venham a Portugal passar o periodo de ferias pagas 
anuais, devem solicitar a caixa francesa do seguro de doen~ para 
onde descontam, o formulario SE-139-37 que lhes garante o direito 
a assistencia medica e medicamentosa. 

2. Este formulario deve ser entregue nos Servi~s Medico
-Sociais do distrito onde vao permanecer durante a sua estada 
em Portugal, no caso de realmente necessitarem de assistencia 
medica. 

3. 0 trabalhador que, por impossibilidade propria ou do 
organismo frances competente (faz-se notar que a passagem do 
referido formulario nao tern ainda caracter obrigatorio) niio e 
portador do SE-139-37, para que os Servivos Medico-Sociais possam 
conceder-the a assistencia medica pretendida, deve apresentar, 
naqueles Servicos, OS documentos comprovativos da sua situa~o. 

Sao eles: 

- boletins de salario comprovando que exerceu uma acti· 
vidade profissional em Fran~ durante, pelo menos, 200 
horas no trimestre civil anterior a data do pedido de assis
tencia (ou nos 3 meses anteriores ao mesmo pedido, con
tados de data a data); 
ou . 

- 120 horas no mes civil anterior ao do referido pedido de 
assistencia (ou no periodo de urn mes, anterior ao mesmo 
pedido, contado de data a data); 

- cartao de matricula na Seguran~ Social francesa; 
- documento at raves do qual possa ser verificado que o 

pedido de assistencia esta a ser feito dentro do periodo 
de ferias pagas. Na falta de melhor documento, pode ser 
utilizado o passaporte comprovando a data de entrada 
em Portugal. 



A correspondincia dos nossos leltores 
deve ser dirlglda para a segulnte morada: 

Revlsta "25 de Abrii/ Comunldades Portuguesas" 
Secretaria de Estado da Emlgraylo 
Palacio das Necessldades, 1.0 plso 

Largo do Rllvas - Llsboa - Portugal 

«Em Dezcmbro de 1975 fiz urn contrato de compra e venda de 
• andar o.:ujo custo total foi de 535 000$00. Paguei de entrada 
a importincia de 214 000$00, isto e, 40% do custo total. 0 restante 
60% (321 000$00) pagaria no acto da escritura. Nessa data, infor
• •ram-me, verbalmente, de que o refericlo andar estaria pronto 
an Abril de 1976. Portanlo, hi dois anos e quatro meses que efectuei 
a compra. Como o proprietflr io tinha falta de capital, hipotecou o 
predio e nunca mais falou em fuer a escritura. Em Feverei.ro de 1978, 
o representante do proprletflr lo escreveu-me a informar que enviasse 
10 mw procurador a importincia de 321 000$00 para liquida~o 

tota~ e que a escrltura seria marcada para IS dias depois. Recebi 
agora uma carta do meu procurador informando-me que sobre a 
escritura ainda nao se sabia a data em que se havla de realizar, per
guntando-me quem e que pagan a s isa. t claro que se a escritura 
fOSlle feita quando eu queria, nio pagaria tal, pois nessa altura bavia 
isen~io. Mas o proprietarlo govemou-se com os meus 2f4 contos 
e mais o dinheiro da bipoteca, e tern demorado a escritura toclo este 
tempo. P~ o favor de me lnformar quem deve neste caso pagar 
a sisa, ou se h3 isen~io, e se os proprietflrios podem demorar tanto 
tempo a fazer as escrituras. 

J . S. A. (E.U.A.)» 

0 senhor pode efecuvamente beneficiar da isen~o de sisa, 
uma vez que celebrou urn contrato-promessa de compra e venda 
em Dezembro de 1975, altura em que vigorava o referido sistema, 
tendo prestado como sinal 40 • • do custo total do andar, pelo que 
o seu procurador devera contactar a Reparticao de Financas res
pecma apresentando o mesmo contrato-promessa e tentando 
esclarecer o assunto. 

Quanto a demora na execucao da escritura definitiva, uma 
vez que a mesena nao foi reali1ada na data constante do contrato, 
ex iste urn manifesto incumprimento por parte do promitente· 
-vendedor, o qual podera eventualrnente ser base para uma a~o 
judicial, caso o senhor niio consiga solucionar o problema e deste 
modo tern direito a receber o sinal em dobro. 

<<Recebi a informa~io sobre leglsla~ilo habitacional de emi
grantes, denuncia do contrato de Arrendamento e sobre ordens de 
despejo. Ainda sobre a minha carta de 18 de Abril, volto a expor o 
assunto sobre a compra do terreno: a compra ja foi efectuada, pelo 
que a escritura tarnbem, a qual foi feita por uma irma a quem passel 
uma procura~io para esse efeito. A venda do apartamento est& feita 
apenas por palavra. A escritura ainda nio estfl feita devido a pessoa 
que est& no neg6cio nao o comprar a pronto (e por intermedio de 
uma Caixa). 

0 referido apartamento foi comprado apenas para guardar as 
mobilias e outros haveres da minha casa. Foi constru!clo vai para 
3 anos, e nunea foi habitado por ninguem. 

No periodo em que escrevi i Secreta ria de Estado da Emigra~io 
pedindo o esclarecirnento, entrei em cootacto com o inqullino a fun 
de resolver o assunto a contento, por urn acordo entre nOs. Respon
dw-me que nio saia da casa devido 1 eu ter vendiclo o apartameoto. 

Por isso pe~ o fa~or de me informar se posso pedir a denuncia 
do contrato a fim dl' ele me dar a easa desocupada. 

J . N. R. (Aicmanha)» 

Se amda e propncti1no da ca..a podc intcntar em tribunal 
na falta de a'urdn com o n1qu ilino. urna acciio de den uncia do 

contrato de arrendamento para habita~o do senhorio (a fim de 
obter o despejo) nos termos da nota informativa sobre «Ac¢es 
de Despejo» que lhe foi remetida com o olicio n.• 1337 78-A.C. 
Proc. A.J. 77/75, de 24 do mes Iindo. 

Se presentemente niio e proprietario da casa, isto e, se a escri
tura publica do contrato de compra e venda, e demais formali
dades do neg6cio, jli foram efectuadas operando-se a transmissao 
da propriedade a favor do cornprador, e 6bvio que nao podera 
agora ten tar despejar o arrendatario dado niio dispor de qualquer 
legitimidade para tal. 

Se apenas existe urn con trato-promessa de compra e venda 
do apartamento, tendo-the a ou tra parte fcito entrega de uma 
quantia a titu lo de sinal, ainda assim o senhor nao se encontra 
vinculado a celebrar o contrato definitivo, ficando. porem, obri
gado a devolver o sinal em dobro. 

<<AgradC9Q que me lnformem sobre o que terei de fazer para 
aumentar a renda da casa, proceder a uma a~ao de despejo contra 
0 inquilioo e vender 0 res-do-c:bi o. 

J. M. L. (Fran~)» 

No tocante a aumentos de rendas informa-se que, de acordo 
com a legisla~o ern vigor, se encontram suspensas, em todo o 
Pais, as avalia,.Oes fiscais para efeito de actuaiiza~o das rendas 
dos predios destinados a habita~o. Assim, apenas com base em 
acordo entre senhorio e arrendatario podera eventualmente veri
ficar-se urn aum ento de renda. 

No que se refere ao despejo do inquilino esclarece-se que tal 
e possivel, a) para ocupacao pelo senhorio, nos termos da nota 
informativa sobre «Acc;oes de Despejo» que junto se envia, ou 
para aumento da capacidade habitacional, ou b) se o arrendatario 
der causa a ac~o de despejo, por exemplo: 

- se niio pagar a renda no tempo e Iugar pr6prios nern fizer 
dep6sito liberat6rio; 

- se usar ou consentir que outrem use a casa arrendada para 
fins ou ramo de neg6cio diverso daquele ou daqueles a que 
se destina; 

- se conservar a casa desabitada por mais de urn ano, conse
cutivamente, ou, sendo o predio destinado a habitacao, 
nao tiver nele residencia permanente, habite ou nao outra 
casa, pr6pria ou alheia. 

De acof9o com a Lei n.• 63/ 77, de 25 de Agosto (em vigor 
desde 26 de Agosto do a no Iindo) o locatario habitacionai de irn6vel 
urbano tern o direito de preferencia na compra e venda do mesmo. 

Assim. querendo vender a casa, o senhorio, deve comunicar 
ao arrendatario o projecto de venda e as ciAusulas do respectivo 
contra to. 

Recebida a comunicaciio o arrendatario deve exercer o seu 
direito dentro do pr-.110 de oito d1as, sob pcna de caducidade, salvo 
:.e o scnhorio lhc c'tipular um pra1o mais Iongo. 

0 locatario a quem :.e nao de conhecimento da venda tern 
o direito de haver par.1 si a ca-.a vend1da contanto que o requeira 
demro do prazo de seis meses. a contar da da:a em que teve conhe
cunento dos elementos essenciais da venda e deposite o preo;o devido 
nos oito dias scguint<.-s ao dcspacho que ordene a cita<;lio dos reus. 
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CIRCUITO DE CINEMA DA SENEE 

<<A PRO MESSA» 

A111o11io Macedo. 

No numero de Abril cit{unos entre a 
filmografia de Ant6nio Macedo a longa 
metragem «A PROMESSA», filmc produ
zido em I 972. 

Trata-se de uma adapta~ao ao cinema 
da p~ teatral, do mesmo nome, da auto
ria de Bernardo Santareno. 

RESUMO DO ARGUMENTO 
A a~ao desenrola-se numa aldeia de 

pescadores, Palheiros da Tocha, situada 
entre Ave1ro e Figueira da Foz, com as 
suas casas construidas sobre estacas. carac
teristica co mum as povoa~ocs situadas junto 
ao mar. 

Nessa aldeia vive urn casal, Jose e Maria, 
cujo matnm6nio ao fim de urn ano ainda 
nao se consumara devido a uma «promessa» 
feita na vespera da sua celebra~ao. 

Esse voto de mutua castidade seria cum
prido caso o pai de Jose se salvasse de uma 
tempestade violenta a que os habitantes 

Duos imagens do jilme <<A Promes.,a>>. 

da aldeia assistiam impotentementc da praia. 
0 pai de Jose salvou-se e o jovem casal 
cumpriu a «promessa» arrostando com todo 
o sacrificio que o seu cumprimcnto impli
cava com o natural aumento progressivo 
da tensao nervosa. 

Entretanto aparece na aldeia urn cigano, 
ferido numa rixa, que e recolhido e tratado 
por Jose e Maria, o que se presta a comcn
tarios dos habitantcs da aldeia, conhece
dores da «promessa». Quando Labareda, 
o cigano, estava quase restabelecido, e ferido 
mortalmente numa disputa com seus irmaos 
e refugia-se own velho moinho, pouco afas
tado da aldeia, onde Maria uma vez mais 
procura socorn!-lo. 

Jose, prevenido e louco de ciumes, dirige
-se ao velho moinho e ao ver o cigano nos 
bra~os de Maria, apunhala-o, sem se aper
ceber que o cigano ja estava morto, e viola 
Maria quebrando a «PROMESSA». 

FICHA TECNICA 
TiTULO : «A PROMESSA» 
ANO DE PRODU<;AO: 1972 
REALIZA<;AO : Antonio Macedo 
DIRECTOR DE FOTOGRAFJA: Elso 

Roque 
FOTOGRAFIA: Filmado em 35 mm (East-

mancolor) 
TEMPO: lh 37' 
TEMA: Drama 
CLASSIFICA<;AO ETARIA: Maiores de 

18 anos 

FICHA ARTISTICA 
Maria do Luar- Guida Maria 
Jos~ Joao Mota 
Labareda Sinde FiJipe 
0 pai- Luis Santos 
Joaquina Maria 
Mario J. Rodrigues Carv!}lho 
Ciganos Fernando Loureiro 

Luis Barradas 



-------- 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 EMIGRA(:AO. 
Pah'lcio das Necessidades, 1.0 Piso, Largo do Rilvas, L isboa- Portugal. 

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

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRA(:AO. 

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

maiusculas. 

PRE<;O DAS ASSINATURAS 
12 NOMEROS 

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

Outros paises (excluindo Fran~, Alemanha, Belgica, 
Luxemburgo, Holanda, Suic;a e Inglaterra) ........ . 

300$00 

400$00 

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

estrangeira. 

MUlTO IMPORTANTE 

• A expedic;ao da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos prec;os das assinaturas estao incluidos 

os portes de correio. 

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

possivel. 

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

--------------------------, 

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

de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigrat:;ao. Para o efeito, 

envio a imporHincia de ............ $ ...... (. .............................. ·\ ...... . ) 

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

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

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

PAiS ......................................................................................... . 

Preencha este cupiio, recortc-o pelo 
lraccjado e envie-o, juntamente com 
a importiincia respect iva para: 

SECRETARIA DE FSfAOO 

DOS NEGOCIOS FSfRANGEIROS 

E OA EMJGRA(AO 

Palacio das N~essidades, I. • t>iso 

Largo do RjJvas 

Lisboa - Portugal 



Julga que Conhece praias ... a sua terra ... sa be que 
a Serra da Estrela tern 2000 metros... Conhece 

:. :1-'~-.~f-~irada ... o vinho verde ... Conhece conhece .· .. :··o .., ~JWiario rustico de Viseu ... as colchas 
. :; "·;::.' Jj!; Branco... Conhece o elevador 
I' I ;• .... .. 4 

,. .~ 1
' ·~ usta ... o comboio centenario 

Pals. ~ ~4~q ... Conhece os tascos da sardinha 
. :_~ · ~ssa9st · ~ Feira Popular ... viu dan~r os o seu 

pauliteiros de Miranda ... Conhece tudo 
sobre o automovel. .. visitou o Museu 
do Caramulo... Conhece a vegetac;ao 
milenaria da Arrabida ... percorreu 
o romantico Vale do Vouga ... 

E o Pico nos Ac;ores? E ja provou 
a frescura de urn palhete no 
Algarve? E ja dorrniu nas camas 
pintadas do Alentejo? E ja andou 
no elevador a agua do Born Jesus 
de Braga? E ja foi a uma ter~ 
ou urn sabado a Feira da Ladra 
em Lisboa? E ja desceu num carro 
de cesto na Madeira? E ja fotografou 
os cavalos selvagens do Geres? 

Descanse, 
... Nao va todos OS a nos para 0 

mesmo sitio, para onde vai toda 
a gente. 

~ ' 
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