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DESTINOS Hora~ ( TMG) 
FrtquCnci11s C. o.nda DESTINOS H ora t ( l'MG) 

F rcqu!ftci as C. onda 

( KH <) (•h~•ros) ( KH z) (mtcros) 

Venezuel a 00.00.02.30 11875 25 Ancola 11.30-1 2.00 
21700 13 

(Segunda·feua a sSbado) (Segunda·leua a sSbado) 17880 16 

19. 30-20.00 
15 340 19 

(Oomongos) 
14. 30· 18.00 21700 13 17880 16 

00.00·02. 30 11 875 25 
( Oomongos) 1 1. 30· 12.00 

21700 13 
17880 16 

Estados Unidos da Am~nca. 01.00·03.00 11935 25 
Canad« e f'rola Bacalhoeira (Lesle) 6025 49 15340 19 

18.45· 19.30 17880 16 

(To1os os dias) (Oesle) 03. 30·05.00 11935 25 14.30-18.00 21700 13 
6025 49 

6025 49 Mo<;ambique 12.00· 12.30 
21700 13 
17880 16 

Europa 04.00·06.00 61<15 48 (Segunda ·feua 3 sSbado) 

(Segund3 a sexla·feora) 9 740 30 20.00·20. 30 15340 19 

18.30·20.30 6 025 49 
17 880 16 

9740 30 
(Oom ongos) 12.00- 12.30 21 700 19 

6025 49 17880 16 

(Oomon~os e s4b3dos) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 9740 30 19.30·20. 15 17 880 16 
18.30·20.30 6025 49 14.30· 18.00 21700 13 

9740 30 

)t:iacau. Tamor e t\ ustt:llia 09.55· 10.55 21700 13 Gua n~ e Cabo Verde 13.30-14.00 21495 13 
(Segund3·feua a sSb3do) 21735 13 (Segunda·feua a s3bado) 20.30· 21 .00 I S 125 19 

COomongos) 09.25-10. 55 21700 13 (Oomongos) 13.30-14.00 21495 13 

21735 13 20.15-21 .00 15125 19 
14.30-18.00 21700 13 

S.Toml e Pnncipe 11.00·11.30 
21700 

ISegunda·leua a sSbado) 17880 
13 
16 India (Segunda·feua 3 sSbado) 15.00-15.45 17895 16 

19.00·19.30 15340 19 Btasal 22.30-01.00 9635 31 

17880 16 (Segund3·leua a dbado) 11840 25 

fOomongos) 11.00-11.30 21700 13 21700 13 
17880 16 (Oomongos) 14.30-18.00 15125 19 

18.00- 18.45 17880 16 9635 31 
15340 19 22.30-01.00 

14.30-18.00 21700 13 
I 1840 25 



-O.MAH197S 

N• JJ /Janeiro de 1979 

PUJUCACAO MENSAL 
DA SECilETAJUA DE ESTADO 
DOS N£C6CIOS ESTRANCEIROS 
£ DA EMICRACAO 

Dir..,cio 

Manuel Arias 
Director do Servi~o 
de Inlorma~5o e Apoio Cultural 

U~lo 

Servi~o de 
Inlorrn~3o e Apoio Cultural 

We 

Mini.stirio 
clos Nea6cios Estranaeiros 
P•licio da! Nccenidades, 1.• Piso 
Larao do Rilvu • Lisboa • Portucat 
Teich. 67 67 00/ 1/l 

CoaJOSifio • laprtsslo 

Casa Portuauesa 
R. das OAveas, 109 
1200 Lisboa • ll'ortuaal 
Tdels. 36 67 76/77 

EDICAO EUROPA 
C.aooluloa parllalre a . • 3331 P 

We 

Embai.uda de Portuaal 
Sc~o de Proaram~lo c Apoio 
6, Panaac Dombasle 
7~1S. Pari.s • Fra~a 
Tclcls. S33 9$ 9$ e $33 96 96 

DislriboolflO 

Fra~a. R. F. A., !Uiaica, Lux .• 
Holanda, Sul~a. Inalaterra 

PrCfOI 

Fra"''a - 4 FF 
R.F.A. -2 DM 
BtJaica - 3S FB 
Lwocmburao - 32 FL 
Kolanda - 2 FLS 
~~a-2 FS 
lnalatcrra - 50 P 

Ed i~iio E uropa 

A «Edi~o-Europa» da revis
ta «25 de Abrii/Comunidades 
Portuguesas», correspondente a 
parte da tiragem que ~ distri
buida na Fran~. Republica Fe
deral da Alemanha, Luxembur
p_o. B~lgica, Holanda, Sui~ e 
Gra-Bretanha, deixou de ser 
impressa em Paris, passando a 
se-lo em Lisboa. em simultaneo 
com a tiragem destinada ao res
to do mundo. 

De Lisboa, a «Edipo-Euro
pa» passara, a partir dcste nu
mero. a ser enviada regular
mente para Paris. de onde 
continuara a ser distribuida 
pelos paises a que se destina. 

Por raz.Oes de ordem tecnica, 
a numera~o gen~rica da revis
ta, que vai presentemente no 
seu 33.• numero. substitui aque
la que estava a ser atribuida a 
«Edipo-Europa», e que se ini
ciara, em Janeiro de 1978, com 
o n.• I. 

A sede da «Edipo-Europa» 
pcrmanecc nos Scrvi~os de Pro
gramapo e Apoio da Embai
xada de Portugal em Paris, 
para onde os leitores residentes 
nos paises europeus acima men
cionados deverlio continuar a 
enviar os pedidos de assinatura 
e toda a correspondcncia. Esta 
publicapo da SENEE conti
nuara. de igual modo, a ser 
enviada para os postos de ven
da habituais. 

MENSAGEM AOS PORTUGUESES 
RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

E nesta epoca, em que se inicia um novo ano, que senti
mos de modo particulllr as ligafoes entre portugueses e 
destes com o pais em que nasceram e que, por vtUios ra
zoes, foram forfQdOS a abandonar. Eu pr6prio ja vivi 
cerca de doze anos no estrangeiro, pelo que compreendo 
tal sentimento de forma particulllrmente directa. E assim 
que neste momento pretendo assegurar que Portugal niio 
se esquece nem se esquecera dos seus emigrantes, nem o 
Governo portuguis enjeitara as responsabilidades que as
sume relotivamente a eles, dado que, pelo facto de se en
contrarem aUm fronteiras, sentem talver. mais fortemen
te do que aqueles que aqui vivem os profundos lllfOS que 
unem os portugueses ao seu pais. Prova disto e, ali4s, a 
actividade sempre desenvolvido pelas comunidades por
tuguesas no sent/do de manterem sempre vivas a lfnguo e 
a cultura do nosso pais, mesmo face ds sociedades em que 
se encontram inseridas e ds quois niio deixam, porem, de 
se adaptar. 

A prove/to est a oportunidade para deixar bem expresso 
que, no Iugar que ocupo, me encontro d disposifiio de to
dos os emigrantes portugueses, onde quer que se encon
trem, e que niio deixarei de empenhar o melhor do meu 
esforfo na procura de medidas e solufoes que sirvam, 
dentro das possibilidodes existentes, os seus interesses le
gftimos. 

A qui viio, pois, os meus desejos das moiores felicida
des, para todos os portugueses residentes no estrangeiro, 
a quem reitero a minlul total disponibilidade. 

PAUW ENNES 

?-~ 



2 ASSEMBLEIA DA REPOBLICA 

DERROTADA A 
MO AO DE REJEI AD - -

AO PRO RAMA 
DO IV OVERNO • 

0 programa do IV Govemo Constitucional, 
a que preside o Primeiro-Ministro Mota Pinto, 

foi aceite pela Assembleia da Republica, 
apesar da mo~ao de rejei~ao 

apresentada pelo Partido Comunista. 
De facto, como o PSD e o CDS votaram contra 

a m~o comunista e uma vez que o PS se absteve, 
os deputados comunistas e alguns indepe:ndentes 

que votaram a favor daquela m~o, 
niio cooseguiram mais que eviden ciar 
a sua frontal oposi~o ao IV Govemo. 

Recorde-se que, ao empossar o IV Ooverno 
Constitucional, o Presidente da Republica afir
mara: "0 acto de posse do novo Governo in
terfere na mais profunda crise politica ocorrida 
na vigencia do actual sistema democratico por
tugues, pOe termo a sua Ultima erup~o na esfe
ra governativa c e, por si, desanuviador do arn
biente politico. N3o lhe e possivel ser mais, 
nem poderia ser menos". 

No d1scurso entao pronunciado, o Primeiro
Ministro sublinhou, por seu !ado, que exerceria 
as func6es "no respeito da Constitui~ao e com 
expressa adesao a determinados principios e 
objectivos que se traduzem na necessidade de 
refor~ a consciencia da identidade nacional, 
de proporcionar ao Povo Portugues formas de 
liberdade concreta mais plena e responsavel, de 
promover o desenvolvimento econ6mico e me-

lhorar a qualidade de vida, de assegurar maior 
justica social". 

Aprescnta~lo do programa 
govemamenla l na Assembleia 

Quando, na Assembleia da Republica, o pro
grarna do IV Ooverno foi apresentado publica· 
mente pelo Primeiro-Ministro, licaram desde 



0 vice-primeiro-nuntstro e mini.stro das Finam;as e do Plano, prof. Jacinto \ unt'.V, ,, o Primeiru-minisrro, prof. If ora l'int,, "" fillfl{ do 
debate parlamentar, na Assembleia da Republica. 

logo bastante claras as posi~es do PCP e do 
novo Executive, enquanto, paralelamente, os 
outros grupos parlamentares faziam os seus pe
didos de esclarecimento sobre certos aspectos 
do programa. 

Nessa apresenta~o programatica, Mota 
Pinto referiu, particularmeote, os quatro as
pectos atinentes 4 forma~o do IV Governo 
Constitucional e 4 sua circunst§ncia: "0 Go
verno entendeu nllo dever reeditar formulas de 
coliga~llo disfar~da que a ninguem - nem aos 
panidos, nem a democracia, nem ao proprio 
Pais- favoreceriam ( ... ). 0 aprontamento dos 
mecanismos eleitorais e urn compromisso do 
seu programa e uma norma da sua actividade 
( ... ). Uma firme vontade de coopera~o leal e 
fecunda, nos termos constitucionais, com os 
demais 6rgllos de soberania: Presidente da Re
publica, Conselho da Revolu~o. Assembleia 
da Republica e Tribunais ( ... ). Inclusllo no 
elenco governamental de personalidades inseri
das em meios s6cio-profissionais de variados 
ponto~ do territ6rio portu11ues". 

0 debate parlamcnlar 

Nos debates parlamentares, que se prolonga
ram por seis dias, intervieram muitos deputa
dos, de todos os partidos com assento na As· 
sembleia da Republica, e varios ministros, me
recendo relevo especial a interven~o do Minis
tro do Plano e das Finan~. Jacinto Nunes, 
que anunciou ser inten~o do Governo reacti· 
var o sector siderurgico, rever outros grandes 
projectos econ6micos e ainda tentar resolver os 
problemas que se levantam 4 Marinha Mercan
te, CP, plano de Alqueva e Petroquimica (Si
nes). 

No ultimo dia, o Partido Comunista apre
sentou a sua anunciada mo~llo de rejei~o. por 
considerar que "tanto pela formulae composi
~o como pelas posi~ programaticas e previ
sivel actua~o pratica, o Governo do professor 
Mota Pinto nllo so m'lo pode resolver qualquer 
dos grandes problemas nacionais, como inevi
tavelmente os agravara a todos". 

lntcrvcn~iio f inal 
do Primciro-Ministro 

Ao encerrar os debates, Mota Pinto voltou a 
referir o teor das declara90es feitas no dia da 
apresenta~o do programa, considerando ur
gente "veneer o desafio imposto pela actual 
crise que o Pais atravessa" e apontando de no
vo os aspectos fundamentals de ac~o do seu 
Govemo: "E com esse espirito, no respeito pe
la Constitui~o e pelas leis, que podemos alme
jar 0 ref or~ aa consciencia e da identidade na
cional, o desenvolvimento integral da persona
lidade dos portugueses mediante formas de 
uma liberdade mais ampla e responsavel, apon
tada tambem para uma verdadeira democracia 
economica, o desenvolvimento material e a 
qualidade de vida, a realiza~o gradual e efecti
va da justi~ social", disse Mota Pinto. 

Prosseguindo a sua interven~o e depois de 
rejeitar "o conservadorismo" de que o seu Ga
binete foi acusado, porque, afirmou, "nem co
mo tal me considero, nem os outros membros 
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do Governo que pera~te mim sao 
responsaveis", o Primeiro-Mi~istro acentuou 
que "o modo de concretizar e~tes objectives 
passa pelo refor~o das regras da vida democra
tica, passa pela vivifica~iio da sociedade civil, 
mas tambem pela niio abdica~iio da soberania 
do Estado perante urn arquipelago de institui
~oes que tendem a ser pequenos feudos, mais 
ou menos corporativos. Tais feudos esvaziam 
de poder os 6rgiios de soberania como suporte 
democratico e disso pode ser testemunha quem 
tenha antecipadamente ocupado o Executive". 

Mars amante, ao coucre .. ~ar a 1;nha pomlca 
que marcara a ac~o do Governo, Mota Pinto 
deciHou: "Bater-nos-emos por uma firme de
fesa de realismo na clarifica~iio e funcionamen
to de do is sect ores basicos da nossa economia: 
o sector privado eo estatal. 0 Governo desen
volvera tambem uma politica no sentido da 
promo~iio saudavel e equilibrada, sobretudo 
entre os emigrantes e a juventude, do sentimen
to nacional e dos valores culturais 
portugueses". 

«Veneer o dcsafio imposto 
pcla crisc» 

A seguir, depois deter feito uma breve anali
se da situa~o do Pais, da crise politica existen
te desde a demissiio do II Governo Constitucio
nal e da crise econ6mica, "que tern vindo a 
arrastar-se de Ionge e ninguem podera deixar 
de considerar preocupante", o Primeiro
Ministro colocou uma questao fundamental: 
"Quais as principais expectativas do povo por
tugues? Que o Governo e esta Assembleia deci
dam urn problema de r6tulos e f6rmulas? Ou 
que se aponte urn conjunto de linhas de ac~o. 
que comece a resolver a situa~o de crise que hA 
tanto tempo se arrasta no Pais?". 

Sublinhando que o Governo niio se furtaria 
ao dialogo com a Assembleia da Republica, 
nem a fiscaliza~iio, por parte desta, da sua ac
~ao, Mota Pinto concluiria com as seguintes 
palavras: "Os objectives e preocupa~oes refor
mistas do Executive seriio, sobretudo no esta
do actual da vida portuguesa, urn enquadra
mento, uma perspectiva, urn criterio. Todavia, 
a prioridade de ac~o cabe as medidas concre
tas e eficazes que recuperem a actividade pro
dutiva, restituam a confian~ aos operadores 
econ6micos, promovam o emprego, melhorem 
as condi~es materiais de vida. Esperemos que 
se comece a veneer o desafio imposto pela crise 
que o Pais tern vindo a atravessar". 

Vota.;io e dcclara.;ocs de voto 

Tendo, desta maneira, o Governo desfeito as 
duvidas e as reservas de alguns partidos, res
pondendo favo~avelmente as questOeS coloca
das pelo PSD durante o debate e confirmado a 

confian~ que o CDS nele patenteara desde o 
inicio, passou-se a vota~iio da mo~o de rejei
~o proposta pelo Partido Comunista, que ob
teve os seguintes resultados: votaram contra a 
mo~o o PSD eo CDS (109 votos ao todo); 
abstiveram-se o PS e o deputado Galviio de 
Melo (97 votos); e votaram a favor o PCP, a 
UDP e cinco deputados independentes (ao todo 
45 votos). 

As declara~es de voto dos partidos, com
provaram as dificuldades com que o Governo 
deparou durante o debate. 

Assim, para Acacio Barreiros (UDP), "a 
fraqueza fundamental deste Governo e que, 
tendo passado na Assembleia, niio passara no 
Pais". 0 deputado da UDP responsabilizou de 
tal facto o PS, dizendo que este partido "entre-

0 Primeiro-ministro em declarat;oes aos re
presentantes dos orgiios de in/ormat;iio. 

gara o Governo a direita reaccionaria" e termi
nou sublinhando que era necessario promover 
"elei~es gerais antecipadas" para "mostrar 
aos vencedores do 25 de Novembro que a maio
ria continuara com o 25 de Abril, com a Cons· 
titui~o. como Socialismo". 

Severiano Falciio, em nome do PCP, acen
tuou que o seu partido votara contra o progra
ma do Executive porque o Governo de Mota 
Pinto "e urn Governo abertamente de direita, 
centrado na area politica do PSD e do CDS, 
fortemente influenciado pelo PSD, parlamen
tarmente minoritario, participado e apoiado 
por grupos extraparlamentares dos mais reac
cionarios, designadamente o PPM, a CIP e a 
CAP " . E a concluir disse este deputado: "Em 
materia de direitos e interesses dos trabalhado-

res, a politica do Governo nao resolveni ne
nhum problema fundamental, ao contrario, se· 
ni fonte de novas tensOes sociais". 

Carlos Robalo , na declara~o de voto do 
CDS, explicitou as razoos que levaram o seu 
partido a viabilizar o Governo e afirmou, ada
do passo: "Aduzimos como razoes importan
tes e justificativas da nossa posi~o. decidida 
democraticamente nos 6rgiios competentes do 
partido, o programa e a composi~o do actual 
Governo e ainda a personalidade do professor 
Mota Pinto que, como deputado a Assembleia 
Constituinte, com outros deputados, lutou em 
1975, pela defesa da democracia contra a 
amea~ totalitaria que se seguiu ao 28 de Se· 
tembro e ao II de Mar~o. pervertendo o verda
deiro senti do do 25 de Abril". 

A mol,'ao de confian~a 
a aprescntar na Asscmbleia 

A posi~iio do PSD foi transmit ida pelo depu
tado Amandio de Azevedo, nestes termos: "Ao 
votar contra a mo~o de rejei~o apresentada 
pelo PCP, o PSD, de harmonia com a delibera· 
~o do seu conselho nacional, presume que a 
mociio de confian~ sera de facto apresentada 
a Assembleia da Republica, quando os meca
nismos eleitorais estiverem concluidos". E de
pois de afirmar que o Governo se tinha com· 
prometido a criar as condi~es "para que urn 
acordo interpartidario venha a ser celebrado, 
segundo a segunda das alternativas definidas 
pelo Presidente da Republica em 22 de Setem
bro passado", o deputado social-democrata 
anunciou que o seu partido havia considerado 
satisfat6rias "as respostas em materia de ex· 
propria~s futuras na zona de intervencao da 
reforma agraria, da despartidariza~o dos 6r
gaos de comunica~o social estatizados, da li
berta<;:Ao do aparelho de Estado de clientelas 
partidarias e de reforco da sua eficacia e com· 
petencia". 

Na breve declara<;:Ao de vota lida por Carlos 
Lage, o PS afirmou que se absteve na votacao 
da mo<;:Ao de rejeicao "apesar de nao alimentar 
ilusoes acerca da natureza deste Governo, da 
sua 16gica politica profunda, dos interesses so
ciais que retlectef dos apoios politicos que lhe 
estiio subjacentes. Este Governo tern os seus 
apoios politicos que lhe estiio subjacentes. Este 
Governo tern os seus apoios naturais no PSD e 
no CDS, que silo, como e 6bvio, politivamente 
responsaveis por ele. A sua t6nica politica e 
conservadora, e niio esta em sintonia com as 
op~s do eleitorado portugues. Assim, o PS 
assume-se como oposi<;:Ao a este Governo e a 
constela<;:Ao de for~as politicas que o geraram e 
apoiam ( ... ). As pressoos mais ou menos osten· 
sivas que sobre n6s se exerceram para influen· 
ciar o nosso voto, tiveram o merito de eviden
ciar que continuamos a ser a chave da vida po· 
litica portuguesa". • 



Ill CONGRESSO DO CDS 
0 Centro Democritico Social (CDS) realizou 

no Porto o seu 10 Congresso Naclonal , duran
lt o qual foi aprovado o relatorio da comissio 
politica (com a absten~o dos representantes da 
Juvtntudt Centrista) e rteonduzidos os diri
&tntes mais conhteidos: Frtitas do Amaral , 
Amaro da Costa e Basilio Horta. 

Ao abrir o lll Congresso do CDS, cujo ob
jectivo era proceder "a primeira fase de uma 
vasta e profunda reorganiza~o interna" do 
panido, Freitas do Amaral evocou o que foi o 
I Congresso, tambem realizado no Porto, e 
elogiou depois a ac~o do secretariado nacio
nal. Ao referir a entrada do CDS para o II Go
verno Constitucional, o presidente centrist a su
blinhou: "Era preciso urn Governo de forma 
rapida, tendo em vista sobretudo os acordos 
com o FMI. Sabiamos que o partido ia sofrer 
com essa decisao aliando-se ao PS no Governo. 
Mas pusemos os interesses do Pais acima do 
partido. Hoje vemos que o partido perdeu com 
a ida para o Governo, em favor do interesse na
cional que ganhou". 

Ap6s uma breve referencia a rejeiclio, por 
parte do CDS, do Governo de Nobre da Costa, 
Freitas do Amaral afirmou que "no IV Gover
no tudo mudou como da noite para o dia. Em 
vez de um Governo que tenta acordos com o 
PCP, o IV Governo tern a coragem de enfren
tar o PCP, dizendo as verdades que ha muito se 
nlio ouviam nas bancadas deS. Bento". 

cActivar e proporcionar 
uma rcvisllo ~:lobal 
da Constitui ~Ao:t 

No debate que se seguiu, os dirigentes cen-

tristas foram concordantes em apontar a neces
sidade de urn referendo para uma nova Consti
tui~o "necessariarnente nao socialista", to
mando nesse sentido uma das decisOes mais im
portantes do Congresso: "Activar e proporcio
nar uma revislio global da Constitui~o equiva
Jente a urn a verdadeira reform a". 
Al~m disso, foram tambem aprovadas duas 

mocOes estrategicas, uma de natureza politica 
- "reconciliar o Pais com o Estado" - e ou
tra de natureza econ6mica, que se referia a 
"modernizar, desenvolver, repartir". 

A estrategia do CDS orientar-se-a, agora, no 
sentido da forma~o de uma unidade de ac~o 
que permita "a eleicllo de uma maioria capaz 
de inverter a actual correla~o de forcas parti
darias na Asscmbleia da Republica e fora deJa, 
visando superar "a maioria de esquerda" em 
todas as frentes e criar a base politica de apoio 
para a reconstru~o do Pais e do Estado, no
meadamente na perspectiva de urn pacto de re
forma constitucional a fazer". 

A rcnova~iio do COS 

Acrescente-se ainda que, "uma vez passadas 
as rases da I uta pela sobrevivencia", foi preco
nizada a renova~o do CDS, de modo a 
"tornar-se o eixo nuclear da vid aconstitucio
nal e do Governo, na decada de 80, em Portu
gal". 

Na sessao de encerramento, Freitas do Ama
ral aludindo aqueles que tinham previsto a de
sagrega~o do seu partido, afirmou: "0 CDS e 
uma prova visivel de que em Portugal existe es
paco para quem pretenda fazer da politica 

triunfo de metodos honestos e de homens se
rios e venicais". Seguidamente, o presidente 
centrista enumerou os quatro problemas que, a 
seu ver, devem ser enfrentados na resolu~o 
das varias crises de que se comJX)e a crise nacio
nal- o ideo16gico, o constitucional, o politico 
e o econ6mico-social - e, a prop6sito do pri
meiro, acentuou que o seu partido sempre dis
sera que "o socialismo e uma falsa solu~o" e 
que a colectiviza~o da terra significa a perda 
da liberdade para os trabalhadores rurais. 

Os principais cargos dircctivos 

Neste Congresso foram ainda aprovadas di
versas altera,.Oes a organica das cupulas nacio
nais do partido, ficando os principais cargos 
directivos do CDS distribuidos da seguinte ma
neira: 

Comissao Directiva: Freitas do Amaral (pre
sidente); Amaro da Costa, Basilio Horta e Lu
cas Pires (vice-presidentes); Rui de Oliveira 
(secretario-geral); SA Machado (adjunto do 
presidente do partido e presidente da Comissao 
Governamentall: Jolin Porto (vice-presidente 
da Comiss'o Governamental); Azevedo Couti
ilho (pres1dente da Comtssao das Rela,.Oes ln
ternacionais); Ribeiro e Castro (presidente da 
Comissao de Forma~o Politica e Organiza~o 
Social); Luis Barbosa (presidente do Conselho 
Econ6mico). 

A Mesa do Congresso e formada por Pedro 
Vasconcelos (presidente) e Anacoreta Correia, 
Nuno Abecassis e Sousa Pinto (vice
presidentes). A Comissao Politica e constituida 
por 53 membros e o Conselho Nacional por 
62 militantes. • 
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0 ENSINO 
EM 
PORTUGAL 

Em Portugal, o sistema e a organlza~o do 
enslno tem viado ultimameDte a passar por pe
riodos de mudaa~, que se reflectem sobretudo 
DOS iDicios dos anos escolares. Nio admlra que 
tal acoDt~, pois as quest6es que se levantam 
sio fruto nio apeaas da falta de professores e 
de escolas ou da sua def.cieDte dlstribul~o, 
mas tamWm de uma busca de ideDtldade pr6-
pria e de orienta~io que o eDsiDO e.m Portugal 
tern viDdo a atravessar DOS ultimos a Dos. 

E importanle real~ a entrada em funciona
mento, pela primeira vez no corrente ano lecti· 
vo, do ensino pre-<Scolar e do ano preliminar 
do ensino primario. Esta experiencia que reto· 
ma uma das iniciativas mais validas tomadas 
no tempo da I Republica no campo de educa
~o. esta a ser aplicada em 200 classes apenas, 
prevendo-se que no proximo ano seja alargada 
a cerca de duas mil classes pre-<Scolares (do 
ano preliminar de acesso ao ensino primario). 

No entanto, este ensino infantil frequentado 
por crian~as dos 3 aos 6 anos, situa-se quase ex
clusivamente nos grandes centros urbanos, mo
tivo pelo qual ficam impedidas de o frequentar 
cerca de 90 por cento das criancas daquela ida
de. 

l mpulsionar a frequencia 
do ensino b:isico 

0 ensino basico dirigido as criancas com 
mais de 6 anos, compreende o ensino primario 
elementar (com 4 anos de dura~ilo) eo ensino 
primario complementar (com 2 anos de dura
~o). Estes 6 anos silo considerados de escolari
dade obrigat6ria, mas enquanto nos primeiros 
4 anos a taxa de escolaridade atinge quase os 
100 por cento, nllo acontece o mesmo nos 2 ul
timos anos. 

Ate ao presente, o alargamento da escolari
dade obrigat6ria ao periodo de seis anos, nao 
foi grandemente compreendida pelas famUias, 
razao pela qual se veri fica uma percentagem de 
absentismo de 17 por cento, a partir da 4~ clas-

se. Para incentivar a frequencia da 5~ e 6~ clas
ses, a Direccilo Geral do Ensino Basico promo
veu uma campanha de motivacao das famUias. 
Ainda neste sentido e para sensibilizar os pais a 
inscreverem OS filhos naqueles dois iJitimOS 
anos de escolaridade obrigat6ria, o exame e di· 
ploma da 4~ classe foi substituido pelo exame 
final do curso basico (ou seja da 6~ classe), que 
passou a ser uma das condi~ exigidas para o 
concurso de acesso a lugares da fun~o publi
ca. 

Paralelamente, alargou-se a rede de trans
pones escolares de modo a servir o maior nu
mero possivel de localidades e previu-se tam
bern a concessilo de subsidios a estudantes eco
nomicamente necessitados e a substituicllo do 
ensino pela TV por urn ensino directo. 

() ::n sino sccundario 

lniciada em 1975/76 com o lancamento do 
7~ ano de escolaridade, a remodela~o do ensi
no secundflrio visa encaminhar a educa~o es
colar para uma actualiza~o pedag6gica cres
cente, e que tenha em conta as trans forma~ 
s6cio-ccon6micas operadas no Pals. Por essa 
razao, terminou a distin~o liceu/ escola ttcni
ca, facultando-se a todos os estudantes a fre
quencia de urn "percurso" escolar comum que 
lhes de, mais tarde, a possibilidade de uma boa 
escolha profissional. 

0 cnsino especia l 

Nllo podemos esquecer estes dois tipos de en
sino que reclamam maior aten~o da parte dos 
responsaveis pela educa~o em Portugal. 

0 ensino especial dirige-se a quase meio· 
milhilo das chamadas "criancas deficientes ou 
inadaptadas". Porem, com as actuais estrutu· 
ras oficiais existentes, apenas uma pequena 
percentagem dessas criancas pode beneficiar de 
tal ensino, que procura oferecer um ambiente 
propicio ao desenvolvimento das suas aptidOes. 

Foi esse o motivo que levou os paise diversos 
tecnicos de educacao a fomentar e lancar coo· 
perativas de reeduca~o de criancas inadapta· 
das (CERCIS) e outras iniciativas oeste ambi· 
10. 

Instala4;oes escolares 

A estrutura actual do ensino e grandemente 
afectada pela fait a de instalacOes escolares que 
ultimamente mais se agravou com a autentica 
"explosao" escolar verificada no Pais. Um re· 
lat6rio recente da Organiza~o para a Coope· 
ra~o e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE), 
revelava que Portugal tinha necessidade de 
construir imediatamente quase 40 mil salas de 
aulas: 20 mil para o ensino pre-primario, quase 
17 mil para o en sino basico e mais de I 500 para 
o ensino secundario. 

0 Ano Propcdculico 

Um dos problemas resolvidos pouco satisfa· 
toriamente e o do Ano Propedeutico, em que 
no ultimo ano lectivo, estiveram inscritos 
30 mil alunos. todos :i procura de urn Iugar na 
Universidade. Oeste numero, apenas forarn 
aprovados 4517 estudantes na primeira passa· 
gem, facto que gerou um movimento de protes· 
to. 



0 Ministerio da Educa~o acabaria, po n!m, 
atraves de uma portaria, por abrir as portas da 
Universidade a mais cinco mil alunos do Pro
pedeutico. 

Tal como no ano passado, as varias discipli
nas sao orientadas por um conjunto de profes
sores especializados, num total de 134 equipas, 
que prestariio apoio pedag6gico atraves de urn 
Centro especializado a criar em todos os distri
tos. 

A entrada na universidadc 

Entretanto e relacionando-se com esta ques
tiio, o "Diario da Republica" divulgou os "nu
merus clausus", ou seja, o numero de alunos 
que podiam inscrever-se pela primeira vez nos 
diversos estabelecimentos do ensino superior e 
que foram distribuidos da seguinte maneira no 
corrente ano lectivo: 

- Universidade de Coimbra: Faculdade de 
Letras (620), Ciencias (500), Direito (400) c 
Medicina (210), nomeadamente; 

- Universidade de Lisboa: Letras (1030). 
Direito (600), Ciencias (440), e Medicina (225) . 
nomeadamente; 

- Universidade Tecnica de Lis boa: Instituto 
Superior Tecnico (650), Economia (300) e Edu
ca\"io Fisica (280), nomeadamente; 

- Universidade Nova de Lisboa: Ciencias 
Humanas (200), Economia (150) e Ciencias 
Medicas (135); 

- Universidade do Porto: Letras (995), En· 
genharia (350), E conomia (300) e 
Ciencias (280). 

Refiram-se por fim os lugares disponiveis 
nos Institutos Superiores de Engenharia de Lis
boa, Porto e Coimbra (1180 lugares, ao todo), 
de Contabilidade e Administra~ao (das mesmas 
cidades e de Aveiro , com 740 Jugares) e de 
Ciencias do Trabalho ( 450). 

0 ensino superior 
de curta dura~iio 

Preve-se que entrem em funcionamento no 
ano lectivo de 1980/ 81 as prirneiras escolas do 
ensino superior de curta dura~o. abrindo as 
restantes, em varias regioes, a medida que fo
rem concluidas. 

0 projecto global deste ensino, que implica 
investimentos da ordem dos quatro milhoes de 
contos (a pre~s de 1978), abrange quatro sec
tores: o da forma~o de professores para o En
sino Basico, tendo em conta as necessidades do 
pais em 1985; o secto r da Agricultura e Pescas; 
o sector da Industria eo sector da Saude. 

Acrescente-se que foram ja concretizadas al
gumas das condi~es indispensaveis para o lan
~ento deste ensino: a aquisi~iio de terrenos 
para as futuras escolas, a encomenda de equi
pamentos, a concessl!o de subsidios estrangei
ros e a ida de professores a outros paises, com 
vista a forma~ao de docentes para esse ensino. 

ECONOMIA 

UMA RIQUEZA A APROVEITAR 

Muitos portugueses ainda nao se deram conta da imensa riqueza que as 
termas nacionais representam. Possuindo o Pais para cima de 400 nascentes 
de agua minero-medicinais ja analisadas, apenas 43 estiio em actividade. 
Porem, e de esperar quo num prazo de quinze a vinte anos, estejam a dispo
si~ao dos numerosos aquistas e turistas nacionais e estrangeiros, uma centena 
de estancias termais. 
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Num estudo promovido pela Comissao 
Nacional do Ambiente, sublinha-se que o 
termalismo portu~ues nao acompanhou a 
evolu~ao verificada no continente europeu 
ap6s a segunda ~rande guerra mundial e 
que, praticamente, tern sido nula a inves
t i ~a~ao cientifica e o ensino universitario 
em terapia termal. 

Neste estudo, feito em colabora~ao com 
outras entidades oficiais ligadas ao sector, 
revela-se que a riqueza termal de Portugal 
rivalizando com a de outros paises euro
peus, continua. infelizmente, por explorar. 

De facto, o territ6rio nacional (conti
nente e ilhas) e tao rico em nascentes-deste 
tipo como a Fran~a (com 126 estancias ter
mais) a Alemanha Federal (254} e a Po-
16nia (236}. 

Entretanto e apesar da manifesta desac
tua l iza~ao das estruturas termais nas ulti
mas decadas, registou-se urn pequeno au
menlo de frequencia media anual , ou· seja. 
de 43 mil inscri~oes em 1946, passou para 
69 mil em 1976. 

Mas as previsoes sao animadoras, pois 
esperam-se cerca de 80 mil pessoas em 
1980 (aumento significativo em rela~o a 
1976) e a presen~a de 200 mil aquistas no 
ano 2000, frequencia que levantara ceria
mente, o problema quanto a hospedagem e 
periodos de utiliza~o das termas, questoes 
que se tornam urgente encarar. 

Acrescente-se ainda que a actividade di
rectamente Jigada ao termalismo emprega 
hoie mais de 10 mil trabalhadores (incluin
do o engarrafamento de aguas minerais) e 
o volume de neg6cios ultrapassa os 500 mil 
contos anuais. Brevemente, com o pro
J!resso registado. a produ~ao do sector do 

engarrafamento subira oara 30(); milhoes 
de litros de agua/ano, no valor de urn 
milhao e 300 mil contos. 

As Jornadas de Termalismo 

Realizadas no Estoril, no ano passado, as 
Jornadas de TermaJismo tiveram o merito de 
p6r em realce as imensas possibilidades das ter
mas nacionais e de chamar a aten~llo para a ur
gencia de se estabelecer uma politica adequada 
no aproveitarnento das termas, de modo a 
coloca-las ao servi~ da medicina preventiva, 
curativa e de reabilita~llo. 

Para que estes objectivos sejam aJcan~dos, 
e necessario analisar e definir a utiliza~llo de 
cada estiincia termaJ e, simultaneamente, dar o 
devido relevo a prepara~o do pessoa medico e 
para-medico que trabalha em termas. 

Alem disso, as Jornadas charnaram tarnbem 
a aten~llo dos governantes para a necessidade 
de actuaJizar a Lei das Aguas que data de 1892. 
Contando ja 85 anos, a regulamenta~o da ex
plora~o das aguas minero-medicinais carece, 
pois, de uma revisllo urgente. 

As potencialidades oacionais 

Ate ao momento forarn analisadas cerca de 
q uatro centenas de nascentes, encontrando-se 
em funcionarnento apenas 43, das cern que pos
suem alvara de explora~o. 

Por razoes varias e falta de apoio oficial, 
muitas entraram em declinio e outras deixaram 
de funcionar. 0 que nllo e de estranhar, dado 
que as capta~es de agua da maioria tern mais 
de 50 anos e as deficiencias se avolumaram. 

Para aJem deste ramo da hidroterapia (cura 
pela agua), poder-se-a desenvolver no nosso 
Pais a talasso-terapia (cur a pel a agua do mar) e 
a climo-terapia (curas de montanha), pois Por
tugal possui uma extensa orla maritima e uma 
rica zona montanhosa. 

Termas por todo o Pais 

As estiincias termais encontram-se espalha
das por todo o I ado, com relevo para o norte e 
zona da Beira AJta. 

No Minho situam-se as Caldas de Mon~o 
(reumatismo, bronquite e doen~as de articula
~es), de Melga~ (diabetes e aparelho digesti
vo), do Geres (figado e vias bi liares) e de calde
las (intestinos). 

Em Tras-os-Montes localiza-se urn dos nu
cleos mais importantes, o Complexo Termal do 
AJto Tiimega, conjunto com mais de 1700 ca
mas, onde se vllo investir urn milhllo de contos, 
proximamente. Silo as termas de Carvalhelhos 
(intestinos, figado, rins e preven~llo da carie 
dentaria), de Vidago e Pedras Salgadas (doen
~as hepato-vesiculares, gastro-duodenais, dia
betes, estomago) e de Chaves (est6mago, intes· 
tinos e circula~o de sangue). 

No centro, alem das termas da Curia (reuma
tismo gotoso), do Valeda M6, Anadia (depres
sllo nervosa} e do Luso (aparelho urinario, 
rins, bexiga e diabetes}, situa-se, perto de Vi
seu, urn outro conjunto termal dos mais afa
mados do pais: as Caldas de Felgueiras, Nelas 
(aparelho respirat6rio e circulat6rio e doencas 
de pele), S. Gemil, Tondela (pele, reumatismo 
e gota), AJcafache, perto de ManguaJde (reu
matismo cr6nico, doencas de pele e bronquites 
cr6nicas e asmaticas), S. Pedro do Sui (nevri
tes), Taipas e Vizela (doen~ da pele, reuma
tismo), Carvalhal, (Castro Daire), Aregos, Re
sende (irregularidade do metabolismo e aler
gias), Cavaca, Aguiar da Beira (doen~as do fi. 
gado, intestinos e pele) e as de Moledo do Dou
ro, Regua (reumatismo). 

Ainda nas Beiras, temos as termas do Cr6, 
de Manteigas (reumatismo e pete), Touca, Ca
ria (Belmonte), AJardo, Unhais da Serra e as de 
Monfortinho (figado, vias respirat6rias e pete), 
cuja utiliza~ao data da romanizacllo da penin
sula. 

Perto do litoral situam-se as Caldas de S. 
Jorge, na Vila da Feira (reumatismo, vias respi
rat6rias e pete), Monte Real (estomago, intesti· 
nos e figado), Piedade, AJcoba~a (doen~s de 
pele, reumatismo e figado), CaJdas da Rainha 
(reurnatismo e aparelho respirat6rio), Vimeiro 
(estomago, intestinos e pete) e as dos Cucos, 
perto de Torres Vedras (reurnatismo). 

Ao sui, aJem das termas de Castelo de Vide, 
de Moura e de Pisoes as mais conhecidas silo as 
CaJdas de Monchique, no Algarve (para reu
matismo cr6nico e doencas do aparelho respi
rat6rio). • 
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OS 90 ANOS DE 

ABEL 
MANTA 
Amigos e admiradores do pintor Abel Manta 

prestaram-lhe homenagem, por ocasillo do seu 
90~ aniversario natalicio. 

Abel Manta e uma das personalidades mais 
representativas das artes plasticas portuguesas 
contemporaneas. Tanto em Lisboa como em 
Paris esteve ao !ado dos introdutores do mo· 
dernismo com o escultor Canto da Maya e o 
critico de arte Jose de Braganca, ultimos sobre· 
viventes dessa gera~o de que fizeram parte, 
entre outros, Amadeu de Sousa Cardoso, Ar· 
mando Basto e Ant6nio de Azevedo, a par de 
Almada Negreiros, Eduardo Viana, Jorge Bar· 

radas, Suart Carvalhais, D6rdio Gomes e ou· 
tros. 

Abel Manta, que se assinalou como paisagis· 
ta e retratista de alto merito, tambCm se distin
guiu como figura marcante das tertulias litera
rias e politicas de Lisboa. Foi urn dos membros 
que se reunia no consult6rio do prof. Pulido 
Valente, onde afluiam alguns dos principais 
vultos da oposi~o democrAtica e, tambem, da 
"porta da Bertrand", ao !ado de Aquilino Ri· 
beiro, seu amigo de sempre e, tal como Abel 
Manta, natural da Beira. 

Abel Manta nasceu em 1888, seguindo para 
Paris em 1919, em cujo "salon" exp6s nos 
anos de 1921, 1922 e 1923. Ao regressar a Por
tugal, entrou no ensino tecnico. Foi para o 
Funchal e, mais tarde, voltou a Lisboa onde, 
em 1934, foi injustamente vencido no concurso 
para professor das Belas·Artes, tendo passado 
a leccionar na Escola de Artes Decorativas An· 
t6nio Arroio ate a aposenta~o, em 1958. 

ExpOs desde 1913 na Sociedade Nacional das 
Belas Artes e ali obteve sucessivas medalhas; 
em 1935, 1936, 1938 e 1941 esteve presente nos 
salOes do SPN/SNI, onde recebeu o premio 
"Silva Porto" em 1942. Fez decora~s para a 
exposi~o de Sevilha em 1929, forneceu cartOes 
para vitrais do lnstituto Nacional de Estatistica 
em 1933, e dos Jer6nimos, em 1935. 

«Partida de Daman, oleo de 9 
Abel Manta; Mestre Abel 
Manta, numa /oto recente. 

No dizer de Jose-Augusto Franca, "Paris 
foi, para Manta, a descoberta do impressionis
roo e de cezanne, que I he ficaram no gosto e na 
memoria. ( ... )" Situando-se a sua obra "entre 
a natureza-morta cezanniana e a paisa3em ur
bana impressionista", on de se define o seu tra
balho que, "na maturidade sobretudo, se enri· 
queceu com notAveis retratos". 

Os seus trabalhos sobre Lis boa celebrizaram
se, nllo s6 pela originalidade inesperada do an
gulo da sua tomada de vista, como pelo lirismo 
de cidade de provincia que imprime ao total 
das composi~. No dizer do critico acima ci
tado, Manta "afuma-se como o maior retratis
ta do seu tempo, capaz de intcgrar a expressllo 
psicologica num sistema pictural coerente, com 
simultineo entendimento piAstico do retrato e 
compreensllo do seu significado humano e so· 
ciaJ". 

Abel Manta, decano de pintores, figura ca· 
rismatica de uma gera~llo de homens de rija 
tempera que constitui fonte de tantas ideias que 
alumiaram a "apagada e vii tristeza" dos 48 
anos do "antigamente", mereceu a homena
gem agora prestada por alguns amigos e admi
radores; mas uma outra homenagem, de divul
ga~o nacional, mereceria a sua obra, parece· 
nos. Os seus 90 anos exigem-no, por aquilo que 
representam em ideais e trabalho. • 
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10 Na nolle de 7 para 8 de Oeu01bro de 1930, 
quando iria co01plflar 35 anos de ldade , lllor
reu, vltlllla de doen~ . a poetisa Florbela Es
panc.a . Colllpletaram-se, pols, 48 anos sobre a 
data em que desapareceu uma das nossas mals 
singulares vozes poetlcas, criadora de poemas 
que para o seu te01po, e a pesar da tacanbez de 
01uitos, mereciam a admira~o dos homens de 
Jetras e do publico Jell or. Logo apos a sua mor
te , a prlmelra edi~o de " Cbam eca em Flor" 
esgotou-se numa semana, continuando boje a 
edi~o completa dos seus sonetos a ser um dos 
malores " best-seUers" naclonals. 

Mulher singular, voz unica na poesia portu
guesa, como a caracterizou o ensaista Ant6nio 
Jose Saraiva, Florbela, tanto em vida como, 
sobretudo, ap6s o seu falecimento, foi vitima 
dessas calamidades mesquinhas com que certa 
opinii!o publica, supostamente "bem
pensante", entende que deve "brindar" aque
les (e aquelas) que, no seu limitado raciocinio, 
nolo compreende. Assim se criou o "mito" do 
seu suicidio e das relat;Oes incestuosas com seu 
irmi!o Apeles. Ainda ha pouco alguns 6rgilos 
da nossa imprensa diaria ao assinalarem a efe
meride, atribuiam, levianamente, a sua morte 
ao suicidio. 

A morte de Florbela bateu certa com o dia 
do seu aniversario, mas isso foi pura coinciden
cia e, ate hoje, o seu suicidio nunca se provou. 
Existem, pelo contrario, provas irrefutaveis 
que e:otplicam a natureza da sua mone. Debili
tada como estava, viti rna de edema pulmonar, 
desde algum tempo antes, esgotado em e:ottre
mo o seu sistema nervoso, pouco tera bastado 
para que num espa<;o minimo de tempo, se li
nasse, sendo suliciente urn pequeno e:otcesso ou 
urn descuido de m~icamenta~o. Florbela to
mava comprimidos de verona! desde havia 
muito tempo, por indica~o medica do pr6prio 

Florbela Espanca t o seu irmiio, Apeles; na pa11ina tw lad,, '"" CtJnjunltJ dt• fottJ;:rlljia., tfu 
paetisa, documentando /ases distintas da sua vida. 

marido, visto sofrer de continuas e prolonga
das ins6nias. Ora acontece que este medica
menlo, dada a sua alta to:otidade e a sua contra
indica~o em infect;Oes pulmonares ou cardia
cas, pode levar a morte quando tornado em do
se ligeiramente superior a indicada, e as forcas 
fisicas da poetisa enoontravam-se reduzidas ao 
minimo. A verdade e esta, e daqui ninguem de 
born senso pode ser levado a concluir que Flor
bela se tenha suicidado. Mas, ha mais, Florbela 
era cat6Jica, (de controverso catolicismo), e co
mo tal, pediu para ser "sacramentada" -vis
to aguardar a sua morte, calmamamente, de 
urn para outro momento - pelo entilo paroco 
de Matosinhos, o que efectivamente aconteceu; 
teve, ainda, sepultura crista, o que para aqueles 
tempos e testemunho muito signilicativo de co
mo nada levava a concluir tratar-se de uma sui
cida. Por ourro !ado, sendo cat61ica, como pe
diria ela a "e:ottrema-un~i!o", sabendo o que a 
lgrcja prescrevc para todo e qualquer cristilo 
que intenta suicidar-se? 0 menos que podemos 
dizer da callinia que entilo circulou, e hoje ain
da vive, e que a ignorancia e a mile dos mal
entendidos. 

Urn outro " milo" 

Quanto as supostas relaCC}es incest uosas com 
o seu irmilo Apeles, trata-se de urn outro "mi
to" que e preciso apagar de vez. E certo que 
Florbela dedicou sempre ao irmilo uma amiza-

de lerna e profunda, como de mile e lilho. De 
resto, havia sido ele quem melhor a compreen
dera, quem procurara suavizar-lhe as magoas 
misticas e humanas, quem, com acinte, passou 
a tela urn dos mais o riginais retratos da poetisa, 
e quem a linal, privado como ela da mile, mais 
se veio a apresentar como necessitado de afecro 
maternal, que desde os quatro anos de idade ja 
e assinalado em Florbela pelo irmao. De resto, 
e ela a conlidente das desventuras sentimentais 
do irmilo com outras mulheres, e a sua corres
pondencia para este testemunha, para quem a 
quiser consultar, urn vero amor Iilia!. S6, pois, 
uma mentalidade folhetinesca, que ve, obriga
toriamente, na vida independente dos persona
gens de urn romance ou nas divagat;Oes est~ti 

cas de um soneto, facet as pessoais da vida dos 
seus autores, pode ser Jevado a concluir seme
lhante enormidade. E tambem aqur, la:t como 
no seu pretenso "suicidio", nada ha provado, 
antes pelo contrario. S6, pois, por maldicencia 
ou delirio, propensos a ver em tudo, encessa
riamente, manifestaC(Ies de se:otualidade, ou por 
anacr6nico consetvadorismo, inclinado a estig
matizar a mesma se:otualidade como coisa do 
"demo", se podem assumir tais atitudes. Num 
e noutro caso, a pobreza de espirito e a cahinia 
podem dar-seas milos, sobretudo sese trata de 
urn a mulher, nesses recuados anos 20 que, ain
da por cima, fazia desassombradamente poesia 
como nenhuma outra (e alguns homens inclusi
ve) a houvera feito. 

A poesla de Florbela t:spanca 

Esta e que e a verdade: a sociedade em que 
Florbela viveu, machista e maniqueista, nao es-
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tava a altura (nem queria estar) de entender o 
espirito de emancipaC~o, a for~ libertadora, 
que a sua poesia implica. E nllo queria, porque 
a sua sociedade era aquela que restaurara o tra
dicionalismo "absolutista" (golpe fascista de 
28 de Maio de 1926), e liquidara a experiencia 
democrAtica da l Republica. Florbela pouco ou 
nada se ocupou com a politica; contudo, dela 
poderemos dizer que, sem ser urn a personalida
de filiada em ideologias ou panidos, era de urn 
vasto progressismo e de uma lucidez politica 
razoavel. Em carta ao pai, escrita de Esmoriz a 
3011111925, Florbela aprecia as eleiC(5es e a si
tua~o do Pais nestes termos, sem, todavia, 
deixar de insinuar a inconsequSncia paterna: 
"Entllo Ia se foram as eleiC(5es? ( ... )Ora esta! 
Tenho urn pai bolchevista! Entllo tu, burguSs, 
capualista ... Ora o pai bolchevista!!! 0 meu 
homem e republicano mas como e duma inteli
gencia e duma cultura raras nllo apoia partido 
algum, e sem rna fe nem fanatismos diz bern do 
que e borne mal do que e mau que infelizmente 
e quase tudo". Mais a frente, depois de dizer 
que continua conservadora, porque "tenho um 
medo que me pelo dos bombistas", confessa 
que foi "vermelha nos tempos da monarquia". 
Florbela d'Alma da Conceie!o Espanca, nasci
da a 8 de Dezembro de 1894, em Vila Vi~sa, 
assistiu 4 implantae!o da Republica, ao golpe 
fascista do 28 de Maio, a supensllo da "Seara 
Nova", onde colaborou pela milo de Raul 
Proen~ e, ainda que a sua sensibilidade se cir
cunscrevesse a urn ambito designadamente es
tetico, estes acontecimentos nllo podiam deixar 
de influir-lhe indirectamente na obra, dado 
que, ao influirem no contexto da sociedade 
portuguesa, para pior (28 de Maio), criaram
lhe implicitamente desejos e lutas internas que 
o seu tempo nllo podia admitir numa mulher: 
"Deus fez os nossos bra~os p'ra prender I E a 
boca fez-se sangue p'ra beijar" diz-nos e1a no 
"Livro de Soror Saudade". Soror "ousada", 
!he poderemos chamar, pois dizer tilo simples e 
natural verdade, era ousadia "imperdoavel" 

numa mulher. De perfil moral tecido a base do 
amor, deste sentimento brotam qualidades que 
transcendem este Ultimo, caindo no eter do 
idealismo: "Eu quero amar, amar perdidamen
te I Amar s6 por amar; Aqui. .. a! em I Mais Es
te e Aquele, e Outro e toda a gem e ... ". Nilo e 
ja somente o amor humano; a sua poesia busca 
a forma idealizada deste, numa generosidade 
que, por ser colectiva, se torna urn sonho que 
persegue sem alcan~; e a pr6pria be1eza este
tica da perfeicAo humana, quase deisificada, e 
por isso dira de si mesma no soneto "Novida
de": "Sonho que sou a Poetisa eleita, I Aquela 
que diz tudo e tudo sabe, I Que tern inspiracao 
pura e perfeita, I Que reline num verso a imen
sidade". Nllo, nAo podia reunir "num verso a 
imensidade", mas reuniu em alguns sonetos a 
angustia estetica da perfei~llo nunca atingida, 
porque pura abstracao ideal. Ja outro poeta 
(CamOes), havia dito que "se transforma o 
amador na coisa amada", e a I uta do anista 
continua impossivel, mas real e positiva na be
leza que est a perseguicao nos tern vindo a legar. 

Uma perfei~o inatinglvel 

Nllo se estranhe que, noutros sonetos e em 
cartas familiares, ela transfira essa persegui
cao impossivel para 0 terreno religioso (apesar 
do seu fim cat6lico e, portanto, cristllo): 
"Vejo-te s6 a ti no azul dos ceus, I Olhando a 
nuvem de oiro que flutua ... I 6 minha perfei
C!o que criou Deus I E que num dia Iindo me 
fez sua!". Como se ve, Deus torna-se uma 
ideia sua, algo que a sua perfeicAo (sempre ela) 
criou e, nesse sentido, a sensibilidade nllo acei 
ta qualquer contrariedade imposta por tudo o 
que esta decidido e convencionado sobre reli
giOes ou sentimentos: "NAo, nAo falemos de 
politica nem de religiAo; nAo nos entendere
mos. Sou paga e anarquista, como nao poderia 
deixar de ser uma pantera que se preza ( ... )", 
diz-nos numa carta, para acrescentar em sone
to: "Meus extases, meus sonhos, meus cansa
~os ... I - SAo os teus bracos, I Via LActea fe
chando o lnfinito!". Trata-se, pois, de uma re
ligiao. A poetisa nao e anti-religiosa, mas paga, 
e nesse seu paganismo, encontramos a criacao 
16gica dos objectos dignos de amor, de respei-

to, assim como toda a gesta de valores morais 
que ela entendeu inaugurar: "( ... ) Sou a irmll 
do sonho, e desta sorte I Sou a crucificada ... a 
dorida ... "; ou ainda: "A minha dor e urn con
vento ideal I Cheio de claustros, sombras, ar
carias, I Aonde a pedra em convulsOes som
brias I Tern linhas dum requinte escultural". 

A sua poesia foi uma impossivel religiao de 
amor, com catedrais de maravilhosas e belas 
construC(5es no soneto, como raramente nos e 
dado ler na nossa lingua: "0 amor dum ho
mem? -Terra tllo pisada, I Gota de chuva ao 
vento baloi~da ... I Urn homem? - Quando 
eu sonho urn amor de urn Deus!. .. Para Florbe
la o amor transforma-se, assim, numa simbiose 
entre o amor plat6nico e puramente romanti
co. Ela atribuia-se qualidades s6 dignas de urn 
Deus, tal como os antigos gregos: "Porque o 
meu Reino fica para alem ... I Porque trago no 
olhar os vastos ceus, I E os oiros e clarOes sAo 
todos meus I Porque Eu sou Eu e porque Eu 
sou Alguem". Alguem que nllo e ela mesma, 
mas muitas outras, todas, quase todas as mu
lheres portuguesas como o pretendeu sublimar 
neste soneto: 

Lembnan~ 

"Fui Essa que nos ruas esmolou 
E fui a que habitou Paros Reais; 
No m6rmore de curvas ogivais 
Fui Essa que as mOos p61idas pousou ... 

Tanto\poeta em versos me cantou! 
Fiei o linho a porta dos casais ... 
Fui descobrir a India e nunca mais 
Voltei! fui essa nau que n4o voltou ... 

Tenho o perfil moreno, lusitano, 
E os olhos verdes, cor do verde Oceano, 
Sereia que nasceu de navegantes ... 

Tudo em cinzentas brumas se dilui ... 
Ah! quem me dera ser "Essas" que eu fui, 
"As" que me lembro deter sido ... dantes! ... " 

J.P.S. 
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MORREU 
FERNANDO 
PEYROTEO 

0 "mais notavel avan.yado de centro portu
gues", assim foi chamado a seu tempo Fernan
do Pcyroteo, quando, com Jesus Correia, Vas
ques, Travassos e Albano, constituia a equipa 
de Alvalade denominada como a dos "cinco 
violinos", numa brilhante carreira que o levou 
a marcar ao Iongo da sua vida de jogador de 
futebol 321 golos, sendo ainda hoje o detentor 
do recorde nacional, contra os 272 golos de 
Eusebio, o segundo nesta classifica<;:Ao. 

Peyroteo nasceu em Humpata (Angola), a 10 
de Mar<;:o de 1918, tendo-se iniciado no futebol 
na epoca de 1935/36, no Sporting de Luanda. 
Aos 19 anos veio para Portugal e para o Spor
ting, vinte vezes internacional nesta fase. Final
mente, depois de abandonar o futebol como jo-

A l'quipa de /utebol do Sporting, na decada dt 4V 1', I'm baixo, OS relt'bf('S «cinco rioli· 
non - com Peyroteo ao centro- reunidfls numa foto obtida nos /inais dos a nos .S/1. 

gador, foi ainda treinador em Angola, tarefa Cortes (Barcelona), em 10 de Maio de 1956, 
que desempenhou ate 1961, como cargo de se- continuou todavia a entregar a sua vida ao fu· 
leccionador nacional. Actualmente trabalhava tebol, tendo "fabricado" numerososjogadores 
na Direc<;:Ao-Geral dos Desportos, desde que, na sua terra natal. Com a sua morte, aquele 
em 1975, havia regressado definitivamente a que foi uma das lendas vivas do futebol portu
Angola. Tendo sofrido amputa<;:Ao da perna di- gues, deixou mais pobre n4o s6 o futebol ango
reita, vitima de uma lesllo num jogo em Las lano, mas tambem o futebol nacional. • 



FERNANDO MAMEDE 
UMA VIlORIA 
EM ESPANHA 

0 atlcta Fernando Mamcde 
foi o vencedor do I Corta-Mato 
lnternacional «Finlandia» que 
sc disputou em Madrid. 

Mamede cobriu os 10 quil6-
metros do percurso em 29 mi
nutos e 46,8 segundos. Em se
gundo Iugar classificou-sc o fin
landcs Tapio Kantancn, c em 
tcrceiro o cspanhol Jos~ Luis 
Gonzalez. 

Como paniciparam na prova 
mais de uma ccntena de atletas 
de reputa~o intcrnacional, po
demos considerar not~vel esta 
vit6ria de Mamede bcm de
monstrativa da sua boa forma. 
o que nos leva a pcnsar em 
«hip6teses» para o atletismo 
ponugucs nos Jogos Olimpicos 
de Moscovo daqui a ano e 
meio. 

JOAO CARLOS 
REGRESSA DO CANADA 

Regr~~ado do Canada c l:.)ta
dos Unidos, onde fez excelente 
temporada, o defesa central Jollo 
Carlos apronta-se para voltar ao 
futebol lusitano contando ja al
guns convites. Dois deles vieram 
de equipas da I~ divisllo nacional 
e tres do escalllo imediatamente a 
seguir, o que reflecte a boa repu
ta~o do jogador, cujo nome foi 
firmado como sendo urn dos me
lhores "backs" do futebol portu
guese ao qual se augura uma ex
celente carreira. 

Atlecismo: olsuns seleccionodos para as proximn.~ 0/impiadll> iniriam ""' tt<•ino, no F:stadio .Yurional. 
sob a orienta(iio da equipo tticnico. 

PARTICIPAGAO 
DE PORTUGAL 

NAS OLIMPIADAS 
DE 1980 

Em recente conferencia de im
prensa efectuada em Lisboa, foi 
apresentado o plano de trabalho 
da preparae!o e representat;ao da 
equipa nacional portuguesa aos 
pr6ximos Jogos Olimpicos, que se 
realizarllo em Moscovo em 1980. 

0 referido projecto, elaborado 
pelo Comite Olimpico Portugues 
em colaborat;ao com a Direct;ao
Oeral dos Desportos, foi ja apre
sentado as 22 federacdes de mo
dalidades olimpicas, para que as 
mesmas apresentem, por sua vez, 

os respectivos pianos de represen· 
ta~;ao nacional. 

Actualmente, apcnas estllo em 
condicdes de ser abrangidas por 
urn plano de preparacao as se
guintes modalidades: atletismo 
(8 participantes); na nata~o (5); 
judo e tiro com armas de caca (4): 
e hipismo (1). Admite-se, a titulo 
excepcional, a possibilidade de, 
na prepara~o olimpica, virem a 
ser considerados atletas daquelas 
ou de outras modalidades que ve
nham a obter resultados que o 
justiliquem e que garamam uma 
funt;ao de representatividade a ni
vel de alta competi~llo. 

Nas medidas de ac~llo imediata, 
saliente-se o inicio, em data pr6xi
ma, da preparat;ao para os atletas 
cujas federacdes garantem urn 
trabalho efectivo e resultados in
ternacionais que perspectivem o 

cumprimento dos criterios selec
tivos. 

Por outro !ado, o prof. Reis 
Pinto, director-geral dos Despor
tos, anunciou na mesma data ter o 
nosso Pais recebido urn convite 
para participar nas "Espartaquia
das" de Moscovo de 1979, o qual 
foi aceite para 20 atletas. Esta-se 
oeste momento a elaborar urn es
t lido sobre a forma de participa
~o dos nossos representantes nes

ta competit;ao. 
Mantem-se, entretanto, o apoio 

linanceiro de uma grande empre
sa de refrigerantes norte-america
na, relativamente a participat;ao 
da select;ao nacional nos Jogos 
Olimpicos. No total, senlo recebi
dos daquela empresa 4471 comos, 
816 dos quais ja foram entregues 
ao Comite Olimpico Portugues. 

13 
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Fmnri.sro Xavirr Araujo, conhrrido pro/t>ssor dt' potinogem no 
crinp• do }ardim Zoolo;!ico, rrubl'u o diploma dt' honra dr •fair 
p/n)» de• I<Jii, ttlribuitlo pelo Comill! lntUMcional de c Fnir Play», 
por proposlll tlo Comitti 0/im pico Porlufiues. On sua actividnde dl' 
desportisln salirnttt·SI' o /acto de tu sido l'le a introdutor da pratica 
do raJ.:uebi em univnsidndl's portu~:ursas, t'tn 1934, dirigindo as 
primrirus 1•quipos escolares dt> Agronomio, Veterinaria, Tecnico e da 
Arndt'min Militar. Em 19i7, /oi eleito. po1 ac/amar;iw. s6cio tit' mP· 
riw da Associm;iio de Potinayem de l .isboa. A prsllf da sua avan<;ada 
idade (na.sceu <'Ill Siio Tome em Ahril de 1119;!) Francisco Xtwil'f 
Araujo continua a dar o seu contributo a esta ultima modalidade, 
ajudando os jovens patinodores Qll<' Sl' inidam no Jardim Zool6gico 
de Lisbon. 

PREMIOS STROMP 
0 jogador lmicio, elemento 

destacado da defesa do plantel de 
futebol leonino, foi distinguido 
com o titulo de "atleta profissio
nal do ano" na atribui~ao dos 
"Pr~mios Stromp", concedidos 
aos sportinguistas que mais se dis
tinguiram no ano Iindo. Acres
ceme-se, entretanto, que, numa 
atitude inMita, o premio para o 
"tecnico do ano" coube a uma 
entidade colectiva: o corpo docen
te de ginastica daquele clube, 
constituido por 14 tecnicos. 

REGIONAL 

ALGARVE: 
PLANO MARISOUEIRO 

PARA A REGIAO 
Ate final de 1979, devera atin

gir cerca de 40 mil contos o inves
timento que a Secretaria de Esta
do das Pescas esta a realizar no 
Algarve, com o lan~ento do 
Plano Marisqueiro. Tal Plano 
reveste-se da maior importancia, 
considerando-se as potencialida
des da referida regiao em certas 
es~cies de moluscos, pois no ano 
findo essas mesmas especies c-an
tribuiram para a economia regio
nal e nacional com 113 480 con
tos, correspondendo a mais de 2 
mil e 600 toneladas de marisco. 0 
Plano Marisqueiro visa, em espe
cial, o aumento da produ~o, ra
cionaliza~o da qualidade estado 
sanitario dos moluscos em que, 
sobretudo, as rias de Faroe Alvor 
sao particularmente ricas. 

Ainda no aspecto econ6mico, 
sera significativa uma referenda 
as exporta~Oes de marisco para 
Espanha: no ano Iindo estas tota
lizaram 120 mil contos. Assim, e 
tendo como objectivo incremen
tar tal produ~o. sera feita a deli
mita~o dos bancos naturais, si
muhaneamente com a instala~o 
de viveiros experimentais, nurna 
tentativa de pesquisa com base 
cientifica. 

BARREIRO 
Tudo leva a crer que a popula

~o da vila do Barreiro (cerca de 
140 mil habitantes) venha a ser be
neficiada em breve com a constru
~Ao de novo hospital distrital. A 
Direc~o-Geral das Constru¢es 
Hospitalares realizou ja o concur
so publico para a constru~o deste 
estabelecimento de saude. 

BRAGANGA: 
NOVO EDIFIGIO 
DOS GORREIOS 

0 novo edificio dos Correios e 
Telecomunica¢es desta cidade, 
cujas obras custaram 45 mil con
tos, deverA entrar em funciona-

mento oeste ano. A constru~ao 
deste im6vel insere-se no prosse
guimento do plano de automati
za~Ao da rede telef6nica 
CIT /TLP, na regiao de Bragan~ 
e nele ficara instalada a futura es
ta~o telef6nica automatica da ci
dade. 

GALDAS DA RAINHA: 
I FEIRA NAGIONAL 

DE GERAMIGA 
A CAmara Municipal de Caldas 

da Rainha e a Comissao Munici
pal de Turismo, apoiadas pelas in· 
dustrias concelhias e urn grupo de 
amigos das cer4micas locais, deci
diram levar a efeito, entre 21 e 29 
de Julho do ano em curso, a I Fei
ra Nacional de Cer4mica, no Par
que D. Carlos I. 

Representando o franco desen
volvimento verificado em toda a 
regillo, a feira vira certamente a 
contar com elevado numero de ex
posit ores, adivinhando-se os re· 
flexos que nao deixara deter nos 
sectores da industria e turismo. A 
I Feira Nacional de Ceramica apa
recera como complemento do 
Museu Nacional da Ceramica, 
que, dentro em breve, sera funda
do nas Caldas da Rainha. 

GOUVEIA: 
ABASTIGIMENTO 

DE AGUA 
A vila de Gouveia que tern vin

do a debater-se com dificuldades 
de abastecimento de agua - si· 
tua~ao que se deve, segundo rela· 
t6rio da edilidade, a grande estia· 
gem que no ano passado se fe1 
sentir, assim como aos fogos que 
destruiram as matas municipais 
on de se sit uam as principais nas· 
centes e respectiva tubagem -, 
tern quase concluido o projecto de 
remodelacao das redes de agua e 
esgotos, o qual orca em 2 430 
comos e constitui factor de indis· 
cutivel melhoramento local que 
com ansiedade era esperado pela 
popula~ao. 

HOSPITAL DE LORDELO 
0 Govemo da Noruega inves

tiu, nos ultimos quatro anos, cer· 



ca de um milhllo de ~ntos no 
Hospital de Lordelo, em Vila 
Real. Por outro lado, este estabe
lecimento hospitalar, construido 
hi dois anos, foi recentemente vi
sitado por quarro tecnicos finlan
deses, acompanhados por repre
senrantes dos Ministerios da Ad
ministra~llo Interna l das Finan
~. que tiveram ocasillo de anali
sar o projecto do hospital eo esta
do de evolu~o em que se encon· 
tram as obras em curso 

MA TOSINHOS: 
125.0 ANIVERSARIO 

DA VILA 

lgreia do Bom Jes~. em MaU>
sinhos. 

Uma semana de arte, conferen
cias e concenos fizeram pane do 
programa comemorativo dos 125 
anos de Matosinhos como vila e 
sede de concelho. As comemora
~s. que se prolongaram por to
do 0 mes de Dezembro, foram 
muito concorridas e despertaram, 
naturalmeme, o bairrismo das 
genres da vila pela efemeride. 

OUVEIRA DO BAIRRO: 
PROJEGTO PARA 

0 CENTRO DA VILA 
Em reunillo da Assembleia Mu

nicipal desta localidade ficou deli
berado, em decisllo ainda sujeita a 
outras formalidades, avan~-se 
com o "Plano de Pormenor do 
Centro da Vila", o qualtransfor
mara substancialmente este ulti
mo, vindo a dar novo aspecto, 
mais consentaneo com a sua cate
goria de sede de Conselho, a Oli
veira do Bairro. 

0 referido Plano abrange uma 
zona que inclui a actual Avenida, 
a Pra~ e o Largo da lgreja, com 
as ligae<}es circulares respectivas, 

A C()vilha, unira cidade tltr rr~iao desi~nada por «Cm)(l da Beira• , romemorou os seus 108 an.os 
rlt'l'll("iio a esta cate~aria. num amhienle de festa. 

A urhe covillwnl'nSP iunw estrt a ()11/ras datas signi/icativas do seu tlesenvolvimento, tais como 
o nno de /49H, quando D. Manuel. em 21 de Fevereiro, a desi;mou «a principal entre outras vilas do 
reino'l> r, Pm 6 de /unhn tie 1.5i0, D. Sehastiiio /he ron/eriu o titulo de «notciveb. 

prevendo-se a cria~llo de urn nu
cleo de equipamentos, uma nova 
Pra~a. urn Centro Comercial e de 
Recreio, urn cinema e instala~es 
para grupos desportivos e recreati
vos. Surgirllo, tambem, atraves 
deste Plano, habitae<}es em bloco 
e banda cominua e serllo construi
dos novos arruamentos, alarga
dos os act uais e aproveitado o 
acesso a Escola Preparat6ria, com 
a sua transforma~llo em estrada 
municipal. Esta obra e considera
da fundamental para o progresso 
da vila e concelho de Oliveira do 
Bairro. 

OliVEIRA 
DE AZEMEIS 

Encontram-se em fase inicial as 
obras daquilo que sera 0 pavilhllo 
gimno-desportivo da "Unillo Des
port iva Oliveirense", instalaC<}es 
que irllo colmatar uma lacuna que 
vinha sendo sentida por todos os 
praticantes e adeptos do clube lo
cal. As instala~es do futuro pavi
lhllo ocuparllo uma area superior 
a mil metros quadrados, quatro 

mil dos quais sera totalmente co
berta, albergando uma lota~o de 
3500 espectadores sentados. 

SENHORIM: 
UGAGOES RODOVIARIAS 
Estllo terminados os trabalhos 

de alcatroamento entre a estrada 
nacional nas Carvalhas e o limite 
do concelho, oa zona do Outeiro. 
Entretanto, foi ja adjudicada a 
obra a encetar na ligacao rodovia
ria para S. Jollo do Monte, in
cluindo cones em varias curvas do 
caminho, facto que devera facili
tar bastante a condu~llo de quem 
utiliza est a via. 

VIANA 
DO ALENTEJO 

Encontram-se em curso os tra
balhos de uma nova ponte sobre o 
rio Xarama, nesta localidade. A 
nova ponte, de utilidade rodovia
ria, substituira a antiga. Este 
grande melhoramento incremen-

tara os transpones de mercado
rias anteriormente dificeis, visto 
que a ponte velha apenas supona
va camiOes de reduzida tonela
gem. Os trabalhos abrangem tam
bern uma outra pome de caminho 
de ferro e uma passagem superior 
que substituira a actual passagem 
de nivel na esta~llo de Viana do 
Alentejo. 

VILA REAL: 
GASA MUSEU 

GUERRA JUNQUEIRO 
Os responsaveis pela funda~o 

do Museu Provincial Transmon
tano pensam criar em Freixo de 
~spada a Cinta, tllo brevemente 
quanto lhes seja possivel, a Casa
Museu de Guerra Junqueiro. De 
acordo com urn elemento da co
missllo promotora desta iniciativa 
cultural, a casa onde nasceu e vi
veu o autor de "Os Simples", na
quela vita do exrremo sudeste do 
distrito de Bragan~. seria apro
veitada para a recolha de grande 
parte do esp61io literario e anisti
co do poeta republicano. 
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NOVO PRESIDENTE\ 
DA ASSEMBLEIA 

REGIONAL 
DOS AGORES 

Para substituir Alvaro Monjar
dino, actual ministro-adjunto do 
IV Governo Constitucional, foi 
eleito presidente da assembleia 
Regional dos Acores o deputado 
social-democrata, pelo circulo do 
Faial, Madruga da Costa. 

Antes da elei~ao - que teve Iu
gar durante a sessilo de reabertura 
do parlamento regional - foi 
aprovado urn voto de congratula
r;ilo pelo trabalho realizado pelo 
anterior presidente, Alvaro Mon
jardino, que, segundo se acentua 
nesse documento, "sempre conse
guiu entender e defender o sentir 
do povo a~oriano". 

Na mesma sessilo, foi iniciado o 
debate da proposta de Plano e Or
camento daquela Regiilo Aut6no
ma para o corrente ano. A pro
pasta seria posteriormente apro
vada, com 21 votos a favor (PSD) 
e 10 contra (PS); os deputados do 
CDS nilo participaram nesta ses
si!o da Assembleia. 0 Plano agora 
aprovado, preve, designadamen
te, urn programa de apoio a in
dustria - ao qual destina urn in
vestimento de 40,2 mil contos - . 
destinado, sobretudo, a apoiar as 
industrias tradicionais do arqui
pelago. 

COMISSAO 
PARA AS REGIOES 

AUTONOMAS 
Em Lisboa, o Presidente da Re· 

publica conferiu posse, na mesma 
data, sessi!o Consultiva para as 
Regioes Aut6nomas, que e presi· 
dida pelo comandante Almeida e 
Costa, membro do Conselho da 
Revolu~o. e constituida por Luis 
Gallego, Manuel Filipe Gouveia 
de Jesus e Francisco Medeiros 
Beuencourt. 

SUBSIDIO A SATA 
0 Governo Regional dos Aco· 

res acaba de conceder a transpor-

tadora aerea SATA urn subsidio, 
reembolsavel, de 15 mil contos, 
destinado ao pagamento de todos 
os encargos bancarios da empre
sa. Na mesma reunii!o do executi
vo acoriano, em que foi tomada 
esta medida, foi igualmente deci
dido dinami:.:ar a constru~ao de 
urn estaleiro de constru~o e repa
rar;ao naval, na Praia da Vit6ria. 

ENSINO UNIVERSITARIO 
0 Instituto Universitario dos 

Acores vai passar a ministrar no-

vos curses, de acordo com urn de
crete regulamentar do Ministerio 
da Educa~o e Cultura publicado 
no "Diario da Republica", tendo 
em aten~ao as condi¢es especifi
cas daquela Regi<Io Aut6noma e 
as necessidades do seu desenvolvi
mento. Assim, foram criados no 
Instituto Universitario dos Acores 
os seguintes curses: Ciencias 
Agrarias, Organiza~o e Gestlio 
de Empresas, e licenciaturas de 
ensino de Matematica e Desenho, 
Fisica e Quirnica, Biologia e Geo
logia, Portugues, Frances e In
gles, Hist6ria, Ciencias Sociais e 
Geografia. 

Os helicopteros «Puma», em urvi<;o na base das Lajes, acabam 
de completar mil horas de voo ao scrvic;o das populac;oes civis desta 
ref(i(LO. Na realidade, ao mesmo tempo que iam e/ectuando os voos 
que a For(a Aerea Purtuf(uesa preve para t reino do seu pessoal, estes 
apardlws procediam a aumerosas evacuac;oes de ur;t.encia, quer nas 
ilhas oml<• niio ha aeroportos, quer em navios que passavam na zona. 
lransportandu ainda, !fraluitamentr, muitas pcssoas cum necessidade 
ur;t.ente de deslocac;[JO. 

ORDENADA 
A EXPROPRIAGAO 

DE NASCENTES 
Urn despacho dimanado da 

Presidencia do Governo Regio
nal, determinou a expropria~<Io 

das nascentes de S. Roque do 
Faial e do Faial, por deficiencias 
na sua utiliza~ao e aproveitamen
to. 0 referido despacho considera 
que a utilidade publica decorrente 
do melhor aproveitamento, da
quelas nascentes para a dinamiza
~o da agricultura e consequente 
melhoria das condi~oes de vida 

das popula¢es, justificam a ex
propria~o, por parte do sector 
publico regional , das aguas ainda 
em posse de proprietaries priva
dos. A execuci!o do despacho foi 
atribuida ii Secretaria Regional de 
Agricultura e Pescas. 

CENTRAL GEOTERMICA 
EM SAO MIGUEL 

Quatro ftrmas, duas japonesas 
e duas francesas, apresentaram 
propostas para o fornecimento e 
montagem de uma central geoter
mica piloto na Ribeira Grande, 
ilha de Sao Miguel. Estas propos-

tas encont.ram-se presentemente, 
a ser analisadas pela entidade re
gional competente. 

SEMINARIO 
PARA PROFISSIONAIS 

DE INFORMACAO 
Realizou-se neste arquipelago 

urn seminario para os profissio
nais dos 6rgi!os de informa~ao lo· 
cais, promovido pela Direc~ao 

Regional da Comunica~o Social, 
o qual decorreu num hotel de San
ta Maria. 0 encontro, orientado 
por Jose Lechner, abordou pro
blemas relacionados com a missao 
do jornalista, encerrando-se com 
uma conferencia de imprensa r•a 
(·a mara Municipal da Vila do 
Porto. 

ANIVERSARIO 
DO JORNAL 

«AS FLORES» 
Entrou em novo ano de exis

tencia o jornal regionalista «As 
Flores» que se publica na Vila 
de Santa Cruz sob a direc~o 
do jomalista e deputado Renato 
Moura. 

0 quinzenario «As flores» 
tern sido o defensor incanshel 
dos interesses das popula~es 
das Flores e Corvo, sendo aco
lhido com simpatia por algu
mas comunidades de naturais 
destas ilhas espalhados pelo 
«Novo Mundo». Desejamos lon
ga vida a este 6rglio de im
prensa regional no prossegui
mento dos servi90S que presta 
as popula~es locais. 

--------·-
FALECEU 

0 BISPO DE ANGRA 
Faleceu no Porto, onde se en

contrava, o Bispo residencial da 
diocese de Angra do Heroismo, 
D. Manuel Afonso de Carvalho, 
natural de Subportela, concelho 
de Viana de Castelo. Esta entida
de eclesiastica era doutorada em 
Direito Canonico pela Universi
dade Gregoriana de Roma e exer
ceu, em 1941, o cargo de notario 
da Curia. 



MADEIRA 

ORCAMENTO 
PARA 1979 

Na Assembleia Regional da 
Madeira, com 21 votos a favor 
(PSD), 2 contra (UDP) e absten
¢es do PS e CDS, foi aprovado, 
na generalidade, o orcamento pa
ra 1979 daquela Regiilo Aut6no
ma, bern como o respectivo pro
grama de execucilo do plano a me
dio prazo (77 / 80). 

0 orcamento agora aprovado 
tern om valor de 7 milhoes 873 mil 
e 412 contos e preve urn defice de 
5 milhoes 468 mil e 723 contos 
(mais 120 por cento que o de 
1978) dos quais 4 milhOes 733 mil 
e 703 contos terilo de ser financia
dos pelo Orcamento Geral do Es
tado. Do conjunto das Secretarias 
Regionais que maior orcamento 
apresentaram, destacam -se a dos 
Assuntos Sociais e Saude (com 2 
milhOes, 80 mil e 770 contos), a 
do Equipamento Social (com I 
milha.o 730 mil e 460 contos) e, fi
nalmente, a do Planeamento e Fi
nancas. com I milhilo 467 mile 61 
contos. 

Neste orcamento, estilo previs
toa 3 milhoes 211 mile 994 contos 
para despesas do Plano, dos quais 
se destacam I milhilo e 770 contos 
para transportes e comunicac0es, 
886 mil e 224 contos para investi
mentos na habitacilo e urbanismo 
e 252 mile 100 contos para inves
timentos nos sectores da agricul
tura, silvicultura e pecuaria. 

DESSANILIZACAO 
DO PORTO SANTO 

Uma estacilo de dessalinizacao 
de agua do mar, atraves da ener
gia solar, devera ser construida na 
ilha de Porto Santo, ao abrigo do 
acordo de cooperacilo entre Por
tugal e a Republica Federal da 
Alemanha. 

0 novo processo, que ira ser 
posto em pratica a breve prazo, 
foi concebido para ser ap.licado 
em qualquer zona de Portugal. De 
salientar que, caso o projecto se 
concretize a estacilo, ap6s tres 
anos de funcionamento, sera en
tregue ao Estado portugues. 

«Vicente, fotografo», este e o titulo de w n filme, j a estreado na RT p.J e na RT P·Madeira, 
realizado por Vicente Jorge Silva e in.spirado no primeiro estudio /otogrti/ico portugues, e um dos pri
meiros do mundo, pro priedade do madeirense Vicente. Vicente (o fotograjo)- bisavo do autor do 
/ilme- /otografou personalidades importantes nos fins do seculo XIX e principios do presente, entre 
as quais a celebre imperatriz Sissi, da Austria, para alem de ser autor de muitos apontamentos que 
perfazem uma quase recon.stituit;iio pela imagem de toda uma epoca hist6rica. 

EMPRESA BALEEIRA 
MADEIRENSE 
ASSOGIA-SE 

A FIRMA INGLESA 

A Empresa Baleeira da Madei
ra, que se dedica exclusivamente a 

captura e transformacilo de ceta
ceos na regiilo, pod era vir, a breve 
prazo, a associar-se a uma conge
nere inglesa, a fim de efectuar urn 
melhor aproveitamento das espe
cies que demandam as aguas ma
deirenses. Caso as negociac0es em 
curso se concretizem, a referida 
empresa, operando ainda em mol
des artesanais, passara a ter uma 
nova dimensilo, estando previsto 
que seja incorporado na sua frota 
urn moderno navio de caca a ba
leia. 

A empresa da Madeira captu
rou ate ao passado mes de Outu
bro 52 cachalotes, que produzi
ram 131 220 quilos de oleo, 
19 740 quilos de farinha de carne 
e 32 090 quilos de farinha de os
sos. Os oleos silo, na esmagadora 
maioria, destinados a paises da 
Europa Centra.! e as farinhas silo 
consumidlls na regiilo, onde silo 
utilizadas em racoes para o gado. 

Dai a importancia que, para o 

incremento desta industria, repre
senta a concretiza~ao deste con
trato. 

EXPORTACAO 
DE VINHOS 

A Regiao Aut6noma da Madei
ra exportou, entre Janeiro e Se
tembro do ano findo, tres milhoes 
e oitenta e sete millitros de vinhos 
generosos, no valor de cerca de 

\ .182 miihoes e setecentos mil escu
\dos, o que traduz urn decrescimo 
de cerca de 35 I mil litros e urn 
acrescimo no valor exportado de 
cerca de 40 milhoes e 546 mil escu
dos, em reiaciio a igual periodo do 
ano anterior. A Franca, com urn 
milhilo e 153 mil litros (mais de 
urn terco do total exportado) foi o 
mator cliente da Madeira, 
seguindo-se a Alemanha Federal, 
com 415 325 litros e a lnglaterra, 
com 301 101 litros. 
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0 pr~sidente cessante da Assemblei(l do Tratado du Atlantica Nurtt•, «sir» (;eo/frey de 
FreitM, ao cliscursar na abertura dos trabalhos, •·m sessiio realizada no hemirirlo til.' S. Bentu. 

24.A ASSEMBLEIA 
DO TRATADO 

DO ATlANTICO 
NORTE 

<&.: cada vez menos possivel ei!IC8rar a defesa da Europa sem ter em 
conta a evolu~lio do continente africall(), que afectou o nosso passado e 
que condiciooara, no futuro, a viabiliza~o da oossa voca~lio europeia», 
afirmou o Presidente Ramalho Eanes na mensagem que dirigiu aos parti
cipantes .da 24: Assembleia Anual do Tratado do Attantico Norte que 
decorreu em Lisboa. 

Num outro passo daquela mensagem - que 
foi !ida pelo presidente da Assembleia da Repu
blica, Te6filo Carvalho dos Santos-, o Chefe 
de Estado portugues sublinhava que "mlo nos 
oferecem duvidas sobre a actualidade dos prin
cipios da Alian~. nem sobre a plena validade 
dos principios que a enformam", acrescentan
do que "Portugal partilha o entendimento de 
que a dimensllo cultural e politica e tambem es
sencial a eficacia do esfor~o integrado de segu
ran~a europeia e atlantica". 

Na sua comunica~o. Ramalho Eanes fez 
tam bern notar que "e insuficiente considerar o 
vector militar determinante da defesa aliada", 
pois "o nosso futuro joga-se na estabilidade 
das institui~Oes democraticas e na sua capaci
dade de resposta as expectativas generalizadas 
de urn desenvolvimento econ6mico real e equi
librado, que assegure uma verdadeira justica 
social". 

0 Presidente Eanes reafirmou ainda na sua 
mensagem, que "Portugal tern consciencia do 
seu contributo humano, politico, diplomatico e 
estrategico para o sistema de defesa do AtHimi
co e esui disposto a valoriza-lo e a defende-lo 
na sua integridade, pelos seus pr6prios meios e 
com o apoio indispensavel dos seus aliados". 

Nesta Assembleia anual, realizada em Lis
boa, participaram duzentos delegados dos 
quinze paises signatarios do Tratado do Allan
tico Norte. A delega~o portuguesa foi consti
tuida pelos deputados Jose Luis Nunes -que 
presidiu - , Angelo Correia, Jaime Gama, 
Sousa Franco e Adriano Vasco Rodri~u~ 

Comissoes especializadas 

Nas primeiras sessoes, efectuadas na Funda
~ao Calouste Gulbenkian, os parlamentares es
tiveram reunidos em cinco comissoes (econ6-
mica, educa~llo e assuntos culturais e informa
tivos, militar, politica, cientifica e t~nica) ten
do participado depois nas sessOes plenarias que 
decorreram na Assembleia da Republica. 

Na comissao polhica, o deputado Almeida 
Santos (PS) fez uma interven~o sobre a Cons
titui~o Portuguesa. Urn outro deputado por
tugues, Alfredo de Sousa (PSD), foi convicado 
a pronunciar -se per ante a comissao ecoo6mica 
sobre alguns aspectos da economia do nosso 
Pais. Al~da Baptista e Azeredo Perdigllo, pre
sidente da Funda~o Gulbenkian, analisaram 
os principais problemas da cultura em Portu
gal, em discursos pronunciados perante a com
sisao de assuntos culturais e informativos. Por 
sua vez, na comissao cientlfica e t~nica 

registou-se a interven~Ao de Mota Santos - di
rector do departamento portugues para a Pro
tec~o do Meio Ambiente -, que falou da po
litica actual de Portugal nesta materia. 

0 general Dias Costa Gomes, foi o orador 
convidado pela Comissao Militar da Assem
bleia, tendo abordado o tema "As For~ Ar
madas Portuguesas e a NATO". 



Joseph Luns, secreuirio-geral da Organ.iza
{Oo do Tratado do Atltintico Norte (NATO) . 

Discurso de Joseph Luns 

"A Europa, tal como a Roma antiga, nao se 
pode construir num s6 dia, sendo natural que a 
sua edifica~l!o requeira aturados esfor~s. os 
quais na minha opinil!o pessoal, tern sido de· 
masiado prolongados. A cada fase da sua cons
tru~o correspondem ambi¢es especificas. 
Emprestar uma alma e urn espirito a Europa, 
significa emprestar urna alma a urn espirito su
plementares a Alianca Atlantica", declarou Jo
seph Luns, secretario-geral da NATO, ao dis
cursar na abertura da primeira sessl!o plenllria 
da Assembleia do Tratado do Atl!ntico Norte, 
no hemiciclo deS. Bento. 

Depois de manifestar a opinil!o de que as 
pr6ximas elei¢es para o Parlamento Europeu 
nl!o colidem com a representatividade da As
sembleia do Atlantico Norte- de §rnbito terri
torial mais vasto e representando maior mirne
ro de na~Oes da comunidade ocidental -, Jo
seph Luns referiu-se as dificuldades existentes 
na defesa do flanco sui da NATO, situacao que 
considerou "preocupante", e anunciou que es
tl!o em estudo modalidades de assistencia eco
n6mica a Portugal, Grecia e Turquia, os "pai
ses membro da Alianca menos favorecidos", 
conforme salientou. E a este prop6sito, o 
secretario-geral da NATO manifestaria a opi
nil!o de que os paises membros da Alianr,:a de· 
verllo, no seu pr6prio interesse, "proceder a 
uma revisllo dos principios que regem a sua po
litica de assistencia ao Terceiro Mundo", 
acrescentando: "Quanto se veri fica que o auxi
lio prestado aos paises do Terceiro Mundo se 
eleva anualmente a biliOes de d61ares e que pai
ses como Portugal e a Turquia, e em menor es
cala, a Grecia, apenas podem obter quantidas 
muito infeirores pelo facto de estarem sujeitos 
a criterios muito mais rigidos, e legitimo inter
rogarmo-nos se nao estaremos a sacrificar os 
nossos interesses aos nossos ideais" . 

0 secretario-geral da NATO adiantaria, 
mais tarde, que a Forca Aerea Portuguesa sera 

em breve reforcada com SO aviOes-"car,:as" F
S-E, que serllo cedidos pelos Estados Unidos, 
no ambito de urn programa que preve urna re
rnodelar,:l!o progressiva das For~as Armadas 
Portuguesas. Os primeiros vinte aviOes desse ti
po serllo entregues ap6s a assinatura dos acor
dos sobre a utilizacl!o pelos EUA da base aerea 
das Lajes, nos A~res. Portugal recebeni ain
da, dentro deste programa, urn novo aviao 
" Hercules C-130" , para transporte de tropas, 
elevando-se, assirn, para seis o nurnero total de 
unidades desse tipo ao servi~ da FAP. 

Por outro !ado, e ainda segundo Joseph 
Luns, Portugal vender{l a Col6mbia quatro 
corvetas que estiverarn ao servi~ durante a 
guerra colonial, empregando a verba assim ob
tida na aquisi~o de tres cascos do tipo "Ama
zon" - os charnados pequenos "destroyers" 
- a Grl!-Bretanha. Estes navios servirao para 
patrulhar a zona econ6mica de duzentas milhas 
de aguas territoriais, especial mente na Area dos 
A~res. 

0 nosso Pais receberll tarnbem novos blinda-

dos e outro equipamento militar para apetre
chamento da brigada NATO. 

Uma questio priorltaria 

0 auxUio militar da NATO a Portugal cons
tituiu, alills, urn dos principais temas da confe
rencia de imprensa concedida por Joseph Luns 
e que decorreu nurn hotel da capital. 

Aquele dirigente da Alianca Atlantica reve
lou que uma comissao especial foi encarregada 
de debater o apetrechamento das Forr,:as Arma
das Portuguesas- questllo considerada priori
tllria - , alem da correspondente dotar,:llo de 
pessoal e treino de tropas. Jospeh Luns acen
tuaria, a prop6sito, a irnportancia de Portugal 
no contexte da Alianca, dado que o Comando 
lberlant - instalado no nosso pais - controla 
o Atlantico ate a costa das Caralbas. 

Tendo em conta que a referida comissao es
pecial encarregada de estudar a concessllo de 
auxili militar a Portugal, analisar{l, na mesma 

Quctro imagen.s das sessoes reali:adas na Assembleia da Republiro ( t m cima) ~ na Fun 
da~iio Culbenkian (em baixo), onde se destaca a d!'putado Jose Luis NuMs, qut prtsidiu 
a delega~Oo portuguesa. 
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ocasiil.o, identico apoio a Gnicia e Turquia, o 
secretflrio-geral da NATO fez tambe1;11 notar 
aos jornalistas a imponincia da zona rl;lediter
rinica, face a "fone presen~ naval sovietica", 
factor primordial a considerar oela NATO. 

Respondendo a uma pergunta sobre a possi
vel adesil.o da Espanha ao Tratado do Atlintico 
None, Joseph Luns disse que a entrada daque
le pals ajudaria a ref or~ consideravelmente a 
capacidade da defesa da NATO, aurnentando 
as garantias de paz. No entanto, segundo sa
lientou, a NATO nil.o convidou a Espanha a 
penencer A Alian,.a, "uma vez que s6 o povo 
espanhol pode tomar tal decisil.o". 

Sessio de encerramento 

A sessil.o de encerramento desta 24. • Assem
bleia do Tratado do Atlintico None seria mar
cada pela interven~o do general Alexander 
Haig, comandante supremo das for,.as da NA
TO na Europa, que apontou a necessidade de 
ref or~ a solidariedade ocidental para enfren
tar "o maior desafio do poder sovietico". Se
gundo o general Haig, - que posteriormente 
concedeu uma conferencia de Imprensa -, pa
ra alem de ser indispensavel a manuten~o do 
equilibrio de for~ na zona central da Europa, 
com o correspondente aurnento das despesas 
militares, ten~ de verificar-se uma maior coor
dena~o entre os palses ocidentais nos domi
nios politico, econ6mico e militar. 

Urn outro facto relevante nesta ultima sessil.o 
foi a aprova~o -como voto contrflrio da de
lega~o francesa - de uma recomenda~o em 
que se pede aos paises da NATO que apoiem os 
esfor~s dos Estados Unidos no sentido da 
conclusil.o com a URSS de urn novo acordo so
bre limita~Ao de arrnas estrategicas, designado 
por "SALT-2". As restantes directrizes - de 
efeito meramente indicativo - aprovadas pe
los parlamentares da Assernbleia do Atl4ntico 
None no capitulo da limita~o de armamento 
estrategico, apontam para a necessidade de re
du~ dos arsenais nucleares dos dois blocos mi
litates que se defrontam. 

"Um fxlto para Portugal" 

Num encontro com a Imprensa, realizado no 
hemiciclo de S. Bento, ap6s a conclusil.o dos 
trabalhos da 24. • Assembleia do Tratado do 
Atlintico Norte, o deputado Jose Luis Nunes 
- que, como referimos, chefiou a delega~o 
portuguesa - teve ocasiil.o de sublinhar a im
portincia politica do acontecimento"conside
rando que a realiza~o do mesmo constituiu 
"urn exito para Ponugal". 

0 presidente da delega~o portuguesa 
referiu-se tambem "as directivas que se tra~

ram para valoriza~o das nossas For~ Arma
das", salientando que " esta, ~este momento, 
abeno o caminho para urn auxUio militar da 

NATO a Ponugal". Para alem de urn apoio di· 
recto, traduzido nos equipamentos que podem 
ser cedidos as For~ Armas do nosso Pais, Jo
se Luls Nunes acentuou, igualmente, que tal 
auxilio pode revestir urna forma indirecta, 
atraves de incentivos a unidades industriais li
gadas ao sector militar. Aquele deputado re
cordou, a prop6sito, que as citadas unidades 
fabris nil.o estao a laborar em pleno, situando
se a sua produ~o a niveis ligeiramente superio
res a 60 por cento, quando existem dominios, 
nomedamente no que respeita a cal,.ado e mes
mo a material de guerra, ern que estamos em 
condi¢cs de fornecer resposta adequada a 
maiores encomendas, o que representaria urn 
apreciavel contributo para a resolu~o de crise 
econ6mica que Ponugal atravessa. 

Freitas Cruz 
em Bruxelas 

Ministro dos Negocios Estrangeiros, embai· 
:wdor FreiUJs Cruz. 

"A discusslo do auxUio econ6mico aos pai
ses mais desfavorecidos mostra que na NATO 
se reconhece que a Defesa depende nil.o apenas 
dos armamentos mas da estabilidade econ6mi
ca interna desses paises", afirmou o ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros, embaixador Fren
tas Cruz, a sua chegada a Lisboa, proveniente 
de Bruxelas, on de participou na reuniil.o plena
ria do Conselho Ministerial da NATO. 

Tal auxilio que, segundo aquele membro do 
Governo ponugues, se inscreve "nos aspectos 
puramente civis da coopera~o atlAntica" e na
da tern a ver com as considera~ de ordern 
militar, sera fomecido "a panir de con versa
~ bilaterais" entre Ponugal, Grecia e Tur
quia - os paises mais desfavorecidos da NA· 
TO - e os restantes rnembros da Alianca. 

"Nil.o foi estabelecido ainda qualquer pro
grama especifico", salientou, no entanto, Frei
tas Cruz, que sublinharia, por outro lado, aos 
jornalistas "nunca ter estado em causa a fideli
dade das autoridades ponuguesas ao espirito 
da NATO, mesmo no perlodo posterior ao 25 
De Abril" , nil.o podendo, pois, em rigor, falar
se de "refor~ de interesse de Ponugal por 
aquela organiza~o" . 

Na sessao plenaria do Conselho Ministerial 
da NATO, em Bruxelas, o ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros - que, nesta desloca~o foi 
acompanhado pelo director-geral dos Neg6cios 
Politicos do MNE e pelo responsavel dos as
suntos referentes a Alian,.a - acentuou "a 
complementaridade entre o esfor~ da defesa 
perante a amea,.a externa e a manuten~o de 
niveis satisfat6rios da vida" nos palses mem
bros do Tratado do Atlintico None. 

Foi em resposta a esta tomada de posi~ 
que os demais ministros dos Neg6cios Estran
geiros reiteraram a inten~o dos respectivos 
Govemos de prosseguirem e intensificarem o 
seu auxilio econ6mico aos paises aliados em di
ficuldades, para os ajudar a conseguir "uma 
base indispensavel" ao desenvolvimento das 
suas condicOes econ6micas e sociais. 

Reunilio do 
Comite de Defesa 

da NATO 

Almirante Souto Cru: e tenente·coronel Lou· 
reiro dos Santos. 

0 almirante Souto Cruz, vice-c:hefe do Esta
do-General das For~ Armadas, que, acompa
nhado pelo ministro da Defesa, tenente-c:oro
nel Loureiro dos Santos, participou em Bruxe
las na reuniil.o do Comite de Planeamento e De
fesa do nosso Pals para o esfor~ militar da 
NATO depende da resolu~o dos problemas 
econ6mico-financeiros actualmente existentes. 

Souto Cruz referiu, por outro lado, que hou
ve naquela reunilo urna atmosfera de grande 
compreenslo para com as dificuldades eoon6· 
micas de Ponugal, tendo sido manifestado o 
desejo, por pane dos restantes palses da Alian
,.a, de contribuir para que elas passarn ser rapi
damente ultrapassadas. • 
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A Historia antes de Cristo 

Povoada pelos romanos e, an
tes deles por diversos povos, toda 
a Peninsula Iberica acumulou inu
meros vestigios hist6ricos. No en
tanto, raras sAo as vezes que tais 
vestigios prevaleceram em condi
C(Ies de durabilidade ate aos nos
sos dias e, amiude, em seculos 
passados, encontramos refereq
cias a ruinas, templos, necr6po 
les, entretanto desaparecidas. oe 
alguns desses vestigios reata a gra- ' 
vura a pena que os renascentistas 
utilizaram com mestria e requinte, 
unica mem6ria descritiva daquilo 
que foi destruido por calamidade 
natural ou muito simplesmente 
pela incuria ou ignorancia dos ho
mens. Assim sucede com aquilo 
que se sabe do Algarve no periodo 
antes de Cristo. Mas, sublinhe-se, 
toda esta introducAo vern a pro
p6sito de algumas designaC(Ies 
atribuidas ao Algarve ou suas rai
zes, assim como a cidades desapa
recidas. 

Entre todas, encontram-se as 
designaC(Ies, anteriores a Cristo 
de Lucena e Turdetania. A segun
da era mais uma parcela da Lusi
tania e tinha, entre outras duas ci
dades importantes: Oss6noba, a 
capital por assim dizer e Balsa. Na 
Turdetania,cuja civilizacAo e cul
tura foram elogiadas por Estra
blio (ge6grafo grego nasddo na 
Capad6cia, autor de uma preciosa 
«Geografia», morto no reinado 
do imperador Tiberio), viviam os 
Turdetanos, que seriam descen
dentes directos ou indirectos dos 
CUneos. Os Turdetanos possuiam 
leis escritas em verso, facto sufi
cientemente singular para que Es
trablio os admirasse e descrevesse. 
Como monumento proximo deste 
povo, existe a necropole de Alca
lar, da idade do bronze, descober
ta pelo padre Nunes da Gloria e 
constituindo urn dos exemplares 
mais notaveis da arquitectura tu
mular da idade do bronze na Pe
ninsula Iberica. 

Cartaglneses e Gregos 

No entanto, nlio devemos es
quecer que o Algarve oferecia (tal 
como hoje) pequenos portos natu
rais que constituiam urn aliciante 
convite as comunidades de pesca
dores e mercadores, para que ali 
estabelecessem pequenos aglome
rados habitacionais. 

Os destemidos aventureiros de 
Cartago desembarcaram no Al
garve, aliados aos Fenicios, povo 
que acabaram por dominar. Aos 
cartagineses (Oo.J aos celtas) se atri
bui a fundacAo da localidade que 
deu origem a Faro, e a de Portus 
Annibalis, antepassada presumi
vel de Portimlio. Bohodes, gover-

Duas epocas distintas na Historia do Algarve: algumas das pefias 
expostas no Museu Arqueologico de Lagos e, em baixo, um aspert" 
das ruinas romanas de Milreu. 

nador cartagines, teria construido 
Lacobriga. Tern sido encomrados 
adornos e utensilios fenicios e car
tagineses, assim como explora
C(Ies mineiras desse remoto tem
po, testemunho de que para l<i da 
lend a, a Hist6ria teve vida real e 
especifica. Mas, a fabulosa e len
daria hist6ria do Algarve, pode 
remontar mais Ionge: nem mais 
nem menos que 400 anos a. de C.! 
Conta-se que uma embarca~ao 

tripulada por gregos, inimigos dos 
cartagineses que lhes disputavam 
o mar mediterranico, foi tomada 
por estes ultimos, junto ao Cabo 
de Sao Vicente. Todavia, reza a 
lenda, o chefe cartagines decidiu 
dar urn territ6rio aos gregos, onde 
eles se fixaram e edificaram uma 
pr6spera comunidade, presume-se 
que Carteia, arruinada pelo mar 
alguns seculos depois. 0 facto e 
que em 1856, perto de Tavira, foi 

encontrada uma inscri~ao sepul
cral em lingua grega, da segunda 
metade do seculo I, e que e a pri
meira nest a lingua, assinalada no 
nosso Pais. 

A Historia desde a epoca 
das Cruzadas 

A dinastia marroquina dos AJ
moadas, que se fundou em 1121, 
Durou ate 1269, tendo dominado 
o sui da Peninsula ao tempo dos 
nossos primeiros reis, desde 
Afonso Henriques a Afonso Ill. 
Os Alm6adas, ou «OS que creem 
em Deus», foram os sucessores 
dos Almoravidas, outra dinastia 
marroquina, acusada de politeis
mo. Nesta dinastia e em toda a ga
ma variada da sua cultura, Mbi
tos e organiza~ao politica deve ser 
logicamente procurado o passado 
remoto do Algarve e, por conse
guinte, do algarvio contempona
neo, embora ja nao se mante
nham alguns dos seus costumes e 
tradiC(Ies. 

Os arabes chamavam a este ter
rit6rio AI Garb, que significava 
<<pais do ocidente», em rela~o 
aos territorios norte-africanos de 
onde a maioria deles era natural
mente proveniente ,ou en tao pais 
que esta «no !ado onde o sol se 
pOe». Segundo esta no~ao alguns 
ge6grafos arabes chegaram a in
.cluir Lisboa e Braga no AI Garb. 
A epoca, para oriente, o AI Garb 
estendia-se ate a actual cidade es
panhola de Almeria, compreen
dendo muitas cidades lusitanas e 
andaluzas. As terras fronteiras de 
Africa, desde o estreito de Gibral
tar ate Tremencen, davam OS ara
bes 0 nome de Benemerim, isto e 
«Algarve de alem-man>. Quando 
a conquista da Peninsula Iberica 
atingiu o sui de Portugal, os limi
tes do AI Garb come~am a ser 
reduzidos. Os portugueses toma
ram aos arabes a regiilo a ocidente 
do Guadiana e designaram-na por 
Algarve. Os espanh6is conquista
ram a zona a leste do mesmo rio e 
denominaram-na Algarbe. Im
plantada a Republica em 1910, foi 
eliminada a designa~ao de Reino 
do Algarve, usada desde a con
quista do territ6rio. 

Influencia Arabe 

Nclo se pode falar do Algarve 
sem render uma homenagem his
torica a influencia da cultura isla
mica em Portugal e, nomeada
mente, nesta provincia, onde ela 
mais se demorou, com particular 
beleza e profundas raizes. 

Ainda hoje, as palavras de ori
gem arabe silo as centenas no lexi
co portugues. Mas entre todas as 
provincias, excluindo o Alentejo 



Silves: vista parcial da cidade 
e dois detalhes do castelo. Ort· 
trora designada «Clelb'», a ci· 
dade de Silves tornou·se ca· 
pita/ de um dos mais ricos 
principados algarvios e a mais 
importante urbe da Peninsula, 
rivalizando com Cordova. So 
em 1294 seria definitivamenle 
incluida nos dominios da Coroa 
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que lhe sofreu as influencias de 
modo quase identico, e principal
mente o Algarve a sua regil!o pri
vilegiada. Tern origem arabe os 
vocabulos com~dos por ode e 
ben e quase todos os iniciados por 
a/. 

Da vasta e rica galeria das nota
veis figuras do lsll!o que viveram e 
morreram no Algarve, nl!o pode
remos deixar de fazer referenda 
aos que a hist6ria distinguiu e a 
Ieoda envolveu em poesia. Poesia 
que ainda respiraram muitos dos 
nossos melhores artistas do seculo 
XIX. Por outro lado, para sermos 
justos e correctos, conforme 
apraz a Hist6ria, devemos acres
centar que a designael!o de arabes 
e assaz c6moda e generica, pois 
determina as gentes arabes, sirias, 
persas, eglpcias e berberes, unidas 
por fe comum, e que vieram ate 
aqui no seculo VIII. 

Algumas figuras arabes 
e domlnios em que 

se distlnguiram 

Os silvenses lbne Mozaine, his
toriador; Ibne Badrune, poeta e 
escritor; Abd-EI-Malek, historia
dor e jurisconsulto; Xilbia e Ma
riam, poetisas; Ibne Caci, fil6so
fo; e Ibne Abide, fil6sofo, jurista, 
astr6nomo e governador de Sil
ves; o louietano AI Oriani, fil6so
fo; o farense AI-Aiam, fil6sofo e 
comentador de poesia; e os poetas 
lbne Amar, de Estombar, Ibne 
Darrag, de Cacela, e Abu Otman, 
de Tavira. Finalmente o maior 
cantor das mulheres e das belezas 
silvenses foi o rei poeta AJ. 
Motamide, nascido em Beja. Es
tes sl!o alguns nomes, entre mui
tos, dos que ficaram para a poste
ridade. 

Da poetisa Xilbia conhecem-se 
alguns pormenores sobre a sua vi
da. Sabe-se que dirigiu uma vez 
urn requerimento escrito em verso 
ao sultl!o alm6ada que, tendo in
vadido o sui de Portugal, passou 
por Silves. Pedia-lhe que supri
misse alguns impastos pagos pelos 
habitantes da cidade. 0 sultl!o leu 
o poema, gostou e deferiu o «re
querimento» como hoje podera 
dizer-se. Miriam, por seu turno, 
era conhecida em toda a zona mu
~ulmana da Peninsula Iberica. 
Alem de poetisa foi professora de 
filosofia, literatura e ret6rica, em 
Sevilha e C6rdova. 

A importiiocia de S ilves 

Tera certamente notado o leitor 
a quantidado de homens de letras 
e ciencia originarios da cidade, de 
Silves ou nela instalados. 0 facto 
deve-se a que a cidade, que no 
tempo era designada por Chelb, 
foi uma esplendorosa capital de 

urn dos principados mais ricos do 
Garb, tendo-se mesmo tornado a 
cidade mais forte da Peninsula, a 
ponto de rivalizar com a de COr
dova e seu califado. Sabe-se que a 
epoca da sua maior projecel!o es
piritual teve Iugar no tempo dos 
Muridas, em meados do seculo 
XII, sob o dominio de Ubne Caci, 
chegando a cidade a cunhar moe-

oazares recheaaos Cle prec•os•aa
des orientais, cercada de pomares 
vi~sos e jardins». 

Conquistada aos arabes em 
1189, por D. Sancho I, retomada 
por Yacube no mesmo ano, seria 
reconquistada por D. Paio Peres 
Correia, ao servi~ de D. Afonso 
III em 1249, integrando-se defini
tivamente na soberania portugue-

Vista Cera! de Faro e de Tavira no seculo XVII, segundo ;trat•ra"s 

da pr6pria. Viveram no interior e 
exterior das suas muralhas deze
nas de milhar de pessoas. Oliveira 
Man ins, na sua «Hist6ria de Por
tugal>>, afirma-nos que ela era 
«Opulenta em tesouros e formosa 
em constru~. vestida de pala
cios coroados por terra~s de 
marmore, cortada de ruas com 

sa. As sucessivas invasOes dos 
cristl!os, a pilhagem de cruzados 
mercenarios ao servi~ de Portu
gal na sua conquista e, inclusive, 
o gosto austero e s6brio desses 
cristl!os, de ceno modo barbaros 
e primitivos, sl!o as causas direc
tas e indirectas da gradual perda 
de imporUincia dessa faustosa ci-

dade do sui. Facto muitas vezes 
ignorado pelos historiadores que, 
na cegueira de j usti ficarem a con
quista cristl! (ou reconquista se
gundo outros), ignoram os aspec
tos necessariamente negativos que 
ela intrinsecamente implicava, pe
la cultura oposta que representava 
e pela moral e primitivismo que 
imprimiu a regiOes possuidoras de 

cultura mais forte e evoluida, co
mo foi o caso da ishimica. De res
to, e sintomatiCO DOtar que se OS 

cristl!os conquistaram territ6rio 
aos arabes, a influencia destes na 
administrael!o, lingua, ci~encia, 

navega~l!o e agricultura, perdu· 
rou. inclusive, ate quase aos nos· 
sos dias. • 



«I l'llto mareiro fresco. encapelando le••edtl'lllf! a 
agua em ondas verdes, jloridas de espum11 efe • 
mera. A rag em que soda os pulmiies ( ... ). 0 ceu, 
de um azul imensissimo, esta como que espojado 
de pequenas nuvens: a pont a do A /tar perjila ·se 
com o seu rerone sirarusano, e pouco a pouro, ao 
declinar do Sol. acende-se em oiro.» 

Alanut>l T,.ix~ra Gomn 
(1860·1941) 
"x"rto do lim> 



Tavim : lgrcya do Carmo 



Faro: arro do cidatf< 

Ta•·ira: arro do tid d 
do antigo muralha~ e e parte 

A /je:ur: /greya 1\ Ol'O 





Actual Divisiio Administra~o 

0 Algarve possui urn unico dis
lrito, o de Faro. 0 seu territ6rio 
mede 160 quil6metros de compri
mento, desde o Cabo de Sao Vi
cente a Vila Real de Santo Anto
nio, e 40 quil6metros na sua 
maior largura, de Faro a ribeira 
Vasca:o. Tern cerca de 200 quilo
metros de costa, dos quais 155 no 
sui. A costa e rochosa desde o ex
tremo noroeste ate proximo do 
Cabo de Santa Maria. Oeste ulti
mo ate Vila Real de Santo Anto
nio ha apenas areias. Possui tam
bern algumas ilhas encostadas ao 
litoral: Barreta, Fuzeta, Culatra, 
Armona e Tavira. A provincia e 
limitada ao norte pelo Baixo 
Alentejo, a leste pela Espanha, da 
qual a separa o rio Guadiana, e a 
sui e oeste pelo Oceano Atlantico. 

No distrito de Faro hll 16 con
celhos que se dividem por 71 fre
guesias. Segundo o censo de 1970, 
habitavam a provincia 266 600 
pessoas, numero inferior em 
44 680 ao obtido na contagem de 
1960, e que corresponde a urn de
crescimo de 14 por cento, provo
cado pela emigrat;ao. 

Ha cinco cidades no distrito de 
Faro: a capital, que !he da o no
me, Lagos, Portimao, Silves eTa
vira. E II vilas; Albufeira, Alcou
tim, Aljezur, Castro Marim, La
goa, Louie, Monchique, Olhao, 
Silo Bras de Alportel, VIla do Bis
po, e Vila Real de Santo Antonio. 

Um Cllma Excepcional 

0 clima do Algarve, de caracte
risticas mediterdinicas puras, com 
urn Jnverno temperado e urn Ve
ri!o quente, e o melhor de Portu
gal. As temperaturas medias do ar 
sao: Primavera, 19 graus; Verao, 
25; Outono, 22; e Inverno, 16,2 
graus. A media de horas de sol 
por ano e de 3200. A influencia da 
localizaci!o do territorio, que as 
serras protegem contra os ventos 
frios do norte, justifica a inexis
tencia de temperaturas baixas no 
Jnverno; 0 clima e beneficiado pe
la vizinhanca da corrente do Gol
fo, que passa no Atlantico. Yen
los maritimos que sopram duran
te algumas horas, suavizam o ca
lor nos dias de Verao. Em contra
partida a provincia recebe poucas 
chuvas, sendo o Barlavento, a zo
na ocidental. 

Em consequencia deste clima de 

except;ao, a flora algarvia e de ti
po mediterranico, isto e identica a 
das regioes semi-tropicais. 

Agricu ltura e Flora 

As principais arvores do Algar
ve sao, na serra, o sobreiro, azi
nheiro, pinheiro, castanheiro, eu
calipto e medronheiro, estando a 
ultima actualmente a ceder a sua 
area ao eucalipto; nas zonas bai
xas temos a amendoeira, figueira, 
alfarrobeira, laranjeira, romazei
ra, damasqueiro, pereiro, pereira, 
macieira, cerejeira, marmeleiro, 
ameixoeira, nogueira, nespereira 
e oliveira. 

Tern a maior importancia para 
a economia local a exportacao de 
frutos, entre os quais, e principal
mente, a amendoa, o figo seco e a 
alfarroba. Este ultimo fruto 
encontra-se em fase de decaden
cia, tendo deixado praticamente 
de ser utilizado na alimentacao do 
gado, sendo substituido por ra
coes de fabrico mais avancado. A 
superficie reservada a videi ra ocu
pa extensao apreciavel, de cujas 
uvas se fabricam bons vinhos, tais 
como os de Lagoa e Moncarapa
cho. Do medronho e do figo 
destilam-se gostosas aguardentes. 

Em tempos nao muito idos, do 
sope das serras, colhiam-se o su
magre, carasco, carapeto, espar
to, pita e diversas outras plantas 
medicinais com que a populat;ao 
se medicamentava. Os campos al
garvios produzem ainda alguns 
cereais, batatas, legumes e flores. 

A P esca 

A pesca e uma das actividades 
mais importantes e emprega boa 
parte da populacao laboriosa da 
zona costeira do Algarve, onde a 
industria conserveira tern grande 
relevo. 

Antigamente, as aguas do Al
garve mediterranico eram fartas 
de atum e especies similares. Ho
je, a sua pesca esta em declinio. A 
pesca efectua-se na epoca da deso
va, entre fins de Abril e fins de Ju
nho, deslocando-se esta especie 
em cardumes, geralmente prove
nientes do Sudoeste, e que se diri
gem para Nordeste, aproximan
do-se, assim, a caminho do Medi
terraneo da costa algarvia. 

A apanha do atum, faz-se por 
armacQes fixas, "almadravas" 

do quotidiano algarvio: um moinho, 
perto de Albu/eira, e os inconfundiveis barcos de pesca no arecd 
de Quarteira. 

lhe chamavam os antigos. Hoje, 
esta faina e conhecida pela "tou
rada do mar". 

As Praias 

S6 existe uma maneira eficaz de 
ver e apreciar as fabulosas e tepi
das praias algarvias: ve-las do 
mar, percorrendo toda a costa da 
provincia. 

lmaginemos urn barco que cor
Ia as aguas vagarosamente, de 
modo a permitir a observacao e 

\ 
~denti ficat;ao atenta da paisagem. 

A nossa vista desdobrar-se-ao, 
principalmente, as praias de Altu
ras, Verde, Manta Rota, Gacela, 
Cabanas, Tavira, Fuzeta, Art;ao, 
Armona, Faro, Vale de Lobo, 
Quarteira, Falesia, Olhos de 
Agua, Santa Eul:ilia, Maria Lui
sa, Balaia, Oura, · Albufeira, 
Grande, Calheta, Coelha, S. Ra
fael, Baleeira, Armat;ao de Pera, 
Vale de Centianes, Albandeira, 
Marinha, Benagil, Carvalho, Bru-

29 
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xa, Senhora da Rocha, Carvoeiro, 
Paraiso, Valeda Lapa, Caneiros, 
Ferragudo e Praia da Rocha. 
Alem destas, em cartas da regi<lo 
costeira, ainda se podem mencio
nar quarenta e duas outras, entre 
as quais se destacam Vau, Joao de 
Arem, Tres lrmllos, Alvor, Meia 
Praia e Dona Ana. Mas o que de 
facto se pode considerar exacto e 
que em vez de dizermos que o lito
raJ do Algarve (cerca de 200 qui-
16metros) possui oitenta e duas 
praias, deveremos reconhecer nela 
a existencia de uma praia com i
nua. 

Gastrooom ia 

A gastronomia algarvia e varia
da mas, sobre todas as coisas, o 
peixe e os frutos da regiilo fazem 
as honras a mesa. 

Entre alguns pratos podemos 
citar: acorda de marisoo e arnei
joas na cataplana, regadas com 
vinho de Moncarapacho; carne de 
vaca bifada a moda do Algarve 
que pode ser regada como esplen
doroso vinho de Lagoa; morga
dos de arnendoa; bolo de mel e 
aguardente de medronho a acorn-

panhar o cafe. 
Aqui fica uma lista de especiali-

dades da culimiria regional: gas
pacho algarvio; papas de milho a 
algarvia, com agua de peixe, 
ameijoas ou sardinhas; xerem 
com torresmos; carapaus alima
dos; caldeirada; bife de atum; co
zido algarvio; caracolada; chouri
cinhos de Monchique; morcelas 
algarvias; doces de ovos; morga
dos de arnendoa e figo; bolachas, 
debiques e talhadinhas de arnen
doa; arnendoas enxovalhadas; bo
linhos de Odeleite; Brandinhos de 
Silves; floradas de Lagoa; priscos 

de Bensafrim: tiRelinhas de AJvor 
e nogado do Algarve. 

Artesanato 
Os artesllos do Algarve produ

zem, alem do "bioco" e do "clo
que" (pe~a de vestuario caracte
ristica de Olh<lo e respectivos ta
mancos), a "galocha", que e ou
tro tipo especial de sapatos. Nas 
roupas de Ill sao produzidas, ou 
foram-no em tempo n<lo muito re
moto. as "surianas", "estame
nhas" e "frisas". Depois e por 
ordem de importancia de uso, as 
rendas e bordados; mantas e tape-



tes de trapos; trabalhos de rafia, 
chapeus, chinelas, estores, estei
ras, tapetes e cordas. Nas obras de 
esparto: esteiras, cordas, ceirOes, 
capachos, alforges, alcofas, gol
pelhas, balaios. Ha urn numero 
inftndavel de pe~ de corti~a (ou 
havia em tempos idos) alem de va
silhas de cobre e arame, cantaros 
e bilhas, mos e rebolos ou pedras 
de amolar, feitas de gres, pe~s de 
mobiliario - especialmente o eu
calipto, pinho e mais raramente o 
castanho, especie arb6rea em 
franca extin~o no nosso Pats -
como mesas, cadeiras, caixas, rna
lase bancos, entre os quais se des
tacam os de tesoura, assim como 

• 
pequenas pe~s de madeira, como 
talheres e cajados. Podemos ain
da citar as colmeias de madeira ou 
corti~a; albardas, molins e ar
reios; redes para pesca; artes de 
xavega, tipicamente usadas pelos 
pescadores de Quarteira; objectos 
feitos de conchas; flores artifi
ciais; cestos e canastras de cana 
ou vime; trabalhos em pita e pal
ma; chamines; garrafas e botijas 
de argila esverdeada da Baleeira. 

Evidentemente que muito deste 
artesanaiO foi extinto pelo rodar 
dos tempos, outro e apenas pro
duzido em pequena serie. 0 que 
nllo obsta a que aqui se registe. 

Museus e BibUotecm. 

Possui o Algarve varios mu
seus. Faro conta com cinco, La· 
gos urn, outro em Vila do Bispo e 
urn em Castro Marim. Alem des
tes, ha o de Albufeira e o Museu 
do Monte da Guerreira, em Estei
ramanteus, no concelho de 
Olhllo, que consta de quatro sa
las, cheias de objectos antigos, de 
diferentes epocas, ja cedidos ha 
alguns anos para uma importante 
exposi~o em Londres. 

Das Bibliotecas Publicas enu· 
meram-se as seguintes: a munici · 
pal de Faro, que contem algumas 
raridades; a de Portimllo, criada 
com parte do esp61io de livros de 
Teixeira Gomes; e a de Tavira. 
Algumas colectividades de cultura 
e recreio tambem possuem nota· 
veis bibliotecas; tal e o caso do 
Circulo Cultural do Algarve. Me
rece ainda referencia a biblioteca 
do liceu de Faro, da qual faz parte 
urn legado do professor Teixeira 
Gomes. Entre as bibliotecas parti · 
culares e digna de referenda a do 
dr. Mario Lyster Franco. 

A lmprensa Algarvia 

Chegamos a urn ponto impor
tante da vida desta provincia: a 
sua imprensa regional. Sem sam
bras de exagero podemos dizer 
que a imprensa regional do Algar
ve e das mai' empreendedoras de 
todo o Paise isto nllo e bairrismo, 
contra o qual estamos vacinados, 
pois nllo nos compete a nos ser
mos algarvios ou transmontanos, 
mas simplesmente portugueses. 0 
facto e que a testemunhar este di
namismo existiram ja dois encon
tros da imprensa regional do AI· 
garve e, neste momento, esta a ser 
organizado urn terceiro. A docu
mentacllo que posuimos nllo nos 
permite, contudo, percorrer todos 
os titulos que se conheceram e 
ainda existem na imprensa regio· 
nal da provincia, mas porque com 
ela trabalhamos quase diariamen
te, podemos afirmar que se trata, 
em alguns casos, da mais bern ela
borada e redigida (coisa que nllo 
e, infelizmente, vulgar nos tempos 
que correm) de todo o Pais. sao 
conhecidos alguns titulos, uns 
ainda perduram outros desapare
ceram: em Faro, o "Correio do 
Sui", "0 Algarve", e "Folha do 
Domingo"; em Portimllo o "Co· 
mercio de Portimllo"; em Vila 
Real de Santo Ant6nio, "Jornal 
do Algarve"; em Lagos, "Jornal 
de Lagos"; em Tavira, "Povo AI· 
garvio~· e "0 Tavira"; em Olhllo, 
"0 Sporting Olhanense"; em 
Louie, "A Voz de Louie"; Silves 
possuia, ainda nllo M muitos 
anos. a "Voz do Sui". 

Festas, Romarias 
e Procissiies 

0 Algarve, em materia de fol
clore e conhecido pelo seu ligeiro 
folgar, pela sua musica veloz e pe
los ditos sarcasticos, ou ligeira
mente "apimentados" com a fa
tal nota critica, do seu "Baile 
Mandado". sao multiplas as oca· 
siOes em que tal espirito vivo, pie
no de alegria de viver, se manifes
ta. 

Ele tern a sua disposi~o varias 
festas tradicionais. Na passagem 
do ano, formam-se grupos que to· 
cam e cantam as Janeiras. No I? 
de Maio, durante uma epoca em 
que tal dia era tradicionalmente 
tido como festa do trabalhador a 
impedir pelo regime salazarista, 
os algarvios conservaram a tradi
~o. camuflando-a de excursoes 
as hortas, acontecendo que em al
guns lugares, os participantes se 
deslocavam em carros ou burros 
enfeitados com flores. 

Quando se exibem ranchos fol
cl6ricos, de adultos ou criancas, 
com o mondodor e cantigas ao de
safio, nunca faltam o harmonio, a 
gaita e os ferrinhos, para o corri
dinho e a Ti'Anica. 

Uma Romaria 
Tradicional 

Poderemos afirmar que entre 
todas, a romaria mais tipica e 
mais concorrida do Algarve e a 
fest a da "Mlle Soberana". A 
"Mlle Soberana" e Nossa Senho
ra da Piedade, padroeira da re
gillo de Louie, com uma ermida 
em sua honra, a 2 quilrhetros da 
vila. No domingo de Pascoa, a 
imagem e levada a vila, em cuja 
lgreja de Silo Sebastillo fica ex
posta durante quinze dias, ate que 
se organiza uma procissllo, rumo 
a ermida, indo Nossa Senhora aos 
ombros de alguns homens que, 
acompanhados de filarmonicas, 
realizam a "corrida do andor" 
pela encosta do monte, em cujo 
cimo est a urn pequeno templo. No 
fim da COrrida, tanto OS miJSiCOS 
(que tocam sem cessar) como os 
homens que conduzem o andor fi. 
cam sem folego. 

Alguns a.lgarvios notiveis 

Entre os algarvios que se distin
guiram, e sllo muitos, na Historia 
portuguesa, registem-se os escri
tores Teixeira Gomes, e Julio 
Dantas; os poetas Jollo de Deus, 
Bernardo de Passos, Jollo Lucio, 
C§ndido Guerreiro e Antonio 
Aleixo; os pintores Rasquinho, 
Bernardo Marques, Carlos Porfi
rio e Samora Barros. 
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AGORDOS DE GOOPERACAO ENTRE 
PORTUGAL 

E MARROCOS 
Durante a visita oflclal que o mlnlstro dos 

Nea6clos Estrangelros e Coopera~o de Marro· 
ros, Mobamed Boueetta, efectuou ao nosso 
Pals, fol assinado urn aeordo cultural e clentifi· 
ro que, segundo o c:ornunlcado c:onjunto luso
marroquiDo, " perrnltlra desenvolver a c:oope· 
ra~o nos dornlnios da c:ultura, das cllnc:las, da 
educ:a~o, das artes, do artesanato, da lmpren
sa, da Radlodifusio , da Televisio, do cinema e 
da juventude e desportos". Mobamed Boucet
ta e o seu bornoloao portuguls, Freitas O uz, 
asslnaram tamWm urn acordo de imbito con
sular, prevendo a supressio de vistos , o que 
ptm~ltlra aos naclonals de cada urn dos paises 
dHiocarern« llvremente ao outro pais, para 
estadlas nio superlores a trls meses. Marrocos 
tomou-se, assirn, o segundo Estado 6rabe -
depols da Tunisia - a abotir os vistos consula
res para vl.sltantes portugueses. 

Na capital portuguesa, o ministro marroqui
no foi recebido pelo Presidente Ramalho Ena
nes, pelo Primeiro-Ministro Mota Pinto e pelo 
Presidente da Assembleia da Republica, Te6fi· 

lo Carvalho dos Santos, tendo ainda mantido 
conversa¢es com o ministro dos Neg6cios Es
trangeiros, embaixador Freitas Cruz. 

Segundo o referido comunicado conjunto, 
naquelas conversa¢es foi sublinhado que "o 
quadro juridico que rege as rela¢es entre os 
dois palses permite o desenvolvimento da coo
pera~o nos dominios da industria da marinha 
mercante, dos transportes aereos, da pesca, do 
turismo e da forma~o profissional". 

As rela~s luso-marroquinas foram, alias, 
urn dos temas abordados pelo embaixador 
Freitas Cruz no discurso que pronunciou du
rante o jantar com que obsequiou Mohamed 
Boucetta, e no qual afirmou, a dado passo: 
"Os dois povos encontram•se ligados a valores 
tradicionais e comuns, civiliza~o e cultura, 
fundados nos mesmos ideais de paz e respeito 
pela dignidade do homem, respeito que esta na 
base das nossas posi¢es face aos problemas 
que se suscitam, quer a nlvel mundial, quer a 
nivel regional, nomeadamente da civiliza~o 
em Africa". 

Ao referir, mais adiante, "a maneira harmo· 
niosa" como tern decorrido as negocia~es en· 
tre Portugal e Marrocos nos ultimos anos, o 
ministro dos Neg6cios Estrangeiros salientaria 
a importancia e o alcance dos acordo bilaterais 
agora assinados, os quais, segundo frisou, 
"conduziri!o ao alargamento da nossa coope
ra~ao, que detem potencialidades ainda nao su
ficientemente exploradas". Neste contexto, 
Freitas Cruz mencionou, a titulo de exemplo, 
"a possibilidade de uma participa~o mais acti
va da tecnologia portuguesa em importantes 
empreendimentos marroquinos", em dominios 
como a constru~llo civil a constru~llo naval e a 
pesca. 

"Urn passo em frente" 

A terminar esta sua alocu~o. o mm1stro 
portugues manifestou-se convicto de que a visi
ta de Mohamed Boucetta constituiu "urn passo 
em frente no estreitamento da amizade entre os 
dois povos e no estabelecimento de novas bases 
para uma coopera~o frutuosa entre Portugal e 
Marrocos". 

Numa conferencia de imprensa realizada no 
Palacio das Necessidades, o ministro marro
quino dos Neg6cios Estrangeiros e Coopera~o 
anunciou que o seu hom6logo portuguese uma 

Boucetta ao ser recebido pelo 
Primeiro-ministro Mota Pinto. 

delega~o da Assembleia da Republica visita· 
rllo Marrocos em data pr6xima. 

Neste encontro com os jornalistas, Moha· 
med Boucetta considerou que a coopera~o 
luso-marroquina "nllo satisfaz as ambi~Oes", 
de ambos os palses, uma vez que o volume das 
trocas comerciais e ainda reduzido e silo limit a
dos os sectores abrangidos. Referiu, a prop6si
to, que s6 o fosfato representa cerca de 90 por 
cento das exporta~s marroquinas para Por
tugal, e que o nosso Pais exporta para Marro
cos pouco mais do que madei ras e algumas ma
quinas. 

Depois de reafirmar o interesse de sectores 
como a pesca, a constru~o naval e o turismo, 
no dominio da coopera~o comercial, o minis
tro Mohamed Boucetta apontou como exem
plos positivos, neste aspecto, a participa~o 
portuguesa na constru~ilo de uma fabrica de ci

Freitas Cruz, durante a assinatura du ucordo de coope· mento em Oudja e de urn complexo de refina-
rias noutra localidade marroquina. • 
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UNICEF PROMOVE 
COMEMORACOES DO -

AND 
INTERNACIONAL 

DA CRIANCA 
" 0 Ano lntemaclonal da Crian~a . a come

morar em 1979, e uma oportunldade (mica pa
ra cbamar a aten~o de governantes e outras 
for~ vivas para os problemas das crian~ 

portuguesas", declarou o dr. Reinhard Frei
berg, responsavel pelas Rela~ Exteriores da 
UNICEF (Fundo das Na~ unldas para a ln
fincia) que se deslocou recentemente a Portu
gal em vislta de trabalbo. 

Conheoer o trabalho desenvolvido pela As
sociat;:lo dos Amigos da UNICEF, elaborar o 
plano de actividades em Portugal para os pr6-
ximos anos e preparar as comemora~ do 
Ano lntemacional da Crianca foram os princi
pais objec:tivos desta visita de Reinhard Frei
berg. 

A Associat;:ao dos Amigos da UNICEF, 
constituida por urn grupa de voluntarios, tern 
conseguido - apesar das gran des di ficuldades 
materiais com que se debate - desenvolver no 
nosso Pais urn trabalho merit6rio de divulga-

-~llo das grandes linhas de conduta que, a nivel 
mundial, sllo tomadas em relat;:ao a inflincia. 
Esse trabalho foi elogiado pelo dr. Freiberg 
que, alias, o considerou "muito bern encami
nhado", salientando, no entanto, que "a Asso
ciat;:ao precisa de ser apaiada". 

Refira-se que 25 por cento do apoio de que a 
UNICEF disp(je e proveniente de organizacOes 
nllo oficiais (grupos de amigos e dadivas indivi
duais) dependendo, na pcrcentagem restante, 
das contribui~ dos paises membros. 

Aquele organismo internacional atribui 
grande impartancia ao trabalho de voluntanos, 
porque e "normalmente muito activo e interve
niente". 

Reinhard Freiberg pensa que Portugal reune 
neste momento condicOes importantes para 
uma completa tomada de consciencia dos pro
blemas de infancia. Assim, ere que chegou a al 
tura de pressionar as entidades responsaveis 
para que estas "promovam medidas concretas 
de protect;:lo a crianca ... 

Convira recordar que se completa este ano o 
20. 0 aniversario sobre a data em que todos os 
paises do Mundo assinaram nas Na~ Unidas 
a Declarat;:ao dos Oireitos da Crianca. "Agora 
e o momento das pessoas reflec:tirem sobre o 
cumprimento desses Direitos", afirmou, a pro-

Reinhard Freiberg. 

p6sito, o dr. Freiberg, acrescentando: "E ne
cessaria multo reflexllo e inventariar tudo 
quanto se faze o que se vai fazer. Em Portugal, 
e n6s sabemos porque, falta muita coisa, mas 
penso que agora e urn momento born para tra
balhar". 

Na opinido do responsavel pelas Rela~ 
Exteriores da UNICEF, ha necessidade de se 
congregarem esfor~s. tentando uma coorde
nat;:ao entre as diversas pessoas e entidades que, 
de uma forma ou outra, estllo ligadas a vida e 
aos problemas da crian~a. 

"A UNICEF nllo e urn organismo estrangei
ro que quer intervir em Portugal. A UNICEF 
somos todos n6s que nos preocupamos com os 
problemas da inflincia e que temos de trocar 
ideias para fazer campanhas concretas de apoio 
aos diversos problemas que ha a resolver", 
acentuou Reinhard Freiberg. 

De acordo com estatisticas, o Mundo gasta 
mais em armamentos, em 24 horas, do que to
dos os donativos anuais que sao concedidos a 
UNICEF para apoio a infancia. "Parece-nos 
- disse ainda o dr. Freiberg -que as priorida
des do Mundo estllo mal orientadas". 

A finalizar, Reinhard Freiberg manifestou 
todo o seu interesse pelo trabalho que a Asso
ciat;:ao os Amigos da UNICEF tern vindo a de
senvolver no nosso Pais e fez urn apelo que a 
mesma seja ajudada nas suas realiza~ por 
todos quantos se preocupam com os problemas 
da crianca. 



J 

l 
da can~iio 

Crians:a portuguesa 
no Fetival da UNICEF 

Ana Rita Marques Guimariles, de 5 anos de 
idade, foi a primeira criant;a portuguesa a par
ticipar no "Sequim de Ouro", festival da can
¢o para crians:as que todos os anos e patroci
nado pela UNICEF e se realizou no Teatro An· 
toniano, de Bolonha (Italia), tendo sido trans
mitido directamente pela Eurovisilo. 

Ana Rita cantou "A Loja do Mestre Andre" 
e a sua interpretat;ilo foi premiada pelo juri 
com 294 votos, o equivalente ao quarto Iugar. 
Q primeiro premio deste festival da UNICEF 
foi atribuido a representa~o hungara. 

A semelhan~a das suas anteriores edit;oes -
nesta ultima a maior novidade foi, talvez, a 

present;a de uma participante portuguesa -, o 
ultimo "Sequim de Ouro" traduziu-se numa 
transbordante manifesta~o de ternura, reu
nindo crians:as de diversos paises e possibilitan· 
do a aquisi~o de fundos para a UNICEF. Tal 
como cada urn dos pequenos cantores referiria, 
no final do espectaculo, e indispensavel apoiar 
aquele organismo das Nat;oes Unidas que visa 
levar auxilio as crint;as que dele necessitam, em 
todo o mundo. 

Para alem deste objectives, o "Sequim de 
Ouro" destina-se tam bern a incentivar os auto
res de cant;Ces infantis, cujo premio foi desta 
vez atribuido ao autor da cant;ilo mexicana. 

0 festival da UNICEF teve, nesta sua edi
t;ao, a participacilo de doze criant;as, em repre
sentacilo de seis paises e seis regioes de Italia. 

Program as de TV para jovens 

Decorreu no Alvor (Algarve), durante uma 
semana, a 22. • Reuniilo do Grupo de Trabalho 
de Programas Juvenis e lnfantis da Comissilo 
de Programas de Televisilo da Uniilo Europeia 
de Radiodifusilo (UER). Nesta reuniilo partici
param cerca de 50 delegados de estat;Ces de te
levisilo da RFA, Austria, Belgica, Dinamarca, 
Espanha, Finlandia, Frans:a, Holanda, Irlan
da, Ita.Iia, Noruega, Portugal, Inglaterra, Sue
cia, Suit;a, Turquia, Jugoslavia, Canada e Es
tados Unidos. 

A delega~o portuguesa foi chefiada por 
Maria Alberta Meneres, responsavel pelo sec
tor infantil e juvenil da programacilo da RTP. 
0 encontro foi presidido pelo director da TV 
belga, tendo como vice-presidente o delegado 
da BBC e como secretario o chefe dos Services 
Permanentes da UER. 

A ordem de trabalhos desta reuniilo incluiu, 
entre outros temas de especial interesse, a ana
lise e discussilo de programas para interdim
bio, referentes a actualidades para criant;as, 
documentarios e magazines para jovens e fil. 
mes de anima~o. Mereceram particular aten-

Maria Alberta Meneres, directora de progra· 
ma{tiio do sector infantil e juvenil da RTP. 

cilo os docurtentarios sobre temas relacionados 
com a natur~za, sobretudo os que descrevem a 
vida dos anirpais e que estimulam a !uta pela 
conservacilo do ambiente. 

0 representante da televisilo britanica inde
pendente, apresentou aos delegados o progra
ma "0 Mar Deve Ser Salvo", co-produ~o de 
todos os paises membros da UER, que sera 
transmitida este ano pelas respectivas estat;Ces 
de TV. 

Nesta reuniAo foram tambem discutidos os 
preparativos do Ano Internacional da Criant;a 
que este ano se celebra em todo o Mundo. • 
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COlABORACAO 
LUSO-ROMENA 
NO DOMINIO 

DA SAODE 

0 ministro dos Assuntos So
ciais, Pereira Magro, eo embaixa
dor romeno em Lisboa, Marian 
lliescu, assinaram urn protocolo 
de colabora~o entre Portugal e a 
Romenia no dominio da Saude. 
Este acordo preve o intercimbio 
de especialistas e tecnicos , e a tro
ca de informa~o e documenta~o 
entre organismos especializados 
dos dois paises. 

0 protocolo em questllo foi ne
gociado durante o ano transacto e 
inscreve-se no acordo geral de 
coopera~o tecnica e cientifica as
sinado pelos dois paises em 1975. 
Entre os objectivos enunciados no 
documento agora assinado, sa
lientam-se a investigaello nos sec
tores das ciencias mMica e farma
dutica e o aperfei~oamento dos 
tecnicos de Saude, atraves das tro
cas de experiencias. 

Na breve alocuello que proferiu 
durante a cerim6nia, o ministro 
dos Assuntos Sociais afirmou que 
o novo protocolo permitira urn 
enriquecimento reciproco e urn 
melhor conhecimento dos dois 
povos , e lembrou que a Romenia 
dispOe de uma boa organizaello 
dos servi~s da Saude, condiello 
indispensflvel para o desenvolvi
mento e progresso sociais. 

Pereira Magro referiu-se tam
bern ao "significativo desenvolvi
mento das rela~Oes 
luso-romenas" verificado nestes 
ultimos quatro anos, o qual se de
ve - salientou - , nllo s6 ao em
penhamento dos respectivos go-

vemos nesse sentido, mas tambem 
a facilidade de comunica~o e en
tendimento que encontra as suas 
raizes na origem latina que e co
mum aos dois povos. 

Este tema seria retomado pelo 
embaixador romeno, cuja "obra 
de aproximacao" entre os do is 
paises foi , alias enaltecida pelo 
ministro portugu~. Marian llies
cu recordou que os contactos bila
terais se desenvolveram de forma 
din~ca e se baseiam nos princi
pios do Oireito lnternacional e da 
coopera~o entre ·os povos, no 
respeito reciproco pela soberania 
e pela nao-ingerencia nos assuntos 
internos. 

COOPERACAO 
INDUSTRIAL 

ENTRE PORTUGAL 
E A FRANCA 

No ambito do denominado 
"projecto Renault" , foi recente
mente constitulda a Sociedade 
Luso-Francesa de Fomento In
dustrial e Comercial - Re
nault/FIC. 0 principal objectivo 
desta nova empresa e a promo~ao 
do fabrico , no nosso Pais, de pro
dutos e pe~ para a industria au
tom6vel, no quadro das directri
zes estabelecidas neste sector pelo 
Governo portugues. scm perder 
de vista a futura integra~o de 
Portugal na Comunidade Econ6-
mica Europeia. 

A selec~ao de fornecedores, 
controlo e assistencia aos fabri
cantes, e homologaello dos produ
tos adquiridos, serllo algumas das 
tarefas concretas a cumprir pela 
nova empresa, cuja constituiello 
foi formalizada pelo eng. Gomes 
Cardoso, presidente do lnstituto 
das Participa~es do Estado, e 
por Rene Antonini, representan
do a "Regie Renault". 0 lan~a

mento desta sociedade e conside
rado urn passo extremamente im
portante na realiza~o do projec
to Renault, que se encontra na fa
se final de negocia¢es. 

Recorda-se que o referido pro
jecto tern como finalidade pro
porcionar a industria autom6vel 
portuguesa melhores bases tecni
cas e econ6micas, embora o mer
cado do nosso Pais continue a 

tom6veis. conforme foi sublinha
do num comunicado oficial divul
gado hfl urn ano. Segundo o acor
do que o Governo portugues esta
beleceu com a " Regie Renault". 
esta sociedade francesa montara, 
em Portugal, alem de uma fundi
Clio. fabricas que irllo produzir 60 
mil carros e 300 mil motores por 
ano, caixas de velocidades, tra
vOes e outros componentes para 
autom6veis. 

TRIGO CANADIANO 
OFERECIDO 

A PORTUGAL 
Foi ja desembarcado em Lisboa 

urn carregamento de 25 mil tone
ladas de trigo canadiano, corres
pondente a parte de urn donativo 
do Canada a Portugal, no valor 
global de 1 S milhOes de d61ares 
(cerca de 600 mil contos) daquele 
cereal. 

Ao abrigo desta oferta foram 
anteriormente enviadas para Por
tugal mais de 56 mil toneladas de 
trigo, e urn outro carregamento 
do mesmo volume sera entregue 
em breve , de acordo com urn pro
grama de auxilio fmanciado pela 
Agencia Canadiada para o Desen
volvimento lnternacional e que 
insere num projecto internacional 
de apoio econ6mico a Portugal, 
com vista a permitir o equilibrio 
da nossa balan~ de pagamentos. 

Desde que foi instituido o regi
me democratico em Portugal, o 
Canada adoptou uma serie de me
didas tendentes a ~xpandir as rela
¢es de cooperacao entre os dois 
palses. Dentre essas medidas, po
derllo citar-se - alem da referida 
oferta de trigo - a concessllo de 
vantagens aduaneiras para permi
tir a coloca~o. a pre~os competi
tivos, de certos produtos portu
gueses no mercado canadiano, se
gundo os termos do Sistema Ge
neralizado de Preferencias do Ca
nada; urn donativo de meio mi
lhllo de d61ares, atraves da Cruz 
Vermelha lnternacional, para os 
refugiados das antigas col6nias 
portuuesas; e, ainda, o desenvol
vimento de urn programa de coo
peraello no sector das pescas . 

«MERCURIO 
DE OURO» 

PARA TR£8 EMPRESAS 
DE PORTUGAL 

Tr~ empresas nacionais recebe
ram o "Mercurio de Ouro". pre
mio internacional instituido hi 
dezoito anos e destinado a galar
doar as empresas que em cada 
pais se distinguem pelo seu esfor
~ no campo da exporta~4o e pelo 
seu contributo para o desenvolvi
mento da "paz e coopera~ no 
mundo". 



Os M6veis Baia receberam 
aquele premio devido ao facto de 
terem apresentado a maior e me
lhor amostra de mobiliario duran
te urn cename internacional reali
zado nos Estados Unidos. Foi a 
primeira vez que uma fuma por
tuguesa do sector de mobiliario 
foi distinguida com tal galardl!o. 

As outras duas empresas que 
conquistaram igualmente aquele 
trofeu foram a Setenave e a Ma
gue, devido a sua manifesta con
tribui~ao no sentido do estreita-

1 

mento da coopera~o industrial a 
escala mundial. 

Os premios "Mercurio de Ou
ro" foram entregues na Cidade 
do Mexico, em cerim6nia a que 
assistiram o presidente Lopez 
Ponillo eo ministro mexicano do 
furismo, e na qual participaram 
representantes de 64 paises. 

INVENTORES 
PORTUGUESES 

PREMIADOS NO 
SAlAO DE BRUXElAS 

Uma medalha de prata doura
da, quatro de prata e uma de 
bronze, para alem, de prernios es
peciais- " Medalha da Cidade de 
Bruxelas" e "Premio Director 
Comercial" -, foram atribuidas 
aos sete inventores portugueses 
que participaram no "XXVII Sa
lao Mundial de Inventores", re
centemente realizado em Bruxe
las. 

Os inventores e os inventos por
t ugueses galardoados neste Salao 
foram: medalha de prata dourada 
para o coronel Ant6nio Alves dos 
Santos e filha, inventores de uma 
caneta de inercia; medalhas de 
prata para Jollo Silva (caixa para 
transpone de embalagem de 20 
garrafas com 12 miniaturas aco
pladas), Emidio Fortuna (alambi
que de dupla finalidade), Luis 
Bastos (mola para varios fins) e 
Alfredo Goncalves (gasificador de 
gas6leo); a medalha de bronze foi 
atribuida a Jollo RatOla, que 
apresentou urn aparelho para sus
pensl!o de viaturas. 

0 juri atribuiu tambem dois 
premios especiais: a "Medalha da 
Cidade de Bruxelas", para o co-

ronel Ant6nio Alves dos Santos, 
representante da Associacllo Por
tuguesa de Criatividade, eo "Pre
mio Director Comercial", para 
Alfredo Goncalves. 

Como vern sendo habitual, os 
inventores portugueses apresenta
ram nos ultimos anos trabalhos 
que tern merecido a conquista de 
algumas medalhas e as atenc<)es 
de varios paises - disse a ANOP 
o eng. • Duarte Fonseca, da direc
cao da Associa~o Portuguesa de 
Criatividade. 

A mesma perosnalidade referiu 
ainda que neste Salllo de Bruxelas 
esetiveram presentes inventores de 
quase todos os paises do Mercado 
Com urn, alguns do Leste Europeu 
e, pela primeira vez, da Republica 
Popular da China, num total de 

mais de mil participantes de 30 
paises. 

0 eng. Duarte Fonseca salien
tou, por outro lado, o facto de, 
nos dois certames ultimamente 
realizados - o de Genebra e o de 
Bruxelas -, os inventores portu
gueses terem conquistado urna 
medalha de ouro, duas de prata 
dourada, sete de prata e duas de 
bronze. 

A Associacao Portuguesa de 
Criatividade foi entretanto convi
dada para participar no Encontro 
Nacional para o Desenvolvimento 
da Industria Electrica e Electr6ni
ca, a decorrer na Feira lnternacio
nal de Lisboa (FIL), realizando 
urn salllo da sua especialidade, 
com inventos situados no campo 
da electricidade e da electr6nica. 

Marku Allen, vencedor da edi~ao de 1978 do Rali de Portugdl. 

CESAR TORRES 
CONDECORADO PElO 

GOVERNO DE MONACO 
Cesar Torres, director do Auto

move! Clube de Portugal e princi
pal responsavel pela organizacao 
do Rali de Portugal, foi distingui
do pelo Governo do Principado 
de M6naco com a atribuicao da 
medalha Vermeil para a Educacao 
Fisica e Desportos. 

Trata-se da mai~ alta recom
pensa desportiva monegasca e 
destina-se a recompensar o traba
lho desenvolvido pelo homena
geado em favor do automobilis
mo desportivo. 

Rali de Portugal: «0 melhor do mundo» pel11 quarla vez - 0 Rali dr Portu~al - Vinita do Porto, 
di.sputado rm A/nil do ano passado ganltou o titulo da mrlltor organi:a~iio mundi(l/, (1/tibuido pela Asso· 
tiru;iia 11undial dr Constru tores d" Automovris. 

(: II quarto ,.Cl ronsetuth·a QUi' (!S/(1 prova portugurSO e distinguida rom a pontua~OO maxima, 
cmlmm aprnas no.< tiltimos tres anos a distint;iio trnha sido o/itiali;ada. 

F:m confmnto rom a Rali tf,• Portugal I'Stiurram, para a atribuit;iio daqutll' titulo mundial, os 
mlis til' Hon/f Carlo. Suecia, Suf'tri (Qutnia), Atropr•lf' (Grecia), Mil l.a~os ( Finlandia), Canada, 
llrilia. f'rtm{a ,. (;rti-Brnanha. 

A distiat;ii" /oi anunciada. f'm Paris, no df'corrn cia reuniiio dfl Assoria~iio \fundiol dr Constru· 
l..rt·s, 1111 Qllllf /omm llpTI!ciados OS rr/atorius dos SI'IIS inspectores QUI! I'Siivf'r(lfll pTI'SI'OleS OS diversas 
mmJ'II'Iit;ons arimo citadas e que intf'gramm o Campeonato do mundo de Ralis de 1978. 
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ESTATUA DE 
SIMON BOLIVAR 

EM LISBOA 
Em cerim6nia a que assistiu o Presidente 

da Republica , general Ramalho Eanes, foi 
inaugurada na avenida da Liberdade, de 
forma solene. a estAtua de Simon Bolivar 
que foi oferecida a eidade de Lisboa pela 
comunidade portuguesa residente na Vene
zuela. Da autoria do escultor venezuelano 
Artur Rus-Aguilcra, a estfltua do «Liber
tador», com 3.50 metros de altura, assenta 
em pedestal executado ocla CML sob pro
iccto do arquitecto Eduardo Martins Bair
rada. 
Alem do Presidente Eanes, estiveram presen-

tes ao acto diversas personalidades da vida po
litica nacional, entre as quais citamos o Primei
ro-ministro, o vice-presidente da Assembleia 
da Republica, os ministros da Educar;!o e ln
vestigar;!o Cientifica e da Administrar;!o lnter
na, o SecretArio de Estado dos Neg6cios Es
trangeiros e da Emigrar;!o, membros do Con
selho da Revolur;!o e o presidente e vereadores 
da Camara Municipal de Lisboa. A delegar;!o 
venezuelana que tambCm participou na cerim6-
nia era chefiada por Edgar SanAbria, antigo 
chefe de Estado da Venezuela, e integrava re-

presentantes da comunidade portuguesa resi
dente naquele pais. Presentes tambCm, muitos 
membros da colonia venezuelana radicada em 
Lisboa, com o respectivo embaixador, assim 
como representantes diplomaticos de varios 
paises sul-americanos. 

0 monumento, que foi descerrado por uma 
crian~. filha de um emigrante portugues na 
Venezuela, custou 400 mil bolivares, angaria· 
dos por subscrir;!o publica junto dos nossos 
compatriotas ali residentes. 0 escultor repre
sentou o "Libertador" numa atitude de dimen
sllo humanistica, de expressllo serena, propria 
de urn homem realizado, e oferecendo com 
uma mllo o pergaminho que simboliza a pro
fundidade epica do seu pensamento e da sua 
obra, enquanto a outra mllo descansa sobre a 
espada embainhada. As quatro faces do pedes
tal contem citacc>es de Simon Bolivar e uma re
ferencia a homenagem da comunidade ponu
guesa. 

Na alocuc«o que pronunciou durante a ceri
m6nia, o presidente do Municipio lisboeta, 
Aquilino Ribeiro Machado diria, a dado passo, 
que Bolivar "e daqueles vultos hist6ricos que 
pertencem ao patrim6nio da humanidade", e 
justificaria, a scguir, a colocar;!o do monu
mento naquele local, dado que, segundo acen
tuou, "pelo caracter simb61ico de que o mesmo 
se revestia, escolheu-se a Avenida da Liberda· 
de". 

Falou a seguir o presidente da comisslio pro
motora da construr;!o do monumento, o em
presario Alvaro Clemente que, depois de recor
dar que "a participar;!o dos Portugueses na 
hist6ria da Venezuela vem de muito Ionge", su
blinharia o facto de a data da inaugurar;!o da
quela estatua representar uma efemerida "que 
passara a hist6ria dos dois paises, agora mais 
do que nunca unidos por indissohiveis tacos de 
amizade e fraternidade". 

0 terceiro orador foi o antigo presidente da 
Republica da Venezuela, Edgar Sanabria, que 
se referiria a uma serie de importantes liguras 
da hist6ria de Portugal - desde o Infante 
D. Henrique aos mais destacados escritores do 
seculo passado -, para, depois, elogiar as rela
~es bilaterais actualmente existentes,lembran
do, a prop6sito, que ainda recentemente "a 
Venezuela p6de aproveitar a tecnologia portu
guesa", nomeadamente no sector portuario. 

Por lim, discursou o ministro da Educar;!o e 
lnvestigar;!o Cientifica, Valente de Oliveira, 
para "manifestar o reconhecimento que Portu
gal "expressa o seu agradecimento pelo acolhi
mento sincero dado pela Venezuela aos seus li
lhos". Ao referir-se a estatua de Bolivar, ofere
cida a capital portuguesa, o ministro considera
la-ia "o simbolo mais autSntico e precioso da 
terra on de vi vern os nossos compatriotas", fri
sando que a mesma "e penhor do esforco co
mum d~s dois povos, na paz e amizade". 



A inauguraclio desta estatua do "Liberta
dor" concretiza uma velha aspiracolo dos por
tugueses residentes na Venezuela. Tal como 
afirmou o presidente da comisslio promotora 
do monumento, Alvaro Clemente, "foi a von
lade de toda a comunidade que inspirou defini
tivamente a realizacolo desta homenagem eter
na a urn povo, o povo venezuelano, que gene
rosamente e de forma tolo espont:inea tern aber
to os bracos e os coracoes a tantas centenas de 
milhares de portugueses que ali tern ido contri
buir , como seu esforco, para o desenvolvimen
to e grandeza desse pais". 

Esta homenagem a Simon Bolivar - o ho
mem que proporcionou a liberdade a cinco re
publicas sul-americanas, tornando-se figura ca
rismatica e patrono de todos elas - representa, 
pois, simultaneamente, urn testemunho de ami
zade a Venezuela e ao seu povo por parte de 
uma das mais numerosas e din:imicas comuni
dades portuguesas que existem espalhadas pe
las cinco partidas do mundo. 

·····~ 

Grande 
Col~mbia 

Campanha 
de Bolivar 

Simon Bolivar ( 1782·1830) /oi, com San Martin, o obreiro da liberta{iia tlos ptH•o.~ 
sul·americancs que, na primeira metade de seculo XIX, se encontravam sob 11 <lcminio 
do imperio colonial es pan hal. 

Depois de derrotada a primeira tentativa de independencia da Venezuela, em 1812. 
Bolivar e nomeado ditador, no ana seguinte, para prosseguir a /uta contra as trop(IS 
es panholas. 

Refugiando-se no Haiti, organiza ai um exercito de cavaleiros e legionarios inglese.~ 
e alemiies, conseguindo, entre 1817 e 1820, libertar a Venezuela e a Colombia. Em 1819. 
no Congresso de Angostura, e proclamada a /orma~;iio da «Grande Colombia» e Bolivar 
nomeado seu presidente. Com o seu amigo Sucre liberta o Equador, a/)Qs uma di/icil 
travessia dos Andes. Em 1821, as tropas de Bolivar encontram-se, no Peru - entiio tambem 
libertado - , com as de San Martin. Entre tanto, a regiiia sul do Peru tom a como presi· 
dente Sucre e torna-se, em 1825, a R epublica da Bolivia. Em 1830 e a vez da «Grande
Colombia» se desmembrar, originando o nascimento das Republicas do Equador e da 
Venezuela e dos Estados Unit/as da N ova Granada ·r que, em 1861, pa.ssari<lm a denominar·S<' 
Colombia). 

REGULAMENTO DO GONGURSO 
PARA 0 GARTAZ 

DO DIA DE PORTUGAL 
DE GAMOES E DAS 

COMUNIDADES PORTUGUESAS 

- A Comisslo Organi zadora do dia de PortugaL de 
CamOcs e das Comunidades Portugues.as promovc. com a 
colabora~o do Ministtrio dos Neg6c:ios Estrangciros c a 
Secrttaria de Estado da Cuhura, urn concurso para a cscolha 
de urn c::artaz destinado a assinalar o Dia de Portugal. de 
CamOes e das Comunidades Ponuguesas. em 1979. 

- Serlo admitidos a c:ste concurso orig.i nais de concor
rentes portugueses. residcntes em Ponugal ou em qualqucr 
das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo Mundo. 

Os projectos deverio rcspeitar as .:limens6es normali
zadas de 50 x 70 em. 

- 0 carc.az deveri ter como cemas principais: 

I . A unidade dos portuguescs no mundo: 

2. A proje~ao universal da cultura poriUguesa: 

3. Dia de Ponugal. de CamOes e das Comunidades Por
tuguesas. 

-sao de refer6ncia obrlg:u6ria no cartaz as seguintcs 
legendas: 

10 de Junho de 1979 
Dia de Portugal. de CamOes e das Comunidades Portu

guesas. 

- Os projectos devcm ser entregues nas seguintes con· 
ui~6es: 

Para os <:oncorrcntes rcsidcntes em Portugal Concinental. 
\~res c Madeira. por mao pr6pria ou correio registado 

J1'tra a Sccrctaria de E.stado da Cultura. Av. da Re pUblica. 
n • 16. s.• D. Lisboa t. 

- S6 serao considerados para efeito de concurso, os 
projectos que d\':em entrada. em mi o pr6pria ou com o 
~~;.~rimbo de expc~('10 do corrcio. at~ IS de Mar~o de 1979. 

- S£o instituidos os scguintcs pr~mios: 

1." Premio ..... .. .. .. .SO contos 
2.• Pr~mio 25 c:ontos 

3.• :\ 6.• Pr~mio 10 COntos cada 

Os premios atribuidos pelo jUri scrao cntreguc-s aos con
d lrrcntes. em cerim6nia pUblica no dia IC de Julho de 1979, 
•w local das celebra~OC$ do Dia de Portug:\1, mais pr6ximo 
.J.. r¢sid(:ncia do concorrcnte. pelo Presidente da Comissa.o 
, ,,donal, em Portugal. ou pclo Presidcnte da Sub..Comissio 
\f.• Comunidade Portugue.sa. 

- 0 regulamcmo podern. ser solicitado a: RelacOcs PU
hltcas- Secreta ria de Estado da Comunica~<io Social 
••ra~a dos Rescauradores - Lis boa. 
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PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACiO 

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

DIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.as FEIRAS -19.15 h /19.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e 97 40 KHz 

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

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

A RDP ESTA A ENYIDAR ESFOR~OS NO SENTIDO DE OBTER UMA M ELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 



Comun~ades PortiJJuesas 

0 DIA 
DAS COMUNIDADES 

PORTUGUESAS 

0 tenente-coronel Vitor Alves, 
membro do Conselho da Revolu
~o. foi nomeado presidente da 
comissao organizadora do Dia de 
Ponugal, de CamOes e das Comu
nidades Portuguesas para o cor
reme ano, segundo despacho do 
Presidente da Republica, ja publi
cado no jornal oficial. 

COMISSAO 
EPISCOPAL 

DAS MIGRACOES 

Na sua reunilo habitual, reali
zada em Ffnima, a Assembleia 
Plenaria da Conferlncia Episco
pal Ponuguesa confirmou, para o 
trienio de 1978-1981, os vogais 
das diferentes ComissOes Episco
pais propostos pelos respectivos 
presidentes. A Comissao Episco-

pal das Migra~ e Turismo fi
cou assim constituida: D. Anto
nio dos Reis Rodrigues, Bispo 
Awtiliar de Lisboa (Presidente); 
D. Aurelio Granada Escudeiro, 

Bispo Coadjutor de Angra do He
roismo (I? vogal); D. Francisco 
Antunes Santana, Bispo do Fun
chal (2? vogal); ~ Dr. Martinho 
Pereira dos Santos (secretario). 

AUSTRALIA 

INAUGURADA A SEDE DO 
«W. A. PORTUGUESE CLUB» DE FREMANTLE 

A inauguracao da sede do 
«Ciube Portugues de Freman
tle-W.A. Portuguese Social Club 
Incorporation» veio culminar 
urn notA vel empreendimento que 
bastante honra a comunidade 
portuguesa residente naquela 
cidade da AustrAlia Ocidental. 

A sede da agremiacao, urn 
ediflcio de apreciAveis instala
~oes, foi concebida de modo a 
poder acolher numerosas acti
vidades culturais, sociais. artis
ticas e desportivas. No acto 
inau~ural, a testemunhar a im
pordincia do acontecimento, 
participaram. para alem do 
C6nsui-Geral de Portugal , em 
representaclio do nosso Embai
xador oeste pais. o deputado 
Ross McLean. em representa
~ao do primeiro-ministro aus
traliano, o vice-primeiro-minis
tro do Estado da AustrAlia 
Ocidental. o Bispo de Freman
tle, mcmbros do parlamento 

federa l e o vice-prcsiden te da 
Camara Municipal da cidade. 
0 prcsidente da agrcmia~lio, 
Francisco Correia, no uso da 
palavra, historiou resumida
mente o nascimcnto da inicia
tiva, que partiu de urn pequeno 
~rupo de madeirenses. em 1952. 

Por seu turno, o represen
lante do primeiro-ministro aus
traliano. ao usar da palavra 
durante a cerim6nia, anunciou 
a atribuiclio de urn subsldio de 
45 mil d61ares. destinado a 
custear os encargos com a ma
nutenclio de urn tecnico social 
que irA trabalhar nesta nova 
a~remiacao, durante urn perlo
do de tres anos. 

A obra notavel. a~ora con
cretizada, e bern digna do orgu
lho desta comunidade, pelo que 
se tern manifestado calorosas 
felicita~oes vindas da parte de 
inumeros residentes portugue
ses. 

Um aspecto do festa de inaugura~;iio da sPde do «Ciube Portugu;s 
de Fremantle~. 

BRASIL 

50 ANOS 
DE EXIST£NCIA 

DA «CASA 
DE PORTUGAL» 

Personalidades de todos os cir
culos sociais, presidentes e direc
tores de diversas associai;Oes bra
sileiras e portuguesas, manifesta
ram a sua solidariedade e regozijo 
pela passagem do 50? aniversArio 
da "Casa de Portugal", agremia
~ao que inscreve no seu programa 
(desde 13 de Junho de 1928, data 
em que foram aprovados os seus 
estatutos, passando a funcionar 
efectivamente em Agosto desse 
mesmo ano) objectives de ordem 
civica, social, filantr6pica e de as
sistencia. 

A sua expansllo, contudo, per
mitiu ir alem destes objectives, al
can~ando o plano cultural, com 
cria~o de uma biblioteca e de 
uma escola. No ano de 1930 a 
"Casa de Portugal" agrupava 
~ associados, e poucos anos 
depois, em 1936, adquiriu edificio 
proprio onde instalou a sua sede, 
na Rua do Bispo, n? 72, no Rio 
de Janeiro. Para alem de urn Jar 
para a terceira idade, esta agre
mia~o. de objectives humanita
rios, dedica-se a diversas obras de 
assistencia, cujos meritos sao con
siderados relevantes, olio s6 entre 
a comunidade portuguesa ali resi
dente, como tambem entre cida
dllos brasileiros. 
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BRASIL 
MISS 

RADIO GOMUNIDADE 
PORTUGUESA
·BRASILEIRA 

Por ocasilio do 2~ aniversll.rio 
do programa de radio portugues 
existente neste pais, Linda Mous
sa, de 19 anos de idade, natural 
da cidade de Curitiba, estado do 
Parana, no Brasil, passou a osten
tar o cobi~do titulo de " Miss" 
Radio Comunidade Portuguesa· 
Brasileira 1978. Linda, que con
fessou ter ficado surpreendida pe· 
Ia sua elei~o. disse na ocasilio 
sentir-se bastante orgulhosa em 
ter participado numa tal competi· 
~o. promovida pelo referido pro
grama de radio. 

CANADA 

, SEMANA DE 
GULTURA PORTUGUESA 

EM TORONTO 
Teve Iugar na Universidade de 

Toronto uma semana cultural 
portuguesa, dedicada ao centena
rio da morte de Alexandre Hercu
lano, e organizada pela nossa co
munidade ali residente. 

Esta iniciativa, que coincidiu 
com a inaugura~o . naquela Uni· 
versidade, de um departamento 
de estudo de espanhol e portu· 
gues, incluiu, alem de uma exposi
~o iconografica e bibliografica 
sobre Herculano, varias palestras 
relacionadas com a cultura portu· 
guesa e que foram proferidas, no
meadamente, pela jornalista Ma· 
nucla de Azevedo, Maria Linha
res de Sousa, Costa Fontes e va
rios professores da Universidade 
de Toronto. 

0 jornalista Helder Pinho 

''''· cPortugucses na California:. - Reunindo u ma seril.' de re porta~cns que o jornalista Helder Pinho 
huvia publicado no vespertino «A Capital-., foi a~ora editodo o livro cPortugueses na Coli/6rnio~, que 
inclui um polimico pre/Qcio do saudoso prof. Jorge de Sena e '"" posjticio do pro/. Eduardo Mayom· 
Dias, da L niversidade de Los Angeles (CalifOrnia ). 

.Vesta obra sobre w historia e o quotidia"'o de uma das mais vivos comunidades lusas J, 
llundo~. e que, segundo o autor, mais niio pretende ser do que «a imagem honesto e imparciul 

tlo quotidiano dos nossos compotriotas radic(rdos na Amhica~, /Ieider Pinho analisa o passado, o prr
sC'nU e tiS perspectivas /uturas dos .51 mil portugueSe's t' ml'io milhiio dl' luso-americanos que habitam 
hoje ntl California, na sequencia de um surto emigratorit> qui.' Vl'm jti de ha cinco ger01;oes suctssit'QS, 
tll'sdr meados do seculo XIX. 

c f>ortugul'sf!S na California~ represen ta porte do l'lllumoso trabalho reali:ado por Helder Pinho 
durantl' umu eswda de trinta dias na costa american// do Pori/ico, e que integrou a gra~'Q~Oo de inu
mrrtl., l'ntrevistas e a recolha Je documenU1t;iio em vtirins jornais, universidades, centros culturais, 
trrquit~rs e bibliotecas luso·americanas, tendo como objC'ctivo a rl!('olha de informat;iio sabre aspectos 
historicos, economicos, sociais e culturais daquela nossa comunidadl'. 

Partr alem de re presen tor um nottivel trabalho jornalistiro, pelo ri~or e objectividade com que 
foi elaborado, esll! livro de Helder Pinho- public1do pc/11 c F:ditorial Naticias'J>, inaugurando uma 
11 u1>11 colect;iio denominada «Textas de A Capital'J> - cofiStitui uma abra im portante e um documento 
Jlf<'ciuso no dominio da literatura drtficada a vida e act ividadc das comunidades portuguesas residentes 
11<1 estrangeiro. 



EUA 

CAMPANHA 
PARA A CRIAClO 

DO «BANCO 
DOS PORTUGUESES» 

social da cidade, atribuindo-se o 
facto a cari!ncia de coes!io dos di
ferentes grupos que a constituem. 
Entre diversas e elucidativas afir
mac3es proferidas aos microfones 
da referida esta~!io de radio, quer 
por Edmundo Dinis, quer por Al
varo Ant6nio (director da 
mesma), reproduzimos as que 
maior impacto conseguiram, n!io 
s6 pelo seu cunho de apelo, mas 
sobretudo por resumirem uma du
ra verdade que a pr6pria comuni
dade tern vindo a constatar: "Ja e 
tempo de os portugueses se uni
rem"; ( ... ) n6s somos a maioria e 
unidos podemos controlar a vida 
de New Bedford". Edmundo Di
nis argurnentou ainda que "como 
vivemos numa sociedade capita
lista, a for~ politica advem do 
controlo do capital. Sea comuni
dade ponuguesa conseguir con
trolar urn banco, e isso e possivel 
se depositar as suas economias no 
"New Bedford-Acushnet Co
operative Bank", ganhara uma 
for~ politica nunca antes conhe

Edmundo Oinis (/oto do «Por· cida". 
tuguese Times )). 

Edmundo Dinis, advogado e 
proprietario da esta~o de radio 
WJFD-FM, lan~u uma carnpa
nha, no seio da comunidade por
IUguesa de New Bedford, para 
transformar o "New Bedford
Acushnet Co-operative Bank" no 
"banco dos port ugueses". 

Esta campanha, lan~da aos 
microfones da referida esta~o 
durante um programa intitulado 
"Linha Aberta", teve como prin
cipia incitat. os residentes de na
cionalidade portuguesa ou luso
americanos a retirar as suas eco
nomias depositadas noutras insti
tuic3es de credito, depositando-as 
naquele banco. 

Edmundo Dinis afirmou que 
uma vez que tal banco funciona 
em regime cooperativo, os deposi
tantes viriam a ser seus accionis
tas, competindo-lhes depois a elei
~o do futuro Conselho de Admi
nistra~o. Segundo o semanario 
"Portuguese Times", muitos resi
dentes vcem neste movimento o 
principio de uma maior unifica
~o da comunidade portuguesa 
daquela area, que, ate M pouco, 
apesar de maioritaria, nao tern 
conseguido marcar posi~o de re
levo na vida politica, econ6mica e 

Uma vaga ideia 

0 jornal "Portuguese Times" 
contactou elementos ligados as 
institui~oes bancarias desta area, 
de modo a obter alguns dados sa
bre levantamentos de dep6sitos 
efectuados por membros da co
munidade portuguesa, eo resulta
do foi que o presidente do "N.B. 
Five Cents Savings Bank" confir
mou tal facto, acrescentando, po
rem, que nada sabia sobre se tais 
levantarnentos teriarn a ver ou 
n!io com futuras inten~s dos ex
depositarios em ordem a carnpa
nha lan~da por Edmundo Dinis. 
Por seu I ado, um gerente da filial 
do "First National Bank" acres
centaria que nesta institui~!io tam
bern se haviarn registado alguns 
levantarnentos, embora em nume
ro reduzido. 0 presidente do 
"Bay Bank Merchants" para 
alem de defender, obviarnente, o 
banco que dirige, nada acrescen
taria sobre eventuais levantarnen
tos nele efectuados por depositan
tes portugueses. 0 "New Bedford 
Institution For Savings" preten
dendo que a carnpanha da esta~o 
de radio e de Edmundo Dinis e 

"irresponsavel", numa linha de 
pensamento caracteristica de 
quem teme potenciais concorren
tes que lhe podem levar bons e 
correctos depositantes (farna que 
cobrararn os portugueses desta 
area), nao deixou de acrescentar, 
contudo, que cerca de 10 a 20 pes
soas teriarn levantado o seu di
nheiro neste banco. Finalmente, o 
presidente do "New Bedford 
Acushnet Co-operative Bank", 
entidade financeira visada pela 
campanha em curso, entrevistado 
tambem pelo semanario " Portu· 
guese Times" recusou-se, embora 
delicadarnente, a dar quaisquer 
informa¢es de pormenor sobre o 
assunto, n!io revelando, n!io obs
tante, qualquer atitude de hostili· 
dade ou reprova~o para a carn
panha da qual disse "ter uma va
ga ideia", acrescentando, por ou
tro !ado, ser amigo do promotor 
da iniciativa, Edmundo Dinis. 

De uma ou outra forma, com 
ou sem oposi~o e contra-carnpa· 
nha dos directores de outros ban
cos, a iniciativa sobre o "banco 
dos portugueses" parece ter ga
nho certo ceo no seio da comuni· 
dade e promete vir a dar que falar 
em tempos muito pr6xirnos. 

«Vamos cbegar Ia ... » 

Para terminar, acrescente-se 
que cerca de 400 portugueses e 
luso-americanos realizararn uma 
concentra~ao junto as instala¢es 
do "New Bedford Acushnet Co
operative Bank'', na sequencia da 
campanha realizada pela esta~o 
port uguesa de radio 
"WJFD-FM". Segundo o jornal 
norte-americana "Standard
Times", que na ocasiao recolheu 
declara¢es de Edmundo Dinis, 
este teria afirmado que cerca de 
400 pessoas ja haviam depositado 
tres milhOes de d6lares na~uela 
institui~o bancaria de regime 
cooperativo. Curiosamente, o 
correspondente do "Portuguese 
Times" enviado ao local da con
centra~o. registou esta sintoma
tica declara~o de urn portugues 
natural de S. Miguel (A~res), de 
nome Jose Miguel, e residente em 
New Bedford: "lsso seria a nossa 
maior vit6ria. Neste pais o dinhei
ro e que manda, n!io e verdade? 

Entao ... , se controlarmos urn 
Banco quer dizer que temos a for
~a do nosso dinheiro para nos aju
dar a conseguir outras coisas boas 
para toda a nossa comunidade." 
Por sua vez, outro entrevistado 
pelo correspondente do citado 
jornal, Manuel Costa, natural da 
ilha do Pico e residente no sui de 
New Bedford, acrescentaria de 
modo mais realista: "Na minha 
fraca opini!io, se conserguirmos 
controlar urn Banco varnos, tarn· 
bern, conseguir controlar a cida
de. Por isso e que OS que man
dam, actualmente, est!io a tremer 
e n!io acham bern a nossa ideia. 
Mas quer eles queirarn, quer n!io, 
varnos chegar Ia ... " 

UVRO SOBRE 
BAL£EIROS 

ACOREANOS 

Foi recentemente lan~do no 
mercado livreiro de New Bedford, 
uma obra dedicada a vida aventu
rosa dos baleeiros a~rianos, da 
autoria de Pat Amaral, e editada 
pela casa "Valkryrie Press". 

A obra, cujo titulo em ingles e 
"They Ploughed the Seas", reline 
uma serie de estudos sobre os ho
mens e, nalguns casos, mulheres, 
que cruzaram o oceano durante o 
seculo XIX e principios do XX, 
na busca constante da baleia, esse 
marnifero aquatico hoje quase ex· 
tinto. 

A pesca daquele cetacea, que o 
escritor norte-americana Herman 
Melville celebrizou com o roman

<Conltnua na ~· seguinte) 
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ce "Moby Dick" (hoje urn chissi
co), teve a sua replica na vida de 
muitos desses a~rianos do se
culo XIX, que se distinguiram so
bretudo na rona maritima de No
va lnglaterra (EUA), para cujo 
progresso econ6mico muito con
tribuiram. 

A testemunhar o que afirma
mos, registe-se que a obra agora 
editada traz a lume alguns relatos 
ineditos de persistencia e cora
gem, no seio da borrasca e no 
meio de inumeniveis priva~oes, 
vividos por her6is e ignorados 
"lobos do mar" naturais do ar
quipelago dos A~ores. 

Pat Amaral, a autora do livro, 
e descendente de a~rianos que 
durante muitas gera~es tern esta
do ligados as actividades mariti
mas. Hortense Patricia Dias da 
Costa Nunes, nome completo de 
Pat Amaral, fez parte em 1966 e 
1968 do primeiro e segundo Con
gressos das Comunidades de Cul
tura Portuguesa, realizados na 
Europa, e em 1969 foi nomeada 
para a direc~o do Centro de Cui
lura Portuguesa, no "Salve Regi
na College", em Newport, Rhode 
Island. 0 seu trabalho, que impli
cou uma seria investiga~o hist6-
rica junto das familias a~rianas 
descendentes dos primeiros ba
leeiros e pescadores, mereceria, a 
nosso ver, a tradu~o para lingua 
portuguesa, quer pelo testemunho 
hist6rico que nos !ega, quer pelas 
afinidades culturais que revela 
com os actuais membros da co
munidade portuguesa ali residente 
(caracterizados pelo seu notavel 
espirito empreendedor), quer, 
ainda, pelo inegavel valor intrin
seco da obra para a cultura portu
guesa no seu sentido mais lato e 
universal. 

FRANCA 

ASSOCIACAO 
ORIGINARiOS 

DE PORTUGAL 
Com a presen~ do tenente

coronel Vitor Alves, membro do 
Conselho da Revolu~o. do em-

baixador e do c6nsul-geral de 
Portugal e .de representantes da 
municipalidade de Montlignon, 
realizou-se uma festa organizada 
pela Associa~o Originarios de 
Portugal. Perante cerca de 
500 pessoas, Vltor Alves e o 
dr. Coimbra Martins, prestaram 
homenagem a urn emigrante por
tugues, Jose Salvador, que foi 
condecorado, em Junho do ano 
passado, pelo Presidente da Re
publica, tendo na ocasiiio desen
volvido algumas considera~es 

sobre a necessidade das associa
~oes portuguesas em Fran~ se 
reunirem em federa~o com base 
nas areas consulares o que, segun
do foi afirmado, seria uma boa 
prepara~o para o congresso que 
se intenta realizar em 1980. 

MAIS UMA 
BIBLIOTECA 

PARA LEITORES 
PORTIJGUESES 

Vai ser aberta ao publico na re
giiio parisiense d'Orsay (91, 
Essonne/Vila dos Ullis) uma nova 
biblioteca. A iniciativa ficar-se-a 
a dever ao fruto do trabalho de 
quatro jovens (tres rapazes e uma 
rapariga). Esta biblioteca tera ao 
disp6r dos leitores uma sec~iio in
Cantil e outra juvenil, assim como 
romances e diversa documenta~iio 
bibliografica. Esta biblioteca esta
ra aberta todos OS sabados das 14 
as 18 horas. 

DIFUSAo 
DA IMPRENSA 
PORTUGUESA 

Segundo revelou o Boletim 
"Migrants-Nouvelles", editado 
pelo Centro Nacional de Docu
menta~o Pedag6gica, de Fran~. 
foi criado recentemente urn centro 
de difusiio de imprensa portugue
sa. Este centro divulga, a pre~s 
que o referido boletim considera 
"interessantes", alguns titulos da 
imprensa portuguesa, discos e li
vros, sendo tambem possivel a 
venda por correspondencia. 0 seu 
endere~ e o seguinte: 13, Av. 
Mesange- 94100 Saint Maur. 

SEMANA DO DIALOGO 

0 Grupo Folclorico dos f'auliteiros de Miranda representou Portu(lal 
nas festividades realizadas em Fral1(;a, n.o ambito da «Semana do 
Ditilogo». 

Realizou-se neste pais a "Sema
na do Diatogo com os Trabalha
dores Estrangeiros", que incluiu 
diversas actividades culturais e re
creativas abrangendo as varias co
munidades residentes em Fran~ e 
com a presen~ dos embaixadores 
dos respectivos paises. 

Est a "Semana" foi dedicada ao 
papel do trabalhador estrangeiro 
em Fran~, tendo contado com a 
participa~o de artistas e agrupa
mentos folcl6ricos do Quebeque, 
Espanha, Ilhas Mauricias, Tuni
sia, Fran~a. Marrocos, Turquia, 
Argelia, Mali, Jugoslavia e Portu
gal (Grupo Folcl6rico dos Pauli
teiros de Miranda). Saliente-se 
que a breve alocu~o proferida 
pelo Secretario de Estado frances 
dos Trabalhadores Migrantes, 
Lionel Stoleru, trouxe motivos de 
regozijo as comunidades presen
tes, na medida em que, a determi
nado passo, veio a afirmar: "Niio 
contem comigo para expulsar imi
grandes que niio sao responsaveis 
pela crise que atravessa a 
Europa". 

Do programa da referida Sema
na, destacaram-se, ainda, urn 
"Mosaique" especial (programa 
televisivo dedicado aos emigran
tes), focando franceses e estran
geiros nos seus locais de trabalho, 
residencias e centros culturais. Na 
cidade de Paris, exactamente no 
"Lucernaire Forum", os convida
dos e visitantes tiveram ocasiiio de 
apreciar a cozinha portuguesa e 

ouvir musica e can~es interpreta
das por Fernando Marques. 

Esta iniciativa coincidiu, alias, 
com o encerramento da exposi~o 
infantil sobre Portugal, de que 
oportunamente demos noticia cir
cunstanciada. Ainda no " Lucer
naire Forum", de Paris, foi apre· 
sentado, em sessoes continuas, o 
filme portugues "Tras-os-Mon
tes" e, finalmente, o 3? canal da 
televisiio francesa, apresentou o 
filme "Maria de Lisboa", do rea
lizador Jean-Luc Mage. 

A " Mairie" (Camara Munici
pal) de Paris XV organiwu, por 
sua vez, uma festa de confraterni
za~o na qual mulheres francesas 
conviveram com mulheres imigra
das de inumeras nacionalidades 
(africanas, espanholas, italianas, 
magrebinas, portuguesas e jugos
lavas). Esta festa de confraterni
za~o foi, por outro !ado, ocasiiio 
para uma mostra de artesanato 
portugues e arabe, com o qual se 
decorou a sala de recep~o da res
pectiva Camara. 

Na "Bourse du Travail" (Bolsa 
do Trabalho) realizaram-se diver
sas conferencias e col6quios sobre 
problemas sindicais concernentes 
aos trabalhadores estrangeiros, 
estando presentes delega~s dos 
sindicatos (CFDT e CGT), orga
niza~oes que se dedicam ao apoio 
dos imigrados em territ6rio fran
ces (FAST! e CLAP), e partidos 
politicos (PCF, PSF e PSU). 



INGLATERRA 

JOVEM PORTUGUESA 
PREMIADA 

EM JERSEY 
Segundo informou o mensario 

"Luta Comum" ,ligado ao "Cen
tro 25 de Abril" de Londres, a li
lha de urn emigrante portugues 
em Jersey, foi recentemente pre
miada numa exposi~llo de arte es
colar realizada naquela ilha. 

Maria Jose da Encarna~o. que 
tern 16 anos, distinguiu-se como a 
melhor pintora da sua escola, a 
St. Helier Girls School, numa ex
posi~o ali realizada. 0 principal 
quadro que expOs intitulava-se 
"A Batalha de Jersey" e foi ela
borado atraves de tecnica muito 
especial detida pela sua obreira. 

LUXEMBURGO 

GRIADA A 
«FEDERACAO 

DAS ASSOGIACOES 
PORTUGUESAS» 

Ap6s uma serie de reuniOes pre
parat6rias, realizadas com cerca 
de 12 representantes de diversas 
associa¢es. foi decidida a cria~o 
delinitiva da "Federa~llo das As
socia~Oes Portuguesas" no Lu
xemburgo, em reunillo convocada 
para o efeito e realizada nas insta
la¢es da Embaixada de Portugal 
neste pais. 

A citada Federa~llo e constitui
da por clubes e associa~Oes des
portivas, recreativas e culturais 
que agrupam associados de nacio
nalidade portuguesa. Nesta reu
nillo conStitutiva da Federa~o. 
na qual participaram oito associa
¢es (Associa~o Desportiva de 
Differdange, F.C. "Os bairradi
nhos" de Esch, Unillo Juventude 
Portuguesa de Esch, Clube Re
creativo e Cultural dos Portugue
ses de Diekirch, Transmontana 
F.C. de Heffingen, Aguias de 
Portugal de Luxemburgo), ficou 
decidido desenvolver os diversos 
contactos necessaries a organiza-

~o de urn seguro de acidente e 
outro de responsabilidade civil, 
para os grupos e jogadores filia
dos, e ainda a forma~o de arbi
tros, passando o Consulado a 
funcionar como secretariado pro
vis6rio desta Federa~llo. Entre
tanto, os promotores da iniciati-

va, esperam novas aderencias a 
Federa~o. sendo todas as infor
ma~s prestadas, ate a constitui
~o de urn secretariado delinitivo, 
por: Vitorino Pereira, vice-c6nsul 
adido de Emigra~llo, Embaixada 
de Portugal/ 26, rua Adames/ 
Luxemburgo. 

RFA 

TRABALHAOORES ESTRANGEIROS 
NA ALEMANHA FEDERAL 

A revista " Alemanha-Lugar de 
Trabalho", inseriu no seu ultimo 
numero alguns dados sobre 0 nu
mero de trabalhado res estrangei
ros na RFA, salientando que 
aquele tern vindo a decrescer des
de o Outono de 1973. Nessa altu
ra, havia ainda 2 595 000 traba-

lhadores estrangei ros na Alema
nha. Em lins de Mar~o de 1977, 
contavam-se I g77 100, ou seja, 
menos 27,7f1Jo (717 900) do que ha 
quatro anos e meio. Reproduu
mos a seguir o quadro que a refe
rida revista publicou: 

T111balbadores est111ngeiros empregados por naclonalldadt 

Percenta&cm 

Situa~5o em 
entre lod~ lJJftrtnc;:l 

Nacionahdado os traba· rctatiV3 a 30.9-1977 I had ore' 31-J-1977 
e'tr:mgcuo' 

Turcos 508 600 27 ,20Jo -6100 
Jugoslavos 373 700 20,0f1Jo -1500 
ltalianos 283 300 15,2f1Jo +7 900 
Gregos 155 500 8,3f1Jo -8 500 
Espanh6is 97 200 5,2f1Jo -4 300 
Portugueses 59 700 3,20Jo . 300 
Outros 391 500 20,9f1Jo + 5 200 

Total I !<69 5000 ?(>()() 

DELEGADOS DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS 
NOS GONSELHOS DE EMPRESA 

Em recente edi~o. o boletim 
informativo do Departamento go
vernameotal de lmprensa e Infor
ma~o da RFA dava conta de 
que, nas elei~ para os conse
lhos de empresas que se realiza
ram em 1978, foi de 5 milo nl1me
ro de delegados estrangeiros elei
tos em representa~o dos opera
rios pertencentes as diversas CO· 

munidades residentes neste pais. 

Este nl1mero represents urn acres
cimo de mais 1200 delegados em 
rela~o a 1972, quando das elei
~ anteriores, ap6s uma emenda 
a lei de constitui~o de empresas. 
lei que concedeu (atendendo a rei
vindica~o da DGB - Confede
ra~o dos Sindicatos Alemlles), 
entre outras regalias, o direito de 
elei~o para o cargo de conselhei
ro de empresa a trabalhadores es-

trangeiros, procedentes ou nllo de 
paises pertencentes a Comunidade 
Econ6mica Europeia. 

Saliente-se que de urn total de 
cerca de 1,8 milhllo de trabalha
dores estrangeiros na RFA, apro
ximadamente 700 mil (perto de 
40f1Jo) sllo membros de pleno direi
to da Confedera~o dos Sindica
tos Alemlles e de urn dos 17 sindi
catos alemlles reunidos na DGB. 

SUICA 

MANIFESTAGAO 
EM GENEBRA 

Segundo noticiou a ANOP, 
realizou-se recentemente em Ber
na uma manifestacllo com a pre
senca de representantes da Asso
cia~llo Democratica dos Traba
lfladores Port ugueses de Genebra 
(ADT P) e de muitos outros resi 
dentes, pertencentes a varias asso
cia~s da comunidade portugue
sa. Esta manifesta~o. que contou 
com a participa~o de cerca de 
duas mil pessoas, teve por objecti
vo pedir a aboli~o do estatuto de 
"trabathador imigrante tempora
rio" e a introdu~o de legislacao 
mais humana em rela~o aos tra
balhadores estrangeiros. 

NOVAS ASSOGIAGOES 
PORTUGUESAS 

Na Belgica foi inaugurada 
oficialmente a «Associa~o dos 
Portugueses da Regiao de Char
kroi». A inauguraylio desta 
.• ~socia~o. cuja efectiva~o 
<lcsde M algum tempo se en
.:ontrava praticamente decidida, 
foi assinalada com uma festa 
.1 que estiveram presentes auto
ridades consulares, alem dos 
mcmbros fundadores. Do pro
)!rama de actividades que esta 
.t,sociaylio se prop()e desenvol
' cr. citam-se entre outras ini
ciativas, os tomeios desportivos 
de diversas modalidades e o 
folclore popular. 

Na Suiya foi inaugurada a 
«!\ssociaylio dos Trabalhadores 
Portugueses de La Chaux de 
l 'onds». Ao acto inaugural es-
11\cram presentes o embaixador 
de Portugal em Bema, o con
'"' de Portugal em Genebra e 
n prcsidente do municipio lo
,·:d. 
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Es•r .. mos tambem aqui para o apoiar nos seus negocios 
Ha ja quatro anos que a Sucursal BPA em Paris vem contribuindo para o desenvolvimento das 

rela¢es econ6micas e financeiras entre Portugal e a Franc;:a 
E apoiando, tambem, os Emigrantes Portugueses que trabalham 

nao s6 em Paris, como em toda a Franc;:a 

\ 

A partir de agora, mais uma Agencia BPA em Fran~a 

@J:-~dU1dll, 
fica ao dospor dos muitos mllhares de Emograntes Portugueses 

que vivem numa das maos modemas e populosas locahdades da RegiAo Pansoense 

BPA. 
• BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO $ 

Balcoes na Regiiio de Paris 
SUCURSAL-5, Rue Auber (a 6pera), 75009-PARIS · Telel. 073.24.65 ·Telex 220456 

AG£NCIA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaule, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Telef. 304.37.34 
AG£NCIA DE CRETElL-53, Rue du General Leclerc. 94<XXl-CRETEIL · Telef. 899·2176 



MELHOR 
ASSIST£NCIA SOCIAL 
PARA EMIGRANTES 

A assinatura, pelo nosso pais, de dois impor
tantes documentos (os Acordos Provis6rios 
Europeus sobre Seguran~a Social c a Conven
cao sobre Assistencia Social e Medica) vai per
mitir que a partir de agora os emigrantes portu
gueses possam disp6r de mclhor assistencia, 
tais como novas concessOes de subsidios de in· 
validez e velhice, e resolver muitos dos casos 
ate agora nlio abrangidos pelas conven~Oes bi
laterais. 

Assim os emigrantes que trabalhem ou te
nham trabalhado em Chipre, Oinamarca, Jn
glaterra, lrlanda, lta.lia, Islandia, Noruega, 
Suecia e Turquia, podem vir a receber presta
¢es de velhice ou invalidez, doenc;a, acidente 
de trabalho ou desemprego, se tiverem cumpri
do os prazos de garantia exigidos pela legisla
c;lio desses paises. 

Por outro lado, os portugueses que residi
ram na Alemanha Federal, Belgica, Espanha, 
Franc;a, Holanda e Luxemburgo, e que por 
nlio haver a necessaria legislac;lio virarn indefe· 
ridos os seus pedidos de regalias socials, pode
rio agora ter o seu caso resolvido. Para tanto, 
deverio dirigir-se pessoalmente ou por escrito 

(indicando o ntimero de processo para facili
tar a sua identificac;lo) aos Servic;os de Acor
dos Multilaterais da Caixa Central de Segu
ranc;a Social dos Trabalhadores Migrantes -
Rua da Junqueira, 112, Liboa 3. 

BENEFfCIOS 
FISCAIS 
PARA 

EMIGRANTES 
Entrou em vigor no ano passado a lei n. o 

41 /78, de 6 de Julho, que vern possibilitar van
tagens de natureza fiscal aos trabalhadores 
portugueses no estrangeiro. 

Quais sio essas vantagens? 

Agora, os emigrantes que pretendem regres
sor definitivamente ao Pais tem possibilidade 
de beneficiar de isenc;io ou reduc;lio de direitos 
alfandegarios na importac;io de maquinas, ins
trumentos manuais ou mecanicos, respectivos 
acess6rios e outros bens de equiparnento de pe
quenas indtistrias, que lhes pertenfam e que 
utilizem nos poises onde trabalham, no caso de 
quererem continuar a desenvolver em Portugal 
a mesma actividade. 

0 que devem faur os interessados? 

Os interessados em trazer consigo para o 
Pals os bens atras referidos no ponto I. devem: 

1. 0 - Obter um documento - que sera 
emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estran
geiros - onde se prove a sua qualidade de in
dustrials no pals de onde regressarn. Tal docu
mento obtem-se junto do Consulado da area de 
resid€ncia. 

2. 0 - Fazer um requerimento em papel sela
do ao Ministerio das Financ;as solicitando a 
isenc;lio ou a reduc;lio de direitos,no qual se de
vera especificar detalhadarnente a natureza do 
material (o tipo de equiparnento), a importar, o 
seu valor actual, o tempo de uso (ha quanto 
tempo desde o fabrico esta aquele equiparnento 
em uso), eo tempo de posse (ha quanto tempo 
o interessado na importac;lo dos bens os utiliza 
na sua actividade). 

Como seri concedlda a lsen~o ou redu~o? 

A isenc;lio ou reduc;lio sera concedida pelo 
Ministro das Finanfas mas depende do parecer 
favor6vel dos servic;os competentes do Ministe
rio da IndUstria e Tecnologia, pelo qual se mos
tre, em relac;lio a cada caso, o interesse que a 
importac;lio daquele equiparnento possa trazer 
para a economia nacional. 

Por este motivo e que o requerimento, a que 
se alude em 2. 0 Iugar no ponto 2. desta Nova 
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Tome Nota 

lnformativa, deve indicar o mAximo de elemen
tos comprovativos dos beneficios ec9n6micos 
que a utiliza~o dos bens a importar\trara ao 
Pais. \ 

Qual o regime a que flcam sujeitos os bens im
portados ao abrlgo desta lei? 

Os bens que foram importados com isencao 
ou redu~o de direitos aduaneiros ao abrigo 
desta lei nao poderao ser alienados (is to e, ven
didos,doados ou por qualquer forma cedidos a 
outra pessoa) antes de decorridos cinco anos 
dp6s a sua importa~o no Pais, sob pena de se
rem considerados descaminhados aos direitos. 

lmportante 

Nao sera porem considerado descaminhado 
aos direitos, o material alienado (ou cedido) 
antes de decorrido o prazo dos cinco anos, se 
for reconhecido por despacho do Ministro das 
Financas que a aliena~o e determinada pela 
substituicao por novo material necessario a 
continua~o da actividade a que o equipamen
to importado nos termos de Lei 41178 se desti
nava. 

Assim, se o emigrante a quem pertencem os 
bens importados com isen~o ou redu~o dedi
reitos alfandegarios, entender que necessita de 
os substituir por novos, antes de decorridos os 
cinco anos, a fim de continuar a actividade a 
que se dedicava utilizando aqueles bens, devera 
fazer urn requerimento ao Ministro das Finan
cas solicitando autoriza~o para os poder alie
nar e explicando as razoes de tal pedido. 

SEGURANCA SOCIAL 
DOS TRABALHADORES 

A URAlS 

ldade minima 
de concessao 

de pensao de reforma 
por velhice 

A idade minima para concessao de pensao de 
reforma por velhice aos trabalhadores rurais 
foi fixada em 65 anos, nos termos da Portaria 
n. 0 348-A/78, de 15 de Julho, do Ministerio 
dos Assuntos Sociais. 

Est a medida, que permite a redu~o do limi
te anteriormente estabelecido em 70 anos apro
xima o Regime Especial dos Fundos de Previ
dencia das Casas do Povo dos limites actual
mente fixados para o regime geral. 

A presente Portaria entrou ja em vigor em I 
de Julho de 1978. 

Assim, os trabalhadores rurais abrangidos 
pelo Regime Especial dos Fundos de Previden
cia das Casas do Povo poderao solicitar a con
cessao da respectiva pensao de reforma logo 
que completem os 65 anos, mediante requeri
mento dirigido d Casa do Povo, verificando-se 
os demais requisitos indispensaveis. 

EXTINCAO DO DIREITO 
AO ABONO DE FAMILIA 

EM RELACAO 
A ASCENDENTES 
E EOUIPARADOS 

I. Nos termos do an. o do Decreto-Lei n. 0 

180-D/78 de 15 de Julho, considera-se extinto 
o direito ao abono de famflia em relac;ilo aos 
ascendentes e equiparados dos trabalhadores 
benefici{uios dos regimes de previdencia. 

2. De igual modo, de acordo como art. 0 2. 0 

do mesmo Decreto-Lei, determina-se que os as
cendentes ou equiparados a cargo dos trabalha
dores acima referidos passem a ter direito a as
sistencia medica e medicamentosa nas condi
coes estabelecidas em especifico diploma regu
lamentar - o Decreto Regulamentar n. 0 

24178, de 15 de Julho. 
3. Embora pareca desnecessario afirma-lo, 

perante o que disp<)e o diploma agora aprova
do, esclarece-se que se mantem, para os traba
lhadores beneficiarios dos regimes de previden
cia, o direito ao subsfdio de funeral, devido por 
morte de ascendentes ou equiparados. 

4. As medidas constantes do presente diplo
ma entraram ja em vigor a I de Julho de 1978 .. 

TRANSFERENCIAS 
EFECTUADAS 

POR EMIGRANTES 
E «DATA DE VALOR» 

DOS DEPOSITOS 
Os cam bios a aplicar nas transferencias efec

t uadas por emigrantes atraves dos correios lo
cais deverao ser os seguintes: 

EUROPA 

- 0 combio da vespera, de emissao do vale, 
cambio esse fixado pelo Banco de Portu
gal as 14.00 horas, ou 0 ultimo cambio 
oficialmente publicado, nos casos das 
transferencias efectuadas aos domingos e 

segundas-feiras ou em dia imediatamente 
a seguir a feriado em Portugal. 

Este e tambem o criterio utilizado para 
as transferencias efectuadas directamente 
junto dos balcoes da Banca portuguesa 
instalada na Europa. 

OUTRAS REGIOES, DESIGNADAMENTE 
0 CONTINENTE AMERICANO 

- 0 cambio do dia da emissao do vale, ou, 
quando as transferencias sejam efectua
das aos sabados ou em dias que corres
pondam a feriados em Portugal, o ultimo 
cambio oficialmente publicado. 

Tambem, nestas regioes, a Banca por
tuguesa instalada localmente, pratica os 
cambios referidos, nas transferencias de 
emigrantes. 

A "data de valor" (para contagem de 
juros) dos dep6sitos a prazo e com pre
aviso que se constituirem no nosso Pais a 
partir de remessas do estrangeiro seni a 
do dia da entrega dos fundos a transferir 
nas esta<;:Oes de correio locais ou nos ser
vicos das lnstitui<;:6es de CrCdito portu
guesas no estrangeiro. 

llTULOS FIDES 
E FIA 

Decreto-Lei n: 231/78 
de 16 de Agosto 

Encontram-se a pagamento desde 21 de 
Agosto de 1978 os juros correspondentes ao se
mestre que decorreu de 15 J ulho de 1977 a 14 
de Janeiro de 1978, relativamente as participa
coes dos fundos de investimento FIDES e FlA. 

Os juros a que se ref ere o ponto I. tern carac
ter provis6rio e sao fixados sem prejuizo das 
correc¢es que venham a ter Iugar em funcao 
da Lei das lndemnizacoes (Lei n. 0 80/ 77, de 28 
de Outubro). 

LEIS DAS 
INDEMNIZACOES 

Pagamento de 
Impostos Directos 
utilizando tihtlos 

Os tit ulares de direito a indemniza<;:Oes po
dem utilizar os titulos representativos do direi
to a indemnizacao para efectuar 0 pagamento 
de impostos directos (contribui~o predial, si
sa, imposto de capitais, imposto complemen
tar, imposto sobre as sucessoes e doa¢es, con
tribui~o industrial, imposto de mais-valias)re
ferentes a obriga~Oes ]/Sea is nascidas antes de 1 



de Janeiro de 1977 e bern assim o pagamemo de 
juros de mora e outros encargos que acres~ 
aqueles. 

Quem pretender pagar esses impostos com os 
titulos representativos da indemnizac4o, deve
ra fazer um requerimento nesse sentido ate 25 
de Janeiro de 1979, e emrega-lo na reparti~tio 
de Finan~as em que os impostos foram liquida
dos, ou no caso de se encontrarem em fase de 
cobran~ atraves dos juizos fiscais, nos tribu
nais de 1. • insttincia das ContribuiC(Ies e lm
postos de Lis boa e Porto. 

Quaisqucr informa¢es mais pormenoriza
das poderllo ser solicitadas junto das reparti
~Oes de Financas, da Secretaria de Estado da 
Emigrac4o e dos Neg6cios Estrangeiros ou do 
Consulado da Area da resid€ncia. 

0 ENSINO 
DO PORTUGUES 

EM FRANCA 
Dado o grande mimero de pessoas que se di

rigem ao Servico de Coordenacllo do Ensino 
do Portugues em Fran~ para obterem esclare
cimentos sobre os mais variados assuntos, este 
organismo elaborou uma nota informativa de 
interesse geral, que passamos a divulgar, bern 
como a " lnformac4o aos Pais" que lhe e ane
xa. 

Assim, e segundo a referida nota, sobre o 
ensino de Portugues dentro da escofaridade 
francesa, ao nivel do ensino secundario e im
portante referir: 

1 - Para que haja maior possibilidades de 
urn estabelecimento de ensino poder 
abrir cursos de Portugues, e necessario 
que haja pedidos de pelo menos 8 alunos. 

2 - Esses pedidos, como foi amplamente di
vulgado, devem chegar ao director da es
cola secundAria, o mais tardar ate fmal 
de Dezembro de cada ano. S6 cumprindo 
esta indicac4o se pode esperar que o pecli
do seja deferido. 

3 - 0 Portugues pode ser pedido: 

a) Na 6eme como lingua viva I. Os alu
nos estudarllo entllo o Portugues du
rante todo o ensino secundario, ate ao 
BAC. 0 programa apresentado pelo 
Ministerio frances da Educac4o para a 
6eme e 5eme tern em conta que a lin
gua materna da maioria dos alunos eo 
Portugues. 

b) 0 Portugues pode tambem ser pedido 
como lingua viva II na 4eme. 

c) Pode tambem ser pedido na 2nde, co
mo terceira lingua ou a substituir uma 

segunda lingua iniciada na 4eme e que 
se queira abandonar. 

4 - Quem nllo conseguir Professor de Portu
gues no estabelecimento de ensino que 
frequenta pode fazer a sua inscricllo no 
Tele-Enseignement. Pode, assim, seguir 
o Portugues como lingua viva I, nllo sen
do obrigado a frequentar as aulas de ou
tra lingua, como o Ingles por exemplo. 
Esta inscricllo deve ser feita no inicio do 
ano lectivo, logo que se saiba que nllo 
ex.iste professor de Portugues na escola 
que frequema. _ 
a) See aluno do " ler cycle" (6eme, 5eme, 

4eme e Jeme) faz a sua inscric4o para: 
C.N.T.E. 
N.0 3022X 
76041 Rouen Cedex. 

precisando que pretende seguir o pro
grama de "Portugais, langue maternel
le" como "Langue Vivante I" -para 
alunos do 6cime e 5eme, ou "Langue Vi
vante II" para os que vllo comecar com 
o Portugues s6 na 4eme. 

b) See aluno do "2nd cycle" faz a sua ins-
cricllo para: 

C.N.T.E. 
N. 0 3022X 
76041 Rouen Cedex 

A inscricllo deve ser feita durante o mes 
de Setembro, o mais tardar durante o 
mes de Outubro de cada ano. 

5 - Se na localidade houver algum estabeleci
mento de ensino que tenha aulas de Portu
gues, os alunos que o desejem podem pe
dir a transferencia para essa escola. 

6 - Chama-se a atencllo para o facto de que, 
para muitos alunos que ainda tern dificul
dade nas duas linguas que falam (o Ponu
gues e o Frances), e um esforco excessivo 
iniciar o estudo de uma terceira lingua. 
Lembremo-nos de que os alunos de nacio
nalidade francesa s6 estllo a iniciar o estu
do da primeira lingua estrangeira. E 
lembramo-nos tambem de que um aluno 
que tenha bons conhecimentos na sua pro
pria lingua mais facilmeme aprende uma 
lingua estrangeira. 

7 - Muito importante tambem e o facto de o 
aluno que terminou a 5.~me, com aprovei
tamento em Portugues, lingua viva I, ter 
automaticameote a equivalencia ao Cicio 
Preparat6rio, isto e, nao e submetido a ne
nhum exame "ad hoc". Devera unicamen
te aprescmar a documentac4o necessaria, 
dirigindo-se a Coordenacllo do Ensino de 
Portugues em Fran~ - 128, Boulevard 
de St. Germain - 75006 Paris. 

Como todo o processo de equivalencias espe
ra uma portaria que o regulamente, achamos 
preferivel aguardar ainda antes de dar mais in
forma¢es sobre este assumo. 

Ensino do portugues 
aos alunos portugueses que 

entram em 6,lm• 

Na Europa, qualquer aluno estuda apenas 
duas lfnguas, na classe de 5.~me. 

- a sua lingua materna 
- Uma lingua estrangeira (Lingua I) geral-

mente o ingles. 

As crian~s imigradas (e, neste caso, portan
to, as crian~as portuguesas), estudam tres lin
guas: 

- o frances- para elas, a sua primeira 
grande dificuldade por ser uma lingua es
trangeira; 

- o Ingles - (ou outra lingua viva) 
- o portugufs - ensinado muitas vezes em 

cur,sos paralelos com vista aos exames do 
2. 0 ano do Cicfo Preparat6rio (antiga 6. • 
classe). 

E excessivo e mesmo uma pesada sobrecar
ga, par alunos frequentemente com atrasos es
colares a entrada da 6.tme. 

Mas, se o afuno estudar o portugues. a partir 
da 6.1m~. 

- o frances 
- o portugues (a sua lingua materna, que 

sera, assim, a Lingua Estrangeira-1). 

OUTRAS V ANT AGENS 

• Conseguirem escolarmente melhores resul
tados, porque assemam ideias sobre as duas 
linguas de que se scrvem para falar, e para o es
tudo das outras clisciplinas. 

• Reestabelecerem mais facilmente o seu 
equillbrio psicol6gico, porque se situam apenas 
entre dois esquemas linguisticos. 

• Manterem o contacto com a cultura de ori
gem, facilitando o eventual regresso. 

• Serem, assim, etas- crian~as portuguesos 
-a manter viva a nossa cuftura, at raves does
tudo da lingua portuguesa, que fica, para elas, 
na escola francesa, em pe de igualdade com as 
out ras linguas estrangeiras, nomeadamente, o 
ingles eo alemllo. 

• Poderem fazer todos os exames da escofa 
portugu~sa, desde o Cicio Preparat6rio (antigo 
6. • classe) ate final, e fazerem-nos mefhores 
condi¢es. 

Uma vez atingida a 4.~•. as criancas portu
guesas poderao estudar en tao, com mais facili
dade, o ingles (ou outra lingua a sua escolha) 
- Lingua I. 
Observa~iJo 1- Os programas de lingua por
tuguesa das 6.<me e 5.~me sllo id~nticos aos do 
Cicio Preparat6rio (antiga 6. • classe). 
Observa~iJo 2 - As duas linguas estrangeiras 
ensinadas em Portugal, nos estabelecimeotos 
de ensino, sllo: o frances e o ingles. 
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Outros paises (excluindo Portugal e Espanha J 
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·A EDICAO- EUROPA OA REVISTA ·25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS· ~ IMPRESSA EM PARIS (FRANCA) 
E EDITADA PELA EMBAIXADA DE PORTUGAL 



«Sou d dadio americaoo oatu
ralizado, tin um acidente no tra
balbo e estou dado como locapa
citado. Daqul por dois ou Ires 
uos quero regressar ddioWva
mente i mioba terra , mas aloda 
este aoo e meu desejo deposltar 
em Portugal oa Coota " depositos 
em escudos" uma quaotia supe
rior a mil cootos. Sel que os traba
lbadores portugueses (mesmo os 
que teoham adquirido a naciona
lidade estraogeira) gozam de cer
las regalias tals como 200Jo de ju
ros DIS contas " deposllos em es
cudos" a prazo de um ano, e que 
estio livres de impostos. Mas IS 

miohiS dtividas sio as seguintes: 
1. - se regressar deflnillva

meote a Portugal, cootiouanl a 
aaobar os mesmos 20% enquanto 
for vivo? 

2. - em caso aflrmalivo na 
primdra peraUDta, mas se for 
obri&adO I sair todOS OS IDOS de 
Portugal, poclerei salr para outros 
paises ou seni obrigado a vi r aos 
Estados Uoidos? 

3. - passados alguns nos, ca
so eu qurira ngressar oova.mente 
aos Estados Uoidos, podenl le
vaotar todo o meu dlobelro , em 
dOiares, mesmo que esteja deposl
tado oa coota "Oep6sltos em Es
cudos"? 

4. - caso leve um ou dois car
ros, estarei livre dos dlreilos al
faodegirios, ou depende do ano e 
da classe dos carros? 

5. - em caso aflrmatlvo na 
quarta perguota, e para que contl
aue livre de impostos, serel obri
gado a salr todos os anos de Por
ruaal com os carros? Para onde? 

C.V. (Estados Unldos)>> 

I. S6 podem ser rirulares de 
contas de dep6sito expressas em 
escudos, de acordo com o 
Decreto-Lei n. 0 75-C/77, de 28 de 
Fevereiro, os emigrantes portu
gueses ou equiparados 
(consideram-se tambem emigran
tes, para estes efeiros, aqueles que 
tenham adquirido a nacionalidade 
esrrangeira, bern como os seus 
descendenres directos em I. 0 

grau) que residam no estrangeiro 
hd mais de seis meses. 

Sempre que na renova~ao de 
um dep6sito o titular tenha deixa-

Os leitoms Escmvem 

do de residir no estrangeiro hti 
mais de um ano, o correspondeme 
dep6sito deixa de beneficiar do re
gime de dep6sitos instituidos para 
os emigrantes portugueses ou 
equiparados, ficando, automati
camente, sujeito ao regime dos 
depositos abertos em nome de re
sidentes. 

Para estes, a actual taxa de juro 
(contos em escudos) para dep6si
tos a prazo superior a urn ano e de 
20%, cativo de impostos. 

2. Se regressar definitivamente 
a Portugal, e quanto a viagens ao 
estrangeiro, encontra-se sujeito as 
disposiC(les legais vigentes na ma
teria podendo deslocar-se a qual
quer pais nos termos gerais aplica
veis. 

3. Os saldos das comas de de
p6sito de emigrantes podem ser 
levantados total ou parcialmente 
sendo tal levantamemo efectua
do, em escudos, utilizando-se pa
ra a conversllo o cambio do dia da 
sua realiza~ao 

4. Quanto d l> autom6vel, en
viamos-lhe uma nota informativa 
sobre as normas reguladoras da 
importa~ao do mesmo onde en
comrara os esclarecimemos solici
tados. 

«Em 1975 comprei um aparta
mento dest.loado a babita~o pro
pria, com a ajuda de um emprestl
mo da Calu. A pessoa que mo 
vendeu tratou-me de tudo nas de
vldas condl~s. Ele proprio fez o 
pedldo i Calxa, e tamWm tratou 
de pedlr a lsen~o de Sisa e Con
trlbul~o Predial. Agora recebi 
uma carta do meu procurador, na 
qual me informa que as Finan~ 
do Seixal nio me concederam a 
isen~o da Contribui~o Predial, 
em vlrtude de eu nio estar a babi
lar a casa. Agrades:o que infor
mem se isso est' certo. 

J .F. (Aiemanba)» 

Em rela~o a isen~o de sisa, o 
senhor deve ter beneficiado do 
regime-geral que vigorava na altu
ra e que foi prorrogado ate 31 de 
Dezembro do ano transacto, con
forme Nota lnformativa, que lhe 
enviamos, contendo os esclareci
memos devidos; quanto a isen~o 

da contribui~o predial, so teria 
direito a uma isen~ao temporaria 
(por 10 anos) caso tivesse adquiri
do o andar ao abrigo do "sistema 
de Poupan~a-Credito", o qual se 
destina someme a trabalhadores 
portugueses no estrangeiro e as 
compras por estes efectuadas a 
partir de 9 de Julho de 1976. 

«Encontro-me emlgrado em Es
panha e gostarla de saber se posso 
sair daqui para outro pals. Querla 
tamWm adiar a tropa ate aos 29 
anos. Agrades:o as lnformas:(ies 
possiveis sobre estes assuntos. 

A.J.T. (Espanba)» 

Se se fixou em Espanha ames 
do dia 31 de Dezembro do ano em 
que comp1etou 17 anos de idade e, 
se, depois de se ter radicado no es
trangeiro nllo permaneceu em ter
rit6rio nacional mais de 90 dias 
em cada ano civil, pode ser consi
derado como residente no estran
geiro, podendo, portanto, solid
taro adiamemo quanto tiver vinte 
anos, ate aos 29 anos de idade. 

Se desejar sair de Espanha e ir 
residir para outro pais, podera 
faze-lo devendo, no entanto, fa
zer prova no Consulado de Portu
gal da area da sua nova residencia 
que era residente no estrangeiro 
antes do dia 31 de Dezembro do 
ano em que completou os 17 anos 
de idade e que nllo permaneceu 
em territ6rio nacional mais de 90 
dias em cada ano civil, depois de 
estar a residir no estrangeiro. 

Nilo possuindo a qualidade de 
residente no estrangeiro pode bc
neficiar do Decreto-Lei n. 0 

334/77, ate ao fim do corrente 
ano, desde que apresente um con
trato de trabalho na Secretaria de 
Estado dos NegOc:ios Estrangeiros 
e da Emigra~o a fim de lhe ser 
passada uma declara~o para ob
ter no Distrito de Recrutamento e 
Mobiliza~o a licen~a de partir 
para o estrangeiro. 

«Ful imigrante na Republica Fe
deral da Alemanha. Tendo regres
sado defioitivamente a Portugal 
desejava informa~o sobre o que 
devo fazer para ser reembolsada 

das contribul~ que fiZ para a 
Segurans:a Social . 

M.L.S.F. (Amarante}» 

0 reembolso das contribuiC(les 
pagas para o seguro alemao de 
pensOes s6 pode ser concedido, a 
pedido do segurado e se este seen
contrar fora do territ6rio da Re
publica Federal da Alemanha, 
desde que satisfa~ uma das con
diC(les a seguir indicadas: 

I - Ter decorrido urn periodo 
de 2 anos sem contribui~Oes para 
a seguran~ social alemil, na data 
da apresenta~o do requerimento; 

2 - se ate 19/10/72 o segurado 
tiver pelo menos 60 meses de des
comos na Alemanha, o reembolso 
das contribuiC(les pode ser pedido 
antes de 2 anos ap6s o Ultimo des
como para a seguran~ social ale
rna. 

No entanto chamamos a sua 
aten~o para o facto de que quan
do 0 trabalhador e reembolsado 
das contribuiC(les, perde todos os 
direilOS relativamente a seguran~ 
social alema. Oeste modo, nem o 
pr6prio nem os familiares pode
rllo, mais tarde habilitar-se a uma 
pensao alema. 

Para informa~Oes complemen
tares e eventual seguimento do as
sunto, devera dirigir-se a Caixa 
Central de Seguran~ Social dos 
Trabalhadores Migrantes, Rua da 
Junqueira, 112 Lisboa-3, que e a 
emidade de liga~ao entre os tra
balhdores e os organismos da se
guran~ social dos paises com os 
quais Portugal assinou COnven
C(les. 
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Antonio da Cunha Telles. 

«0 CERCO» e considerado pe
la maioria dos criticos como um 
dos filmes mais representativos de 
um novo cinema portugu@s inicia
do no principia da decada de 60. 

Este novo estilo de fa.ter cinema 
nAo obteve naturalmente, os favo-

Circuito de Cinema da SENEE 

res de um publico demasiado ha
bituado a outro genero em que so
bressaiem as comedias e os filmes 
ditos de "amor" ou "romances 
cor-de-rosa". 

As primeiras (as comedias) ain
da tiveram a sorte de ser interpre
tadas por um conjunto de actores 
sensacionais que, s6 por si, asse
guravam o exito comercial esti
mulante para novas produe<}es; os 
segundos (os cor-de-rosa) nem is-

Flcba tknica 

PRODU<;:AO: 
Prod. Cinenovo Filmes, Lda. 

ANO DE PRODU<;:AO: 
1969/ 1970 

REALIZA<;:AO: 
Ant6nio da Cunha Teles 

FOTOGRAFIA: 
Acacio de Almeida 

PROCESSO: 
so. P & B (35 mm) 

Efectivamente, a partir de 1962 
e em simult§neo com os tais fil. MOSICA: 

Ant6nio Vitorino d • Almeida mes considerados "comercia-
veis", surgem "DOM ROBER
TO", realizado por Emesto de 
Sousa, "0 ACTO DA PRIMA
VERA", da autoria de Manuel de 
Oliveira, "VERDES ANOS", de 
Paulo Rocha, "BELARMINO", 
de Fernando Lopes, "DOMIN
GO AT ARDE", de Antonio Ma
cedo, "MUDAR DE VIDA", de 
Paulo Rocha e "0 CERCO". ci
tando apenas os fllmes produzi
dos entre 1962 e 1970. 

SOM: 
Optico 

TEMPO: 
2h 

TEMA: 
Crltica social 

CLASSIFICA<;:AO ETARIA: 
Maiores de I8 anos 

Fldla artistica: 

MARIA CABRAL (Marta) 

COLABORE COM 

MIGUEL FRANCO (Vitor Lo-
pes) 

RUI DE CARVALHO (Or. Alves) 
MARIO JACQUES (Carlos) 
LIA OAMA (Dona da boutique) 
OSCAR DIMAS (Rui fot6grafo) 
ARMANDO CORT£5 (Eng. Ma-

chado) 

Realizado por Ant6nio da Cu
nha Teles, "0 CERCO" nllo cri· 
tica uma sociedade burguesa fa
zendo comedia a sua custa, pelo 
contnirio, denuncia os aspectos 
mais negativos dessa sociedade 
nAo os escondendo nem atenuan
do os seus efeitos. 

Ant6nio da Cunha Teles tern o 
seu nome ligado a esse novo cine
ma portugu!s nlo apenas como 
realizador mas tambem como 
produtor. Entre outros citam-se, 
de sua produ~o. "VERDES 
ANOS" (1963), " BELARMI
NO" (1964), "DOMINGO A 
TARDE" (1965) e "MUDAR DE 
VIDA" (1967). 

0 CIRCUITO GRATUITO DE CINEMA DA SENEE 
ENVIANDO-NOS AS SUAS SUGESTOES 



tambem 
passcimos a fronteira 

a imperio a maior companhia de seguros 
portuguesa ha sete anos em franf;a 

Para o ajudar a construir um futuro . 

Para que possa rea lizar-se sentindo-se 

f i rmado na vida. 

Para encontrar em si proprio 

• I AO sw SEOM<;O 

e no seu seguro de vida um apoio importante. asuaseguadora 
105, Rue du Faubourg Saint _ Honore 75008 PARIS _ Tel. 2 60 33 18 
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NOVO RECENSEAMENTO 
ELEITORAL 
SE TEM 18 ANOS OU MAIS 
e nao esta abrangido pelas incapacidades 

previstas na lei 

DEVE RECENSEAR-SE 
(mesmo que se tenha inscrito no 

recenseamento anterior) 
Para tal deve dirigir-se a comissao 

recenseadora da zona onde reside 
habitualmente 

AS COMISSOES RECENSEADORAS 
FUNCIONAM: 

em Macau: 

nas Camaras Municipais 
no estrangeiro: 

nos postos consulares ou embaixadas 

NAO SE ESQUE~A QUE t NECESSARIO 
LEV AR 0 BILHETE DE IDENTIDADE OU 

PASSAPORTE 
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