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No proximo numero seriio temas em destaque: o debate 
par/amentar sabre o Programa do lll Governo Constituciona/ 
e a subsequente aprot·a~iio de uma mo~iio de rejei~iio que, com 
os votos dos deputados do PS, CDS, UDP e seis independemes. 
provocou a queda do Executii'O chefiado pelo eng.• Nobre 
da Costa, e o inicio dos contactos para a jorma~iio de novo 
Governo que permita superar a actual crise polirica. 

Portugal Hoje 

3 III Governo Constitucional 
5 Discurso do Presidente da Republica 
8 As industrias quimicas no pais 

10 A pesquisa e o consumo do petr6leo 
em Portugal 

Portugal e o Mundo 

33 Cimeira de Bissau 
37 Visita de Giscard d'Estaing 
41 Portugal na Conferencia dos Poderes Locais 

e Regionais da Europa 

Comunidades Portuguesas 

Os leitores escrevem 

Circuito de Cinema da SENEE 

0 dr. Paulo Manuel Lage 
David Ennes fo1 empossado 
no cargo de secretiuio de 
Estado dos Neg6cios Es
trangelros e da Emi~io 
do m Govemo Consti
tuclonal. 

Dlplomata de carrelra, o 
dr. Paulo Ennes exercla 
anterlormente as fun~s de 
director-geral adjunto dos 
Neg6clos Econ6mioos no 
Mlnlsterlo dos Neg6clos 
Estrangelros. 
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ACTUAUDADE POUTICA 

Ill 
GO VERNO 
CONmfUCIONAL 

_.......... 

0 Ill Governo Cons
titucional, chefiado pelo eng. 0 

Nobre da Costa, foi empossado 
pelo Presidente cJa Republica. 
general Ramalho Eanes. em 
cerim6nia realizada no Palacio 
da Ajuda. 0 novo Executivo. 
integrando personalidades sem 
filia~ao partidaria, tern a se
guinte composi~ao: coronel 
Firmino Miguel (ministro da 
Defesa Nacional). dr. Costa 
Freitas (adjunto do Pri
meiro-Ministro). dr. Silva 
Lopes (Finan~as e Plano), 
coronel Gon~alves Ribeiro 
(Administra~ao lntema). dr. 
Mario Raposo (Justi~a), eng. 0 

Correia Gago (Negc)cios Es 
trangeiros), prof. Vaz Portugal 
(Agricultura e Pescas). eng. 0 

Santos Martins (Indllstria e 
Tecnologia), eng. 0 Pires de 
Miranda (Comercio e Turis
mo), dr. Costa Leal (Trabalho). 
prof. Lloyd Braga (Educa~ao e 
Cultura), dr. Pereira Magro 
(Assuntos Sociais). eng. 0 

Amilcar Marques (Transportes 
e Comunica~). eng. 0 Al
meida Pina (Habita~ao e Obras 
PUblicas), e os secretarios de 
Estado major Joao de Fi
gueiredo (Comunica~ao Social) 
e dr. Luis Lobo (Presidencia do 
Con.selho). 

3 

li 



ACTUALIDADE POLITICA 
!II Gol'erno Constituciona/ 

4 A posse do III Governo Constitucional 
culmina urn periodo extremamente com
plexo da vida politica portuguesa, iniciado 
com a exonera~o do II Governo, devido 
a denuncia, pelo CDS, do acordo que este 
partido estabelecera com o PS, em Feve
reiro passado e que permitira a forma~ao 
do anterior elenco governativo, chefiado 
pelo dr. Mario Soares. 

OS ANTECEDENTFS OA CRISE 

Para uma melhor compreensao dos ante
cedentes e da evoluc;ao da crise politica que 
determinou a exoneraryao do II Governo e 
a formatyao do Ill Governo Constitucional, 
convin't recordar que, em finais de Maio, 
ap6s delegaryoes do PS e do CDS terem 
procedido a uma analise conjunta da acti
vidade do Executive e terem chegado a urn 
acordo sobre o funcionamento do mesmo 
no futuro, viria a verificar-se novo desen
tendimento entre os dois partidos represen
tados no Govcrno. 

Efectivamentc, por unanimidade, o Con
sclho Nacional do CDS viria, mais tarde, 
a exigir uma remodela~ao governamental, 
nomeadamente quanto ao Ministerio da 
Agricultura e Pescas, urn dos departamen
tos de Estado cuja ac~o era posta em causa 
pelos dirigentes centristas. 0 Conselho 
Nacional do CDS que tambem aprovou 
«as diligencias necessarias com vista a urn 
melhor funcionamento e articularyao dos 
6rg1ios de soberania, em especial no que 
respeita iis relaryaes Presidente da Repu
blica-Governo» tinha como objective 
expresso, ao exigir a remodelac;ao governa
mental, a criaryao de condiryoes que permi
tissem ao Executive «corresponder melhor 
iis exigencias do memento» e <<assegurar a 
mobilizacao do Pais na promo<;ao do desen
volvimento, da justi~ e da liberdade.» 

No texto aprovado nesta reuniao do 
Conselho Nacional do partido centrista afir
mava-se ainda, nomeadamente, que o 
II Governo Constitucional havia sido for
made com base em «dois factos politicos 
fundamentais»: por urn lado, o acordo 
PS/CDS e, por outro, o apoio do Prcsi
dcnte da Republica a tal f6rmula gover
nativa. Por estes motives, o CDS fazia 
depender a sua permancncia no Governo 
«da existencia e correcto funcionamento 
destes dois pressupostos.» 

Dias depois, Mario Soares teria uma 
reunilio com Freitas do Amaral, que, entre
tanto, frente as camaras da televisao, exi
gira que a remodela<;ao governamental fosse 
rapidamente concretizada, acrescentando 
que, de contrario, o CDS poderia denunciar 
o acordo com o PS. 

REMODELA~AO RECUSAOA PELO PS 

Por seu !ado, o Secrctariado Nacional do 
PS recusa as propostas centristas e adverte 
que «a escolha dos ministros e da exclusiva 

Tres outras imogens da poss~ do Ill Go.-t'rno o Prmteim-mmi.uro. no jinul do ccrimonia. ~ cumprimmtado 
pt'lo Prnidmtl' do Rt'publica. Em bai~o. o ~lmco mm1<teri11/ do no.-o Etectllno. 

responsabilidade do Primeiro-Mimstro». Os 
dirigentes do PS decidem ainda solicitar ao 
Presidente da Republica que intervenha mais 
directamente na resolu~ao da c rise, chcgando 
a sugerir uma reuniao do Conselho de 
Ministros presidida pelo general Ramalho 
Eanes, «se tal vier a ser necessario». 

Na sequencia das reunioes do Conselho 
Nacional do CDS, os dirigcntes centristas 
apresentaram urn programa de cinco pon
tes e anunciaram a demissao dos ministros 
do seu partido das pastas que ocupavam 
(Ncg6cios Estrangeiros, Comercio e Turismo 
e Reforma Administrativa), «para permitir 
ao Primeiro-ministro realizar a remodelac;ao 
governamental.» 

De imcdiato, a Comissao Directiva do PS 
decide manifestar publicamentc todo o seu 
apoio ao Primeiro-ministro e ao Governo 
e, face a demissao dos tres ministros do CDS. 
pergunta num dos seus comunicados: «Que 
mudou bruscamente na sociedade portu
guesa para que o CDS assuma a responsa
bilidade hist6rica de precipitar o Pais numa 
crise de consequencias imprevisiveis e que, 
desde logo, poderfl conduzir a divisao brutal 
entre esquerdas e direitas?>>. 

A Comissao Directiva do PS resolvcu 
tambem convocar uma reuniao extraorda
naria da Comissao Nacional deste partido. 
fazendo urn apelo a todos os socialistas e 
democratas para que se unissem «na defesa 
da democracia e das institui~oes saidas do 
voto popular». 

CDS DENUNCIA 0 ACORDO 

Paralelamente, Ramalho Eanes recebia 
Mario Soare:. e Freitas do Amaral primeiro 
em audicncias separadas e depois em con
junto, tendo concluido segundo o comu
nicado da Prcsidencia da Republica divul
gado nessa altura «serem inconciliaveis 
as posi~ocs dos dois parceiros do acordo 
de incidencia governamental, tendo o CDS 
denunciado esse acordo». Perante esta situa
cao, e ainda segundo o referido comunicado, 
o Presidente da Republica considerou que 
sc ha vi am deixado de verificar «os pressu
postos que permitiram a formula governa
tiva» au! entlio em vigor e que haviam ser
vido de base politica ao 11 Governo Cons
titucional, pelo que o Chefe do Estado 
decidiu proceder «iis diligencias previstas 
na Constitui~ao, designadamente no 
artigo 147.• alinea a)». 

No seguamento deste comunicado, Rama
lho Eanes, depois de ouvir as opini5es das 
delegac;aes dos partidos com representac;ao 
parlamentar e de ter reunido. com caracter 
consulti\'O, o Conselho da Revolu~ao, exo
nerou o dr. Mario Soares das funcoes de 
Primearo-ministro, informando-o, no 
entanto, que o Governo deveria garantir a 
conunuidade da administrac;ao publica ate 
a posse do novo Executive. 

Pouco~ dias depois, a 1 de Agosto. 
o general Ramalho Eanes, que entretanto 
recebera representa~oes do PS. PSD, PCP. 



Ill Goremo Consrituciona/ 
CDS e UDP e dos principais parcciros sociais 
(nomeadamente da CIP, CAP, CCP, Inter
sindical, Carta Aberta, Associa~iio Indus
trial Portuguesa e Associa~iio Industrial 
Portuense), pronunciava a sua aguardada 
comunica'<iio ao Pais, da qual salientamos. 
oeste numero, as principais passagens. 

AS POSic;OES DO PS E DO CDS 

Pronunciando-se sobre o discurso presi
dencial, o PS a travcs de urn comunicado 
do seu Sccretariado Nacional, prcconizava 
que o Chefe de Estado, nos termos do 
artigo 190.• da Constitui~ilo. deveria «desi
gnar imcdiatamente o Primeiro-ministro da 
sua confian"a. ouvidos o Conselho da Revo
lu9<1o e os partidos representados na Assem
bleia da Republica e tendo em conta os 
resultados eleitorais». Neste comunicado 
sublinhava-se ainda que «O prazo de quatro 
ou cinco dias dado aos partidos para apre
sentarem uma solu"ao alternativa e mani
festamente insuficiente e s6 pode justificar-se 
pela descren~ previa do Prcsidente da 
Republica na viabilidade de tal solucao». 
0 PS atacava ainda, nestc documento, a 
segunda alternativa aprescntada por Rama
lho Eanes para a resolu"iio da crise, ou seja. 
a proposta de cri a~ao de urn Governo de 
mediaciio presidenciaL 

Ao contrario, o CDS, tambCm em comu
nicado, anunciava ter proccdido ao exame • 
do desenvolvimento da crise politica, con
gratulando-se «com o facto de o Presidente 
da Republica ter reconhecido. em comu
nicado oficial e no seu discurso do passado 
dia I, os meritos da coopera~iio entre o PS 
e o CDS no II Governo Constitucional e 
os efei tos que nela resultaram». No final 
deste comunicado do partido centrista afir
mava-se que o respectivo Conselho Nacional 
aprovara uma serie de orienta"oes, deci
dmdo, entre outros pontos, que o CDS 
continuava aberto «a apoiar urn Governo 
de media"ao presidencial e a contribuir para 
que o mesmo possa dispor da base parla
mentar maioritaria e est{IVel», desde que 
«fosscm satisfeitas algumas condi~oes essen
ciais scm as quais aquele apoio seria impos
sivel por parte do CDS.» 

OBRE OA COSTA, 
PRIMEIRO-MJNISTRO INDIGITADO 

Conhecidas as posi"oes dos diversos par
lidos sobre o discurso de I de Agosto e 
depois de ter recebido nova mente as dele
gac5cs partidarias com vista a fundamentar 
uma decisao definitiva sobre as solucoes 
propostas para a resolucao da crise, o Pre
Sidente da Republica anunciou oficialmente 
que indigitara o eng.• Nobrc da Costa para 
formar Governo. 

Oepois de ter sido recebido por Ramalho 
Eanes, o Primeiro-ministro indigitado ini
ciou imediatamente as diligcncias e con
sultas com os principais partidos e parceiros 
sociais, com vista a formac;iio do Ill Governo 
ConstitucionaL• 

DISCURSO 
DO 

PRESIDENTE 
DA 

REPOBUCA 

No primeiro dia do mes de Agosto, o Presidente da Republica, general R amalho 
Eanes, proferiu urn discurso pcrante as dima ras de televisao, no qual, dirigindo-se 
aos portugueses, apresentou duas a ltemativas para a forma~iio do novo Govem o : 
ou urn gabinete que rccolhendo a aceita~iio de dois ou mais partidos tivesse por base 
um acordo parlamentar ma ior itario e esta,•el, ou urn Govemo da confian~ do 
P rcs idente da Republica e que, seria promo' ido por urn P rimeiro-Ministro por ele 
indigitado, respeitando a fun~ao e a exis tencia dos partidos no actual quadro cons
titucional. Neste caso, o Govem o que niio implicaria qua lquer forma de coliga~ao, 
seria composto de ministros escolhidos entre personalidades de rcconhecida capa
cidadc politica e competcncia tecnica. 

0 Presidente da Republica na sua comu
nicacao ao Pais come"ou por afirmar que 
<<o Pais esta consciente de que os dias que 
vivemos sao decisivos para o seu futuro», 
acrescentando que era forc;oso «examinar 
alguns aspectos da crisc nacional que jus
tificam e explicam as decisoes necessarias». 

CRISE POL1TICA \ 
0 general Ramalho Eanes referiu-se de 

1mediato a crise politica, social e econ6-
mica, aspectos que considera mais graves e 
c impcrativo resolver, sublinhando a pro
p6sito da primei ra: «a crisc politica real 
que subsiste apcsar de cstar ao nosso 
alcance resolve-la, e a que sc centra nas 
incompreensoes e nas impossibi lidades de 
negociac;iio que se foram estabelecendo entre 
os partidos e, tambem, na falta de uma 

colabora~ao permanentc e articulada entre 
as diversas institui"oes que compoem o 
Estado. Os desajustamentos a uma pratica 
de dialogo democratico aberto exprimem-sc 
principalmeote nas crises governamentais, 
durante as quais a opiniao publica ganha 
consciencia mais angustiada das aparentes 
incertezas do sistema politico portugues. 
Neste quadro de inseguranca politica, nao 
nos pode surpreender que diminua a credi
bilidade das instituicoes e que o proprio 
regime democratico se veja amea~ado, nao 
s6 por accao dos seus inimigos, que de 
numerosas formas se manifestam mas, sobre
tudo, por aquilo que os seus defensores e 
responsaveis deviam fazer e nao fazem». 

CRISE SOCIAL 

Acerca da referida crise o Chefe de 
Estado acentuou o seguintc : «Vivemos uma 
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ACTUAUDADE POLITICA 
Discurso do Presidente da Republica 

6 crise social: existe sensac;3o generalizada 
de incerteza quanto ao futuro, M uma certa 
insegurant;a quanto as regras de vida na 
sociedade. Estamos numa transio;:ao entre 
urn mundo velho que nao queremos e urn 
mundo novo que ainda nao soubemos 
construir. Tambem essa crise tern urn lado 
positivo que e consequencia da opo;:ao por 
urn destino hist6rico mais digno de Por
tugal e dos Portugueses, tendo por metas 
a justit;a e a liberdade numa sociedade 
aberta e democratica, sem dominac;3o de 
povos ou de pessoas. Naturalmente, a crise 
politica agrava a crise social e transfere 
para o regime politico, principalmente por 
causa das suas hesitao;:oes, uma ansiedade 
que se transforma em descontentamento e 
em revolta potencial». 

CRISE ECONOMICA 

Em terceiro Iugar e a prop6sito da crise 
econ6mica, o Presidente da Republica, real
o;:ou os seguintes aspectos: <~ nossa econo
mia foi sempre debit. A prosperidade eco
n6mica do Pais esteve e estara dependente 
da organizao;:ao adequada dos poucos recur
sos materiais de que dispoe, da plena utili
zao;:ao das suas potencialidades humanas e 
da mobilizao;:ao dos escassos meios finan
ceiros. Nos anos que antecederam o 25 de 
Abril assistiu-se a urn crescimento muito 
rapido dos indices econ6micos e do nivel 
de vida geral da populac;3o. Esse cresci
mento nao estava porem assente em bases 
que pudessem resistir ao fim da era colonial 
e aos efeitos da crise econ6mica mundial 
dos ultimos dez anos, em especial a partir 
de 73 ( ... ). Cum pre-nos porem reconhecer 
que o periodo dificil e perturbado que se 
viveu depois do 25 de Abril tambem con
tribuiu para 0 rapido agravamento das 
condio;:oes econ6micas. Ficaram-nos desse 
periodo ideias e are Mbitos profundamente 
errados sobre o valor do trabalho e a possi
bilidade de mudant;a subita das nossas 
condio;:oes de vida». 

Para confirmar a gravidade da situao;:ao, 
o general Ramalho Eanes, apresentou alguns 
dados: o saldo negativo das nossas trocas 
comerciais com o exterior atingiu no ano 
passado urn montante que corresponde a 
mais de 300 mil contos por dia; a nossa 
divida ao estrangeiro era estimada em cerca 
de 181 milhoes de contos, no final de 1977 ; 
e nesse mesmo ano, apesar das medidas 
tomadas, a subida dos preo;:os foi da ordem 
dos 27 por cento, enquanto que a partici
pao;:ao dos rendimentos salariais no rendi
mento nacional subiu de 52 para 70 por 
cento eo numero de desempregados, em bora 
tenha baixado, correspondia mesmo assim 
a 13 por cento da populao;:ao activa. 

DESEQUIL1BRIOS CORRJGIDOS 

Mas, apesar da gravidade desta situao;:ao, 
acentuou o Presidente da Republica, «os 

Governos constitucionais lano;:aram ja algu
mas medidas de correco;:ao destes desequi
librios, que importa oeste momento referir. 
Estao neste caso, e s6 para salientar algu-
1'1\as das mais significativas, as aco;:oes clari
ficadoras dos campos de actuac;3o dos secto
res publico e privado, a Lei da Reforma 
Agraria, as medidas relacionadas com a 
conteho;:ao de importao;:oes nao essenciais 
e o estabelecimento do chamado cabaz das 
compras». 

A SOLUc;Xo DA CRISE 

Logo a seguir e depois de ter mencionado 
as soluo;:oes de concertao;:iio social que, par
tindo de interesses divergentes, as foro;:as 
sociais souberam encontrar, o general Rama
lho Eanes reportando-se de novo aos tres 
aspectos da crise que e imperativo resolver, 
acentuou o seguinte: <~ crise politica s6 
encontrara soluo;:ao na democracia e na 
pratica integral das suas regras. Isto e, 
s6 encontrara soluo;:ao numa negociac;3o 
entre responsaveis part idarios e institucio
nais que seja comandada pelo interesse 
nacional. A crise econ6mica olio podeni 
ser superada sem que se assegure a estabi
bilidade politica, condio;:ao para que pos
samos olhar para as questoes econ6micas 
com a ponderao;:ao que a gravidade dos 
problemas exige. Mas sera tambem indis
pensavel que a mobilizao;:ao de todas as 
foro;:as produtivas e dinamizadoras da acti
vidade econ6mica seja conseguida, o que 
impoe, tambem aqui, a pnitica de uma 
negociao;:ao aberta e permanente, de modo 
a atingir, em cada momento, a harmoni
zao;:ao possivel de interesses que sao diver
gentes. A crise social, com a consolidao;:ao 
da nossa identidade nacional e do nosso 
projecto democratico, s6 podera ser vencida 
quando tivermos conseguido encontrar o 
rumo certo nas soluo;:oes politicas e econ6-
micas. Por seu turno, a afirmao;:ao da nossa 
identidade cultural e o delinear do nosso 
projecto social sao coodio;:ao para que o 
rumo das soluo;:oes politicas e econ6micas 
seja percorrido com firmeza e coovico;:iio». 

RECUSA DE FORMAS 
DE INTERVENc;AO PESSOAL 

Esta crise se por urn !ado imp5e «a afir
mao;:ao clara da autoridade do Estado e a 
criao;:ao de urn instrumento eficiente de 
Governo», por outro, encontra da parte 
do Presidente da Republica a recusa de 
formas de interveoo;:ao pessoal que inter
rompam o percurso democratico: «Tam
bern por isso recuso e recusarei sempre todas 
as formas de interveno;:ao pessoal que pos
sam, ainda que com a melhor das inteno;:oes, 
interromper o. nosso percurso democratico». 

Mais adiante o Chefe de Estado referiu-se 
ao programa apresentado pelo II Governo 
Constitucional que definia urn conjunto de 
actuao;:oes indispensaveis a uma resposta 

a crise nacional, e a cola borao;:ao prestada 
pelas Foro;:as Armadas e militarizadas, di
zendo: «S6 a alta noo;:ao de dignidad~ militar 
dos homens que, acima de tudo, defendem 
a Patria foi capaz de controlar e de corrigir 
o comportamento dos poucos que pensa
ram poder usurpar funo;:oes para o exercicio 
das quais nlio tinham legitimidade. Pela sua 
parte, o Conselho da Revolu9lio nao colo
cou, em nenhuma circunstancia, qualquer 
obstaculo a actividade do Executivo». 

GOVERNO COM APOJO 
PARLAMENTAR MAIORITARIO 
(PRIMEIRA ALTERNATIVA) 

Em seguida, tendo referido o papel pre
ponderante do PS «que ocupa urn Iugar 
central no espectro de distribuio;:ao eleitoral 
do Pais», e o fim do acordo PS/CDS, o 
Presidente da Republica apresentou a pri
meira alternativa: «Assim, a primeira solu
o;:ao a considerar consistiria na formac;3o 
de urn novo Goveroo que recolhesse a 
aceitao;:ao de dois ou mais partidos, na 
base de urn acordo que lhe garantisse urn 
apoio parlamentar maioritario, estavel e 
coerente, dentro da actual distribui9iio de 
votos da Assembleia da Republica. Porque 
essa seria a soluo;:ao desejavel em termos 
de normalidade democratica, consultei os 
dirigentes partidarios no sentido de saber 
quais as possibilidades de se vir a atingir 
uma f6rmula negociada que correspondesse 
as condio;:oes referidas». 

E continuando, o general Ramalho Eanes 
disse ter verificado nao haver alterao;:ao 
significativa em relao;:ao as posio;:oes que 
os partidos ti!m tornado publicas, uma vez 
que o PS excluia a hip6tese de urn acordo 
com o PSD ou com o PCP e os dirigentes 
do PSD entenderam que a partida nao 
existiam condio;:oes que lhes garantissem o 
alcance pratico de promoverem diligencias 
em relao;:lio a formacao de urn Governo 
de Salvao;:ao Nacional. 

ELEic;OES GERAIS ANTECIPADAS 
E GOVERNO DE GESTAO 

Perante esta «extrema dificuldade de os 
partidos encontrarem entre si e no presente 
quadro parlamentar, uma soluo;:ao estavel 
e coerente», o Chefe de Estado debruo;:ou-se 
sobre os problemas que a soluo;:ao de elei
o;:oes gerais antecipadas apresentaria para 
os cidadaos, organizao;:oes, partidos, Assem
bleia da Republica e Presidente da Repu
blica. «Antes de mais compete-nos ter pre
sente que a marcao;:ao imediata de elei9oes 
gerais traduzir-se-ia na extensao do calen
dario dos actos eleitorais, em termos que 
quase seguramente nos conduziriam a viver 
em campanha eleitoral ininterrupta ate ao 
fim de 1980. A eleio;:ao da Assembleia da 
Republica para cumprir o que faltasse 
ao mandato da presente legislatura enca-



Discurso do Presidente da Republica 

0 general Romalho Eanes proferindo a sua alocuriio ao Pais: <<Niio ha democracio sem portidos. Mas 
e necessaria ter bem prese/1/e que OS partidos esuio (10 serviro da democracio e niio SQO OS SellS dete/1/0res. 
0 poro e as suas esperanras. o jiuuro e as suas realidades. a historia e a sua frieza seriio os nossos juize.r>>, 

dear-se-ia com as elei~oes para as autarquias 
locais, para as regioes aut6nomas, para a 
Assembleia da Republica com poderes cons
tituintes c para a Presidencia da Republica, 
nao deixando a bern dizer tempo para pcnsar 
nos problemas do Pais.» 

0 Presidente da Republica adiantou ainda 
que urn governo de gestao nao parecia 
possivel nem aconselhilvel, pois «dificul
taria extraordinariamente a tomada de deci
soes fundamentais (Or~mento Geral do 
Estado, Plano a Medio Prazo para 1978-

1984 e acordo de adesao ao Mercado 7 
Comum), que s6 poderao ser assumidas 
por urn Governo com plenos poderes cons
titucionais.» 

GOVERNO COM BASE 
NA CONSTITUI~AO 
(SEGUNDA AL TERNATIV A) 

0 Chefe de Estado propos a seguir uma 
outra alternativa: 

«A segunda alternativa consiste na for
ma~ao de urn Governo que coexistindo com 
a Assembleia da Republica em funciona
mento devera corresponder aos requisitos 
seguintes, exigidos pela Constitui<;ao: - con
fian~a do Presidente da Republica; - res
peito pela fun<;ao e existencia dos partidos 
politicos no quadro constitucional. A forma
<;iio desse Governo sera promovida por urn 
Primeiro-Ministro que sera indigitado, tendo 
em aten<;iio o disposto no artigo 190.• da 
Constitui<;iio, ouvidos os partidos politicos 
representados na Assembleia da Republica 
e considerados os resultados eleitorais. 0 Pri
meiro-Ministro propora os ministros, de 
entre as personalidades de reconhecida capa
cidade politica e competencia tecnica, esco
lhidos no quadro dos partidos existentes 
e fora deles. A inclusao de personalidadcs 
de partidos politicos nesse Governo nlio ~~= ... g 
implicara qualquer forma de coliga~ao». "' 

A CONSOLIDA~AO DA 
DEMOCRACIA EM PORTUGAL 

Por fim, insistindo em que «esta crise 
politica podera ser urn momento muito 
perigoso para a consolida<;iio da demo
cracia em Portugal» e tambem salutar «sc 
nos servirmos dela para melhorar as con
di~oes de funcionamento que niio tern sido 
adequadas», o Presidente da Republica ter
minou, afirmando: «0 Governo que neces
sariamente tern de ser constituido sera 
uma solu<;iio democratica, isto e:- tern de 
beneficiar da confian~ do Presidente da 
Republica ; - tern de respeitar a existencia 
e a fun<;iio dos partidos. Estes limites de 
actua~ao, que o Presidente da Republica 
nao ultrapassan'l, tern como contrapartida 
a exigencia que o rnesmo interesse nacional 
imp3e a responsabilidade e ao sacrificio 
dos partidos. Niio haveria perdao para os 
partidos que nao soubessem sobrepor aos 
seus problemas, as suas razoes, aos seus 
preconceitos e as suas ambi~oes a necessi
dade de demonstrar que o regime democra
tico, Ionge de constituir uma foote de sobres
saltos, e a melhor maneira de resolver os 
problemas ern todas as circunstancias. 

Nao ha democracia scm partidos. Mas 
e necessaria ter bern presente que OS partidos 
estao ao servi<;o da democracia e nao sao 
os seus detentores. 0 povo e as suas espe
ran~as, o futuro e as suas realidades, a 
hist6ria e a sua frieza serao os nossos 
juizes». • 
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ECONOMIA 

Uma das wridatles fahri.\ till Quimi1(111, Ill> Barrfiro. 

AS INDOSTRIAS OUIMICAS 
NO PAIS 

0 Pais precisa de reduzir ao minima a importa~iio de produtos derivados das industrias 
quimicas, concretamente, adubos, afimentos compostos para animais, pesticidas, 

texteis e jibras para o far. 
Este eo principal objectivo que pretende afcan~ar a QUJMIGAL Quimica de Portugal -, 

empresa publica de grande dimensiio que emprega actualmente mais de dez mil 
trabalhadores e cujos investimentos se preve que ascendam a mais de 17 milhoes 

de cantos, nos proximos anos. 



Barreiro: outro aspecto do complexo fabri/ do Quimigal. 

0 Conselho de Gerencia da Quimigal, 
a nova empresa publica resultante da fusao 
de tres empresas nacionalizadas (Amoniaco 
Portugues, CUF e Nitrates de Portugal), 
apresentou em conferencia de imprensa a 
lista dos empreendimentos em curso e 
daqueles que se encontram programados. 

Esta empresa do ramo da industria qui
mica foi criada no final do ano passado 
na mira de reduzir, quanto possivel, a impor
ta~ao dos produtos provenientcs da indus
tria quimica e poder contribuir, a mcdio 
prazo, com alguns excedentes, para a expor
ta~o. Os empreendimentos que estao em 
curso e aqueles que se encontram projec
tados, sao os seguintes. 

0 APROVEITAMENTO DAS PIRITES 

E. particularmente importante o aprovei
tamento das pirites, uma das principais 
materias-primas de origem nacional, que 
entram no fabrico do acido sulfurico c 
cujas cinzas sao depois peletizadas. Neste 
sentido, esta em constru~o uma unidade 
de recupera'<iiO do zinco contido nas solu
<;oes de lixivia'<ao das cinzas de pirite pro-

venientes de fabricas a montante. Com este 
projecto de recupera'<iio do zinco, ultimo 
valor metalico contido nas pirites, no qual 
serao investidos 900 mil contos, fecha-se 
o ciclo do tratamento integrado deste mi
nerio. 

Uma outra fabrica de peletiza'<ao das 
cinzas das pirites, esta pelo processo Howa
·Seiko, produzira anualmente, a partir de 
1980, mais de 342 mil toneladas de peletes 
de minerio de ferro de elevada pureza e 
concentra'<iio. Alem disso, a fabrica pro
duzir.i outras materias-primas: o cobre (1200 
toneladasjano), o chumbo (240 ton.jano), 
a prata (cerca de 4700 quilos p~ ano) e 
o ouro (215 quilos por ano). E ta nova 
unidade situada no Barreiro (a qu rta ins
tala'<ao mundia1 deste tipo), criaci 215 novos 
postos de trabalho e sera equipada de 
modo a evitar a polui'<iio do ambiente e a 
aproveitar os eftuentes e os residues. 

0 ACIDO SULFORICO 

A nova unidade fabril de produ'<ao de 
acido sulfurico chamada Contacto VII (no 
Barreiro) destina-se a abasteccr o Pais 

daquele produto, e a exportar o excedente, 9 
estando ja assegurada a venda para o estran
geiro, a partir de 1979 de 120 miJ toneladasj 
jano. A fabrica em que foram investidos 
perto de 700 mil contos (com 62 por cento 
de participa<;iio nacional) empregaci 47 tra
balhadores e usaci os processes mais avan
'<3dos no campo da produc;:ao do acido 
sulfurico e do controlo da poluic;:ao do 
ambiente. 

Recorda-se que o acido sulfurico serve 
de elemento base aos adubos que sao pro
duzidos por empresas do grupo e que Por
tugal, em compara'<ao com os paises medi
terranicos com iguais condic;:oes climatericas, 
consome em baixa percentagem. 

ACIDO NlTRICO E AMONIAGO 

A Quimigal incluiu no plano dos seus 
investimentos a instala<;ao de uma fabrica 
de acido nitrico (no valor de 700 mil contos 
com 41 por cento de participa'<ao nacional), 
que permitira poupar 500 mil contos por 
ano. Essa unidade destinada a substituir a 
actual de equipamento bastante envelhe
cido, entraci t:m actividade em 1983. 

Sao tambem de mencionar a fabrica de 
produc;:ao de amoniaco, no Lavradio, que 
deveci entrar em labora<;i!o em 1982, onde 
serao investidos cerca de oito milhoes de 1:;.:=~
contos e criados mais 119 postos de tra- _ 
balho, para alem dos actuais 167 existentes. 

Por outro lado, sera ampliada a actual 
fabrica de ureia (investimento da ordem 
dos 210 mil contos) e construida uma 
central termica (no valor de 460 mil contos) 
que produzira energia electrica a partir 
do vapor de recupera'<iio da nova fabrica 
do acido sulfurico. 

A FIBRA DE VIDRO 

Outro dos investimentos programados 
destina-se a produc;:ao de fibra de vidro 
para a industria de plasticos refor'<3dos. 
A fabrica, a instalar no Barreiro, come'<aci 
a produzir em fins do proximo ano e usara 
uma grande percentagem de materias-pri
mas nacionais (areia, caulino e colomita) 
e permitira o abastecimento regular das 
principais materias-primas ate agora impor
tadas e usadas na industria de plasticos 
refor'<ados, que se encontra em franco 
desenvolvimento. 0 investimento e da ordem 
dos 350 mil contos (com 60 por cento de 
participac;:ao nacional), esperando-se que se 
poupem em cada ano, 150 mil contos. 

Numa outra fabrica destinada a produ<;iio 
de materias-primas utilizadas nas industrias 
de espumas e detergentes, seriio investidos 
6(() mil contos (metade de participar;ao 
nacional), que permitirao tambem uma 
economia de divisas da ordem dos 150 mil 
contos por ano. 

Alem desta, uma outra unidade a cons
truir no Barreiro, fabricaci produtos para 
as industrias de plasticos refor'<3dos, de 



ECONOMIA 
As industrias quimicas 

10 cal~do, de revestimentos de tecidos e de 
transforma,.ao de plasticos. Esta fabrica 
representam urn investimento de 200 m•l 
contos e uma poupan~ de divisas de cerca 
de 60 mil contos anuais e empregara mais 
40 tra balhadores. 

A FABRICA DE ANILINA 
E A ISOPOR 

A Quimigal, para responder as necessi
dades de Portugal e concorrer com os 
paises da CEE (Comunidade Econ6mica 
Europeia), procura libertar-se de urn grande 
peso na sua estrutura tecnico-econ6mica: 
a importa,.ao de materias-primas inexis
tentes no Pais. 

Nesse sentido e para alt~m de extrair o 
maximo possivel daquelas materias que 
Portugal possui, como e o mencionado 
caso das pirites, cujo aproveitamento inte· 
gra~ inclusive do enxofre, esta a ser cstu
dado por urn grupo de trabalho, a Quimigal 
diversificou a aplica.yiio dos seus investi
mentos e ligou-se a empresas estrangeiras. 

Assim, em Estarreja, perto de Aveiro, 
vao surgir mais duas fabricas: uma perten
cente a nova empresa ISOPOR (associa,.ao 
entre a Quimigal e uma empresa norte
-americana) e outra, a nova fabrica de 
anilina. 

Esta unidadc de fabrica~ao de anilina 
empregara 180 trabalhadorese iniciara ainda 
este ano a sua actividade. Nela foram 
investidos mais de urn milhao e meio de 
contos (com 40 por cento de participa~ao 
nacional). 

OS CENTROS DE PRODUc;AO 

Resta informar que a Quimigal tern os 
seus centros espalhados urn pouco por 
todo o Pais: Alferrarede, Alhandra, Ansiao, 
Barreiro, Lavradio (a zona de maior impor
tiincia), Estarreja, Gaia, Mirandela, Ponta 
Delgada (A~ores) e Lisboa. 

Empregando actualmente a for~ de tra
balho de 10 300 trabalhadores, esta grande 
empresa publica, com a entrada em acti
vidade das novas unidades programadas, 
vem esse numero aumentar substancial
mente. • 

A PESOUISA 
E 0 CONSUMO 
DO PETROLEO 
EM PORTUGAL 

Como se revelaram totalmeflle infrutiferas. ate ao prese111e. as pros
pecroes de petr6/eo na costa portuguesa ( «o_f:shore»), as companhias 
concessionarias de explorariio iniciaram as negociaroes tendentes a anular 
os contratos estabelecidos com o Governo Portugues. Ao mesmo tempo, 
procedeu-se a assinatura de nOI'OS acordos entre o Estado e outras empresas 
(uma nacional e Olllra estrangeira). com vista c) prospecriio, pesquisa. 
desenvolvimento e exp/orariio de petr6/eo bruto e gas natural em areas 
do territorio nacional. Hti jimdadas esperanras de encomrar o jamoso 
«ouro negro» na bacia do rio Tejo. 

Entretanto, a importarcio de ramas de petr6/eo conrinua a aumentar, 
o que obri~a a uma saida cada ve= maior de di1•isas. 

Tendo-se revelado infrutiferas as pcsqui
sas fcitas ate ao presente para encontrar 
petr61eo ou gas natural em varios locais 
da costa imersa portugucsa onde varias 
companhias estrangeiras actuaram, niio 
houve outra alternativa senao voltar de 
novo as pros~Oes em terra, as quais 
devcriam ter recom~do nos primciros 
meses do corrente ano. 

Concretamente, segundo informa~Oes h3 
tempos divulgadas, as prospe~Oc:s na area 
continental iniciar-se-iam na zona de Tor
res Vedras (no Ramalhal), onde ja por 
alturas de 1938 se desenvolvcra urn trabalho 
de pesquisa que depois foi abandonado 
por falta de meios financeiros. 

Esta decisiio de recom~ar nova mente com 
as prospec.;oes «on shore» (em terra), foi 
confirmada pelo eng. Jorge Faria, director 
do Gabinete para a Pesquisa e Explora.;ao 
de Petr61eo (GREP), departamento que 
faz parte da Secreta ria de Estado das 
lndustrias Extractivas e Transformadoras 
(antiga Seeretaria da Energia e das Minas). 

RECOMEc;:AR AS PESQUISAS 
EM TERRA 

Ultimamente, em seguimento da decisao 
do Conselho de Ministros, foi assinado 
urn acordo entre o Estado portugues e a 
Petrogal (Petr61eos de Portugal), que con
cede a esta empresa pubhca os direitos de 
pros~o. pesqu1sa, desenvolvimento e 
explora.;iio de petr61eo bruto e gas natural 
em tres areas do territ6rio (numeros 48, 
49 e 50) que abrangem 2412 quil6metros 
quadrados e receberam a designa.;iio de 
«Benavente», «Aicoentre» e «Sesimbra». 

A to\alidade das areas que foram ou 
virao a ser enlregucs para explora.yiio a 
empresas concession(lrias, abrangem duas 
zonas: uma area que come~ando em Espi
nho, passa por Coimbra, Tomar, Santarem 
e bacia do Tejo ate Sines, e uma outra, 
situada no litor.JI algarvio. 

A area da bacia do Tejo, aquela que pri
meirameme scni pesqu1sada. corresponde 
a uma zona ja invcstigada sumariamente 
em 1956, 1959 e 1963, atraves dos meios 



tecnicos entiio disponivets. Sabta-se desde 
e~.sa data. que existe uma cortina de recifes 
na bacia formada em epocas recuadas e 
com a mesma idadc e caracteristicas de 
uma area semelhante da Libia, onde foi 
encontrado petr61eo em quantidade apre
ctavel. 

Poressa raziio h3 «as melhore~esperan~as» 
em poder encontrar petr61eo e ne'se sentido 
a Petrogal obrigou-se por contracto. a pro
ceder, como trabalho mintmo. a prospec~ao 
geo16gtca c fisica de 350 km de pcrfis sis
micos (cstimados em 77 mil contos). dos 
quais 250 km no estuario do Tejo. Acres
centa-sc que alem destas, uma outra area 
(a n • 43) foi concedida ao grupo canadiano 
Sceptre-Bow-valley e que a Petrogal tern 
ao seu dispor a tecnologia da «Shell ProspeX>> 
com a qual ja assinou urn acordo. 

AS SONDAGENS 
NA PLATAFORMA MARITIM A 

Na plataforma maritima. a pesquisa de 
petr61eo tambem nao vat parar. e a prova-lo 
esta a significativa ofena de tecnologia 
fetta pela conceituada empresa francesa 
«Elf-Aquttaine». Espera-se que nas pr6xi
ma> pesquisas se utilizem metodos de pros
pecc;ilo em aguas muito profundas, apli
cados ate agor.1 em poucas zonas do mundo. 
Rccorda-se que as sondagens ate ao mo
mento rcali:tadas nao ultrapassaram pro
fundtdades superiores a 400 metros e que 
no pais vtzinbo se alcanc;aram bons resul
tados. a parur de urn furo de 470 metros. 

E sabido que. apesar das sondagens rea
lizadas em 1974 na plataforma continental 
imcrsa terem revelado indicios de existen
cia de pctr61co de boa qualidadc, uma pros
pecc;ao ulterior mais apcrfei~oada. nao con
firmou. infelizmente, a presen~ de jazigos 
comerctalmente rentaveis. Esse foi o motivo 
princtpal que levou os seis grupos conces
sionarios a operar em Portugal, a cancelar 
as suas pesquisas no Pais. 

Mesmo assim e apesar da Shell Prospex 
ter pedido a dissoluc;ao do contracto, a 
Texaco Portugal manteve os seus direitos 
de pesquisa em relac;iio as concessoes I, 2 
e 3 da llrea Norte, onde (como no caso da 
costa de Viana do Castelo) permaneceram 
alguns objectivos por e1tplorar, por causa 
da sua dimensiio ou indefini~ao e ate outras 
zonas que nllo foram concedtdas por se 
encontrarcm em aguas muito profundas. 

AS ANTIGAS PESQUISAS 

As raz0es que levaram o Governo a 
outorgar novas concessOe:. em terra, sao 
de ordem tecnica e econ6mtca e denvam em 
parte da actual conjuntura mternacional. 
Na prallca. a explorac;iio em terra permite 
a pesquisa em locais de menor dimensiio 
e com trubalbos menos dbpcndiosos. Acres
cente-se que o GREP coordenou todas as 
informac;oes respeitantes a area continental 
e aos progressos tecnol6gtcos registados. 

Silo ainda de recordar as antigas pes-

l.imo dar plato(ormos dt• prospec(tio, oo largo do Figu~ira do Fo:. 

Prmrc~ro omostra dl' p~m)feo rerolhido oo largo 
do ccl.lfa portuguesa ~m Setemhro de 1975: esto 
e outm< amosrros re•·elaram a presenr;a de jazigos 
que. 110 emanto, ntio /OJOm cmr.~lderndas \comercial
mentr rt'llltheiS. 

quisas de petr61eo em terra portuguesa 
que se tniciaram nos fins do seculo passado, 
na regilio de Torres Vedras, com meios 
tecmcos boje antiquados, precarios e em 
escala reduzida. Em 1938, com a concessllo 
de urn alvara a dois ingleses, come<;:ou a 
rase moderna das pcsquisas, que veio a 
tcrminar por for~ do tremendo ciclone 
que assolou o Pais e deitou por terra as 
duas torrcs que funcionavam perto daquele 
Iugar. A actividade de pesqutsa embora 

vtel>se a ser retomada no mesmo local, 
em 1946, parou completamente em 1963, 
por falta de fundos. 

A IM PO RTA<;AO DE RAMAS 
DE PETROLEO 

Entretanto, tern vindo a aumentar o 
consumo tnterno de petr61eo e seus deri
vados, o que se confirma pelo acrescimo 
constantc verificado na importac;llo do pro
duto. 

Assim, enquanto que em 1975, Portugal 
importou 12,8 milboes de contos de petr6-
leo. em 1976 a importa~;ao foi de 17,4 mi
lhoCl> de contos em em 1977 atingiu os 
23,4 milhOes de contos. Nos primeiros seis 
meses do ano corrente, as quase tres milhi>es 
de toneladas importadas custaram mais de 
ooze milhoes de contos, o que rcvela nova 
subida em relac;iio ao ano anterior. 

Os maiores fornecedores do produto sao 
o lraque, a Arabia Saudita. o lriio e a 
Uniao Sovietica, na proporc;iio de 42. ~5 
14 e 15 por cento. respccll\amcnte. • 

Jl 

1~1 i:c 
"'" ~ 
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CULTURA 

Fra~:menttH de manuscritos de Fernando Pessoa. 

F..rnanth Pessoa. retratado por Jorge 
Mamns. 

ESPOUO DE 
FERNANDO 

PESSOA 
0 esp61io litera rio de Fernando 

Pessoa vai ser adquirido pelo 
Estado, segundo informou a agen-

cia ANOP. 
0 esp61io do poeta Fernando 

Pessoa e composto por mais de 
sere mil e duzentos manuscriros, 
na sua grande maioria ineditos. 
Entretanto, e de acordo com as 
<!eclara~Y<>es feitas por familiares 
do poeta, afirma-se que as ncgo
cia~oes se encontram numa fase 
inicial, «scm que se possa prever 

sc chegariio a born termo e 
quando.» 0 esp61io do poeta. 
de megavel valor cultural tern 
vmdo a despertar o maior inte
resse nos meios intelectua•s. pclo 
que a sua eventual compra pelo 
Estado se revcstiria de incontes
tavcl utilidade, niio s6 pam inves
tigadores, que assim tcriam acesso 
facilitado a obra, como pelo 
publico em geral, primciro bene-
ficiario de uma futura publica~o 0 poeta, tal romo foi represenrado 
de toda a sua obra complcta. por A/math Ntgmros. 



EVORA 
CIDADE GEMEA 

DE FLORENCA 
A cidade de Evora vai ser, 

dentro em breve, a primeira 
urbe da peninsula iberica a estar 
geminada com a hist6rica e bela 
cidade italiana de Floren9a. Tal 
facto deve-se ao desejo da Ca
mara Municipal fiorentina em 
estabelecer a gemina9ao entre 
a sua cidade e uma cidade por
tuguesa de caracteristicas seme
lhantes, desejo esse manifestado 
ao embaixador portugucs em 
Roma, Tomas Andersen. 

0 chefe da missao diplomatica 
portuguesa na capital ita liana 
sugeriu a cidade de Evora, en
viando, atraves do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros, urn 
oficio a edilidade desta cidade 
onde apresentava a proposta, 
a qual foi aprovada por unanimi
dade, durante uma das reunioes 
da verea9ao eborense. 

A Camara da cidade alente
jana referiu, a prop6sito da apro
vayao desta proposta, que a 
cidade de Florenya goza de con
diy5es hist6ricas e de patrim6nio 
cultural que valorizam este acto 
de gemina9ao pelas condi<;:oes 
pr6prias de Evora. 

DESCOBERTA 
AROUEOLOGICA 
NA REGilD DE 

CELORICO DE BASTO 
Uma equipa do campo arqueo-

16gico da Universidade do Minho 
esta a explorar uma necr6pole 
com 4 mil anos de existcncia, 
localizada no caminho que liga 
a freguesia do Rego a estrada 
nacional Fafe-Chaves, proximo 
do Iugar de Pedroso. Este cemi
terio e constituido por uma duzia 
de covas de incineraylio que 
datam de ha 20 a 15 seculos 
antes da nossa era. Os trabalhos, 
que ate a altura compreenderam 
fases de esca va9ao, tern susci
tado enorme interesse entre os 
especialistas, dado que talvez 
seja possivel, atraves desta des
coberta, fazer luz sobre o ritual 
da morte entre os nossos ante
passados da !dade da Pedra. 

MUSEU ARABE 
EM MOURA 

A Camara Municipal desta 
vila pretende criar urn Museu 

Arabe. que seria o primeiro do 
genero no Alentejo, conside
rando a infiuencia e os vestigios 
da civilizaylio isliimica na regiiio. 
Recorde-se que Portugal e pais 
onde a influencia arabe-muyul
mana resultou da presenya isla
mica no nosso territ6rio entre 
os anos 711 e 1249 da nossa era. 

Para o efeito, foram ja esta
belecidos contactos com os 
Ministerios da Educa9ao e Cui
tum e do Comercio e Turismo, 
e bern assim com representa<;:oes 
diplomaticas dos paises arabes. 
Para instala<;:ao do projectado 
Museu Arabe, procedeu ja o 
municipio de Moura a aquisi-

A escritora Agustina Bessa Luis. 

PREMIO 
«RICARDO MALHEIROS » 
PARA A 
ESCRITORA 
AGUSTINA 
BESSA LUIS 

<;:lio de urn predio no Bairro da 
Mouraria - nome que nao podia 
ser mais adequado para o local 
em que se concretizara esta ini
ciativa, de inegavel interesse 
cultural. 

EMILIA ALVES 
EXPOS NA RFA 

A artista Emilia Alves expos 
em Heidelberg (Republica Fede
ral da Alemanha) algumas das 
suas tapeyarias baseadas em ilu
minuras medievais. A exposi<;:ao 
in tegrou-se nas festas daquela 
cidade alema e decorreu na res-

A classe \h tetras da Academia 
de Ciencias1e Lisboa, em sessao 
plenaria, aprovou os pareceres 
das comissoes de exame das 
obras concorrentes aos premios 
da referida Academia. Assim, 
foi atdbuido o premio Ricardo 
Malheiros ao romance «As Fu
rias», de Agustina Bessa Luis; 
o premio General Casimiro Dan
tas, ao ensaio «Do Significado 
Oculto da Menina e Moya», de 
Helder Macedo; o pn!mio de 

pectiva Camara Municipal, sen do 13 
promo vida por iniciativa da Fun
da9a0 Gulbenkian e patrocinada 
pelo Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros. Emilia Alves, que 
viu, assirn, as suas obras apre
ciadas pelo publico alemao, con
tinua entre nos uma remota 
tradi9ao de panos pintados que 
tem as suas origens na idade 
media. Tendo sido desenhadora 
da Fabrica de Tapeyarias de 
Portalegre e professora de dese-
nho em Elvas durante cinco a nos, 
a artista ve, deste modo, distin
guidos os seus inegaveis meritos, 
e reconhecido valor cultural a 
sua obra. 

tradu9ii0 Calouste Gulbenkian 
(poesia) foi atribuido «ex-aequo» 
a uma tradu<;:ao de Fernando 
Guimariies, «Poesia Romanica 
Inglesa», e a uma tradu.;ao de 
Egito Gon<;:alves, «Poemas da 
Resistencia Chilena»; o premio 
de tradu<;:iio Gulbenkian para 
ensaio foi atribuido a tradu9ao 
de Antonio Nogueira Santos da 
obra «Marxismo e Poesia», de 
George Thomson. 

li 
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JOAOUIM AGOSTINHO: 
TERGEIRO 
NA VOLTA A FRANCA 

Terminada que foi a Volta a 
Franc;a, considerada por muitos 
como a maior prova do ciclismo 
mundial, os animos da comuni
dade portuguesa neste pais live
ram motivos justificados para 
se encherem de desportivo orgu
lho: Joaquim Agostinho classi
ficou-se em 3.• Iugar! 

0 triunfo pertenceu ao frances 
Bernard Hinault, da Fra-Gitane, 
seguido de Joop Zoetemelk, da 
Hol-Mercier, sendo terceiro o 

portugues Joaquim Agostinho, 
intcgrado na equipa da Port
-Flandria. 

Joaquim Agostinho, o portu
gues que mais vezes tern parti
cipado nesta grande prova, obteve 
a sua melhor classificac;ao de 
sempre e mesmo a de qualquer 
outro corredor portugues. Jose 
Martins, que tambem participou 
no «Tour» de Franc;a, clasifi-

cou-se em 22.• Iugar. 

Joaquim Agostinlro: 11111 merecido 3.0 Iugar no <<Tour» , a melhor classi/lcar<iO d~ sempre para um corredor portugues na mais jamosa prom europeia. 



SIMOES DE NOVO 
NOS EUA 

Antonio Simaes. actualmente 
com 34 anos. ex-mternacional 
do Benfica, detxou o Uniao de 
Tomar (onde era jogador-tret
nador), para tr para os I:stados 
Unidos. Depots de Ja tcr enver
gado, durante tres epocas, a 
camisola dos <<All Star», da Ltga 
norte-americana, Stmoe firmou 
contrato com a equtpa <<New 
Jersey Americans», actual deten
tora do campeonato de futebol 
da America, segundo 
o director do Clube. 

0 futebolista portugu~ Sent
nho estreou-se no <<Cosmos>>, no 
jogo em que a sua nova equipa 
defrontou os «Astecas» de Los 
Angeles, vencendo por 2-1. Sent
nho. que fot avan~ado de centro 
do F. C. do Porto, assinou urn 
contrato com estc clubc de Nova 

GRECIA VENCE TRIANGULAR FEMININO 
CONCEICAO MOURA 

BATE RECORD NACIONAL 
Disputou-se no Estadio Na

ctonal o torneio triangular femi
nino entre as sel~aes de Por
tugal, Espanha e Grecia. A turma 
grega venceu ao somar 125 pon
tos contra 120 da Espanha e 

65 de Portugal. Nota saliente, 
o recorde dos 400 metros foi 
batido pela atleta do Santa Clara, 
Concei~iio Moura, a revelar 
grande forma. 

' 

Iorque por trcs ano\. Conrcir;tio Mourtt: no•·" «marm» nos 400 metros. 

CAM PEDES 
EM LAMEGO 

Uma colectividade que tern 
por nome «Cracks Clube de 
Lamego» conquistou a Ta~ Na
cional de Juvcnis de Futebol. 

Efcctivamente, pode-se rotular 
de significativo este acontcci
mcnto da temporada futebolis
tica nacional. E porque? Porque 
de uma proeza dos jovens lame
censcs se trata. Lamego cidade 
quase esquccida no que respeita 
a trofeus de futebol, tern agora 
o seu primeiro titulo nacional 
da modalidade, motivo suficiente 
de orgulho local, sc tivermos em 
atcn<;ao que a vit6ria nao foi 
fruto do acaso, mas sim de urn 
trabalho em profundidade que, 
por feliz iniciativa, se tern vindo 
a processar desde o principio 
da existcncia do simpatico clubc. 
0 «Cracks Clube de Lamego», 
que foi fundado em Julho de 
1974, conta com pouco mais de 
meio milhar de associados e. 
apesardenaopossuiraindacampo 
de jogos proprio, tern vindo a 
dcsempenhar relevante papel no 
seio da juventude da cidade, 
no que se refere as pniticas des
portivas mais correntes. Uma 
coisa fica assente desde agora: 
futebol de campeaes ja niio nasce 
somente em Lisboa, Porto ou 
Coimbra, assim como jogadores 
de categoria «internacional». 
Assim, do «Cracks» ja sairam 
alguns elemen10s: Tonie o «capi
tao» Jose Joiio para o Benfica 
e o «ponta-de-lan<;a» Henrique 
para o Sporting. Ficamos a dese
jar, ao mesmo tempo que a 
esperar, novidades crescentes e 
promctedoras desta jovem 
cquipa, ainda mesmo que os 
«grandcS>> lhe continuem a «pes
can> os seus bons valores. 

Simbolo do <<Cracks Club de I.Amego». 

15 

li 



16 

REGIONAL 

ARGANIL 
SUB SiD IDS 
AS FILARMONICAS 

Por solicita<;ao do presidente 
da edilidade de Arganil, a Secre
taria de Estado da Cultura con
cedeu a cada uma das cinco 
filarm6nicas daquele concelho 

as de Arganil, Coja, Barril 
de Alva, Vila Cova do Alva e 
Pomares o subsidio de 52 con
tos. Estas verbas destinam-se a 
aquisi<;iio e repara<;iio de ins
trumentos e a manuteo<;iio de 
escolas de musica. Trata-se de 
precioso incentive as filarm6ni
cas deste concelho, veiculos de 
divulga<;ao musical junto do 
povo da regiao e baluartes imor
redoiros da verdadeira cultura 
popular. 

AROUCA 
ELECTRIFICACOES 

Foi autorizada superiormente 
a electrifica<;ao de varios lugares 
destc concelho: Merujal, Alber
garia, Ponte de Telhe, Bouce
guedim, Cedinha, Ccla, Aldeia 
do Pisco e Telhc. Encontra-se 
igualmcntc em elabora<;iio o pro
jecto para electrificar o Iugar 
de Covelo. 

0 inicio das obras, teve Iugar 
a pouco, motivo por que toda 
a popula<;ao local sinceramente 
se congratula. 

AVEIRO __ 
LANCADO A AGUA 
0 NAVIO 
«PIN HAL NOVO » 

Com a presen<;a do secreta rio 
de Estado da Marinha Mer
caote, foi lan<;ado a agua em 
Aveiro o navio «Pinhal Novo» 
construido nos estaleiros Sao 
Jacinto. Esta nova unidade, a 
scgunda encomendada pela CP, 
destina-se :\ liga<;ao Lisboa-Bar
reiro, podendo transportar 1400 
passageiros, sendo o primeiro 
navio portugues equipadd com 
portal6s hidraulicos. Com a fu
tura entrada em actividade do 
«Tunes» e do «Pinhal Novo», 
elevar-se-a de seis para oito o 
numero de barcos da CP que 
efectuam a carreira diaria entre 
Lisboa e a vila do Barreiro, j3 
que entretanto o barco <<Evora» 
foi reurado do servi<;o. 

BARREIRO 
FABRICA DE FIBRA 
DE VIDRO 

Segundo anunciou o sema
nario regionalista «Jornal do 
Barreiro», vai ser montada no 
complexo fabril da CUF, em 
lins de 1979, uma fabrica des
tinada a produ<;ao de fibras de 
vidro para a industria de phis
ticos refor<;ados. 

Esta nova umdade fabril que 
utilizara materias-primas nacio
nais. tais como dolomite, cao
lino, calcarios, etc., evitara a 
saida significativa de divisas e 
criara para cima de 100 postos 
de trabalho. 

BEJA 
NOVA ESCOLA 

Visa ndo a forma<;ao de tt~cnicos 
especiali1ados em materias ine
rentcs ao descnvolvimento da 
regiao. com particular incidencia 
nos sectorcs da pecuaria, gestao 
agricola e industrias transforma
doras, vai ser instalado na cidade 
de Beja urn institute para o ensino 
superior curto, revelou o jornal 
«Diario do Sui» que se publica 
em Evora. A fase de instala<;ao, 

segundo o mesmo diario regio
nalista. esta em principio apra
tada para estc mes de Abril, 
pensando-se no aproveitamento 
do Seminario de Beja para o 
efeito, dado scr o edificio que 
melhores condi<;oes oferece para 
o funcionamcnto da Escola. 

BELMONTE 
0 plano de actividades da 

Camara M umcipal desta vila 
mciUJ obras de saneamento ba
,ico, melhoria da rede de esgotos, 
cdifica<;ilo de pontoes. abertura 
de arruamentos e diversos outros 
melhoramcntos urbanos. Algu
mas obras encontram-se ja em 
curso, enquanto outras aguar
dam comparticipa<;iio financeira 
ou estiio ainda em estudo. 

Belmonte e uma pequena vila 
serrana da Beira Baixa, assu
mindo certa notariedade por ter 
sido o berco de Pedro Alvares 
Cabral. Alguns marcos celebres 
da sua h1st6ria podem ainda 
ser apreciados: Torre de Sao 
Cornelio, fontes, curtos tro<;os 
de estrada romana. De passado 
mais recente, o castelo, a igreja 
de Sao Tiago de Belmonte e 
convcnto de Nossa Senhora da 
Expcran<;a. Belmonte c sede de 
pequeno concelho - cerca de 
130 quil6metros quadrados -

com c1nco freguesias onde vivem 
cerca de sete mil habitantes. 
A sua principal industria e a 
de confec<;oes, mobilizando cerca 
de 600 trabalhadores, seguida da 
agricuhura, quase de subsisten
~ia: vinho, azeitc, bata e frutas. 

0 actual plano de actividades 
da Camara Municipal, embora 
modesto, encontra ceo no seio 
da popula<;iio, pclo inegavel pro
gresso que traz a uma terra att! 
agora quase esquecida. 

COIMBRA 
HOSPITAL CENTRAL 

0 custo da constru<;iio do novo 
Hospital Central desta cidade, 
segundo foi revelado recente
mente, ascendera a tres milhoes 
de contos, incluindo j3 os trinta 
mil contos destinados as infra
-estruturas de apoio e o acres
cento de mais um piso ao pro
jecto inicial, para os servi<;os 
de ginecologia. 

A obra encontra-se oeste mo
mcnto na sua fase de projecto 
- ja do conhecimento publico 
prevendo-se o inicio das obras 
para a Primavera de 1979, pelo 
que estA a ser elaborado urn 
calendario das v~hias rases 'de 
constru<;iio. 



ESPINHO 
VAl TER 
UM COMPLEXO 
DESPORTIVO 

A cidade de Espinho tra pos
suir, dentro em breve, urn com
plexo desportivo a altura da 
sua importancia e das suas neces
sidades. A garantia da realizac;iio 
desta obra e 0 entusiasmo ine
gavel e o espirito de iniciativa 
das entidades responsaveis e dos 
homens ligados ao sector des
portivo. 0 plano para a execuc;iio 
do complexo data de 1976, e a 
sua implantac;iio sera feita no 
Iugar da Cuimbra, a norte da 
Ribeira de Silvalde, numa zona 
que envolve tambem o projecto 
do parque da cidade, ja apro
vado pela Assembleia Municipal. 

0 estadio a construir, com 
capacidade para 40 mil pessoas, 
tern a comparticipac;iio de mais 
de 20 mil contos da Empresa 
Solverde, de acordo com o con
trato da explorac;iio da zona de 
jogo. No mencionado complexo 
pretende-se ainda construir urn 
campo de treinos relvado, com 
estruturas para a pratica de atle
tismo, uma piscina, urn pavilhiio 
gimnodesportivo, recintos poli
valentes descobertos e urn campo 
de futebol. 

GUARDA 
HABIT A CAD 
E OBRAS POBLICAS 
NO DISTRITO 

0 Ministerio da Habitac;iio e 
Obras Publicas tern programados 
para o corrente ano, no dis
trite de Braga, investimentos 
cujo montante ultrapassa urn 
milhiio de contos e que respeitam 
sobretucio a construc;oes escola
res e a habitac;iio. Estiio previstas 
a construc;lio de mais I 759 fogos, 
no valor de 500 mil contos, e a 
aquisic;ao de 134 hectares de 
terrenos para novos empreendi
mentos nesse campo. No sector 
do saneamento basico, encon
tram-se programadas obras de 
abastecimento de agua, a partir 
do rio Cavado, a fim de bene
ficiar as populac;oes de varios 
concelhos do distrito. 

Acaba de iniciar a sua publica~iio o quinzenano regional «Jomal do Zi!zere», cuja redac~iio e 
administra~iio esui radicada na localidade do mesmo nome. No seu editorial o no1•0 orgiio da imprensa 
periodica regional salienw que «Depois de «0 Zezenm e de «Gazew do Zezere». <<lorna/ do Zi!zere» vai 
constilllir a terceira tentativa de se fazer a nivel do concelho de Ferreira do Zi!ere uma informa~iio escrita 
que visara essencialmente a defesa dos interesses e do progresso deste concelho e suas gentes, englobando 
niio so as que vivem na sua terra natal. mas wmbbn as que trabalham em Lisboa. resto do Paise eSII·an
geiro». Ao «Jornal do Zezere» terra de surto emigratorio numeroso, desejamos melhores sucessos no 
cumprimento das tarefas a que se propoe. 

ILHAVO 
FAD RICA 
DE TRACTORES 

A montagem de uma fabrica 
de maquinas agricolas e tracto
res e 0 objectivo que tern em 
vista urn grupo de refugiados 
das ex-col6nias que para o efeito 
vai formar uma sociedade. 
A fabrica sera edificada em 
ilhavo, estando ja estudado o 
local da sua implantac;iio. 

0 empreendimento, que na 
sua primeira fase esta orc;ado 
em 80 mil contos, ira numa 
segunda fase ter a compartici-

pac;iio de uma empresa espa
nhola e, provavelmente, de uma 
outra alemii. Segundo se julga. 
85 por cento da produc;iio des
tina-sea Ar:r_ca, designadamente 
a Angola, ~\de o mercado est.a 
ja garantido. A empresa ficara 
a denominar-se Iberia e empre
gara na sua primeira fase cerca 
de cern traba lhadores. 

MANGUALDE 
HABIT A CAD 

0 municipio de Mangualde 
vai instalar mais 30 casas pre
·fabricadas destinadas a familias 

de fracos recursos econ6micos. 
As casas ficariio situadas na 
<<Mata da Camara», junto da 
antiga col6nia de ferias da CP. 

COMPLEXO TURISTICO 
Urn complexo turistico a cons

truir em Mangualde, no Monte 
da Senhora do Castelo, impor
tara em 55 mil contos; o con
junto sera composto por urn 
hotel, com oitenta e cinco quar
tos, restaurante e «snack-bar». 
Preve-se que as obras se iniciem 
muito em breve, o que ira valo
rizar a regiao, pois nao ha alo
jamentos para os turistas que 
visitam a vila e arredores. 
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55° ANIVERSARIO 
DA CASA DO MINHO 

Na celebra~ao do 55.0 aniver
sario desta agremia~ao, tiveram 
Iugar varias iniciativas, de entre 
as quais se destacou a inten~o 
de formar o «Cons6rcio Indus
trial e Turistico do Minho» 
(CITURIM), contando-se com 
investimentos de emigrantes e 
habitantes locais, nomeadamente 
industriais, para alt!m da possi
vel participa~o no projecto, as 
Camaras Municipais da regiiio. 
Esta informa~iio foi prestada aos 
6rgaos de informa~ao, em con
ferencia de imprensa realizada 
na Casa do Minho em Lisboa, 
por altura do inicio das citadas 
comemora~es, pelo seu presi
dente, eng.• Paulino Magalhaes. 
Entretanto foi tambem apresen
tado o recem-formado Rancho 
Folc16rico da agremia~ao. 

Ainda a prop6sito da cria~iio 
do CITURIM, seria afirmado 
que urn primeiro investimento 
seria feito na capital - de modo 
a evitar todo o tipo de bair
rismo - construindo uma resi
dencial, com restaurante, que 

servira varios objectives, funcio
nando como que uma ante
-camara daquilo que o turista 
ira encontrar no Minho: paisa
gens e monumentos em fotos 
sugestivas, gastronomia, urn 
museu de artesanato minhoto, 
etc. Estas afirma~oes foram, no 
entanto, antecedidas de uma 
pequena introdu~iio onde se 
salientou que o maior numero 
dos turistas que visitam o Pais, 
entram pelo Minho, especial
mente pela fronteira de Valen~. 

MIRANDELA 
PASSARA A CIDADE 

Foi com este titulo que o 
semanario regionalista «Mensa
geiro de Bragan~> anunciou a 
noticia que passamos a trans
crever, com a devida venia: 

«Segundo informat;:oes muito 
recentes, colhidas na Camara 
Municipal de Mirandela, aquela 
vita prepara-se para passar a 
cidade, dentro de muito pouco 
espa~ de tempo. Com efeito, 
admite-se a hip6tese de ser ele
vada a categoria de cidade, nas 
pr6ximas festividades de Nossa 

Senhora do Amparo, que tern 
Iugar em fins de Julho e prin
cipios de Agosto». 

A concretizar-se esta noticia, 
o distrito de Bragan~ passara 
a contar com tres cidades. 

PINHEL 
ACTIVIDADE DO 
MUNICiPIO 

0 municipio de Pinhel, que 
programou, para este ano, obras 
diversas, no valor de cerca de 
72 mil contos, vai dispender 
32 milhoes de escudos na cons
trut;iio de redes de saneamento 
nas diversas freguesias do con
celho. No tocante a novos arrua
mentos, esta previsto urn dis
pendio da ordem dos dez mil 
contos para o corrente ano. 

SANDOMIL l SEIA) 
PONTE 
SOBRE 0 RIO ALVA 

0 semanario «A Comarca de 
Arganil» anunciou que a Camara 
Municipal do concelho de Seia 

0 /evantamento popular cltefiado por Maria da Fonte, em Povoa de I.Anltoso, segundo gravura da epoca. 

0 semanario regionalista «Maria da Fonte» anunciou, com vivo entusiasmo, a inaugu
ra9ii0 em 15 de Agosto da monumento a Maria da Fonte, na sua terra natal, ou pelo menos 
naquela que a lenda popular /he atribui, Povoa de Lanhoso. 

Grande aspira9iio local, a inaugura9iio da esuitua de uma das heroinas mais populares 
do periodo do nosso liberalismo e iniciativa que tem vindo a ser adiada desde hti dez anos, 
1endo sofrido vicissitudes de varia ordem que, no entanto, a participa9iio popular em subscri9iio 
ptiblica conseguiu ultrapassar finalmente. 

recebeu propostas para a cons
tru~iio da ponte de Sandomil, 
sobre o rio Alva. Abertas as 
mesmas, verificou-se que a mais 
baixa era de 6 229 955 escudos, 
de uma empresa com sede em 
Setubal. A Camara deliberou 
remettr as referidas propostas 
e demais documenta~iio a Direc

. t;iio de Viacriio Rural a fim de 
emitir o necessario parecer. 

SANTIAGO DO CACEM 
OBRAS POBLICAS 

Totaliza 136 mil e 333 contos 
a execut;:iio de obras publicas 
a levar a efeito, este ano, pela 
Camara Municipal de Santiago 
do Cacem, de acordo com o 
respective plano de actividades. 
Assim, em projectos de habita
t;iio, aquela edilidade gastara 
cerca de 28 mil contos; na ins
tala~iio de urn museu, 2 mil e 
333 contos; na construcriio de 
redes de agua e tratamento de 
lixos, 48 mil contos; na cons
trucriio e beneficia~o de estra
das, 57 mil contos e na compra 
de equipamentos, mil contos. 

TEIXOSO 
RANCHO FOLCLORICO 

0 semanario regionalista 
«Noticias da Covilhii>> anunciou 
a pr6xima cria~iio de urn rancho 
folcl6rico na vila do Teixoso. 
A iniciativa, que, segundo aquele 
jomal, parece ter sido recebida 
com entusiasmo, partiu de urn 
grupo de jovens de ambos os 
sexos que tern vindo a proceder 
aos ensaios necessaries ao aflna
mento geral desta feliz promo
~ao de ambito cultural. 0 sema
nario, por seu turno, recordando 
o passado vivido nesta locali
dade em questoes relacionadas 
com o folclore e as tradi~oes 
populares, salienta a determi
nado passo: «Cabe aqui recor
dar, como nao podia deixar de 
ser, ainda que curta, a existen
cia na nossa terra do «Rancho 
Folcl6rico Serra da Estrela» do 
Grupo Desportivo Teixosense, 
em cujos bailados e cantares se 
repercutiam a natural caracteri
zat;:iio e pr6pria vivencia do nosso 
povo, estampados em «Monda 
do Trigo», «Sacha do Milho», , 
«Ceifas», «Vindimas», e «Varejo 
da Azeitona», ca rac terizando, 
desta maneira, a grande azafama 
da vida agricola da sua regiiio, 
nas principais epocas que decor
rem da Primavera ao Outono 
de cada ano». 



A CORES 

I CONGRESSO 
DAS COMUNIDADES ACOREANAS 

Com urn discurso do chefc 
do Governo Regional, Mot.t 
Amaral, encerrou-se o I Con
gresso das Comunidades A~o
rianas que decorreu simultanea
mente nas tres capitais deste 
arquipelago, durante tres dias. 
Cerca de uma centena de comu
nica._oes respeitantes a varios 
temas - vivcncia das comuni
dades, educa~ilo, cultura, comu
nica~ilo social, comercio, indus
tria, investimentos, transporte; 
e turismo proferidas perant.: 
cerca de quatro centenas de delc
gados procedentes do Brasil. Ca
lifornia, Nova lnglaterra , Ca
nada, Bermudas, Lisboa e outros 
centres comunnarios, salienta
ram a necessidade de estreitar 
rela~oes entre as comunidades 
a~orianas espalhadas pelo 
mundo. 

Os debates e comunica~oes, 
que sc descnrolaram, respectiva
mente, em Angra do Heroismo. 
Ponta Delgada e Horta, abor
daram aspectos importantes para 
o desenvolvimento das ilhas 
scndo de referir que, no dizer 
da Comissao Organizadora. o 
numero de naturais dos A~ores 
ou de filhos de a~orianos a residir 
noutros paises e mais do que 
o triplo da popula~ilo do arqui
pelago. 

A sessile de encerramento, que 
foi presidida pelo Prcsidente da 
Assembleia Regional, Alvaro 
Monjardino, estiveram presentes 
todos os congressistas e as mais 
importantel> autoridades civis e 
militares da regiao autonoma, 

A ilha do Pico, •·isla da cidade do Horta. 

nomeadamente, o comandante
·Chefe das For~as Armadas, gene
ral Alves Morgado, secretaries 
regionais, deputados a Assem
bleia da Republica e a Assem
bleia Regaonal. 

Entretanto, relativamente ao 
Congresso agora realizado, ficou 
bern patente o interesse do Go
verne Regional de que o mesmo 
tenha continuidade. Mota Ama
raL no discurso de encerramento, 

referiu-se ao ass unto sublinhando 
a importancia de se manterem 
estruturas «minimas organizati
vas» que sejam «canais de comu
nica~ao abertos entre as varias 
comunidades e o arquipelago». 
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ACORES 

2° CONVENTO 
DE S. BOAVENTURA 
No desejo de preservao;:iio de 

urn passado que data da des
coberta das Flores ( 1452) por 
Diogo de Teives, o convento 
de S. Boaventura, em Santa 
Cruz das Flores, fo i, no Veriio 
passado, entregue a Secretaria 
Regional da Educa~iio e Cui- . 
tura, pela Santa Casa da Mise
ricordia local, a fim de ser res
taurado e ter a sua conservao;:iio 
assegurada. 

Trata-se de solida construo;:iio 
dos fins do seculo XVII, man
dada erguer por Frei Diogo das 
Chagas, em cumprimento de urn 
voto religioso no sentido de que 
fosse restaurada a independencia 
portuguesa, depois do periodo 
filipino. 0 frade chegou a armar 
cern homens, que partiram para 
a Terceira, com o objectivo de 
colaborarem na expulsiio dos 
castelhanos. 

Acontece, porem, que ate agora 
a citada Secretaria regional ainda 
nao tomou posio;:iio no sentido 
de efectivamente proteger tal 
imovel, que na decada em curso 
ja foi pilhado por duas vezes. 
Estes e outros problemas, de 
inegavel e urgente resoluo;:iio, sao 
prioridades que o grupo de habi
tantes das Flores pensam em 
defender e proteger na medida 
das suas possibilidades. 

«ILHA TERCEIRA » 
Com o titulo em epigrafe 

comec;ou a ser distribuida uma 
nova revista mensa!, com a ti ra
gem inicial de 1500 exemplares. 
0 director da nova revista e 
Luso Martins e o redactor prin
cipal Joaquim Gomes da Cunha. 
A publicao;:ao foi distribuida no 
arquipelago, mas a sua expansao 
visa, tambem, as comunidades 
de emigrantes ao;:orianos no Ca
nada e Brasil. 

AEROPORTO 
DO FAIAL 

0 Aeroporto do Faial esta 
a ser dotado de urn sistema de 
sinalizac;ao luminosa, que per
mitira a aterragem de aparelhos 
a qualquer hora do dia ou da 
noite. Para a montagem de tal 
sistema, na qual cola bora a Foro;:a 
Aerea Portuguesa, deslocou-se 
ao Faial o comandante Maia, 
conselheiro tecnico da Empresa 
Publica de Aeroportos e Nave
gao;:iio Aerea. 

SALVAR 0 PATRIMONIO CULTURAL 
Por iniciativa de urn grupo 

de habitantes das Flores, inte
ressados na prote~ao do patri
monio artistico, etnografico e 
cultural da ilha onde nasceram, 
e com o apoio da estao;:iio fran
cesa de telemedida ali existente, 
manifestou-se, recentemente, 
certo empenho na recolha de 
documentos de varia ordem no 
sentido de se completar a his
toria das Flores e dos seus ha bi
tantes. 

0 referido grupo de habitantes 
da ilha esta actualmente a pro
ceder ao restauro de uma antiga 
instalao;:iio artesanal de extracc;lio 
de oleo de baleias pelo processo 
de fusao de caldeiras de ferro, 
tal como o teriam feito no pas
sado os primeiros colonizadores 
do arquipelago. 

Uma paisagem da ilha das Flores. 

Entretanto, os animadores cul
turais florenses pretendem orga
nizar urn museu etnografico, ba
seados no decreto regional que, 
em Outubro de 1977, estabeleceu 
a criao;:iio de casas de etnografia 
na regiao dos Ac;ores. Os refe
ridos animadores culturais, dese
jam, tambem, reconstruir inte
gralmente uma casa primitiva 
tradicional das que se usavam 
nas primeiras decadas do povoa
mento, por volta de 1600. 

Por outro lado, os mesmos 
florenses, lamentam-se que es
trangeiros radicados na ilha te
nham adquirido a maior part<: 
daquilo que fazia parte integram~ 
do seu patrimonio, sem que at~ 
ha data algo tenha sido feitt> 
para salvaguardar este ultimo. 

FUNDO DE APOIO 
A COMUNICACAO 

SOCIAL 
Foi ja publicado no «Jornal 

Oficial» da Regiiio Autonoma 
dos Ac;ores, o decreto regula
mentar que cria o Fundo de 
Apoio aos 6rgiios de Comuni
cao;:iio Social. 

Este organismo, directamente 
dependente da Presidencia do 
Governo Regional, tern como 
principais objectivos promover 
a expanslio da comunicac;ao so
cia~ tanto dentro como fora 
da regiiio - nomeadamente nas 
zonas de forte implantac;iio de 
comunidades ac;orianas - , estu
dar a situao;:iio particular de cada 
6rgiio de informac;iio, sua renta
bilidade e expansiio, bern como 
a reduc;iio de encargos e formao;:iio 
de profissionais. 

ESTRADAS 
Em 1979, ficam concluidos 

os trabalhos de pavimentac;ao 
a betuminoso nas estradas nacio
nais da ilha Graciosa, uma das 
mais pequenas dos Ac;ores. Se
gundo informac;oes prestadas 
pelo director das Obras Publicas 
do antigo distrito de Angra do 
Heroismo, Marcelo Bettencourt. 
As estradas nacionais da Gra
ciosa totalizam 76 quil6metros 
e encontram-se ja betuminadas 
em 86 por cento. Quanto a 
Sao Jorge, a rede e de 113 qui-
16metros e encontra-se pavimen
tada a betuminoso em 71 por 
cento. 

HABITACAO 
Para tentar por cobro ao pro

blema habitacional dos Ao;:ores, 
a Secretaria Regional do Equi
pamento Social distribuin'l, du
rante este ano, pelas diversas 
Camaras Municipais do arqui
pelago, uma verba de 20 milhoes 
de escudos, destinada essencial
mente a recuperao;:iio de habita
c;oes degradadas. A distribuio;:iio 
de tal soma obedecera a urn cri
terio para o qual contribui de 
forma importante, 0 numero de 
freguesias e de unidades a melho
rar em cada concelho. So podem 
ser contempladas familias com 
urn rendimento liquido «per ca
pita» nao superior a mil escudos 
e nunca com montantes superio
res a 60 000 escudos por fogo. 
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Nao ha a menor duvida de que o numero 
de pessoas que se dedicam aos mais diversos 
tipos de colec~;oes, esta constantemente a 
aumentar. 

Na verda de, tudo se colecciona - e cada 
vez mais. Coleccionam-se selos e botoes; 
moedas e frascos; medalhas e bengalas; 
autocolantes e capicuas; saquinhos de a<;u
car e porta-chaves; r6tulos de hoteis e 
caixas de f6sforos; cinzeiros e dedais; copos 
e soldados de chumbo; notas de banco e 
programas de espectaculos, enfim, urn nunca 
mais acabar de coisas. 

Por outro !ado, para alem daqueles que 
se intitulam coleccionadores. deve contar-se 
ainda com uma quantidade imensa de outros 
que embora tambem o sejam, disso niio se 
deram conta. 

Entre todos os numerosissimos objectos 
coleccionaveis, os selos sao, por certo, os 
que contam com maior volume de adeptos. 
De tal maneira que existem milboes de 
filatelistas em todo o mundo. 

Em Portugal e tambem muito grande o 
interesse por esta modalidade. Tao grande 
que muitos portugueses que tiveram de 
procurar o seu sustento fora do Pais e que 
a ela ja se dedicavam, mesmo em terras 
distantes nao abandonaram o seu pas
tempo favorite. 

Podemos mesmo dizer sem receio de 
errar ou exagerar que em todos os nucleos 
portugueses espalhados pelos cinco conti
nentes, existe maior ou menor numero de 
devotados coleccionadores de selos. 

Em alguns casos, fomaram-se ate agre
mia<;oes filatelicas portuguesas \mo por 
exemplo na Jnglaterra, Holanda Estados 
Unidos e Alemanha Federal. 

A prop6sito merece especial cita<;iio o 
Clube Filatelico Portugues que tern sede 
em Stuttgart e que por ocasiao do seu 
terceiro aniversario completado em 16 de 
Mar<;o do Corrente a no, diligenciou e obteve 
dos Correios de Portugal um carimbo alu
sivo ao acontecimento que funcionou em 
Lisboa, naquela data. 

Tendo em aten<;iio que a Filatelia pode 
ser um excelente elo de liga~;ao entre os 
emigrantes portugueses e o seu pais natal, 

propoe-se desde ja que outras agremia<;oes 
sigam o exemplo desta. Repare-se que para 
o efeito, podem ate ser associar;;oes sem 
qualquer ligar;;iio com a Filatelia. 

Uma maior clarifica~;ao sobre o interesse 
destes carimbos e a forma de os conseguir, 
serao temas a deseovolver futuramente. 

Podem contar connosco. 

SELOS EVOGAM 
OS DEZANOVE SECULOS 

DE CHAVES 
Esta Revista ja noticiou que a cidade de 

Chaves atinge este ano a provecta idade 
de 1900 anos. 

Varios tern sido os actos comemorativos 
de tao significative aniversario. Entre eles, 
esteve presente a Filatelia, como alias e 
tradicional em ocasioes semelbantes. 

A sua participar;;iio concretizou-se a 14 
de Junho atraves da emissiio de dois selos 
destinados a assinalar os 19 seculos do 
Municipio de Chaves. Um deles e ilustrado 
com urn aspecto parcial da magnifica e 
majestosa ponte romana que une as duas 
margens do rio Tiimega onde a cidade esta 
implantada. 0 outro, reproduz um padriio 
cilindrico de granito, conhecido como «Pa
driio dos Povos» que contem uma inscri<;ao 
latina pela qual se pode comprovar a exis
tencia desse municipio no seculo I. 

Para alem dos dois referidos selos, damos 
tambem a conhecer o carimbo especial de 
primeiro dia destinado a obliterar aquelas 
estampilhas na data do seu lanyamento 
em circula<;iio e ainda a ilustrar;;iio do sobres
crito especial confeccionado pelos err. 
como habitualmente, com o fim de os inte
ressados nele colarem os selos e aporem o 
aludido carimbo. 

XIX SECVLOS~' 
DO MVNICIPIO B 

\~CHAVES u 
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VEJA COMO E FACIL RECEBER MENSALMENTE A REVISTA 

EDI~iO-EUROPA * 
ENVIE 0 SEU PEDIDO PARA: REVISTA ~25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS• 

ServiQo de ProgramaQao e Apoio da Embaixada de Portugal 
&, Passage Dombasle-75015-Paris-FRANCA 

EM LETRA BEM LEGiVEL, INDIQUE: 

NOME ______________________________________________ ___ 

IDADE ______________________________________________ ___ 

PROFISSAO -------------------------------------------MORADA __________________________________________ _ 

lOCALIDADE ___________________________________________ _ 
PAIS ________________________________________________ _ 

JUNTE A IMPORTANCIA DA ASSINATURA EM CHEQUE OU VALE DO CORREIO, PASSADOS EM 
NOME DE EMBAIXADA DE PORTUGAL-REVISTA ~25 DE ABRIL• 

PRE~O DAS ASSINATURAS 
( 12 NUMERUS / VIA dRU) 

Portugal a Espanlla 300$00 
Fran~a 40 F.F. 
Alemanlla Federal 20 D.M. 
B61glca 350 F.B. 
Luxemburgo 350 F.B. 
Holanda 20 Fls. 
lnglaterra 5 £ 
Suf~a 20 F.S. 
Outros palses (exclulndo Portugal a Espanlla) 
o correspondent& em moeda local a 400$00 

*A EDI~iO-EUROPA DA REVISTA ·25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS• ~ IMPRESSA EM PARIS (FRAN~A) 
E EDrTADA PELA EMBAIXADA DE PORTUGAL 





24 A Ilha da Madeira e de 
forma~ao vulcanica do periodo 
terciario e situa-se em pleno 
Oceano Atlantico. Tern uma 
orienta~ao este-oeste, cujo 

tas e Selvagens. Sao tres as 
ilhas Desertas: Dheu Chao, 
Deserta Grande e Bugio. Estas 
Ultimas tern uma superficie 
total de 14 km2 e estao inclui-

comprimento maximo e de das no concelhos de Santa 
cerca de 58 km, entre as Pon-
tas do Pargo e de S. Louren~o. 

A maior largura - 23 km -
encontra-se desde a Ponta de 
S. Jorge a da Cruz. Situa-se 
a 32° 38', de latitude norte, 
e a 16° 54', de longitude Oeste 
de Greenwich. A sua area 
e de 736,75 km2. 

0 arquipelago da Madeira, 
alem das ilhas habitadas 
- Madeira e Porto Santo -
conta tambem com as Oeser-

HISTORIA DA 
DESCOBERTA 

No manuscrito «Libro del 
Conoscimiento de todos los Rey
nos», de meados do seculo XIV. 
existem referencias ao arquipe
lago, assim como a sua repre
senta,:iio em mapas italianos e 
cataliies do mesmo seculo, ja 
com alguma correcc;lio geogra
fica e com a denomina,:iio que 
viria a ser, mais tarde, defini
tiva - porto santo,legname (Ma
deira) e deserte - ; o facto de 
navios mediterranicos frequen
tarem as Canarias, lorna prova
vel, na l6gica das rotas de en tao, 
a escala madeirense. A isto se 
junta o facto do Machico, que 
ao· inves do que se possa supor 
niio provem de Machim, corres
ponder ao nome, assinalado em 
documentos portugueses dos fins 
do seculo XI V, de urn maritimo 
portugues. Este conjunto de cir
cunstancias tornaram inaceita-

vel a tese de Zurara e de Joiio 
de Barros sobre o descobrimento 
quatrocen tista do arquipelago, 
atribuidoaJoiioGon,:alvesZarco 
e a Tristao Vaz Teixeira. 

Efectivamente, o que se pode 
dizer a tal prop6sito consiste, 
seguramente, no seguinte: o ar
quipelago volta a actualidade 
por alturas de 1415, no inicio 
da expansao e concorrencia luso
-espanhola pelo dominio da costa 
marroquina. Nesta conjuntura 
se situa o redescobrimento, ou 
posse oficial, do arquipelago pe
los portugueses, cuja interpreta
c;ao mais veridica foi dada por 
Duarte Leite, na sua «Hist6ria 
dos Descobrimentos» (vol. I, 
Lisboa, 1960), onde se afirma 
que o povoamento foi devido 
«a portugueses, niio se sabe ao 
certo quais, depois de 1419 e 
antes de 1425, ano em que se 
iniciou o povoamento da Ma
deira por Joao Gon,:alves Zarco 
e Tristlio Teixeira, e o do Porto 

Cruz, Madeira. Estas ilhas Distando apenas 22 milhas 
tern enorme interesse para a da cidade do Funchal, a sua 
pesca desportiva - embora fauna e flora maritima, de 
continuem desabitadas - dada inestimavel valor, fazem del as 
a variedade de peixe que se urn relicario natural nos polui-
acolhe no mar que as rodeia. 

PORTO SANTO 

DE ERTAS 

Santo por Bartolomeo Peres
trelo». 

Sabe-se que o projecto de 
povoamento do arquipelago, 
donde quer que ele tenha par
tido, foi aceite por D. Jolio I. 
Na realidade, cerca de 1425, 
Jolio Gon,:alves Zarco, munido 
de instruc;oes reais para a dis
tribuic;lio de terras insulares e 
na companhia de Bartolomeo 
Perestrelo e Tristlio Teixeira, a 
quem se haviam destinado, res
pectivamente, Porto Santo, e 
Machico, aporta a baia que se 
vira a denominar Funchal. Ia 
para ficar. Acompanhava-o a 
familia e urn primeiro grupo de 
povoadores da pequena nobreza, 
gente de condic;ao modesta, entre 
a qual antigos presos das cadeias 
do Reino. 

A ILHA E A SUA BELEZA 
MISTERIOSA 

A Ilha da Madeira esteve 

dos mares dos nossos dias, 
motivo suficiente para des
pertar nas autoridades locais, 
como foi o caso recente, ini
ciativas para a sua defesa e 
preserva~ao de todos os pes
cadores furtivos. 

As Selvagens - Selvagem 
Grande, Selvagem Pequena e 
o Dbeu de Fora -, estao afas
tadas da Madeira por 280 km 
de mar. 0 seu interesse reduz
-se, apenas, a existencia de 
centros piscatorios. 

duran te longos seculos ligada as 
mais variadas lendas da mari
nhagem que percorria o Atlan
tico. Escritores, mais ou menos 
fan tasistas, tern - !he sucessiva
mente atribuido origem paradi
siaca, nela instalando o reino 
das amazonas da mitologia grega, 
ou imaginando ai os residuos 
de uma civiliza,:lio escapada a 
hectombe cicl6pica, civiliza,.ao 
consagrada na literatura pelo 
nome fabuloso de Atlantida. 

0 facto e que os nevoeiros 
constantes em que se encontra 
envolta conferem a Madeira o 
ar de misterio e Jenda que, sem 
duvida, mais do que qualquer 
outra coisa, contribuiram para 
motivar a imagina,:lio das gentes 
da epoca, imaginac;lio povoada 
de explicac;oes mito16gicas, ter
rificas ou em busca do paraiso 
perdido, ja que rareavam as 
explicac;oes cientificas por esses 
tempos. 

Mas nlio seria propriamente 



Asf'<'Cio dtl •·tlo de Porto Soma 

um novo paraiso para esscs pri
meiros povoadorcs'? 

Aos reccm-ehcgados. a llha 
de tcrras ;tlcantiladas e densa
mente arbon7adas. rasgadas por 
sulcos profundos das ribeiras. 
quasc secas no Verao, mas com 
cheias ac1denta1s, embora pouco 
durad01ras no lnvcrno. oferecia 
made1ras em profusiio. para casas 
de emergcncia, con>truc;ao naval 
c. mais tarde, cxportac;ao. Exis
tia £1gua abundantc que, todavia. 
para fccundar adcquadamcnte as 
leivas. cxigia a canalizar;iio (as 
lcvadas): avistavam-se aves que. 
de tao moccnte'>. pousa\'am. com 
o scu que de paradl>iaco. no' 
ombros do> pnmc1ros madeiren
ses c. claro cstit. ha' ia peixe. 
que decerto nao tardou a ser 
1mportantc \llualha para a sub
sistcncia do pnmc1ro miclco de 
povoadorcs. 

Par.1 ali deitar rai7es, entre 
fr:~gas gigantcs c arvorcdos vir
gens. f'oi nc,css{trio cncetar de
prad;u;ocs. No inicio. para im
provisar frustes habitac;oes de 
ramadas pouco scria preciso. 
mas para dcsbravar terras de 
culuvo f01 necess:mo por fogo 
its matas. iiS lJU3i'> sc lanc;a' am 
em seguida as scmente': a seguir. 
chegou o gado tra11do do conti
nentc. numa replica fabulosa da 
ArC'.t de oc. mlllllciada pelo 
Reiecomandada pelo«patriarca» 
atliintico. Joao Gonc;alvcs Zarco. 
A rcsponsabilidadc cxplieita da 
coloni7ac;iio da llha coubc. e 
nao podcria dcixar de ser assim. 
ao Estado. pcrsonificado pclo 
Rei. dados os encargos finan
cciros da empresa e as rcper
cur~oes mternacionai' da ini
ciati\a, 

DIVISAO AD'\11NISTRATIVA 
E POP LA(AO 

0 povoamcnto da llha e. con
sequentcmcnte. de todo o arqui
pclago. dcsde as suas o rigens. 
consti tu iu pur.t e simplesmente 
uma << transplantac;iio)) para terras 
oceiinicas lJUe, nessa cpoca. tal 
como hoje de certo modo. eram 
encarada~ como o extremo oci
dental da Europa. ao e de 
estranhar. pois. que o trac;o mais 
fundo dcssc povoamento seja. 
afinal. a fidelidadc as cstrutu.ras 
cconomicas. sociai e ad\Pin\S
trativas do Podu aJ c nt?.1enta1. 
A M< dcir·t ap · ' ;~~-se. assirn. 
como n. 'tO' rra e 'ii da 
i1 terra - 'ft • a mfitt:-P*tria, ue, 
em ve; de '011q 1!!8 ;t aos mou
ros. como o 1'\). , 'fora tirada 
do sih!nci6 atla'nti_co em que 
juia c para a qual ..e transpor
taram a lingua. a religiao. as 
leis. os costumes e as ferra
menta~ trad1cionais do conti-
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A m<"OII/rmcli>·el bele:a c/as paisagens cia Aladerra <' dt• Porto Santo esui bem patt•lllt· 111!.11<' co11jrmto de image11s de :o11a.t do litoral e do interior. 



Vista atirea da cidade do fimchal. sede de um dim·ito com 253 220 habiumtes. segundo o rl/timo censo populaciona/ 

nen te. Todavia. como nao podia 
deixar de ser, simultaneamcntl.' 
com esse apego a antigas forma' 
de vida, podemos cntrever ll<h 

povoadorcs primitivos uma fci 
c;iio pnltica - dir-se- ia ate pntg
matica - de adapta<;iiO aS COII
dir;oes sui generis de novos mei<h 
geognHicos e ~is suas possibih· 
dades agricolas. Neste contel\tn. 

' a «forma» de ser dos madeireth<'' 
niio pode deixa r de in11u ir '111 

aspectosadministrativos. visand<> 
uma autonomia especllica, reflexo 
di recto do meio humane e geo
gnlfico. 

Actualmcntc o Arquipelago 
da Madeira e formado por urn 
unico d istrito. o do Funchal, 

que compreende onze concelho'>. 
,cndo urn formado pela llha 
do Porto Santo. 

Segundo o ultimo censo. <' 
de 1970, a populac;ao do distrito 
<.: ifrava-se em 253 220 habitan
tcs. sendo os concelhos mai, 
povoadososdo Funchal, 105791: 
Camara de Lobos. 30 548: Santa 
Cruz, 22 665: Machico, 20 433 
c Ribeira Brava, 15 948. 

USOS E COSTUMES 
PO PULA RES 

Lanc;ando mao dos materiai, 
ao seu a lea nee. os primeiros ha bi
tantcs comer;aram por construir 

casas de madeira com cobertura 
de palha. Ainda hoje a llha 
apresenta as suas casas tipicas 
deste modo de constrw;iio que 
'em do inicio do povoamento. 
Estas casas~iio mais predomi
nantes no c celho de Santana. 

Dentre as i flm!ncias sofridas, 
conta-se o uso de pcrsianas de 
madeira: actua lmente, com todos 
os confortos modernos, ence
tou-se nestas construc;oes um 
periodo de explorac;ao turistica 
ja bem internacionalizado. 

Nos usos do «vilao» e da 
<<viola». destaca-se a indumen
t{ll'ia trad icional e nesta , quase 
sempre. o carapuc;o e as botas. 

«Mas donde veio aquela moda 
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debruado com uma tira ver
mclha cstrcita. 

FOLCLORE 

Os agrupamentos mais impor
tantes, com actuac;oes no estran
geiro, junto das comunidades 
portugueses emigradas, nomea
damentc madeirenses, slio o 
Grupo Folcl6rico do Funchal. 
constituido em 1966, eo Grupo 
Folcl6rico da Camacha, que se 
caracterizaram por uma exce
lente interpretac;ao de canto c 
bailes tradicionais, sendo os rna is 
notaveis: «Aia-Moda», «Cha
marrita», «Baile Corrido», «Viu
vinha», «Baile Pesado», «Baile 
das Escravas», «Mourisca». 
«Baile dos Canhas» e o tao 
vulgarizado «Bailinho da Ma
deira». 

TRANSPORTES TlPICOS 

Sao transportes tradicionais, 
ainda hoje utilizados, em maior 
ou menor escala, a rede, o carro 
de bois e o can·o de cesto, tam
hem conhecido pela designac;iio 
de «Carro do Monte>>. Outros 
tra nsportes de passageiros, ou
trora usados, tais como o pafan
quim, o carro americano e o 
caminho de ferro , foram , natu
ralmente, substituidos pelo trans
porte autom6vel. 

Ht que falamos de transportes, 
nao qucremos deixar de assina
lar. na hist6ria da aviac;ao civil 
portugucsa, urn facto que esta 
int imamente ligado a llha da 
Madeira. 

Falamos da primeira travessia 
aerea Lis boa-Funchal, realizada 
num hidroviao tripulado por 
Sacadura Cabral, Gago Couti
nho, Ortins Bettencourt e Souhi
ran - este ultimo el"d o meca
nico, de nacionalidade fran
cesa - a 22 de Marc;o de 1921. 

A viagem fez-se entre Lisboa 
e o Funchal, sendo o aparelho 
da marca «Roll s-Royce», com 
dois motores e uma potencia 
de 350 cavalos/ hora. 

Hoje, o Arquipelago possui 
dois modernos aeroportos, o do 
Porto Santo, inaugurado a 28 
de Agosto de 1960, e o do Fun
chat, denominado de Santa Cata
rina , inaugurado a 8 de Julho 
de 1964. 

INDUSTRIAS 

Sao indtistrias tipicas da Ma
deira o bordado, a obra de 
vime ou palha, a tapec;aria, a 
olaria e os embutidos em ma
deira. De todas etas destacamos 
o bordado, cuja exportac;ao se 

..:: 



Pormetror do monumerrto ao na•·egador Jot1o Gonralves Zart'o, 110 cidade do Funclral 

comc~ou a efectuar por volta 
do ano de 1856 e ocupa Iugar 
de vanguarda, ja pcla quanti
dade de pcssoas que cmprega 
na sua confe~ao, ja pela pro
cura que tern, quer no conti
ncnte quer no estrangciro. 

A obra de vime, cujo centro 
e na Camacha, atingiu grande 
projec~iio, niio s6 pcla sua qua
lidadc, mas tambem pcla imagi
na~iio com que e trabalbado, 
nao scndo raro o apreciador 
deparar com mobilias em vime 
dignas de figurar entre as melbo
res obras em made1ra. nomeada
mente conjuntos de cadeiras de 
jardim c mesas. 

A bcleza das ftores madei
renscs e a sua varicdade trans
formou-as em mercadorias de 
exporta~o; destacamos, entre 
as principais variedades, a estre
licia, o anturio, a orquidea e o 
sapatinho. 

A pcsca, constitui factor eco
n6mico nao menos relevante. 
No mar da Madeira, entre outras 
especies, apanham-se o atum. 
a abr6tea, cavala. cherne, do
brada, chicharro, pargo, garoupa, 
goraz, bicuda, etc. lgualmente 
de dcstacar, oeste ambito, 0 

peixe-espada preto. especie rara 
em qualquer parte do mundo 
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e aqui muito vulgar, dada a ~ ~~l:S .... profundidade das aguas. Este ::: 
peixc, de extraordinario sabor, 
e inofcnsivo aos doentes, com 
ele sc confeccionando varios pra-
tos. Quando adulto tern cerca 
de 1,20 m e urn peso que vai 
ate aos 2 quilos. 

Do atum fazcm-se OS celebres 
bifes, especialidade da gastro
nomia madeirense, cozinhados 
com milbo frito. 

A NOlTE DE 
S. SILVESTRE 

Scndo a Madeira considerada, 
por excelencia da natureza, ilha 
de inegaveis qualidades turisti
cas, a sua noite de S. Silvestre, 
ou passagem do Ano, tornou-se 
apreciada por inumeros viajantes 
de diversos paises. Ferreira de 
Castro, no seu livro «Eterni
dadc», descrevia-a assim: 

«Antes mesmo de cair a meia-
-noite sobre 0 ultimo santo 
calendario, portas • · 
cidade, fo sem 
derna ·~~•WI~~• 

palaci~~¥i~~!Hbl~ 
ar 
e a 

s, foga
s, utilas serpcnti

nas, jactos de luz que se cru
zavam, derramando estrelas e 
lagrimas, flamas de vida errante 
e cfemera». 





PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQUENCIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO ·PORTUGAL-78-

DIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.as FEIRAS -19.15 h 119.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e 9740 KHz 

VENEZUELA-5.u FEIRAS -0.45 h 11.00 h (TMG) 
freq.: 11875 KHz 

E. U. A. -4.as FEIRAS -4.15 h /5.00 h (TMG) 
freq.: 5025 KHz 

_\ 

A RDP ESTA A ENVIDAR ESFORCOS NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 
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ASSINAOO ACOROO DE COOPERACAO ENTRE PORTIJGAL E ANGOLA 
«0 acordo geral de coopera~lio entre Portugal e Angola decorre de urn pacto novo que teci reflexos nas 

rela~oes entre a Europa e a Africa», afirmou o Presidente da Republica, general Ramalho Eanes, ao regressar 
de Bissau, onde manteve conversa~oes com o chefe de Estado angolano, dr. Agostinho Neto, tendo como objectivo 
normalizar as rela~oes entre os dois paises. 
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Cimeira de Bissau 
34 Nas declarat;oes prestadas aos jornalistas 

que o aguardavam, o Presidente Eanes 
comec,:ou por afirmar que foi a Bissau «seguro 
de interpretar os interesses reais e os sen
timentos profundos do povo portugues». 

No que respeita aos esforc,:os para esta
belecer a compreensiio e a harmonia nas 
relac,:oes entre Portugal e Angola, Ramalho 
Eanes acentuou que tais objectivos servem, 
tambem, os interesses daquela antiga colO
nia portuguesa em Africa e do seu povo. 

«E nao parece ousado admitir que podem 
pesar igualmente na sorte das relac,:ees entre 
a Africa e o resto do mundo. Pela sua 
posic,:ao geo-estrategica, pela natureza da 
sua actual situat;lio politica interna e externa 
e pela intimidade secular com a realidade 
africana, Portugal esta rna is a pto e vocacio
nado, do que a maior parte das nac,:oes, para 
compreender os anseios, a pujanc,:a e as 
potencialidades dos novos paises de Africa», 
acrescentou Ramalho Eanes. 

Para o Chefe de Estado «o espirito de 
Bissau simboliza a capacidade de assumir 
com realismo o passado, os seus erros e 
virtudes e de eleger sempre o dialogo e o 
entendimento como padrao de rela~oes entre 
os Estados soberanos». 

Prosseguindo, o Presidente da Republica 
afirmou, nomeadamente: 

«Baseamos as nossas relac,:oes com os 
novos paises de lingua portuguesa em regras 
tidas de respeito pela sua independencia 
e de nao ingerencia nos seus assuntos 
internos. Mas temos a Africa no sangue. 
Amamos a Africa e sabemos que podemos 
estabelecer com as nac,:oes que utilizam a 
lingua portusuesa relat;oes modelares de 
cooperar,;lio. E tambem este o espirito de 
Bissau». 

«PASSOS LENTOS MAS SEGUROS» 

«Portugal e Angola decidiram oficial
mente introduzir esse espirito na futura 
colabora~o entre os dois paises. Nesse 
senti~o. demos em Bissau passos Jentos 
mas seguros, para usar uma expressao 
grata aos africanos, mas passos suficiente
mente longos para se harmonizarem com 
as nossas tradi~es de povo vocacionado 
para criar e recriar, rapidamente, rela~oes 
fraternais com os outros povos». 

Ramalho Eanes disse, a concluir, que 
«o pacto de boa vontade a que chegamos 
e os instrumentos que decidimos utilizar 
para o tornar publico, servirao tanto melhor 
os interesses reciprocos, quanto mais deci
didamente os dois povos decidirem incre
menta-los na vida quotidiana». 

«Espero que o espirito de Bissau- obser
vou ainda o Presidente - nos permita 
superar os obstaculos vencidos ou previsi
veis. Abrem-se novas perspectivas a coope
rar,;lio entre Angola e Portugal, para bene
ficio de ambos os paises, da solidanedade 
internacional, da paz e da conc6rdia entre 
os povos». 

Em Bissau, o primeiro encontro dos pre-

sidentes Ramalho Eanes e Agostinho Ncto 
teve a durat;iio de duas horas e destinou-se 
a analise das relat;oes bilaterais, tendo sido 
debatidos problemas de interesse comum e 
recon hecida a necessidade de se proceder 
a assinatura de urn acordo geral de coope
rar,;lio. 0 presidente da Guine-Bissau, Luis 
Cabral participaria na parte final deste 
encontro. 

Ramalho Eanes e Agostinho Neto deci
diram, posteriormente, efectuar nova reu
niao. Segundo circulos ligados as delegat;oes 
presentes em Bissau, esta decisao nao tra
duziu a existencia de quaisquer dificuldades 
no andamento das conversa<;oes, mas ape
nas o desejo mutuo de debater o maior 
numero de assuntos com a profundidade 
que a sua importancia requeria. As mesmas 
fontes esclareceram, alias, que houve entre 
OS dois presidentes razoavel identidade de 
pontos de vista em relacao aos problemas 
discutidos, no desejo mutuo de transformar 

* 

Agostinho Neto em Bissau: <<Um clima de amizade 
entre Portugal e Angola». 

a cimeira de Bissau num processo de esta
belecer a normalizac,:ao das relac,:oes luso
-angolanas. 

Paralelamente, decorreram reunioes entre 
as delega<;oes dos dois .paises, chefiadas 
pelos ministros dos Neg6cios Estrangeiros, 
para analise do texto do acordo, cuja nego
cia~o havia sido anteriormente concluida 
em Luanda. 

«PROMOVER A AUT£NTICA 
FRA TERNIDADE ENTRE OS 
DOIS POVOS» 

No discurso que proferiu durante o jan tar 
oferecido pelo presidente da Guine-Bissau 
aos dois chefes de Estado visitantes, o 
general Eanes declarou que teria sido sufi
ciente que a cimeira de Bissau, entre o 
chefe de Estado portugues e o presidente 
Agostinho Neto, da Republica Popular de 

Angola, lhcs proporcionasse «a oportuni
dade de afirmarem, com franqueza, as 
posit;oes de ambas as partes, para que 
resulte evidente a possibilidade de con
ciliar as posic,:oes de dois paises numa 
coopera<;iio que possa testemunhar ou, pelo 
menos promover a autentica fraternidade 
entre os dois povos». 

Ramalho Eanes afirmaria, mais adiante, 
que Portugal · esta consciente «das dificul
dades que, de urn !ado e de outro, ainda 
obstam ao desenvolvimento harmonioso» 
das relac,:ocs mutuas. Essa problematica, 
salientou, nao tern origem na diferenc,:a de 
regimes, mas antes resultou, «principalmente, 
das perturbac,:oes que ambos os paises live
ram de atravessar». 

A cimeira de Bissau, declarou o presi
dente portugues, «permitin\ a dois Estados 
independentes e iguais afirmarem a serie
dade da sua mutua disposiciio de entendi
mento sobre erros do passado e as dife
ren<;as do presente». Principios que, alias, 
salientou serem os que tern pautado as 
relat;oes entre a Guine-Bissau e Portugal. 

Dirigindo-se ao presidente Agostinho Neto, 
o general Eanes abordou as dificuldades 
e perturba.yoes verificadas nas rela<;oes luso
-angolanas, mencionando alguns dos facto
res «que avolumaram os problemas que, 
em qualquer caso, acompanhariam o pro
ccsso de descolonizac,:iio». De entre estes, 
Ramalho Eanes referiu o regresso a Por
tugal de mais de 400 mil portugueses «que 
nao puderam participar na construt;ao de 
uma Angola independente», em muitos 
casos devido a «realidade politica que anto
cedeu a defini~o do Estado de Angola>>. 

Depois de salientar que Portugal se orgu
lha de ser, na Europa, «o Pais que mais 
extensamente retlecte a cultura angolana>>, 
o Presidcnte da Republica afirmou que 
«Portugal deseja a pen as estabelecer com 
Angola formas de relacao mutuamente van
tajosas e de inteira reciprocidade». 

Todavia - reconheceu o Chefe de Es
tado - a vontade politica de Portugal e 
de Angola em conduzirem «as suas rela.yoes 
de acordo com os principios eticos que 
devem regular a convivencia entre Estados 
soberanos», nao dispensa os dois paiscs 
«de percorrer urn caminho Iongo e dificil 
para veneer as sequelas de urn periodo 
perturbado». 

COOPERA<;AO E AMIZADE 

No uso da palavra, o presidente Agos
tinho Neto sal ientou que a vontade de 
Ramalbo Eanes, «representando a vontade 
do povo portugues, de encontrar a solur;iio 
adequada aos problemas discutidos durante 
o encontro, catalizou o sucesso posto em 
evidencia no resultado das conversar;ocs 
para o inicio de uma pratica de cooperar,;lio 
e o surgimento de urn clima de amizade 
entre Portugal e Angola, entre os seus povos 
e Governos». 

0 dirigente angolano referiu, tambem, 
que a oportunidade criada por esta cimeira 



Cimeira de Bissau 

r 
Os presidentes Rama/ho Eanes e Agostinho Neto dirigem as sessoes de trabalho, acompanhados por membros das respectivas delegafoes. 

,.... -= I 
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0 presidente Luis Cabral lendo o comunicado conjumo luso-angolano e, a direila, os ministros dos Negocios Estrangeiros dos dois poises procedendo a troca de 
protocolos. 

Ramalho Eanes e Agoslinho Neto cumprimemam-se no final do cerim6rzia de assinatura do acordo de coopera>iio luso-angolano. 
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Cimeira de Bissau 

tinha permitido instalarem-se OS metodos 
e medidas para o desenvolvimento normal 
das rela~oes ent re os dois paises. Agostinho 
Neto classiftcou ainda a cimeira de Btssau 
como urn encontro que se situa «dentro da 
logi<:a dos fcnomenos historicos», seguindo 
«a nature~-a do impulso bumano para a 
coexistcncia». 

0 presidcntc da Republica Popular de 
Angola afirmaria, a terminar, que o seu 
pais respcitanl os compromissos assumidos 
em Bissau, que rcpresentam uma fase na 
comprcensilo e progresso de uma parte 
da humanidade. 

Na sua qualidade de anfttriao dos chefes 
de Estado portugues e angolano, o presi
dentc da Guine-Bissau. Luis Cabral. urn 
dos pnnctpais obreiros desla cimeira. con
gratulou-se pelo sucesso da mesma e pelos 
progressos alcan~dos no decurso das con
versac;oes entre Ramalho Eanes e Agos
tinho Neto, e manifestou a convic~iio de 
que o entendimento c riado em Bissau iria 
«inaugurar uma era de estreita e fecunda 
colaborac;ilo entre Angola e Portugal>>, fri
sando por outro !ado, que, «na cpoca em 
que vivemos, a interdependencia das nac;oes 
e a bus~t em comum das soluc;oes para os 
problemas com que se defrontam os povos, 
sao exigencias da mareba para o progresso 
e da salvaguarda da paz», constituindo, 
assim, uma «exigencia da burnanidade». 

A concluir, luis Cabral manifestou a 
Ramalho Eanes e a Agostinho Neto os 
agradecimentos dos guineenses «pela prova 
de confianc;a com que nos distinguiram, acei
tando a Guine-Bissau como pais de encon
tro», afirmando, tambem, que <<a terra de 
Amilcar Cabral, o seu povo e os seus diri
gentes permaneccriio a seu lado, disponi
veis pam iniciativas que concorram para 
o estreitamento de amizade entre os povos, 
a cooperac;iio, a paz e a amizade interna
cionais». 

AMBITO DO ACORDO 

Pela importiincia de que se reveste para 
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a compreensiio dos resultados da cimeira 
de Bissau, resumimos, a seguir. alguns dos 
pontos mais importantes do «Acordo Geral 
de Coopera<;iio». assinado por Ramalho 
Eanes e Agostinbo eto na capital gui
neense e que tera a dura~ilo de trcs anos, 
sendo renovavel por pcriodos sucessivos 
de urn ano. 

Assim, Portugal e Angola prosseguirilo 
uma politica comum de coopera~ao em 
varios dominios, designadamentc cultural, 
cientifico, tecnico e economico. 

Os dois paises propoem-se celebrar, pro
ximamente, urn acordo cultural que, «com 
respcito mutuo das culturas portugucsa e 
angolana, visara o refor~ e intercambio 
cultural e cientiftco entre os dois povos, 
bern como a valorizac;ao da lingua portu
guesa no ambito das relac;iics interna
cionais». 

0 acordo preve que as partes contratantes 
estudem esquemas para a presta~iio de tra
balho por nacionais do outro Estado que 
se encontrem a excrcer a sua actividade 
profissional nos respectivos territ6rios. 

Pam alem da cooperac;iio entre os ser
vic;os oficiais de Portugal c de Angola, o 
convcnio refere tambem que ira ser cele
brado urn acordo comercial entre os dois 
paises, tendo como objectivo equilibrar as 
rela~oes economicas atra\'eS do incremento 
das trocas comerciais reciprocas. o~ trans
partes maritimos e aereos serJo igualmente 
objecto de urn proximo acordo. 

Fica ainda prevista a cria~ao de uma 
comissao mista pcrmanente de cooperac;iio, 
composta por membros nomcados pclos 
dois Governos e que reuninl pelo mcnos 
uma vez por ano. 

No final da cimeira, Ramalho Eanes e 
Agostinho Nero participaram numa con
ferencia de imprensa, tendo o Presidente 
portugues anunciado que convtdara o seu 
homologo angolano a vtsnar oftcialmente 
Portugal, convite que foi retribuido por 
Agostinho Neto em rela~iio ao Chefe de 
Estado portugues. As datas das visitas 
serao rnarcadas oportunamente. 

Neste encontro com os jomalistas, foi 
igualmente relevado que o presidente Luis 
Cabral convidou o general Eanes a visitar 
a Guine-Bissau, o que devera acontecer 
no inicio do pr6ximo ano. 

COMUNICADO CONJUNTO 

No comunicado conjunro entretanto di
vulgado. afirma-se que, no decurso da 
cimeira de Bissau, «OS dois presidentes e 
as suas delega~oes procederam a urna ampla 
apreciac;iio das questoes internacionais e 
das questoes que intercssam ao desenvolvi
mento das rela~oes bilaterais e a uma 
franca troca de pontos de vista sobre a 
conjuntum internacional». 

0 documento refere, a seguir, que ftcou 
acordado «promovcr a aproxima<;iio entre 
os dois povos na base dos principios de 
respeito mutuo pela independencia, sobe
rania nacional, integridade territorial, igual
dade e oiio ingerencia nos assuntos internos)). 

As delegac;oes de Portugal e de Angola 
concordaram, tambem, em p(>r em exe
cu<;ao «os mecanismos necessarios a con
cretiza<;ao da cooperac;ilo sectorial, prevista 
no acordo geral de coopera<;iio» assinado 
na capital guincensc, e adoptar medidas 
conducentcs «ao desenvolvimcnto das trocas 
comerciais entre os dois paises». 

«As duas delegac;ocs», diz-se ainda no 
comunicado, «dccidiram cooperar no repa
triamento, no mais breve prazo possivel, 
dos nacionais angolanos acolhidos em Por· 
tugal que desejem livremente regressar ao 
seu pais». 

Ficou tambem decidida a maoutenc;iio 
de consultas entre os dois Governos, sobre 
questoes de interesse mittuo, «nomeada
mente quanto a assuntos em discussao na 
ONU e noutros organismos internacionais)). 

Recorda-se que, antecedendo a cimeira 
de Bissau, fora dado urn passo importante 
para a normaliza<;ao das rclac;oes luso-ango
lanas atravcs da nomea<;ilo do primeiro 
embaixador de Angola em lisboa, Adriano 
Sebastiao, que apresentou ja credenciais 
na capital portuguesa. 

Por outro lado, e ainda no ambito das 
relac;Oe5 entre Portugal e Angola, e de 
salientar que, rccentemente, a TAP e a 
sua congenere angolana, TAAG, assinaram 
urn contrato de manuten<;i!o de avioes. 
Segundo este acordo, valido por tres anos 
e renovavel, caso niio seja denunciado por 
uma das partes ou acordo mutuo em con
trario, a TAP obriga-se a pres tar servi<;os 
de manutenc;ao dos reactores e acessorios 
dos aparelhos da T AAG por urn montante 
anual de 67 mil contos, sendo o pagamento 
feito em d61ares (I ,5 mil hoes de dolares). 
Os referidos servic;os serJo prestados nas 
instala<;Oes da TAP, em Lisboa, podendo, 
eventualmente, vir a ser tambem efectuados 
em Luanda ou em pontos de escala dos 
avi0e5 da TAAG I 



VISITA DE 
GISCARD 

D'ESTAING: 
FRANCA APOIA 
DEMOCRACIA 
PORTIJGUESA 

«Em Fran~ vive cerca de 
dez por cento da popula~ao 

de Portugal. Nos apreciamos 
a qualidade do sen trabalho, 
pelo que aproveito a oportu
nidade de estar aqui para lhe 
dirigir uma mensagem de 
afecto. Quaisquer que sejam 
as nossas dificuldades de 
emprego, garanto que nenhuma 
medida discriminatoria sera 
tomada contra a comunidade 
portuguesa que Ia se encon
tra», afirmou o presidente 
Valery Giscard d'Estaing na 
conferencia de imprensa reali
zada no Palacio de Queluz, 
no final da sua estada de tres 
dias no nosso Pais. 



Visita de Giscard d'Estaing 

38 Primeiro chefe de Estado frances a des-
locar-se a Portugal desde 1905 - a no em 
que decorreu a visita do presidente Emile 
Loubet-, Giscard d'Est.aing veio acom
panh.ado nest.a viagem pela sua esposa, 
por quatro ministros e por um.a comitiva 
que integrava assessores e tecnicos da pre
sidencia, e ainda numerosos jornalistas. 

Em cerim6nia efectuada no Palacio da 
Ajuda, o presidente frances condecorou o 
general Ramalho Eanes com a Gri!-Cruz 
da Ordem Nacional da Legii!o de Honra, 
a mais importante condecora~o da Repu
blica Francesa. 

Giscard d'Estaing acentuou, na ocasiao, 
que «a amizade franco-portuguesa tern a 
dimensi!o hist6rica de urn passado com 
rna is de oito seculos e uma dimensi!o human a 
excepcional que advem da presen~ em 
Fran~ de uma comunidade portuguesa 
numerosa e activa, que goz.a da cstima e 
simpatia dos franceses». 

«Esta amizade»- salientou - «tern, desde 
a revolu~o que se desenrolou aqui b3 
quatro anos, um.a dimensao politica nova. 
0 povo portugu€5 ja fez a sua op<;ao e ela 
esta de harmonia com ada Franca: adoptou 
as instituicoes da liberdade, afirmou a sua 
vontade europeia, entendeu renovar a sua 
grande tradicilo universalista de abenura 
pacifica ao mundo». 

Por seu turno, Ramalho Eanes afirmaria, 
durante a cerim6nia de troca de condecora
t;:i>es, que a cooperac;ao luso-francesa en
contra, no momento presente, condic;i>es 
que se podem considerar privilegiadas». 

0 Presidente portugues, que agraciou 
Giscard d'Est.aing com o Grilo-Colar da 
Ordem do Infante D. Henrique, salientaria 
que tal cooperat;:iio se fundamenta em «inte
resses econ6micos e culturass comuns», des
tacando que as op<;Oes democraticas do 
povo portugues e a presen~ de muitos 
milhares de portugueses em Fran~ silo 
factores que em muito contribuem para 
aproxim.ar ainda mais os dois paises. 

<<ESTRITA APLICAc;AO DO ACORDO 
RELATIVO A EMIGRAc;AO 
PORTUGUESA» 

Na alocucao proferida durante o ban
quete com que, mais tarde, obsequiou o 

ilustrc visitante, o Presidente Eanes recor
dou que <.Portugal tern hoje em Franc;a 
urn decimo da sua populacao actual», acres
centando: «Esta situat;:ao, singular no mundo, 
\mica na Europa, gerou uma intensidade de 
relacionamento nunca dantes atingida». 

«Orgulhaodo-se Portugal» - prosseguiu 
Ramalho Eanes - «da participac;ao dos 
emigrantes no esforco de progresso que 
pennitiu a Fran~ transformar-se numa 
potencia ecoo6mica e oum pais modcrno 
e respeitado, nao posso deixar de sublinhar 
que tambem nos coogratulamos com o 
acto consequente consubstanciado na est rita 
aplicao;ao do acordo relativo a emigrac;ilo 
portuguesa. lnstrumeoto base de uma poli
tica que deveci salvaguardar a seguranc;a, 
o exercicio dos direitos culturais e a inte
grac;ilo dos emigrantes portugueses na socic
dadc francesa, o acordo assumiu assim 
igualmeote o valor de urn testemunho da 
estima da Franca pela grande comunidadc 
dos nossos compatriotas - nao somcntc 
como forc;a do trabalho, mas outrossim 
pelas suas qualidades humanas». 

Ao referir-se, mais adiante, ao processo 
de integrat;:ao do oosso Pais na Comunidade 
Ecoo6mica Europeia, o Chefe de Estado 
diria, nomeadameote: 

«Portugal conhece os custos a pagar 
pela iotegrat;:ao europeia, que todavia con
sidera ioelutavel e, mais ainda, imprescin
divel Espera, no entanto, que os paises da 
CEE conhecendo por sua vez a situat;:ao 
portuguesa, oao se eximirao a assumir os 
eocargos necessarios para possibilitar uma 
integrat;:ao que a todos importa». 

«0 nosso Pais confia especialmente na 
voc.ac;ao da Fran~ para projectar na Europa 
os ideais de justic;a e fraternidade, apres
sando desse modo a generaliz.ac;i!o do pro
gresso. A colaborat;:ao decidida da Franc;a 
no processo da nossa integracao curopeia 
e conforme a tradic;ao do dialogo Portugal
-Europa, que sempre passou pcla Franc;a>>. 

«UMA ETAPA PARTTCULARMENTE 
POSITIVA>> 

Falando a seguir, o presidente Giscard 
d'Estaing comec;ou por se referir as relac;ocs 
luso-francesas, salientando que «nao silo 
os jogos de interesses nem as preocupnc;oes 
mercantis que aproximaram a Fran~ e 
Portugal, mas sim as afinidades de cultura, 
sensibilidade e aspirac;Oes>>. 

«A democracia, a Europa, a paz e a 
compreeosao internaciooais disse o pre
sideote frances - silo razi>es suficientes 
para que o dialogo amigavel, entre Portugal 
e a Franca, encontre nas actuais circuns
taocias ocasiao para relancar uma coope
rat;:ao mais activa. Sera reapertando as 
suas relac;oes bilaterais em todos os domi
nios, politico, econ6mico e cultural. que 
os nossos dois paises encontrarao a maneira 
de fazer a van~r as causas que lhes silo 
comuns. A cordialidade do vosso acolhi
mento e a qualidade das nossas primciras 
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conversa~oes vern-me eonfirmar a eon
vi~ao de que a minha vistta marcara, 
neste aspccto, uma etapa particularmente 
posit iva». 

No segundo dia da sua estada em Por
tugal. Valery Giscard d'Est.ling rcccbeu o 
Primeiro-ministro portugucs no Palacio de 
Queluz. residencia oficial dos chefes de 
E~tado em vtsita ao nosso Pais. 

Depois da ccrim6nia de aprcscnta<;iio de 
cumprimentos por parte do corpo diplo
matico acreditado na capital portuguesa, 
o presidentc frances teve urn almo~o intimo 
com o general Ramalho Eanes e visitou a 
Camara Munictpal de Lisboa e a Assembleia 
da Rcpubhca 

Durante a curta cerim6nia que teve Iugar 
no salao nobre da Camara Municipal, e 
respondendo ao discurso de boas-vindas 
proferido pelo presidente da edilidade lis
boeta, Aquilino Ribeiro Machado, o chefe 
de Estado frances voltou a elogiar as quali
dadcs dos portugucses que trabalham em 
Fran~a. 

Gtscard d'Estaing disse ainda que Lisboa 
ern o simbolo do apego do povo portugues 
a liberdadc c a democracia, e recordou que 
esta cidade «teve urn Iugar incomparavel 
na grande aventura humana das desco
bertas». llustrando a coragem do povo de 
Lisboa, referiu a reconstru<;ilo da cidade, 
logo ap6s o terramoto de 1755, com a 
ajuda dos arquitcctos franceses que acor
reram ao apelo do marques de Pombal. 

DISCURSO NA 
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA \ 

Ao discursar na Assemblcia da Republica 
-especial mente reunida para o rcceber -, 
Giscard d'Estaing prometeu aos parlamen
tares ponugueses que interferiria pessoal
mente no sentido de os nossos emigrantes 
em Fran<;a nao serem alvo de dtscrimina<;iio 
na sua dignidade ou no seu trabalho, 
acentuando, a prop6sito, que a importancia 
da comunidade portugucsa naquele pais 
advinha nao s6 do seu numero, mas tam
bern «do exemplo que da das qualidades 
do seu povo, do concurso que presta a 
nossa actividade nacional e da dimensao 

humana e popular que tru ao conjunto 
das nossas rela<;oes». 

0 presidente da Republica Franccsa refe
riu depois «o estreito parentesco» que une 
o scu pais a Portugal, pois, segundo afir
mou, «o gosto pela liberdade, o sentido 
da justi<;a, o valor que damos acima de 
tudo a dignidade do Homem, pertencem 
ao nosso fundo com urn e compOem a atmos
fera moral de que necessitamos para res
pirar>). 

«E isto - acrescentou que ex plica o 
interesse apaixonado e fratcrno que des
pertou na opiniao francesa a noticia de 
que Portugal tinha voltado a scr uma terra 
de liberdade». 

A finalizar, Giscard d'Estaing considerou 
que, ao retomar o Iugar que the pertence 
no concreto das na<;Oes, «abrcm-se perspec
tivas positivas ao Portugal democratico, 
moderno e pacifico que todos desejam>). 

0 prcsidente frances ofereccu, mais tarde, 
urn jantar em honra do general Ramalho 
Eanes, na Embaixada de Fran<;a. 

REUNIOES MINISTERIAIS 

0 ministro frances dos Neg6cios Estran
geiros, Louis de Guiringaud, teve, entre
tlnto, conversa~oes com o scu hom6logo 
portugues, durante uma reuruilo que decor
reu no Palacio das Nccessidadcs. Segundo 
uma nota oficial, estas conversa~Oes reves
tiram-se de urn «caracter profundo e cor-
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dial>> e incidiram sobre a problematica 
internacional, tanto europeia como afri
cana. A par deste en con tro, realizou-se 
uma sessao de trabalho entre delega~oes 

dos dois paises, para discussao de assuntos 
de interesse bilateral. Entre estes figu ravam 
questoes relativas aos portugueses resi
dentes em Fran~a, com especial relevo para 
os problemas de escolaridade, alojamento 
e forma~o profissional. 

Alioe Saunier-Seite, ministro frances para 
as Universidades, teve, por seu !ado, urn 
encontro com o titular da pasta da Edu
ca~o e Cultura, para uma troca de impres
soes sobre experiencias pedag6gicas e pro
blemas educacionais dos dois paises. A coo
pera~ao em materia de investiga~ao cienti
fica e a escolaridade das crian~s portu
guesas que vivem em Fran~ foram temas 
igualmente abordados. 

As exporta~oes portuguesas para Fran~a, 
principalmente de texteis, vinho do Porto 
e conservas de peixe, constituiram o assunto 
dominante na reuniiio realizada entre o 
ministro do Comercio Exterior de Fran~ . 

Jean-Franc;:ois Deniau, e o seu colega por
IU>!llCS, reuniao que, tal como as ante
n<>res, se inseriu no programa de contactos 
da comitiva ministerial que acompanhou 
o presidente Giscard d'Estaing na sua visita 
a Portugal. 

Ainda neste ambito, decorreu, tambem, 
urn encontro entre o ministro frances da 
Industria e Tecnologia, Andre Giraud, e 
o seu homologo portugues. Da agenda 
constavam os projectos Renault, energetico, 
pirites, petroquimica, siderurgia, metalo
mecanicas e industrias ligeiras. Estes temas 
foram debatidos nao s6 na perspectiva do 
desenvolvimento da coopera~ao entre os 
dois paises, mas tambem da adesao de Por
tugal a CEE. 

Relativamente ao projecto Renault - que, 
como ja foi noticiado, visa o estabelecimento, 
em Portugal, de unidades fabris para fabrico 
de pec;:as e montagem de autom6veis daquela 
marca francesa - , foi verificado estarem 

criadas as condi~oes para se proceder a 
assinatura de urn acordo complementar ao 
convenio rubricado no ano passo, de modo 
a definir os prazos de implementa~ao do 
projecto. 

No dominio energetico, foram debatidas 
as politicas dos dois paises, dada a simili
tude da situac;:ao de carencia de recursos 
pr6prios, e analisadas as diferentes formas 
alternativas de energia (solar, nuclear e 
outras) que podem contribuir para a reso
luc;:ao do problema. 

Paralelamente a esta serie de contactos 
entre responsaveis governamentais dos dois 
paises, o embaixador de Fran~ e o minis
tro portugues da Reforma Administrativa 
assinaram urn acordo relativo a cooperac;:ao 
no sector da administrac;:iio publica. 

«COINCIDtNCIA 
DE PONT OS DE VISTA» 

No ultimo dia da sua estada em Portugal, 
Giscard d'Estaing teve nova reuniao com 
o Presidente Ramalho Eanes, recebendo. 
depois a colonia francesa residente em 
Lisboa. Em Sintra, o Primeiro-ministro 
ofereceu, mais tarde, urn almoc;:o em honra 
do chefe de Estado frances. 

«A especificidade do caso portugues» no 
processo de integra~ao na Comunidade Eco
n6mica Europeia, foi reconhecida pelos pre
sidentes de Portugal e da Fran~a. durante 
a segunda sessiio de conversa~oes, a s6s, 
realizada no Palacio de Belem. 

Segundo o comunicado divulgado pela 
Presidencia da Republica no final da reu
niao, houve ainda «coincidencia de pontos 
de vista» entre os dois chefes de Estado 
«quanto a participac;:iio de Portugal em 
todas as institui~oes comunitarias durante 
a fase de transic;:ao» que se seguira a adesao 
do nosso Pais a CEE. Por ultimo, o do
cumento refere que «OS dois presidentes 
exprimiram a sua congratula~ao pela cor
dialidade e pelos resultados das conversa
~oes» realizadas. 

CONFERtNCIA DE IMPRENSA 

A defesa dos in teresses dos emigrantes 
portugueses em Franc;:a, a politica europeia 
em Africa, a integra~ao de Portugal na 
CEE e a ajuda econ6mica ao nosso Pais, 
foram os principais temas abordados por 
Valery Giscard d'Estaing e pelos jornalistas 
na conferencia de imprensa que teve Iugar 
no Palacio de Queluz, pouco antes da par
tida do presiden te frances. 

Em sintese, Giscard d'Estaing dividiu 
em quatro pontos as principais conclusoes 
da sua viagem. No primeiro incluiu <<a 
opc;:ao de Portugal no que respeita a demo· 
cracia pluralista»; no segundo, <<a orien
ta~ao escolhida pelos dirigentes portugueses, 
e pela maior parte dos seus partidos poli
ticos, quanto a integrac;:ao de Portugal no 
Mercado Com urn» ; no terceiro, a <<neoes
sidade expressa de uma intima colaborac;:ao 
para a resolu~ao dos problemas econ6micos 
e sociais que se fazem sentir nos dois pai
ses»; e no quarto, a problematica dos emi
grantes portugueses em Fran~a. 

0 presidente frances recordaria, a pro
p6sito da admissao de Portugal no Mer
cado Comum, que, desde ha varios anos, 
«e orienta~ao fundamental da politica fran
cesa o desejo de alargar a CEE em dire~o 
ao Sui». «Estou tam bern convencido», acres
centou, «de que quando a popula~ao fran
oesa for consultada, respondera tambem, 
na sua maioria, que e favoravel a esse alar
gamento». 

«A FRANc;A NAO FECHARA 
A PORTA DA HISTORIA» 

Giscard d'Estaing salientaria, no entanto, 
a desigualdade dos niveis de desenvolvi
mento de Portugal e dos «Nove», bern 
expressa no facto de o Produto Nacional 
Bruto (PNB) do nosso pais nao representar 
mais do que urn por oento do PNB do con· 
junto dos paises da CEE. Por outro lado, 
disse ainda, existem problemas sectoriais, 
nomeadamente no que se refere a agri
cultura e a industria. Contudo, sublinhou 
Giscard d'Estaing, <<a Fran~ nao fechara 
a porta da Hist6ria». 

Referindo-se depois as questoes econ6-
micas, especificamente, o presidente da Re
publica Francesa revelou que haviam sido 
concluidas as negociac;:oes relativas a con
cessao a Portugal de creditos suplementares, 
por parte da Fran~, quer atraves da banca 
privada, quer de emprestimos estatais. 

Giscard d'Estaing anunciaria, mais 
adiante, que tais creditos se concretizarao 
no decurso dos pr6ximos dois anos, devendo 
atingir somas equivalentes a 100 milhoes 
de d61ares, cerca de quatro milhoes e meio 
de Contos. 

0 chefe de Estado frances confirmou 
ainda aos jornalistas que convidara o pre
sidente Ramalho Eanes a visitar oficial
mente a Franc;:a e que o convite fora aceite. 
A visita devera efectuar-se no proximo ano. 



PARTICIPAGAO 
DE PORTUGAL 

NA CONFERENCIA 
DOS PODERES LOCAlS 

E REGIONAIS 
DA EUROPA 

Aquilino Ribeiro Marluulo. Alberto Joiio Jtmlim e Mow Amaral. 

Os delegados a 13.a Sessao da Conferencia dos Poderes Locais e 
Regionais da Europa, que decorreu em Estrasburgo, aprovaram uma 
proposra para a proxima realiza~ao de uma cimeira de chefes de Governo 
dos 20 poises membros do Conselho da Europa. 

A proposta, apresentada a Conferencia pelo presidente da Camara 
Municipal de Lisboa, Aquilino Ribeiro Machado, e aprovada por 
unanimidade, estabelece que a referida cimeira terti como objeclivo o 
estudc dos «problemas que provocam a unidade europeia os desequilfbrios 
crescentes entre regioes desfavorecidas e regioes ricas, entre regioes 
perijericas e regioes centrais». 

Comentando a audiencia que o seu do
cumento teve junto de todos os delegados. 
Aquilino Ribeiro Machado afirmou a agcn
cia Anop que «se torna necessario alargar 
o dialogo Norte-Sui. no sentido de asse
gurar uma mats ampla tomada de cons
ciencia dos problemas que suscita a dessi-

metria de desenvolvimento entre as zonas 
mais ricas dos paises pertencentes a CEE 
e as LOnas menos favorecidas da Europa>>. 

0 presidente da Camara de Lisboa con
siderou ainda que o alargamento do dialogo 
subentende, no caso portugues, ((entre outros 
factores, a compreensao para a vantagem 

e urgencia na sua aceita~ao como membro 
de pleno dtreuo das Comuntdades Euro
peias». 

Na opiniao de Aquilino Ribetro Machado. 
na referida reuntiio dos chefcs de Governo 
devera ser estabelecida «uma plataforma 
de dialogo em que o problema da ajuda das 
instiincias europcias ao dcsenvolvimento 
tccnico, econ6mico c social do Pais se 
processe atravcs de canais mais cmpcnhados 
do que ate agora>>. 

PROMOVER 0 DESENVOLVIME!\'TO 
DAS ILHAS A TLA TIC AS 

Por seu turno, o presidente do Governo 
Regional da Madeira, Alberto Jolio Jar
dim. que tambem se deslocou a Estrasburgo. 
apresentou ao plenario da Conferencia dos 
Poderes Locais e Regionais uma proposta 
de resolw;ao, cujo texto inicial era da auto
ria do presidentc do Governo Regional dos 
A~ores, Mota Amaral, c que foi depois 
modificado de acordo com as sugestoes 
apresentadas por dclcgados de varios paises. 
nomeadamente pelos reprcsentantes espa
nh6is das ilhas Canarias. Alberto Joao 
Jardim considerou importante e decisivo 
para a real dimensilo e configura~lio da 
Europa que a Conferencia se ocupe da 
prom~iio econ6mica e soctal das comuni
dades insulare~ atlanticas. 

0 projecto apresentado pelo presidente 
do Executivo madciren'e nao foi alargado 
a todas as rcgiocs nhulares, a fim de ser 
evitado qualquer conllito em rela~Yilo a 
Chipre. 

Esta proposta foi admitida sem qualquer 
contesta~ao e transitou para a Comissao 
dos Problemas Regionais e Ordenamento 
do Territ6rio, onde Portugal disp5e de 
urn unico Iugar, de que e titular efecti,·o o 
presidente da Camara Muntcipal de Lisboa 
e suplente o presidente do Governo Regio
nal dos A~ores, que tambem tern direito 
a participar nas subcomissoes. 

0 presidente do Governo Regional da 
Madeira passou a efcctivo da Comissao das 
Estruturas e Finanr;as Regionais c Locais, 
onde Portugal dispoc de dois lugarcs, sendo 
o outro ocupado pclo rcprcSCfltante do PCP. 

Assim, a Confcrcncia dos Podcres Locais 
c Regionais do Consclho da Europa, nos 
termos da proposta apresentada e admitida. 
vai analisar a situar;ao do~ arquipelago~ 

atlanticos. inclusivamente no plano inst•
tucional. A proposta sugere ainda que o 
Conselho da Europa adopte medidas que 
permitam solucionar os problemas das re
gioes e promovam a sua hgar;ao efectiva a 
Europa, bern como a participar;ao das rcs
pectivas populacoes no ideal da uniao 
europeia. 

Entretanto, os dclegados a esta Confe
rencia pronunciaram-sc, tambem, sobre a 
participa~ao do individuo na vida publica 
e sublinharam a necessidade da descentrali
za~ao das tarefas admintstrativas ao nivel 
infracomunal, atrave~ da criar;iio de con
selhos de bairro e de uma maior abertura 
da admintstra~lio atraves de audiencias 
publica>. • 
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CONSELHO 
DA EUROPA 
ORGANIZOU EM USBOA 

COLOOUIO ~BRE 
«0 CINEMA E 0 ESTADO» 

* * * * * 
'* * 
* * 
* * * 

As medidas a tomar para a defesa do 
cinema sao, acima de tudo, de caracter eco
nomico, embora o cinema, enquanto facto 
economico, escape as leis da economia. Esta 
uma das conclusoes do coloquio sobre 
«0 Cinema e o Estado», que decorreu em 
Lisboa, na Funda~iio Calouste Gulbenkian, 
sob os auspicios da Comissao de Cultura e 
Educa~ao da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa. 

Durante a conferencia de imprensa rea
lizada no final dos trabalhos, foi afirmado 
que a crise mundial que o cinema atravessa 
se deve, fundamentalmente, a diminuicao 
do numero de espectadores e a «Crise de 
talento» que afecta os cineastas. Neste 
ambito, falou-se ainda da concorrencia da 
televisiio, por urn !ado, e oa falta de «univer
salidade» dos temas de parte dos filmes, 
por outro !ado. 

Como exemplo, foi indicado que, em 
media, de cada dez filmes produzidos na 
Europa, s6 urn tern audiencia interna
ciooal. 

Das diferentes comuoica9oes e trocas de 
pontos de vista que se verificaram durante 
este col6quio, os participantes concluiram 
que «como arte e valor cultural que e, o 
cinema faz parte do patrim6nio artistico 
de urn pais», pelo que os Estados devem 
tomar medidas que permitam manter a plu
ralidade da expressiio cinematografica nos 
diversos paises europeus. 

Com efeito, o problema da invasiio do 
mercado da Europa pelo cinema ameri
cano e a cria9iio de urn cinema europeu 
que possa competir com aquele, foi urn 
dos temas mais debatidos durante o col6-
quio, apootaodo-se, como exemplo, que a 
Europa produz cerca de 600 filmes por 
ano e faz com eles menos receitas do que 
a America, com os ISO filmes que exporta 
anualmente para o mercado europeu. 

A ruptura entre os cioeastas e o publico 
eo papel do Estado nesse cootexto, o cinema 
como factor educativo e as fuoooes da 
televisiio, foram outros temas abordados 
pelos cerca de 150 participantes - repre-

sentando os 20 paises membros do Con
selho da Europa -, entre os quais se con
tavam parlamentares europeus, responsa
veis governamentais e profissionais de cinema 
(realizadores, actores, produtores, distri
buidores e exibidores)• 

ONU 
PARTICIPA 

EM PROJECTOS DE 
DEINVOLVIMENTO 

Foram assinados, em Lisboa, os protocolos 
de oito projectos de coopera~iio entre o Pro
grama das Na~oes Unidas para o Desenvol
vimento (PNUD) e o Govemo portugues. 
Para a concretiza~iio destes projectos o 
PNUD contribuira com cerca de 98 mil 
contos e o Govemo portugues com 226 mil 
contos. 

Os projectos de cooperayiio tecnica refe
rentes ao movimento cooperativo, forma9iio 
profissional e aperfeiooamento de gestores, 
seriio postos em pratica atraves do Bureau 
Internacional do Trabalho (BIT). Os res
tantes projectos ligam-se a diversos sectores 
de actividade, nomeadamente ao desenvol
vimento das pescas na zona econ6mica 
exclusiva, drenagem de solos no Alentejo, 
combate a poluicao do ar, ftuoridaoao das 
aguas e estabelecimento de sistemas de 
informaylio industrial. 

«Mais importante do que o dinheiro 
concedido e a excelente cooperacao que 
se tern registado entre Portugal e as Naooes 
Unidas», disse o representante do PNUD, 
Jean Petitpierre, no final da cerim6nia 
de assinatura dos acordos. 

Aqnele tecnico das Naooes Unidas anun
ciou que a ONU espera nos pr6ximos anos 
poder contar com a colaboraoiio de Por
tugal para o auxilio aos paises do Terceiro 
Mundo, ja que, segundo disse, «grayas a 
sua experiencia secular», o nosso pais esta 
«parcialmente bern colocado» para traba
lhar com a Organizacao em tal dominio. 

PROJECTO DE SANEAMENTO 
DO ESTUARIO DO TEJO 

Jean Petitpierre revelou, tambem, que, 
dentro de pouco tempo, sera assinado urn 
novo acordo de cooperacao entre Portugal 
e o PNUD tendo como objectivo o sanea
mento do estuario do Tejo. Este projecto 

tera urn financiamento do PNUD no mon
tante de meio milhao de d61ares, o qual 
ira permitir a realiza~lio de urn estudo 
cieotifico. «A partir dai», acrescentou Jean 
Petitpierre, «os municipios da area do estw!
rio do Tejo poderiio fazer investimentos 
com vista a evacuac;;iio de aguas utilizadas, 
a !uta contra a poluioiio, ao abastecimento 
de agua, auxilio as actividades piscat6rias, 
etc., que nao podem ter Iugar enquanto 
nao se conhecer o comportamento do 
estuario». 

0 representante do PNUD informou. 
por outro !ado, que as Naooes Unidas 
estiio a efectuar diligeocias com vista a 
dotar o Instituto Cooperativo Antonio Ser
gio (INSCOOP) de urn computador que 
ira funcionar como banco de dados. Quando 
em funcionamento, este computador podera 
igualmente analisar a participaoao das coo
perativas na economia portuguesa e pro
gramar as actividades do sector coope
rativo. 

0 QUE € 0 PNUD 

0 Programa das Naooes Unidas para o 
Desenvolvimento, que vai contribuir para 
a execul)iio dos referidos projectos, e um 
6rgiio subsidiario da Assembleia Geral da
quela organizac;;lio internacional e tern como 
objectivo principal o auxilio aos paiscs em 
vias de desenvolvimento, no sentido de 
acelerar o seu progresso econ6mico e social. 
atraves da prestaoao de assistencia tecnica. 
baseada nas prioridades nacionais de desen
volvimento. 

0 PNUD actua neste ambito como auto
ridade coordenadora das diversas agencias 
especializadas das Na9oes Unidas, designa
damente da Organizac;iio lnternacional do 
Trabalho (OIT). 

A assistencia e prestada ao pais que a 
solicitou atraves da atribuioao de urn mon
tante determinado para urn periodo de 
cinco a nos. 0 Governo do pais que solicitou 
o auxilio elabora, entiio, urn programa 
ajustado ao montante que !he foi atribuido, 
integrando o conjunto de projectos para 
cuja execu<;ao foi requerida a assistencia 
tecnica. Este programa devera, em seguida. 
ser aprovado pelo Conselho Administrative 
do PNUD, que e composto por represen
tantes de 48 paises. 

Os projectos agora assinados com o 
PNUD integram-se no programa de coope
racao entre o nosso Pais e aquele organismo 
das Nay()es Unidas, que consiste na doao1io 
a Portugal de urn montaote superior a 
quatro milhoes de d61ares (cerca de 1,8 
milboes de COntOS), destinados a presta<;ao 
de assistencia tecnica por agencias especia
lizadas da ONU a projectos apresentados 
pelo Governo portugues durante o periodo 
de 1977 a 1981. Todavia, o auxilio da 
ONU a Portugal elevar-se-a a cinco milboes 
de d6lares, uma vez que o Fun do das Naoocs 
Unidas para as Actividades Populacionais 
devera ainda financiar urn projecto de Go
verno sobre planeamento familiar. • 



VIA GEM 
DO SPORTING 

A CHINA 

0 presidente do Sporting, Joiio R ocha, considerou que a digressiio 
que a equipa de futebol do seu clube efectuou a Republica Popular da 
China e a Macau constituiu «urn sucesso desportivo». «Cumprimos inte
gra/mente com aquilo que espertivamos e que era esperado de nos», 
declarou Joiio Rocha aos jornalistas. 

£,t6dio do.r Oputirios ( Pl'quim): A l'quipn sportinguistn e n ulu~iio chine sa ames do inlcio do }ogo 

Por seu turno, o prof. Veiga Simiio, 
conselheiro da comitiva sportinguista ncsta 
desloca~o. classificou a viagem como «uma 
jornada admiravel ao servi~ de urn dos 
mais nobres e eleva1Jos ideais humanos: 
a aproxima<;:iio e o entendimento entre os 
povos». 

Reconheccndo que a digrcssilo do Spor
ting contribuiu pam o cstabelecimento de 
rela~<ies diplomaticas entre o nosso Pais 
e a Republica Popular da China, Veiga 
Simiio salientou o modo como a dclegac;ao 
foi recebida pelo povo e pelas autoridades 
chincsas e sublinhou : «Estou seguro de que 
os intercambios entre os dois povos se 
--cguirao c que '.:rao frutifcros para bern 
da comunadad.: ant.:rnacaonal». 

Finalmcntc. o dr. Carlo~ Ricardo, da 
Associa~iio Dcmocrauca de Amitade Por
tugal-China. depois de assinalar a satis
fa~iio daqucla A~'ocaac;ao pclo cxito desta 

digressao desportiva, frisou que a viagem 
da equipa de futebol do Sporting a Repu· 
blica Popular da China nao foi obra de 
urn homem ou de uma organiza<;:ao, mas 
sim o resultado de urn esfor~ colectivo, 
acrescentando que «esta viagem foi urn 
sucesso, tambem, porque eta era urn desejo 
do povo portugues e do povo chines». 

Carlos Ricardo referiu aipda qu~ «du
rante a viagem foram tratados muitos aspec
tos ligados ao interciimbio desportivo entre 
Portugal e a China, que agom se iniciou 
com a digressiio do Sporting. e o sucesso 
desta viagem teve como rcsultado a ccrteza 
de que outras viagens se scguirao, em 
termos de reciprocidade». nomeadamente a 
que se relaciona com a anunciada dcslo
ca~o da equipa de andebol do Bcnfica. 

A concretiza9iio deste interciimbio de
pende da realizac;iio de contratos entre as 
varias autoridades envolvidas. mas Carlos 

Ricardo acentuou que a deslocac;iio dos 43 
andebolistas do Benfica podera ser uma 
realidade a curto prazo. 

0 dirigente da Associac;iio Democnitica 
de Amizade Portugal-China anunciou, tam
bern, que estA prevista a desloca~o. a 
Portugal, da selecc;iio de futebol chinesa, 
no ambito do interciimbio desportivo agora 
inaciado entre os dois paises. 

Alem de Joao Rocha e de outros diri
gentes do clube, fizeram parte da comitiva 
sportinguista que se deslocou a China e a 
Macau o prof. Veiga Simiio, o treinador 
jugoslavo Milorad Pavic, tecnicos da equipa 
«leonina» e diversos profissionais da im
prensa. Os 19 jogadores que participaram 
na digressi!o foram Meneses, Ademar, Bote
lho, Vi tor Manuel, Cerdeira, Bariio, Jordao, 
Manuel Fernandes, Valter, lnacio, Artur, 
Mur9a, Freire, Laranjeira, Ailton, Manuel, 
Vitor Gomes, Isaias e Mota. Carlos Ricardo 
c Joaquim Mourato, em representac;ao da 
Associa9il0 de Amizade Portugal-China, 
acompanharam a comitiva do Sporting 
nesta viagem. 

Pequim: 0 pre.ridente do Sporting. Joiio Rocha, 
com um dos jogadores do selecfiiO chinesa. 

No primeiro jogo que disputou em Pe
quim, o Sporting venceu a selec~o chinesa 
de futebol por 2-0. 0 primeiro golo foi 
obtido por Ailton, aos 35 minutos da pri
meira parte, num remate de cabec;a a con
cluir urn <<centro» de Artur. Na segunda 
parte surgiria o segundo golo dos «leOes», 
na transforma9i10 de urn livre directo. 0 jogo 
realizou-se no «Estadio dos OpenirioS>), 
perante 80 mil espectadores. 

No segundo encontro amigavel disputado 
na capital chinesa, o Sporting empatou. 
sem golos. com a sele~o de Pequim. 

A digrcssiio prosseguiria com a realiza9iio, 
em Macau, de urn jogo frente a sel~iio 
local, tendo o Sporting vencido por 5-I. 
Durante a sua estada naquele territorio 
sob admmistra9ao portuguesa, a comitiva 
sporungui~ta foi recebida pelo governador, 
coronel Garcia leandro, e visitou a cidade 
e as ilhas de Taipa e Coloane. • 
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ENSINO DA LfNGUA 

PORTUGUESA 
NO CANADA 

As criano;:as filhas de emigran
tes portugueses podem aprender 
oficialmente, a partir deste ano, 
a lingua portuguesa. Esta inicia
tiva pertence ao Ministerio da 
Educac;iio do Quebeque e insere
-se no projecto de ensino das 
linguas de origem, cujas linhas 
gerais foram definidas no «Livro 
Verde sobre a Educao;:iio». 

Com este projecto, o Minis
terio da Educao;:ao propoe-se ofe
recer, numa primeira fase, o 
ensino de tres linguas de origem 
a tres grupos etnicos diferentes: 
portugues, italiano e grego. 

0 projecto destina-se a crian
yas de seis anos e ten'l continui
dade ate ao fim do ensino pri
mario, podendo, eventualmente, 
estender-se ao ensino secundario. 

0 programa para o ensino 
de Portugues foi oficialmente 
aceite, em Junho passado, pelo 
Ministerio da Educao;:ao do Que
beque. 0 projecto para o ensino 
da lingua grega nao foi aceite, 
em virtude de nao estar de acordo 
com as exigencias formuladas. 

PORTUGAL RATIFICOU 
A CONVENCAO 
EUROPEIA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 
Portugal ratificou a Conven

~,·iio Europeia de Assistencia So
..:ial e Medicamentosa e urn pro
tocolo adicional. Atraves desta 
conveno;:iio, que entrou em vigor 
no passado mes de Agosto, OS 

Estados signatarios comprome
tem-se a prestar assistencia social 
e medicamentosa, em determi
nadas circunstancias, a cidadiios 
dos outros paises contratantes, 
igual a que e prestada aos seus 
pr6prios cidadaos. 

0 documento foi igualmente 
ratificado pela Belgica, Dina
marca, Fran.ya, Grecia, Holanda. 
Islandia, Irlanda, Italia, Ingla
terra, Luxemburgo, Malta, No
ruega, Republica Federal da Ale
manha, Suecia e Turquia. 

Portugal assinou a inda uma 
outra conveno;:iio do Conselho 
da Europa que visa acelerar a 
evoluo;:ao e harmonizac;ao de dife
rentes legislao;:oes nacionais sobre 
a adopo;:ao de criano;:as. 

NOVA EDICAO POLACA DE «OS LUSlADAS» 
Uma nova ediyao - a ter

ceira - de «Os Lusiadas» assi
nalara, em 1980, na Po16nia, a 
passagem do quarto centenario 
da morte de Luis de Camoes. 

0 referida edic;ao, em lingua 

polaca, do celebre pqema epico 
de Camoes, encontra-se ja em 
preparao;:ao, segundo anunciou 
uma delegao;:iio de editores da 
Pol6nia que recentemente se des
locou ao nosso Pais. 

TAP INAUGUROU LINHA AEREA 
LISBOA -LUXEMBURGO 

-19/6/197 
CMimbo dos CTT, comemortmdo a inaugurarao pela TAP do ••oo Lisboaf 
I Porto{Luxemburgo. 

A TAP inaugurou recente
mentea linhaaerea Lisboa-Porto
·Luxemburgo, a quinta nova liga
o;:ao este ano estabelecida por 
aquela companhia portuguesa. 
No voo inaugural participaram, 
entre outras personalidades, o 
ministro dos Transportes e Co
munica.yoes, o presidente da TAP 
e o director-geral da Aeromlu
tica Civil. 

A nova carreira aerea para o 
Luxemburgo assume particular 
importiincia dado 0 elevado nu
mero de portugueses que traba
lham naquele Pais, onde, com 
as respectivas familias, consti
tuem aproximadamente dez por 
cento da popula.;ao. 

Durante a sua breve estada 
no griio-ducado, o ministro dos 
Transportes e Comunicao;:ocs 
avistou-se com o seu hom6logo 
luxemburgues, Josy Barthel, com 
quem debateu, entre outros 
assuntos, a possibilidade de ex
porta<;iio de tecnologia da TAP 
para a transportadora aerea do 
Luxemburgo, no que respeita 
a assistencia dos a vices em terra. 
De salientar, a este prop6sito, 
que o pessoal do aeroporto lu
xemburgues c formado, na sua 

quase totalidade, por traba lha
dores portugueses. 

Referindo-se a nova ligao;:iio 
aerea, durante a recepc;lio ofere
cida pela TAP, o presidente da 
companhia, Monteiro da Silva, 
atirmou que a carreira Portugal
·Luxemburgo ira promover «o 
mais facil interclimbio entre os 
povos dos dois paises, o que 
vern de encontro ao objectivo 
da construo;:iio de uma Europa 
cada vez mais unida, propor
cionando aos portugueses que 
vivem no Luxemburgo, e que 
constituem urn sector importante 
dos estrangeiros que aqui labu
tam, a possibi lidade de uma 
ligao;:iio rna is directa quando dese
jarem matar saudades da terra 
e dos seus parentes e amigos». 

Monteiro da Silva, na sua 
curta alocu.;ao, disse tambem 
que «a TAP esta a ser profunda
mente renovada e modernizada» 
e revelou que «varias ac.;oes viio 
ser tomadas para dar uma nova 
imagem a empresa». 

A terminar, o presidente da 
TAP agradeceu as autoridades 
luxemburguesas o apoio que tern 
vindo a prestar a transportadora 
aerea portuguesa. 

TECNICA PORTUGUESA 
PRESIDE A COMITE 

DO CONSELHO 
DA EUROPA 

Pela primeira vez, uma mulher 
foi eleita para a presidencia de 
urn comite de trabalho do Con
selho da Europa. Trata-se da 
representante de Portugal, dr• 
Helena Torres Marques, direc
tor-geral da Acyao Regional e 
Local do Ministerio da Admi
nistra.;iio lnterna. 

A importancia da eleio;:lio, pela 
primeira vez, de urn represen
tante do nosso pais para a pre· 
sidencia de urn comite do Con
selho da Europa junta-se, assim, 
o facto de, tam bern pela primeira 
vcz, uma mulher ocupar a pre
sidencia de um comite daquele 
Conselho. 

0 referido comite e consti
tuido por peritos em actividades 
econ6micas e sociais e integra-se 
na comissao dirigente dos assun
tos regionais e municipais do 
Conselho da Europa, a qual 
tern, como objectivo principal, 
o incremento da participa<;iio dos 
cidadaos nos problemas.da admi
nistra.;ao loca I. A elei<;iio abrange 
urn periodo de dois anos. 

ACORDO COMERCIAL 
ENTRE PORTUGAL E 
A UNIAO SOVIETICA 
Foi assinado, em Moscovo, 

urn acordo entre a Camara de 
Comercio e Industria da URSS 
eo Fundo de Fomento de Expor
ta<;:ao que visa o desenvolvimento 
do comercio entre Portugal e a 
Uniao Sovietica. No ambitodeste 
acordo os dois paises compro
meteram- se, nomeadamente, a 
contribuir para a organiza.ylio 
de feiras comerciais e industriais, 
exposi.yoes, simp6sios e o inter
ciimbio de peritos e representan
tes de empresas. 

Uma missao comercial da 
URSS esteve, entretanto, no 
nosso pais, tendo visitado, entre 
outras empresas, os estaleiros 
da Lisna ve, da Setena ve e de 
Viana do Castelo, bern como a 
Mague. Durante a sua estada 
em Portugal aquela missao teve 
ainda conversa<;:oes com os se
cretarios de Estado da Marinha 
Mercante e do Comercio Ex
terno. 



Viaje com 

~.-,.. 
de autom6vel, de aviao, de comboio 
a pe ... ou de bicicleta! 
sempre que se desloque, nas suas ferias, 
a Portugal leve consigo a d 

cader'!et~ e 
Assist~ncta 
Turisttca. l 
lnternactona. 
para portugueses 
residentes em Franr;a 

Especialmente preparada para si, pelo ~ 

f!~,T_?.,~.~~~~":!-~~,,?,7..,~.?RTUGAL ~ 
1 • Assistencia e protec~ao juridlca 
2 • Repatriamento do titular -

no caso de doent;:a ou ferimentos 
ou por indisponibilidade do veiculo 

3 • ·Repatriamento do veiculo -
em caso de acidente, 
avaria grave, 
roubo do veiculo ou 
incapacidade do condutor 

4 • Reboque do veiculo 
5 • Oespesas medico-hospitalares ate 1500 F.F. 
6 • Repatriamento do cadaver do titular, 

seja qual for a causa da morte 
e o pais onde ela ocorra 

E TORNA-0 AUTOMATICAMENTE S6CIO DO ACP 

lnforme-se e adquira, em Fran~: General Europeia, S.A., 67 Boulevard Haussmann, Paris 75008 
Banque Franco Portugais d'Outre-Mer 8, Rue du Helder, Paris 9.eme e suas agencias em Fran~a. 





MENSA GEM 
DE JOAO UMA 

ADS PORTUGUESES 
RESIDENTES 

NO E8TRANGEIRO 
«No momento em que abandono as minhas jim9oes governa

mentais como Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros 
e da Emigra9tio, envio uma pa/avra de esperan9a e de encoraja
mento a todos os compatriotas que labutam no estrangeiro e que, 
sem duvida , hoje como amanha, constituem e constituirao um 
substracto importante e imprescindivel da coesao do todo nacional 
e da propria sobrevivencia da Patria. 

Desprezados por uns, adu/ados por outros, aproveitados por 
uns tantos, os emigrantes portugueses seguirao o seu rumo de 
coragem e com a sua conduta e o seu denodo no trabalho e na 
honradez das suas esperan9as, serao um exemplo de coerencia 
para os portugueses no seu conjunto e um incentivo a mobiliza9ao 
das for9as patrias para ·a constru9ao final de um Portugal demo
crtitico, jus to, prospero e orgulhoso da sua existencia como Estado 
e Na9ao civilizada. 

A todos os compatriotas emigrados, raztio de ser e objectivo 
do meu traba/ho, o meu sincero bem-haja! 

JOAO LIMA 

«MISS 
CABRILL0-78 » 

EM USBOA 

Diana Fernandes (Miss Cahnllo-7.V). em Lisboa. 

Esteve em Lisboa Diana Fernandes, elei ta 
«Miss» Cabrillo-78, em concurso realizado 
pela comunidade portuguesa, em San Diego. 
estado da California. Diana Fernandes, que 
incluiu os A~ores e Madeira nesta sua via
gem a Portugal, foi recebida pelo presidente 
da Camara Municipal de Lisboa, eng.• 
Aquilino Ribeiro Machado. 

Diana Fernandes e filhn de pais madei
renses, naturais do Orco da Calheta e, 
desde pequena, apcsar de ern casa ter 
aprendido a lingua c cultura portuguesa, 
pormenor que respeita como importante 
veiculo e presenc;a lusa em terras do oeste 
americano, segundo declarou a imprensa, 
formou-se em cultura espanhola, tendo lem
brado algumas das figuras da literatura do 
pais vizinho que mais a tocam, facto que 
se deve, salientou, aos estudos da lingua e 
cultura portuguesa estarem limitados a area 
de Los Angeles, universidade de Santa 
Barbara, apesar de mui tos nucleos de por
tugueses sc encontrarcm radicados noutras 
areas deste estado americano. A jovem, 
natural de Point Lorna, San Diego, que 
conta vinte e dois anos de idade, veio a 
Portugal a convite da Sccrctaria de Estado 
dos Neg6cios Estrangciros e da Emigra~ao, 
sendo acompanhada por Mary Rosa Gi
glitto. presidente do «Festival Cabrillo», 
que todos os anos se rcah1a na California, 
evocando a chcgada aquelas paragens de 
Joao Rodrigues Cabrillo, em 1542. 

47 
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ENCERRAMENTO 
DA VI SEMANA 

DE EMIGRACOES 
Em Fatima, milhares de emi

grantes portugueses espalhados 
pelo mundo, participaram na 
peregrinac;ao que encerrou a «VI 
Semana Nacional de Emigra
c;i.ies», promovida pela Dirc~ao 
Nacional da Obra Cat6lica Por
tuguesa de Emigrac;i.ies. Presidiu 
aos actos liturgicos o presidente 
da Comissao Episcopal das Mi
grac;i.ies e bispo auxiliar de Lis
boa, D. Antonio dos Reas Ro
drigues. 

A homilia, D. Antonio dos 
Rcis Rodrigues, evocou a memo
ria de Paulo VI, «a quem se 
deve toda a moderni7a<;iio da 
pastoral dos emigrantcs», c dissc 
do interesse da lgrcja pelos pro
blemas da emigra<;ao. 

Accntuou, ainda. que os emi
grantes deixaram as suas tcrras 
<<porque nao quiseram, a seus 
olhos, continuar a tcr uma vida 
mediocre», e por isso sairam 
do seu pais, «a fim de sc realiza
rem como homens», frisou que 
o fenomeno emigratorio que se 
acentua, e, no entanto, teste
munho de liberdade e de univer
salidade». 

SEMANA 
DO EMIGRANTE 

PROMOVIDA PELA 
CGTP/IN 

A CGTP I programou uma 
scrie de iniciativas que incluiram 
col6quios, festas-convivio e es
pectaculos sob a designa<;ao de 
«Semana do Emigrantc» com 
realizac;oes diversas em Lisboa. 
Figueira da Foz, P6voa de Var-
7im, Viseu, Nisa, Vieira de Lei
raa, Sesimbra, Faro, Alpia~a 
e Furadouro. Carlos Paredes. 
Adriano Correia de Oliveira, 
Carlos do Carmo, Zcca Afonso, 
Ary dos Santos, Manuel Freire 
e muitos outros dos mais rcprc
sentativos artist as e cantores por
tugueses participaram nestes es
pectaculos. Por sua vcz, o Sin
dicato dos Trabalhadores Agri
colas do Distrito de Viscu orga
niwu, nesta cidade, urn Encontro 
de Emigrantes. Tendo por Iugar 
uma zona duramcntc atingida 
pela emigra<;iio, este Encontro, 
teve por fim dar «a conhecer em 
Portugal a verdadeira situac;ao 
dos emigrantes». 

Segundo os organi7adores da 

«Semana do Emigrante>>, cujo 
lema foi «Na unidade dos tra
balhadore' forjar o regresso e o 
futuro>>, cia foa amportante para 
demonstrar que so a unidade dos 
trabalhadores portugueses emi
grados podc criar as condic;oes 
para debclar o fen6meno da 
emigra<;ao. 

ENCONTRO 
DE OUADROS DO PS 
PARA A EMIGRACAO 
Quadros do Partido Socialista 

para a emigrac;iio, reuniram-se 
na cidade de Leiria no ambito 
de urn encontro sobre emigrac;ao. 
No referido encontro foi apro
vada uma moc;ao de apoio «a 
linba politica definida pela Co-

missao Nacional>> destc partido 
no que respeita a crise politica. 
Participaram no encontro os diri
gente. do PS, Pedro Coelho. 
Joao Lima. Maldonado Gonelba. 
Eduardo Pereira e militantes das 
federac;oes da Frant;a. Alcma
nha, Benelux e Estados Unidos 
da America. 

OUTRAS INICIATIVAS 
DEDICADAS 

A EMIGRANTES 
Em diversas localidade;, do 

norte do Pais, in umeras festivi
dades populaces integraram ini
ciativas dedicadas aos emigran
tes. Foram o caso de S. Torcato 
c FermentOes, no concelho de 
Guamaraes. Vieira do Mmho. 

onde o jornal «0 SALTO>>, pe
ri6dico de trabalhadores ema
grados, sc associou :i comissao 
de fcstas local para promo\c 
diversos actos subordinados ao 
lema, «Emigrante ajuda a cons
truir o leu Pais>>. Tambem em 
Gondifelos, no concelho de Fa
malicao, o «Dia do Emigrantc» 
integrou um festival imernacio
nal nocturno. Por seu !ado o 
Grupo Recrcauvo da Cruz de 
Pedra, suburbao\ de Guimarae,_ 
dedacou uma festa aos seus asso
ciados emagrantes. sendo inau
gurada uma exposi9iio fotogra
fica e projcctado o filme «Deus. 
Patria c Autoridade>>. Nas Cal
das das Taipas, durante uma 
festa os emigrantes ofereceram 
uma viatura a corpora<;iio do' 
Bombearos Voluntarios locais. 



AUSTRALIA 

RADIO ETNICA 
OISTINGUE 

PORTUGUESES 

0 ministro au.uraliano do llnigrart1o 
tumprimenumdo Femando Nohrt•gtt 
![oro de ~0 Portugues 110 Au<trtllim> J 

No ambito do terceiro aniver
sario da Radio Etnica Austr:t
liana (2EU). emissora ao servtc;o 
de todas as comunidades rcSI
dentes em C\\ South Wales. 
o ministro da lmigrac;iio Aus
traliana, Sr. Mackeller atributu 
um emblema comemorativo a 
todos os coordenadorc~ e locuto
res dos programas dcsta estac;iio 
Pela parte das comunidades por
tuguesa e brasileira rccebcram 
emblemas Fernando N6brcga. 
director e coordenador do pro
grama de radio em lingua portu
guesa neste pais, e Teresa No
brega locutora do mesmo pro-
grama. · · 

BRASIL 

SEMANA LUSIADA 
Por resoluc;ao da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro foi instituida a 
«Semana Lusiada» no Brasil. 

Transcreve-se, a seguir, o texto 
da resoluc;ao referida: 

«- Art.• 1.•- Fica incluida, 
no calendario de eventos da 
Assembleia Legislativa,a Semana 
Lusiada a ser comemorada. 
anualmeote, entre 6 e 13 de 
Junho, tendo como ponto alto 
o dia de Santo Antonio. 

- Art.• 2.• - Para registar o 
transcurso do dia 10 de Junho 
a Assembleia realizara, em cada 
ano, uma sessao solene em home
nagem a Portugal e a Luis de 
Camoes». 

I FESTIVAL 
PORTUGUES E 

INTERNACIONAL 
DO BRASIL 

0 programa televisivo portu
gues, «Caravela da Saudade». 
realizou aquilo que considera 
«O maior festival portugues e 
internacional do Brasil>>. Efec
tivamente. tratou-se de gigan
tesca iniciativa englobando des
files e exibic;oes de todos os ran
chos folcl6ricos das diversas agre
miac;C>es portuguesas radicada~ 

neste pais. desfiles de motivos 
regionais de ambos os paises. 
fados de Coimbra. parada das 
bandeiras de Portugal, represen
tac;iio de urn quadro hist6rico 
mspirado no «milagre das rosas» 
da ramha Santa Isabel e procla
mac;iio das «rainhas» da comu
nidade portuguesa e luso-brasi
lcira. Neste festival participa
ram, tambCm, agrupamentos fol
cl6ricos de Espanha. Italia, Esta
dos Unidos, Japiio, Israel, Hun
gria, Pol6nia, Ucrania, Lituania 
c Libano. 

EUA 

NEW BEDFORD 
Quarenta por cento dos alunos 

dtplomados. este ano. no liceu 
da cidadc de New Bedford. sao 
de ongem portuguesa. 

ew Bedford. situada no es
tado de Massachuseus. e impor
tante entreposto da industria 
algodoetra e alberga populosa 
comunidade de residentes por
tugueses que ali trabalham desde 
h{t muito. 

A rcferida comunidade. cal
culada em cerca de 50 mil pes
soas, constitui urn terc;o da popu
lac;iio local e esta organizada em 

diversas colectividades e asso
ciac;oes mutualistas, culturais e 
recrea t iva s. 

DISTINCAO HONOR[FICA 
PARA 0 ARCEBISPO 

DE BOSTON 

Cardeal Humherto Medeiros. arce
bispo de Boston. 

0 Arcebispo de Boston. car
deal Humberto Medeiros, recc
beu o titulo de doutor «honoris 
causa» pela Universidade de 
' ortheastern. na cidade da sua 
arquidiocese. 0 titulo fot-lhe 
atribuido pela sua actividade em 
prol da comunidade e na defe~a 
dos direitos humanos e civicos 
das minorias etnicas, nomeada
mente a favor dos trabalhadores 
agricolas de origem mexicana. 
durante o periodo em que fot 
bispo de Bronsville. no Texas. 

MONTEPIO 
LUSO-AMERICANO 

w!!' Clf1 

Sede do «Momepio Luso-Americ01r0». 
Ne..- Bedford (/oto do jomal «Porllt
guese Time.r>> J. 

I nstituic;oes portuguesas e luso
-americanas, criadas nos inicios 
do seculo, quando aos Estados 
Unidos chegavam as primeiras 

levas de emigrantes portugueses 
originarios nomeadamente dos 
arquipelagos de Ac;ores e Ma
deira encontram-se em vias 
de festejar quase a ceoteoa de 
anos de existencia. Destacamos. 
por ora, o oonagesimo aniver
sario do Montepio Luso-Ame
ncano. 

Em cerim6nia evocativa onde 
foram relembrados os esforc;os 
ao servic;o da comunidade de 
alguns dos seus antigos directo
res, numa tradic;iio mutualista 
bern tipica na comunidade por
tuguesa desses tempos, esta ins
tituic;iio reafirmou-se pela sua 
vi talidade e raziio de existir nos 
90 anos da sua actividade. 

ANGARIACAO 
DE FUNDOS 

Urn grupo de portugueses per
tencentes a uma comissao de 
naturais das Caldas da Rainha 
rcsidentes nos Estados Unidos, 
vai angariar fundos para ajudar 
a construc;iio do novo edificio 
dos Bombeiros Voluotarios das 
Caldas da Rainha. Os fundos 
serao depositados no Clube de 
Elizabeth. 

FRANCA 
ASSOCIACAO CULTURAL 

PORTUGUESA 
DE CHOISY-LE-ROI 

Esta associac;iio foi criada, em 
1974, com o objectivo de solu
cionar o problema do ensino 
do portugues no seio da comu
nidade residente naquela locali
dade francesa, segundo afirmou 
<tO mensario «0 Saito» a direc
c;ao da A. C. P. de Choisy-le-Roi. 
Entretanto, cste problema, niio 
obstante terem sido apenas nove 
as pessoas a encabec;ar a inicia
tiva, encontra-se solucionado. 
A municipalidade local conce
deu, mais tarde, instalac;oes que 
esta associac;iio utiliza para o 
citado tim. E urn mes ap6s o 
inicio da promoc;iio, j3 existiam 
80 s6cios. Esta associac;iio afirma 
ter finalidade predominante
mente cultural, contando-se, 
entre as actividades das suas 
secc;oes, urn laboratorio de foto
grafia, sess<>es de cinema com 
entradas livres. uma biblioteca, 
teatro infantil, servic;o de infor
mac;iio e permanencia de assis
tencia social aos domingos a 
tarde. A A. C. P. eocontra-se 
abcrta todas as terc;as-feiras das 
17 as 20 horas e domingos a 
tarde. 
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0 TRABALHADOR 

JlllhotM t\1ttlt•dvmot~-.oe ~tl.lel~ .,... .. c.O.T. (ffUttbt,~t.lu«~t4h~ll• •ctun.l5rnlnutu) 
A ~lltlder • le C.0 T., 11). M ""'~· • 71010 PAIIIII. 

«Fac-simill!» do Jomal <<0 Traballradon>, editado em portugues pela CGT 
frunce.\0. 

Comer;:imos a receber na nossa 
redacr;i\o o jornal <<0 Traba
lhadom, publica~Yiio mensa! da 
CGT francesa, editada em lin
gua portuguesa e, obviamente, 
dedicado aos milhares e milha
res de trabalhadores portugueses 
que residem em Fran~a. Com 
sedc no n.• 213 da rua Lafayette 
(750 10 Paris), a publicac;ao 
continua, assim, uma larga tra
dic;ao de sindicalismo, sendo redi
gida por trabalhadores sindica-

lizados e, portanto, estreitameote 
ligados aos problemas e reivin
dica!YOes dos seus sectores de 
laborac;i\o. A par de todo o 
interesse de can\cter sindical, o 
jornal <<0 Trabalhadom, iosere 
nas suas colunas informafYoes 
uteis a comunidade portuguesa 
em geral, particularmeote legis
l<t~ao recente sobre tudo o que 
<:oncerne os direitos e regalias 
Jos emigrantes. 

PORTUGUESES 
OS DE MELHOR NiVEL PROFISSIONAL 

Urn inquento do Minisu:rio 
do Trabalho frances indica que 
os emigrantes de nacionalidade 
portuguesa silo aqueles dentre 
todos os trabalhadores estran
gci ros residentes neste pais, os 
que beneficiam de melhor nivel 
profissional. Segundo a mesma 
fontc, 53,6 por cento dos imi
grados portugueses tern habili
ta~oes profisstonais superiores a 
generahdade dos ope~arios es
trangetros, que se situam em 
grande parte no grupo dos ni\o 
espeetahzados «manoeuvres» 

e <<OS» - . Com percentagens 
inferiores situam-se os espanh6is, 
42,3 ° 10 , e os italianos, 35,1 %. 
J ugosla vos, turcos e polacos, 
encontram-se em graus medios, 
e os africanos, incluindo os do 
Magreb, nas ultimas poSifYOCS. 

Apesar de ter dimiouido em 
cerea de 15 % o oumero de tra
bal hadores estrangeiros em 
Fran~. de 1973 a 1976, a comu
nidade portuguesa e aioda a 
mais numerosa, com 27.7% do 
total dos trabalhadores estran
geiros residentes em Fraoc;a. 

RFA 
DIA DO «CIDADAO ESTRANGEIRO» 

Realizou-se neste pais uma 
jornada de convivio dedicada 
aos quatro milhoes de estran
gciros que ali residem, entre os 
quais se contam cerea de 100 
mil portugueses, a quem natu
ralmente interessou a celebrac;ao 
deste dia. 

«A vida em comum com pes
soasdoutras nacionalidadescomo 
Gregos, ltalianos, Jugos1avos, 
Espanh6is, Turcos, Africanos, 
Asiaticos, Portugueses e outros, 
oferece a possi bilidade de reci
proco enriquecimento religioso 
e cultural ao mesmo tempo que 
nos ensina que os problemas 
politico-sociais nlio poderao ser 
resolvidos separadamente mas 
sim em comum. Assim, o au
menlo sempre crcscente de de
semprego, que e motivo de preo
cupa~o para todos, exige uma 
resposta que ultrapasse as fron
teiras nacionais, e em espirito 
de auteotica solidariedade. 

Simbolo para o «.Dia do Cidodiio 
Estrang~rro» , comemorando no Alt
manha 

Sob o lema <<unidos construt
remos o futuro», pretendeu-se 
chamar a aten'<iio, de modo espe
cial, para a grave situa<;iio das 
familias estrangeiras e respectivos 
filhos. 

A maior parte das crian~s 
estrangeiras nao atinge o fim da 
escolaridade obrigat6ria Ni!o 
veem qualquer futuro para si 
pr6prias, vivem oo medo e na 
incerteza a espera de mats jus
tic;a. Os cristaos tern o grave 
dever de se empenhar na pro
cura de solu<;Oes para tais neces
sidades existentes no seio da 
propria nac;iio». 

Lia-se no texto comum difun
dido pela Conferencia Episcopal 
Alemil, a lgreja Metropolitana 
Grega-Ortodoxa e o Conselho 
da lgreja Evangelista da Alema
nha, que fizeram deste dia um 
grande encontro entre alemaes 
e estrangeiros, contributo nota
vel para maior uniao no futuro. 

VENEZUELA 
«UNIAO CICLISTA PORTUGAL» 

Equipa da «Unido Ciclista Portugal» dt Cart~cas (foto do rtvista «30 Diaso 

A <<Uniao Ciclista Portugal», 
agremia~ao dedicada a esta mo
dalidade desportiva, prepara-se 
para as comemora<;Oes do seu 
30.• aniversflrio, que se celebraril 
durante o presente ano. Esta 
agremia'<iio, fundada em Feve
reiro de 1948, conta com diver
sos trofeusalean~dos nociclismo 
desportivo venezuelano. 

A «Unii!o» participou, por 
ocasiao do seu aniversario, na 

prova «Los Proceres», disputada 
antes de se iniciarem os «sprin
ters» da «Selec<;iio Nacional de 
Venezuela», onde competidores, 
entretanto escolhidos, diio rele· 
vante brilho a este festival de 
ciclismo. Varias institui¢es e 
agremia"oes luso-venezuelanas, 
assim como a Embaixada de 
Portugal em Caracas, oferece
ram trofeus comemorativosdesta 
participa~o <<lusitana» na popu· 
lar prova. 



0 deputado Tbeodoro da Silva (PSD) enviou ao secre
tario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigra<;ao 
do II Governo Constitucional o seguinte telegrama: 

«Protesto veemente mais uma vez revista Comunidades da 
Secretaria de Estado Emigra~ao completo desprezo activi
dades deputados dos emigrantes omitindo como sempre suas 
interven~oes Assembleia Republica particularmente sessao 
comemorativa dia das comunidades 

Theodoro da Silva.» 

Publicamos a seguir o telegrama de resposta do dr. Joiio 
Lima ao referido protesto: 

«Acuso veemente protesto V. Ex.a, dele tomando nota, 
como alias e hilbito desta Secretaria de Estado. 

Permito-me, todavia, sublinhar a V. Ex.a que criterios 
sobre estrutura Revista competem exclusivamente ao Governo 
atendendo natureza oficiosa publica~ao. Lastima-se porem que 
actividade deputados dos emigraotes na Assembleia da Repu
blica se cifre por protestos e olio se salde por actividade legis
lativa coocreta favoravel as comunidades que certameote teria 
bastaote mais utilidade oa coocretiza~lio da politica nacional 
do que textos de oratoria, certamente de merito, mas de 
resultados coocretos duvidosos. 

De todo modo, ordenarei publica~ao telegrama de V. Ex.", 
bern como presente resposta, Revista citada. 

Melhores cumprimentos. 

a) JOAO LIMA» 
Secret,rio dt F...stado dos Neg6cios Estrangeiros t da Emigra~io~ 

«Tenciono voltar definitiva
meote para Portugal Ia para o 
fim do ano e dedicar-me a agri
cultura. Como aqui tenho facili
dade em comprar um tractor 
usado, gostava que me informas
sem se no caso de eu o comprar 
para depois levar para ai, teria 
de paga.r direitos alfandegarios 
na fronteira, e quanto. 

A. F. C. (Luxemburgo)» 

S6 no acto do despacho das 
mercadorias se torna possivel 
determinar, com precisiio, a clas
sifica<;:iio pautal que lhes e atri
buivel e os direitos devidos pela 
sua importa<;:iio. 

Todavia, a titulo exemplifica
tivo, esclarecemos que se for urn 
tractor agricola, nas condi<;:oes 
da posi<;:iio pautal 87.01, a sua 
importa<;:iio esta sujeita a taxa em 
vigor que e, na presente data, 
de $12 (doze centavos) por qui
lograma, no caso de beneficiar 
da pauta minima. 

Levamos ainda ao seu conhe
cimento que o tractor podera 
ser livre de direitos de importa
<;:iio desde que, no acto do des
pacho, seja apresentado certi
ficado emitido pela competente 

autoridade do pais de origem 
que de direito a aplicaCfiio do 
regime pautal da CEE. 

Quer se trate de urn tractor 
novo ou usado, o seu desalfan
degamento esta condicionado a 
apresenta<;:iio do boletim de re
gisto de importe<;:iio (BRI) a 
emitir pela Direc,.iio-Geral do 
Comercio Externo, entidade 
junto da qual podera indagar 
da viabilidade de obten<;:iio do 
aludido documento. 

• 
«Estando eu e minha esposa 

interessados na compra de um 
«direito a beran9a» que consta de 
duas pequenas casas e um terreno 
em Faro (AJgarve) desejava saber 
como posso fa~er essa compra, 
legalmente, estando o vendedor 
aqui radicado e por ser pessoa 
de idade avan9ada ja niio tenciona 
voltar ao Pais. Pr~teodia saber: 
poderei fazer a compra pagando 
aqui a quantia respeitante? Tendo 
inquilinos as casas e rendeiro o 
terreno, posso contar como meu 
depois de comprado? Ou ba qual
quer lei que me proiba de o ser? 
Tendo eu urn procurador em Por
tugal poderei efectuar todos os 

docu.mentos de compra atraves do 
mesmo? 

J . A. c. (AliStralia)» 

Uma vez que nos declara que 
tern um procurador em Portugal, 
tudo se processaria mais facil
mente se o vendedor tambem 
passasse uma procuraCfiio a uma 
pessoa da sua confian93, as quais 
celebrariam a respectiva escri
tura de compra e venda. 0 senhor 
podera efectuar o pagamento na 
Australia, mas a sisa tern que 
ser paga ca na competente Re
parti<;:iio de Finan93s. 

Para a elaboraCfiio dos do
cumentos necessarios e no caso 
de the surgirem duvidas, acon
selhamo-lo a dirigir-se ao con
sulado mais proximo da area 
da sua residencia. 

Quanto ao problema dos 
arrendatarios, junto se enviam 
duas Notas Informativas, uma 
aplicavel a arrendamentos de 
predios urbanos e consequentes 
ac~oes de despejo e a outra 
sobre arrendamento rural, con
tendo as mais recentes disposi
<;:oes legais nestas materias; na 
realidade os requisitos exigidos, 
nomeadamente prazos legais, di
ferem consoante o tipo de con
trato existente. 

• 
«Trabalhei cerca de 4 anos em 

Fran93 e vim para Portugal em 
1973. Informaram-me que tinha 
direito ao reembolso das contri
bui~oes feitas em Fran~a. E isto 
verdade? 

A. L. R. D. (Guimariies)» 

Os descontos feitos pelo tra
balhador para a seguran93 social 
francesa nao podem ser reem
bolsados nero podem ser objectos 
de transferencia para Portugal. 

Seriio, porem, tornados em 
considerac;ao para a verifica<;:iio 
do direito a pensiio de velhice 
ou sobrevivencia, sendo para 
esse efeito totalizados com os 
descontos eventualmente feitos 
em Portugal. 

0 trabalhador deve conservar 
em seu poder os documentos 
comprovativos da sua actividade 
profissional em Fran93, tais como 
certificados de trabalho de cada 
empresa onde trabalhou e o 
cartiio de matricula na seguranc;a 
social («carte diimmatriculation 
et d'affiliation» ). 

Se desejaresclarecimentos mais 
pormenorizados, devera dirigir
-se a Caixa Central de Seguran<;:a 
Social dos Trabalhadores Mi
grantes, Rua da Junqueira, 112 
- Lisboa-3. 
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Duas imagens de <<0 Mal Amado». 

«0 MAL AMADO» 

Femando Matos Si/;·a. 

«0 MAL AMADO>> e urn dos 
filmes de longa metragem reali
zados antes de 25 de Abril de 
1974 e que a censura proibira. 

0 argumento, da autoria do 
pr6prio realizador, Fernando 
Matos Silva, e comentado por 
urn critico cinematognlfico, Jorge 
Lei tao Ramos, da seguinte forma: 
<<0 Mal Amado» nasce de uma 

ideia, a partida, brilhante. Urn 
jovem universitario activista. de 
uma familia tradicional (isto e, 
baseada na Ordem e na Auto
ridade), fa lhado nos estudos 
entra na dita <<vida pratica» e vai 
ser corrompido pela pr6pria 
chefe do seu servic;:o. E esta ideia 
(o poder corrompe os pr6prios 
subordinados) que vai servir de 
base a urn esbracejar cada vez 
mais voltado para a ironia e 
para a satira e que culmina na 
morte (os incorruptiveis, apeli
dados de traidores, nao sao per
mitidos). 0 poder nao e, no 
entanto, ele mesmo desalienado. 
0 pai trabalha sobre a sombra 
tutelar .de urn busto do ditador 
de Santa Comba Dao, a chefe 
agarra-se a urn <<her6i» mitifi
cado, seu irmao morto em Africa. 
0 grotesco deste mito sobe de 
intensidade ate explodir, no que 
ele tern de mais perverse, na 
cena, intolernvel, em que Joao 
vestido com a farda do irmao 
morto faz amor com a chefe; 

enfim, clarifica-se a tara mons
truosa do fascismo; o poder de 
uma ideia <<putrefacta». 

Ficha tecnica e artistica: 

PRODU<;AO: 
Centro Portugues de Cinema 

ANO DE PRODU<;AO: 
1972 

REALIZA<;AO 
E ARGUMENTO: 

Fernando Matos Silva 
DIRECTOR 
DE FOTOGRAFIA: 

Manuel Costa e Silva 
FOTOGRAFIA: 

P&B 
M0SICA: 

Luis de Freitas Branco 

Principais interpretes: 

Maria do ceu Guerra 
Joao Mota 
Zita Duarte 
Fernando Gusmao 
Helena Felix 



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 : 

Rcvista «25 de Abril - Comunidades PortuguesaS>> 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA EMlGRA<;AO. 

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

2. Os documcntos 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, Sui~ e Inglaterra) ........ . 

300$00 

400$00 

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

MUlTO IMPORTANTE 

e A expedi~ao da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos pre~s 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, info rme, 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 Emigra~o. Para o efeito, 

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

\ 
NOME .............. .. .... ........ . ......... . ....... ... . .... . .......... . . .. .. .. .......... .. . . 

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

LOCA LI DADE .. .... .. . ...................................... . .......................... . 

PAIS·························································································· 

Preencha este cupao, recorte-o pelo 
tracejado e envie-o, juntamente com 
a importiincia respect iva para: 

SECRETARlA DE FSTADO 

DOS NEGOCIOS F.STRANGETROS 

E DA EMJGRA~AO 

Pahicio das Nec~idades, 1.0 P iso 

Largo do Rilvas 

Lisboa-Portugal 



J\1\ADEIRA 

PORTUGAL 


	25deAbril_N30_Set1978_0000a_capa
	25deAbril_N30_Set1978_0000b_verso
	25deAbril_N30_Set1978_0001
	25deAbril_N30_Set1978_0002-0003
	25deAbril_N30_Set1978_0004
	25deAbril_N30_Set1978_0005
	25deAbril_N30_Set1978_0006
	25deAbril_N30_Set1978_0007
	25deAbril_N30_Set1978_0008
	25deAbril_N30_Set1978_0009
	25deAbril_N30_Set1978_0010
	25deAbril_N30_Set1978_0011
	25deAbril_N30_Set1978_0012
	25deAbril_N30_Set1978_0013
	25deAbril_N30_Set1978_0014
	25deAbril_N30_Set1978_0015
	25deAbril_N30_Set1978_0016
	25deAbril_N30_Set1978_0017
	25deAbril_N30_Set1978_0018
	25deAbril_N30_Set1978_0019
	25deAbril_N30_Set1978_0020
	25deAbril_N30_Set1978_0021
	25deAbril_N30_Set1978_0022
	25deAbril_N30_Set1978_0023
	25deAbril_N30_Set1978_0024
	25deAbril_N30_Set1978_0025
	25deAbril_N30_Set1978_0026
	25deAbril_N30_Set1978_0027
	25deAbril_N30_Set1978_0028
	25deAbril_N30_Set1978_0029
	25deAbril_N30_Set1978_0030
	25deAbril_N30_Set1978_0031
	25deAbril_N30_Set1978_0032
	25deAbril_N30_Set1978_0033
	25deAbril_N30_Set1978_0034
	25deAbril_N30_Set1978_0035
	25deAbril_N30_Set1978_0036
	25deAbril_N30_Set1978_0037
	25deAbril_N30_Set1978_0038
	25deAbril_N30_Set1978_0039
	25deAbril_N30_Set1978_0040
	25deAbril_N30_Set1978_0041
	25deAbril_N30_Set1978_0042
	25deAbril_N30_Set1978_0043
	25deAbril_N30_Set1978_0044
	25deAbril_N30_Set1978_0045
	25deAbril_N30_Set1978_0046
	25deAbril_N30_Set1978_0047
	25deAbril_N30_Set1978_0048
	25deAbril_N30_Set1978_0049
	25deAbril_N30_Set1978_0050
	25deAbril_N30_Set1978_0051
	25deAbril_N30_Set1978_0052
	25deAbril_N30_Set1978_0053
	25deAbril_N30_Set1978_0054

