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A proclama~iio da Republica em 5 de Outubro de 1910 

Uma data que nos recorda a Revoluf:iio republicana e o papel 
decisivo que nela desempenhou o povo de Lisboa. 

A OCf:iio dos revoltosos iniciou-se no regimento de lnfantaria 16 
e no quartet de Marinheiros de Alcantara. No assalto ti primeira 
daquelas unidades militares participou o comissario naval Machado 
dos Santos, um dos grandes vultos de todo o movimento republicano. 
Na ocupac;iio do quartet de Marinlreiros de Alc6mara - outro 
momenta grande do 5 de Outubro -. destacaram-se, emre outros, 
o primeiro-tenente Ladislau Parreira, Carlos do Maia e Sousa Dias. 

Seguiram-se a ocupac;iio do regimento de Artdharia I e o bom
bardeamento do Palticio Real das Necessidades - onde estava o 
rei D. Manuel- pelos cruzadores «Adamaston> e «S. Rafael», que 
se encontravam surtos no Tejo. Mendes Cabec;adas, emiio segundo
·tenente da Armada, assumira o comando do «Adamaston>, e Tito 
de Morais, tambem segundo-tenente, depois de participar, em Alctin
tara, na eclosiio do movimento, teria papel de relevo a bordo do 
«S. Rafael». A contribuic;iio dos navios de guerra revelar-se-ia insubsti
tuivel para a vit6ria final da causa republicana. 

No entanto, seria no acampamento da Rotunda que se jogaria 
o exito ou o fracasso da Revoluc;iio republicana. A Republica triun
faria, afinal, apesar de algumas tentativas de oposif:iio aos revol
tosos por parte das tropas fieis ao rei. 

0 triunfo do Republica- aspirac;iio de tantos patriotas - trouxe 
o deliria popular a capital. A proclamaf:iio foi /ida por Jose Rell•as, 
na manhii de 5 de Outubro, das jane/as da Ctimara Municipal de 
Lisboa. A ondo de entusiasmo e esperanf:O alastrou a todo o Pais, 
sendo o novo regime aclamado com fervor. Embarcando na praia 
da Ericeira, a familia real portia para o exilio no mesmo momenta 
em que a proclamac;iio da Republica era anunciada em Lisboa. 
Da Ericeira, D. Manuel II e a sua familia seguiram para Gibraltar, 
num iate, dirigindo-se depois para a Grii-Bretanlra. 
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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
REJEITOU 0 PROGRAMA 

DO Ill GOVERNO CONSTITUCIONAL 
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PO UTICA 

A Assembleia da Republica rejeitou, por uma 
maioria de 141 votos - mais nove do que o total 

necessario -, o Programa do Ill Govemo Constitucional 
e, consequentemente, foi derrubado o Executivo chefiado 

pelo eng.0 Nobre da Costa. A gestao dos assuntos correntes 
do Estado continuou, no entanto, a ser assegurada pelos 

membros do ill Govemo, ate ser encontrada, 
entre o Presidente da Republica e os partidos com representa~ao 

parlamentar, umll solu~ao que possibilite a forma~ao 
de urn novo Gabinete e a supera~ao de uma crise politica 

que se iniciou em Julho passado. 

Depois de concluido o debate sobre o 
programa apresentado pelo III Governo 
Constitucional, a Assembleia da Republica 
retomou os seus trabalhos para proceder 
~ fase final do periodo de discussiio, cons
titucionalmente estabelecido, sobre a con
sequente aprovac;ao ou rejeir,;ao daquele 
documento governamental. 

No inicio desta sessao falaram, seguindo 
a ordem crescente de rcpresenta~o parla
mentar dos respectivos partidos, os depu
tados Acacio Barreiros (UDP), Octilvio 
Pato (PCP), Freitas do Amaral (CDS). 
sa Carneiro (PSD) e Mario Soares (PS). 

A seguir, subiu ~ tribuna o Primeiro
-ministro, Nobre da Costa, para a sua 
comunicac;ao fi na l, cujas principais passa
gens transcrevemos mais adiante. 

Resultados da vota~iio 

Apos urn breve intervalo - que consti
tuiu o «periodo de reftexao» a que os depu
tados, segundo o regimento parlamentar, 
tern direito antes do momento da vota~o - , 
o prcsidente da Assemblcia, Vasco da Gama 
Fernandes anunciou o come~ da vota~o. 
Das tres mo~es de rejeic;iio anteriormente 
apresentadas - pelo PS, CDS e PCP, res
pect iva mente - foi a do Partido Socialista 
a primeira a ser posta ~ vota~o. tendo 
obtido os seguintes resultados: 141 votos 
a favor (provenientes dos deputados do PS, 
CDS, UDP e seis indepcndcntes: Lopes Car
doso, Bras Pinto, Vital Rodrigues, Aires Ro
drigues, Carmelinda Pereira e Galviio de 
Melo): 71 votos contrd (dos deputados do 
PSD e do is independentes, Antonio Barreto e 
Medeiros Ferreira); os representantes do 

PCP (40 votos) abstiveram-se, uma vez que 
ja anteriormente haviam anunciado que 
apenas votariam a favor da mo~o de 
rejei~o apresentada pelo seu partido. 

0 Programa do Ill Governo - e, conse
quentemente, o proprio Executivo - foi 
assim rejeitado por mais nove votos do que 
a maioria regimentalmente necessaria {132), 

Na bancada do Govemo. o Primeiro-ministro 
Nobre da Costa st>guiu atentamente as v6rias 
.fasts do debate parlamentar. 

pelo que as outras duas moc;oes de rejei~o 
(a do CDS e a do PCP) ja olio chegaram 
sequer a ser votadas. 

Em declarac;ao de voto - a que tambem 
nos referimos rna is adiante -, pronuncia
ram-se depois, em nome dos respectivos 
partidos, os deputados Acacio Barreiros 
(UDP), Jaime Serra (PCP), Oliveira Oias 
(CDS), Angelo Correia (PSD) e Salgado 
Zenha (PS). 

lnterven~iio final de Nobre da Costa 

«Os problemas econ6micos niio se com
padecem com paragens, com soluc;Oes de 
continuidade», afirmou, na sua comunica
c;ao fi nal a Assemblcia da Republica, o Pri
meiro-ministro, Nobre da Costa , num 
momento em que era j{l previsivel que o 
Ill Govemo Constitucional e o seu Pro
grarna iriam ser rejeitados pela maioria 
dos deputados. «Sem urn Govemo- acres
centou- ou com urn Govemo que, por 
razoes conhecidas, nao exerce em plenitude 
as suas func;oes, nao e possivel resolver 
os problemas econ6micos». 

«Falo sabendo ja, face a posir,;ao dos 
diferentes partidos, que pelo menos uma 
mo~o de rejei~o do Governo sera apro
vada», dissera anteriormente Nobre da 
Costa, logo no inicio da sua interveo~o. 
ap6s o que historiou as diligencias operadas 
para a forma~o do Ill Govemo, na sequen
cia da sua indigitar,;iio para Primeiro-minis
tro. Confessando que, perante o impasse 
poli tico, julgara que «seria possivel consti
tuir urn Governo que os partidos aceitassem 
minimamente», Nobre da Costa recordou 
que o PCP o informara, logo no primeiro 



encontro, nao estar interessado em parti
cipar nesse Executivo e que tanto o PSD 
como o CDS baviam declarado que s6 
aceitariam estar representados no novo 
Gabinete se o PS tambem nele participasse. 

0 Primeiro-ministro referiu-se, em 
seguida, a gravidade da situa.yiio econ6mica 
e declarou que, ao Iongo do debate parla
mentar sobre o programa do Govemo, 
ficara com a impressao de que muitos depu
tados nao tinham ainda consciencia «da 
verdadeira situa.ylio em que se encontra a 
economia nacionab1. Mais adiante, Nobre 
da Costa criticaria a Assembleia da Repu
blica por, «passados dois anos, nao ter 
preparado ainda todos os diplomas neces
sarios para que se possa fazer urn recen
seamento actualizado11 que permita a reali
za~ao de novas elei9oes, sempre que tal se 
mostre necessario. 

Respondendo a algumas criticas feitas 
ao Ill Governo durante o debate, o Pri
meiro-ministro manifestar-se-ia impressio
nado «com o facto de nao haver criticas 
em rela~oa alguns capitulos que considerava 
mais incompletos e controversoS>I naquele 
documento, nomeadamente os que se rela
cionavam com o trabalbo, administra.ylio 
publica, comercio e turismo, e comunica.ylio 
social, embora atribuisse, em parte, essa 
ausencia de criticas ao facto de terem sido 
apenas cinco os ministros que intervieram 
no debate e que foram interrogados na 
Assembleia. Mas tambem aqui Nobre da 
Costa consideraria que as acusa9(ies feitas 
foram incoerentes, uma vez que «o Pro
grams foi acusado, ao mesmo tempo, de 

basear a sua actua.ylio muito mais numa 
gestiio rapida e eficiente do que num Pro
grama desenvolvidOII. «E e muito mais 
importante)), acrescentou, «que urn Pro
grarna sirva de base a tomada de urn numero 
elevado de at9oes do que, depois de feito , 
ficar na gaveta e a governaciio decorrer 
molemente e sem grandes iniciativaSII. 

Mais adiante, e em resposta as acusa9oes 
feitas nomeadamente pelo CDS em rela.yiio 
a alguns ministros, que aqucle partido con
siderou ideologicamente pr6ximos do PCP, 
Nobre da Costa manifestaria a sua estra
nheza pelo facto de o CDS ter demorado 
«tanto tempo para fazer as acusa90es que 
acabou por fazer ao ministro da Agricul
tura do II Govemo Constitucionab1. 

Jfl na parte final da sua interven.yiio, 
o Primeiro-ministro revelou que alguns depu
tados se lhe tinham dirigido para que o 
Governo se demitisse, evitando assim a 
vota.yiio das mo9oes de rcjei9iio, mas que 
o Governo se recusara categoricamente a 
tomar tal atitude. Falando sobre a possibi
lidade de rejei.ylio do Ill Govcrno, Nobre 
da Costa afirmou que, se isso se viesse a 
verificar. considerava que os deputados niio 
tinham <<plena consciencia>~ das consequen
cias desse acto, «pois j3 sci)), acrescentou, 
«pelos discursos que aqui ouvi, que os 
partidos ainda nao tern nenhuma solu9iio 
na manga11. 

Protestos de deputados 

Face as acusa<;oes feitas pelo Primciro
-ministro, pediu a palavra o deputado Frei
tas do Amanil (CDS) que protestou, pri-

Dep11tados do PS assist indo il intervem;ao .final de Nobre da Costa ( il direita). 

ser muito grande e de nao apresentar uma 
formula de recupera.ylio de empresas como 
a Lisnave e a CP11. 

«Gestio ripida e eficieote» 

Segundo Nobre da Costa, o III Governo, 
caso fosse aprovado pela Assembleia, «iria 

meiro, pelas criticas que tinham sido feitas 
A Assembleia da Republica, frisando que 
Nobre da Costa nao falara enquanto sim
ples cidadao mas sim como Primeiro-minis
tro. Em segundo Iugar, o referido deputado 
lamentou que Nobre da Costa «tivesse jun
tado a sua voz ao coro dos que criticam 
OS partidos e a democracia)), Por ultimo, 

FreitaS do Amaral diria que todos os par
lidos tern o direito de concordar ou niio 
concordar com a composi9a0 dos Governos 
e que o CDS tivera conhecimento das posi-
90CS politicas de alguns dos ministros por
que, eles pr6prios, quando acusados, niio 
se demarcaram. 

Por sua vez Salgado Zcnha (PS), consi
derou no seu protesto que o Primeiro
-ministro fizera uma autentica «profissiio 
de re contra a Assembleia da Republica e 
contra os partidoS>I. Alem disso, acrescen
tou, <<verificamos por esta sua ultima inter
ven.ylio, que niio tern a prepara9iio politica 
necessaria para ser o chefe de urn Govemo 
democratico)). 

A terminar, usou da palavra o deputado 
Carlos Brito (PCP), que protestou contra 
determinadas afirma9oes de Freitas do Ama
ral, o que motivaria uma rcsposta por parte 
de Amaro da Costa (CDS), recordando, 
nomeadamente, que o PCP tinha sido urn 
dos primeiros part idos a por reservas a 
nomea.ylio do eng.• Nobre da Costa para 
o cargo de Primeiro-ministro. 

Declara~Oes de voto 

Na declara.ylio de voto que pronunciou 
em nome do seu partido, depois de apro
vada, por maioria, a mo.ylio de rejei~ao 

ao Programa do Ill Governo, o deputado 
Acacio Barreiros (UDP), recordou <<a situa
yao criada, no fim da I Republica, tambem 
como corolario da campanha contra os 
partidos e que lcvou ao 28 de Maio, com 
todas as suas tragicas e longas consequen
cias11, e classificou <<a queda deste III Governo 

Governo como uma verdadeim derrota para 
o Presideote da Republica11. A declara.ylio 
do deputado da UDP incluiria ainda um 
protesto contra as acusa9oes feitas por 
Nobre da Costa <<aos partidos e a actua.ylio 

5 

da Assembleia da Republica ao Iongo destes 
dois anOS>I, o que mereceria urn contra
-protesto por parte do Primeiro-ministro. • 



PO UTICA 

6 A declara~o de voto do PCP foi lida 
por Jaime Serra que justificou a recusa do 
seu partido em votar as mo~es de rejei~o 
apresentadas pelo PS e pelo CDS, a pri
meira por «nao integrar uma perspectiva 
de soluc;iio democratica para a crise» e a 
segunda por veicular «uma linha politica 
visando uma f6rmula de Governo clara
mente reaccionaria». Jaime Serra exptessou 
ainda a discordancia do seu partido face 
a «certas actuac;oes que em tomo da dis-

Aspecto da vota~ao. no momento em que se 
fevantavam os deputados do PS. apoiando a 
m~iio dt! rejei~o ao programa do Ill Go· 
wmo. apreuntada pefo seu partido. 

cussiio do Programa do Govemo tenderam 
a criar oposic;oes entre a Assembleia da 
Republica e o Presidente da Republica e 
a abrir urn confl ito entre estes dois 6rgaos 
de soberania». 

Forma~io de novo Govemo 
ou eleic;Oe5 antecipadas 

Jaime Serra diria, a terminar, que, na 
opiniao do PCP, as saidas constitucionais 
para a crise siio (<a forma~o de urn govemo 
democratico de base partidaria ou parla
mentar, ou {apesar dos conhecidos incon
venientes) elei~es gerais antecipadas para 
a Assembleia da Republica logo que possam 
realizar-se na base das novas leis eleitorais 
e do recenseamento». 

Em nome do CDS, falou a seguir o 
deputado Oliveira Dias que afirmou, nomea
damente: ((0 CDS coosidera que a moc;ao 
que foi por si votada e aprovada permite, 
independentemente dos respectivos conside
randos, que se alcance os mesmos efeitos 
politicos e c~nstitucionais que visava ao 
tomar a iniciativa de propor o veto parla
mentar ao Govemo». Oliveira Dias acres
centou que ((se a mo~o do PCP tivesse 
sido submetida a votac;ao, o CDS nao a 
aprovaria», uma vez que <<OS termos em que 
a mesma foi apresentada revelam preocupa
c;oes opostas a do CDS e uma vontade 
evidente de nao criar condic;oes para a 
queda do Governo)). 

<(Ficamos a saber», disse ainda este depu
tado, «que o PCP ataca mais o CDS que 
o Govemo. Ficamos a saber que o PSD, 
embora dizendo-se partido de oposic;ao. 
afinal pareceu apoiar o Govemo». E a con
cluir, acentuou: «Este Govemo, a ir por 
diante, pareceria cooseguir uma arte de 

juntar. objectivamente, o PCP e o PSD. 
apesar de este ultimo nao desejar incluir 
o PCP no seu projecto de Governo». 

<dnovac;oes e melhorias» 
no Programa rejeitado 

«0 PS e o CDS compra7em-sc mais em 
destruir Governos do que em construi-los 
e apoia-los», disse o deputado Angelo Cor
reia, ao Jer a declar,u;ao de voto do PSD, 
cuja tonica viria a ser a critica ao~ partidos 
que decidiram rejeitar o Programa do gabi
nete de Nobre da Costa. «0 PS e o CDS)), 
continuou Angelo Correia - que, mais 
adiante criticaria igualmente o PCP-. 
<<destruiram o Govemo deles e agora o 
que nao e deles. Destroem o que lhes per
tence e o que nao lhes pertence. Que pre
tendem a final? Governar? Nao, ja que inva
lidaram o seu proprio Governo. Governar 
com o PSD? Tambem nao, ja que recusa
ram as nossas propostas. 0 que e que faz 
entao correr as direc~es do PS c do CDS? 
~ urn enigma a que talvez nem os pr6prios 
saibam responder». 

Nesta declara~o de voto, o PSD referia 
tambem as razoes que o levaram a nao 
apoiar as mo~es de rejei~o ao Ill Governo. 
considerando ainda que o Programa apre
sentado por Nobre da Costa tinha defeitos 
mas tam bern incluia «inovac;oes e melhoriaS>> 
em relac;ao aos Programas dos Govemos 
anteriores. 

«Govemo sem condi~oes de viabilidade>> 

Na sua declarac;ao de voto, o deputado 
Salgado Zenha, em representac;ao do PS. 
comec;ou por referir que, «ao contrario do 
que se possa afirmar, o III Governo nao 

· foi derrubado pela aprova~o, por maio ria. 
da moc;ao socialista, pela simples raziio de 
que nao chegou a ser investido pela Assem
bleia da Republica. Com efeito, uma vez 
investido nas suas fuoc;oes pelo Presidente 
da Republica, todo o Governo, em demo
cracia, tern de o ser verdadeiramente no 
exercicio das mesmas a partir da aprovaryao 
do seu Programa pela Assembleia da Repu
blica e s6 se essa mesma Assembleia o fizer 
cair, se podera dizer, com propriedade, que 
o Governo foi derrubado. Este nao chegou 
a ser investido pela Assembleia e se o tivesse 
sido, tal facto seria uma catastrofe nacional, 
pois era urn Govemo sem condiryoes de 
viabilidade e destinado a soc;obrar antes de 
mais por via das suas pr6prias contradic;oes 
mternas». 

Depois de desenvolver, a este prop6sito, 
o ponto de vista do seu partido, Salgado 
Zenha afirmaria, na parte final da sua decla
raryiio de voto: «Foi o pr6prio Presidente 
da Republica o primeiro a rcconhecer ja 
que, em democracia, h{l sempre alternativas 
mesmo contra os que nao desejam que os 
problemas sejam resolvidos. Por isso esta 
nao investidura do Governo pela Assem
bleia da Republica foi urn mero incideote. 
Nao h3 democracias sem incidentes e este 
Governo oao desejaria, decerto, ser inves
tido por deputados que nilo fossem cida
daos e nao votassem em sua consciencia». 

NOVA _ 
LEGISLACAO 
ELEITORAL 
EM DEBATE 

A Assembleia da Republica 
debateu, em sessiio extraordi
naria convocada pelo PCP, os 
diplomas legais indispensaveis 
d realiza~iio de elei~oes gerais: 
lei do recenseamento eleitoral 
- ja aprovada na generalidade 
quando se encontrava em fun
~oes o I Governo Constitucio
nal - e lei eleitoral propria
mente dita. 

Recorda-se que, perante as 
sucessivas crises politicos, 
diversos dirigentes partidarios 
se referiram, por mais de uma 
vez, d possibilidade de recurso 
a elei~oes gerais antecipadas, 
a jim de se alcan~ar a estabi
liza~iio da vida politica por
tuguesa. 

Reunida em sessao extraordinaria, 
a Assembleia da Republica procedeu a dis
cussao e votac;iio dos instrumeotos legais 
indispensaveis a reali7a~o de elei~oes. De 
facto, as leis cxistentes, que regulamentaram 
todo o proccsso das anteriores eleiryoesgerais, 
foram validas apenas para 0 periodo pre
-constitucional. 

Por ou tro lado, e necess:irio actualizar 
o recenseamento eleitoral, pois h:i oeste 
momento cerca de dois milh3es de portu
gueses que, tendo direito a voto, nao cons
tam do recenseamento do ano de 1975, 
por diversos motivos. Dai a urgencia da 
referida sessiio suplementar da Assembleia 1 

da Republica. 



A lei do recenseamento eleitoral 

Na declara93o politica que proferiu, em 
nome do seu partido, no dia em que a 
Assembleia reabriu as suas portas, Carlos 
Brito (PCP) afirmou que esta reuniao extraor
dinaria do Parlamento iria servir «para, no 
exercicio da sua competencia exclusiva, do tar 
o Pais de legisla93o adequada ao texto 
constitucional, que permita, a qualquer 
momento, a realiza.;;ao de elei.;;oes para a 
Assembleia da Republica». 

Os deputados analisaram, em primeiro 
Iugar, a proposta de lei de recenseamento 
eleitoral que, apresentada pelo 1 Governo 
Constitucional e aprovada na generalidade 
pela Assembleia em Outubro do ano pas
sado, permanecera na 2' Comissao Parla
mentar (dos Direitos, Liberdades e Garan
tias) para aprecia93o na especialidade. 

A referida Comissao procedeu depois a 
vota~ao daquela proposta de lei, artigo por 
artigo, tendo o plem1rio da Assembleia 
votado a sua aprova93o, com oposi<;iio dos 
deputados do PSD. 

Recenseamento obrigatiirio 

As principais ioova.;;oes introduzidas no 
sistema de recenseamento foram o seu 

canicter obrigat6rio para os nacionais resi
dentes no Continente e llhas, e voluntario 
para os portugueses residentes no estrangeiro 
e em Macau, e a cria93o do cartao de eleitor. 

Assim, no artigo 6. 0
- que gerou con

troversia entre o PSD e o CDS, por urn 
!ado, e o PS e PCP, por outro - a nova 
lei determina «o recenseamento eleitoral, 
oficioso, obrigat6rio e unico para todas as 
elei9oes por sufragio directo e universal» 
e consagra a voluntariedade do mesmo 
recenseamento para todos os cidadaos por
tugueses que residam em Macau e no 
estrangeiro. 

Refira-se a inda que, segundo o artigo 11 .0 

da nova lei, sao integrado~ nas Comissoes 
de Recenseamento os delegados dos parti
dos politicos representados na Assembleia 
da Republica, e que no artigo 12.0 - apro
vado por unanimidade, tal como o ante
rior - ficou consignado que «qualquer par
tido politico devidamente Jegalizado podera 
colaborar com as comissoes recenseadoras, 
competindo a estas, sem discrimina.;;ao, 
orientar as tarefas de recenseamento e defi
nir a necessidade e o ambito daquela cola
bora.;;ao». 

pQRTUGUESA 
REPOBLICA 

CARTAO DE ELEITOR 

AAflC-' DE RECENSEP-MENTO 
UNIOAOE GEOG 

~---- \mpressao d•gital 

NOME 

0 modelo de "cartao de eleitor" que cada cidadao com direito a voto vai receber no acto de 
inscriciio no recenseamento e que sera indispensavel apresentar no dia das eleiciks: Sfmbolo 
que jigurara em toda a publicidade e informaciio respeitante ao pr6ximo recenseamento 
eleitoral. 

0 cartiio de eleitor 7 

De futuro, todo o cidadao portugues 
possuira urn cartao de eleitor que !he sera · 
entregue no acto da sua inscri.;;ao nos 
cadernos eleitorais e devidamente autenti
cado pela entidade recenseadora. 

Acrescente-se que, embora tivesse sido 
bern acolhida inicialmente, a proposta do 
PSD referente a cria.;;ao, em Lisboa, de urn 
ficheiro centrale universal de recenseamento, 
acabaria por ser derrotada. 

A nova lei eleitoral 

Votada a lei do recenseamento, seguiu-se 
urn periodo de interregno para os deputados 
ana lisa rem os cinco projectos de lei eleitoral 
apresentados por cada urn dos partidos 
representados na Assembleia (PS, PSD, 
PCP, CDS e UDP), antes de os debaterem 
na generalidade. 

A principal tarefa, neste ambito, recaiu 
sobre a Comissao Parlamentar dos Direitos, 
Liberdades e Garantias, ja referida, que, 
para facilitar o trabalho dos deputados, 
procedeu a uma cuidadosa analise dos varios 
projectos, confrontando-os com a anterior 
Jegisla9lio eleitoral. 

Procurando corrigir os principais defeitos 
apontados a lei de 1975, as propostas dos 
diversos partidos continham algumas diver
gencias importantes, nomeadamente quanto 
ao numero e divisao dos circulos eleitorais, 
numero de deputados a eleger pelos cir
culos eleitorais do estrangeiro, questao da 
obrigatoriedade do voto, capacidade elei
toral activa e passiva, apresenta.;;ao de can
didaturas e finan9as eleitorais. 

Perante estas diferencas, os de..,utados 
debateram, na generalidade, OS varios pro
jeCtOS, no intuito de, em conformidade com 
o que a Constituic;ao determina, actualizar 
a Jegisla.;;ao que serviu ja para duas elei.;;oes 
(para a Assembleia Constituin te e para a 
actual). 

Aprovados Ires projectos 

Tiveram particular relevo as interven9oes 
dos deputados Herculano Pires e Armando 
Lopes (ambos do PS), Vital Moreira (PCP), 
Naodim de Carvalho (PSD), Acacio Bar
reiros (UDP) e Carmelinda Pereira (inde
pendente), procedendo-Se, por fim, a VOla
CliO na generalidade. 

Foram aprovados por maioria os pro
jl;ctos do PCP (urn conjunto de tres diplo
ttli!S referentes. respectivamente, a Comissao 
Nacional de Elei.;;oes, Capacidade Eleitoral 
c Sistema Eleitoral), do PS e da UDP. 
Os outros dois projectos (do PSD e do 
CDS) foram ambos rejeitados por maioria 
de votos. 

Os tres projectos aprovados baixaram a 
2.• Comissao Parlamentar, a requerimento 
do PS, para a vota9ao na cspecialidade e 
fusao num texto unico e definitive que sera 
apresentado ao plenario da Assembleia, em 
data oportuna, para vota9iio final. • 
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POLITICA 

GOMEMORAGOE 
DA IMPLANTAG 0 
DA REPUBLICA 

0 Presidente da Republica participou, em 
Lisboa, nas cerimonias comemorativas do 
5 de Outubro de 1910, colocando uma coroa 
de flores no momumcnto a Antonio Jose de 
AJmeida. Muitas outras personalidades da 
vida politica portuguesa quiseram igualmente 
associar-se as celebra~Oe:s da efemeride, em 
todo o Pais. Assim, nas imagens da direita, 
vemos o hastear da bandeira na Camara 
Municipal de Lisboa, cerimonia a que esti
veram presentes, ent re outros, o Primeiro
·ministro cessante, Nobre da Costa, o pre
s idente da ediiidade, Aquilino Ribeiro 
Machado, o vice-presidente da Assembleia da 
Republica, o presidente do Supremo Tribunal 
e membros do Conselho da Revolu~iio. Por 
outro lado, varias centenas de pessoas esti
veram tambem presentes na romagem aos 
tumulos dos herois do 5 de Outubro, no cemi
terio do Alto deS. Joiio, em Lisboa. No Porto, 
as cerimonias oficiais, promovidas pelo res
pectivo Governo· Civil, incluiram a deposi~iio 
de flores junto do monumento aos «Vencidos 
do 31 de Janeiro de 1891», precursores do 
movimento republicano; na imagem, o gover
nador civU do Porto, Mario Cal Brandiio, 
no decurso da cerimonia, que se realizou no 
cemiterio do Prado do Repouso. 



JUIZES SOCIAlS 
Segundo urn diploma ja publi

cado no «Diario da Republica», 
foi institucionalizada uma forma 
de participa.;iio popular na admi
mstra~o da Justi.;a: os juizes 
sociais. A nova lei preve que 
nas ac.;oes relac10nadas com 

1 que>toes de trabalho, arrenda
mento rural e internamento de 
menores, o tribunal integre, obri
gatoriamente, do is juizes sociais, 
que ioterviriio nas suas decisc)cs. 

Foi publicado no «Diario da 
Republica» o dccreto-lei que 
regulamenta o regime de recru
tamento e as fun<;oes dos juizes 
sociais, diploma que posterior
mente veio a ser criticado por 
organiza.;oes de trabalhadores e 
de entidades patronais. 

0 diploma completa a defi
ni~o de uma figura juridica pre
VISta na actual Lei Organ ica dos 
Tribuna is Judicia is, preten
dendo-se atraves dela que o povo 
participe na administra.;ao da 
Justi.;a. em conformidade com 
o que a Constitui<;ao estipula 
no seu artigo 217.0 

0 Govemo, ao regulamentar 
o recrutamento e as fun<;oes 
daqueles juizes, estipula que as 
candidaturas ao cargo de juiz 
social devem scr apresentadas 
por patroes e trabalhadores, no 
caso de tribunals de trabalho, 
ou por senhorios e rendeiros, 
quando estiverem em jogo ques
tOes de arrendamento rural. No 
caso dos tribunais de menores, 
as listas dos candidatos devem 
ser organizadas pelas ciimaras 
municipais com a colabora<;i'lo 
de entidades provadas e publi
cas, que estejam ligadas a assis
tencia, forma.;ao e educa<;iio de 
menores. Posteriormente, o Con
selho Nacional de Magistratura, 
a quem devem ser enviadas as 
listas, procedera a urn sorteio, 
sendo a nomea9iio dos juizes 
sociais feita a seguir, por des
pacho dos ministros da Justi.;a 
e da tutela (Agricultura, Traba-

lho ou Administrac;iio Interna, 
conforme os casos). 

Quem pode ser juiz social 

A partir do corrente mes de 
Outubro, periodo em que termi
nam as ferias judicia is, qualquer 
portugues com mais de 25 e 
menos de 65 anos, que saiba ler 
e escrever a lingua portuguesa, 
que esteja em pleno gozo dos 
direitos civis c politicos e que 
nao tenha sofrido condenac;iio 
ou pronunciamento por crime 
doloso, pode ser juiz social. 

A actividadc dcstes juizes 
que continuam a trabalhar 

nos seus empregos - e conside
rada urn servi<;o publico obriga
t6rio, a exercer durante dois 
anos. A sua fun<;iio essencial 
reside na informac;iio a prestar 
aos tribunais, sobre as caracte
risticas da classe ou grupos 
sociais que representam, sem 
terem, contudo, capacidade para 
a emissiio de pareceres e a apre
ciac;iio de factos. A scnten,.a e 
da competencia exclusiva do juiz 
de direito. 

0 Governo pretende, com a 
institucionaliza9iio dos juizes 
sociais, trazer os tribunais ate 
a opiniao publica e levar a 
opiniao publica ate aos tribuna is. 

Com esta solu.;iio cumpre-se 
urn preceito constitucional que 
estabelecc a participa<;ao das 
popula,.Ocs nos canais judiciais, 
sem dar Iugar, contudo a exis
tencia dos chamados «tribunais 
populares.» 

As criticas que foram d irigidas 
no diploma, afirmam, essencial
mente, que a intervenc;iio dos 
juizes sociais sc restringe a urn 
numero muito reduzido de ques
toes, que acima assinahimos. 
Come9ou, entretanto, por todo 
o Pais a campanha para a apre
senta9iiO de candidatos a juizes 
sociais. 

REMESSAS DE EMIGRANTES 

As remessas enviadas pelos 
emigrantes portugueses no pri
meiro semestre do corrente ano, 
atingiram o montante de 27,5 
milhoes de contos, valor que e 
superior ao total enviado no 
ano de 1973 (26,5 milhoes de 
contos) e tambem maior que o 
remetido em igual periodo do 
ano anterior: quase 20 milhoes 
de contos. 

Reportando-nos agora aos pri
meiros cinco meses deste ano, 
e a partir de informa,.Oes forne
cidas pelo Banco de Portugal, 
podemos acrescentar que as 
remessas enviadas pelos emigran
tes radicados em Fran.;a foram 
de quasc 14 milhoes de contos, 
ou seja 66,5 por cento do valor 
total enviado, situando-se depois 
as remessas enviadas da Alema
nha Federal (mais de tres milhocs 
de contos), dos Estados Unidos 
(mais de um milhao de contos), 
da Belgica e do Luxemburgo 
(549 mil contos), e finalmente 
do Canada (mais de 300 mil 
contos). 

Durante esse period~ aumen-

taram ainda as remessas enviadas 
da Venezuela (quase 300 mil 
contos), da Holanda e da Sui.;a 
(mais de 200 mil de cada pais). 
o que representa urn aumento 
percentual de 184, 96 e 67 por 
cento, respectivamente. 0 valor 
mais baixo foi remetido da Africa 
do Sui: urn total de 160 mil 
contos, representando urn 
aumento de 49 por cento. 

As regioes aut6nomas tam bern 
receberam montantes bastante 
elevados de remessas. 

Assim, para a Madeira, no 
primeiro trimestre do ano, as 
remcssas dos emigrantes subi
ram de quase 215 mil para mais 
de 367 mil contos, sendo metade 
deste quantitativo enviado pelos 
madeirenscs residentes na Vene
zuela. 

Para os Ac;:ores, o montante 
enviado nos primeiros do is meses 
do ano, registou urn acrescimo 
de 100 por cento: as remessas 
passaram de 47 mil para 94 mil 
contos, sendo mais de metade 
enviada pelos a9orianos residen
tes nos Estados Unidos. 

9 
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10 Recentemente, dois acontecimentos chama
ram a atenc:ao para a importancia do sector 
textil, na economia naciona/: o Plano de 
Emergencia apresentado pelo Gol'erno e o 
Il Congresso do Sector Textil. t um facto 
que, pensada primeiramenre na decada de 60 
e depois para o come(:o dos anos 70, a reestru· 
turac:iio do sector niio chegou a ser encetada. 
Mais cedo ou mais tarde, porem, imposta 
pela forc:a das circunstancias e com prejuizos 
el'identes que bem podiam ter-se e1•itado, 
a reestruturac:iio desta indzlsrria em crise, 
terti de ser feita. 

0 sector dos tcxteis, abrangendo os algo
does, os lanificios, as malhas, as confec~oes, 
o vestmirio e, ainda, a tapec;aria, a chape
laria, a cordoaria e as rendas e bordados, 
representa, ha bastante tempo, o sector 
mais importante da industria nacional. 

Para mostra r o peso do sector na estru· 
tura produtiva nacional, bastara dizer que 
ele representa o primeiro Iugar no volume 
de emprego (cerca de 300 mil trabalhadores), 
nos sal<irios pagos (cerca de seis contos 
de saUuio medio mensa!) e na taxa de pro
dutos exportados (quase 27 por cento do 
total, em 1977). 

A crise dos lanificios, porem, a rrasta-se 
desde ha muito, e segundo urn relat6rio 
do lnstituto de Apoio as Pequenlls e Medias 
Empresas lndustriais (IAPMEI), a situa~o 
tern vindo a deteriorar-se grandemente, com 
efeitos gravissimos na maio ria das empresas. 
Na zona da Covi lhli, por exemplo, cerea 
de tres dezenas ja fecharam as portas, 
encontrando-se a maioria (mais de 80 por 
cento) em falencia tecnica. 

As causas, podem reduzir-se as seguintes: 
agravamento do custo das matthias-primas. 
subida dos salarios e dos custos de energia, 
pesados encargos financeiros e menor pro
cura de tecidos nos mercados intemo e 
externo, especialmente ap6s a perda dos 
mercados africanos. 

Nesse sentido, e para impedir que a dificil 
situac;lio financeira das empresas venha a 
comprometer ainda mais a sua futura rees
trutura<;lio, ha muito que tern sido pedida 
a in terven.ylio do Governo oeste sector. 

Plano de Emergencia 

0 projecto governamental, que foi ampla
mente discutido pelos industriais e sindi
catos, visa os seguintes objectivos: garan tir 
que as empresas com possibilidade de viabili
zac;ao nao interrompam a sua laborac;lio por 
falta de materias-primas; levar as empresas 
a estudar a sua viabilizac;lio (atraves de fus0es 
e de agrupamentos); minimizar o perigo 
de falencia em cadeia das empresas inviaveis; 
e, finalmente , incentivar a organizac;iio 
interna das, mesmas, os investimentos e a 
criac;ao de novos postos de trabalho. 

Entretanto, a curto prazo, para alcanc;ar 
esses objectivos, sedio concretizadas certas 
medidas, como o fioanciamento para aqui
si.ylio de materias-primas, a consolidac;iio 
intercalar dos passivos das empresas que 
queiram fazer urn contrato de viabiliza~iio, 



REESTRUTURACAO 
DO SECTOR 

TEXTIL 

OS inccntiVOS U cria~aO de pOStOS de traba
lho c a divcrsificac;Ao industrial (que sen\ 
possivel com a entrada em actividade do 
Parquc Industrial da Covilha) e tambem 
o apoio directo do IAPMEI (participac;:iio 
na elaborac;Ao de projectos de novas uni
dades e na melhoria da gestiio e organ i
za~o das empresas) e o apoio de outros 
organismos a criac;ao de cooperativas de 
produc;:iio e de um posto alfandegario naqucla 
cidade, se economicamente se justificar. 

II Cong,resso de Texteis 

Na Covilba, cidade que polariza urn cen
tro de lanificios com mais de 10 mil traba
lhadores, teve Iugar o II Congresso dos 
Texteis, organizado pela Federac;:iio dos 
Sindicatos dos Trabalbadores dos Texteis, 
Lanificios e Vestuarios de Portugal e por 
outros 14 sindicatos do sector. 

Sera de recordar que este Congresso, 
contmuando o de Ofir (de 1976), se reali-

zou 57 anos depois de, em 1921, os opera- 11 
rios texteis terem levado por diante urn 
Congresso do sector, a nivel nacional. 

Os assuntos discutidos ceotraram-se a 
volta de tres grandes grupos de questoes: 
a situa~ao econ6mico-social do sector, as 
condi~es de vida e de trabalho e a orga
nizac;ao sindical. 

Quaoto ao primeiro ponto, sao de des
tacar «as medidas imediatas a exigir ao 
Governo», as quais apontam para : urn apoio 
tecnico e financeiro as pequenas e medias 
empresas intervencionadas, em auto-gestiio 
e cooperativas, com a colaborac;ao de espe
cialistas em novas tecnicas de produc;:iio; 
incentives a produc;Ao intema de maquinas 
e acess6rios necessaries ao sector; e, final
mente, procura de novos mercados e res
tric;ao a importac;Ao de tecidos e texteis 
manufacturados iguais ou semelhantes aos 
produzidos no Pais. 

Modemizar o equipamento textiJ 

0 sector textil oferece ainda urn largo 
campo de expansao e relan~mento da nossa 
economia, bastando para tal que se con
cretize a projectada modcmiza,.ao de pro
cesses e de equipamentos, e a adcquada 
prepara~ao profissional dos trabalhadores 
e dos tecnicos. I 

De facto, apesar do reapetrechamento II 
tecnol6gico e de maquinaria verificado nos a 
ultimos a nos, a deficiente estruturac;:ao actual, 
o estado obsoleto da generalidade dos par
ques de maquinas e as dificuldades finao
ceiras para importar o material oecessario, 
ioftuenciam negativa e granderoeote toda 
a industria de lanificios. 

Por essa razao, procedeu-se em data 
receote, ao levantamento do parque nacional 
de roaquioas dos texteis, em ordem a situar 
os estrangulamentos da produc;ao e tendo 
em vista, tambem, estudar a possibilidade 
de fabricar no pais, num futuro pr6ximo, 
alguma maquinaria textil necessaria a nossa 
industria. 

As materias-primas 

0 abastecimento de materias-primas e urn 
campo em que bastante se avanc;:ou, pois 
actualmeote fabricam-se em Portugal. com 
vantagens, muitas das fibras que entram 
oa produc;ao do textil e eram, ate bii pouco, 
imp'?rtadas. E embora se tenba perdido a 
garantia de fornecimento regular de algodao, 
a pre~os acessiveis, das ex-col6nias, o desen
volvimento da produc;ilo de fibras artificiais 
veio resolver, em grande parte, esse pro
blema. 

A substituic;:iio do algodao e da Ia por 
fibras sinteticas deu-se, primeiraroente 
quando a Finicisa, de Portalegre, iniciou 
a sua laborac;Ao (actualmente produz 15 mil 
toneladas por ano, no valor de urn milbao 
de contos) e, depois, com a instala~ao da 
Fisipe, no Barreiro, unidade produtora de 
fibra textil acrilica, que substitui a Ia. ~ 
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12 Oeste modo, a industria textil resolveu 
urn dos seus principais problemas - o do 
abastecimento de materias-primas - e ser
viu, ao mesmo tempo, de motor de arran
que de outras industrias nacionais do sector 
quimico. Possivelmente, poder-se-a, ainda, 
desenvolver a exportacao de Iibras artificiais, 
quando, daqui a algum tempo, se instala
rem em Sines e no Porto as novas unidades 
petroquimicas e a capacidade da Fisipe da 
for aumentada. 

A dimensio das empresas e a miio-de~bra 

Actualmente, o sector textil, com cerca 
de 300 mil trabalhadores portanto um 
quarto da mao-de-obra da industria trans
formadora - , tern pessoal a mais, que tern 
de ser canalizado para outros sectores. 

A este facto, que emperra a dinamizac;llo 
da industria, junta-sc urn outro: a reduzida 
dimensao verificada nas duas mil empresas 
do sector, com predominancia das pequenas 
e medias empresas, a par de poucas uni
dades com dimensao europeia. Por outro 
!ado, a produtividade reduzida resulta ainda 
da dispersao por varios centros: o da 
Covilha, dedicado aos lanificios e esten
dendo-se por Torto7endo, Unhais da Serra, 
Cebolais de Cima (Castelo Branco), Seia, 
Manteigas, etc., e pelas zonas do Porto 
e de Braga-Guimariies. 

Na zona da Covilhi!, que j3 chegou a 
contribuir com 80 por cento para a pro
dw;:ao nacional, participando hoje, com as 
suas 114 empresas, apenas com 30 por 
cento, h3 somente seis empresas conside
radas bern dimensionadas, com uma orga
nizac;ilo vertical que inclui todos os proces
sos de fabrico: desde a entrada da materia
-prima na fabrica a~ a saida do tecido 
acabado para armazcm. 

No sector algodoeiro do Norte do pais, 
com cerca de meio milhar de empresas, 
apenas uma duzia tern mais de 20 mil fusos 
e umas trinta tern mais de 300 teares, 
apresentando uma dimensao razoavel. 

A exporta~io de tbteis 

E de sa lien tar que no conjunto das expor
ta¢es portuguesas, os tcxteis ocupam o 
primeiro Iugar, com cerca de 27 por cento 
do total em 1977, valor igual ao de 1973, 
urn dos melhores anos para a industria 
textil. 0 montante exportado no ano pas
sado (vinte milhoes e 367 mil contos) foi, 
de Ionge, maior que ode 1976 (14,5 milhoes 
de contos). 

Ultimamente, ultrapassou-se uma das 
grandes dificuldades da exportac;ilo, que 
provinha das restri~oes impostas pela lngla
terra ao esquema acordado entre a Comuni
dade Econ6mica Europeia (CEE) e os paises 
candidatos a entrada no Mercado Comum. 
De facto, a lnglaterra, que nos compra 
30 por cento das nossas exporta¢es de 
texteis, levantou as reservas as importa.;:oes 
oeste dominio, tendo ficado de pe a possi
bilidade de continuarmos a exportar para 
aquele pais ate aos maximos globais con
vencionados. • 

A ISOPOR 
UM PROJECTO 

LUSO-AMERICANO 

Em Estarreja, per to de A veiro, em associa9iio que se 
reveste de muito interesse para a economia nacional, 
a Quimigal e a empresa americana UPJOHN viio instalar 
um moderno complexo fabri/ destinado d produ9iio de PPP 
( po/imeti/eno-polifenil-polisocianato). A nova empresa que se 
chama !SOPOR ( Companhia Portuguesa de Isocianatos) 
com um capital social no valor de 20 milhoes de d6lares em 
quotas iguais da Quimigal e da UPJOHN, e em regime de 
<<joint venture», abarca um investimento total de mais de 
2,5 milhoes de cantos e dard Iugar a 300 novas postos de 
trabalho, muitos deles altamente especializados. 

Portugal possuira muito em breve a 
maior e mais moderna fabrica do mundo, 
destinada a produ~ao de PPP, urn produto 
quimico resultante da reac~ao da anilina 
com o formaldeido. Este combinado, que 
e depois incorporado numa imensidade de 
produtos phisticos flexiveis, semi-rigidos e 
rigidos, poden1 ser utilizado em numerosas 
industrias, como as do autom6vel, cons
tru~ao civil, refrigera .. ao e a dos isolamentos. 
A produ .. ao do PPP e tao importante que 
os produtos dele derivados se vao eneontrar 
presentes, sob as mais variadas formas, 
numa grande variedade de objeetos, de 
utensilios, de equipamentos de uso corrente, 
desde os estofos, a revestimentos, carca~s ou 
caixas de aparelhos: acess6rios, tubagens, 
canaliza~oes, caixilharia e outros produtos 
utilizados na construc;ilo civil. 

A localiza~io 
da fabriea de Estarreja 

A unidade de Estarreja com uma capa
cidade produtiva que rondara as 50 mil 
toneladas por ano, sera a fabrica mais 
moderna do mundo, quanto a conceJX:ao 
tecnica e quanto a capacidade de pro
du .. ao. Actualmente, apenas quatro empre-

sas, no mundo todo, se dedicam a fabri· 
ca .. ao do produto. 

As condi~oes excepcionais de localiza~ao 
da fabrica, pesaram muito na decislio da 
cscolha da zona de Estarreja. Acontece 
que os produtos quimicos necessaries para 
a produc;ao do PPP sao ja produzidos na 
{lrea. E o caso da anilina, do cloro, da 
soda caustica do formol e do oxido de 
carbono, que sao produzidos em unidades 
pertencentes a Quimigal, a Uniteca e a 
Brcsfor. 

Entre uma serie de locais que poderiam 
ter sido escolhidos (Holanda, sui de Fran~. 
Espanha e Alcmanha Ocidental), pesaram 
em favor de Estarreja, as seguintes vanta
gens: facilidade de encontrar uma area 
suficientemente grande (70 hectares) para a 
implanta .. ao c protecc;ilo da zona fabril; 
disponibilidade de agua e energia electrica: 
facilidade de escoamento da producao a 
partir do porto de Aveiro e, factor decisivo, 
a existencia das materias-primas atras refe· 
rid as. 

Nao foi esquecido o estudo da viabilidade 
econ6mico-financeira da empresa. 
A UP JOHN comprara integralmente a pro
du .. ao da lsopor e 0 prec;o de venda sera 
acordado de maneira a assegurar a viabi
liza .. iio financeira do empreendimento e o 
reembolso dos capita is alheios. • 



CULTURA 

1 
DA MALA-POSTA 

Foi em Setembro de 1798 que se 
inaugurou a primeira carreira de 
Mala-Posta no Pais, exactamente, 
entre Lisboa e Coimbra. Precursora 
dos Caminhos de Ferro, que s6 viriam 
a aparecer em 28 de Outubro de 
1856, a Mala-Posta desempenhou 
durante largo periodo o papel de 
transportadora colectiva de pessoas 
e bens. E a sua picaresca historia 
o que nos propomos sintetizar oeste 
breve apontamento. 

13 
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CULTURA 

Reconstitui~;iio do aspecto exterior de uma esta\iiO de Mala·Posta de meados do sec. XIX. 

Condiciona lismos va rios, facilmente com
preensiveis, foram os factores determinantes 
das condi~oes em que se desenvolveu o ser
vi~ de Mala-Posta no Pais. Condiciona
lismos ligados, primeiro e antes de tudo, as 
vias de acesso - estradas, sobretudo -
que eram quase inexistentes a te fins do 
seculo XVIII e que impediram de modo 

persistente o nascime nto deste servi~ em 
termos modernos. 

De resto, devemos lembrar-nos que estes 
mesmos condicional ismos iriam, no futuro, 
determinar o aparecimento dos Caminhos 
de Ferro em Portugal com relativo atraso 
em relat;iio a alguns paises europeus. Efec
tivamente, o primeiro tro~ de linha ferrea, 
de Lisboa ao Carregado (1856), foi inau
gurado 31 anos ap6s facto identico na 
lnglaterra, 21 anos de atraso em rela9ao 
a Belgica e Alemanha, 19 para a Fran<;a 
e 18 para a Russia. 

Podera, pois, garantir-se que este servit;o 
de passageiros e correio, esteve ligado as 
vias de acesso tradicionais (caminhos de 
coevo e sinuoso tra~, rios, orla maritima). 
Antes da utiliza~iio da maquina a vapor, 
tardiamente introduzida em Portugal, as 
comunica9(5es terrestres e maritimas eram 
anacr6nicas e morosas. Naturalmente, o 
correio desempenhou principa l papel pro
pulsionador, ja pelas suas necessidades de 
ambito inicialmente oficial, ja pelas emer
gencias inadiaveis que esse servi<;o e cha
mado a cumprir. Pode-se afirmar que o 

servi~o de correios reais, executado por 
escudeiros ou criados, era secundado nos 
seus primeiros tempos por outros servi~os 
postais de ambito mais particular, como, 
por exemplo, aquele que recorria ao concurso 
de almocreves (figura que pcrdurou no 
tempo, mesmo ap6s o aparecimento do 
comboio, e hoje popularizada na sua con
textura tipica por esse maravilhoso romance 
de mestre Aquilino Ribeiro, «0 Malha
dinhas»), barqueiros, caminheiros e carre
teiros. Era a este pequeno exercito de gente 
que os particulares entregavam, por assim 
dizer, a incumbencia das ligat;ocs postais 
e comerciais internas e regionais. Estes 
transportadores de profissao, pioneiros dos 
Caminhos de Ferro e rodoviarios dos nos
sos dias, tomaram a seu cargo a permuta 
de mercadorias, mas tambem transmitiam 
recados e distribuiam as cartas (uma carta, 
segundo o testemunho de Frei Luis de Sousa, 
demorava sete dias de Braga a Lisboa). 
0 seu papel, antes da introdut;iio da maquina 
a vapor foi, portanto, de grande relevo. 

Dificuldades tecnicas impediam a cria<;[o, 
a escala nacional, dum efectivo servi<;o de 
correio, mas a sua necessidade foi sentida 
com mais acuidade em meados do se
culo XVI, tendo-se intentado dar-lhe satis
fat;ao. Com efeito, em "1520 foi nomeado 
Luis Homem para o cargo, entlio criado, 
de correio-m6r. Nos principios do seculo 
seguinte este cargo ainda se mantinba, como 
o prova o facto de em 1606 o mesmo cargo 

Cocheiro da Mala·Posta (finais do sec. XVIII). 

Saco do Correio de Lisboa para t vora (sec. 
XVII!). 

ter sido vendido por Filipe H (no Portugal 
ocupado por Castela) a Luis Gomes da 
Mota, pcla soma de 70 mil cruzados. Sabe-se 
que este cargo foi passando, de descen
dente em descendente do referido Mota, 
ate ao ano de 1793, ano em que o Estado 
resolveu tomar conta desse servi<;o publico. 
No entanto, apesar de D. Luis da Cunha, 
no seu «Testamento Politico», prever a 
organiza~ao da Mala-Posta em moldes mais 
modernizados, nomeadamente com varias 
casas de posta, onde se sustentassem certo 
numero de bestas de carga para a respectiva 
muda, assim <:omo estalagens para servir 
os mercadores que se deslocavam, os ser
vi~os nao se desenvolviam, pelo menos 



Marco da Mala·Posta no percurso etrtre o Carregado e Vila "Regulamemos para as Postas ... documento publicado em 1810. 

Nova da Rainha. -------------------------------------

Caixa de Correio para carros de tract;iio 
animal (sec. XIX). 

no que respeita a uma maior rapidez. Se, 
por urn !ado, o Estado se havia encarregado 
do servic;:o, por outro este niio tinha melho
rado, e era natural que assim fosse, pois 
no que se refere a organizac;:iio das postas, 
ela implicava a existeocia previa de estradas 
por onde pudessem circular as diligencias 
ou Malas-Postas, o que niio acontecia em 
termos satisfat6rios. 

Nos finais do seculo XVIII, com a inau
gurac;:iio da primeira grande estrada portu
guesa (Lisboa-Coimbra), comec;:ou a fun
cionar com regularidade, a partir de 1798. 
a primeira carreira de Mala-Posta digna 
desse nome, que, porem, viria a ser inter
rompida em 1804 e por muito tempo, 

devido ao prejuizo econ6mico acarretado na 
explorac;:iio. 0 percurso de Lis boa a Coimbra, 
fazia-se entiio em tres dias, mas era quase 
exclusivamente utilizado pelos estudantes, 
que s6 por altura do inicio das aulas ou 
periodos de ferias demandavam ou saiam 
de Coimbra, mal se conseguindo, nos tem
pos intermedios, esgotar a lotac;:iio das 
diligencias. Em 1826-27 assinalam-se novas 
e epis6dicas tentativas de organizac;:iio da 
Mala-Posta, entretanto destroc;:ada durante 
o periodo das invasoes francesas. Na segunda 
metade do seculo XIX o servic;o de Mala
-Posta priocipiou a funcionar com regula
ridade entre Lisboa e Porto (1855-64), 
Aldeia Galega e Badajoz (1854-63), Braga 
e Guimariies (1852-71), o que aliado as 
transformac;:oes econ6micas e demograficas 
do Pais, entlio processadas, permitiu o 
desenvolvimento do servic;o publico dos 
correios, como documenta o inicio da uti-
lizac;iio dos selos, em 1853. \ 

Como curiosidade transcrevemos urn pe
queno artigo sobre a Mala-Posta, do jornal 
mensa! «Rede Geral», editado pelo servic;:o 
de Relac;oes Publicas da CP: 

«( ... ) Quando Fontes Pereira de Melo 
sobrac;ou a pasta das Obras Publicas, as 
estradas melhoraram sensivelmente e, merce 
dessas melhorias, as carreiras de Mala
-Posta encurtaram de modo nlio menos 
sensivel os tempos de percurso. Por exem
plo, o trajecto de Lisboa ao Porto comec;ou 
a ser possivel em... 34 horas. 

( ... ) Oferecemos aos nossos leitores o 
programa completo das refeic;:oes dos 'mar
tires' viajantes dessa carreira: ceta nas 
Caldas da Rainha, almoc;o em Leiria, jantar 
em Coimbra, e ceia em Oliveira de Azemeis. 

Ha via duas classes. 0 passageiro de I. • 
pagava 45 reis por quil6metro, e 0 de 2." 
pagava apenas 30 reis. Quanto a diferenc;a 
das classes, era a que correspondia em ir-se 
instalado dentro ou fora da carruagem. 
Todavia, em qualquer dos casos e, segundo 
o regulamento, tinha-se sempre que exibir 
o respective 'passaporte legal'. 

Entretanto, na altura em que o comboio 
fez extinguir o servic;:o da Mala-Posta -a 
cargo da Subinspecc;iio Geral dos Correios
restavam, dum passado de correiras e caval
gadas atraves das entiio chamadas estradas 
do Rei no, 18 carruagens de diversos modelos 
e cerca de 300 animais, distribuidos pelas 
diferentes 'mudas' do caminho». 

A diligencia morria, assim, niio sem antes 
e durante algum tempo, como que incredula, 

' ter disputado aos nascentes caminhos de 
ferro o terreno transitavel. Mas a !uta era 
desigual, os cavalos-vapor destronariam os 
cavalos-cavalos. Ha 180 anos, em 1798, 
a primeira Mala-Posta portuguesa, quer 
o tenha querido ou nao, inaugurava a rapidez 
das comunicac;oes e, de certo modo. contri
buia para o nascimento da estrada de ferro 
que a viria a relegar para os museus, como 
pec;a dum passado longinquo. • 

15 

·~ 



16 

CULTURA 

RECORDANDO 
A UILINO 
RIBEIRO 

Aquilino Ribeiro nasceu no Casal da Tabosa, concelho de Sernancelhe, 
em 13 de Setembro de 1885, e viria a falecer quando decorriam as celebra-roes 

do cinquentenario da sua vida literaria e quando a censura intervinha para por termo 
a essas comemora~oes. 

No dia 27 de Maio de 1963, pouco depois 
do meio-dia, faleceu urn dos autores mais 
serios e pertinazes da Literatura portuguesa, 
urn conhecedor profundo das tradicoes, 
habitos e costumes do seu povo, sabendo 
narra-los e disseci-los de modo impar e 
numa prosa impar. Era, pois, urn verdadeiro 
classico, na mais profunda acep<;ao da 
palavra. 

A obra deste mestre foi, em pleno sec. XX, 
urn tra<;o de uniao entre o realismo literario 
dos principios do nosso seculo e a litera-

tura social e ideol6gica das geracoes de 
1940, a que se convencionou chamar de 
«neo-realismo». 

Escritor notavel, inesquecivel de tradi
¢es populares inseridas no «habitat» natu
ral das personagens que criou, dele se 
podera dizer que conheceu, melhor do que 
ninguem, o humus materno da terra, gente 
e dramas picarescos, are entao arredados 
da literatura portuguesa. As suas persona
gens nao tern, efectivamente, as caracteris
ticas de figuras artificiais, penteadinhas e 

ajeitadas aos grandes ideais livrescos que 
tanto habitaram muita outra literatura de 
cariz social. As Beiras - regiao donde era 
origimirio - fizeram com que ele recon
ciliasse, finalmente, uma tradicao literaria 
- o romance - com a genu ina lingua falada 
pelo nosso povo. 

Alcunhado por muitos de regionalista, 
o seu romance continua unico, confirmando, 
para nosso desgosto, o facto de que os 
seus seguidores ou tardam ou continuam 
demorada hibernacao a que urge por cobro. 



Do seu biografo e amigo, Manuel Men
des, outro dos nomes ligados a uma gera
~o de homens e artistas forjados na gesta 
da primeira <<Seara Nova», revista de dou
trina que, na epoca, tanto contribuiu para 
o esclarecimento das cab~as mais preocupa
das com a «coisa publica», reproduzimos 
algumas palavras a proposito do Mestre 
Aquilino: 

«Louvo-o e admiro-o pela sua presen~ , 
como firmemente creio que no mais lon
ginquo futuro, enquanto algum eco se ouvir 
da fala em que nos entendemos, ha-de 
haver quem com viva emo~ao se debruce 
sobre muitas paginas sentidas e masculas, 
fartas, excelentes, arrebatadas de impeto 
criador, que a cada passo se topam na sua 
obra. Com efeito, se do nosso triste tempo 
algum orgulho subsistir, se os homens que 
nos sucederem ousarem volver atras olhar 
de merecido afecto e curiosidade, nos livros 
de Aqui lino Ribeiro - nos contos e nos 
romances, em tantos soberbos quadros em 
que vigora e apaixonadamente se descreve 
a terra e o povo - encontrarlio decerto a 
viva voz, o palpitar do estreme homem de 
hoje, do homem rude e batalhador, porven
tura expressos numa arte desapiedade, de 
agreste humanidade, mas genuina, tersa e 
original, dada urn pitoresco profundo e 
tipico, caracterizado pela sua viveza e mor
dacidade, que nao se compadece, nem na 
visao das coisas nem no sentimento da 
linguagem, com o facil e lisonjeiro, o froixo 
ou amaneirado ( ... )». 

Ao inesquecivel autor de «Terras dos 
Demo», «Quando os Lobos Uivam» , 
«0 alhadinhas», «Jardim das Tormentas», 
«A Casa Grande de Romarigaes», e de mais 
meia centena de titulos, parece-nos gritan
temente necessario fazer a homenagem que 
a nossa lingua nos deve merecer: os seus 
titulos na nossa estante de leitura e os seus 
textos na nossa memoria, sobretudo se que
remos compreender este povo a que per
tencemos. 

Obras de Aquilino 
djvulgadas pela RDP 

Entretanto, a Radiodifusao Portuguesa 
(RDP) come~u a apresentar, em adaptat;ao 
radiofonica, o romance «Volfriimio», de 
mestre Aquilino Ribeiro. Esta iniciativa, 
entendida num meio que tern marginai;
zado o grande escritor e nao !he tern sabido 
prestar a homenagem nacional que merece, 
devera ser aplaudida, esperando-se que venha 
a ter continuidade, com outras obras igual
mente significativas do mesmo autor. Esta
mos, no caso concreto, a lembrar-nos preci
samente de alguns programas radiofonicos 
existentes nas diversas comunidades portu
guesas residentes no estrangeiro, realizados 
por e para portugueses. 

«Volframio» e, antes de mais nada, urn 
registo do qual disse o seu autor: «( ... ) Nlio 
e tratado de economia nem se arroga de' 

modo algum, quanto as classes, 0 papel 
de elucubrat;ao a Karl Marx. Meta-se num 
«corbillon», como apoucava Anatole France, 
a Beira, a cobi~a. a sede de felicidade, os 
estimulos sociais, e tudo o que possa vir 
na ressaca da mare viva, e terao esta ane
dota romanceada». E, mais a frente, ten
lando enquadrar o seu romance numa 
situat;ao limitada por factores diversos, viria 
a escrever estas palavras, cuja actualidade 
ninguem hoje querera contestar: «Entre nos, 
tal furunculose, com o dramatico que com
porta, deve antes representar uma das mani-

re\ tat;oes eruptivas da crise social que o 
~dndo atravessa. Volfriimio aqui, petroleo 
alem, borracha acol<l, ha que integra-los 
no substrate complexo e temeroso que 
engendrou a guerra». 

Em boa bora a obra de Aquilino Ribeiro 
come~ a sair do silencio a que tern sido 
votada, mas a melhor de todas as honras 
efectivas a prestar ao escritor, nomeada
mente para aqueles a quem dirigimos estas 
linhas, sera a de lhes proporcionar, a eles 
tambem, o acesso a estas iniciativas. • 
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DESPORJO 

HOOUEI-PATINS 
VIlORIA NO CANADA 

Depois de urn folgado 14..() 
aos Estados Unidos - com oito 
golos marcados por Carvalho-, 
Portugal venceu a Espanha na 
final do «Torneio do Canadfl» . 
de h6quei em patios, disputado 
em sistema de Tac;a Latina. Foi 
uma final equilibrada, com 2-2 
ao fim do tempo regulamentar 
e urn golo no prolongamento 
- exactamente no u l timo 
minuto -, muito contestado 
pelos espanh6is. Carvalho teria, 
segundo estes ultimos, marcado 
com o pe, o que a dar-se seria 
motivo para anular o tento. 
A equipa espanhola chegou a 
ameac;ar abandonar o «rinque» 
e nao compareceu a cerim6nia 
de entrega dos premios; porem, 
tudo terminou em bern e com 
correc~ao. 

OS 75 ANOS 
DO BOAVISTA 

0 Boavista completou 75 anos 
de existencia. Uma bonita idade 
para o clube do Bessa, onde o 
futebol domina. Esta efemeride 
ganha, a nosso ver, determinado 
relevo nas suas «bodas de dia
mante», j{t que foi ali, para os 
!ados do Bessa, que se come
<;aram a dar uns pontapes na 
bola. Principiava entiio o ano 
de 1900 ... 

TEVES REGRESSA 
AOS ACORES 

0 futebolista micaelense Teves, 
que se encontra ao servi<;o do 
Academico de Coimbra, equipa 
da 1.• Divisiio Nacional, devera 
regressar ao Lusitilnia, turma de 
Angra do Heroismo, onde se 
en contra va an teriormente. 
0 Lusitilnia de Angra do 
Heroismo esta este ano a dis
putar o Naciona1 da Segunda 
Divisiio, onde pe1a primeira 
vez se encontra uma equipa dos 
A~ores, estando a experimentar 
algumas dificu1dades em cooso-

A HISTORIA DO TOTOBOLA 
Urn funciomhio do Departa

mento de Apostas Mutuas da 
Santa Casa da Misericordia de 
Lisboa, em declara~oes a agen
cia \NOP, afirmou que a his
t6ria (ecente de Portugal tam
bern se pode Ier atraves do~ altos 
e baixos das receitas do Toto
bola. 

E fectivamente, basta olhar 
para o movimento de receitas 
do Totobola, para ver que na 
epoca de 1974-75 aconteceu 
«qualquer coisa» que levou os 
portugueses a «apostan> de outra 
maneira. Ao contrario do que 
tinha acontecido are entiio- um 
aumento em ftecha - , as recei
tas do Totobola sofreram nesse 
periodo uma redu~o da ordem 
dos 11 por cento. Segundo o 
tecnico entrevistado pela ANOP, 
«o que aconteceu durante esse 
tempo e que as pessoas passa
ram a pensar mais na realidade 

politica e o futebol deixou de 
ser o escape que era». 

A partir de 1975, em contra
partida as receitas do Totobola 
voltaram a subir, are alcan<;a
rem, durante o Corrente ano, 
o nivel mais alto de sempre, 
I 599 939 411 escudos. 0 que, 
em rela~ao a 1974-75, representa 
urn aumento superior a 50 -por 
cento. 

Depois de urn pequeno periodo 
de ferias - que foram tambem 
as ferias do futebol - recome
<;ou o Totobola que sera, de 
acordo com o seu director, «urn 
Totobola mais perfeito, mais 
evoluido e mais europeu». Coin
cidindo com a abertura da nova 
epoca, a Santa Casa da Mise
ric6rdia divulgou urn extenso 
relat6rio onde, entre outras coi
sas, se pode ver que e nos prin
cipais distritos da faixa litoral 
- Setubal, Lisboa, Aveiro e 

Porto - que se concentra a 
esmagadora maioria dos «apos
tadores». Em primeiro Iugar apa
rece, naturalmente, o distrito de 
Lisboa, que fornece ao Toto
bola cerca de 38 por cento das 
suas receitas; s6 no ultimo ano, 
por exemp1o, as receitas pro
venientes deste distrito atingi
ram o montante de 592 milh6es 
de escudos. A seguir a Lisboa, 
classificaram-se os distritos do 
Porto (18 por cento das receitas), 
Setubal (8 por cento ), Braga e 
Aveiro (ambos com 5 por cento). 

Dividindo o valor total das 
receitas pelo numero de habi
tantes, chega-se a conclusiio que 
no ano de 1977 cada cidadiio 
portugues gastou cerca de 180 
escudos no Totobola. 

Este numero, em rela<;iio a 
1962 - primeiro ano de existen
cia das Apostas Mutuas - era 
apenas de 21 escudos. 

lidar o seu «onze». Reprodut;ao de uma das matrizes do primeiro concurso do Totobola (24 de Setembro de 1961). 



REGIONAL 

Edificio da Ciimara Municipal dr Mirandrla 
(antigo Palacio dos Tlrvoras). 

ELEI OES _ANTECIPADAS 
PARA 0 UNICIPIO DE MIRANDELA 

Despertaram grande interesse em todo o Pais as elei~i>es realizadas para a Camara Municipal de Miraodela 
e para a Assembleia de Freguesia da Torre de Dona Chama. 

0 Partido Social Democrata (PSD) conquistou quatro dos sete lugares disputados nestas elei~Oes, para as 
quais bavia 17 745 votantes inscritos, dos quais s0 7431 exerceram o seu direito de voto, o que traduz om indice 
de participa~iio da ordem dos 41,9 por cento. 

0 PSD passou, assim, a ocupar o pri
meiro Iugar entre os partidos votados naquele 
concelho transmontano, substituindo nessa 
posi~o o Centro Democratioo Social (CDS) 
que, anteriormente, dispunha de trcs lugares 
na edilidade. Imediatamente a seguir a estes 
dois partidos, colocaram-se a Alian~ Povo 
Unido (APU) e o Partido Socialista (PS), 
registando-se, consequentemente, uma signi
ficativa altera~o nas posic;ocs antes exis
ten tes. Assim, o CDS desceu de tres repre
sentantes para urn, o mesmo sucedendo ao 
PS. A APU, que niio elegera qualquer 
represen!ante nas eleic;oes de 1976, conquis
tou agora urn Iugar na Camara de Mirandela. 

A votac;iio registada foi a seguinte: PSD 
4017: C DS 1128; APU 1064: PS 1029. 
0 PS foi o partido que teve uma maior 
deseida de votos, tendo passado de terceiro 
para quarto Iugar entre os votados. 

Recorda-se que a realizac;iio destas elei
c;Oes antecipadas se ficou a dever a demissiio 
dos vereadores pertencentes ao PS e ao 
PSD, devido a desentendimentos verificados 
entre os representantes daqueles partidos 
e o anterior presidente da Camara local 
que, tal como os dois restantes vereadores, 
pertencia ao C DS. 

0 Concelbo de Mirandela 

0 concelho de Mirandela tern 36 fre
guesias e 104 povoac;oes e uma populac;iio 
de cerca de 30 mil habitantes, residindo 
12 mil na zona urbana. Regiiio essencial
mente agricola, situada no corac;ao do vale 
do T ua, ocupa o primeiro Iugar na pro
duc;ao nacional de azeite. A colheita anual 
de trigo ronda as 1300 toneladas, a de 
centeio cerca de 3000 e a de milho 1250 
toneladas. No sector florestal avulta a cor
ti~. com uma produc;ao de mil toneladas 
anuais. 

Quaoto a pecuaria, OS efectivos das espe
cies ovina, caprina. bovina e suina, atingem, 
respectivamente, 5000, 3000, 2000 e II 000 
cabec;as. 

A vila de Mirandela possui diversos ser
vic;os oficiais. Tern urn hospital distrital, 
urn gabinete de apoio tecnioo e uma escola 
secundaria com os ramos Iicea!, tecnioo e 
agricola. 

Perto da vila localiza-se o complexo agro
·industrial do Cachiio, o empreendimento 
rna is ambicioso do Nordeste Transmontano, 
com cerca de 1200 trabalhadores. 

Cabec;a de um dos mais antigos concelhos 
do Pais, hoje concelbo de primeira classe, 
Mirandela e o centro geografico da pro-

vincia e n6 rodoviario das estradas nacio
nais de Bragan~-Porto, Chaves, Alfandega 
da Fe, Torre de Dona Chama, Vale de 
Salgueiros, Vinhais, Mogadouro, Miranda 
do Douro, Vila Flor e Moncorvo. 

Em declarac;Oes prestadas a Anop logo 
que foram conhecidos os resultados das 
e leic;oes, o novo presidente da edil idade, 
Marcelo Jorge Lago, afirmou: «Daremos 
prioridade aos problemas da habitac;ao. M il 
e quinhentas moradias resolvem, para ja, 
os maiores problemas da populac;iio. Ten
taremos resolver, tam bern, as carencias locais 
nos sectores de saneamento, arruamentos 
e electrificac;iio, as quais, alias, ja vinham 
sendo tratadas pela comissao administra
tiva que presidia aos destinos desta Omara». 

Torre de Dona Chama 
elegeu assembleia de freguesia 

Na freguesia de Torre da Dona Chama 
processaram-se tambem as eleic;Oes dos ele
mentos que forrnariio a assembleia de fre
guesia, tendo o PSD obtido igualmente o 
maior numero de votos. Havia 1090 elei
tores inscritos, tendo comparecido nas mesas 
de voto apenas 425, o que corresponde a 
68 por cento de abstenc;oes. Os votos fica
ram assim distribuidos: PSD 214; CDS 99; 
PS 79; APU 8 . • 

19 

I
; 
! 

= & 



20 

REGIONAL 

FESTIVAL 
DE FOLCLORE 
DO ALGARVE 

Terminou na marina de Vila
moura. o Festival Nacional de 
Folclore que tivera o seu inicio, 
simultaneamente, em Silves e na 
Aldeia das A9oteias, com a actua
c;ao do grupo da Aldeia das 
Naves, de Viana do Castelo, e do 
«Choral Phydellius», respectiva
mente. 0 programa do festival 
- ao qual assistiram cerca de 
100 mil pessoas- incluiu 18 exi
bi9oes de 33 dos mais represen
tatives ranchos folcl6ricos do 
Continente e Ilhas, num total 
de 1316 figuras. 0 Presidente da 
Republica, general Ramalho 
Eanes, esteve presente a sessao 
de encerramento. 

BUARCOS: 
RANCHO 
DAS CANTARINHAS 

Realizou-se em Buarcos uma 
festa em honra do ja afamado 
Rancho das Cantarinhas, que 
atraves de mais de setenta anos 
de divulgaC(ao do folclore local 
e, portanto, das tradi9oes da 
musica popular portuguesa, 
conta com 207 internacionaliza-
90es e cerca de 1500 exibi9oes 
em todo o Pais. 

Recorde-se, a este prop6sito, 
que na sua derradeira digressao 
por terras de Frane(a, este agru
pamento foi distinguido com a 
medalha da cidade de Yssin
geaux, distine(ao lhe foi entregue 
pelo ministro da Industria do 
Governo frances. 

A festa em honea do Rancho 
das Cantarinhas de Buarcos, des
pertou justificado interesse e una
nimidade, sendo seu acto maior 
o descerramento de uma lapide 
com o nome do citado rancho 
numa rua daquela localidade 
piscat6ria. A este acto assistiram 
o presidente da Camara Muni
cipal e outrs individualidades. 

FUNDAO: 
EVOLUCA_O 
DEMOGRAFICA 
DO CONCELHO 

0 concelho do Fundao tern 
actualmente 35 117 habitantes, 
ou seja, a mesma populactao que 
apresentava no principio deste 

seculo. Urn estudo da estrutura 
urbana daquele concelho, reali
zado por uma empresa especia
lizada a pedido do Municipio 
local, revelou que a populactiio 
tern vindo a diminuir desde 1950 
o que se deve, sobretudo, ao 
surto emigrat6rio. 

0 de\emprego, que atinge 4 
por ce~l? da popula9iio total 
deste concelho da Beira Baixa, 
ou seja, 1405 pessoas, e a grande 
taxa de mortalidade, que ronda 
os 12,3 por cento anuais, sao 
outros facto res a pesar no decres-' 
cimo da popula9ao. Em 1950 
o concelho do Fundao contava · 
com 49 mil habitantes, em 1960 
com 47 593, em 1970 com 33 726, 
e em 1975 com 35117. 

0 referido estudo salienta, 
que existem cerca de 14 586 fun
danenses emigrados, o que cor
responde a 43 por cento da 
popula9ao residente no conce
lho, tendo-se registado, no 
entanto, grandes desequilibrios 

na estrutura da popula9ao por 
classes etarias e sendo a emi
gra9a0 apontada como o prin
cipal factor desses desequilibrios. 

Os resultados do estudo indi
cam, por outro !ado, que a popu
la93o com mais de 65 anos de 
idade corresponde a 13,5 por 
cento do total de residentes no 
concelho, enquanto a popula9iio 
compreendida entre 18 e 40 anos 
corresponde apenas a 29 por 

cento, e se verifica uma percen
tagem de 16 e 28 por cento, 
respectivamente, nas freguesias 
rurais para as mesmas classes 
etarias. Os (rnicos nucleos popu
lacionais que registam equilibria 
situam-se na vila do Fundao e 
na aldeia de Joanes, onde a 
popula9iio com mais de 65 anos 
represen ta 8 a 9 por cen to do 
total e a que se situa entre os 
18 e os 40 anos corresponde a 
33 por cento. Dos 35 117 habi
tantes do concelho, apenas 8779 
exercem uma actividade econ6-
mica, o que representa 25 por 
cento da popula9ao. 

LISBOA : 
UM RESTAURAN TE 
FLUVIAL 
NO TEJO 

A empresa Transtejo cedeu a 
Comissao Municipal de Turismo 
de Lisboa o velho cacilheiro 
«Lisbonense» que vai ser recon
vertido em restaurante flutuante 
para fins turisticos. Esta doa9iio, 
contando com a aprova9iio do 
Ministerio dos Transportes e 
Comunica9oes, responde a uma 
proposta da referida Comissao 
de Turismo, que promovera a 
exploractao do barco como res
taurante numa zona do porto 
de Lisboa. 

Justificando esta cedencia gra
tuita do cacilheiro, o Ministerio 
dos Transportes salienta que o 
«Lisbonense» esta completa
mente amortizado, sendo nulo 
o seu actual valor contabilistico. 

MOURA DA SERRA: 
APROVAOO 0 PROJECTO 
DO CENTRO 
DE CONVlVIO 

A Comissao de Melhoramen
ws de Moura da Serra es!ll 
empenhada na constru9iio de urn 
edificio destinado a sede da colec
tividade e construindo, ao 
mesmo tempo, urn Centro de 
Convivio, Cultura e Recreio. 
0 empreendimento, cujo custo 
or93 os 2500 contos, espera com
participa9iio oficial. 0 projecto 
foi mandado elaborar pela 
Comissao de Melhorameotos 
local e entregue na Camara 
Municipal que o fez seguir pelas 
vias competentes, para aprova
ctlio que posteriorme11te se veri
ficou. A Comissao de Melhora
mentos, tal como a populactiio 
local, espera agora que as com
participaC(oes oficiais niio se 
fa9am tardar, de modo a que 
o inicio da referida constructiio 
possa ainda ocorrer durante 
este ano ou principios do pro
ximo. 

Barcelos comemorou o seu cinquentenario como cidade. Nascida de um casario cartagines situado 
na margem norte do rio, a «Dona do Cavado» come~ou a ser localidade de alguma importancia por alturas 
da ocupa~iio da Peninsula pelos romanos. Barcelos foi elevada a cidade em 1928, ano em que tinha como 
presidente da Camara Municipal o brigadeiro Francisco Caravana. A cidade esta hoje, mais do que mmca, 
/igada ds tradi~oes da cultura popular portuguesa, por ser ali ou nas suas proximidades que viveu e tra
ba/hou a ceramista Rosa Ramalho, com continuadores de merito em Misterio, Julia Ramalho e Rosa 
Cot a. 



-A~ORES 
NOVO MINISTRO 
DA REPOBLICA 

PARA OS ACORES 

Almirante Silva Horta. 

0 almirante Silva Horta foi 
nomeado ministro da Republica 
pata os A~ores, substituindo nes-

t sas fun~oes o general Galvao de 
Figueiredo, e"tonerado a seu 
pedido. A nomea~ao foi efec
tuada sob proposta do Primeiro
-ministro e uma vez ouvido o 
Conselho da Revolu~o. 

Com 58 a nos de idade, o almi
rante Silva Horta desempenhava 
o cargo de vicc-chcfe do Estado
-Maior da Armada, depois de, 
ja apos o 25 de Abril, ter sido 
governador de Cabo Verde, no 

periodo que antecedeu a inde
pendencia daquele pais africano. 
Alistado na Armada desde os 
19 anos, comandou o navio
·escola «Sagres», tendo sido, em 
1968, condecorado com a meda
lha de ouro de Servi~s Distin
tos com palma. 

EVOLUCAO 
DA ECONOMIA 

Registou-se neste arquipelago, 
em 1977, urn aumento de pro
dutividade nos sectores das pes
cas, energia, industria - a excep
t;iio do a~ucar - , habitat;ao, 
investimcntos bancarios e 
turismo, segundo informa~,Joes 
contidas no Relat6rio de Exe
cur;:iio do Plano de Investimento 
da Administra~o Publica dos 
A~ores. 

No mesmo ano, citando a 
mesma fonte, registou-se na 
regiiio urn aumento nos pr~s 
ao consumidor - media geral de 
30 por cento - e nos sa Iarios. 
No documento afirma-se nao se 
poder falar em «crise de desem
prego», posto que apenas cerca 
de 3,8 por cento da populat;iio 
activa se encontrava, em tal 
periodo, desempregada. Ainda 
com base naquele trabalho pode 
d izer-se que se verificou em 1976 
urn declinio na ordem dos 16 
por cento no abatimento de 

gado, enquanto, por outro lado, 
com~ou a processar-se a pro
du~ao industrial do frango . 
Quanto as exporta~oes, estas 
representavam, nesse periodo, 
apenas 24 por cento das impor
tat;oes efectuadas pelo arquipe
lago. 

INSTITUTO HISTORICO 
DA ILHA TERCEIRA 

PUBLICA OBRA 
SOBRE A HISTORIA 

DOS ACORES 
0 Instituto Hist6rico da ilha 

Terceira - Associat;iio virada 
para o fomento e promot;ao do 
estudo e da cultura e que desde 
1945 publica urn boletim anual 
com trabalhos sobre a hist6ria 
deste arquipelago- vai promo
ver a publica~iio de «Senix 
Angrense», do padre Manuel 
Luis Maldonado. 

A «Senix Angrense» e urn 
antigo trabalho sobre a hist6ria 
dos At;ores, em particular a ilha 
Terceira, principalmente nos ca
pitulos referentes ao povoamento 
e resistencia aos castelhanos, in
cluindo c6pias de muitos do
cumentos daquela epoca, actual
mente inexistentes nos arquivos 
da regiiio. A sua publica~o e 
apoiada pela Secretaria Regional 
da Educa~ilo e Cultura. 

A jim de tornar mais operacionais os portos de pesca da regiiio, at raves, nomeadamellte, da remo~iio 
de escolhos que deficultam a entrada e saida de embarca~oes, esteve a actuar nos A~ores, um grupo de 
mergulhadores da Marinha, apoiado pelo draga-minas «Siio Jorge». Este grupo de mergu/hadores. que 
jl colaborara na constru(:iio de uma piscina na iflta do Faial e outra na ilha do Pico e que tambhn efectuara 
diversos melhoramentos no cais da Calheta de Siio Jorge, actuou mais tarde em Vila Franca da Campo 
(Siio Miguel), rea/i::ando trabalhos que possibilitaram wn aumemo de funciona/idade do respectivo porto 
e. tambem, do cais da Maio. 

DEBATES 
SOBRE A AUTONOMIA 
Jorge Miranda, Medeiros Fer

reira, Alvaro Monjardino e Mota 
Amaral, sao algumas das indi
vidualidades convidadas pelo 
Instituto A~oreano de Cultura 
para urn col6quio-debate sobre 
autonomia, que esta organizat;ao 
cultural leva a efeito em Angra 
do Heroismo, na ilha Terceira. 
nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro 
proximo. 

Medeiros Ferreira (em cima) e 
Jorge Miranda: dois convidados 
para o co16quio-debate de Angra 
do H<'rolsmo. 

FAD RICA 
DE CONSERVAS 

EM SANTA MARIA 
Vai ser transferida para a Vila 

do Porto, junto da fabrica de 
olaria que a «Corretora» ai pos
sui, a fabrica de conservas do 
Iugar dos Anjos (ilha de Santa 
Maria), igualmente propriedade 
daquela sociedade, e que desde 
ha tres anos se encontrava eocer
rada. 
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MADEIRA 

INSiGNIAS 
DA REGIAO 
AUTONOMA 

DA MADEIRA 

A bandeira, o escudo e o 
selo branco da Regiao Auto
noma da Madeira. 

A R egiao Aut6noma da 
Madeira passa a ter bandeira, 
escudo e selo branco pr6prios, 
de acordo com urn decreto publi
cado no «Diario da Republica». 

A bandeira tern a forma rec
tangular, sendo a sua altura dois 
ter~os da largura e esti't dividida 
em tres rectangulos iguais, tendo 
cada urn a altura da bandeira 
e urn tertyO da sua largura. 0 rec
tangulo do lado da haste e do 
outro extremo tern a cor azul. 
0 rectlingulo do meio, a cor 
de ouro. No rectlingulo cor de 
ouro figurara a cruz da Ordem 
de Cristo. 

0 escudo tern a forma heral
dicamente designada por «escudo 
portugucs». Os fl.ancos dextro e 
sinistro do escudo sao de cor 
azul e o campo situado entre 
eles e de metal ouro. No ponto 
de honra do escudo figurara a 

cruz da Ordem de Cristo. Por 
sua vez, o selo branco tern a 
forma circular. No centro da 
area do circulo inserir-se-a a 
cruz da Ordem de Cristo e, 
situadas no perimetro do cir
culo, a expressao «Regiao Auto
noma da Madeira» e a palavra 
«Portu,gal>>. 

Segundo o articulado do 
diploma, a bandcira da Regiao 
Aut6noma da Madeira devera 
ser hasteada com a Bandeira 
Nacional. 

JORNAL 
PARA EMIGRANTES 
0 Governo Regional deste 

arquipclago aprovou a publica
~Yiio de urn jornal mensa! para os 
emigran tes madeirenses. Este 
mensario, a ser elaborado por 
uma equipa de profissionais 
madeirenses convidados pelo 
Governo Regional, contara com 
a colabora~iio local do Centro 
do E migrante. 

Entretanto, o Governo Regio
nal esta em vias de estabelecer 
contactos com diversas entida
des e organismos, tendo em vista 
a obten'Yiio · de facilidades no 
envio do jornal para o estran
geiro, onde sera posteriorment~ 
distribuido pela Casada Madeira, 
Centros de Portugal e outros 
organismos oficiais do nosso pais. 

Alcm de inserir noticiltn• 
reg10na I. a nova public~~·ii, 
incluir.i cntrcvt,ta~ a membn" 
do Go' crno. pre~1dentes <h 
C:imam' Mun tctpats e outro, 
departamento' autarquico> ~ 
abordar.i qucstoes de interes'~ 

para a rcgiiio. fomento do 
turismo. cn,ino unive rsita rio. 
constru~;iio de hab1ta<;ocs e esta
hdccimcnt<)' c'colarc;. 

NOVA SALA 
DE ESPECTACULOS 
A Madeira vai possuir urn 

novo cinema, «Cinecasino», que 
e considerado pelos especialistas 
a melhor sala de espectaculos 
do Pais. Esta nova sala, de que 
e proprietaria a Sociedade de 
Investimentos da llha da Ma
deira, resulta de urn financia
mento de 45 mil contos e foi 
nela que decorrcu, antes da sua 
remodelar;ao, o «Madeirem/77», 
congresso de emigrantes origi
narios desta regiao aut6noma, 
a que esteve presente o general 
Ramalho Ear.es. 

MA CAU 

PROF. ALMERINDO LESSA 
EM MACAU 

Com a finalidade de prosse
guir os estudos de Antropologia 
e Sociologia do homem asiatico, 
deslocou-se a Macau o prof. 
Almcrindo Lessa que ali chefiou 
uma missiio cientifica interna
cional que engloba ainda os pro
fessores Jacques Ruffie, do Cole
gio de Fran~, e Georges Lam
bert, da Organiza~iio Mundial 
de Saude. ambos investigadores 
de Antropologia. 

0 estudo, que devera prolon
gar-se ate 1981 , tern por objec
tive final estudar a convergencia 
das ra~as e civilizac;oes ncsta 
zona geografica. Os trabalhos 
de investiga!Yiio decorrem nao s6 
em Macau, mas tambi:m em 
Manila e Toquio. 

A deslocac;ao desta missao 
cientifica a Macau surgiu na 
sequencia das que se realizaram 

em 1960, 1974 e 1977 e visa 
.:ontinuar os estudos feitos ante
riormente, a pedido de varias 
.>rganiza~oes internacionais de 
mvestiga~ao da Europa, Africa 
.: Americas. 

Almerindo Lessa deslocou-se 
a Macau depois de uma visita 
a T6quio, onde foi estabelecer 
contactos com a reitoria e con
selho de administrac;ao da Uni
versidade das Nar;oes Unidas, 
organismos ligados ao apoio a 
ser concedido i1 futura Univer-

. s idade de Fcrias de Macau. 
Como jA noticiamos, aquela Uni
versidade, numa fase inicial, des
tinar-se-a a organizar;ao de semi
naries, conferencias e mesas
·redondas, tudo levando a crer 
que os seus trabalbos possam 
iniciar-se no pr6ximo ano. 

UM CENTRO CULTURAL NO EDIFICIO RITZ 
Com o objectivo de conservar 

• Largo do Leal Senado, pra!; .. 
mais importante de Macau. • 
Uoverno deste territ6rio sot• 
.tdministrac;ao portuguesa dever:t 
,lispcnder a curto prazo cere•• 
d~ 40 mil contos na compm tk 
um edilicio - o Ritz - que 1.o 
'cr demolido, transfnrmand,,.,, 
num centro cultural. 

\luma das primeira., medtd.t ' 
.:uncretas destinadas a presen a 1 
'' patrim6nio urbanistico <k 
Macau, a administrac;ao loc" I 
iniciou negociar;oes com vista ·' 
impedir a demolir;ao do im6vd 
considerado de interesse public•• 
segundo urn Deere to-Lei de 1976 

Macau: Largo do LNI Sl'nado. 

que determina quais os edilicio' 
de interesse hist6rico para o terri
t6rio. Acrescente-se que foi esta 
mesma legisla!Yiio que criou, tam
hem, a comissao de defesa do 
patrim6nio urbanistico, paisagis
tico e cultura l de Macau, refe
rindo-se no citado decreto que 
~sta cidade e «ponto de encontro 
de duas civilizac;oes e culturas», 
cujas caracteristicas, nao 
,,bstante o seu progresso e neces
'idade consta n te de adaptac;ao, 
«devem ser prcservadas para lhe 
.:onservar o can\cter que a torna 
distinta dos agregados popula
cionais da regiao do mundo onde 
se insere». 
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Em 1888 foi descoberta uma 
lapide que permitiu refon;:ar a 
tese de que a actual cidade de 
Coimbra era uma povoa<;ao 
romana do periodo proto-histo
rico sob o nome de AEM IN! UM, 
depressa rivalizando com a vizi
nha Conimbriga. A referida 
U1pide, guardada actualmente no 
Museu Machado de Castro, tern 
gravada a seguinte inscric;ao, em 
latim, cuja tradu<;iio foi possivel, 
uma vez desenvolvidas as abre
viaturas e preenchidas algumas 
faltas de letras: «A Nosso Senhor 
Flavio Valerio Constancio, Pio, 
Feliz, Invicto, Augusto, Ponti
fice Maximo, com o Poder Tri
bunicio, Pai da Patria, Procon
sul- nascido para o engrande
cimento da Republica e Principe 
querido- a cidade de Eminio 
dedica este monumento». 

No inicio da Idade Media a 
povoac;ao deve ter sofrido os 
ataques de Alanos, Suevos e 
Visigodos, conhecendo, porem, 
sob 0 dominio destes ultimos, 
uma certa propsperidade, com 
cunhagem de moeda propria. 

Urn pouco de historia 

Em 878 o conde Hermenegildo 
Mendes conquistou Coimbra aos 
Mouros. Sucederam-se as tra
dicionais vicissitudes de urn 
Iongo periodo de lutas entre 
cristaos e mu<;ulmanos ate a 
reconquista definitiva da cidade; 
periodo em tudo semelhante ao 
que aconteceu com outras urbes 
do Condado Portucalense, cujo 
dominio ora se encontrava em 
mlios cristiis, ora em maos mw;:ul
manas. 

No ano de 1064 verifica-se a 
definitiva reconquista da cidade 
por Fernando Magno. Afonso VI, 
rei de Leiio e Castela da-lhe o 
seu primeiro fora! e, finalmente, 
D. Henrique, que assumira o 
Governo do Condado Portuca
lense, vem-lhe a dar novo fora! 
no ano 1111 . 

A importancia da cidade come
c;ou a crescer sob os governos 
de D. Raimundo, D. Henrique 
e dos primeiros monarcas por
tugueses, sendo amiudades vezes 
escolhida como residencia da 
corte e sede do Reino. Nela se 
realizaram algumas das mais 
importantes Cortes medievais, 
tais como as de 1211 e a de 
1385. Estas ultimas Cortes, evo
cam-nos o Mestre de Avis, acla
mado como rei no Pa<;o das 
Alcac;ovas depois do celebre dis
curso de Joiio das Regras, cul
minando uma crise politica em 
que a vontade popular soube 
impor urn rei e definir uma iden
tidade nacional em bases que, 
ja hoje, a nossa historiografia 

COIMBRA 
considera, justamente, do mais 
genuino cariz democnhico. 

Durante este periodo estabe
leceram-se na cidade muitas 
ordens religiosas. Contudo, o 

alguns dos quais vinham do uni
versalmente conhecido Coh!gio 
da Guiana, a famosa Escola 
Bordalesa, na Aquitania e, facto 
curioso, houve ate mestres que 

0 rei D. Dinis e a rainha Santa Isabel. retratados numa gravura da 
epoca: o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Sec. XIII) est a situado 
na margem esquerda do rio Mondego. numa zona baixa. so.frendo, 
por isso. inunda<;oes .frequentes. Os vest[gios que ainda hoje rest am 
deste edificio - de tra~;ado g6tico. com caracteristicas arcaizantes 
- devem-se as obras efectuadas no tempo da rainha Santa Isabel. 
no infcio do sl!c. XIV. 

facto decisivo para o futuro da 
cidade foi a instalac;iio da Uni
versidade. Nela se ministrava, 
a uma numerosa populac;ao, a 
cultura cientifica, fi los6fica e 
humanistica, cujo periodo aureo 
e, geralmente, situado no 
seculo XVI. 

Assim, a cidade viu vaguearem 
pelas suas ruas famosos mestres 
estrangeiros e portugueses, 

trocaram Paris por Coimbra. 
Entre os nomes mais celebriza
dos contam-se Andre de Gou
veia, Joiio da Costa, Diogo de 
Teive, Antonio Mendes, Elias 
Vinet, os Fabricios, Belchior 
Beleago, Antonio do Souto, Gui
lherme Guerente, Jacques Tapia, 
Pero Henriques,AntonioCaiado, 
Manuel Cerveira, Jeronimo 
Monteiro, Andre de Resende e 
tantos mais. 

D. Manuelconcedeu foralnovo 
a velha urbe, em 1516. De Coim
bra partiu em 1645, quando se 
tratou de defender a indepen
dencia de Portugal, o Corpo 
Academico para resistir a inva
siio castelhana em terras do Alen
tejo. Quando das invasoes fran
cesas, foi incendiada e saqueada 
pelas tropas de Massena e, ainda 
hoje, estacl por fazer o inven
tario fabuloso das riquezas e 
preciosidades artisticas que estas 
tropas nos pilharam, em bora seja 
facil aperceber-mo-nos de que 
0 «recbeio» transportado nao 
foi de meras quinquilharias, 
como testemunham alguns mu
seus de Franc;a. Mas, por isso 
mesmo, o Batalhiio Academico 
marcharia, de novo, para o Porto 
em 1809, ajudando as tropas de 
Wall ington a expulsar os exer
citos franceses do solo patrio. 

Patrim6nio cultural e artistico 

Coimbra e lic;iio de Historia 
e no Museu Nacional Machado 
de Castro, assim como em Ian
tos outros monumentos, alber
gam-se quatro seculos de esta
tuaria que por si mesmo sao 
urn livro aberto de evocaciies. 

Foi Coimbra a terra que mais 
sentiu e amou a presenc;a fisica 
da Rainha Isabel, esposa de 
D. Dinis, que na cidade residiu 
com permanencia, amaodo as 
suas gentes, amparando-as, 
minorando o sofrer dos mais 
desfavorecidos... e niio seriam 
poucos nesses remotos tempos. 

Por isso o povo lbe chamou 
«santa», e foi esse povo que 
eternizou a figura inclita da 
Rainha Santa Isabel, sua padro
eira e figura cimeira das Festas 
que a cidade realiza todos os 
a nos nos primeiros dias de Julho. 
A titulo de homenagem a Rainha, 
a par de muitas outras, existe 
um paine! de artisticos azulejos, 
com a legenda «Sao Rosas, 
Senbor! ... », nos claustros infe· 
rior e superior do Palacio da 
Justic;a. As figuras marcam o 
encontro da Rainha Santa Isabel 
com D. Dinis, quando saia do 
ConventodeSanta-Ciara-a-Velha 
.: dava esmolas que, segundo a 
lenda, se transformaram em rosas. 

Aeminium, se cbamava entao, 
e da cidade romana nos ficou 
documento formidavel nas subes· 
truturas dos antigos Pa~os dos 
Bispos, hoje um dos mais ricos 
museus de Portugal. Ao !ado, 
dominando o casario antigo, a 
velha alcac;ova que de Pac;o de 
Reis se transformou em Pac;o 
das Escolas e tern sido, ao Iongo 
dos seculos, fonte de ciencia e 
humanismo. Da Torre da Uni
versidade se olha a maravilhosa 



A S~ Velha, constru fda em 1160, e um templo tipo jorraleza. de estilo romanico. 

Patio do antigo Pa~o Episcopal, onde hoje .funciona o Museu Nacional de Machado de Castro; 
Em baixo. dois aspectos do interior do Museu. 
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Tumulo de D. Afonso Henriques. na capela·mor do Mosteiro de Santa Cruz: tumulo da rainha Santa Isabel, no Mosteiro Novo 
de Santa Clara; altar·mor da Se Novo. 
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A./tar lateral da Se Velha; altar-mor da Se Velha; pia baptismal da Se Velha. 
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"Porta Ferrea" da Universidade, a entrada nobre para os edificios universit6rios. construfda entre 1633 e 
/634: um aspecto do interior da Bib/ioteca da Universidade. obra·prima do ciclo joanino da ar9.uitectura 
coimbrii, tota/mente executada par artistas ponugueses. entre 1717 e 1723; "Sa/a dos Cape/os ' na Uni· 
versidade. 



paisagem coimbdi, que Eugenio 
de Castro disse ser feminina 
«pela ondula~o musical dos seus 
oomoros e outeiros e pelo seu 
misterioso poder dispersivo». 
E foi ainda o poeta de «As Pala
vras lnterditas» que sobre Cairn
bra escreveu: «Todo o portu
gues que a vir sentini que estA 
aqui o cora~o de Portugal, que 
e este sitio onde aftuem numa 
palpita~o suprema, e se trans
formam numa doce perspectiva 
de aguas saudosas e de arvors:
dos resignados, os rna is ternos 
e caracteristicos sentimentos da 
alma lusitana». 

0 fado de Coimbra 

A «praxe» ja niio existe 
enquanto ritual da vida acade
mica: os estudantes arreda
ram-na dos seus habitos, pela 
prosaica raziio de que ela niio 
foi, nao quis, nem podia acom
panhar a marcha da hist6ria, do 
ritmo de progresso dos tempos 
novos. A liberdade do individuo 
e da colectividade, pela qual os 
estudantes de Coimbra sempre 
deram testemunhos imorredoiros 
pelo menos desde o nosso libe

ralismo vintista, nl!o foi nem 
nunca sera compativel com pra
ticas institucionalizadas, mesmo 
para «turista ven>, pelo regime 
do antigamente. Desapareceram 
violencias como o caneliio, o 

c;iio trovadoresca. A canc;iio 
coimbra transformou-se; para 
melhor, entenda-se. Nomeada
mcnte a partir de 1965, Rui Pato 

medico, compositor e conhe
cido executante de viola coim
bra , Afonso de Sousa, Zeca 
Afonso. Nuno Guimariies,come
c;aram a utilizar o fado de Coim
bra para expressarem as suas 
pr~ocupac;oes sociais. Saliente-se, 

nossos dias. Uma coisa e ana
lisar o que ele foi no seu tempo, 
outra e querer, a partir dai, 
forc;ar a sua descabida pnitica 
actual, quando o fado tradicio
nal, em vez de ter sido proibido 
- como o chegaram a ser as 
baladas e trovas dos estudantes 
de 65/69 - morreu por si, tal 
como outras formas da tradi~o 
academica, sempre de brac;o dado 

recolher obrigatorio ao soar da ~l,...,'lrli-1'3L'-"'Ii~;;,~;;;~;~~~~ ~cabra», a colher de pau nas 

unhas - as vezes ate estas escor- lll(lllll .. ~t~ 
rerem sangue - , os «julgamen- i:'ll 
tos» nas «RepublicaS>>, assim 
como todo o tipo de prepoten
cias, a que urn qualquer candi
dato a «doutom, submeteria o 
«caloiro» recem-chegado. A Aca
demia nao podia permanecer 
afastada da vida e da proble
matica politica nacional. A luta 
de muitos estudantes conseguiu 
a extin<;ao da «praxe» definitiva
mente em 1969, pese todas as 
tentativas dos «tradicionalistas» 
para a manterem. E, assim, tam· 
hem, o fado de Coimbra, tal 
qual era, terminou a sua cpoca, 
com as serena tas e as dec Ia rac;oes 
de amor ao luar, a que os estu
dantes disseram niio, muito jus
tamente, enquanto forma de me
diocre explora~o turistica do 
marialvismo. Mas terminou, por 
assim dizer, a can~o de Coim
bra? Niio! 

Do Hilario e dos seus trinados. 
uma nova gera~o. preocupada 
em auscultar os anseios e sen
timentos de justic;a social do 
povo, transformou a pieguice 
daqueles, nas baladas modernas, 
nas can~oes de protesto, com 
poemas de alguns dos nossos 

I maiores poetas e musica genui· 
oamente oriunda de certa trad i· 

Tr€s imagens inegave/mente coimbras: um grupo de estudantes em 
plena serenata. rwma foro datada dos anos 50; uma das inesque· 
civeis "republicas" estudantis; a equipa defutebol do "Academico". 
com a sua actual format;iio. 

a partir de meados dos anos 60, 
o caso das trovas de Zeca Afonso 
e, finalmente, o grande «escan
dalo» das trovas e baladas com 
letras de Manuel Alegre, que 
constituiram urn «sacrilegio» 
para os «tradicionalistas». 

Efcctivamente o fado de Coim
bra tern todo o cabimento num 
museu academico, mas niio na 
vida cultural do estudante dos 

com uma visiio passadista e estA
tica da sociedade portuguesa. 
Se o fado de Coimbra morreu 
por si, niio foi em viio, pois 
das suas cinzas nasceu uma gera
~o mais «afinada» com o povo, 
a que pertence. 

Presente e futuro 

Em fins do scculo passado e 
are ha algumas decadas atras, 

o meio ambiente coimbrao; por 
razoes de espartilhos politicos 
varios, manteve a sua fisionomia 
arcaica quehoje, felizmente,desa
pareceu no essencial, transfor
mando a velha cidade e tor
nando os babitos estudantis rna is 
con formes com os tempos novos. 
Coimbra c hoje uma cidade labo
riosa, niio menos ciosa do seu 
passado hist6rico que ja o fora 
antigamente, mas retirando desse 
mesmo passado lic;Oes para o 
futuro. Possuindo urn dos mais 
importantes e bern organizados 
jornais diarios, regionais, e «Dia
rio de Coimbra», dos raros que 
subsistem no chamado Pais do 
interior, e com uma popula~o 
estudantil viva e actuante, arre
dada de «praxes» anacronicas e 
marialvismos serodios, avulta na 
cidade a inten~o de se tornar, 
num grande p61o de atrac~o 
dada a sua localiza<;iio, na evo
luc;iio do comercio e industria 
do centro do Pais. Obras impor
tantes estiio em curso, outras ja 
em adiantada fase nos seus pro· 
jectos, e delas salientamos a alte· 
ra<;l!o que ira sofrer a paisagem 
de Coimbra, ap6s a construc;ao 
da barragem da Aguieira, 
quando o rio Mondego, entre 
o Choupal e Ceira, passar a ter 
urn extenso lenc;ol de agua que 
oferecera a velha urbe fisionomia 
diferente. 0 born caminho que 
tomou o projecto do Hospital 
Central de Coimbra, obra de 
vulto, ira igualmente constituir 
ponto de referencia a reter. 
enquanto instituic;iio ao servi<;o 
das populac;oes circunvizinhas. 
E, entre outras instituio;oes, niio 
podemos esquecer o Clube Aca
dcmico de Coimbra, prolonga
mento da secc;ao de futebol da 
Associac;l!o Academica que, pese 
as dificuldades com que luta por 
falta de campo de jogos proprio, 
tern contribuido de forma tenaz 
para elevar a born nivel o des
porto nacional, para alem do 
que e habito verificar-se entre 
nos, nomeadamente quanto a 
pratica de varias outras mod~
lidades desportivas. 

Portugal dos Pequeninos 

0 «Portugal dos Pequeninos». 
obra original que se deve ao 
dr. Bissaia Barreto, tern sido urn 
dos ((ex-libris» da cidade, pou· 
cos sendo os visitantes portu
gueses e estrangeiros que. pas· 
sando pela cidade de Coimbra, 
se dispensaram de apreciar esta 
pequena maravilha de arquitec
tura reconstituitiva dos nossos 
rna is nota veis mon u men tos 
nacionais e do tipico «habitat» 
portugucs, do Minho ao Algarve. 
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REGIO NAL 

Norte 

Realizou-se em Aveiro a Festa da Senhora 
das Fcbres. Esta santa e a padroeira das 
salineiras e marnotos, mulheres e homens 
da faina do sal que M muitos seculos pro
curam a sua milagrosa protec~o. Como 
vern sendo singular tradi~o. os mamotos 
e salineiras organizaram regatas de bateiras 
usando em vez de remos as pas da faina 
do sal. A Festa integrou corridas de canta
rinhas, a celebre e tipica corrida ao mastro 
e diversas competic;ocs desportivas. 

Em Freixo de Cima (Amarante) teve Iugar 
a procissllo c Romaria de Sao Gens c 
Scnhora do Leite. Particularidade loca I : 
a refcrida procissao juntou, como sempre, 
muitas miies dcvotas com os seus bebes 
em vencrac;iio a Senhora do Leite. Houve 
feira franca com venda de gado e produtos 
agricolas, onde os produtores de vinho 
vendemm o especioso nectar dircctamente 
da pipa. Casticas foram ainda as «Festadas 
Rabelas», grupos de tocadores populares 
com cantadores e cantadeiras que «afina
ram)) ao desafio no terreiro do arra ial. 

P6voa (Miranda do Douro, Monte do 
Nazo) houve romaria a Senhom do Nazo. 
Rcalizou-se a habitual feim franca, que teve 
como scu dia maior aquele em que decorreu 
a procissllo, seguida de arraial, folclore e 
da tradicional prova de manjar que e a 
«posta mirandcsa», preparada ao ar livre 
com came de vitela da ra~ mirandesa. 
Para alcm disto. os trajes populares que, 
ciosamente, os habitantes guardam para se 

l omamentarcm nestes dias festivos, assim 
como a utili?acao do dialecto local, dife-

FEST AS 
FEIRAS 

ROMARIAS 
renciado do portugues corrente, consutut
ram motivo de justificada curiosidade para 
os muitos forasteiros que ali se deslocaram. 

Centro 
Nazare teve a tradicional romaria dedi

cada a sua santa padroeira. Terra de pes
cadores, quit;;a, devotos mas supersticiosos, 
ai se contam inumeras lendas e enredos 
onde os dem6nios e a Virgem travam com
bates que, esta ultima, sempre vence. A pro
cissi!o, com a Santa coberta de cordoes 
de ouro oferecidos pelas mulheres em paga
mento de promessas, quase semprc feitas 
quando o temporal amea~ a vida dos seus 
maridos ou filhos, desenrolou-se num am
biente de profunda devoc;iio. A Virgem, 
carregada aos ombros dos pescadorcs ves
tidos a preceito - camisas e calcas de xadrez, 
faixa negra a cinta, barrete negro nas 
maos - passou entre a multidao de fie is, 

na qual se destacavam as mulheres de pes
cadores, com a sua saia pregueada, debaixo 
da qual se escondem as sete saias tradicio
nais, mangas de renda, chapeu de veludo 
preto, com pompom. Entre a multidao 
algumas velhas viuvas, vestidas de preto 
com capas negras sobre os ombros. Para 
a procissiio da despedida da Senhora da 
Nazare, realizada dois dias depois, vieram 
das terras em redor, como e da tradic;iio, 
os cirios e cortejos imensos. Finalmente, 
durante os tres dias que durou a Romaria, 
exibiram-se os ranchos folc16ricos do Iugar, 
«Ta-Mar» e «Mar-Alto», com as suas dan<;as 
populares. 

Sui 

Em Moita (Setubal) tiveram Iugar as 
Festas da Senhora da Boa Yiagem. Fraga
teiros e pescadores do Mar da Pallia (Tejo) 
restejaram deste modo a sua protectora, 
com uma procissao que correu o Iugar, 
abent;oando os barcos engalanados, segundo 
as praxes fixadas pela tradic;iio coeva, que 
tembnta ao seculo XVII. Na referida pro
'cissiio incluiram-se 20 andores floridos, as 
opas das confrarias, com bandeiras e guioes, 
bastantes «anjinhos» e milhares de devotos. 
0 prato forte do arraial foi, no entanto, 
constituido pelas largadas de touros nas 
ruas da vila. Acrescente-se que, outrora, 
era da tradic;iio a gente desta localidade 
escolher as Festas da Senhora da Boa 
Viagem para marcar os dias dos casameotos 
e baptizados, acreditando que a re[erida 
Santa protegida pela vida fora os noivos 
e as criancas apadrinhadas. 
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CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DE 
CRIMINOLOGIA 
Com a participa~iio de mais de 800 esj)f

cialistas, em representa~ao de 48 paises. 
decorrcu na Funda~ao Gulbenkian, em Lis
boa, o «VII I Congresso lnternacional de Cri
minologia», organizado pela Sociedadc lnter
nacional de Criminologia, com o apoio do 
Ministerio portugues da Justi~a . 

Durante os cinco dias em que se reali
zaram as scssocs dcste Congresso, os par
ticipantes abordaram, essencialmente. ques
toes ligadas a origem c aos factores do 
crime, a administrat;1io da justit;a e :i deli
quencia juvcnil e seu tratamento, entre 
outros temas. 

Segundo o balant;o feito pelos responsa
veis das va rias sect;oes, este Congresso abriu 
novas perspectivas quanto a analise e refle
xao sobre os problemas psico-sociologico> 
da criminalidade. 

No que respeita :i administrat;<io da JU5-

tit;a, por exemplo, foi claramente afirmado 
que nao e apenas atraves da act;ao repres
siva e punitiva que se pode resolver ou 
atenuar o problema da criminalidade. 

No caso da deliquencia juvenil- disse 
urn dos congressistas - a politica exclusi
vamente repressiva pode ate tornar-se con
traproducente e altamente perigosa. 

Para os especialistas portugueses este 
encontro teve importantc significado na 
medida em que, atraves das exposit;oes dos 
congrcssistas estrangeiros, puderam entrar 
em contacto com a realidade da crimino
logia em divcrsos paises. 

«Conhecimento das realidades 
de outros palses>> 

A importi.incia dos trabalhos apresentados 
no Congrcsso seria, alias, salientada pelo 
juiz conselheiro Miguel Caeiro durante urn 
encontro com os jornalistas. 

«A extens1io de alguns desses trabalho> 
nao permitiu urn debate que a importi.incia 
de muitos deles justificaria. Refira-se que a 
pr6pria apresentat;<io ocupou muito tempo. 
Em todo o caso, esses estudos ficaram em 
poder dos participantes ponugueses no Con
gresso, constituindo, alem da discussao a 
que foram sujeitos, importantes elementos 
de consulta» afirmou aquele jurista, 
adiantando que o conhecimento das reali
dades de outros paises tern grande interesse 
para Portugal, «ate porque ainda estamos 
numa fasc em que as luzes da criminologia 
podem projectar-se no campo da prevent;iio)). 



A preven~o. a deliquencia juvenil, a viti
mologia e a criminogenese foram os temas 
que, segundo Miguel Caeiro. suscitaram 
maior interesse no decorrer do Congresso. 
Ao referir-se a estes temas, aquele jurista 
fez questlio de salientar que «a sec~o de 
prt\"enc;lio foi dirigida pelo dr. Figueiredo 
Dias. da Faculdade de Direito de Coimbra, 
e a sec~o de vitimologia secretariada pelo 
dr. Costa Andrade, da mesma Faculdade, 
tendo o trabalho de ambos sido bastante 
apreciado». 

A terminar, o conselho Miguel Caeiro 
comentou, na generalidade, os resultados 
deste (NIIJ Congresso de Criminologia», 
afirmando: «Foi o primeiro Congresso do 

Funda~ao Gulbmkian (Lisboa): um aspecto 
dos traba/hos do "VIII ConRrt>sso lnternacio· 
nat de Criminologia ". 

genero realizado entre nos, e, porque nele 
participaram alguns dos melhores especia
tistas mundiais na area da crimonologia, 
isso proporcionou-nos o conhecimento da 
real ida de estrangeira. a obtenc;ao d e 
documenta~o que de outro modo nao 
estaria ao nosso alcan'oe e, ainda, a troca 
de impressoes com os mesmos especialistas 
eoaproveitamento da sua vasta expericncia. 
Posso acrescentar que se dcscnharam no 
trabalho das divcrsas secc;oes orientac;oes 
por vezes opostas. lsto contribui para que 
os problemas criminol6gicos sejam obser
~ados sobre todos os aspectos e se prestcm 
a uma reftexlio mais profunda do que ao 
serem considerados apenas sobre determi
nados pontos de vista». • 

MISSAO DE TECNICOS 
DO LNEC NA FORMOSA 

::~ .... ' ...... 
;-F .. _ .. 

Edificio do Laborat6rio Naciona/ de Engenharia Civil, em Lisboa. 

A coovite do Govemo da Formosa, esteve 
receotemeote em Taipe um grupo de ooze 
tecoicos portugueses da Divisao de Funda
o;:i>es Rocbosas do Laboratorio Naciooal de 
Engeobaria Civil (LNEq que ali realizaram 
um importaote estudo cieotifico. 

Esta desloca~o de tecnicos portugueses 
a Formosa surgiu na sequencia de outros 
estudos efectuados em diversos paises, o que 
na opiniao do responsavel por aquele depar
tamento, eng.• Fernando Peres Rodrigues, 
revela «O prestigio que o LNEC tern vindo 
a ganhar alem-fronteiras». 

Criada em 1963 no Laborat6rio Nacional 
de Engenharia Civil, a Divislio de Funda
<;oes Rochosas prestou ja, nos seus quinze 
anos de existencia, servic;os em mais de uma 
dezena de paises, nomeadamente no Brasil, 
Alemanha Federal, Turquia, Franc;a e Espa
nha. 

Entretanto, deverao concretizar-se breve
mente novas missi>es do LNEC no estran
geiro, designadamente em Angola, Moc;am
bique, Alemanha Federal, Guatemala , 
Argentina e Paraguai. 

«Para alern do seu importante significado 
cientifico», afirmou a Anop o chefe da 
Divisao de Fundac;Oes Rochosas, «esta acti
vidade alem-fronteiras tern contribuido para 
a entrada de quantidades apreciaveis de 
divisas». 

Constantemente solicitados, os especia
listas daquele departamento tern vindo a 
desenvolver (CtOda uma serie de trabalho 
de investigac;ao que bern tern dignificado o 
nome e a tecnica de Portugal». 

Ainda segundo o eng.• Peres Rodrigues, 
entre os estudos mais relevantes executados 

pela Divisao de Fundac;Oes Rochosas, des
taca-se o de Mingtan. oa Formosa, «quer 
pelo numero de tecnicos portugueses envol
vidos, quer pelo volume de trabalho reali
zado em tres meses de inteosa actividade». 

((Basta dizer que muitos dos ensaios efec
tuados tiveram a dura~o de 140 horas 
ininterruptas dentro de galerias, em condi
c;oes ambientais algo severas», acrescentou 
aquele responsavel. 

Novos metodos de ensaio 

No dominio das funda~oes rochosas, os 
especialistas do LNC procuram actualmente 
resolver problemas relativos a fundac;iio de 
barragens de betlio e a abertura de tuneis 
e outras obras subterraneas. 

Para obter valores que permitarn quanti
ficar os dados obtidos nos estudos a que 
procedem, os tecnicos do Laborat6rio tern 
vindo a desenvolver e a aperfei<;oar, nos 
ultimos quinze anos, aparelhagem adequada 
a novos metodos de eosaio que pela sua 
complexidade e elevada tecnicidade, reque
rem o esfor<;o conjunto de varias especiali
za,.Oes, dificeis de encontrar noutros orga
nismos congeneres estrangeiros. 

0 trabalho j8 desenvolvido pelos investi
gadores do LNEC perrnitiu projectar e 
construir no pr6prio Laborat6rio a apare
lhagem necessaria ao emprego de cinco 
metodos de ensaios e estudos dos rnaci<;os 
rochosos, cuja constru~lio se encontra paten
teada em muitos paises. 

Em Portugal , o LNEC tern prestado apoio 
aos estudos dos projectos referentes aos 
aproveitamentos hidroelectricos do rio 
Douro, e de Alcantara, no rio Tejo. • 
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EVOLUCAO DO COMERCIO EXTERNO 

As importa<;Oes de petr61eo continuam a ter siRnificativa importancia na evolu~ao do saldo negati•'O 
da balan~;a comercial portuguesa. 

0 defice da balan~ comercial portuguesa atingiu, no primeiro semestre deste ano, 
64,6 milhoes de contos, resultante de 112,8 milhoes de importa~oes e de 48,2 milbiies 
de exporta~oes. 

0 saldo negauvo com os paises membros 
da Comunidade Econ6mica Europeia (CEE) 
foi de 22 milhoes de contos. correspon
dendo a 49,6 milho~ de contos de impor
tac;;oes e a 27,6 milhoes de exportac;;oes. Dos 
paises da CEE foi com a Republica Federal 
da Alemanha que as importac;;oes atingiram 
o montante mais elevado (14,3 milhoes de 
contos), o que dcterminou o segundo salvo 
negativo mais clevado oeste pcriodo 
(7,8 milhoes de contos). 0 nosso principal 
cliente da CEE e do Mundo foi a Gra
-Bretanha, para onde foram exportadas 
mercadorias no valor de 9 milhoes de con
los, tendo as importac;;oes atingido os II 
milhoes. 

0 dcfice com os paises membros da 
Associat;:lio Europeia de Comercio Livre 
(EFTA) situou-se nos 3,5 milhOes de contos 
(9,5 de importac;;oes e 6 de exportac;;oes), 
contribuindo a Suic;;a com 2,6 milhoes de 
contos. De salientar que permaneceu posi
tivo (97 mil contos), como vern sendo tra
dicional, o saldo com a Finlandia. Em rela
c;;ao aos paises do Leste da Europa. o saldo 
negativo foi de 2.4 milhoes de contos e 
resultou, essencialmente, do defice com a 
URSS, que se situou em 2,3 milh0es de 
contos. Foram positivos, oeste periodo, os 
saldos com a Bulgaria, Hungria e Romenia. 

No periodo em analise, o mais elevado 
defice registou-se nas transac<;oes com os 

EUA (II ,4 milhoes de contos), resultante 
da diferenc;;a entre as importac;;oes, no valor 
de 14,8 milhoes, e as exportac;;oes, no valor 
de 3,4 milhoes. 

Em igual periodo do ano anterior, o defice 
da nossa balanc;;a comercial situou-se nos 
48 milhoes de contos, dos quais 19 milhoes 
no comercio cQm a CEE, I ,6 mil hoes com 
a EFT A, 855 mil contos com os paiscs do 

Leste europeu e 4,7 milhoes com os EUA. 
Neste periodo, o mais elevado dHice 
(6,2 milhoes de contos) verificara-se nas 
rela<;oes comerciais com a Republica Federal 
da Alemanha. 

Como resultado desta evoluc;;ao, a taxa 
de cobertura das importac;;oes pelas expor
tac;;oes, que no primeiro semestre de 1977 
foi de 42,3 por cento, passou para 42,7 

por cento no correspondente periodo do 
ano em curso. 

As importac;;iies de petroleo 

Tiveram significativo peso na evoiU<;ao 
do saldo negativo da balanc;;a comercial do 
nosso pais as importac;oes de petr61eo em 
bruto, que atingiram os 14,8 milhOes de 
contos, assim distribuidos: lraque, 5,8 
m i I hoes de con tos: Arabia Saud ita, 4 milhOes; 
URSS e Irao, 2 milhoes cada. Em periodo 
hom61ogo de 1977, o valor global das 
importac;;oes de petr61eo em bruto atingiu 
os 10,5 milhoes de contos, sendo o lraque 
o principal fornecedor, com 3,6 milhaes. 

Por grandes grupos de mercadorias, apu· 
raram-se os seguintes resultados, expressos 
em milhoes de contos e referindo-se entre 
parentesis a evoluc;;1io registada compara· 
tivamente ao primeiro semestre de 1977. 
Para as importac;;oes: produtos alimentares, 
19,8 ( 38 %): produtos minerais, 20,~ I 
( 48 %) : produtos das industrias quim~ 
cas, 16,0 h · 31 %): maquinas, aparelhos e 
material electrico, 18,0 ( ~ 40 %): material 
de transporte, II ,3 ( -t 37 %). Para as expor· 
tac;;oes: produtos a limen tares, 6,8 ( + 18 °1,): 
produtos das industrias quimicas, 2,7 
( + 42 %): produtos da madeira, cortic;a e 
papel, 8,1 ( ~ 16 %); texteis e suas obras, 
calc;ado, peles e couros, 15,6 ( + 45 %): 
e maquinas, aparelhos e material de trans
porte, 6,7 (+ 41%) . • 



COOPERACAO 
ECONOMJCA 

ENTRE PORTUGAL 
E MOCAMBIQUE 

Delegay3es de Portugal e da 
Republica Popular de Mo~am
bique procederam a assinatura 
de um protocolo de coopera~iio 
econ6mica entre os dois paises, 
tendo ainda debatido diversas 
propostas concretas nos domi
nios da coopera~iio em geral e 
da cooperac;ao econ6mica e 
financeira em particular, abran
gendo sectores da industria e do 
comercio. 

Entretanto, deslocou-se a 
MoCfambique uma missao da 
Associat;ao Nacional dos Indus
triais de Material Electrico e 
Electr6nioo que participou na 
FACIM, a feira industrial 
daquele pais africano. Durante 
a sua estada em Mo~mbique 
os elementos que integraram esta 
missao- que foi apoiada pelo 
Fundo de Fomento da Expor
tat;ao - fizeram entrega de uma 
mensagem u.1, referida Associa-
93o que era dirigida aos minis
tros mo~mbicanos do Comercio 
e da Industria, efectuando igual
mente urna serie de contactos 
que tiveram como objectivo con
tribuir para o desenvolvimento 
das relay3es comerciais e indus
triais entre os dois paises no 
sector de equipamentos e mate
riais electricos e electr6nicos. 

NOVO ACORDO 
LUSO-GUINEENSE 

Portugal e a Ouine-Bissau 
deverao assinar em breve urn 
acordo de coopera~ao no domi
nio da agricultura e da pecuaria. 
Tal acordo constituira urn dos 
resultados da serie de conversa
Cf0e5 que urna delegacao portu
guesa, chefiada pelo director
-geral da Extens1io Rural, man
teve recentemente na capital gui
neense. 

Recorda-se que o govemo da 
Guine-Bissau tern mostrado par
ticular interesse em assegurar a 
colaborat;ao de tecnicos portu
gueses nos dominios da extens1io 
rural, fruticultura tropical , 
estudo dos solos e patologia 
veterinaria. 

Ainda no ambito das relay3es 
luso-guineenses, foi igualmente 
anunciado que a empresa Sete
nave vai assegurar, a partir de 

I de Janeiro de 1978, urn pro
grama de assistencia tecnica aos 
Estaleiros Navais de Bissau, 
abrangendo aspectos tecnol6gi
cos, de gestiio e de formacao 
de quadros tecnicos. Aquela 
empresa nacional e o govemo 
da Guine-Bissau encaram tam
bern a hip6tese de vir a cons
tituir, provavelmente ainda no 
proximo ano, uma sociedade 
mista para exploracao dos refe
ridos estaleiros. 

Por outro !ado, fontes auto
rizadas revelaram em Bissau que 
vai passar a funcionar nesta 
capital uma missao permanente 
da Marinha portuguesa, concre
tizando-se assim urn dos acor
dos celebrados entre as autori
dades locais e o Govemo do 
nosso pais. 

A hidrografia, a seguran~ da 
navegacao e a sinalizacao mari
tima e fluvial, bern como a assis
tencia aos pequenos estaleiros 
navais, serao algumas das tare
fas a desempenhar pela referida 
missao da Armada portuguesa 
que, inicialmente, sera consti
tuida por quatro oficiais, seis 
sargentos e quatro marinheiros. 

Portugal ofereceu ja a Guine
-Bissau urn navio hidrografico 
destinado a apoiar esta miss1io. 

FORCAS PORTUGUESAS 
INTEGRADAS 

EM EXERCICIO ANUAL 
OA NATO 

Oito paises, entre os quais 
Portugal, participaram num exer
cicio militar de grande enverga
dura, denominado «Display 
Determination-78», que, no am
bito da Organizacao do Tratado 
do Atliintico Norte (NATO), se 
desenrolou em terra, no mar e 
no ar, durante cerca de quatro 
semanas, tendo sido concebido, 
segundo o comandante-chefe das 
for~s aliadas no Sui da Europa, 
para «demonstrar e aperfei~ar 
a atitude das for~s da Alian~ 
no refor~ e reprivisionamento 
da Regiao Sui» da NATO. 

Neste exercicio, iniciado no 
sector oriental do Atliintico, par
ticiparam for~s da Alemanha 
Federal, Betgica, Estados Uni
dos, Grecia, Italia, Portugal, Tur
quia e Reino Unido. 

0 nosso pais participou nas 
manobras «Display Determina
tion-78» com quatro navios de 
guerra (I petroleiro, I corveta 
e 2 fragatas) e avioes «T-38» 

e «F-36»~ Por outro lado, a Base 
Aerea do Montijo foi utilizada 
como ponto de apoio de avioes 
que participaram no exercicio. 

DELEGACAO DO 
CONSELHO 

DA REVOLUCAO 
VISITOU A ROMENIA 

General Lemos Ferreira. 

Uma delega~iio do Conselho 
da Revolu~ao, chefiada pelo 
general Lemos Ferreira, visitou 
oficialmente a Romenia, tendo 
sido recebida em audiencia pelo 
presidente da Republica, Nicolae 
Ceausescu. Na ocasiao, o gene
ral Lemos Ferreira entregou ao 
chefe de Estado romeno uma 
mensagem do Presidente Rama
lho Eanes. Nicolae Ceausescu 
encarregou, por seu !ado, o chefe 
da delega~ao portuguesa de 
transmitir calorosas sauda~oes e 
os seus melhores votos ao gene
ral Eanes, segundo informou a 
agencia noticiosa romena Ager
press. 

De acordo com a mesma agen
cia, Nicolae Ceausescu exprimiu 
a delega~iio portuguesa 0 desejo 
de in tensificar as rela~oes de 
amizade entre os dois paises e 
de alargar a coopera~ao bilateral 
nos dominios econ6mico, tec
nico-cientifico e cultural. 

Durante a audiencia foram 
ainda abordados problemas de 
politica internacional, tend~s 
duas partes manifestado in e
resse em desenvolver estrei a 
cooperacao com vista a concre
tizacao das disposiy3es contidas 
na acta final da Conferencia de 
Helsinquia, no que respeita a 
edificacao de urn sistema efec
tivo de seguran~ e cooperacao 
na Europa, a realiza~iio do desar
mamento e, em particular do 
desarmamento nuclear, e a ins
taurat;ao de uma nova ordem 
econ6mica internacional. 

Portugal foi urn dos sete paises 
que assinaram, em Roma, o pro
jecto referente a construcao de 
urn cabo submarino que sera o 
primeiro a ligar simultaneamente 
tres continentes: europeu, afri
cano e sul-americano. 

Neste empreendimento parti
ciparao, em principio, para alem 
de Portugal, a Argentina, Brasil, 
Senegal, Costa do Marfim , 
Fran~ e Italia, prevendo-se, no 
entanto, que outros paises 
venham a aderir ao projecto. 

Uma ve:z concluido, o novo 
cabo submarino ligara o Recife 
(Brasil) a Dakar (Senegal) e 
Lagos (Portugal), tendo como 
objectivo, segundo os seus pro
motores, oferecer «uma altema
tiva rentavel as comunicay3es 
por satt~lite». Se a execucao do 
projecto se concretizar -a reu
niao definitiva, para aprovacao 
do mesmo, realiza-se no nosso 
pais, em Dezembro pr6ximo - , 
a instalacao do cabo com~ra 
em 1980. 

OMS COLABORA 
NO ESTUDO 

DA POLUICAO 
EM PORTUGAL 

Deslocou-se a Portugal urn 
consultor da Organiza~iio Mun
dial de Saude (OMS), eng.• 
A. Salmain, especialista na medi
~ao de poluentes gasosos em 
instalay3es industriais. 

A estada deste tecnico no nosso 
pais integrou-se no prograrna de 
apoio que a OMS presta ao 
projecto denominado «Luta con
tra a poluicao do ar em zonas 
urbanas e industrializadas», o 
qual conta tambem com o apoio 
financeiro do Programa das 
Na9oes Unidas para o Ambiente 
(PNUA) e cuja orientacao esta 
a cargo da Dir~ao-Geral de 
SaUde e do Servi~ de Estudo 
do Ambiente. 

0 eng.• A. Salmain visitou as 
principais instalay3es da zona
-piloto do referido projecto (Lis
boa, Barreiro e Seixal) assim 
como o Norte do Pais, tendo 
igualmente participado em varias 
reunioes com tecnicos portugue
ses pertencentes a unidades fabris 
e departamen tos oficiais. 
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Conser vas portuguesas foram distinguidas com cinco medal has de ouro e tres de prata, num certame 
realizado este ano na Sui~a. pelo comiu! permanente de selec~iio de qualidade «Monde Selection». 

As conservas de peixe «Marie Elisabeth», da empresa Judice Fialho, com sede em Portimiio, com
petiram, neste certame, com os maiores fabricantes mundiais de produtos alimentares. 

Alguns dos produtos daquela empresa - que comemorarti em breve o primeiro centenario da sua 
funda~iio e que se encontra sob interven~iio do Estado desde 1975 - foram em anos anteriores distin
guidos com c/assifica~oes honrosas, mas e a primeira vez que a mesma consegue oito medalhas num so 
certame. 

A empresa Jtidice Fialho emprega actualmente cerca de 1200 trabalhadores, distribuidos por seis 
fabricas situadas em Portimiio, Sines. Peniche e Matosinhos, e explora uma frota de traineiras. 

Recorda-se que a industria conserveira nacional esta essencialmente virada para os mercados externos, 
exportando anualmente produtos no valor medio de 2 milhoes de contos. 

DEFESA 
DOS GONSUMIDORES: 

PROPOSTA PORTUGUESA 
APROVADA NA ONU 
Uma proposta referente a pro

te~ao dos consumidores, apre
sentada pela delega~ao portu
guesa, foi aprovada por consenso 
no comite econ6mico do Con
selho Econ6mico e Social das 
Na~oes Unidas. 

«Considerando a necessidade 
de prote~ao dos consumidores 
de todo o mundo, mas consciente 
das suas grandes disparidades e 
ausencia de normas juridicas e 
administrativas que the sao indis
pensaveis», segundo se afirmava 
no texto da proposta citada, 
a delega~o portuguesa solicitou 
ao secretario-geral da ONU que 

seja esiabelecido urn relat6rio 
de conjunto «no qual se incluam 
op~oes destinadas a protec~ao 
do consumidor». 

Naquela proposta e dado espe
cial relevo aos problemas e as 
prioridades especificas dos paises 
em vias de desenvolvimento, bern 
como aos possiveis meios de 
coopera~o e assistencia tecnica 
no dominio da defesa dos con
sumidores. 

Refira-se que rna is de 14 paises 
- nomeadamente a India, Aus
tria, Quenia, Nigeria, Mexico e 
Estados Unidos - apoiaram a 
proposta portuguesa. 

NAVIOS FRIGORJFIGOS 
PARA A POLONIA 

Realizou-se na Lisnave a ceri
m6nia de baptismo e lan~mento 
a agua do segundo navio de urn 

grupo de tres, encomendados 
pela Po16nia a Portugal. Tra
tam-se de navios frigorificos de 
5600 toneladas e com 139 metros 
cada, o primeiro dos quais par
tiu ja para a Po16nia. Este con
trato atinge o montante global 
de 10 milhoes de d61ares, repre
sentando cada navio a incorpo
ra~ao de 2500 toneladas de a~ 
manufacturado, incluindo todos 
os encanamentos de tanques, 
veio, helice, Ierne e aprestamento 
de conves. 

GONTAGTOS 
LUSO-VENEZUELANOS 

NO SECTOR 
DAS PESGAS 

0 presidente da Comissao para 
a Industria Pesqueira da Vene
zuela, comandante Pedro Her-

nandez, declarou a Anop que o 
seus pais podera encomendar a 
estaleiros portugueses a constru· 
~ao de onze unidades pesqueiras 
de 200 toneladas cada. 

A eventual construc;iio destes 
navios- cujo valor e de cerca 
de 30 milhoes de bolivares (apro
ximadamente 360 mil contos)-, 
segundo afirmou o presidente da 
referida Comissao, integra-se no 
ambito das excelentes rela~oes 
existentes entre os dois paises 
e dos acordos assinados em Maio 
passado pelos Presidentes Rama· 
lho Eanes e Andres Perez. 

Pedro Hernandez anunciou 
ainda que o seu pais esta inte
ressado em contratar 150 tecni· 
cos e pescadores portugueses. 

Durante a sua estada em tres 
dias em Portugal, o presidente I 
da Comissao para a Industria 
Pesqueira da Venezuela teve con· 
tactos com representantes da 
Secretaria de Estado das Pescas I 
e os estaleiros de S. Jacinto, em 
Aveiro. 

REPRESENTACAO 
PORTUGUESA 

NA FEIRA DO GALCADO 
DE DUSSELDORF 

Portugal esteve presente na 
Feira de Cal~do de Dusseldorf, 
que se realizou recentemente, 
atraves da participa~ao de cerca 
de 12 fa brican tes nacionais, que 
ali se fizeram representar com 
o apoio do Fundo de Fomento 
da Exporta~o. Na sua edi9ao 
deste ano, aquele certame inter
nacional contou com represen
tantes de 26 paises, tendo-se 
verificado a presen~ de tres 
importan t es representa9oes 
colectivas de fabricantes da Espa· 
nha, Fran~ e EUA. 

Naquela cidade da Alemanha 
Federal realizar-se-a, em Outu
bro do proximo ano, a Feira 
Internacional dos Plasticos, na 
qual participara igualmente uma 
delega~ao portuguesa. Refira-se 
que as inscri9oes para este cer· 
tame- cerca de 1226 firmas, 
representando 40 paises- ultra· 
passaram ja largamente as regis
tadas no ano transacto. A Feira 
apresentara maquinas e ferra
mentas para a transforma~o de 
materias-primas, sendo a dele· 
ga~o do nosso pais constituida 
por representa9oes de oito em
presas dos sectores de ferramen· 
tas e moldes, produtos acabados 
e materias-primas. 



A Exposi~o de Arte 
Portuguesa recente
mente inaugurada em 
Londres, na «Royal Aca
demy of Arts», constitui 
uma re~ela~ao que devera 
rolocar Portugal «no mapa 
da arte europeia deste 

I 
seculo», segundo escreveu, 
pouro depois da inaugura~lio, 
o critico do «Sunday Tele
graph», Micbael Sbeperd. 

il~\\~~ }..\\ 

~~\\\\\t~ 
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Retrato ~x1•cutado em 1936 por Almada Negreiros. representando o 
artista e !"" mulher. Sara Afonso. 

"La Petite" (1916), 6/eo de Eduardo Viana. 

"Lisboa e o Tejo" (1935). 6/eo de Carlos Botelho. 

A exposi~o inclui 160 uaba
lhos de 24 dos mais represen
tativos pintores portugueses, que 
perrnitiram a Michael Sheperd 
afirrnar que <<Um surrealismo 
potento e organico» dA aos artis
tas portugueses <<Uma confian~, 
uma liberdade e inven<;:ao que 
vil.o muito alem dos estilos inter
nacionais». Tal qualidade, ori
gina uma «contribui<;:il.o portu
guesa para o surrealismo e para 
o mundo da arte que niio foi 
ate agora reconhecida». 

Antes de referir que a mostra 
e «valiosa» no pr6prio contexto 
artistico ingles, o colunista do 
«Sunday Telegraph» aprecia mais 
em detalhe a obra de Amadeo 
de Souza Cardoso, Paula Rego 

e Julio Pomar, tres dos artistas 
representados na exposi<;:iio, que 
teve sel~o de Hellmut Wobl, 
professor da Universidade de 
Boston e estudioso da arte por· 
tuguesa. 

Sobre as pinturas cubistas e 
futuristas de Amadeo de Souza 
Cardoso, Michael Sheperd 
escreve que elas tern uma «not6· 
ve l va ricdade de formas, 
incluindo elementos ibericos 
magnificamente integrados, que 
aparecem numa epoca em que 
Picasso come<;:ava a suprimir 
essas ra izes na sua obra pan· 
siense», servindo assim para 
«abrir a hist6ria do estilo de 
urn modo que merece ser sau· 
dado». 

"Sombra transporrada" (1968), obru em "plexiglass" de Lourdes Castro. 



"Generosa II" (1974). marmore do escultor Joiio Cutileiro. 

Quanto ii obra da «individual 
e poderosa» Paula Rego, como 
a classifica o critico, ela pode 
ser«seriamente discutida em rela
¢-io a Francis Bacon bern como 
a R. B. Kitaj e John Boyle, do 
Canada». «Seria necessario», 
acrescentou, «inventar uma cate
goria qualquer, no genero de 
«Surrealismo pict6rico post-pop 
e post-psicadelico» para chegar
mos a uma proximidade de algu
mas milhas desta liberdade de 
inven~o». 

Michael Sheperd refere, por 
outro lado, que Julio Pomar e 
o artista que «merece mais con
sagra~iio internacional», com 
uma «notavel consistencia artis
tica e com uma gigantesca pro-

du9ii0 em VariOS estilOS», pro
du9i\o essa que, segundo o cri
tico, . e pouco evidente nesta 
mostra. 

Entretanto, segundo informou 
a ANOP, mencionando fontes 
ligadas aos Servi~os de lmprensa 
da Embaixada de Portugal na 
capital britfmica, a exposi~ao, 

logo no seu dia de abertura, foi 
visitada por rna is de mil pessoas. 

A mostra, completada por 
duas conferencias de Artur Gus
mao, professor de arte em Lis
boa, e da responsabilidade da 
Sociedade Anglo-Portuguesa, de 
Londres, e foi organizada com 
a colabora~ao da Funda9iio 
Calouste Gulbenkian. • 

''Paisagem'' (1972). oleo de Joao Hogan. 

"D. Sebastiao" (1966). 61l'o de Costa Pinheiro. 

"Lola Montez. Requiem pelo Ocidente" (1975). 61eo de Noronha da 
Costa. 
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0 Born Jes11s de Braga e d11as imagens referentes aos passeios de Lis boa (do "dossier·cat6/ogo" da Exposicao). 

«PORTUGAL» 
UMA EXPOSICAO 

NO MUSEU 
DE ARTE MODERNA 

DE PARIS 
No sector infantil do Museu de Arte Modema 

de Paris esteve patente, durante sete meses, uma expo
si~ao intitulada «Portugal», que foi visitada por elevado 
nUmero de crian~as e sera agora apresentada noutras 
cidades francesas. 

Organizada pelo Museu das 
Criancas. instituir;:3o integrada 
no Museu de Arte Modema da 
capital francesa, esta expos~o 
contou com o apoio das autori· 
dades francesas e portuguesas e 
teve como objective divulgar, 
tanto as criancas como aos adul· 
tos, a cultura de urn pais que 
e diferente da Franca, «mas que 
dela esta pr6ximo, quer pela S\13 

cultura, quer pela sua hist6ria, 
quer, ainda, pcla participa~o 
activa na vida francesa de mais 
de 850 mil portugueseS>>, con· 
forme referiram os organizado
res. 

Nesta exposi~ao pretendeu·le 
referenciar as varias zonas goo- I 
graficas do Pais, incluindo as 
regioes aut6nomas da Maden11 
e dos A~res; alguns aspecto~ 

da Hist6ria de Portugal; a em~ 
gra.yiio, suas causas e condit;Oes. 
os principais monumentos nacio-

1 

nais; o «habitat», diferenciando 
os diversos tipos de constru~o. 
do Minho ao Algarve; a gas-



MrJitiplos aspectos da arquitectura tradicional portuguesa. de Norte a Sui (imagens do "dossier·cata/ogo" da Exposil;iio). 

tronomia: a azulejaria tradicio
nal e o folclore, passando pelos 
h:ibitos e costumes populares e 
tradi~oes marcantes do nosso 

I 
povo. 

lntegradas na exposi<;ilo, rea
lizaram-se varias iniciativas com-
plementares, tais como exibi<;ilo 
de filmes - sendo de destacar 
a exibi~ao do documentario 

I 
t<Terra de Abril», realizado em 
1976-77 e analisando a vida 
quotidiana numa aldeia do Nor
deste transrnontano -, promo-
~o de debates e conferencias, 
actua~o de artistas e grupos 

I 
rolcl6ricos, e apresenta<;i!o de 
programas audiovisuais, permi
tindo aos pequenos visitantes 
(<viverem» a realidade portu· 
guesa. Neste contexto e ainda 
de real~r a presen~ de uma 
pequena «mostra» bibliogrAfica, 
onde se destacavam obras espe· 

I 
cialmente dedicadas as crian~s. 
de autores como Sophia de Mello 
Breyner, Afonso Lopes Vieira , 
Pedro e Teresa Alvim, Isabel da 

Nobrega, Alves Redol e muitos 
out ros. 

A conce~ao e realiza<;ao deste 
certame esteve a cargo do arqui
tecto fmnces Thierry Villette, 
assistido por Alain Brinou e 
Jean-Pierre Renouarde, com a 
colabora<yao de urn grupo de 
estudantes da Escola Superior 
de Arquitectura de Paris. 

Esta nota vel iniciativa de divul
ga<yao da cultura portuguesa em 
Fran~ contou ainda com um 
excelente «dossier-catAiogo» ilus
trado, composto de «fichas» de 
4 paginas cada e concebido de 
modo a permitir urn trabalho 
escolar sobrc o nosso pais, a lem, 
como e evidente, de preencher 
a fun<;lio de «guia» para os visi
tantes da exposi~o. 

Mas o aspecto mais inte· 
ressante de «Portugal» residiu , 
a final, nas pr6prias crian<yas que, 
diariamente, se deslocaram ao 
certame, penetrando nas o larias
·miniaturas, nas minusculas ofi· 
cinas de artesanato, nos «ateliers» 

de anima<;ilo, onde puderam ter 
urn contacto directo e activo com 
uma exposic;3o que constituiu 
exito e permitiu a muitas delas, 
filhas de emigrantes portugue
ses, recordar a sua te rra, reviver 
o scu pais. 

Para a realizac;3o desta expo· 
si~o contribuiram, pela parte 
francesa, o Municipio de Paris, 
o Fundo de Ac<;ao Social, a 
Funda~ao de Fran~. os Minis
terios dos Neg6cios Estrangei
ros, da Educac;a:o e da Juven
tude, o Fundo de lnterven<;ao 
Cultural, eo Museu do Homem: 
pela parte portuguesa registou-se 
a colaborar;ao dos servi<;os sociais 
e cuhurais da Embaixada de 
Portugal em Paris, scrvi<;o de 
Coordena~ao-Geral de Ensino 
do Portugues em Fran<;a, D irec
<;3o-Geral de Turismo, Secreta· 
ria de Estado da Cultura (Museu 
de Arte Popular e Museu de 
Arte Antiga, de Lisboa), Fun
da<;lio Gulbenkian e Associa~ao 
Portuguesa de Cultura e Pro
mo<;ao de Saint-Denis. 
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AUSTRALIA 

AUXiLIO FINANGEIRO 
AS ESGOLAS ETNICM 
0 Primeiro- ministro do 

governo australiano, Ne\illc 
Wran, eo ministro da Educa~o 
Eric Bedford, procederam recen
temente a entrega de um total 
de 133 mil dolares australiano; 
as escolas etntcas existentes oeste 
pais. No total, segundo informa 
o semanario «0 Portugues na 
Australia», foram bene6ciadas 
mais 27 escolas que no ano ante· 
rior, incluindo estabelecimentos 
e associac;oes de ensino do por· 
tugues das zonas de Port Kembla 
e de Newton. 

No discurso que proferiu na 
ocasiao, o ministro austra liano 
da Educac;ao disse que a verba 
se dest inava a apoiar as necessi· 
dades das escolas que enfren· ' 
tam dificuldades e cujo numero 
de alunos e inferior a 100. 

BRASIL 

II OLIM PfADA 
DOS EMIGRANTES 

Realizou-se na cidade de sao 
Paulo a «II Olimpiada dos Em•· 
grantes», que reuniu cerca de 
6 mil atletas de 35 modalidade> 
desportivas e a qual concorre· 
ram representantes de 13 cornu· I 
nidades. A equipa portuguesa 
de bridge de competic;ao obte\e 
o 3.•1ugar, que lhe proporcionou · 
a conquista da mcdalha de bronze i 

desta modalidade. 

FESTIVAL 
DE FOLGLORE 

No apuramento final do Fes
tival de Folclore Portugues. re· 
centemente realizado no Rio de 
Janeiro, a «Casa de Viseu», desta 
cidade brasileira, teve na pessoa 
da cantadeira Maria da Con· 
ceic;iloa melhor interprete-ele.ta 
pela segunda vez - das canr;Oes 
populares da regiao que repre
sentou, a Beira Alta. 

A assinalar o facto a cornu· 
nidade portuguesa, narural de 
Viseu, realizou uma festa de 
homenagem a Maria da Con· 
ceic;ao, entregando-lhe urn s1m· 
bolico «cartao de prata», con· 
tendo urn breve texto de home
nagem. 



CANADA 

UNIVERSIOADE 
DE TORONTO 

EDITOU UM GUIA 
EM PORTUGUES 

A Universidade de Toronto 
publicou, recentemente, uma 
pequena brochura intitulada 

«Universidade de Toronto 
- informa~o para ti», euja 5na
lidade e informar OS pais por
tugueses sobre as oportunidades 
escolares que a Universidade ofe
rece aos seus filhos. Ah!m de 
informa¢es sobre as estruturas 
e mo do de funcion a mento 
daquela escola superior, o refe
rido guia inclui informa<;ao sobre 
a possibilidade de se obter urn 
subsidio do governo, reembol
savel ou nao, para assisteneia 

Ed((lcio do Liceu Literlm"o Portugues. no Rio de Janeiro. 

0 Liceu Literario Portugues, institui~iio que acaba de come
morar os seus 110 anos de existencia, e uma das escolas mais antigas 
do pais irmiio. 

Sob a divisa «Ensinando a quem niio sabe e a quem nlio tem», 
esta institui~iio rem comribuido, com a sua actividade, enquanto 
ogremiariio pedagogica e filantropica, para deserrvolver o nfvel edu
cacianal e cultural de todos os que tem vindo a utilizar os seus servi~os. 

0 Liceu Literario Portugues foi inaugurado a 10 de Setembro 
de 1898, atraves de vinte e oito dissidentes de um «retiro» literario. 
Na opinilio de um dos seus grandes homens, Jose Rainho do Silva 
Carneiro. «e obra de portugueses e resultado do amor que os por
tugueses devotam ao Brasil, daquele idealismo historico, daquela 
comunicariio de familia, daquela vincula~iio aos mesmos ideais». 

Actualmente o Liceu coma com 400 alunos, sendo a sua activi
dade reconhecida oficialmente pelas autoridades federais e muni
cipais do Brasil. No Liceu funciona ainda o /nstituto de Estudos 
Portugueses Ajr{mio Peixoto que, presentemente, canto com a fre
quencia de /50 alunos. 0 Liceu Litertirio Portugues no Rio de Janeiro, 
e uma institui{:iio que honra o nome e o trabalho dos nossos com
patriotas em terras do Brasil. 

financeira. assim como uma breve 
nota sobre a existencia e activi
dade do «Departamento de Espa
nhol e Portugues», dirigido pelo 
prof. K. Levy. A referida bro
chura pode ser requisitada a 
Marvi Bradshaw, Coordenadora 
das Rela¢es Comunitarias da 
Un iversidade de Toronto. 
(Simcoe Hall I Untversity of 
Toronto 1 Toronto. Ontario n 5s 
IAI Tel 416/978-6564). 

EUA 

« TARIFA 
COMUNIDADE» 

Devido a uma procura sem 
precedentes da nova tarifa espe
cial, designada por «Tarifa da 
Comunidade>>, a TAP niio reali
zara este ano mais voos «charter» 
da costa Oeste dos Estados Uni
dos para Portugal, segundo ooti
ciou o jornal «Luso-Amencano», 
de Newark. Esta tarifa, que 
entrou em vigor M poucos meses, 
teve, segundo o citado jornal, 
uma grande aceita<;ao, regis
tando-se simultaneamente uma 
redu<;iio consideravel nos voos 
«charter». Efectivamente, as 
familias que utilizem os voos da 
TAP poderao fazer economias 
consideniveis, uma vez que a' 
crian<;as entre os dois e os 12 
anos apenas pagam dois ter<;<'
da tarifa. enquanto nos «char
ters» teriam de pagar tarifa 
inteira. 

NOVO SOCIO 
HONORARIO 

DA UPEC 
A dircc~o da «Uniao dos 

Portugueses do Estado da Cali
fornia» coocedeu o titulo de 
s6cio honorario ao c6nsul-geral 
de Portugal em Sao Francisco. 
Antonio Pinto Machado. 0 con
xu! portugues nesta cidade e a 
decima segunda pessoa a quem 
este titulo foi atribuido, nos 98 
anos de existencia daquela asso
cia<;iio de portugueses. 

CENTRO 
DE ASSISTENCIA 
AO IMIGRANTE 

Se estil desempregado(a) c
reside na area do Blackston.: 
Valley (Pawtuckt, Central Falk 
Liconln e Cumberland) contact.: 
o Centro de Assistencia ao lmi
grante, 658 Main Street, 
Pawtucket (telefones 723-4220 ou 
723-4229). 

HOLANDA 

PROGRAMAS 
DE RADIO 

EM LINGUA 
PORTUGUESA 

Na Holanda existe um pro
grama regular, destinado as 
comunidades de trabalhadores 
emigrantes estrangeiros. Trata-se 
do <<Programa Voor Buitenlandse 
Werknemers», integrado no 
tempo de antena que a Funda
<;iio NOS possui. Este programa 
c transmitido atraves do emissor 
dcsignado Hilversun 2, em AM 
na banda dos 402 m (746 kHz) 
e, atraves dos canais 5 e 35 em 
FM, semanalmente, aos domin
gos, entre as 13.20 e as 17 horas 
(hora local), com a durac;ao de 
3 h c 40 m, repartido pelas lin
guas turca, marroquina, suri
name, jugoslava, grega, espa
nhola, italiana e portuguesa, de 
acordo com a participac;ao de 
tempos que a lei holandesa espe
cifica. 

A emissiio, integrada neste 
programa, com textos, locu~o 
e musica portuguesa, destina-se, 
nao apenas aos residentes por
tugueses mas, tambCm, a cabo
-verdianos. 

lntervem neste programa 
semanal. como produtor reali
/ador e locutor, contratado pela 
Fundac;ao NOS, o sr. Jose 
Augusto Pinto de Sousa que 
executa este trabalho desde que, 
h{l cerca de 8 anos, foi criada 
a secc;ao de lingua portuguesa, 
dcstinada desde o inicio a por
tugueses e cabo-verdianos. 

Esta sec<;iio ocupa actual
mente urn espa<;o de cerca de 
20 minutos, muito embora se 
prevcja determinada redut;:iio, a 
cu rto prazo, face a 0 rien ta<;iio 
politica interna no ambito dos 
residentes estrangeiros (conside
rados pelo Governo, como 
estando em vias de integra~o 
na sociedade holandesa ap6s pro
longada permancncia e em face 
do surto de pedidos de natura
li?a<;ao), que preconiza o preen
chimento de certas faixas noti
ciosas e de informa~o sobre 
questoes de trabalho e sindicais, 
em lingua holandesa. 

Recorda-se que a severidade 
da lei holandesa sobre csta mate
ria conduziu, desde h3 anos, 
;i rejeit;:iio sucessiva de propostas 
dos governos grego, espanhol. 
jugoslavo e marroquino, no sen
tido de para as comunidades de 
emigrantes residentes na 
Holanda serem emitidos progra
mas gravados nos rcspectivos 
paises de origem. 
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VEJA COMO E FACIL RECEBER MENSALMENTE A REVISTA 

\ 

EDICAO-EUROPA * 

ENVIE 0 SEU PEDIDO PARA: REVISTA .. 25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS· 
ServiQo de ProgramaQao e Apoio da Embaixada de Portugal 
6, Passage Dombasle-75015-Paris-FRANCA 

EM LETRA BEM LEGiVEL, INDIQUE : 

NOME 
IDA DE 
PROFISSAO 
MORAOA 
LOCALIDADE 
PAiS 

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

PRECO DAS ASSINATURAS 
112 NUMEROSIVIA dREA J 

Portugal e Espa nha 300SOO 
Fran~a 40 F.F. 
Alemanha Federal 20 D.M . 
Ulgica 350 F.B. 
luxemburgo 350 F.B. 
Holanda 20 Fls . 
lnglaterra 5 £ 
Su i~a 20 F.S. 
Outros paises (excluindo Portugal e Espanha 1 
o co rre spondente em moeda local a 400SOO 

• A EDICAO - EUROPA DA REVISTA ·25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS· E IMPRESSA EM PARIS (FR ANCA) 
E EDITAOA PELA EMBAIXAOA DE PORTUGAL 



INDEMNIZACOES AOS 
EX-TITULARES DE DIREITOS 

SOBRE BENS NACIONALIZADOS 
OU EXPROPRIADOS 

I. A Assemblcia da Republica reconhe
ceu a todos os possuidores (nacionais ou 
estrangeiros) de aq:oes ou omras partes de 
capital de empresa.s que foram nacionali
zadas, ou de predios que tambi:m o foram 
nos termos do Decreto-Lei n.• 4()7-A/75, 
de 30 de Julho e bern assim aos ex-proprie
tirios de terras que joram expropriadas ao 
abrigo das leis da reforma agraria, o direito 
a serem indemnizados. 

0 direito a indemniza~iio engloba 0 equi
pamento, as benfeitorias, os efectivos pecua
rios e OS frutOS pendentes a data da nacio
naJiza~aO ou da expropria~iio, ou ainda da 
sua ocupa~iio, se tiver sido anterior. 

As indemniza~oes referentes as naciona
liza~oes do Banco de Portugal, do Banco 
Nacional Ultramarino e do Banco de Angola 
excluem-se do que esta Lei 80/ 77 dispoe, 
dado que os diplomas que nacionalizaram 
os referidos bancos (Decretos-Leis 450/74, 
451 74 e 452 74 de 13 de Setembro) pre
viram formas pr6prias de indemniza~o. 

Os ex-titulares de participa~oes FIDES 
ej ou FIA tern direito a receber por cada 
unidade de participa~ao 310$ (FIDES) e/ 
ou 435$ (FIA), salvo disposio;:iio mais favo
ra vel desta lei. 

2. 0 regime desta lei niio se aplica: 

a) aos ex-titulares de direitos sobre bens 
nacionalizados ou expropriados que 
tenham pertencido an tes da naciona
linr;iio aos corpos sociais das empre
sas c contra os quais estejam em curso 
processos judiciais ou inqueritos ofi
ciais por pratica de actos que afec
tassem o born funcionamento dessas 
empresas, ou que tenham por esses 
actos sido condenados; 

b) aos ex-titulares que tenham benefi
ciado directa ou indirectamente dos 
actos previstos na alinea anterior; 

c) aos ex-titulares em rela~ao a quem 
tenha ocorrido, antes da nacionaliza
<;iio, qualquer motivo de declara~o 
de falencia fraudulenta; 

d) nos casos de abandono injustificado. 

3. Como podem as pessoas, que tern direito 
a indemniza~ao, babilitar-se a cia? 

3.1. Jmportante 

Se forem ex-titulares de acroes ou outras 
partes de capital de empresas nacionalizadas 
deverao (Portaria 359/ 78 de 7 de Julho) 
preencher uma dec/arariio de titularidade 
-de acordo com as instru~es que figu
ram em anexo a tal impresso - e entrega-la 
ate 4 de Novembro do ano em curso na 
lnslitui~t1o de Credito em que foram depo
sitados os titulos. 

De acordo como ponto 3.3. que se segue, 
os trabalhadores migran1es e seus familiares 
residentes 110 estrangeiro poderiio entregar a 
dec/ara~iio ate 4 de Janeiro de 1979. 

3.2. Se forem ex-proprietirios de be11s 
nacio11alizados ou expropriados ao abrigo da 
legislariio sobre reforma agraria, deveriio 
tarobi:m preencher uma declara~o - cujo 
modelo sera aprovado por Portaria do 
Ministro da Agricultura e Pescas e do 
Ministro das Finan~s- a qual devera ser 
entregue no prazo que a referida Portaria 
fixar - indicando a identifica~iio do inte
ressado, a individualiza~o dos predios sobre 
que recaiu a nacionaliza~o ou expropria~iio 
e se foi exercido o direito de reserva ou se 
se pretende vir a exerce-lo e como. 

3.3. Qualquer destes prazos sera aumen
tado de 60 dias quando os ex-titulares de 
bens nacionalizados ou expropriados sejam 
trabalhadores emigrantes ou seus jamiliares 
residentes no estrangeiro. 

4. Como e calculada a in demniza~iio? 

A atribui~o da indemniza~ao desdobra-se 
em duas fases - a provis6ria e a definitiva. 

Os valores atribuidos na fase provis6ria 
apenas vigoram enquanto nao forem esta
belecidos os da fase definitiva, podendo ate 
acontecer que a indemniza~o provis6ria 
tenha que ser restituida se se chegar a con
clus1io de que a indemniza~o definitiva 
nao era devida. 

t .• fase - lndemniza~io provisOria 

4.1. 0 valor provis6rio das a~oes ou 
partes de capital das empresas nacionali
zadas e das ac~es nacionalizadas, sera 
fixado por despacho do M inistro das Finan
~s. Nos 30 dias seguintes a publica~o 
desse valor no «Diario da Republica», 
a Junta de Credito Publico apurara o valor 
provis6rio da indemniza~ao a atribuir a 
cada in1eressado. 

4.2. 0 valor provis6r io das indemniza
~oes devidas pela nacionaliza~o ou expro
priao;:iio de predios efectuados ao abrigo da 
legisla~1io sobre reforma agraria , sera fixado 
por despacho conjunto dos Ministros das 
Finano;:as e da Agricultura e Pescas. 

Os despacbos que fixarem os valores das 
indemniza~oes serao comunicados a Junta 
de Credito Publico com a identifica~o 
completa de quem tern direito a ser indemni
zado. 

2.• fase- lndemniza~io definitiva 

4.3. 0 valor de cada ac~o ou parte de 
capital, para efeitos de indemniza~1io defi
nit iva, sera determinado relativamente a 
cada empresa por despacho do Ministro 
das Financ;as, depois do parecer dado por 
uma comissao composta· por urn represen
tante do Ministerio das Financas, urn repre
sentante do Ministerio que tern a seu cargo 
a ~utela da empresa nacionalizada e por 
urn representante dos ex-accionistas ou 
ex-s6cios escolhidos por estes entre si, atra
ves de voto (no sistema de urn voto por 
cada ex-accionista ou ex-s6cio ). 

4.4. 0 valor da indemniza~o definitiva 
devida pela nacionalizao;:ao e expropriao;:ao 
de predios ao abrigo da legisla~ao sobre 
reforma agraria, sera determinado por des
pacbo conjunto dos Ministros das Finano;:as 
e da Agricultura e Pescas de acordo com 
os principios e regras que o Governo fixara. 
Esse despacho sera antecedido do parecer 
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dado por uma comissao composta por urn 
representante do Ministerio das Financ;as, 
por urn representante do Ministerio da 
Agricultura e Pescas e por urn represen
tante da pessoa ou pessoas que tern direito 
a indemniza~o. 

4.S. Se alguma das pessoas que tenha 
direito a ser indemnizada nao concordar 
com OS termos em que tal direito lhe e 
atribuido, pode recorrer niio .W para os 
tribrmais, mas tambem para uma comisstio 
arbitral constituida por 3 magistrados dcsi
gnados pelo Conselho Superior de\ Magis
tratura , I arbitro a designar pelo Gc\verno, 
2 arbitros a desigoar pelos accioni\tas e 
I :irbitro a designar pela pessoa que recorre. 

0 recurso para a Comissao sera inter
posto no prazo de 90 dias a contar do acto 
com que nao se concordou. 

4.6. Os despacbos que fixam os valores 
das indemniza~oes definitivas serao comu
nicados nos 30 dias seguintes a Junta de 
Credito Publico. 

S. Como sc rccebe a indemniza~iio? 

S. l. A indemnizac;iio (quer a provis6ria 
quer a definitiva) recebe-se atraves de titulos 
de divida publica (obriga<;oes ao portador 
negociaveis na Bolsa de Valores) que serao 
entregues a quem a eles tenha direito, nas 
condi<;oes que o Govemo regular sob pro
posta do Ministro das Financ;as. 

S.2. Quanto maior for o montante a 
indemnizar, maior vai sendo o prazo para 
a sua amortiza~o e menores viio sendo os 
juros que o Estado paga. 

0 quadro e 0 seguinte: 

Classes Montante a indemni%ar 

I Ate so ooos ... ............ 
II De SO 000$ a 12S 000$ ... 
m De 12S 000$ a 2SO 000$ ... 
LV De 250 000$ a 450 000$ ... 
v De 450 000$ a 750 000$ ... 
VI 

I 
De 7SO 000$ a I 175 000$ ... 

VII De I 175 000$ a I 750 000$ ... 
VIII De I 750 000$ a 2 500 000$ ... 
IX De 2 500 000$ a 3 450 000$ ... 
X De 3 450 000$ a 4 625 000$ ... 
XI De 4 625 000$ a 6 050 000$ ... 
XII Acima de 6 050 000$ . . . . . . . .. 

Assim, serao eotregues obrigat;Oes corres
dentes as diferentes classes por que se reparte 
o valor total a indemnizar. 

Supondo que alguem tern a haver 300 
contos de indemniza~o: receber.i obriga
c;oes da classe I ate 50 cootos, da classe II 
de 50 a 125 con tos, da classe Ill de 125 
a 250 contos e da classe IV de 250 a 300 
cootos. 

5.3. Tendo em conta as possibilidades 
do Or<;ameoto, o Governo regular.i por 
decreto-lei as condit;Oes e termos em que 
podera fazer-se o pagameoto em dinheiro, 
no todo ou em parte, das indemniza<;oes 
ate 50 contos das dividas por frutos pen
dentes, ainda em 1978. 

5.4. Os juros das obrigafoes vencem-se 
desde a data da nacionalizafiiO ou exprt>
priariio ou da data da ocupafiio efectii'O dos 

predios, no caso de esta ser anterior. Os 
juros vencidos ate a data de emissiio das 
obriga<;oes destinadas ao pagamento das 
indemniza<;oes provis6rias serlio acrescen
tados ao capital. Os juros vencidos depois 
desta data serlio pagos anualmente. 

6. Formas de utiliza<;ao dos titulos 

As pessoas directamente indemnizadas pelo 
Estado ou os seus sucessores por morte 
poderao servir-se dos titulos: 

As pessoas directamente indemnizadas pelo 
Estado ou os seus sucessores por morte 
poderao servir-se dos titulos: 

a) para efectuar o pagamento de impos
tos directos referentes a obrigac;oes 
fiscais oascidas antes de I de Janeiro 
de 1977 e bern assim o pagamento 
de juros de mora e outros encargos 
que acresc;am aqueles: 

b) para os dar em pagamento de dividas 
suas, contraidas antes da nacionaliza
zac;ao ou expropria<;ao, a Caixa Geral 
de Aposenta<;oes ou outras institui
c;oes de previdencia, ao Fundo de 
Desemprego ou a instituic;oes de cre
dito: 

c) para servirem de garantia (cau<;ao) 
a emprestimos concedidos por insti
tui<;oes de crt!dito desde que tais em
prestimos se destinem a financiar inves
timentos directos produtivos cuja via
bilidade tecnica , econ6mica e finan
ceira dever.i ser devidamente com
provada: 

Taxa de juro A nos Perlodo Perlodo 
de de IOU\ I 

Pcrcentagem amoniza~lo difcrimento 

13 I 6 2 8 
12,8 6 2 8 
12,4 7 2 9 
11,8 7 2 9 
II 9 2 I II 
10 II 2 13 
9,8 13 3 16 
8,4 IS 3 18 
6,8 17 4 21 
5 19 4 23 
3 21 5 26 
2,5 23 5 28 

d) para troca - nos termos que vierem 
a ser definidos - com participac;oes 
do Estado ou do sector publico empre
sarial em sociedades privadas, devendo 
ser dada preferencia aos indemnizados 
que directa ou indirectamente sejam 
titulares de partes de capital da empresa 
em causa se tal for de interesse para 
a economia oacional; 

e) para servirem de meio de pagamento 
inicial ou de prestac;oes referentes a 
aquisi<;ao ou construt;:iio de casa pr6-
pria, quando o dinheiro for empres
tado por qualquer institui<;iio de cre
dito, Caixa Geral de Aposeotac;oes ou 
outras instituit;:oes de prevideocia. 

7. Enquanto olio forem liquidadas as 
indemnizat;:oes, nao pode haver execuc;:oes 

judiciais de qualquer modo relacionadas I 
com os bens nacionalizados ou expropriados 
nos termos da Lei n.• 80/77. Uma 1·ez 
fixado 0 l'afor da indemniZOfDO e esse valor 
que passam a ter os bens nacionalizado> 
ou expropriados e (: sobre esse valor que 
incidem tanto o imposto de sucessi>es, como 
a sisa e outros impostos de natureza real. 

Se esse valor for inferior ao que tenha 
sido fixado em liquidac;:ao posterior a data 
da nacionalizac;ao ou expropria<;:ao, proce· 
der-se-a aos corrcspondentes ajustamentos 
pois as pessoas apenas terao que pagar o 
imposto correspondente ao valor pelo qual 
foram indernoizadas. 

8. Os bens situados em territ6rio das 
ex-col6nias, que sc prove terem sido ai 
expropriados ou nacionalizados, ou aqueles 
cujos danos, deles foram privados. estio 
sujeitos ao regime de indemniza~o lixado 
pela lei do Estado de localiza<;ao dos bens 
ou da sede da direc<;ao efectiva, a pagar 
pelo Estado que procedeu a respeetil'a 
nacionaliza<;lio, expropria.;ao ou priva93o 
da posse ou fru i9ao. 

9. 0 Govcrno podera excepcionalmente 
determinar a suspensllo temporaria de apli
ca<;lio desta Lei de lndemnizat;Oes, para 
evitar que sc verifiquem, ou para resolver, 
perturbat;Oes graves de ordem monetaria 
financeira ou cambial que resultem da sua 
aplicac;lio imediata, devendo, em tal easo 
estabelecer a sua plena aplica~o tao cedo 
quanto possivel. 

Esta suspeosao nao poder.i prejudiear os 
direitos dos titulares para alem do diferi
mento no tempo da eotrega dos titulos 
ou de sua mobiliza<;ao ou de haver restri· 
c;:oes a sua venda enquanto a suspenslio 
se verificar. 

10. Dado que a Lei n.• 80/77, de 26 de 
Outubro precisa de ser regulamentada por 
diversos diplomas legais, esta Nota Infor
mativa destina-se essencialmentea dar conhe
cimento aos portugueses que trabalham no 
estrangeiro do conteudo geral da referida lei. 

A regulamentac;lio que for sendo publi
cada sera, ela tambem, objecto de no\a 
Nota lnformativa. 

GREDITO PARA 
HABITACAO PROPRIA 

-AGTUALIZACAO 
DA NOTA INFORMATIVA 

DE MAI0/76 
0 diploma acima referido foi publieado 

com a finalidade de corrigir algumas deficien
cias verificadas com a pratica do sistema 
de financiamento para aquisi<;lio ou cons
tru~o de habita<;iio pr6pria. Este sistema, 
criado pela Resoluc;lio do Conselho de 
Ministros de 24 de Fcvereiro de 1976, goza 
de coodic;oes especialmente favoraveis 
nomeadamente urn regime de bonifica<;lio, 
a cargo do Estado, das taxas de juros 
fixadas nos contratos estabelecidos em fun
c;lio dos rendrmentos das familias, benefi
ciando aquelas que dispi)em de rendimentos 
mais baL'(OS. 

Este regime nao e especial para emigran
tes. Exclusivamente para eles, existe, com 



outras caracteristicas, o sistema da pou
pan~-credito. De qualquer modo,entende-se 
que sera uti! aos trabalhadores portugueses 
oo estrangeiro, conhecerem tambCm esta 
forma de obtenc;3o de financiamento para 
aquisi~o ou construc;3o da sua propria 
casa. 

Assim, passamos a descrever o regime 
de credito para habita~ao propria tal como 
foi definido pelo Decreto-Lei n.• 515/77, 
de 14 de Dezembro. 

I. Quem pode beneficiar destes emprestimos 

3.2. Emprestimos para habitaciio 

Ptr«nlastn• 
ml~tmas 

Rend1mcnto anuat dt 
per c.tplta emprl'it1mo. 

(tm contos) tm run~5o 
da avahac~o I 

Escalilo 95\ 

Escaliio II 900 
0 

Escalilo Ill. .. 

Escahio 

Escalao v ... ... .. . 85% 

propria, com juros bonificados pelo Estado: 

Ta'tas de juro iniciais a a~rao 
Prazos dt qutm pede o emprht•mo. 

mJi'\tiDOS scaundo a ctasse de constru(:io 
(anos) (pcr~ntagtns) 47 - --

Ctus<e A Ctasst 0 

25 6% 9 % 

24 7 o, 0 10 % 

9~0 10 % II % 12 % 

22 100-. II% 12% 13% 

21 II % 12 % 13 % 14% 

S6 poderao beneficiar deste regime os 
individuos que solicitem o emprestimo para 
a aquisi~iio ou constru~iio da sua propria 
habita fiiO permanente e do seu agregado 
familiar, desde que niio disponham de qual
quer o111ra casa propria, quer comprada, 
quer mandada construir. 

IV ... ±·· ... 85~0 
__________ ._ ____________________ ___ 

2. Que entidades podem financiar 8 8quisi~iio 
ou constru~iio destes fogos 

I 
Poderao financiar a aquisi~ao ou a cons

trucao de fogos para habitaciio propria a 
Caixa Geral de Deposi tos, o CrCdito Predial 
Portugues e o Montepio Geral - Caixa 
Econ6mica de Lisboa, alem de outras caixas 
econ6micas que o M inistro das Finan~s 
devidamente autorize para o efeito. 

3. Regime 8 que estao sujeitos estes 
emprestimos 

As condicoes de bonificac;ao, de prazo e 
montante de cada emprestimo dependerao 
do rendimelllo anua/ de coda um dos mem
bros rh agregado familiar e do 1·a/or por 
metro quadrado do fogo a adquirir ou a 
construir, 0 qual sera referido a area bruta 
total da habitac;3o. 

3. 1. 

Os valores dos escaloes de rendimento 
anual por cada membra do agregado familiar 
sao os seguintes: 

Escaliio I ... 
Escaliio II. .. 
Escalao Ill 
Escalilo IV 
EscaHio V ... 

Ate 40000S: 
De 40 OOOS a 60 OOOS: 
De 60 000$ a 80 OOOS: 
De 80000$ a 100000$: 
Superior a I 00 000$. 

As classes de consmu;iio silo as que cor
respondem aos seguintes 1•a/ores por metro 
quadrado · 

Classe A 
Classe B 
Classe C 
Classe D 

Ate 1000s: 
De 7000$ a 8 000$: 
De 8000S a 9 OOOS: 
De 9000 a 10000$. 

3.3. 0 moll/ollie maximo dos emprestimos a 
conceder ~ de I 2000005, .1endo o .-a/or 
maximo dos jogos que podercio beneficiar 
daqueles de 1500000$. Estes limites serlio 
acrcscidos de 25% quando se refiram a 
fogos s ituados nas Regioes Aut6nomas dos 
A~orcs e da Madeira. 

0 mo11ta111e de cada empr~stimo sera 
estabelec•do pela instituicao de credito que 
decidira atendendo ao valor atribuido ao 
fogo a adqu1rir ou construir. 0 emprestimo 
sera, no maximo, de 95 ° •. 90 °. ou 85% 
daqucle va lor, consoante o individuo que 
o sol icita se encontre, respcctivamente. no 
t.•, no 2.• e 3.• e no 4.• c 5.0 escaloes de 
rendimento. 

Quando se trate de casas construidas ao 
abrigo de prograrnas habitac•onais d;1 admi
nistrac;ao central ou local, poder.i scr dis
pensada a avaliac;3o pela mstituicao de cre
dito desde que o valor des~as casas seja 
justificado pelo organismo que promova a 
rea1i7acilo daqueles programas. 

3.4. Os pra::os maximos de amorti:ariio 
dos emprcstimos serao de vinte c cinco. 
cinte e quatro, vinte e tres. vinte e dois 
ou vinte e urn anos. consoante os indivi
duos que os solicitaram estejam incluidos, 
rcspectivamente, no t.•, 2.•, 3.•, 4.0 ou 5.0 

escaloes de rendimentos. 

Estes prazos maximos seriio aumcntados 
de quatro anos, se a casa em questao tiver 
sido adquirida ou construida ao abrigo de 
urn contrato de desenvo1vimcnto para babi
tac;ilo 

0 reembo/.<;O do empr~stimo sera efectuado 
em prcstacoes mensais de capital e juros, 

Amor e tambem seguran~a! 
Ao conduzir l~ve 
sempre o seu filho 
no banco de tras! 

citculru ~ vivet . ......___~: 

que serao debitadas em conta aberta- na 
instituic;ao de credito que concedeu o empres-
timo por aquele que o solicitou. 

No en tanto, aquele que solicitou o empres
timo, podera sempre, se assim o entender, 
antccipar a amortiza~ao do mesmo. 

3.5. A taxa de juro, que dependera dos 
limi tes maximos legais em vigor, sera fixada 
por acordo entre o M inisterio das Finan~s 
e a instnuicao de credito, e sera suportada 
nos termos seguintes: 

a) por quem pede o emprestimo, con
forme percentagem do Quadro refe
rido em 3.2.; 

b) pelo Banco de Portugal, na perc-enta
gem fixada nos avisos sobre esta 

rna~~: ~;~ 
c) pe1o Estado. na parte restante. ~ 

As /a"(as de juro, a cargo de quem pede 
o emprestimo, manter-se-ilo fixas durante 
os dais primeiros anos seguintes a celebra
~o do contrato com a institu i9ilo de cre
dito, salvo quanto as a 1tera~es que decor
ram de eventuais varia~es dos limites 
mllximos. Ap6s os dois anos as taxas serilo 
anua1mente acrescentadas de mais I% ate 
atingirem a taxa de juro do contra to, dedu
zida a bonificac;3o a cargo do Banco de 
Portugal e jA referida na alinea b), do 
paragrafo anterior. 

3.6. Os emprestimos serilo garamidos por 
hipoteca, preferen temente constitu lda sobre 
a habitac;3o a adquirir ou construir. 

4. 0 Govemo publicarA brevemente legis
la~ao sobre cooperativas de habitac;3o eco
nomica. 
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CIRCUlARES 
DOS SERVICOS SOCIAlS 
DO CONSUlADO-GERAL 

EM DUSSELDORF 
Abooo de familia 

Em resposta as duvidas ultima mente apre
sentadas, a estes servi~os, por vari~s emi
grantes residentes nesta area consular, ~cerca 
do direito ao a bono de familia - c~nces
sao da tarifa alemli ou nlio -, abaixo se 
indica, em linhas gerais, o caminbo a seguir. 
Todavia, chama-sea atenc;lio que a decisao 
sobre cada caso individual compete a res
pectiva caixa de abono de familia (Kinder
geldkasse) da sua zona de residencia. 

I. Para emigrantes cujos filhos residiram na 
R. F. A. e se deslocaram temporariamente 
a Portugal, por motivos de formac;io 
escolar 

Os interessados cujos filhos se encontram 
na si tua~ao atras referida, deverao proceder 
da seguinte maneira: 

a) nao deve ser dada baixa de residencia 
(Abmeldung), na Repartic;ao de Habi
tantes (Einwohnermeldeamt), dos filhos 
que temporariamente se deslocam para 
Portugal por motivos de estudo. 

b) deve ser pedido um certificado de 
matricula e frequencia escolar do esta
belecimento de ensioo em Portugal. 

Nestas circunstlincias o ARBEITSAMT 
continua a pagar o abono de familia con
siderando o seu filho como residente na 
Alemanha. 

Quando da renova~ao peri6dica ou actua
lizac;ao do processo de abono de familia, 
o ARBEITSAMT exige a apresentac;lio da 
11Haushaltsbescheinigung» (Certificado de 
residentes) a requerer junto da Reparti~o 
de Habitantes. No caso de ser pedido urn 
certificado de frequencia escolar, devera o 
interessado apresentar o certificado men
cionado em 2. 

Para a ausencia dos filhos ser conside
rada temporaria, e necessaria que estes 
venham regularmente passar as ferias com 
os seus pais na Alemanha e que os custos 
com a formac;ao escolar e a lojamento em 
Portugal sejam suportados por estes. 

Chama-se a atenc;ao para a obrigatorie
dade dos pais residirem na Alemanha. 
Acooselha-se a nao pedir informac;oes por 
via verbal acerca deste assunto nas Repar
tic;i>es de Trabalho, limitando-se a entregar 
a documenta~o pessoalmente ou pelo cor
reio, pois s6 com base numa decislio (Bes
cheid) escrita, sera passive! apresentar 
recurso. 

Contudo, este procedimento nao repre
senta garant ia juridica para a concesslio 
do abono de familia pela tarifa alemii. 

2. Para emigrantes residentes hi mais de 
IS anos na Alemanha 

Segundo o paragrafo I, alinea a) da Lei 
Federal de Abono de Familia (Bundeskin
dergeldgesetz- BKGG), tern direito ao abono 
de familia (segundo a tarifa alemli), todos 

aqueles que se encontram a residir legal
mente na Alemanba. 

Todavia, a tarifa alemii nao se aplica 
as crian~s que residem permanentemente 
em Portugal. 

Para passar a receber o montante de 
a bono de familia alemlio, e necessaria reunir 
simultaneamente as seguintes condic;oes: 

a) residir legalmente hi\ pelo menos 15 
anos na R. F. A.; 

b) contribuir regularmente para o sus
tento dos filhos nilo residentes na 
R. F. A., com uma importiincia pelo 
menos igual ao montante total do 
abono de familia recebido para esses 
mesmos filhos. 

Neste caso, as importlincias a pagar pela 
caixa de abono de familia sao de 50.-DM 
para o primeiro filho, de 80.-DM para o 
segundo, e de 150.-DM para o terceiro e 
outros filhos (a partir de 1978). 

Chama-se a atenc;iio que dcvera ser o 
interessado a requerer esta regalia mediante 
apresentac;lio do respective requerimento 
(Antrag auf Kindergeld) . 

3. Para filhos entrados na R. F. A. como 
menores antes de 31-12-1976 

Segundo o paragrafo 2, alinea 4, linha a) 
da Lei Federal de A bono de Familia (BKGG) 
os filhos maiores de 18 anos e menores 
de 23 anos, podem ser considerados para 
efeitos de abono de familia, na situa~o 
de desempregados, se entraram na R. F. A. 
ate 31-12-76 antes deatingirem a maioridade. 

Os interessados nas condic;oes atras indi
cadas, deverlio inscrever-se na Repartic;ao 
de Trabalho como desempregados (Eins
chreibung als Arbei tssuchende). Nessa altura, 
devera ser solicitado ao funcionario urn 
documento comprovativo da inscric;iio para 
ser apresentado, junto ao requerimento de 
abono de familia (Antrag auf Kindergeld) 
na Kindergeldkasse do ARBElTSAMT. 

No caso de the ser dificultada a apresen
tac;lio do requerimento ou a concessao do 
abono, e favor contactar com estes servic;os, 
indicando o numero de abono (Kinder
geldnummer) e a s ituac;ao individual. 

A questao do reembolso dos descootos 
para o seguro de reforma 

Urn dos problemas que, ultimamente, 
vern preocupando a comunidade portuguesa 
na R. F. A. diz respeito as duvidas quanta 
ao reembolso das contribui~es para o 
seguro de pensoes (Rentenversicherung). 

Essas duvidas. aliadas a boatos alarman
tes e infundados, tern levado muitos por
tugueses a precipitar urn regresso a Por
tugal, antecipado e extemporiineo, apenas 
com a inten<;iio de conseguirem o reembolso 
das contribuic;oes para o seguro de pensoes. 
Tal atitude nlio se afigura que seja a mais 
adequada aos interesses individuais dos tra
balhadores portugueses na R. F. A. 

Com efeito, as contribuic;oes para o seguro 
de pensi>es na Alemanha nunca estlio per
didos desde que nao se requeira o seu 
reembolso, ao regressar a Portugal, perde 

o direito as regalias da seguranc;a social · 
alemli, que estao asseguradas por acordo 
internacional. 

Ao requerer o reembolso o trabalbador 
portugues : 

a) perde 0 direito a penslio de velhict 
e de assistcncia medica, quando refor· 
mado, a cargo da instituic;lio alema 
de seguranc;a social: 

b) perde 0 direito a penslio de invalidez 
que manteria mesmo que essa inw· 
lidez ocorresse em Portugal, ja depois 
do regresso : 

c) perde 0 direito a penslio de sobrev~ 
vencia para a viuva e 6rflios, no caso 
de o trabalhador portugues falectr 
depois do regresso a Portugal. 

Requerido o reembolso, nem o trabalba· 
dor portugues nem os seus familia res, esposa 
e filhos, poderao habilitar-se aos benefiCios 
da seguran~ social alemli. 

0 acordo de seguranc;a social estabelecido 
entre a Republica Federal Alemii e Por· 
tugal mantem-se valido e tern sido integral
mente cumprido pelas ent idades alemas. 
E de esperar que, em tempos futuros, 
sejam conseguidas condic;oes mais vantajo
sas, de que nao poderiio beneficiar OS tra· 
balhadores portugueses que fizerem o levan· 
tamento dos descontos. 

0 trabalhador porrugues ao requerer o 
reembolso apenas recupera metade da quan· 
tia que se encontra contabilizada na conta 
pessoal do segurado. A parte que a enti· 
dade patronal tambem desconta em bene
ficia do trabalhador nao e devolvida. As 
contribuic;oes dos patroes para a reforma 
do trabalhador sao apenas contabilizadas 
para efeitos de reforma e ficam perdidas, 
para reforc;o das institui<;oes de reforma 
alemli, sempre que seja requerida a devo
luc;lio das contribuic;oes. S6 no anode 1976 
o Instituto de Pensi>es Alemiio (Rentenver
sicberungsanstalt) teve urn reforc;o de 40 
milhoes de marcos provenientes do levan· 
tamento de descontos pelos trabalhadorcs 
portugueses. 

Por outro !ado, os pesados trabalbos que 
a maioria dos emigrantes aqui executaram, 
por vezes em precl\rias e dificeis condi~es 
- calor, poeiras, ruidos, frio, humidade. 
<lakkord» - podem ocasionar uma invali· 
dez prematura ap6s o seu regresso. Tendo 
requerido o reembolso, niio mais poderlio 
beneficiar de pensoes e assistencia medica 
a cargo das instituic;oes alemiis. 

A Seguran~ Social, assegurada por lei 
e acordo intemacional, niio e um contrato 
de economias em prestac;Oes mensais. 

A Seguranc;a Social nlio e um neg6cio 
arriscado, mas sirn a certeza de urn futuro 
com meios de assistencia assegurados, para 
quando o trabalhador ja nlio estiver em 
condi~oes de poder trabalhar. 

Os emigrantes portugueses, mesmo ap6s 
o regresso a Portugal, mantem os beneficios 
de reforma da Seguranc;a Social Alemii 
(Rentenversicherung), que estlio consig?a
dos na lei e garantidos pelo Acordo Socaal. 

E como o futuro e sempre imprevisivel 
e a' certeza de um ex ito com o dinheiro 
que se levanta niio e garantida, parece bem 
mais acertado manter os direitos aos bene
ficios da seguranc;a social alemii. 



«Tenho uma casa arrendada ha· 
sete anos, e o caseiro nio me paga 
a renda. Queria p6-lo fora mas 
ele di:t que niio sai por ter filhos 
menores. Agrad~ que me infor
mem se posso recorrer por outros 
meios. 

C. A. B. (Fran~)» 

Nos termos da legisla¢o em 
vigor (art.• 1093.• n.• I alinea a) 
do C6digo Civil) o senhorio pode 
intentar em Tribunal uma ac¢o 
de resolu~o do contrato de 
arrendamento (a fim de obter 
o despejo da casa) se o arren
datario nao pagar a renda no 
tempo e Iugar pr6prios nem fizer 
dep6sito liberat6rio. 

De notar, que 0 direito a 
resolu9ao do contrato, por falta 
de pagamento de renda, caduca, 
se o inquilino, ate a contesta
~o da ac~o, pagar ou depo
sitar as rendas em atraso e 50% 
do que for devido, a titulo de 
indemniza9ao. 

0 locatario habitacional de 
im6vel urbano tern o direito de 
preferencia na compra e venda 
do mesmo. 

Assim, se pretender vender a 
casa, deve comunicar ao inqui
lino o projecto de venda e as 
ciAusulas do respectivo contra to. 
Recebida a comunica9li0, o 
inquilino deve exercer o seu 
direito dentro do prazo de oito 
dias, sob pena de caducidade, 
salvo se V. Ex.• lhe estipular urn 
prazo mais Iongo. 

Se vender a casa sem dar 
preferencia ao arrendatilrio, este 
tern o direito de haver para si 
a casa, contanto que o requeira 
dentro do prazo de seis meses, 
a contar da data em que teve 
conhecimento dos elementos 
essenciais da venda, e deposite 
o pre90 devido nos oito dias 
seguintes ao despacho que ordene 
a cita9llo dos reus. 

«Agrad~ que me informem 
sobre o Estatuto do Comerciante 
Retalhista, e se posso tratar de 
toda a documenta~io atraves da 
Secretaria de Estado da Emigra
~o. Outra pergunta: a minha 
casa niio est* em zona de urba
de urbaniza~io, e e ai que eu 
pretendo que me seja roncedida 
a referida autoriza~io comercial. 
Seri isso motivo para que a 
autoriza~io nio me seja ron
cedida? 

J . A. C. (Aiemanha)» 

Para exercer a actividade de 
comerciante retalhista necessita 
de autoriza¢o previa da Direc-
9llo-Geral de Coordena9lio 

Comercial, do Ministerio do 
Comercio e Turismo. 

0 requerimento para o exer
cicio da actividade serA entregue 
em duplicado e contera obriga
toriamente a sua identifica~o 
pelo nome, estado, profissllo, 
residencia e numero do bilhete 
de· identidade, a actividade ou 
actividades comerciais para as 
quais pretende a autoriza~o, 
o ramo de comercio a exercer, 
os produtos ou grupos de pro
dutos abrangidos pelo pedido 
de autoriza9ao, o Iugar onde vai 
ser exercida a actividade e a 
Jocaliza9lio do estabelecimento. 

0 requerirnento sen\ acompa
nhado dos seguin tes documentos : 

- Declara9lio, com a assina
tura de V. Ex.• reconhecida por 
notario, da qual consta que e 
civilmente capaz e que nao esta 
proibido de exercer o comercio; 

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

- Documento comprovativo 
do cumprimento das obriga9oes 
fiscais inerentes a actividade a 
exercer; 

- Certificado do registo cri
minal ; 

- Duas fotografias forma to 
passe; 

- Documento comprovativo 
de que o estabelecimento obe
dece aos requisitos Jegais (este 
documento deven\ ser solicitado 
por V. Ex.• a Camara Municipal 
da area indicando que 0 esta
belecimento se encontra locali
zado em zona nao urbanizada 
a tim de ser emitido parecer). 

Mais se esclarece nao ser pos
sivel tratar do assunto por inter
medio desta Secreta ria de Estado, 
pelo que V. Ex.• devera diri
gir-se a entidade competen te para 
o efeito, a Di rec~o-Geral de 
Coordena¢o Comercial, Av. da 
Liberdade, 166, Lisboa-2, a qual 
dispoe dos impressos de reque
rimento apropriados e prestara 
a V. Ex.• quaisquer esclareci
mentos complementares de que 
necessite. 

<<Tenho urn andar arrendado, 
e o aoo passado avisei o inqui
lioo de que assim que fosse defi
nitivamente para Portugal pre
cisava desse andar para minha 
habita~o, e que estava is ordens 
de.le para efeitos do pagamento 
da indemniza~io que a lei obriga. 
No momento em que eu o avisei 
era de dois anos e meio, e dese
java saber se continua a ser o 
mesmo, visto o inquilino jl me 
ter avisado que ia sair em breve. 
Tambem desejo saber se e pre-

clso fazer algum documento na 
na altura em que eu lhe de a 
indemniza~io. E visto eu nio 
estar pronto a ocupar a casa 
oeste momento, qual o pram em 
que posso tC-Ia desabitada? 

M . F. S. (Fran~)» 

A indemniza~o a que V. Ex.• 
se refere continua a ser de 30 
meses de renda (dois anos e 
meio). 

Na hip6tese de, por acordo 
mediante o pagamento de uma 
indemniza¢o, o inquilino deso
cupar a casa deven\ V. Ex.• no 
seu interesse, fazer constar tal 
acordo, bern como o pagamento 
da indemniza~o, de documento 
escrito devidamente assinado. 

Segundo a legisla9ii0 vigente, 
sempre que qualquer proprieta
rio de uma casa para habita~ao 
que se ache desocupada pretenda 
destina-la a habita~o pr6pria 
ou do seu agregado familiar, 
devera declara-lo por escrito a 
Camara Municipal da Area onde 
a casa se localiza. 

Se a casa nao for ocupada 
para o tim declarado no prazo 
de seis meses, ficara irnedia ta
mente sujeita ao regime de arren
damento, salvo motivo justifi
cado, que deven\ ser apresen
tado por escrito a Climara Muni
cipal da Area da localiza~o da 
casa, que concedera a necessA
ria prorroga~o. . 

<<Juntamente com minha esposa, 
desejo regressar defi.nitivamente a 
Portugal. Agradecia por iss.> que 
me informaSSeDI quais os direitos 
que temos (a indemniza~ do 
Estado frances) e se nio hi qual
quer problema com a reforma. 

J. P. F. (Fran~a))) 

In formamos que se deseja 
requerer o subsidio «aide au 
retour» concedido pelo Governo 
frances aos emigrantes desem
pregados ou que estejam legal
mente em Fran93 ha mais de 
5 anos deve dirigir-se a delega-
9llO do «Reseau National 
d'Accueil» mais proxima da sua 
residencia ou ao Consulado
-Geral de Portugal em Strasbourg 
(10, Av. d 'Aisace), onde lhe serao 
dadas todas as informa¢es sobre 
o referido subsidio, assim como 
sobre os documentos a apresen
tar no caso de preencher as con
di90eS necessArias para o reque
rer. 

Mais informamos que no caso 
de decidir requerer este subsidio 
e que o mesmo lhe venha a ser 
concedido, estiio salvaguardados 
todos os seus direitos relativa
mente a Seguran93 Social Fran
cesa ou Previdencia Portuguesa. 
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so 

Para informa~oes complementa
res sobre Seguran~ Social acon
selhamo-lo a dirigir-se a Caixa 
Central de Seguran~ Social dos 
Trabalhadores Migrantes, Rua 
da Junqueira, 112, Lisboa-3. 

«Nio querendo cumprir o ser
vi~ militar, que devo eu fazer? 
Pagando a taxa de uma s6 vez, 
quanto tempo poderei estar depois 
em Portugal? Poderei regressar 
depois de ter pago a taxa? Caso 
nio possa regressar, quanto tempo 
teobo de estar no estrangeiro? 

F. L. V. R. (Aiemanha)» 

Como se ausentou do Pais em 
idade em que nao tinha obriga
~oes militares pode ser conside
rado residente no estrangeiro 
pelo que, nos anos civis em que 
completar 18 e 19 anos de idade 
pode vir de visita a Portugal 
durante 90 dias (seguidos ou 
intercalados) em cada ano. 

No ano em que completar 
20 anos devera requerer o adia
mento de incorpora~ao ate aos 
29 anos de idade atraves do 
Consulado de Portugal da area 
da sua residencia no estrangeiro. 

Enquanto estiver na situa~ao 
de adiado de incorpora.yao s6 
podera permanecer em territorio 
nacional durante 90 dias em 
cada ano civil. 

Sempre que vier de visita ao 
Pais devera dirigir-se ao Distrito 
de Recrutamento e Mobiliza.yao 
esolicitar o documento Modelo/S 
para passar a fron teira de 
regresso a sua residencia no 
estrangeiro, antes de terminado 
o prazo referido (90 dias). 

Aos 29 anos de idade, podera 
requerer, tambem no Consulado, 
a sua passagem a Reserva Terri
torial a qual, uma vez concedida, 
lhe permitira permanecer em Ter- . 
ritorio Nacional por tempo inde
terminado ou fixar residencia. 

«Tendo algum capital e dese
jando traosferi-lo para Portugal 
e possivelmente emprega-lo (por 
exemplo em imoveis) quais as 
garantias que terei contra ocupa
~io ilegal ou falta de pagamento 
da rends no caso de aluguer? 

No caso de ocupa~io ilegal, 
ainda que com alguns pagamentos 
efectuados, quais os direitos do 
proprietario contra essa irregula
ridade? Algoma diferen~ se for 
imigrante? 

Como imigrante pode-se ter 
em Portugal conta bancaria em 
moeda estrangeira? Gostaria de 
ser informado, se no caso de 
precisar me seria remetido o di
nhei ro ou se poderia ser levantado 
na moeda depositada? 

No caso de regresso a Portugal 
gostaria tambem de saber em 
que condi~oes poderia levar carro 
ou carros que possua e artigos 
de uso domestico. 

V. M. A. (Suazilindia)» 

Junto lhe enviamos duas notas 
informativas sobre a isen~ao de 
direitos de importac;ao para bens 
de uso domestico e sobre as 
co~di.yoes reguladoras de impor
ta -o de veiculos automoveis. 

uanto a transferencia do seu 
dinheiro e respectiva compra de 
imoveis, somos a informa-lo do 
seguinte: 

Relativamente a ocupa.yoes ile
gais segundo a legislac;ao em 
vigor - Decreto-Lei n.• 294/ 77 
de 20 de Julho - os predios 
propriedade de emigrantes nao 
podem ser ocupados (art.• 2.•, 
n.• 2, alinea i); 

No caso de se ter concretizado 
a ocupayao e de existirem ja 
pagamentos, aquela nao e SUS· 

ceptivel de ser regularizada atra
ves da celebrac;ao do contrato 
de arrendamento, pelo que o 
proprietario devera intentar em 
tribunal a competente acc;ao judi
cial, ou seja uma ac.y3o posses
s6ria de restituic;ao dos termos 
do art.• 1033.0 do Codigo de 
Processo Civil. 

Finalmente, quanto aos depo
sitos a efectuar em Portugal em 
moeda estrangeira, junto lhe re
metemos uma Nota lnformativa, 
con tendo os esclarecimentos ade
quados nesta materia. 

«Dado que completo 19 anos 
antes de Julho (data em que vou 
ai de ferias), gostava de saber se 
quando eu for pedir a licen~a 

militar rna concedem. Tenho aqui 
emprego e se for agora para a 
tropa perco todos os direitos, e 
depois e mais om desempregado 
em Portugal. 

A. C. T. A. (Sui~a)» 

Se se ausentou do Pais com 
licen~ militar definitiva ou, sem 
aquela licenc;a, mas antes do 
dia 31 de Dezembro do ano em 
que fez 17 anos, pode ser con
siderado residente no estrangeiro, 
podendo vir de visita a Portugal 
e permanecer em territorio na
cional durante 90 dias, seguidos 
ou interpolados em cada ano 
civil 

Sempre que venha de visita ao 
Pais devera dirigir-se ao Dis
trito de Recrutamento e Mobili
zac;ao respective e solicitar lhe 
seja passado o documento Mo
delo 8 que e 0 unico documento 
que permite a passagem na fron
teira de regresso ao estrangeir<?. 

Se se ausentou sem licen~a 
militar definitiva depois do dia 
31 de Dezembro do ano em que 
completou os 17 aoos de idade, 
nao pode ser considerado como 
residente no estrangeiro pelo que 
se vier a Portugal so poderfl sair 
do Pais com uma licen~ militar 
eventual e, no ano em que com
pletar 20 anos devera apresen
tar-se as autoridades competentes 
a fim de cumprir as obrigac;oes 
militares. 

«Encontro-me imigrado em 
Fran~ hfl cerca de quinze anos. 
Em Agosto de 1976 comprei duas 
partes de casa no valor de mil 
contos. A empresa vendedora com
promete-se a entregar-me os apar
tamentos prontos em Novembro 
desse mesmo ano, o que s0 veio 
a suceder em Outubro do ano 
seguinte. Entretanto, e por in ter
mMio de um familiar, vim a 
saber que a empresa alugou os 
referidos apartamentos sem meu 
conhecimento, em Maio de 77. 
Escrevi entao uma carta ao direc
tor da empresa manifestando-lhe 
o meu desagrado, e dizendo-lhe 
que uma vez que os contratos 
de arrendamento nlio estavam 
assinados por mim olio tinham 
qualquer valor. Nem resposta 
obtive, mas sei que ele disse as 
inquilinas para nao pagarem mais 
ate nova ordem. Em Outubro 
de 77 fez-se a escritura, contra 
a minha vontade, pois tinha com
prado os apartamentos livres e 
nao ocupados. Pois disseram-me 
que se eu nao fizesse a escritura 
perdia o dinheiro que j3 tinha 
dado (500 contos). E assim tive 
que fazer, seguindo-se que limpa
ram as miios de tudo, ficando eu 
com todas as rcsponsabilidades. 
A empresa construtora hfl dois 
anos que me promete fazer os 
acabamentos e quanto as ioqui
linas, uma saiu e ficou a dever 
tres meses, e a outra ate a pre
sente data, e desde Abril de 77, 
s6 pagou tambem tres mescs. 

F. J. C. (Fran~)» 

Relativamente ao problema do 
arrendamento dos apartamentos, 
se o senhor olio pretendia des
tina-los a habitac;ao propria, a 
empresa tinha poderes para os 
arrendar, porem poderia ter-lhe 
dado conhecimento do facto, 
embora nao fosse obrigada a 
pedir o seu consentimento; na 
realidade o senhor prestou os 
500 000$00 como sinal, cele
brando assim urn contrato-pro
messa de compra e venda com 
a referida empresa e s6 passou 
a ser o verdadeiro proprietario 
a partir da data da escritura 
definitiva. 

Quanto a inquilina que ate 
a data s6 pagou tres meses, nos 
termos da legislac;ao presente· 
mente em vigor (art. 1093.•, o.• 1, 
a linea a) o senhorio pode intentar 
em Tribunal urna ac~ao de reso
lu.yao do contrato de arrenda· 
men to (a tim de obter o despejo 
da casa) se o arrendatario niio 
pagar a renda no tempo e Iugar 
pr6prios nero fizer deposito Jibe· , 
rat6rio. 

De notar que o direito a reso· 
luc;ao do contrato por falta de 
pagamento de renda, caduca, se 
0 inquilino, ate a contesta~o 

da acc;ao pagar ou depositar as 
rendas em atraso e 50 % do que 
for devido a titulo de indemni· 
za.yao. 

Finalmente, refere-nos que 
«ainda ter.l que pagar uma 
multa». Afigura-se-nos que s6 
tern problemas se o senhor niio 
comunicou em tempo a Camara 
Municipal respectiva a identifi· 
ca.yao da casa, com o numero 
de d ivisoes e a renda pretend ida 
ou exigida por lei, acompanbada 
da exibic;ao do contra to de arren· 
damento, mas isso nao implica 
a perda do direito a isen~ao 
de sisa. 

«Encont ro-me imigrado na 
Sui~a, mas j3 estive na Alcmanha 
em 1973. Queria saber o que 
dem fazer em rela~ao ao reem
bolso dos descontos que fiz nesse 
pais. 

J . J. P. (Sui~a)» 

0 reembolso das contribui~oes 
pagas para o seguro alemao de 
pensoes s6 pode ser concedido, 
desde que satisfa~ urna das con· 
di.yoes a seguir indicadas: 

a) ter decorrido urn periodo 
de dois anos sem contribui~oes 
para a seguran~ social alema, 
na data da apresenta9ao do re· 
querimento; 

b) se ate 19/ 10/ 1972 tiver pelo 
menos 60 meses de descontos 
na Alemanha, o reembolso das 
con tribu ic;oes pode ser pedido 
antes de dois anos ap6s o ultimo 
desconto para a seguranc;a social 
a lema. 

Esclarece-se, no entanto, que 
51t o senhor for reembolsado das 
contribui.yoes, perde todos os 
direitos relativamente a segu· 
ran~ social alema. Assim, mais 
tarde, nao podera habilitar·se 
a urna pensllo alema. 

Para esclarecimentos rna is por· 
menorizados devera dirigir-se a 
Caixa Central de Seguranc;a So
cial dos Trabalhadores Migran· 
tes - Rua da Junqueira, 112, 
Lisboa-3, entidade a quem com· 
petem todos os assuntos de Se
guran~ Social. 



PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRA~iO 

PARA EMIGRANTES 
FREQU~CIAS E HORARIDS DO PROGRAM A RADIOFONICO •PORTUGAL -78» 

DIFUNDIDO PELA RDP EM ONOAS CURTAS: 

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

VENEZUELA-5.as 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 ROP ESTA A ENVIDAR ESFOR~OS NO SENTIOO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 
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Duas imagens do jilme "Perdido por Cem ... ··. 

«PERDIDO POR CEM ... » 

Ant6nio-Pedro Vasconcelos. 

«PERDIDO POR CEM ... » 
estreou-se em Lisboa, em 9 de 
Abril de 1973. Realizado por 
Ant6nio Pedro Vasconcelos, 
integra-se numa serie de filmes 
que pretendem chamar a aten
~o para a inftuencia que as 
grandes cidades exercem no com
porta men to social da juventude. 

«BELARMINO», «VERDES 
ANOS», <<0 CERCO», «PER-

DIDO POR CEM ... » e a que 
se seguiria «0 MAL AMADO» 
- ao qual ja foi feita referi!n
cia e outros, sao filmes con
siderados inovadores do cinema 
nacional. nao s6 pelos temas 
abordados mas particularmente 
pela tccnica cinematografica bern 
difcrcntc da ate entao utilizada. 
Todas cstas obras pertencem ao 
chamado «novo cinema portu
gucs». 

«PERDIDO POR CEM ... » 
relata-nos as aventuras vividas 
por um jovem recem-chegado a 
Lisboa. A ac~ao decorre no final 
da decada de 60. 

Ficha tecnica: 

PRODU<;AO : 
Centro Portugui!s de Cinema 

REALIZA<;AO: 
Ant6nio Pedro Vasconcelos 

FOTOGRAFIA: 
Joiio Rocha 

PROCESSO: 
Preto e Branco 

SOM: 
Optico 

CLASSIFICA<;AO ETARIA: 
Maiores de 18 anos 

Ficha artistica: 

ARTUR 
Jose Cunha 

JOANA 
Marta Leitao 

RUI 
Nuno Martins 

MARTA 
Ana Maria Lucas 

LUISA 
Rosa Lobato Faria 

ANTONIO PEDRO 
Ant6nio Machado 

0 NAMORADO 
Ant6nio Rama 

FEFE 
Carmize 

ALBANO 
Albano Pereira 

NUNO 
Nuno Pereira 

CARLOS 
Carlos Ferreiro 

PATRICIA 
Patricia Vasconcelos 



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

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

I. Toda a correspondencia deve ser enviada para: 

Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEffiOS E DA EMIGRA<;AO. 
Palacio das Necessidades, 1.0 Piso, Largo do Rilvas, Lisboa-Portugal. 

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

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEffiOS 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<;:a, Alemanha, Belgica, 
Luxemburgo, Holanda, Sui<;:a e Inglaterra) . . . . . . . .. 

300$00 

400$00 

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

MUlTO IMPORTANTE 

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

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

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

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

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

de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigrayao. Para o efeito, 

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

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

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

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

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

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

s\CREfARIA DE ESTAOO 

DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

E DA EMIGRA<;AO 

Palacio das Necessidades, 1.0 Piso 

Largo do Rilvas 

Lisboa-Portugal 
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