


OESTINOS lloth(n.•Gl 
Ftcquenci as C. onda 

OtSTINOS ltota s (TMG) 
f-tequhcias C. onda 

( X liz) ( mcuos) (XII>) (mCUO$) 

VC'u('Luela 00.00·02. 30 11875 25 An kola 11.30· 12.00 21700 13 
(Segunda le11a a s~ bado) (Se gunda·leua a s~bado) 17880 16 

19.30·20.00 15 340 19 
14. 30· 18.00 21700 13 17880 16 

( Oonunao s) 00.00·02. 30 11875 25 
(Do•••cos) 11.30·12.00 21700 13 

17880 16 
Estados Unodos da \mlrica. 01.00-03.00 11935 25 
eanad~ e Frola Sacalhoeora (Leste) 6025 49 15340 19 18.45-19.30 17880 16 
( To~os os doas) (Oeste) 03 30·05.00 11935 25 14.30· 18.00 21700 13 

6025 49 

6025 49 Motamblque 12.00· 12.30 21700 13 
17880 16 

Europa 04.00·06.00 61d5 48 (Segunda le11 a a s~bado) 

t Segunda a sexta·le11a) 9740 30 20.00· 20.30 15340 19 

18.30·20.30 6025 49 17880 16 

9740 30 
( Domongos) 12.00·12.30 21700 19 

6025 49 17 880 16 
(Oomon~os e s~bados) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 9740 30 19.30·20. 15 17880 16 

18. 30· 20.30 6025 49 14.30· 18.00 21700 13 
9740 30 

\t•c au. Tlmor e Austrflia 09.55· 10.55 21700 13 Guonl e Cabo Verde 13.30· 14.00 21495 13 
(Secunda leu a a sSbado) 21735 13 (Secunda·fella a sJbado) 20.30·21.00 15125 19 

I Dolft oncos) 09.25-10.55 21700 13 (Dom oncos) 13.30·14.00 21495 13 
21735 13 20.15·21.00 15125 19 

14.30· 18.00 21700 13 

s. Tome e Pn ncipe 11.00·11.30 21700 13 
(Segunda·leooa a sJbado) 17880 16 Ind ia (Segunda·feora a sAbado) 15.00·15. 45 17 895 16 

19.00· 19.30 15340 19 Brasil 22.30·01.00 9635 31 
17880 16 (Seeunda·fella a sJbado) 11840 25 

ID••••cos) 11.00· 11.30 21700 13 21700 13 17880 16 (Oo11oncos) 14.30· 18.00 15125 l9 

18.00· 18. 45 17880 16 9635 31 IS 340 19 22.30·01.00 
14.30· 18.00 21700 13 118<10 25 
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PVBLICA(;AO MENSAL 
DA SECRETARIA DE ESTADO 
DOS NEG6CIOS ESTRANCEIROS 
I DA EMIGRACAO 

DlrcCfiO 

Manuel Arias 
Director do Servi~o 
de Informa~lio e Apoio Cultural 

lolipo 

Servi\'O de 
Inlorma~iio e Apoio Cultural 

We 

Ministtrio 
dos Neg6cios Estrangei ros 
Palicio das Necessidades. 1.• Piso 
l.aqo do Rilvas 
1300 Lisboa - Portugal 
Telefs. 67 67 00/1/2 

Composic:Ao t impressDo 

Casa Portuguesa 
R . das GAveas, 109 
1200 Lisboa - Portugal 
Telefs. 36 67 76/77 

IDI<;AO EUROPA 
Commi.ssion paritai.re n.o 3331 P 

Reprueatante 

Embaixada de Portugal 
Se!"Yi~o de Programa~ao e Apoio 
6, Passage Dombasle 
7SOIS -Paris- Fran~a 
Telefs. S33 95 95 e 533 96 96 

Distribuiflo 

Fran~a. R . F. A ., Belgica, Lux., 
Holanda, Sur~a. Jnglaterra 

PrefOo 

Fra~a-4 FF 
R. .F.A.-2 OM 
BeJaica - 35 F B 
Luxemburgo- 32 FL 
Ho1anda - 2 FLS 
Sur~a - 2 FS 
lnglaterra - SO p 

Montagem grafica a partir de 
uma fotografia e de urn desenho 
- intitulado «Vida num Sapal» -
da autoria de Alfredo da Con-

Tendo-se especializado, M va
rios anos, na ilustra~o de li
vros cientificos, Alfredo da 
Concei~o e, na opinilio de pe
ritos de todo o mundo, urn dos 
artistas mais perfei tos e expe
rientes neste dominio, traba
lhando actualmente no Servi~o 
Nacional de Parques, Reservas 
e Patrim6nio Paisagistico, em 
Lisboa, como desenhador de 
modelos biol6gicos. Anterior
mente, Alfredo da Concei~ao, 
desempenhou fun~oes em Mo
~ambique, nomeadamente nos 
Servi~os de Geologia e Minas, 
Instituto de Investiga~o Cien
tifica e Centro de lnforma~ao 
e Turismo, tendo ainda presta
do colabora~ao a Universidade 
Eduardo Mondlane e ao Museu 
de Hist6ria Natural da cidade 
de Maputo. 

Colabora~o fotogratica: 

Agencia ANOP, «A Capital>>, 
«Difnio de Noticias», Direc~ao
·Geral de Divulga~ao, Instituto 
Portugues de Cinema, Servi~o 
Nacional de Parques, Reservas 
c Patrim6nio Paisagistico, An
t6nio Manuel, Nuno Oliveira, 
Manuel Carvalho e Luis Al
meida d'E~. 

Promover o equilibrio 
entre o Homem e a Natureza 

«0 Homem faz parte dos ecossistemas, e om elo da 
NatureLa e nao pode ignorar essa dependencia, pois corre 
o risoo de se destruir e, com ele, a pr6pria vida na Terra». 

«( .. . ) A ruralidade (e o mar) sao as duas bases cul
turais do povo portugues. E necessario lutar contra o 
desenraizameoto cultural da oossa gente, para que ela se 
comporte como povo livre e senhor dos seus destinos». 

Duas passageos da entrevista que o director do Ser
vi~o Nacional de Parques, Reservas e Patrimonio Paisa
gistico, arq. Fernando Pessoa, nos concedeu e que publi
camos neste numero, integrada no Suplemento que dedi
camos aos Parques e Reservas Naturais do nosso Pais. 
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AS MAIORES CHEIAS 
DO SECULO 

Os violentos temporais que assolaram todo o Pais, no 
passado mes de Fevereiro, provocaram as maiores cheias 
deste seculo - s6 em 1876, alias, se registara uma catas
trofe semelhante -, isolando vilas e aldeias, submergindo 
casas e baveres, destruindo culturas e cabe~as de gado, 
ir..terrompendo comunica~Oe:s e 0 abastecimento de ligua a 
regiao de Lisboa. Os rios Douro, Mondego e Tejo, e seus 

afluentes, inundaram vastas areas e, ao Iongo de toda a 
costa, registaram-se vultuosos prejuizos em varios portos 
- particularmente em LeixOe:s e Sines - , onde o impeto 
das vagas atingiu propor~Oes raramente vistas. 

0 significativo movimeoto de solidariedade que se 
gerou - e que contou, II!ODleadamente, com a colabora~ao 
das For~as Armadas e militarizadas, corpora~Oes de 
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bombeiros, organismos oficiais, autarquias, institui~i>es 

bumanitarias e grupos de cidadiios anonimos - per
mitiu socorrer as popula~oes desalojadas e p6r em 
pratica medidas para minimizar os desvastadores efeitos 
da catastrofe. 

0 Conselho de Ministros decidiu nomear o eng. 
Guimariies Lobato para superinte.nder e coordenar todas 

/ 

as ac~s de auxilios em curso nas areas afectadas pelos 
temporais. Para o efeito, diversos departamentos do 
Estado tem ao seu dispor verbas ate ao montante 
de 2 milhi>es de contos; com o mesmo objectivo, as 
autarquias das zonas atingidas pelas cheias foram 
dotadas com um auxilio financeiro de 500 mil 
cootos.• 



Portugal Hoje 
POLiTICA 

RESULTADOS PROVISORIOS 
DO RECENSEAMENTO 

ELEITORAL 

0 n(imero total provis6rio de ins
cri95es no recenseamento eleitoral atingiu 
6.800.000, segundo foi revelado num comu
nicado do Conselho de Ministros, ap6s 
analise dos dados fomecidos pelo Minis
t~rio da Administra9ao Jntema. 

Ao valor global registado no Continente 
e llhas - 6.720.085 inscritos - juntaram-se 
9.150 eleitores reeenseados em Macau e 
7~ mil inscri9oes provenientes de cidadaos 
portugueses residentes no estrangeiro (de 
acordo com as estatisticas divulgadas pelo 
MAl at~ a data do fecho da Redac~o deste 
numero da Revista), pelo que o total defi
nitivo de eleitores podera atingir os sete 
mil hOes. 

No referido comunicado, o Conselho 
de Ministros considerou tais resultados 
conseguidos, que inequivocarnente tradu
~t recordarem os indices de absten9ao nos 
actos eleitorais intercalares para os 6rgiios 
autarquicos e as condi¢es globais ern que 
se realirou este recenseamento, bern di
versas das existentes aquando do anterior». 

conseguidos, que inequivocamente tradu
zem o alto sentido clvico do povo portu
gues e que, para al~m disso, foram possi
veis gra~s ao esfor90 consciente e dedi
cado dos 6rgiios autarquicos, A ampla 
participa~o dos partidos politicos, por 
interm~dio dos seus representantes nas 
comissoes recenseadoras, e a eficacia do 
trabalho desenvolvido ao nivel do Go
vemo, nomeadamente nos contactos que 
sempre manteve com a Assembleia da 
Republica e as medidas legislativas que 
propOs ou promoveu». 

Oistritos c reai~es aut6nomas 

Aveiro ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. . .. 
Beja .. ... . .. .. . . .. ... ... . .. . .. ... . .. 
Braga ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. 
Bragan~ ... ... ... ... .. . . .. . .. ... . .. 
Castelo Branco ... .. . ... ... .. . ... . .. 
Coimbra ... ... ... .. . ... . .. ... . .. . .. 
Evora ... ... .. . . .. ... ... . .. ... ... . .. 
Faro .. ... ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. 
Guarda ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. . .. 
Leiria ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. . .. 
Lis boa .. . ... .. . .. . ... ... . .. . .. ... ... 
Portalegre ... ... ... ... ... . .. . .. ... . .. 
Porto . .. ... ... ... ... ... ... " . . .. ... 
Santartm .. . .. . . .. ... ... ... . .. . .. . .. 
Setubal ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. 
Viana do Castelo .. . .. ... . .. . .. ... ... 
Vila Real ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 
Viseu ... ... ... ... ... .. . ... . .. . .. ... 
A9ores ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. . .. 
Madeira .. . ... ... ... ... . .. ... . .. ... 

TOTAlS . .. ... . .. . .. ... . .. .. . ... . .. 

A analise dos dados ja conhecidos per
mite concluir que, na generalidade, o nu
mero de cidadaos recenseados ultrapassou 
o numero registado no recenseamento de 
1976, com exce~o do distrito da Guarda 
e da Regiio Aut6noma dos A~res, onde 
s-: verificou uma ligeira diminui~o. 

Publicamos a seguir os resultados pro
vis6rios deste recenseamento, no Conti
nente e Regioes Aut6nomas, e a sua com
para~o com os que foram obtidos em 
1976, de acordo com os elementos fome
cidos ao Conselho de Ministros pelo 
Minist~rio da Administra~o lntema• 

N.• de Inseritos N.• de Inscritos Percentagens 
em 1976 em 1979 (a) 

381.696 404.331 105,9 
142.645 144.190 101,1 
382.809 416.394 108,8 
121.141 121.550 100 
175.629 177.774 101,2 
310.092 317.853 102,5 
137.537 138.317 100,6 
237.368 242.800 102,3 
149.667 135.291 90,4 
282.430 293.440 103,9 

1.446.329 1.401.690 103,1 
109.948 110.819 100,8 
931.227 1.004.668 107,9 
332.173 335.382 101 
419.882 455.503 108,5 
163.727 171.600 104,8 
168.8S7 168.452 100 
278.245 284.259 102,2 
162.710 156.611 96,3 
143.363 149.161 104 

6.477.484 6.720.085 103,9 

0 Conselho considerou cdever real~r o (a) .Percentaaens em rela(:lo ao numero de in~<:ritos em 1976. 
enorme significado politico dos resultados 
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Portugal Hoje 

POLiTIGA 

1.° CONGRESSO 
DA UGT 

A nova central sindical, denominada 
Uniilo Geral dos Trabalhadores (UGT), 
efectuou, no Porto, o seu congresso cons
tltutivo, nele tendo participado sindica
listas das correntes socialista, social-demo
crata e democrata-cristil. Entre os do
cumentos debatidos pelos congresssitas 
figuraram a cdeclara~o de principioD 
e os estatutos pelos quais se passa a reger 
a nova central sindical. 

0 Primeiro Congresso da Uniao Geral 
dos Trabalhadores (UGT) contou com a 
presen~ dos componentes da Comissao 
Instaladora, de dinamizadores do Movi
mento «Carta Aberta» c de delegados dos 
trinta e urn sindicatos que anteriormente 
haviam aderido ao projecto daquela cen
tral sindical, a segunda do nosso Pais. 

No discurso inaugural, Vitor Botelho, 
fez uma breve analise da realidade portu
guesa -«a realidade de quem trabalha» 
e justificou a cria~o da nova central 
sindical, acusando ao mesmo tempo a 
CGTP - Intersindical de ter agravado «a 
vida de todos os portugueses». Segundo 
afirmou aquele elemento da comissao ins
taladora, a Intersindical dividiu os traba-

Jhadores «por mais sindicatos, negou-lhes 
urn congresso de todos os sindicatos, men
tiu-lhes com pseudo-verticaliza~es. pro
vocou o aumento do desemprego e alargou 
a desigualdade entre as classes». Vitor 
Botelho afirmaria, por outro !ado, que a 
UGT se bate por «urn sindicalismo que 
se nao imponha s6 nas avenidas, mas que 
conduza a lutar dentro dos gabinetes e 
organismos estatais, pelo bcm-estar social, 
pelo emprego, pela habita~ao, pela saude, 
pela dignidade da pessoa humana, pela 
aplicabilidade do consignado na Consti
tui~o da Republica Portuguesa». 

Declara~o de Principios 

No primeiro documento discutido pelos 
cvngressistas - a «declara~ao de princi
p!OS» - acentua-se que a UGT assumiu 
«a responsabilidade historica de restituir 
aos trabalhadores portugueses os valores 
do sindicalismo democratico», proclaman
do-se, ao mesmo tempo, como «valores 
essenciais» desse sindicalismo, a Iiberdade 
c'.c constitui~o de organiza~es sindicais, 
aut6nomas e independentes, a participa~o 

activa dos trabalhadores em todos os as
pectos da vida sindical e ainda o exercicio 
do direito de tendencia. 

Paralelamente a aprova~o dos esta
tutos que, em nove capitulos e 94 artigos 
regulamentam a actua~o da central sin
dical, dentro da linha expressa na decla
ra~o de principios, foram discutidos e 
aprovados o Regulamento Eleitoral, o Re
gimento do Congresso e urn modelo de 
estatuto sindical. 

Elei~o da primelra dire~o 

Por fim, ap6s o acto eleitoral, em que 
foi escolhido Torres Couto (representante 
do Sindicato dos Seguros Sui) para secre
tario-geral da UGT e Miguel Pacheco (do 
Sindicato dos Bancarios do Sui) para 
presidir ao Conselho Geral, o Congresso 
aprovou uma mo~o dirigida ao Governo 
t: a Assembleia da Republica, na qual se 
solicita a revoga~o da chamada «Lei da 
Unidicidade Sindicai» (Decreto-Lei n.• 215-
·B/75) e se apela para que seja oficialmente 
consagrado o regime relative as Comissoes 
de. Trabalhadores e a sua interven~o na 
vida das empresas, nomeadamente quanto 
ao controlo de gestiio. Essa mo~o referia
·S<' ainda ao desemprego, forma~o profis
sional, acidentes de trabalho, higiene, me
dicina e seguran~ no trabalho. 

Os Sindlcatos exlstentes no Pais 

Sera oportuno recordar que em Por
tugal existem, presentemente, 363 sindi
catos, que deveriam abranger cerca de 2,4 
milhoes de trabalhadores por conta de 
outrem. Mas, na pratica, a percentagem 
real de sindicaliza~ao andara entre os 60 
e 80 por cento, segundo diversas fontes. 

Entretanto, e de acordo com os dados 
J,ublicados pelas duas centrais sindicais, 
a distribui~ao dos sindicatos e dos traba
lhadores abrangidos por ambas, e a se
guinte: 

Na CGTP - Intersindical estao filiados 
223 sindicatos que representam 1,7 mi
lhoes de trabalhadores, mas no II Con
gresso de Sindicatos realizado em Janeiro 
de 1978 por aquela Central, tomaram parte 
1147 delegados, que representavam 272 
sindicatos; 

No Congresso da UGT, na qual estiio 
filiados cerca de 450 mil trabalhadores, 
estiveram presentes 600 delegados, metade 
dos quais em representa~o dos trabalha
dores inscritos individualmente. Os res
tantes delegados representavam os 32 sin
dicatos inscritos na UGT ou seus apoiantes, 
pertencendo a maior parte deles ao sector 
dos servi~s.• 



1.° CONGRESSO 
DAS ACllVIDADES 

ECONOMICAS 
Promovido pelas Confedera~oes da In

dUstria, do Comercio c da Agricultura 
(CIP, CCP e CAP, r espcctivamente), reali
zou-se em Lisboa, na Funda~Ao Gulben
klan, o 1. • Congrcsso das Actividadcs Eco
oomicas. Nele foi apontada, como medida 
eonsiderada urgente, a necessidade de 
cexpurgar da Lei F unda mental as dispo-

si~oes programaticas de intcn~o eolectl
vista c burocratizante:&, tendo sido defen
dido, paralelamente, urn refor~o da inicia
tiva privada. Os empresarios presentes , 
oeste Congresso exigiram ainda a revisllo 
da legisla~ao Jaboral existente e o estabe
lecimento de maiores facilidades de cre
dito. 

J2 CONGRESSO 
DAS 
ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Urn dos principais temas em debate no 
Congresso - tanto no sector da industria, 
como nos do comercio c da agricultura
toi a questao da adcsao do nosso Pais a 
Comunidade Econ6mica Europeia (CEE) e 
a . dificuldades que, a estc prop6sito se 
levantam desde ja. Tal adesiio, que, segundo 
alguns participantes, se -;oncretizarfl «na 
primcira metade da decada de 90», impli
carfl a revisao da actual Constitui~o e o 
abandono da «transi~o para o socialismo» 
que a mesma estabelec.e. Segundo afirmou 
Pitta e Cunha, urn dos intervenientes oeste 
Congrcsso, cas principals vantagens que 
Portugal pode espcrar da participa~o na 
CEE, prendem-se com o apoio que desta 
se aguarda para a resolu~o dos problemas 
est ruturais da economia do Pals, traduzido 
em modalidades diversas de outorga de urn 
auxilio excepcional ao crescimento portu
gu&:.. 

. A transforma~o da agricultura 

No plenflrio dedicado aos problemas da 
agricultura , Gon9alo Ribeiro Telles apon
tou o sector agricola como sendo a chave 
para a resolu9ao da crise - que considerou 
econ6mica, social, institucional e cultural 
- da sociedade portuguesa. 0 mesmo ora
dor sublinhou igualmente ser indispcnsflvel 
concretizar o desenvolvimento agrflrio em 
todas as regioes para que a entrada no 
Mercado Comum se possa vir a verificar 
em condi9oes vantajosas. 

Sem uma efectiva potitica de transfor
ma~o da nossa agricultura, que fixe a 
popula~o no territ6rio e melhore a sua 
qualidade de vida, «corremos o risco», 
<>centuou ainda Ribeiro Telles, «de serem 
incrcmentadas formas de explora~ao dela
piladoras ( ... ) a custa da perenidade da pro
du~o», e de se instalarem «no territ6rio 

nacional ind6str ias hiper-poluentes que 7 
afectariam nao s6 a popula~o em geral, 
mas particularmente a produ~o agricola 
c as comunidades rurais». Mais adiante, e 
c.ontinuando a referir-se a entrada de Por
tugal na CEE, este orador prop6s a reali
za~o de um referenda, para que todos 
os portugueses se possam comprometer 
oeste passo hist6rico que, conforme real-
90U, «deve ser dado CO!ll todo o empe
nhamento, seguran93 e conhecimento de 
causa». 

cTermlnar com os monop6lios estataiS:t 

No domlnio da politica !aboral- urn 
cios temas abordados oeste Congresso pelo 
sector do comercio -, Pereira Neto ana
lisou vfuios aspectos da actual legisla~o. 
No plenario do mesmo sector, Alves Mar
tins apresentou uma comunica~o onde, a 
prop6sito da «elabora~o de cursos de 
forma~o tecnico-profissional de pequenos 
e medios empresflrios», msistiu na neces
sidade de «definir muito bern os objectivos 
acerca do que, na realid'lde, deverfl inte
r~:ssar-lhes e sobretudo lhes demonstre, a 
curto prazo, efeitos concretos nos resul
tados das suas empresas». 

Nas conclusocs aprovadas neste sector, 
co; sublinhada a necessidade de o Govemo 
«terminar com os monop6lios estatais exis
tentes , aumcntar a parte de credito que 
cabe ao comercio privado e estudar as 
rossibilidades de reagrupamento de em
presas, sobretudo de menores dimensoes». 

cLcvantamento das indefini~oes politicas» 

Quanto a situa~ao da industria portu
gucsa no prescnte contexto politico e eco
n6mico, Hermes dos Sa'ltos afirmou que 
«a~ profundas muta9oes politicas, institu
cionais e sociais que entre n6s se regis
taram nos ultimos anos, rcpcrcuti ram-se 
naturalmente na economia, lan93ndo a 
industria nacional numa crise que ainda 
nao superou». Mais adiante, este orador 
acentuaria que, para nao ser seriamente 
diminuldo «O efeito multiplicador dos 
apoios publicos ao desenvolvimento indus
trial», devcriam ser satisfeitas, paralela
mente, coutras pre-condi9oes como, por 
cxemplo, o levantamento das indefini9oes 
politica.s e institucionais e a clarifica~o 
da moldura juridica que enquadra a acti
vidade industrial». 

Neste dominio - o da ind6stria- as 
conclusoes dos congre~istas apontaram 
para a necessidade de privilegiar uma 
politica de exporta~o c: nao uma politica 
G\' substitui~o das importa96es.• 
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CULTURA 

ANIVERSARIO DA MORli DE ANTONIO SERGIO 

Antigos companheiros e fa
miliares de Ant6nio ~rgio 

assinalaram o 10.• aniversario 
da morte daquele historiador, 
ensaista e cooperativista, du
rante urn encontro nas instala
~oes do Instituto Ant6nio ~r
gio para o Sector Cooperativo 
(TN SCOOP). 

0 prof. Henrique de Barros 
real~u. numa curta interven
~o. a evolu~iio registada entre 
a conce~iio inicial de Ant6nio 
sergio sobre cooperativismo e 
os seus ultimos escritos a res
peito do mesmo tema. 

Sobre os aspectos da vida e 
obra de Ant6nio ~rgio fala
ram, ainda, o presidente do 
INSCOOP, ,Jrof. Ferreira da 
Costa, o prof. Joel Serrao, Ma
nuel Sert6rio, Emidio Santana 
e Natalia Correia. 

Cooperatlvista 

A partir de 1948 Ant6nio 
5ergio iniciou uma s~rie de pa
lestras na radio sobre coopera
tivismo e apoiou a forma~o 
de um «Conselho Central de 
Cooperativau. Anos depois 

veio a publicar urn trabalho, 
considerado importante marco 
na sua vasta obra, e que se 
intitulava «Confissoes de urn 
Cooperativista». Em 1958, jun
tamente com alguns colabora
dores, publica «0 Cooperativis
mo - Objectivos e Modalida
des», considerada hoje uma 
das panoramicas mais com
pletas sobre o assunto. 

Pedagogo e Politico 

Os contributos de Ant6nio 
~rgio para a reformula~o da 
sociedade portuguesa desse tem
po niio se quedaram pelos seus 
escritos em prot do cooperati
vismo. A sua obra e marcada 
por urn notavel ecletismo, onde 
ressaltam igualmente ensaios li
terarios, filos6ficos e de peda
gogia. Dele se pode dizer que, 
embora niio tendo instituido urn 
sistema, foi sem duvida urn 
desbravador, urn pioneiro de 
caminhos para o pensamento 
democratico portugues e, de 
certo modo, o patrono dos 
ideais das gera~es seguintes, 
at~ aos nossos dias, tal a in-

fluencia que exerceu no pensa
mento portugu&. 

Filho de urn govemador por
tugues da lndia, terra onde nas
ceu, Ant6nio 5ergio ganhou 
notariedade ap6s a implanta~o 
da Republica, com trabalhos 
em que procurava educar e de
senvolver a conscioocia civica 
dos cidadiios. Integrados nestes 
objectivos vern a lume diver-
50S livros, entre os quais des
tacamos «Educa~o Civica» e 
«0 Problema Cultural e o Iso
lamento dos Povos Peninsula
res». 

Em 1923, sobra~u a pasta 
ministerial de lnstru~o Pu
blica mas, ap6s o 28 de Maio 
de I 926, ve-se for~do ao exl
lio. Ap6s uma amnistia, regres
sou a Portugal para continuar 
o combate democratico, o que 
lhe valeu oito meses de prisiio 
e a posterior expulsiio do Pals. 
Em I 933 beneficiou de nova 
amnistia. Em 1958, Ant6nio 
sergio, foi urn dos mais impor· 
tantes colaboradores na candi
datura tl Presidcncia da Repu
blica do general Humberto Del
gado.• 

ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 

DE ESCRITORES 
ENTREGOU 
PREMIOS 

«REVELACA0-78» 

Os aurores premiados pefa APE: 
Mario Duane (fic;riio), Luis Miguel 
Na•·a (poesia) e Augusto Santos 
Sliva (ensaio). 

Na Associa~o Portuguesa de 
Escritores foram entregues os 
tm premios destinados a ga
lardoar novos autores nos do
mlnios da poesia, fi~o e en
saio relativos a 1978. Os pre
miados foram, respectivamente, 
Luis Miguel Nava com «Peli
culas», Mario Rui Duarte Nu
nes Reis com «Aquario» e 
Augusto E. Santos Silva com 
«Duas Leituras de Oliveira 
Martins: o Socialismo, a His
t6ria». 

0 premio de Mario Rui 
Duarte Nunes Reis foi recebido 
por seu pai em virtude de o ga
lardoado ter morrido num aci
dente de via~o poucos dias 
antes de serem tornados publi
cos os nomes dos premiados. 

Luis Miguel Nava e estudante 
na Faculdade de Letras de Lis
boa e nunca publicou nada ate 
ti data. Augusto Santos Silva e 
professor de Hist6ria no ensino 
preparat6rio na regiiio do Por
to. 

No acto de entrega dos pre
mios, falaram Augusto Abe
laira, presidente da Associa~o 
Portuguesa de Escritores, Ja
cinto do Prado Coelho, em 
nome dos tres juris que atri
bulram os premios e David 
Mouriio-Ferreira, secretario de 
Estado da Cultura. 



r 

Tris exemplos de rolchas bordadas, do seculo XVII, patentes na exposiriio do MNAA: em cima, uma rolcha de Castelo Branro;em baixo, duas colchas 
mdo-ponuguesas. 

EXPOSICAO DE 
COLCHAS BORDADAS 

NO MUSEU NACIONAL 
DE ARTE ANTIGA 

A exposi~o «Colchas Bor
dadas:t, que foi inaugurada em 
Lisboa por ocasiao da reuniao 

anual do Comitt lntemacional 
de Museus de Tecido e Trajo 
do Conselho lnternacional dos 
Museus (ICOM), em Setembro 
de 1978, voltou ao Museu Na
cional de Arte Antiga por urn 
periodo de 4 a 5 meses, corres
pondendo, assim, ao interesse 
que encontrou junto do pu
blico. 

Esta exposi~o. que ja esteve 

patente em Londres, no palacio 
de Kensington, quando da vi
sita do Presidente da Repu
blica, tendo sido inaugurada 
pelo pr6prio general Eanes, e 
constituida por urn conjunto de 
colchas bordadas da colec~o 

do referido Museu, incluindo 
~s indo-portuguesas e cbi
nesas dos finais do stculo 
XVIII, testemunbos bist6ricos, 

simb6licos e religiosos de gran
de riquez.a, os quais demons
tram as influencias reciprocas 
de mundos diferentes que, em 
determinado tempo e espa~o. 
se encontraram. 

Juntamente com as colcbas, 
foram expostas ~s de mobi
liario e marfins relacionados 
com aquelas no tipo de deeo
ra~o caracterlstico da tpoca. 
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Damas, durame os treinos da Seleq:iio: uma presenca que dominou as atenciies 

FUTEBOL: SELEGCAO NAGIONAL 
A presen~ do guarda-redes 

Damas, actualmente ao servi~ 
do «Santander», clube da pri
meira divisao espanhola, domi
nou as aten~oes gerais no treino 
que a Sele~o Nacional reati
zou recentemente. 

0 regresso de Damas a Se
lec~o Nacional verifica-se ap6s 
cerca de tres anos de interregna, 
na medida em que desde que 
se transferiu para o «Sporting 
de Santander», Damas nunca 
mais havia sido convocado, ape-

sar de, durante varios anos, ter 
sido o titular da baliza da 
nossa Selec~o. 0 seu ultimo 
jogo pela Selec~o Nacional 
ocorreu antes de ir para Espa
nha, na partida Portugai-Ingla
terra, a contar para o campeo
nato da Europa. 

Esta sessao de treino da 
equipa nacional a que nos refe
rimos, integrou-se no plano de 
prepara~o da Sele~o para o 
pr6ximo encontro do grupo 
dois do campeonato da Europa, 
a realizar no dia 9 de Maio, 

frente a Noruega, na cidade de 
Oslo. Jogo que sera importante 
para as aspira~oes da nossa 
Selec~o que, neste momento, 
esta colocada na primeira posi
~o. ap6s as ultimas vit6rias 
obtidas sobre a Austria e a Es
c6cia. 

Segundo alguns observadores, 
o treino agora realizado decor
reu em born ritmo e a Selec~o 
confirmou o born momento que 
atravessa, tanto no aspecto mo
ral como fisico, realizando ex
celentes jogadas. 

FUTEBOLISTAS 
BRASILEIROS 

PARA 0 
ACADEMICO 

Tres futebolistas profissionais 
brasileiros chegaram a Lisboa 
com destino ao Academico de 
Coimbra, clube que irao rcpre
sentar ate ao final da presente 
epoca. 

Provenientes do Clube de Re
gatas Vasco da Gama, do Rio 
de Janeiro, os tres novos «re
for~s» do Academico poderao 
revelar-se decisivos para ajudar 
o clube de Coimbra a sair da 
inc6moda posi~o em que se 
tern vindo a encontrar na tabela 
classificativa do «Nacional» da 
1." Divisao. 

Os recem-chegados sao Eldon 
(ponta de lan~a), Nobre da Sil
va (medio) e do defesa central 
Marcos Paulino. A desloca~o 
dos tres futebolistas para a 
equipa coimbra foi possivel 
gra~s as boas rela~oes existen
tes entre o Academico e o clube 
carioca, assim como ao facto 
de no Brasil se verificar, nesta 
quadra do ano, o periodo do 
«defeso», o qual deixa sempre 
os jogadores livres por quatro 
meses. 

SPORTING 
CONOUISTOU 

TITULO EUROPEU 
DE 

CORTA-MATO 
0 Sporting, revalidou o seu 

titulo europeu de corta-mato, 
em Arion (Belgica), colocando 
tres atletas nos oito primeiros 
lugares. A equipa «leonina» 
de atletismo conquistou o 1.• 



lupr com 18 pontos, seguida 
pelo Liege, com 21 pontos. 

As inc6gnitas decorrentes da 
instabilidade das condi~es 
climatericas e do estado do ter
reno, nao perturbaram a «arro
glncia» que veio a defini r os 
atletas portugueses, os quais 
corresponderam, assim, a ex
pectativa geral, nomeadamente 
por parte da numerosa falange 
de apoio, constituida pelos tra
balhadores portugueses residen
tes nesta regiao da Belgica, 
cujo entusiasmo foi relevante. 
Fernando Mamede constituiu 
uma garant ia, tal como Carlos 
Lopes foi uma «certeza», ape
sar de nao cstar na sua melhor 
forma. 

Com uma equipa equilibrada, 
o Sporting conseguiu colocar 
nos primeiros oito lu.sares o 
seu trio: J.• - Fernando Ma
mede; 7.• - Aniceto Simoes; 
8.• - Carlos Lopes. 

Fernando Mamede, favorito 
para a vit6ria, s6 por volta do 
quil6metro dois de prova, con
segui u surgir entre os dez pri
meiros. Dal para a frente. toda 
a equipa «leonina» actuou em 
crescendo. Mamede passou a 
tercciro e, ao set imo quil6me
tro. Aniccto Simoes e Carlos 
Lopes jfl iam mui to bern colo
cados, sendo dificil vislumbrar 
urn «Volte-face» no resultado 
final colectivo, classifi
ca~ao foi por 

Fernando Maml'de: uma excelentl' 
pro•·a I'm A lion. 

No final da corrida e no meio 
do entusiasmo dos portugueses, 
Fernando Mamede colheu para 
o Sporting o trofeu europeu de 
clubes. Eis a classifica~ao geral 
por equi pas: 1.", Sporting (Por
tugal), 18 pontos; 2.", Liege 
(Belgica), 21 ; J.•, Sochaux 
(Fran~). 26; 4.•, Palencia (Es
panha), 32; s.•, Oslo (Noruega), 
40; 6.•, Tip (Gra-Bretanha), 51; 

7.•, Dublin (Irlanda), 72; 8.•, 
Milao (ItAlia), 80. 

CAMPEONATO 
DO MUNDO 

DE VElA (ClASSE 420) 
0 Clube Naval Setubalense, 

a Torralta e a Associa~o Por-

tuguesa de Vela (classe 420), portugueses que irao participar 11 
vao realizar em Tr6ia o Cam- no referido Campeonato. Para
peonato do Mundo desta moda- lelamente a este, efectuar-se-ao 
lidade de 4 a 19 de Agosto do actividades recreativas e cultu
corrente ano. A organiza~o do rais que imprimirao urn cunho 
Campeonato espera a presen~ especial a esta iniciativa que 
minima de 80 a 100 barcos constitui urn valioso contributo 
vindos de diversos paises. En- para o desenvolvimento do des
tretanto, e tambem no mes de porto da vela no nosso Pais, e 
Agosto ,terA Iugar a disputa do que visa tam~m, servir como 
trofeu «Francis Mouvet» que cartaz turlstico das potenciali-
tem como objectivo apurar os dades da regiao de Set!lbal. 

Ao ganhar a prova de 200 metros livrcs, Paulo Frichknecht conquistou o cTrofeu Ciudad 
de Palma», o mais importante, em disputa individual, no «Meeting» Internacional de Palma de 
Maiorca. 

Entretanto dois recordes absolutos de Portugal foram batidos na primeira jomada desta 
prova. As proe~s couberam a Paula Santana, nos 100 metros livres (superando o mAximo 
anterior de Paula Barbeiro), e a Ana Chocalhinho, nos 100 metros bru~os (suplantando, por 
sua vez, o seu anterior mAximo). Contudo, as nadadoras portuguesas nao venceram qualquer 
prova nesta jomada. 

Os melhores resultados classificativos, alem do jA citado, foram obtidos por Paulo F rich
knecht (segundo nos 400 metros livres e nos 100 metros livres) e por Paula Santana, segunda no 
hect6metro estilo livre. 
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57 MIL CONTOS 
PARA 

ELECTRIFICACAO 
DE FREGUESIAS 

0 Estado vai comparticipar 
com 57.635 contos em obras de 
elcctrifica~o a realizar em di
vcrsos lugares de 27 concelhos 
pertcncentes a 10 distritos do 
contincntc. 

A resolu~iio governamental 
que determina o auxilio finan
ceiro foi jA publicada no «DiA
rio da Republica». 

A maior ajuda (cerca de 
7.740 contos) verifica-se nas fre
guesias de Caramos e Moura, 
concelho de Felgueiras, distrito 
do Porto. 

sao tamb~m beneficiadas as 
freguesias do concelho de Pom
bal, distrito de Leiria, cujos 
subsfdios ascendem a 8.620 con
tos. A mais baixa comparti 
ci pa~o, de menos de 24 con
tos, dcstina-sc a montagem de 
uma linha de alta tensiio para 
electrifica~o de lugares da fre
gucsia de Souto, Sutada, no 
concelho de Abrantes, distrito 
de Santar~m. 

PORTUGAL 
PELA 

PRIMEIRA VEZ 
NOS «JOGOS 

SEM FRONTEIRAS» 
Estiio definitivamente esco

lhidas as cidades, vilas ou re
gioes que representariio Portu
gal nos pr6ximos «logos Sem 
Fronteiras», espectAculos de ca
rActer desportivo e de confrater
niza~iio entre diversas naciona
lidades, anualmente organizados 
pel as princi pais esta~oes da 
Eurovisiio. 

0 calendArio dos «l ogos», 
com a participa~o portuguesa, 
esta assim estabelecido: dia 29 
de Maio, na Sui~. estara a se
le~o de Espinho; dia 13 de 
Junho, em Fran~. ~ a vez de 
Aveiro; dia 27 de Junho, na 

ALGARVE: PROGRAMA DE ACTIVIOAOES 
Do plano de actividades da 

Comissao Regional de Turismo 
do Algarve, destacamos, para 
0 pr6ximo mes de Abril , OS 

seguintcs certames, festivais e 
festas: 

19 n 22 - Volta a Portugal 
em Autom6vel, em toda a re
giiio do Algarve. 

DIA 22 - JV Concurso In
ternacional de Pesca Desporti
va, na Ria Formosa - Olbiio. 

Jugoslavia, participariio repre
sentantes dos A\)Ores; dia 11 de 
Julho, na It.alia, a selec~o de 
evora; dia 25 de Julho, na 8~1-
gica, estara o grupo de Lisboa; 
dia 8 de Agosto, na Alemanha, 
«joga» a equipa da Madeira; 
dia 22 de Agosto, na Inglaterra, 
a reprcscnta~o de Albufeira; e 
dia 5 de Setembro, no Estoril, 
participa uma equipa local. 
Assinale-se que esta ~ a pri
meira vez que o nosso Pais par
ticipa nos «logos Sem Fron
teiras». 

DIA Z5 - Dia da Liberdade, 
em toda a regiiio Algarvia. 

DIAS 25 a 1 - V Volta In
ternacional do Algarve em Bici
cleta, em tod:1 a regiiio do Al
garve. 

DIA 28 a 1 - I Torneio In
ternacional de T~nis de Vila
moura. 

DIA 29 - Festa Religiosa
-Festa da Miie Soberana, em 
Lout~. 

DIAS 5 a 7 - 1.• Campeo-

II ENCONTRO 
DE ESCRITORES 

ALGARVIOS 
A exemplo do que aconteceu 

em 1978, decorreu em Lagos o 
II Encontro dos Escritores Al
garvios, iniciativa que jA passou 
a ser urn dos momentos altos 
da cultura daquela regiiio. Este 
ano, o Encontro foi subordi
nado ao tema «0 Regionalis-

nato da Associa~iio dos Profis
sionais de Golf de Portugal 
(Pro-Am), em Vilamoura. 

DIA 12 - Concerto da Se
mana Santa, na ~ de Faro. 

DIA 15 - Procissiio da Pb
coa - Festa Religiosa emS. Bras 
de Alportel. 

DIAS 16 n 22 - Semana de 
Musica da Primavera, em toda 
a regiiio do Algarve. 

DIAS 21 a 29 - II Cruzeiro 
a Sevilha, em Vilamoura. 

mo», tendo sido feitas varias 
comunica~oes, que depois fo
ram editadas. 

Do II Encontro de Escritores 
Algarvios, destacamos, entre 
outras realiza~oes, a inaugura
~iio da II Feira do Livro Al
garvio, urn recital de Poesia e, 
evidentemente, as sessoes de 
trabalho para apresenta~o das 
comunica~es. Este Encontro 
deveu-se a iniciativa do Grupo 
de Estudos Algarvios, com o 
apoio da Comissao Regional de 
T urismo do Algarve. 
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Azinhal Abelho, conhecido poeta e homem de teatro, faleceu 
em Borba, vila donde era natural, com 67 anos. Com o seu 
desaparecimento ficaram mais pobres a cultura nacional e a 
regiao alentejana. 

Azinhal Abelho era formado pela Faculdade de Letras de 
Lisboa. Desde cedo, dedicou grande aten~ao aos temas suscep
tiveis de serem teatralizados, tendo compilado e dado a estampa 
varias pe~as populares de todo o Pais. Mais atrde, e durante 
alguns anos, dirigiu o Teatro de Arte de Lisboa, juntamente com 
Orlando Vitorino, grupo cenico que utilizou as instala~oes do 
Teatro da Trindade. 

Como poeta, os seus temas predilectos incidiam sobre a 
paisagem e costumes da sua provincia natal, tal como Mario 
Beidio. Foi ainda grande organizador dos Cortejos do Traje, 
realizados ha anos na cidade de ~vora, integrados em programas 
da Feira de S. Joiio, certame tr;~dicional da cidade. Actualmente 
pertencia a direc~o da Associa~ao da Defesa dos Direitos de 
Au tor. 

RIA DE AVEIRO 
0 assoreamento dos canais 

que dao para a Ria ·de Aveiro 
com detritos e lamas putre
factas provenientes de esgotos, 
tern contribuido para agravar 
os problemas com que a popu
la~o local se debate, nomea
damente no que se refere a 
saude publica. Neste sentido 
esta-se a proceder agora a dre
nagem dos canais por meio de 
uma grua escavadora, sendo as 
lamas retiradas e transportadas 
para locais de aterro. A Jim
peza dos canais vira permitir o 
melhor escoamento das aguas, 
possibilitando ainda que as la
mas nao fiquem a descoberto 
durante a mare baixa. 

CASAL 
(PENACOVA ): 
'EMIGRANT£ 

OFERECE 
RELOGIO POBUCO 

Aconteceu na localidade de 
Casal (Penacova) urn gesto de 
nobre solidariedade, praticado 
pelo senhor Armando Joaquim 
Xavier, ha anos radicado no 
Brasil e que ofereceu urn rel6-
gio para a torre da capela lo
cal. Este melhoramento consti
tui urn testemunho muito pr6-
prio de quem niio esqueceu a 
sua terra natal. A inaugura~ao 

do rel6gio foi motivo para que 
a popula~o realizasse uma fes
ta, coincidindo esta com o dia 
de Santo Amaro, padroeiro da 
capela local. Porem, o mais 
pitoresco e que este nosso com
patriota, nao se ficou por aqui 
em materia de dadivas, segundo 
informa o semanario «Comarca 
de Arganil», custeando, tam
bern, todas as despesas efectua
das com a organiza9iio da festa 
de Casal. 

CEDRINS DO VOUGA: 
NOVA ESCOLA 

Com a presen~a do director 
escolar do distrito de Aveiro, 
foi inaugurado, em justificado 
ambiente de festa, o novo edi
ficio da escola primaria de Ce
drins do Vouga. 

CHAVES: 
«BODAS 

DE DURO» 
DA CIDADE 

0 arranque de uma serie de 
obras publicas e de iniciativa 
privada poderao assinalar as 
«bodas de ouro» da eleva~o de 
Chaves a cidade, efemeride que 
sera comemorada este ano. 
Tudo se conjuga, de facto, para 
que a cidade, sede do munici
pio mais antigo da Peninsula 
Iberica, aproveite este ano fes
tivo para se colocar a par de 

outros grandes concelhos do 
Pais. 

Assim, come9arao em breve 
as obras de implanta~o da pis
dna municipal e a constru91i0 
do pavilhao gimnodesportivo, 
obra projectada de acordo com 
todas as exigencias modernas. 
Uma nova escola para funcio
namento do ciclo preparat6rio 
tambem come93ra brevemente 
a ser construida. Por altura das 
~-da cidade, sera colocada 
a primeira pedra da futura cen
tral de camionagem e, em De
zembro, serao inaugurados os 
novos acessos ao hospital dis
trital. 

Para alem das obras projec
tadas pelo municipio flaviense, · 
tambem a iniciativa privada se 
prepara para iniciar a constru-
91iO de duas torres com oito an
dares e de mais tres blocos, 
com quatro andares. Estas obras 
uao juntar-se as do hotel 
«Aquae Flaviae», Cine-Chaves, 
Solar Flaviense, Flavitur e 
Quinta dos Machados. 

COIMBRA: 
AUTOMOTORAS 

PARA 0. RAMAL 
DA LOUSA 

Automotoras de fabrico espa
nhol, adquiridas pela CP, vao 
ser utilizadas, a partir do mes 
de Abril, no ramal ferroviario 
da Lousa. 

A uti liza~o destas automoto
ras, mais ligeiras e com maior 
capacidade de arranque que os 
actuais comboios, e tambem 
mais aptas para as condi96es 
do ramal, vai permitir urn es
coamento mais rapido de passa
geiros entre a zona da Lousa e 
Coimbra. Outra melhoria pre
vista nos pianos da CP e a 
implanta91io, em Coimbra, de 
uma esta~ao central de merca
dorias, com caracteristicas de 
polivalencia, o que permitira 
que se pense, futuramente, na 
implanta91io de urn complexo 
comercial nesse novo edificio, 
semelhante ao que existe ja na 
esta~o do Rossio, em Lisboa. 
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FIGUEIRA DA FOZ: 
0 CENTENARIO 
E 0 «DIA DAS 

COMUNIDADES» 

Segundo anunciou em recente 
edi~ao o semanario «Mar Alto», 
publicado nesta cidade, existem 
fortes possibilidades de se rea
lizar na Figueira o «Dia das 
Comunidades Portuguesas» em 
1982, que c tambem o ano 
comemorativo do centenario da 
cidade. De facto, a efemeride 
de «10 de Junho» foi objecto 
de urn contacto efectuado pelo 
dr. Joaquim de Sousa junto do 
tenente-coronel Vitor Alves, 
membro do Conselho da Revo
lu~o. o qual foi convidado por 
aquele deputado a visitar a ci
dade proximamente, ao que 
acedeu. 

Comunicado postcriormente o 
convite a Camara Municipal, 
esta resolveu associar-se ao 
mesmo, pclo que agora resta 
apenas a oficializa~o da data 
e do dia da visita do presidente 
da Comissao do Dia das Co
munidades. Na Figueira da Foz, 
a edilidade e demais entidades 
promotoras da iniciativa das 
comemora~oes do centemirio, 
encaram, assim, com bastante 
antecedencia as festividades, 
que se deseja venham a reves
tir-se de significado e brilhan
tismo. 

GAIA: 
DIPLOMA DE HONRA 

PARA «JORNAL DE GAIA» 
A «Associa~ao Portuguesa» 

do cantao Maulenonais, em 

Frans:a, distinguiu o semanario 
regionalista «Jornal de Gaia» 
como seu «Diploma de Honra», 
pelos servi~s que este 6rgao 
da imprensa local tern prestado 
aos emigrantes portugueses. 

Efectivamente, o citado peri6-
dico insere nas suas edi~oes 

semanais uma pagina inteira
mente dedicada aos nossos com
patriotas que trabalham e resi
dem no estrangeiro, reprodu
zindo e citando, frequentemen
te, noticiario e informa~oes 
publicadas nesta Revista. Com 
a referida pagina o «Jornal de 
Gaia» presta, pois, urn servi~o 
as comunidades portuguesas, 
pelo que a atribui~ao deste 
«Diploma» nao deixa de ser 
significativa. 

GUIMARAES: 
PROGRAMA 

DE ACTIVIDADES 
PARA 1979 

Os membros da Assembleia 
Municipal de Guimaraes apro
varam, na generalidade, o plano 
de actividades camarfuias para 
o ano corrente. 0 respectivo 
plano inclui uma serie de me
lhoramentos nas zonas rurais, 
tendo estas sido contempladas 
com a mesma quantia (72 mil 
contos) atribuida as areas ur
banas. 

Assjm, o municipio da cidade 
destinou as areas urbanas 15 
mil contos para electrifica~ao, 

30 mil para saneamento e 27 
mil para reposi~oes de pavi
mento, enquanto as zonas ru
rais deverao ter 10 mil para 
caminhos, 7 mil para cemite
rios, 5 mil para electrifica~o. 

10 mi l para saneamento e 40 
mil para estradas e caminhos 
munici pais. 

As despesas mais significati
vas a efectuar pelo municipio 
de Guimarlies incidem sobre 
escolas (7.200 contos), bombei
ros (7.500), turismo (10.000 con-

tos), desporto e cultura (2.000 
contos), jardins (3.000 contos), 
higiene e limpeza (3.000 con
tos) e instala~oes e servi~os 
(4.350 contos). No dominio da 
habita~o. sector prioritario, 
preve-se a constru~o de mais 
770 fogos, enquanto no da 
saude o projecto do novo hos
pital regional devera arrancar 
no corrente ano. Preve-se ainda 
a escolha de terrenos para a 
instala~o da Universidade do 
Minho e a constru~o de uma 
esta~o de tratamento de lixos. 

GRANDOLA: 
HABITACOES 
CAMARARIAS 

A Camara Municipal de 
GN!ndola abriu concurso pu
blico para a adjudica~o da 
obra de constru~o de 20 fogos 
nesta vila. Com a base de lici
ta~o de 13.813.723$00, esta ini
ciativa devera vir a contribuir, 
a breve trecho, para resolver 
parcialmente alguns dos pro
blemas locais no Ambito da ha
bita~ao. 

MONT ALEGRE : 
DESTACADOS 

NOVOS MEDICOS 
Segundo foi revelado em 

Montalegre, oito medicos foram 
destacados para a cobertura 
clinica daquele concelho do ex
tremo norte de Portugal, onde, 
ate a data, s6 dois exerciam a 
profissao. Os novos clinicos 
irao desenvolver a sua activi
dade por toda a area do con
celho, facultando consultas dia
rias as popula90es das fregue
sias de Vilar de Perdizes e 
Saito, assim como a sui do con
celho e a 30 qui16metros de 
Montalegre. 

MURTOSA: 
«AVENIDA 

DO EMIGRANTE » 
A vila da Murtosa vai ser 

dentro de pouco tempo enri-

quecida com a inaugura~ao de 
uma nova avenida, tro~o urba
nistico a que se ira dar o nome 
de «Avenida do Emigrante». 

Efectivamente, em recente 
reuniao da edilidade local foi 
deliberado entregar ja a pavi
menta~o da referida arteria a 
urn empreiteiro, obra ors:ada 
em cerca de 9 mil contos. 

OURIQUE: 
698 ANOS 
DA VILA 

Para assinalar a passagem dos 
698 anos sobre a data em que 
o rei D. Dinis, atraves da carta 
foral, elevou Ourique a cate
goria de vila, o prof. Manuel 
Lou~o Martins Junior proferiu 
uma Conferencia em que his
toriou o nascimento e datas 
significativas da vila. A sessao, 
realizada na Escola Secundaria 
de Ourique, contou com a pre
sen~a do presidente da CAmara 
local e do governador civil de 
Beja. 

SANTAREM: 
«JOG OS 

DE PRIMAVERA » 
Na cidade de Santarem, entre 

30 de Mar~o e 8 de Abril, efec
tuam-se os primeiros «logos da 
Primavera» do Ribatejo, inicia
tiva do Centro de Cultura e Re
creio de Santarem. 

Eis, em sintese, algumas das 
iniciativas culturais decididas 
pela organiza~o dos «logos»: 
artes plasticas, canto popular, 
poesia, folclore, fotografia e 
musica. 

Havera ainda urn concurso 
de bandas de musica amadoras, 
sendo obrigat6rio o report6rio 
das bandas incluir tres compo· 
si~oes de autores portugueses. 
No que respeita ao folclore, ha
vera tambem, como nao podia 
deixar de ser, concursos do 
melhor par de fandanguistas do 
Ribatejo e do melbor par de 
jogadores de pau. 



SANTA EULALIA 
empreiteiros as obras para a 15 
execu~o das estradas que ser-
vem as localidades de Midoes I 

ren~ e ligando as Penhas Dou
radas e planalto da serra com 
o Mondeguinho (nascente do 

Freguesia das maiores do rio Mondego), importantes zo
concelho de Arouca, tanto em nas florestais e de desporto de 
area como em popula~o. Santa montanha. 

deste Transmontano» a asso
cia~oes culturais da regiao, 
nomeadamente de Vimioso, 
Bragan~. Mirandela, Macedo 
de Cavaleiros, Vila Flor e Mon
corvo. Com estas !iga~oes e urn 
eventual intercambio, a ANT 
pensa poder vir a coordenar 
uma nova iniciativa designada 
por «Livros para o Nordeste», 
que tera como objectivo a for
ma~ao de bibliotecas para a po
pula~ao da regiao. Estas biblio
tecas serao entregues no decor
rer de sessoes a que estarao 
presentes varios escritores. 

e Seixedo, no concelho de Val
pa~os. Entretanto, vai ser posta 
a concurso a constru~ao das es
tradas entre Castrigo e Pega
rinhos, no concelho de Alij6, 

Eulalia ~ caracterizada pela 
quase exclusiva actividade de 
serra~oes de madeira. Com uma 
popula~o escolar rondando 
cerca de 600 alunos, tera em 
breve urn parque infantil, o pri
meiro na regiao de Arouca, a 
instalar na parte sobrante do 
largo de Santo Ant6nio, anexo, 
portanto, ao jardim local. Este 
melhoramento tern sido bas
tante comentado pela popula
~o. nomeadamente se nos lem
brarmos que as suas carencias, 
quanto a instala¢es escolares, 
se cifram em escolas por elec
trificar (dependentes das elec
trifica~oes das respectivas po
voa~oes), falta de material di
dactico e caminhos ou acessos 
dificeis ou em mau estado. 

SERRA OA ESTRELA: 
NOVA ESTRADA 

NACIONAl 
No seu «Programa de Inves

timentos» para o ano em curso, 
a Junta Aut6noma de Estradas, 
merce da insistencia das ca
maras Municipais de Seia e 
Gouveia, incluiu a constru~o 
da estrada nacional 339-1, entre 
as proximidades do Sabugueiro, 
no concelho de Seia e o sitio 
da Cruz de Vasqueanes, na es
trada nacional 232, que liga 
Manteigas a Gouveia, em plena 
serra. 

A nova estrada tera cinco 
quil6metros e meio de extensao 
e sera iniciada no ano em curso, 
segundo o programa da JAE, 
prevendo-se a sua conclusao at~ 
final de 1981. 

Esta obra corresponde as as
pira~oes locais de muitos anos, 
pois ligara as duas zonas ser
vidas pelas estradas nacionais 
339, entre Seia e Covilha, pas
sando pela Torre e Nave de 
Santo Ant6nio, e 232, entre 
Manteigas e Gouveia, passando 
ainda pela Pousada de S. Lou-

«ASSOCIACAO 
DO NOROESTE 

TRANSMONTANO» 
A «Associa~o do Nordeste 

Transmontano» considera posi
tivos os resulatdos da «Semana 
do Cinema Sobre Tras-os-Mon-
tes», recentemente realizada. 
Esta «Semana», segundo afir
ma~oes dos seus responsaveis, 
«para al~m de ter sido bern 
recebida, permitiu fazer urn le
vantamento das carencias cui-
turais a nivel local», entre as 
quais se destaca quase completa 
ausencia de bibliotecas, prati
camente inexistentes no Nor
deste. 

Desta iniciativa resultaram li
ga~oes da «Associa~o do Nor-

ESTRADAS PARA 
TRAS-08-MONTES 

No meio rural transmontano 
vao ser construidas algumas es
tradas com o apoio financeiro 
do governo da Republica Fede
ral da Alemanha e sob a res
ponsabilidade da Junta Auto
noma de Estradas. Neste sen
tido. foram ja entregues aos 

e entre Vilaverde da Praia e 
sao Vicente, no concelho de 
Chaves. As restantes estradas 
~idas no denominado «pla
no a\emao» serao postas a con
curso brevemente. 

VIMIOSO: 
NOVO OUARTEl 

PARA OS 
BOMBEIROS 

Os Bombeiros Voluntaries de 
Vimioso disporao em breve de 
novo quartet, cuja constru~o 
ultrapassou doze mil contos. 0 
edificio, que dispoe de dois pi
sos e de uma ampla sala de 
espectaculos, devera ser inau
gurado em meados deste ano. 

Foi demarcada a zona hist6rica de Vila Real de Santo Ant6nio, englobando as casas de 
estilo pombalino que ainda hoje existem e que datam de 1774, ano da funda~o da vita. 

Decorre ainda, no entanto, o prazo para reclama¢es relat ivas as determina~oes da Secre
taria de Estado da Cultura, por proposta da Comissao Organizadora do Instituto para a Salva
guarda do Patrim6nio Cultural. Tambem na Assembleia Municipal, por outro !ado, decorre o 
estudo relativo a este processo que sera analisado em sessao especial para o efeito. Segundo 
revelou o semanario «Jomal do Algarve», decorrem negocia¢es com os proprietaries do 
Torreao Sui, por parte da camara Municipal, existindo neste 6rgao autarquico urn consenso 
sobre a necessidade de recupera~o daquele im6vel de inegavel valor hist6rico, hoje deplora· 
velmente degradado. Pensa-se que ai, ainda segundo o mesmo peri6dico, sera instalada a futura 
casa da Cultura de Vila Real de Santo Ant6nio. 
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PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACAO 

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

DIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.'s FEIRAS-19.15 h/19.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e 9740 KHz 

VENEZUELA-5.'s FEIRAS -0.45 h /1.00 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 ENVIDAR ESFORGOS NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 
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ACORES 

IMPRENSA OIARIA 
DOS ACORES 
EM LISBOA 

0 diflrio «A9ores» passou a 
estar a venda nos quiosques e 
tabacarias do aeroporto de Lis
boa e noutros pontes da capi
tal. Trata-se de expansao inedita 
na hist6ria da imprcnsa deste 
arquipelago e. sem duvida, ba
seada no facto de existirem inu
mcros a~oreanos em Lisboa 
que, assim. passam a tcr dirce
tamente a informa~o das ilhas 
que, at~ hi pouco. s6 pontual
mente aparecia nos grandes 
diaries da capital. A venda dos 
«A~ores» em Lisboa c, por con
seguinte, no continentc, nao 
dcixarfl de constituir uma con
tribui~o para urn melhor co
nhecimento do quotidiano do 
arquipelago. 

NOVO EDIFiCIO 
PARA A 

RTP-ACORES 
A Radiotelevisao Portuguesa 

comprou urn cdificio, em Penta 
Delgada, que permitira a am
plia~ao dos seus servi~os locais, 
devendo abrir. dentro em breve, 
uma delega~ao provis6ria na 
cidade de Angra do Heroismo. 

Entretanto, foram jfl adjudi
cadas as obras de constru~o 
dos retransmissores do sui do 

Pico e as obras de alimenta~o 
subterriinea de alta tensao ao 
retransmissor do Pico (Alto de 
Santa Maria). Por outre !ado, 
o delegado da RTP no arqui¢
lago tern mantido frequentes 
contactos com o secretfuio re
gional do Equipamento Social 
e com os presidcntes das Oi
maras Municipais de Angra do 
Heroismo e Horta, tendo como 
objective acelcrar o processo de 
instala9ao dos centres definiti
vos da RTP nas tres cidades 
desta Regiao Aut6noma. 

COMPARTICIPACOES 
FINANCEIRAS 

0 Govemo Regional dos 
As:ores, por portarias do secre
tflrio regional do Equipamento 
Social, conccdcu comparticipa-
96es financeiras a algumas edi
lidades locais. Assim, a O
mara Municipal da Povoa~o 
recebeu comparticipa~oes para 
a constru~o de urn edificio 
cscolar nas Furnas, para traba
lhos complementares (400 con
tos) e para urn recinto despor
tivo na Povoac;iio (300 contos), 
assim como uma outra quantia 
(400 contos) para a constru~o 
de edificio escolar em Ribeira 
Grande. Por ~eu turno, a O
mara Municipal de Vila do 
Porto recebeu a comparticipa
~o de 50 contos para conser
va9ao de edificios escolares no 
concelho da Vila do Porto. 

SUBSIOIOS 
A PESCADORES 

'£ de 455 contos o valor total 
de subsidies recmbolsflveis con
cedidos a diversos pescadores 
desta Regiao Aut6noma, para 
apoio a compra de motores e 
apetrechos de pescas. segundo 
dados publicados no jomal ofi
cial pela Secretaria Regional da 
Agricultura e Pescas. 

Ainda em mat~ria de assis
tencia financeira , aquele depar
tamento do Govemo Regional 
concedeu subsidies nao reem
bolsaveis, num total de 236 
contos, para atenuar os pre-

julzos causados pelo temporal 
do dia 21 de Novembro de 
1977. 

HABITACAO 
0 Govemo Regional celebrou 

urn contrato, de cerca de 41 mil 
contos, com uma empresa par
ticular tercei rense, para a cons
tru~o de dois blocos habitacio
nais, num total de 24 fogos. 

EXPORTACAO 
DE LEITE 

A fflbrica de lacticlnios «IIha 
Terceira», de Angra do Herois
mo, vai ser a primeira do Pals 
a produzir Ieite concentrado de 
tonga dura~o. embalado pelo 
sistema «Tetra Pak». A produ-

~o iniciar-se-fl brevemente, em 17 
simultanco com a embalagem 
de Ieite tipo UHT, no sistema 
«Tetra Pak», sendo ambos os 
produtos destinados a exporta-
c;ao para o continente e para 
alguns palses africanos, tais 
como o Gabao, a Nig~ria e o 
Zaire. 

PROGRAMAS 
DA 

RADIO 
RENASCENCA 

A RAdio Renascen~ (RR) 
passou a cstar presente nos 
As:ores atraves de urn inter
cambio de programas, recente
mente iniciado com o Rfldio 
Clube de Angra e Rfldio Lajes. 

TABACO DOS ACORES NOS EUA 

Tabaco produzido na regtao 
dos A9ores vai passar, ainda 
cste ano, a ser colocado com 
rcgularidade nos Estados Uni
dos, nomeadamente nos estados 
de Massachusetts e Rhode Is
land, de modo a satisfaz.er os 
pedidos dos portugueses, natu
rais dos A9ores, ali radicados. 
0 novo mercado permite a in
dustria tabaqueira do arquip~
lago cxpandir-se, uma vez. que, 
at~ agora, esteve Jimitada por 
alguns problemas de mercado. 

Para exportar o tabaco para o 
continente, as industrias Jocais 
tern de proceder, nas suas pr6-
prias instala<;Qcs, a opera96es 
de selagcm, bastante dispendio
sas, nao recebendo qualquer 
subsldio para o efeito. No en
tanto, estuda-se a hip6tcse de 
ser atribuida, para o efeito, 
uma verba as unidades fabris 
da regiao, que sao obrigadas a 
efectuar tais servic;os suplemen
tares. 
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MADEIRA 

Sequencia de joros, obtidas a partir da cabine de piloragem de um aviiio, 
ilusrrando as manobras para arerragem no aeroporro de Santa Catarina. 

MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DO FUNCHAL 
A pista do aeroporto do Fun

chat vai ser aumentada em 250 
metros, atraves da execu~ao de 
um projecto que inclui outros 
empreendimentos complementa
res. Este aumento da pista para 
aterragem e descolagem dos 
avioes podera ficar concluido 
ate ao primeiro semestre de 
1981, se as necessarias expro
pria~oes de terrenos a efectuar 
pelo Governo Regional da Ma
deira se verificarem durante o 
ano corrente. 

0 projecto geral de melhoria 
das infra-estruturas do aeropor
to funchalen~e. cujo custo esta 

or~do em cerca de 16.000.000 
contos, visara simultaneamente 
o sistema da sinaliza~ao lumi
nosa da pista, a insta1a~o de 
«flashes» seq ucnciais para re
for~ da seguran9a de aproxi
ma~ao das aeronaves. 

Os meios Je buscas e salva
mentos, as comunica96es por 
radio e o alargamento da plata
forma de cstacionamento dos 
avioes constituem outros objec
tivos do projecto delineado 
para o aeroporto de Santa Ca
tarina, o qual contara com um 
financiamento estrangeiro da 
ordem dos 50 por cento. 

CAIXA 
ECONOMICA 

DO FUNCHAL 
A Caixa Econ6mica do Fun

chal, que comemora este ano o 
seu centesimo aniversario e e a 
(mica institui~o madeirense de 
credito, apurou no exercicio do 
ano passado urn lucro de cerca 
de treze mil contos. Do balan9o 
da actividade deste organismo 
salientam-se, como pontos di
gnos de realce, o incremento 
dos dep6sitos a prazo (que atin
giram o montante de 1,2 mi
lhOes de contos) e dos dep6-
sitos a ordem (que ascenderam 
a 332 mil contos). 

«COMERCIO 
DO FUNCHAL» 

Por decisao judicial as cha
ves da tipografia «Comercio do 
Funchal» foram entregues aos 
traba1hadores da empresa. A 
decisao, tomada com base na 
lei das empresas em auto-ges
tao, reconhece aos traba1hado
res a «posse provis6ria» da 
empresa. 

Recorda-se que a tipografia 
do semanflrio «Comercio do 
Funchab> tinha sido se1ada, por 
ordem do Governo Regional 
da Madeira, ap6s uma tenta
tiva de recupera9ao das insta
la9oes pelos trabalhadores, que 
delas haviam sido expu1sos em 
Dezembro do ano passado, pelo 
proprietario Castro Jorge. Este 
ultimo abandonara a empresa 
em Janeiro de 1976, data a par
tir da qual os trabalhadores 
prosseguiram a normal labora-
9iiO, tendo, t!ntretanto, enviado 
para tribunal o respectivo pro
cesso ao abrigo da lei das em
presas em auto-gestao. 

TAP COMPRA AVIAO 
Os Transportes Aereos Por

tugueses (TAP) adquiriram urn 
aviao de 20 lugares para as 
carreiras Lisboa - Nordeste e 
Funchal-Porto Santo. 

0 avtao, um «Twin Otter», 
vai refor~r a frota regional da 
companhia aerea nacional, que 
tenciona, alias, adquirir para o 
pr6ximo ano um segundo apa
relho do mesmo ti po. 

PORTO SANTO: 
CONSTRUCAO 

DE PORTO 
NA COSTA SUL 

Por despacho do Primeiro
·ministro foi autorizada a adju
dica~o e celebra~o de urn 
contrato com uma firma nacio
nal, envolvendo urn encargo ate 
380 mil contos, relativo a cons
tru~o da primeira fase do por
to da ilha de Porto Santo. 
As obras, que se iniciarao a 
breve trecho, deverao estar con
cluidas ate fins de 1981, consti
tuindo este porto uma reivindi
ca~o cuja satisfa~o desde ha 
muito era esperada pelas popu
la9oes. 

A obra, apesar da relativa 
tranquilidade da costa sui da 
ilha, permitira obviar a que 
esta fique frequentemente pri
vada de comunica9oes por mar, 
sobretudo na esta9ao inver
nasa, dado estar inoperacional 
a actual e bastante antiga pon
te-cais, construlda na costa 
aberta. 

Nos estudos ja efectuados foi, 
porem, tido em considera~o o 
objectivo de se nao prejudicar 
a estabilidade e born funciona
mento da praia, que e, como 
se sa be, considerada de inte
resse turistico. 

«PIRATA AZUL » 
EM REPARACAO 

A embarcayao «Pirata Azul», 
que tern assegurado o trans
porte de passageiros entre as 
ilhas da Madeira e Porto Santo, 
vai ser retirada do servi9o du
rante um periodo de cerca de 
tres meses, a fim de poder bene
ficiar de diversos melhoramen
tos e reparay6es, que se vinham 
a revelar indispensaveis. 





PARQUES E RESERVAS NATURAlS 

No seculo passado, surgiu na 
Europa o movimento de pro
tec~o e conserva~o dos recur
sos naturais, no intuito de me
lhorar as rela~es de interde
pendcncia dos homens e dos 
seres vivos em geral com a natu-
reza. 

Surgiu, entao, ha mais de 
60 anos, o primeiro parque na
tural nas colinas de Luneburger 
Heide, perto da cidade alema 
de Hamburgo, por iniciativa de 
Alfredo Hoepfer, e apareceram 
depois os «rnuseus de ar livre», 
especialmente na Europa do 
norte, na EscandinAvia, na Bel
gica e em Fran9a. 

Urn plano de ordcnamento 
harmonloso do terrlt6rlo 

Em Portugal, esta ainda por 
fazer urn verdadciro ordena
mento politico-administrative 
do territ6rio segundo uma pers
pectiva ecol6~;ica e de gestao 
racional dos recursos naturais 
de cada regiao, que vise a rein
tegra~o das popula~oes nas 
comunidades naturais em que 
estao implantadas. Recorde-sc, 
por exemplo, que o quadro 
territorial e geografico do Pais, 
e muito diferente a norte do 
Tejo. onde ~obressaiem vales 
cxtensos, limitados por serra
nias envolventes ou por planal
tos separados entre si por vales 
profundos e estreitos, c, a sui 
do Tejo, onde estao situadas 
gran des plan icies e lezi rias, des
tacando-se ainda, os campos do 
litoral que oferecem uma aber
tura natural para o mar. 

Actualmente. e embora se te
nha falado muito de regionali
zayao e de autonomia regional, 
s6 agora come93m a dar-se os 
primeiros pas~os em ordem a 
iniciar uma nova forma de re
gionalizar, atendendo aos valo
res de natureza e aos sistemas 
e comunidades naturais. 

Uma das decisoes que mais 
impacto pode ter para a con
serva~o da natureza, para a 
melhoria da qualidade de vida 
e para o ordenamento harmo
nioso do territorio, relaciona-se 
com a cria~o dos primeiros 
parques e reservas naturais. 0 
seu lan93mento constitui uma 
iniciativa de grande alcance, 

dcstinada a mverter a marcha 
negativa das zonas mais depri
midas, tran~formando-as ao 
mesmo tempo, em polos de 
desenvolvimento da vida econ6-
mica, social e cultural das po
pula~es. 

0 que e um parque natural 

Urn dos primeiros objectivos 
dos parques naturais e assegu
rar o desenvolvimento correcto 
de todas as actividades de uma 
regiao rural, de maneira a man
ter as rela~ol!s de equilibria 
entre o homem e a natureza. 
Nesta perspectiva, com o lan93-
mento de urn parque natural, 
visa-se proteger a natureza e a 
paisagem em regioes habitadas, 
ao mesmo tempo que se vai 
realizando urn plano harmo
nioso de ordenamento do terri
t6rio, em que as actividades 
humanas se inserem no sentido 
de o aproveitar sem o destruir. 

Para se conseguir tal objec
tivo, ou seja, para manter uma 
paisagem mista, natural, por urn 
!ado, e bumanizada, por outro, 
e ainda para incentivar o cres-

Em ntudo 

cimento de uma economia nor
malmente debit nessas zonas, 
podem mobilizar-se as popula
~es atraves de campanhas co
munitarias, com diversos fins, 
consoante as regioes. E o caso 
das iniciativas que se destinam 
a assegurar alguns tipos de co
lheitas como as da castanha, 
amendoa, azeitona e cereja, e 
de determinadas culturas que 
caracterizam certas paisagcns 
rurais. 

Esta dinamiza~o pode in
cluir a restaurayao de feiras 
antigas, de mercados populares 
com tradi~o mas que decairam 
e o lanyamento de novos cer
tames que tragam a luz do dia 
valores ou actividades culturais 
em desuso. A estas formas de 
dinamiza~o podem juntar-se o 
fomento do cooperativismo e 
outras iniciat1vas que concor
ram para o desenvolvimento d:t 
regiao, a partir das suas pr6-
orias potenci'llidades. 

A situa~o dos parques naturals 

Normalmente, os parques na
turais sao delimitados em re-

gioes que conservam ainda mui
tas das caracteristicas naturais 
do «habitat» tradicional, cons
tituindo por si urn polo de 
atrac~o destinado a recuperar 
a cultura tradicional e a arte 
popular, e a da-Jas a conhecer 
aos visitantes. 

No sentido de desencadear 
todo este processo de ordena
mento do territ6rio nacional e 
de aproveitamento de muitas 
das zonas com potencialidades" 
naturais fora do vulgar, a Se
cretaria de Estado do Ordena
mento Fisico e do Ambiente, 
atraves do Servi~o Nacional de 
Parques, Reservas e Patrim6nio 
Paisagistico, elaborou uma lista 
dos parques nacionais ja cria
dos ou a estabelecer em breve. 
Dessa lista constam os se
guintes parques e reservas: o 
Parque Nacional da Peneda
-Ger~s; a Reserva Natural de 
Cambarinho tperto de Viseu e 
junto do rio Alfusqueiro, 
afluente do Vouga); o sitio 
classificado do Penedo de Le
chim (perto de Mafra); a Re
serva Paisagistica de Almada e 
a Reserva Natural da Mata dos 
Medos (junto da Caparica); o 
Parque Natural da Serra da 
Estrela; o Parque Natural da 
Serra da Arrabida; a Reserva 
Natural do Sapal de Castro Ma
rim que, com a Reserva Natu
ral da Ria Formosa e mais seis 
rcservas a criar no Algarve, 
constituirfl o Parque Natural do 
Algarve; a Reserva Natural das 
Dunas de S. Jacinto; e, final
mente, a Reserva Natural do 
Estuario do Tejo. 

Encontram-se ainda na fase 
de projecto e em prepara~o: a 
Reserva Natural do Paul de 
Boquilobo (na Golega); a Re
serva Natural da Pateira de 
Fermentelos; o Parque Natural 
da Serra da Gardunba; o Par
que Natural da Serra de Monte
sinho; o Parque Natural das 
Serras de Aire e dos Candeei
ros; o Parque Natural da Serra 
de Porte!; a Reserva Natural 
da Berlenga; e, no Algarve, as 
Reservas Naturais da Ponta de 
Sagres, de Aljezur, de Lout~. 
de Alcoutim-Aiqueva, da Serra 
de Monchique e da Serra do 
Caldeirao. 



ParjJue Nacional 
da Peneda-Geres 

mal com uma temperatura de 
cerca de 40 graus centigrados e 
especialmente indicadas para o 
tratamento das doen~s do fi
gado. As Caldas do Geres, em
bora coohecidas desde tempos 
remotos, e com alvara de ex-
plora~o datado de 1896, s6 
rccentemente ~e desenvolveram. 
Acrescente-se, oomo curiosida
de, que, do ponto de vista me
dicinal, as aguas foram desco-

0 Parque Nacional da Pene- bertas em 1680 e que, ja em 
da-Geres, com uma superflcie 1730, D. Joiio V mandou fazer 
de 50 mil hectares, inclui toda «beneficia9(ies» no Iugar onde 
a regiiio geresiana e ainda os sc construiram as termas ac
territ6rios da Pcneda, perten- tuais. 
centes ao distrito de Viana do As aguas medicinais, prova
Castelo, e outros integrados no velmente ja utilizadas pelos ro
de Vila Real. manos, representam no dizer do 

Neste conjunto, de clima pri- prof. Alberto de Aguiar «a j6ia 
veligiado (maritime, atenuado mais prcciosa do nosso patri
pela altitude mtdia, temperado m6nio hidro-mineral». A agua 
e moderadamente humido), dis- da nascente da Bica, por exem
tinguem-se varies locais impor- plo, a unica que tern sido utili
tantes, a que ultimamente se zada em ingestiio, tern como 
junta ram as barragens de a pro- principal caracteristica a sua 
veitamento hiclroeltctrico, com alta fluoreta~o- e porventura 
as albufeira.s correspondentes a mais fluoretada do Pais e 
(Cani~da, Vilarinho das Fur- talvez da Europa - que a toma 
nas, Salamonde e outras). indicada para o tratamento das 

No que diz rcspeito aos seus doen~s do figado, das vias bi
elementos fisicos e biol6gicos, liarcs, das doen~s artriticas 
a serra do Geres, propriamente (reumatismos cr6nicos) e enxa
dita, tern uma densa vegeta~o quecas. 
em que sobressaiem as Mtulas 
e os carvalhos, estes mais raros, 
ultimamente, e ainda, em con

0 Ceres, regiio de turismo 

juntos florestais espont§neos, os Para alem das potencialidades 
medronheiros, vidoeiros, amici- atr{t.s descritas, como centro de 
ros, pinheiros silvestres, tojos, repouso e de cura, o Geres e 
giestas, zimbros, a urze branca, uma incomparAvel rcgiiio de tu
etc., que se espraiam num qua· rismo. De facto, o turista que 
dro verdadeiramente impar, queira apreciar a Serra do Ge· 
onde tambem se destacam os res, pode admirar niio apenas 
granites e os filoes de minerais a natureza, mas, paralelamente, 
variados (nomeadamente o 0 patrim6nio arqueol6gico, o 
quartzo hialino, ametista e folclore e o artesanato local. 
cristais de feldspato). Em pequenas excursoes a pe, o 

Nestes contrafortes vive uma forasteiro pode embrenhar-se na 
popula~o serrana que se de· serra, para a desvendar, scm 
dica ao cultivo do milho, cen- grande esfon;:o. Na Assureira, 
teio, oliveira, vinha e legumes, poderA sentar-se num dos «Ban
e a explora~o de gado. Mcree cos do Ramalho», colocados 
da vida dura que leva, essa onde, segundo consta, Ramalho 
popula~o conserva ainda M- Ortigiio costumava sentar-se; a 
bitos caracteristicos do regime seguir, pode admirar, da Bela 
comunalista, no dizer da Enci· Vista, a albufeira da Cani~da, 
clop&lia Luso-Brasileira. e, no Vidociro, observar os fa

As aguas medicioais mosos viveiros das trutas do 
parque nacional e os cercados 

A estas riquezas naturais jun- de animais selvagens (cor~s. 

tam-se as fontes de Agua ter- javalis e lobos). 

Numa jomada de urn dia 
apenas, o turista podc passear 
pela Pedra Bela, Ponte do Ara
do, Leonte, os Carris (a 1507 
metros de altitude) e dcpois se
guir para a Portela do Homem 
(fronteira com a Espanha), para 
os tanques de cria~ao de trutas, 
(na Albergaria) e por fim, partir 
em direc~o a Bou~a da M6, 
pelo caminho da «jeira», urn 
largo tros;o da estrada militar 
construida pelos romanos, a li
gar Braga a Astorga (em Espa· 
nha). 

A Serra da Peneda 

Para os !ados da Serra da Pc
neda, onde sc ergue o bclissimo 
Santuario da Scnhora da Pe
neda, situa-se uma regiiio bern 
portuguesa - o Soajo - com as 
suas serranias e os seus setc 
lugares, dispersos e enquadrados 
entre Castro Laboreiro e a Pe
neda. 

Antigas tradi~oes e costumes 
ainda hoje se podem admirar: 
a eira comum, os canastros e a 
coloca~o da vassoura e da pe· 
dra na eira, a marcar a vcz da 
malhada da familia. 

A principal ocupa~ao das po
pula~oes do Soajo e a agricul· 
tura c a cria¢.\o de gado que, 
conduzido durante o veriio para 
a Serra da Pencda, pcrmancce 
neste Iugar, ate fim do mes de 
Setembro. 

Pargue Natural 
da ria de Aveiro 

0 Parquc Natural da Ria de 
Aveiro, que poderA vir a SCI 

criado em breve, t uma {!.rea 
que se estendc por todo o estu{t.
rio, desde a Barrinha de Esmo
riz, passando pelas Dunas de 
S. Jacinto, ate ao sui do con
celho de Vagos, sendo limitado 
pela estrada nacional n.• 109, e 
que incluirA, provavelmente, a 
Pateira de Fermentelos. 



Ate agora, tem-se procedido 
a aplica~o de medidas caute
lares, com vista a preservar a 
zona atraves de uma correcta 
ocupa9ao dos solos e da •m
planta~o das infra-estruturas 
necessarias, de maneira a tiber
tar determinados terrenos para 
a agricultura e outros para zo
nas verdes. 0 decreto que esta
belece essas medidas possibi
litou a delimita~o de reservas 
que se destinam a conserva~o 
dos elementos animais e vege
tais e das zonas onde as aves 
poderao nidificar. 

A Ria, um eco-sistema singular 

A Ria de Aveiro, como zona 
humida, constitui urn ceo-sis
tema singular e de caracteris
ticas unicas em toda a Penin
sula Iberica, possuindo poten
cialidades econ6micas que tern 
de ser salvaguardadas e man
tidas. Concretamente, podere
mos recordar algumas das gran
des riquezas que a Ria oferece: 
a fauna, a flora, o sal, o moli90, 
as culturas agricolas como o 
arroz e o vinho, e por fim o 
turismo. E, acrescente-se, as 
dunas ate Espinho, consideram
-se das melhor consolidadas e 
das mais ricas do mundo. 

Tudo isto esta hoje em causa 
na Ria de Aveiro e s6 a cria~o 
do Parque Natural podera de
sencadear os mecanismos que 
obstem a sua extin~o. 

Os viveiros piscicolas 

Uma das grandes riquezas lo
cais, que ainda nao foi conve
nientemente aproveitada, e 0 

peixe que abunda na Ria. 0 
Lago Paraiso, uma vasta area 
do dominio publico situada na 
parte sui da Ria, foi ultima
mente estudado por tecnicos ja
poneses que garantiram nao ha
ver dificuldades «em tirar dati, 
mais de 200 toneladas de pei
xe». 

Por esse motivo decidiu-se 
instalar no local, alguns vivei
ros de piscicultura. Um deles, 
a funcionar em regime experi
mental, contem varias especies 
que viviam em marinhas secas: 
camarao, bruxo, cabra, robalo, 

jovem e enguias. 
No futuro e depois de outras 

experiencias, serao implantados 
mais viveiros com especies de
senvolvidas na primeira mari
nha. Sublinhe-se que das 270 
marinhas de sal existentes, cerca 
de 150 encontram-se paradas, 
prestando-se, por isso, para a 
instala~o de novos viveiros. 

A Barrinha de Esmoriz 

Uma das areas incluidas no 
Parque Natural da Ria de 
Aveiro e a da Barrinha de Es
moriz, cujo projecto de preser
va9a0 se encontra em curso. 0 
local, que csta em risco de 
desaparecer se nao forem to
madas as medidas adequadas, 
e a lagoa mais setentrional do 
Pais e constitui uma etapa na
tural basica para as aves, du
rante o periodo das migra9oes. 

Uma das amea93s para esta 
zona, e a polui~o, derivada 
dos afluentes urbanos e indus
triais e do lixo que continua
mente sao despejados na lagoa. 
Por outro !ado, a urbaniza9ao 
tern crescido de modo descon
trolado aproximando-se perigo
samente dos lugares em que a 
vida selvagem se desenvolve. 
Estes obstaculos, a que se junta 
a ca93 excessiva, impedem os 
animais e as aves (existe uma 
col6nia de gar9as na lagoa) de 
fazer os seus ninhos e, portanto, 
de se reproduzirem. 

Reserva Natural 
das dunas de S. Jacinto 

Entre o Oceano Atl!lntico e 
o bra90 norte da Ria, numa 
zona com cinco qui16metros .ie 
comprimento e dois de largura, 
situam-se as Dunas de S. Ja
cinto e, em frente, uma mata, 
que formam uma reserva na
tural ja criada por decreto. 

As dunas, que defendem o 
continente do avan90 das ondas, 
conservam uma vegeta9ao de 
protec~o das areias. Torna-se 
necesssario preservar essas pe
quenas plantas que fixam as 
areias e que, por outro lado, 
defendem a fauna que habita 
numa vasta area, na rnata con
tigua as dunas, onde ha uma 
grande quantiJade de aves que 
fazem os ninhos nos buracos 
das arvores, facto que levou o 
Nucleo de Protec~o a Vida 
Selvagem, a colocar ai ninhos 
artificiais em troncos. Oeste 
modo, as aves podem por os 
filhos e desenvolver assim a sua 
especie. 

A Pateira de Fermentelos 

Num dos bra90s mais belos 
da Ria, situa-se . a Pateira de 
Fermentelos, um imenso loda-
931 assente sobre um tapete de 
moli9o. 

Como o seu proprio nome 
indica, e um local habitado por 
patos e outras aves aquaticas 
que encontram nos lodos e r.as 
aguas as condi9Ces indispensa
veis para a sua sobrevivencia. 

Para que a Pateira possa ser 
salvaguardada, e necessaria as
segurar a continuidade da sua 
fun~o que tern grande valor 
bio-genetico, permitindo que 
continue a ser uma lagoa de 
nivel de agua variavel, e que, 
por esse motivo, origina uma 
cadeia caracteristica de ~e• es 
vivos (animais e plantas). 

Porem, o crescimento exces
sivo do moli90 que se verifica 
ali e na Ria em geral, tornou
-se um problema a resolver, em 
tempo uti!, para salvar estes 
dois ceo-sistemas em liga~o: a 
Pateira e a Ria. Por outro !ado, 
a recolha adequada e ciclica do 
moli90, sera uma fonte :ie ri
queza, dado que e um dos abu
bos naturais mais apropriados 
para a agricultura, pois, como 
afirmou recentemente o prof. 
Gomes Guerreiro, e possivel «O 

aproveitamento das algas coroo 
fertilizantes naturais e de de
vado conteudo organico e ener
getico, em detrimento dos adu
bos compostos, que nao s6 cste
rilizam os solos a Iongo prazo, 

• 



.. como implicam, necessariamen
te, a saida de divisas, quando 
irnportados». 

A Lagoa de Paranhos 

Mais ao norte e ja fora do 
Parque Natural da Ria de Avei
ro, perto da cidade de Espinl-to, 
esta situada urna lagoa costeira 
de pequena profundidade, for
mada pelas aguas de duas ri
beiras que nela desaguarn: ~ a 
Lagoa de Paranhos. 

Esta pequena lagoa, com urn 
quil6rnetro de largura na parte 
rnais larga, ~ lirnitada a norte 
por uma vegeta~o rasteira, a 
sui por pinhetros, a poente por 
dunas naturais e a nascente por 
campos de cultura. Mas, exces
sivamente povoada de vegeta
~o aquatica, a Lagoa de Para-

, nhos tern pouca abundancia de 
peixe, sendo a es¢cie mais 
vulgar o pequeno garnbuzio 
que o pica-peixe utiliza na sua 
alirnenta~o. 

Para al~rn de ser irnportante 
conservar esta zona h6rnida, 
que, ao mesmo tempo, tern va
lor paisagistico e recreativo, 
deve acresccntar-se que a prin
cipal utilidade da lagoa ~ 
constituir urn excelente local 
onde muitas aves aquaticas (o 
abetouro galego ja pouco co
mum, o rouxinal dos campos, a 
galinha de Agua, a franga de 
agua, o ma~rico galego, e o 
palo real) passam as invernadas 
e fazem os seus ninhos. 

Parque Natural 
da Serra da Estrela 
A regiiio do Parque Natural 

da Serra da Estrela abrange 
uma area aproJtimada de 100 
mil hectares, dentro dos quais 
se situam cerca de 80 freguesias 
dos concelhos da Guarda, Man
teigas, Seia, Gouveia, Celorico 
da Ireira e Covilhii. 

No sentido de preservar as 
suas caracterlsticas impares e 

e sociais em presen~. promo
veu-se a realiza~iio de urn vasto 
programa de actividades e ini
ciativas. 0 fim em vista rela
ciona-se com a defesa do am
biente natural, a promo~iio da 
qualidade de vida das popula
yoes e, paralelamente, com a 
promoo;:iio do turismo de mon
tanha, recreio e repouso. 

Salvaguardar a pajsagem 
natural e as marcas historicas 

Urn dos principais objectivos 
de tal programa reside na salva
guarda dos interesses paisagis
ticos da regiiio serrana, - as 
suas montanhas majestosas e os 
seus va les profundos, as forma
~es geol6gicas e as zonas de 
vegeta~o espontanea e rara -
que coexistem com as marcas 
hist6ricas milenflrias e o patri
m6nio cultural das populao;:oes. 

Entretanto, e muito embora 
esteja destinado a proporcionar 
ao homem da cidade a desco
berta de uma cultura rural e 
montanhcsa, ofcrccendo-lhe, ao 
mesmo tempo algumas das for
mas de repouso c de recreio 
hoje em dia apenas possiveis 
de gozar nesses lugares, por 
outro lado, e fundamentalmen
te, este Parque Natural desti
na-se a ser utilizado pelas po
pula~oes que nele vivem e tra
balham, e nessa perspectiva, a 
melhorar as suas condi9oes de 
vida. 

As principals inldativas 
realizadas 

Uma das primeiras activida
des, e das que maior receptivi
dade encontrou nas popula¢es, 
foi o Concurso Regional de 
Ovinos (da ra~ bordaleira), 
que teve Iugar no ano passado, 
em Seia, S. Romilo e Videmonte 
(aldeia perto da Guarda). 

Diga-se, de passagem, que 
existe actualmente pouco gado 
nesta zona (cerca de 23 mil 
ovelhas e 12 mil cabras). Os 
pastores, que siio cada vez me
nos e de idade avan~da na sua 
maior parte, ultrapassam as seis 
centenas. 

As Feiras do Queijo que 
houve em Seia, Gouveia e Mon
teigas e que no ano passado 
noticiAmos nas paginas desta 
Revista, afirmaram-se como 
uma iniciativa de grande al
cance econ6mico, e fizeram com 
que as populac;oes acorressem e 
nelas participassem. Ao mcsmo 
tempo, as Fciras do Queijo per
mitiram que os pastores pudes
sem mostra r a sua habilidade 
no fabrico caseiro do queijo, 
pois sao eles OS unicos que po
dem garanti r a qualidade do 
«queijo da ~crra», confccciona
do por boas miios e com Ieite 
de boa qualidade. 

Projectam-se ainda outras ac
tividades, algumas das quais jA 
em andamento: os concursos de 
dies pastorcs da Serra da Es
trela, a concessiio de credito 
aos pastores da Area (para aqui
si~o de gado bovino), urn in
qu~rito as colmcias e corti~s 
existentes. etc. 

0 Eco-Museu: 
um cMuseu do Tempo:t 

Uma das iniciativas mais im
portantes, pelo seu aspecto pe
dag6gico, ~ a da cria~o dos 
eco-museus - «O Museu do 
Tempo», no dizer do arquitecto 
Fernando Pcssoa - que se viio 
estabelecer em Ires pitorescas e 
antigas aldeias: Linhares. Vide
monte e Folgozinho. 

0 eco-museu - urn conceito 
novo no dominio da museuolo
gia -, visa a implanta~o de 
uma exposi~o dinamica que 
mostre a evolu~o da regiiio, 
desde os tempos mais remotos 
at~ aos dias de hoje e, parale
lamente com a evolu~iio da na
tureza, a do homem serrano. 

Para o prof. Henri Rivi~re 

- conselheiro permanente da 
UNESCO que em 1978 esteve 
no nosso Pais a colaborar no 
lan9amento desta iniciativa -
os eco-museus «siio espelhos 
onde a popula~o se contempla, 
para neles se reconhecer e onde 
procura a explica9ilo do terri
t6rio a que wa ligada, junta
mente com a das popula¢cs 
que a precederam, na continui
dade ou descontinuidade das 
gera9oes. Espelhos que as po-



pula~oes mostram aos seus h6s
pedes para que eles a compre
endam melhor». 

Nesta zona de lodos, sapais e 
aguas pouco profundas, abriga
-se uma popula~o variada e 
numerosas co16nias de aves 

Valoriza~iio de aldeias aquaticas - umas 60 a 70 mil 

Pode ainda acrescentar-se que, que invernam naquelas para
fruto do decreto-Iei n.• 6.!3/76, gens, e que vao desde o pato 
outras aldeias serao palco de real, ate a marrequinha, ao pato 
ac~oes de valoriza~ao das suas trombeteiro, ao alfaiate, ao bor
habita~oes. Neste projecto, relho, a tarambola cinzenta, ao 
estao incluidas as aldeias de ma~arico real, ao perna-verme
Marialva e de Longroiva (na lha e ao pilrito. 
estrada entre Celorico da Beira Para urn correcto aproveita
e Vila Nova de Foz-Coa), jus- mento destes terrenos, alem de 
tamente consideradas como be- urn posto de observa~ao de aves 
Jissimos exemplos do nosso ja instalado na Reserva, foi 
patrim6nio arquitect6nico e assinado, no ano passado, urn 
que, pela sua estrutura e suas protocolo entre o Governo por
constru~oes tradicionais, cons- tugues e o Programa das Na
tituem urn conjunto a preser- .,:oes Unidas para o Desenvol
var. vimento (PNUD) que visa o 

Preve-se urn tratamento seme- lan~mento de urn projecto de 
Jhante para Moreira de Rei , estudo da ·caracteriza~o ecol6-
uma aldeia que esta a ser estu- gica do estuario do Tejo, assun
dada com vista a elabora~ao de to a que nos referimos na al
uma metodologia pr6pria para tura. 
a sua recupera~o. E convira Deve sublinhar-se que a po
ainda lembrar a aldeia amura- lui~o que foi crescendo no 
lhada de Sortelha, perto de estuario do rio , tornou-se res
Belmonte, que bern pode consti- ponsavel pela destrui~ao ou 
tuir urn outro local a privile- inutiliza~o para consumo de 
giar. uma grande parte dos recursos 

Reserva Natural 
do estuario do Tejo 

Urn pouco abaixo de Vila 
Franca de Xira. numa regiao 
onde o rio Tejo, alargando-se, 
forma urn imenso delta recor
tado de mouchoes, situa-se uma 
grande area ocupada por sapais 
e terrenos facilmente inunda
veis, com uma importancia 
ecol6gica fora do vulgar. 

B por isso que o estuario do 
Tejo, urn misto de aguas doces 
e aguas salgadas e e urn local de 
reprodu.,:ao de muitas especies 
de aves aquaticas e de peixes 
que se encontram amea~ado·s de 
extin~o, se considera e justa
mente, urn dos conjuntos bio
-geneticos mais importantes do 
Pais. 

naturais vivos do estuario: per
deram-se os peixes, as ostras 
ficaram impr6prias para consu
mo, decaindo portanto uma das 
actividades mais importantes 
para as gentes que habitavam 
perto do maior estuario portu
gues. 

Parque Natural 
da Amibida 

A cria~o do Parque Natural 
da Arrabida, por decreto-Iei de 
Julho de 1976, tornou possivel 
iniciar a preservaoyao dos diver
sos valores naturais (botanicos, 
faunlsticos e geol6gicos) e cul
turais (arqueol6gicos e hist6ri
cos )e outros (agricolas e urba
nisticos, sobretudo) que estao 
presentes na zona, por vezes 
com urn caracter dominante e 

sao, em muitos casos, raros e 
(JUiCOS. 

As dificuldades encontradas 
- nomeadamente a falta de ins
talaoyoes para os servioyos, a ine
xistencia de urn corpo de vigi
lantes para a necessaria fiscali
za~ao e a pr6pria burocracia -
tern, porem, impedido uma mais 
rapida concretiza~ao daqueles 
objectivos. De facto, nao e facil 
guardar urn todo como o Par
que Natural da Arrabida, que 
possui uma extensao de mais 
de II mil hectares. 

0 turismo da terra 

Nesta perspectiva, a politica 
de ordenamento desenvolvida 
baseou-se nas seguintes linhas 
de orienta~o: Jan~mento a 
curto prazo de dois parques de 
campismo (no Outao e na Al
deia da Serra) com o fim de 
transformar o turismo da regiao 
num turismo de passagem (pelo 
Portinho, Alportuche e praias 
da zona); concentra~o de auto
m6veis nos parques de estacio
namento contiguos aos futuros 
parques de campismo e priori
dade aos transportes colectivos; 
tentativa de fixaoyao dos visitan
tes e veraneantes a pen as nest as 
ultimas paragens que possuem 
melhores infra-estruturas (agua, 
estacionamento, etc.); remooyao 
do conjunto das barracas que 
estao implantadas no Portinho. 

Paralelamente, fomentar-se-a 
o turismo dito ecol6gico e cul
tural, que tera urn centro de 
apoio e acolhimento situado na 
Fortaleza de Nossa Senhora da 
Arrabida, sendo valorizados, 
tambem, os vestigios arqueol6-
gicos existentes nos morros so
branceiros ao Portinho (no 
Creiro). 

Entre outros aspectos nao 
menos importantes a referir, 
teremos a recupera~ao da fauna 
das zonas ate aq ui desvastadas 
pelos caoyadores, a implantaoyao 
de 15 hectares de pastagens me
lhoradas, o fomento da apilcul
cultura e, ainda, o inventario 
das pedreiras existentes dentro 
da area do Parque. 

A flora da Serra da Arrabida 

0 conhecido botanico sui~o 
Robert Chodat, ao debru~r-se 
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sobre a flora da serra, afirmou 
que cia era «a mais surpreen
dente que ~ posslvel ver na 
Europa». 

ValerA, pois, a pena conhecer 
a Serra da ArrAbida que se 
estende do morro de Palmela 
ate a agulha do Cabo Espichel, 
num compnmento de 35 km 
com a largura mMia de 6 km, 
sem esquecer, al~m das mara
vilhosas praias do Portinho e de 
Alportuche, as grutas, especial
mente a da Lapa de S. Marga
rida, «uma vasta caverna de 
esta lactitcs sobrc as claras aguas 
do oceano», no dizer do c~lebre 

escritor dinamarques, Hans 
Christian Andersen. E niio po
deremos deixar de salientar a 
Mata do Solitario, urn trecho 
imico em Portugal, de floresta 
virgem antiqulssima. 

Reserva Natural 
do sapal de Casbu Marim 

No extremo sui do Pals, perto 
de Vila Real de Santo Antonio, 
encontra-se a Reserva Natural 
do Sapal de Castro Marim. 

Os sapais ~iio terras alagadi
~as e constituem ceo-sistemas de 
grande riqucza biol6gica, que, 
ao Iongo dos tempos, sofreram 
com as vicissitudes da natureza 
e do homem : as drenagens, as 
salinas e outras agressoes va
rias, ultimamente combatidas 
pelos t~cnicos tie preserva~o do 
ambiente. 

A fauna e flo ra da reserva 

0 sapal ~ urn dos lugares pri
vilegiados das aves de arriba~o 
e outras, que, infelizmente, 
os ca~adores, muitas vezes, rna
tam s6 pelo prazer de malar. 
Assim no sapal, ha cegonhas, 
limlcolas, mergulhoes, palos e 
o perna-longa, uma ave de 
arriba~o que ali se conserva 
todo o ano. 

Outra das riquezas que o sa
pal oferece, pela interpenetia-

~o da agua doce com a agua 
salgada, ~ a possibilidade de 
desenvolvimento intensivo da 
piscicultura, a instalar nas sa
linas existcntes no local. Jguais 
perspectivas se abrem para a 
produ~o de marisco nos estei
ros, especialmcnte do caran
guejo e da ostra, que parecem 
niio tcr sor rido ainda os efeitos 
da polui~ao. 0 mcsmo acontece 
com o camaleiio da Praia Ver
de, que sendo uma es~cie cada 
vez mats rara e existindo no 
local em quantidade apreciavel, 
sera muito beneficiada com a 
instala~iio da reserva, pois nela 
verA garantida a sua sobrevi
vencia, contribuindo ao mesmo 
tempo, para o equillbrio eco
l6gico da zona. 

A aotiga ilha 

Ha testemunhos hist6ricos e 
arqueol6gicos que atestam que 
em tempos idos. a regiiio era 
uma ilha e pe~quisas recente
mcntc fcitas nas muralhas do 
Castelo, levaram a descoberta 
de achados arqueol6gicos (ins
trumentos neollticos da epoca 
dos metais). Cre-se ate que os 
fenlcios teriam procurado a po
voa~o local c que. subindo o 
Guadiana, se dirigiram as mi
nas de estanho e de cobre de 
S. Domingos, que na epoca se 
chamava Baesuris. 

Segundo urn estudo de Maria 
da Concei~ao Moreira, que se 
aplica a Castro Marim, a trans
forma~iio da regiiio fez-se a 
partir do .:<assoreamento das 
reeentriincias da costa, assim 
como dos estuarios dos rios, 
contribuindo para o aumento 
da terra firme, com prejuizo 
da superficie maritima». 

A confinnar esta tese, M 
ainda vestlgios de moinhos e 
azenhas e fornos de plio e o 
que resta de urn moinho das 
mar~s. achados que tern desper
tado na popula~o a ideia de 
construir uma pequena central 
para a produ~iio de energia 
el~ctrica. 

Resta dizer que a agricultura 
~ uma riqueza natural da zona, 
pois dos cereais (trigo, milho, 
aveia e centeio) as favas, fei
jiio, lentilhas, e a fruta seca 

(castanhas, Cigo e passa de uva), 
tudo se cria na regiiio. 

Reserva Natural 
da ria Formosa 

Na opiniiio dos especialistas, 
a Reserva Natural da Ria For
mosa, que abrange uma zona 
lagunar que vai desde Louie 
(da Quinta do Lago), passando 
por Olhiio e Faro, at~ Vila Real 
de S. Ant6nio, ~. como conjunto 
ecol6gico e econ6mico, a mais 
importante zona humida do 
Pais, e uma das mais importan
tes da Europa, pelo seu valor 
bio-gen~tico. 

Alguns passos foram dados ja 
em ordem a recupera~iio econ6-
mica desta zona lagunar de 
7500 hectares que, juntamente 
com o sapal de Castro Marim e 
mais scis zonas do Algarve, 
constituiriio a futura Reserva 
Natural do Algarve. 

Esta Reserva, que esta em 
estudo e cuja comissao insta
ladora ja tomou posse, comp6e
-se de oito zonas (a Ponta de 
Sagres, a de Aljezur, a Serra do 
Caldciriio, a Serra de Monchi
que, a de Louie, a de Alcou
tim-Arqucva, al~m do sapal de 
Castro Marim c da zona da Ria 
Formosa) e a sua salvaguarda 
possui urn interesse comunitario 
que se lorna desnecessario en
carecer. 

Quanto a Reserva Natural da 
Ria Formosa, deve acrescentar
-se que ela e nma zona com urn 
imenso valor zool6gico, omito-
16gico e ictiol6gico, em raziio 
dos animais, aves e peixes que 
albcrga nos seus limites. 'a por 
isso que ~ urgente salva-la. 

No dominio das aves, diga-se 
de passagem que a zona do 
Ludo, nas proximidades do 
aeroporto de Faro, ~ urn local 
de refugio de aves aquaticas 
raras, tais como o flamingo, a 
galinha azul, o peroa-vermelha 
e o alfaiate. 



Normalmente, as zonas lagu
nares permitem a reprodu~o 
dos peixes que na epoca da 
desova sobem os rios e os seus 
canais interiores, escolhendo 
esses lugares para o processo 
da sua reprodu~iio. No caso 
concreto, a Ria Formosa tern 
constituido para eles, ao Iongo 
dos tempos, uma fonte extraor
dinaria de alimenta~iio e de 
vida, e o seu valor foi reco
nhecido pela UNESCO e por 
outros organismos internacio
nais. 

A produ~o de marisco 

No caso do marisco, a Ria de 
Faro e responsavd por 92 por 
cento da quantidade produzida 
no Pais, nela existindo o ber
bigiio, a ameijoa, o lagueiriio, 
as conquilhas e outros mariscos 
bivalves (de duas conchas). 
Nesta ria podem-se encontrar, 
tambem, a lula, o polvo, o 
choco, e ainda uma grande va
riedade de peixes (o linguado, 
o robalo, a tainha, a dourada, 
etc.). 

No sentido de aproveitar toda 
esta grande riqueza, um dos 
projectos que vai ser lan~do 
em colabora~iio com o Instituto 
Nacional de Investiga~o das 
Pescas, e o incremento local da 
produ~iio de marisco. Esta a ser 
ultimado o projecto do cama
rao e depois desenvolver-se-a a 
produ~o de ostras e de mexi
lhao, criando-se, paralelamente, 
melhores condi~oes para a pro
du~ao natural de peixe. Em 
concreto e a curto prazo, 600 
hectares seriio destinados a ma
riscos e dois mil a viveiros de 
peixe, que no conjunto dariio 
trabalho a mais cinco mil pes
soas. 

Em conclusiio, deve acres
centar-se que ainda estamos a 
tempo de evttar a destrui~iio de 
uma das maiores riquezas natu
rais do Pais e da Europa, em 
cujos limites se situam muitos 
e bons portos argarvios - Faro, 
Olhao, Tavira e Vila Reral de 
S. Ant6nio - e onde nao se 
apanha somente o marisco, mas 
tambem se manipula 18 por 
cento do pescado descarregado 
no continente• 



PROMOVER 0 EQUIL(BRIO 
ENTRE 0 HOMEM 
E A NATUREZA 

Eutrevista com o director do Seni~ 
Nacional de Parques, Reservas e Patri
m6nio Paisagistico. 

A proteccao e salvaguarda do meio ambiente dependem, em 
larga medida e a diversos niveis, da accao das entidades oficiais. 
0 Servi~ Nacional de Parques, Reservas e Patrim6nio Paisa- ~ 
gistico tern, nesse dominio, urn papel decisivo e uma impor-
tancia crescente, dele dependendo a defesa e preservacao de 
zonas que constituem todo urn patrim6nio colectivo, de valor 
inestimavel. 

Varias questoes relacionadas com este tema sao abordadas 
pelo arquitecto Fernando Pessoa, director do SNPRPP, na entre
vista que nos concedeu e que a seguir publicamos. 

0 que slio os Parques e as 
Reservas Naturais? 

Os parques naturals surgiram 
na Europa como alternativa 
aos parques nacionais que ha
viam sido criados na America 
do Norte e em Africa (Yellows
tone, Great Cannyon, Kruger, 
etc.), pois que num continente 
tio densamente ocupado pelo 
homem como e 0 COrKinentc 
europeu nao se encontravam ja 
as enormes areas naturais scm 
presen~ humana. que permi
tiam criar grandes reservas da 
Natureza. 

Ao mesmo tempo a ecologia 
revelava e divulgava o conceito 
de que o Homem faz parte dos 
ecossistemas, e urn elo da Na
tureza e nao pode mais ignorar 
essa dependencia, pois corre o 
risco de se destruir e, com ele, 
a pr6pria Vida na Terra. 

Assim os parques naturals 
nascidos na Alemanha, conce
bem a conserva9lio da Natureza 
incluindo o homem. Se na Eu
ropa ja nao havia as tais paisa
gens naturais, excepto talvez em 
algumas areas dos Alpes ou 
dos Pirineus, havia pelo con
trario muitas paisagens rurais 
de grande valor, testemunhando 
precisamente a dependl!ncia do 
Homem com a Natureza e re
velando como essa dependencia 
se traduziu num equilibria di
namico. 

0 parque natural evoluiu e 
em Fran~ acabou por se trans
formar numa proposta de de
senvolvimento integral de uma 
dada regiao ecologicamente sen
sivel, onde persistem os tra90s 
duma economia baseada nos re
cursos naturais, possibilitando 
as popula9oes dessa regiao al
can~rem a melboria da quali
dade de vida sem a introducao 
de altera9oes ao equilibria eco-

16gjco e evitando a destruicao 
dos usos, costumes, enfim, da 
cultura local. 

A no9li0 de parque esta li
gada ao recreio; nos parques 
naturais procura-se motivar o 
recreio de ar livre, discipli
nando a utilizacao do campo 
e da montanha pelo homem da 
cidade, e fazendo do apoio a 
esse recreio uma nova fonte de 
receitas para as popula9oes Jo
cais. 

Portugal tern ainda paisagens 
de alto valor natural e cultural, 
apesar da acentuada degrada
cao que tern vindo a verificar
·Se nos ultimos anos. lmp()e-se 
por isso que o Estado estimule 
as popula9oes e os poderes lo
cais a preservarem esses vale
res. 

As reservas naturais tern urn 
carflcter mais restrito, destinam
-se a proteger concretamente 
determinados aspectos da flora, 
da fauna ou da geologia, cujo 
«habitat» seja especialmente 
scnsivel e como tal exija medi
das especiais de salvaguarda. 

Procuramos introduzir na sal
vaguarda e na manutencao das 
reservas naturais, o mesmo es-



pirito que preside aos parques 
naturais, simplesmente porque 
sao areas pequenas e porque 
ai se trata concretamente de 
certos aspectos da Natureza al
tamente sensiveis, tais areas nao 
sao compativeis com o recreio. 
Apenas se promovem visitas, 
guiadas ou nao, com a finali
dade de observar os valores 
naturals. 

No ordenamento das reser
vas naturais o ponto nevralgico 
e considerado reserva integral 
e o restante territ6rio reserva 
condicionada, onde as activi
dades tradicionais prosseguem 
mas com uma certa disciplina. 

Do que modo poderlio os 
Parques Naturais influenciar o 
orden a men to harmonioso do 

0 ordenamento qualitativo 
do territ6rio passa tambem pela 
defini~ao e salvaguarda das 
areas que poderao privilegiada
mente contribuir para a cons
tm~o duma rede de espa~os 
de lazer, indispensaveis a uma 
vida digna, confortavel e plena 
para o homem de hoje. 

Essas areas situa-se normal
mente em regioes econ6micas 
e socialmente deprimidas, ja 
que as suas caracteristicas as 
colocaram em posi~ao marginal 
ao processo tecnocratico de 
crescimento econ6mico que tern 
sido conduzido no nosso Pais; 
por isso nessas areas se lorna 
possivel ensaiar processos de 
autentico desenvolvimento glo
bal que, ultrapassando as me
tas de estrita rentabilidade eco-

curando moti va-las para os 
valores naturals e culturais da 
sua regiao, dignificando a vida 
tradicional , relan~ndo o arte
sanato nao por passadismo ou 
conservantismo mas por con
vi~o de que 0 artesanato e 
trabalho criador, traduz a ca
pacidade das popula~es locais 
de adaptarem as materias-pri
mas naturais para seu benefi
cio. 

t> preciso destruir o senti
menlo que se gerou nas novas 
gera~oes rurais de que a sua 
terra e os seus costumes sao 
atrasados, sao pobres, e mere
cern desprezo, preferindo-lhes 
os valores importados da so
ciedade industrial e do estran
geiro. 

territ6rio nacional e uma efec- n6mica a curto prazo, erie as 
tiva melhoria da qualidade de condi~oes de melhoria de qua
vida das popula~oes? lidade de vida das popula~oes 

0 parque natural nao tenta 
impedir que as popula~oes ru
rais beneficiem dos progressos 
da tecnologia e da vida mo-

0 ordenamento do territ6rio 
visando a optimiza~o do uso 
do espa~o, a gestao racional dos 
recursos e a melhoria do am
biente e da qualidade de vida 
tern de ser urn ordenamento 
biofisico, isto e, tern que ter 
em conta para alem dos dados 
econ6micos e das infra-estrutu
ras de crescimento, a realidade 
fisica e tambem as componen
tes ecol6gicas que condicionam 
o desenvolvimento correcto do 
terri t6rio. 

0 Pais e como uma casa: de 
nada vale andar a limpar o p6 
e desinfectar as canaliza~oes se 
a casa estivcr desarrubada, com 
os m6veis espalhados e troca
dos em rela~ao a utiliza~o de 
cada compartimento, pois a 
confusao sera total e acabara 
por tornar impossivel a habita
bilidade. 

Como Pais sucede o mesmo: 
de pouco vale preocupar-nos 
com a coloca~ao de filtros nas 
fabricas e com o tratamento dos 
csgotos, se cada parcela do ter
rit6rio continuar a nao ser uti
lizada de acordo com a sua 
aptidao. A manter-se a presen
te anarquia de crescimento do 
nosso Pais, dentro de poucos 
anos o territ6rio apresentara 
uma tal confusao, urn tal caos 
urbanistico e industrial, que 
sera penoso aqui viver. 

E no entanto num Pais com 
as potencialidades naturais, pai
sagisticas e climaticas como 
Portugal, poderia evitar-se o 
pandem6nio em que estamos 
a embarcar e disciplinar-se cor
rectamente o uso do espa~o 

nacional. 

cOt pouco vale preocuparmo-nos com a coloca~io de 
fi ltros nas tabriC3s t com o tratamento dos esgotos. 
se eada parctla do territ6rio continuar a nAo ser uti· 
litada de acordo com a sua aptidilo:t . 

e assegure as bases de urn de
senvolvimento a Iongo prazo 
assente nas potencialidades na
turals locais. 

As popula~oes locais tern, 
portanto, urn papel determinan
te neste dominio? 

Os parqq,es naturais sao efec
tivamente instrumentos de re
gionaliza~ao, apoiados numa 
fi losofia ecol6gica, e visam, co
mo se depreende do que ja awls 
se disse, a revitaliza~ao da eco
nomia tradicional que e as
sente na rea lidade ecol6gica 
local, a salvaguarda do patri
m6nio natural e humanizante, 
a animac;ao s6cio-cultural das 
popula~es e a disciplina de 
recreio de ar livre. 

A acc;ao dos parques volta
·Se, assim, prioritariamente pa
ra as popula~oes locais pro-

derna; o que se pretende e evi
tar que esses valores da tecno
logia se tornem alienantes da 
cultura local que e o cerne da 
consciencia dum povo. 

A ruralidade (e o mar) sao as 
duas bases culturais do povo 
portugues. E necessfuio lutar 
contra o desenraizamento cul
tural da nossa gente, para que 
ela se comporte como povo li
vre e senhor dos seus desti
dos - a perda dessas raizes 
fara do povo portugues uma 
massa amorfa manobravel fa
cilmente por quaisquer interes
ses estranhos ao pr6prio povo. 

Os parques naturais, atraves 
de equipas de anima~o pro
curam motivar as popula~oes 
e leva-las a participar na gestao 
do territ6rio do parque. 

Estamos, pois, Ionge do con
ceito de conserva~o da na
tureza que se preocupa com 

os santuarios, com os valores 
«puros» da Natureza; o que 
temos necessidade hoje e de as
segurar a perenidade da Natu
reza onde o homem vive, no 
seu meio. 

Assim os parques sao cria
dos com o auxilio duma Comis
sao Jnstaladora onde estao re
presntadas as autarquias locais, 
geralmente ate ao nivel de fre
guesia, e os tecnicos regionais 
dos diferentes servi~os publi
cos. t> dessa colaborac;ao, que 
tern sido frutuosa em muitos 
casos, que nascera a compreen
sao dos interesses que o parque 
defende e a tal consci~ncia 
ecol6gica que falta em grandes 
estratos da popula~o portu
guesa. 

0 parque, uma vez instalado, 
continua a ter como apoio ao 
Director, urn Conselho Geral 
com a mesma composi~o da 
anterior Comissao Instaladora. 
Os casos ja ensaiados tern re
velado o maior sucesso; atraves 
do dialogo continuo, as pes
soas do campo comprendem, 
muito melhor por vezes que as 
da cidade, os conceitos de equi
librio natural que lhes propo
mos- e compreendem-no por
que se sentem ainda integra
dos nele. 

0 que e, em sintese, um 
ceco-museu»? 

0 eco-museu e urn conceito 
polemico no campo da museo
logia, inspirando-se nos «mu
seus de ar livre» criados no 
inicio deste seculo nos paises 
n6rdicos e aproveitando tam
bern o espirito de anima~o 
local dos parques naturais. 

Foi seu criador George Henri 
Riviere, antigo director do I. C. 
0. M. e conselheiro permanen
te da UNESCO; ja em !947 
ele propunha, em Rennes, a 
cria~o de urn museu de His
t6ria da Bretanha que revelasse 
a regiao desde os tempos geo-
16gicos ate aos nossos dias. 

0 conceito foi evoluindo, 
como ele proprio diz, e nao 
tern nunca uma defini~ao aca
bada, pois e urn conceito evo
lutivo. 

Atraves dele nao s6 se re
vela a hist6ria duma regiao 
na sua globalidade, no espa~o 
e no tempo, como se faz parti
cipar a popula~ao na valoriza
~ao do patrim6nio cultural que 
possui. Por exemplo, na Serra 
da Estrela, para alem das ins
tala~oes pr6prias do museu, 
alias dispersas por diferentes 
povoa~es, compoem-no tam-



btm oficinas artesanais em fun
cionamento, as pr6prias casas 
dos babitantes que conservam 
as pes:as de artesanato que o 
visitante pode apreciar, as ve
redas da Serra que permitem 
a descoberta da Natureza e os 
monurnentos espalbados por to
do o Parque. Urna das instala
s:oes sera o chamado Museu 
do Tempo, onde se revela a 
hist6ria da Terra, naquela re
giiio, desde a genese do granito 
e do xisto, os movimentos tec
t6nicos, a erosiio, os glaciares, 
etc. 

Depois a vida animal e vege
tal que se desenvolveu sobre 
este substracto fisico, os ecos
sistemas naturais e a utilizas:iio 
que o homem dele faz, criando 
novos ecossistemas dependentes 
dessa utilizas:iio. 

Havera urn Centro de Anima
~o Cultural, donde emanam as 
equipas de animas:iio, e que e 
urn centro de divulgas:iio, de 
promos:iio de sessoes de escla
recimento, de programas:iio de 
espectaculos, etc. 

0 «Centro de Documenta
s:iiO» aproxima-se daquilo que 
os franceses chamam «Labora
toire du terrain», e sera urn lo
cal de reposis:ao de toda a in
formas:iio oral e escrita, de 
filmes, diapositivos, fotografias, 
gravuras, armazem de artesa
nato, biblioteca, etc. 

Aqui se processariio exposi
s:oes tematicas e temporarias a 
organizar pela populas:iio, a 
qual apresentara as pes:as que 
possui em suas casas. 

Outras instalas:oes seriio, por 
exemplo, as Casas do Artesiio, 
onde se assegura a continuida
de de determinados tipos de 
artesanato, de utensil ios, etc. 

Mas mais importante que as 
salas de exposis:ao sao as ma
nifesta<;oes autl!nticas e vivas 
da cultura local: o visitante co
lhe informas:oes no museu e vai 
dcpois a descoberta dos valo
rcs naturais e culturais. Ele vai 
pelo Parque fora apreciar as 
moreias ou os vales glaciares, 
os blocos erraticos, o castro ou 
a anta que o museu !he indi
cou ; podera ver no local pr6-
prio a pastagem de altitude e 
o gado que a conserva pelo 
pastoreio; demora-se na casa 
do Senhor A para apreciar urn 
prato de barro do sec. XIX ou 
na casa da Senhora B para ver 
uma colcha de casamento do 
sec. XVIII ou ainda em casa 
da Senhora C onde observara 
como se faz o queijo artesa
nal. 

0 eco-museu, para alem de 
contar o discurso hist6rico da 
regiiio, e instrumento de anima
s:iio cultural e participativo para 
as populay(ies. 

Nao se trata, repete-se, de 
passadismo, mas sim de enca
rar a dignificas:iio da vida ru
ral, nao s6 como problema de 
cultura como tambem questiio 
de desenvolvimento global da 
sociedade camponesa. 

Qual e a importilncia real 
das chamadas «zonas humidas» 
e que medidas deveriio ser 
adoptadas para as preservar? 

0 probdema da importancia 
das zonas humidas dava, s6 por 
si, para uma longa conversa. 

Mas basta dizer, em resumo, 
que as zonas humidas, nomea
damente as lagoas e muito es
pecialmente os sapais dos es-

No caso dos sapais salobros se os poderes locais e sobretudo 
ou salgados dos estuarios e as populas:oes nao quiserem co
das areas costeiras lagunares, laborar nessa defesa, tambem 
constituem laborat6rios natu- a Ria Formosa se perdera. 
rais produtores de materia or- E · daremos ao mundo urn 
ganica, que formam a base da triste espectaculo de atraso tec
alimentas:ao para numerosa nol6gico e de falta de conscien
fauna aquatica que depois po- cia civica, pois os paises evo
voa as aguas dos rios e das luidos ha anos ja que arrepia
costas oceanicas, e e o sustenta- ram caminho, e a custa de 
culo da pesca. enormes despesas, tentam re-

A capacidade dos sapais que cuperar as zonas humidas que 
acumularam e assimilaram de- deixaram degradar. 
tritos torna-os essenciais para Oxala os responsaveis pelo 
a salubridade das regioes. poder central e pelo poder lo-

Siio alem disso, e pelas ra- cal, no nosso Pais, se capacitem 
zoes expostas, «habitats» da fau- a tempo da responsabilidade 
na quer de mamiferos quer que sobre eles recai quanto a 
sobretudo de aves aquaticas, transmissao as gera<;oes futu
desempenhando uma fun<;ao es- ras do nosso patrim6nio -
sencial quanto as migras:oes que _e riquissimo - de zonas 
das aves. -iiifmidas de valor mundial. • 

Portugal possui algumas des
sas zonas particularmente im
portantes a nivel europeu, co-

cAtravts do di31ogo contin uo. as pessoas do campo 
compreendem. muito rn elhor por veus que us da 
cidad e. os conceitos de tquilibrio natural que lbes 
propomos - e c:ompre·endem·no porque se senlem 
ainda integrados nele». 

tuarios dos grandes rios, os 
charcos e zonas temporaria
mente inundfiVeis, sao areas 
preciosas do ponto de vista de 
riqueza biol6gica. 

A gestiio racional da agua, 
que e urn dos recursos natu
rais mais importantes para a 
sobrevivencia do proprio Ho
mem, inclui a salvaguarda da 
integridade dos sistemas de zo
nas humidas, umas reguladoras 
de cheias, outras com papel 
importantissimo como depura
dores naturais das aguas; a 
partir de dada escala sao facto
res de revitalizas:iio biol6gica 
e climatica dos territ6rios, pe
las especies animais que delas 
se utilizam e que viio actuar 
sobre as zonas secas, pela regu
larizas:iio microclimatica exer
cida pelas toalhas aquaticas, 
etc. 

mo sejam os Estuarios do Tejo 
e do Sado, a Ria de Aveiro e 
a zona da Ria Formosa, no Al
garve. 

Urn Pais com uma tal ri
queza devia ter tido urn com
portamento diferente daquele 
que tern tido, em relas:iio a -sua 
conservas:iio; o estuario do Te
jo vem-se degradando acelera
damente, e o do Sado acompa
nha-o a grandes passos, pela 
inadequada instala<;ao das in
dustrias que lans:am, sobrancei
ramente e com todo o despre
zo, os seus efluentes poluido
res nas aguas dos rios. 

A ria de Aveiro vai-se des
truindo a olhos vistos, nao s6 
pelos esgotos como pelos ater
ros que constantemente dimi
nuem a superficie molhada. 

A Ria Formosa tentarnos 
agora per a mao, com a cria
s:iio da Reserva Natural. Mas 
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0 presidcnte da Republica de Cabo 
Verde, Aristides Pereira, efectuou, durante 
quatro dias, uma visita oficial ao nosso 
Pais, a convite do general Ramalho Eanes. 
Durante a sua estada na capital portuguesa, 
o estadista cabo-verdiano teve conversa
~oes com o Presidente portugues e com 
o Primeiro-ministro, prof. Mota Pinto, 
com os quais analisou, dcsignadameotc, o 
dcscnvolvimento da coopera~o entre os 
dois paises. A culminar esta visita de 
Aristides Pereira - realizada num mo
mento em que as rela~oes existentes entre 
Portugal e Cabo Verde se podem consi
dcrar cxcclcntes e cxemplarcs - , foram 
assinados diversos protocolos e acordos de 
wopcra~iio bilateral, anteriormente prepa
rados em rcunioes realizadas em Lisboa, 
nas quais participaram delega~oes cbe
fiadas, rcspectivamente. pelo secretario de 
Estado portugues dos Negocios Estran
gciros e da Emigra~o, Paulo Ennes, e 
pclo ministro cabo-verdiano da Educa~o 

e Cultura, Carlos Reis. 

«Cabo Verde viu a sua forma9ii0 social 
e hist6rica gerada pela grande aventura 
humana que foi a expansiio maritima 
portuguesa», afirmou o prcsidente Aris
tides Pereira, numa mensagem dirigida ao 
povo pnrtugues, gravada pela RTP e 
transmitida na vespera da chegada ao 
nosso Pais do cbefe de Estado de Cabo 
Verde. 

«Se hoje existe a vontade mutua de 
modela r essas relayoes em bases siis, de 
respeito pela identidadc especifica de cada 
urn desses povos, respeito pela sua sobe
rania e interesses nacionais, cssa vontade s6 
e passive! de realizayiio pratica porque a 
hist6ria apoia aqueles que em Cabo Verde 
e em Portugal se esforyaram porque assim 
seja», dcclararia Aristides Pereira noutro 
passo da referida mensagem. Mais adiante, 
o presidente cabo-verdiano considerou que 
a sua visita a Portugal era efectuada «em 
representaylio de uma gerayiio de constru
tores do futuro que hoje, em condiyoes 
singulares, tenta abrir caminhos novos a 
urn pais que os pessimistas c os derrotistas, 
que cada vez mais rareiam, niio hesitaram 
em considerar condenado». 

Nesta alocuyiio, Arist ides Pereira, refe
n u-se ainda a presenya da numerosa comu
nidade de cabo-verdianos em Portugal, 
considerando que o convivio dos pnrtu
gueses com os seus compatriotas constitui 
mais uma raziio de ser das relaQoes que 
os dois paises «tern vindo a construir scm 
cessar desde o 5 de Julho de 1975», data 
da independencia da Repliblica de Cabo 
Verde. 

Os dois chtifl's de Estado, arompanhados pl'las ri'Spectivas esposas, no Paltido da Ajuda, em Lisboa. 

«Manter uma atitude rcsponsaveb 

Do programa do primeiro dia da vi
sita do presidente Aristides Pereira- que 
nesta sua deslocayiio era acompanbado por 
sua espnsa e por uma comitiva que inte
grava os ministros dos Neg6cios Estran
geiros, da CoordenaQiio Econ6mica, da 
Educayiio e Cultura, e da Sande e Assuntos 
Sociais, bern como o director-geral da 
l nformaQiio de Cabo Verde -, constaram 
urn encontro com o general Ramalho 
Eanes, que decorreu no Palacio da Ajuda, 
c uma sessiio solene de homenagem na 
Assembleia da Republica, onde o estadista 
cabo-verdiano discursou perante os depu
tados reunidos em plena rio. Nesse discurso, 
em que se referiu circunstanciadamente ao 
desenvolvimento dos layos de amizade que 
se estabeleceram entre o nosso Pais e Cabo 
Verde, desde que esta antiga co16nia por
tuguesa ascendeu a independencia, Aris
tides Pereira diria, nomeadamente: 

«Temos apreciado na justa medida o 
espirito de responsabilidade que o Estado 
portugues tern revelado no tratamento das 
relaQ6es com o nosso Estado. F rente a 
essa atitude garantimos que havera scm
pre, da parte do Estado e do Governo de 
Cabo Verde, a vontade polltica de igual· 
mente manter uma atitude responsavel na 
dinamizayiio das relaQoes de amizade e 
cooperaQiio com Portugal». 

No segundo dia da sua estada em Lis
boa, o Presidente da Republica de Cabo 
Verde estevc no Instituto H idrografico, 
Instituto Superior de Agronomia e Labo-

Assembleia da Repriblica: um aspecto da sessao 
solene de lromenagem a A rlstldes Pereira. 

rat6rio Nacional de Engenharia Civil, 
tendo ainda reccbido no Palacio de Queluz 
- onde ficou instalado com sua comi
tiva- o Primeiro-ministro, Mota Pinto. 
Ap6s uma sessiio de conversayoes com o 
Presidente Ramalho Eanes - nas quais fo
r am analisadas as relayoes bilaterais e a 
conjuntura pnlltica internacional-, Aris
tides Pereira e sua mulher foram obse
quiados pelo Chefe de Estado pnrtugues 
com urn banquete realizado, A noite, no 
Palacio da Ajuda. 



cPensar na mesma lingua» 

Ao discursar nesse banquete, o Presi
dente Ramalho Eanes afirmou, a deter
minado passo, que «quando nos e dado 
pensar na mesma lingua, estao ja ultra
passados os obstaculos mais dificeis ao 
entendimento entre os homens». «E poder 
pensar na mesma lingua», acrescentou, 
cconstitui urn facto do maior alcance poli
tico: a pr6pria lingua tornou-se urn patri
m6nio comum- nao e possivel encara-la 
como bern exclusivo do Pais onde mais 
longinquamente se radica». 

Mais adiante, o Presidente portugues 
considerou que nao seria justo deixar de 
referir os milhares de trabalhadores cabo
-verdianos que participam, juntamente com 
os portugueses, no esfor90 de recupera9ao 

da economia do nosso Pais e perante os 
quais contraimos uma divida de solida
riedade. 

Em resposta, o presidente Aristides Pe
reira destacou o espirito que caracterizou 
a sua visita a Portugal, a qual, segundo 
disse, decorreu «sob o signo da amizade e 
da solidariedade, dos multiplos la90s his
t6ricos e culturais que ligam os nossos 
povos. 

0 programa oficial do terceiro dia da 
visita do presidente cabo-verdiano incluiu 
uma desloca9lio as instala9oes da Escola 
de Pesca, em Pedrou9os, e a cerim6nia 
de apresenta9ao de cumprimentos por parte 
do corpo diplomatico acreditado na ca
pital portuguesa. 

Depois de urn almo9o oferecido pelo 
prof. Mota Pinto, no Palacio de Sintra, 

Aristides Pereira esteve, acompanhado 37 
pela sua comitiva, na Docapesca e na 
antiga Junta de Investiga9lio Cientifica do 
Ultramar - onde foi recebido pelo minis-
tro da Educa9lio, Valente de Oliveira-, 
participando, mais tarde, num jantar pro
movido em sua homenagem pelas asso
cia9oes cabo-verdianas e guineenses e pelas 
Associa96es de Amizade Portugal-Cabo 
Verde e Portugal-Guine-Bissau. 

Nov~acordos de c:oopera~o 

No dia seguinte, o ultima da sua perma
n(mcia oficial em Lisboa, Aristides Pereira 
deslocou-se a Lisnave e concedeu uma 
conferencia de imprensa, no Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros, recebendo, a 
seguir, na Embaixada do seu pais, uma 
delega9lio de trabalhadores cabo-verdianos 
residentes em Portugal. A. noite, o chefe 
de Estado de Cabo Verde ofereceu urn 
jantar, no Palacio de Queluz, em honra 
do Presidente Eanes e de sua esposa. 

Na citada conferencia de imprensa, o 
presidente Aristides Pereira anunciou que 
convidara o general Ramalho Eanes a vi
sitar Cabo Verde em data a acordar, 
convite que foi aceite pelo chefe de Estado 
portugues. 

Ainda no ambito da visita oficial de 
Aristides Pereira ao nosso Pais, os minis
tros dos Neg6cios Estrangeiros de Por
tugal , Freitas Cruz, e de Cabo Verde, Abl
lio Duarte, procederam a assinatura de dois 
novos acordos de copera9lio bilateral e 
quatro protocolos adic10nais. Os novos 
acordos referem-se, respectivamente a coo
pera9ao tecnica e de intercambio no domi
mo da comunica9ao social, e a perma
nencia de nacionais de cada uma das 
partes ao servi90 da fun9lio publica da 
outra parte. Os protocolos adicionais res
peitam ao acordo de coopera9lio cientifica 
c tecnica, ao acordo cultural, ao acesso de 
nacionais de Cabo Verde aos centros de 
forma9lio profissional portugueses e, final
mente, ao regime de bonifica9lio de taxas 
de determinados fretes maritimos.• 

Quatro imagens da visila ojicial de Aristides Pereira ao nosso Pais: em cima, o presidente cabo-verdiano troca lembran~as com o general Eanes e dis
cursa no banquete realizado no Pa/Ocio da Ajuda; em baixo, A ristides Pereira com acta trabalhadores cabo-verdianos no estaleiro da Lisnave; a direita, 
o momemo da despedida, antes da entrada no aviiio. 
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Vista geral do hangar on de funcionam os servi>os de manuten>iio da TAP; no cafllo superior direito, 
o eng. Monteiro da Silva, acompanhado por outros responsaveis da TA P, ao receber, em Nova lorque, 
o premio atribuido pela revista «Air Transport World~>. 

PREMIO INTERNACIONAL 
PARA A TAP 

0 presidente do conselho de gerencia da 
TAP, eng. Monteiro da Silva, recebeu em 
Nova Iorque o premio com que a revista 
americana «Air Transport World» distin
guiu os servi~os tt~cnicos e de manuten~o 
da transportadora aerea nacional, que con
siderou como os melhores do mundo. 

0 galardiio, anualmente atribuido pela 
«Air Transport World»- uma das mais 
prestigiadas revistas da especialidade -, 
loi entregue em cerimonia que decorreu 
num hotel nova-iorquino e a qual esti
veram presentes, ah~m do presidente da 
TAP, diversos tecnicos responsaveis da 
empresa. 

A manuten~ao de avioes envolve uma 
serie de opera~oes que pode ir desde a 
simples substitui~iio de uma poltrona, a 
remo~iio de todo o interior de urn aparelho 
e revisao de todo o complexo equipamento 
electrico e mecanico. 

0 premio agora atribuido a TAP, dis
tinguindo internacionalmente os trabalhos 
de manuten~o e engenharia que efectuou 
durante o ano transacto, podera vir a possi
bilitar a transportadora aarea nacional o 
estabelecimento de contratos para a manu
ten~o de avioes das companhias ameri
canas. 

Actualmeote, a TAP presta este tipo de 
servi~ a catorze companhias estrangeiras, 
entre elas a TAAG, de Angola, a SAN, do 
Equador e a transportadora aerea da Repu
blica Dominicana. 0 sector de manuten~o, 
dirigido pelo eng. Manuel Norton- que 

tambem se deslocou a Nova Iorque-, 
emprega actualmente 2300 funcionarios, 
tendo criado 300 novos postos de trabalho 
em 1978. Os servi9os executados por este 
sector renderam a TAP cerca de 150 mil 
contos, no ano passado, estando previsto 
urn aumcnto de receitas da ordem dos 
100 mil contos para 1979. 

Na opiniao do eng. Manuel Norton, a 
revista «Air Transport World» tera deci
dido atribuir o referido galardiio a TAP 
baseaodo-se em tres ordens de factores, que 
enunciou: «A primeira e a qualidade e a 
extcnsao das nossas instala96es; a segunda 

. e, naturalmente, o nivel tecnico do nosso 
trabalho; e, finalmente, a expansiio dos 
scrvi9os de manuten~o para operadores 
e~trangeiros, que nos ultimos tempos tern 
sofrido forte incremento». 

Referindo-se aos projectos da compa
nhia, oeste sector, para urn futuro pr6ximo, 
Manuel Norton revelou ao matutino «Dia
no de Noticias» que, em 1980, a TAP 
come93ra a realizar revisoes gerais nos 
avioes «Boeing-747/Jumbo», estaodo tam
bern em curso urn projecto de amplia91io 
da capacidade de revisao de reactores, a 
qual «poderfl ser duplicada ate 1984». Po( 
outro !ado, segundo acrescentou ainda o 
mesmo tecnico, estiio a ser estudadas as 
possibilidades de alargar os trabalhos de 
manuten~o a avioes niio utilizados pela 
empresa, embora da linha «Boeing», para 
os quais o mercado exterior e bastante 
atraente.• 

As restri~Oes da TAP no Canada 
Resultaram infrutiferas as diligencias 

desenvolvidas por uma delega~o do Go
verno portugues que se deslocou ao Canada 
para tentar negociar com as autoridades 
locais a anula9iio das restri96es impostas a 
actividade da TAP naquele pais. 

A delega~o portuguesa pretendia obter, 
junto do Governo canadiano, autoriza9ao 
para a TAP poder operar em Toronto, 
dado que este aeroporto serve a area onde 
reside o maior numero de emigrantes 
portugueses, mas as autoridades daquele 
pais mantiveram uma posi~o intransigente 
sobre este assunto. 

Actualmente, a TAP apenas e autori
zada a operar entre Montreal e Portugal 
e a realizar seis voos «charters» anuais, a 
partir de Toronto. 

Segundo urn comunicado divulgado pela 
transportadora aerea nacional, «esta situa
~iio discriminat6ria niio favorece a livre 
escolha do nosso emigrante, prejudicando 
a TAP e a economia nacional visto que, 
ao ficar limitada nas suas possibilidades 
de concorrencia, ve com serias apreensocs 
a continua9iio da sua pr6pria opera~ao 

naquele mercado, com todos os inconve
nientes que dai podem advir para o Pais 
e para OS interesses dos importantes nucleos 
de portugueses que trabalham no Canada». 

Altera~Oes nas linhas para a Europa 
A partir do pr6ximo dia I de Abril, os 

Transportes Aereos Portugueses procederao 
a algumas altera9oes nas suas linhas para a 
Europa. 

Tais alteray()es tern o objectivo de 
cobrir urn maior numero de cidades e 
possibilitar uma melhor assistencia aos 
nucleos de emigrantes portugueses, segundo 
declarou a ANOP urn informador da TAP. 

Assim, os voos para a Holanda passa
riio a fazer o percurso directo Lisboa
·Amesterdiio-Lisboa, todas as ter93s e quin
tas-feiras; os voos Faro-Lisboa-Amesterdiio 
e volta passariio a ser feitos as sextas
-feiras; a linha Funchal-Lisboa-Amester
diio-Lisboa e volta passara a ser efectuada 
aos sabados. 

A linha de Copenhaga passara a operar 
com escala no Luxemburgo uma vez por 
semana (as sextas-feiras) e duas vezes por 
semana (as ter93s e quintas-feiras) fara 
escala em Dusseld6rfia, passando, pois, a 
servir estas cidades. 

Entretanto, a TAP vai manter o voo 
Lisboa-Luxemburgo e volta nos meses de 
Julho a Outubro. 



PORTUGAL 
E A 

REPOBUCA 
POPUlAR 

DA CHINA 
ESTABELECERAM 

RELACOES 
DIPLOMATICAS 

Portugal e a Republica Popular da 
China decidlram estabelecer rela~ocs diplo
m•ticas, devendo a troca de embaixadores 
efectuar-se em data pr6xima. Urn comuni
cado coojunto dos Govemos de Lisboa e 
Pequim, divulgado simultaneameote nas 
duas capitals, anunciou a decisio, a qual 
vern culmioar uma looga serie de contactos 
bllatcrais realizados ap6s o nosso Pais ter 
reconhecido oficialmente a R epublica Po
pular da China, em Janeiro de 1975. A 
Assembleia da R epublica, reuoida em 
!ieSSio pleoaria, aprovou, por uoaoimidade, 
urn voto de coogratula~o ao ter conheci
mento do estabelecimeoto de rela~oes di
plomaticas entre os dois paises. 

Em Lisboa, a resolu~ao (oi anunciada 
pelo Primeiro-ministro, prof. Mota Pinto, 
na presen~ do titular da pasta dos Neg6-
cios Estrangeiros, embaixador Freitas Cruz, 
tendo sido convocados, para o efeito, os 
reprcsentantes da imprensa . 

No texto do referido comunicado con
junto, o Governo da Rep1Jblica Popular 
da China e o Governo da Republica Por
tuguesa declaram que «manterao as suas 
rela9oes diplomaticas conformemcnte aos 
princtpios de rcspeito mutuo da soberania 
e da integridade territorial, de nao inge
r~ncia mutua nos assuntos ioternos, de 
igualdade e de vantagens reciprocas». 

Dois acomecimemos parricularmeme importantes no Iongo serie de comactos bilaterais que antecede· 
ram o estabelecimento de relariJes diplonui licas entre Portugal e a China Popular: a esquerda, o 
entlia mi11istro porrugues dos Negocios Estra11geiros, Medl'iros Fe"eira, cumprimenta o u u homologo 
chines. Chlan Kuan Hua, 1111m encolllro realizado, em Oumbro de 1976, no sedl' das Naroes Unidas, 
em Nova torque; a direita, dirigemes do Sporting rode/am um dos jogadores do selecrao chinesa de 
futebol, no Esuidio de Pequim, dura me a digresslio que os futebolistas daquele clube ponugues ejec
moram no Republica Popular da China, em meados tlo ano passado. 

«0 Govemo da Republica Portuguesa 
- prossegue o comunicado - reconhece o 
Governo da Republ ica Popular da China 
como 1Jnico Govemo legal da China, e 
Taiwan como parte integrante da Repu
blica Popular da China. 0 Governo da 
Rep1Jblica Portuguesa declara que cortou 
relayoes diplomaticas com Taiwan dcsde 
Janeiro de 1975. 

Os Governos chines e portugues con
cordam em prestar urn no outro, na base 
da igualdade e das vantagens reclprocas, 
e em conformidade com o uso interna
cional, toda a assistencia necessaria ao 
estabelecimento das missoes diplomfuicas, 
bern como ao exerclcio das fuo~oes destas 
nas capitais respectivas». 

Manuten~o do estatuto de Macau 

«0 estatuto de Macau mantem-se inal
terado», esclareceu o prof. Mota Pinto, 
ap6s a leitura de urn breve comentario ao 
comunicado conjunto, no qual afirmava, 
nomeadamente: 

«0 estabelecimento de rela9oes diplo
m{Hicas entre a Republica Portuguesa e a 
Rep1Jblica Popular da China e a tradu~o. 
no plano das rela~es formais entre os 
dois Estados, do conhecimento, do apr~ 

e da integra9ao mult i-secular dos dois po
vos, deri vados da nossa percgri nayiio pelo 
Oriente, de que Macau permanece como 
facto eloquente. 

E igualmente a expressao de urna pro
funda convergencia de interesscs, conver
sencia que ultrapassa 0 llmbito bilateral 
para sc projectar no vasto campo da comu
nidadc intemacional. 

A Rep1Jblica Popular da China, pelo 
numero e labor da sua popula9ao, pela 
extensao do seu territ6rio, e urn grande 
pats, urn grande pais que vern seguindo 
com clarividencia uma conduta harm6nica 
com o rcspeito pelas na~es que, como a 
nossa, prezam a sua independcncia e iden
tidade. Isto, s6 por si , impelia-nos a apro
ximas:ao, pois a defesa da independencia 
e da identidade nacionais e regra intan
glvel na acyiio do Governo a que presido». 

0 texto original do rcfcrido comuni
cado conjunto havia sido anteriormeote 
assinado em Paris, pelos reprcsentantes 
diplomaticos de Portugal e da China na 
capital francesa. 

A cerim6nia decorrcu na Embaixada 
do nosso Pais, tendo assmado, pela parte 
portuguesa, o embaixador Coimbra Mar
tins e, pela parte chinesa, o embaixador 
Han Kehua. 
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PORTUGAL 
E ANGOLA 

ASSINARAM 
AGO ROO 

COMERCIAL 

Comtirclo e Turismo. 

«Posso dizer missao cumpri
da, gostosamente cumprida», 
declarou o ministro do Comer
cio c Turismo, Repolho Cor
reia , ao rcgressar de Luanda, 
ondc assinou, em nome.do Go
vcrno portugues, urn acordo 
comcrcial de coopera~o econ6-
mica com a Republica Popular 
de Angola, «sem contrapartidas 
politicas c scm mais concessiies 
do que aquclas que habitual
mente sao feitas em conven~iies 
destc ti po», segundo acentuou. 

Falando aos jornalistas que o 
aguardavam, no aeroporto de 
Lisboa, o ministro Repolho 
Correia informou que durante 
as conversa~iies realizadas na 
capital angolana entre a delega
~ao portuguesa que chefiou e o 
presidcnte Agostinho Neto, fo
ram abordados «problemas de 
interesse para os dois paises» e, 
como dcmonstra~ao do empe
nhamcnto das autoridades de 
Angola quanto a este assunto, 
citou o facto de terem sido ce
didas as inslala~es presiden
ciais para a assinatura do refe
rido acordo. 

«Estao criadas as condi~es 
tecnicas para o desenvolvimento 

das rela~iies comerciais entre os 
dois palses», disse ainda o mi
nistro do Comercio que salien
taria, a prop6sito, o papel deci
sivo que cabe aos empresarios 
portuguescs oara urn efectivo 
incremento das exporta~iies des
tinadas a Angola. 

Paralelamente ao acordo co
mercia! - segundo o qual as 
duas partes concedem uma a 
outra o cstatuto de na~o mais 
favorecida - , foi igualrnente 
assinado urn protocolo que, 
entre outras iniciativas, preve 
o pr6ximo cstabelccimento, em 
Luanda, de uma delega~o do 
Fundo de Fomento de Expor
ta~ao, e a abertura de uma dele
ga~o comercial angolana em 
Lis boa. 

0 novo convenio luso-ango
lano tern em anexo duas listas 
de mercadorias que ambos os 
paises estao interessados em 
transaccionar. Recorda-se que a 
Republica Popular de Angola 
figura no grupo dos dez 
maiorcs clientcs de Portugal, 
tendo-se registado ultimamente 
urn saldo favoravel ao nosso 
Pais. Nos primeiros seis mcses 
do ano passado, por exemplo, 
Portugal obteve urn saldo posi
tivo da ordem de urn milhao 
de contos nas trocas comerciais 
com Angola. Em 1977, havia-se 
ja registado urn «superavit» de 
urn milhao e 500 mil contos; 
ncsse ano, as exporta~iies por
tugucsas para territ6rio ango
lano atingiram 2,4 milhiics de 
contos, englobando, principal
mente, t.ecidos de algodao, fi
bras texteis. medicamentos e 
cal~do de couro. No mesmo 
periodo, as exporta~oes ango
lanas para Portugal incluiram, 
designadamente, diamantcs, cafe 
e algodao em rama. 

No comunicado conjunto dis
tribuido em Luanda. ap6s a 
assinatura do acordo, referia-se 
0 «ambiente amigavel de mutua 
compreensiio» que caracterizou 
as eonversa~oes realizadas entre 
as delcga~oes dos dois paises e 
a «franqueza, cordialidade e 
amizade» de que se revcstiram 
as audicncias conccdidas pelo 
presidente Agostinho Neto ao 
ministro portugues do Comer
cio e Turismo.• 

DEPUTADOS 
PORTUGUESES 

VISITARAM 
MARROCOS 

0 prcsidente da Omara de 
Reprcsentatcs (Parlamento) de 
Marrocos deveri dcslocar-se a 
Portugal em data a anunciar 
oportunamente, na sequencia do 
convite que lhe foi feito por 
uma delega~iio de parlamen
tarcs portugueses que durante 
cinco dias visitou aquele pais 
nortc-africano. 

A referida delega~o foi chc
fiada por Martins Canavcrde, 
urn dos vice-presidentes da 
Assembleia da Republica, e in
tegrava deputados dos quatro 
principais partidos com repre
scnta~o parlamentar. 

Durante a sua estada em Ra
bat, os dcputados portugueses 
Coram rcccbidos pelo ministro 
marroquino dos Neg6cios Es
trangeiros e da Coopera~o. 
Mohamed Boucetta- que re
centemcnte visitou o nosso Pais, 
conforme noticiamos em nume
ro anterior -, e tiveram scs
socs de trabalho com diversas 
comissoes e grupos parlamen
tares na Omara de Represen
tamcs, tendo ficado acordado 
que se realizariio reuniiics pe
ri6dicas entre as comissoes par
lamentarcs dos Neg6cios Es
trangeiros dos dois paises. 
Ainda neste ambito, deputados 
marroquinos propuseram a de
l ega~iio portuguesa a cria~iio 
de uma comissao parlamentar 
mista para o desenvolvimento 
das rela~ocs de coopera~o 
entre Portugal e Marrocos. 

Antes do seu regresso a Lis
boa, os deputados portugucses 
estiveram ainda em Marraquexe 
c Casablanca. 

INVESTIMENTOS 
ESTRANGEIROS 
EM PORTUGAl 

No decurso do ano traosacto, 
os investimentos directos es
trangeiros em Portugal, autori-

zados pelo Instituto do Investi
mento Estrangeiro, totalizaram 
urn milhiio e 857 mil contos, 
segundo revelou a imprensa o 
presidente do liE, Alexandre 
Vaz Pinto. 

0 total de investimentos es
trangeiros autorizado pelo llE 
durante o primeiro trimestre 
de 1978 foi de 230,4 mil con
tos, aumentando sucessivamente 
para 378,3 mil no segundo tri
mestre, 523,3 mil no terceiro 
e 725 mil no quarto. De assi
nalar que o referido montante 
global de investimentos se rela
ciona com 130 projectos dife
rentes. 

Ainda de acordo com os da
dos fornecidos pelo Instituto do 
Investimento Estrangeiro, os 
paises que no ano passado 
maior volume de capitais invcs
tiram em Portugal foram a 
Fran~ (23 por cento), a Sui~ 
(22,1 por cento) e os Estados 
Unidos (14,9 por cento). 

Quanto aos sectorcs de acti
vidade que tais invcstimentos 
contemplaram, figuram em pri
meiro Iugar as industrias qui
micas, com 27,5 por cento, se
guidas das industrias metalur
gicas de base, com 24,9 por 
cento, e dos rcstaurantes e ho
teis, com 10,7 por cento. A 
percentagem restante de invcs
timentos foi aplicada em diver
sas actividades em sectores da 
industria, dos servi~os e do 
comercio. 

Em declara~es ao jornal «A 
Capital», o dr. Vaz Pinto afir
mou que, caso venham a con
cretizar-se alguns dos projectos 
que estiio em estudo no liE, o 
volume dos investimentos es
trangeiros em Portugal podera, 
no corrente ano, registar urn 
aumento substancial, relativa
mente a 1978. Instado a revelar 
a natureza dos empreendimen
tos previstos para 1979; no 
ambito do Tnstituto a que pre
side, Alexandre Vaz Pinto refe
riu-se, designadamente, as nego
cia~oes que estiio a decorrer 
com vista 11 instala~o de um 
grande complexo turistico nos 
A~res e a instala~o de uma 
unidade de transforma~o de 
petr6leo no continente. 

l 



PARTICIPACAO 
PORTUGUESA 

NA FEIRA DO VIDRO 
E CERAMICA DE 
ATLANTIC CITY 

A participa~ao de Portugal 
na Grande Feira do Vidro e 
Cerftmica, em Atlantic City 
(EUA), foi a maior de sempre, 
no que respeita a · presen~ de 
empresas exportadoras nacio
nais. De registar que a parti
cipa~ao do nosso Pais naquele 
certame internacional tern vindo 
a ser incrementada nos ultimos 
seis anos, correspondendo ao 
progressivo aumento verificado 
nas vendas para o mercado 
americano, para onde as empre
sas nacionais do sector expor
taram, em 1978, produtos no 
valor de 5,3 milhoes de d6lares, 
contra os 2,4 milhOes regis
tados em 1972. Devera assina
lar-se, ainda, o inegavel sucesso 
obtido pelos produtos portu
gueses expostos no certame e 
que se traduziu na venda inte
gral dos «stocks» da maioria 
das empresas nacionais ali re
presentadas. 

A Grande Feira do Vidro e 
Cerftmica, em Atlantil City, 
conta, em media, com dois mi
lhares de «stands» de exposito
res e tern uma afluencia aproxi
mada de 30 mil profissionais 
do sector, nomeadamente co
merciantes e importadores. 

Este ano, a participa~ao de 
Portugal incluiu dois tipos de 
expositores. 0 primeiro grupo, 
constituido por 13 empresas 
exportadoras, esteve represen
tado no pavilhao portugues que 
o Fundo de Fomento de Expor
ta~ao (FFE) organiza anual
mente naquele certame norte
-americano. 0 segundo grupo 
era formado por empresas que, 
tendo ja ultrapassado aquela 
primeira fase de participa~o, 

se fizeram representar em 
«stands» individuais, conjunta
mente com os seus agentes, 
importadores e principais clien
tes. Foram cinco as empresas 
nacionais deste ultimo grupo, 

as quais estiveram representa
das em oito pavilhoes diferen
tes. 

Por outro lado, e no que se 
refere as perspectivas de capta
~ao de mercados externos, oeste 
sector, por parte dos principais 
exportadores do nosso Pais, 
constituiu indicio positivo o 
facto de urn numero significa
tivo das empresas nacionais re
presentadas naquela feira ter 
esgotado a sua capacidade de 
produ~o para o estrangeiro. 
Este pormenor atesta, por si s6, 
a boa reputa~o e imagem que 
a industria nacional esta a con
quistar num mercado tao com
petitivo como e o dos Estados 
Unidos. 

COOPERACAO 
NAVAL 

ENTRE PORTUGAL E 
A UNIAO SOVIETICA 

Os Estaleiro~ Navais de Via
na do Castelo entregaram ja a 
empresa «Sudoimport», da 
Uniao Sovietica, o primeiro de 
uma serie de quatro navios de 
carga encomendados por aquele 
pais. A cerim6nia realizou-se 
em Setubal, nos estaleiros da 
Setenave, e contou com a pre
sen~ do embaixador da URSS 
em Lisboa, Arnold Kalinin, e 
dos membros do conselho de 
gerencia dos Estaleiros de Via
na, alem de outras individuali
dades, tendo o acto sido apon
tado como urn exemplo da coo
pera~o existente entre os dois 
paises no sector da constru~ao 
naval. 

0 «Leniniskii Konsomol» 
nome do navio agora entregue 
- esta preparado para navegar 
a baixas temperaturas e foi 
construido no prazo de 88 se
manas, tendo depois viajado, 
ja pelos seus pr6prios meios, 
de Viana do Castelo para os 
estaleiros de Setubal, onde fo
ram concluidas todas as provas 
de navega~ao A maquinaria e 
de fabrico portugues e sovie
tico, os motores sao provenien
tes da Republica Democratica 
Alema e os instrumentos espe-

cializados sao originarios de 
diversos paises. 

0 pre~o de cada urna destas 
unidades encomendadas pela 
Uniao Sovietica aos Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo e 
superior a cinco milhoes de 
d6lares (cerca de 253 mil con
los), devendo o segundo navio 
desta serie ser entregue em data 
pr6xima. 

EXPORTACAO 
DE VINHO 
DO PORTO 

A exporta~o de vinho do 
Porto atingiu, em 1978, urn to
tal de 521.053 hectolitros, o que 
representa urn aumento de 7,2 
por cento em rela~o a 1977, 
ano em que foram exportados 
485.948 hectolitros. Em divisas, 
o vinho do Porto exportado em 
1978 fez entrar no Pais o equi- · 
valente a 3, 75 milhoes de con
tos, contra 2,54 milhoes no ano 
anterior, verificando-se, portan
to, urn acrescimo de cerca de 
48 por cento. 

Este aumento de entrada de 
divisas esta directamente rela
cionado com o facto de, no ano 
passado, a exporta~ao de vi
nho engarrafado ter aumentado 
e a de vinho a granel ter dimi
nuido. Assim, em 1977, 63,5 por· 
cento de vinho do Porto expor
tado foi vinho a granel e 36,5 
por cento engarrafado, enquan
to em 1978 essas percentagens 
foram, respectivamente, de 55,1 
e 44,9. 

Dado que o pre~o do vinho 41 
engarrafado e consideravelmen-
te superior ao do vinho a gra-
nel, a exporta~o do primeiro 
traduziu-se, em 1978, numa 
maior entrada de divisas (2,12 
milhoes de contos) que a do 
segundo (1,63 milhoes de con
los), apesar da quantidade ex
portada ter sido menor. 

Em rela~o aos nossos prin
cipais clieotes, verificou-se em 
1..99!S'um escalonamento seme
lhante ao do ano anterior, apa
recendo a Fran~ em primeiro 
Iugar, com uma importa~ao da 
ordem dos 205.711 hectolitros, 
ou seja, 39,4 por cento do total 
das exporta~es de vinho do 
Porto (39,6 por cento em 1977). 

0 Reino Unido, em segundo 
Iugar, importou 90.744 hecto
litros (17,4 por cento do total, 
contra 17 por cento em 1977). 
A seguir, situou-se a Belgica/ 
/Luxemburgo, com uma impor
ta~ao de 51.708 hectoli tros e 
9,2 por cento do total (8,8 por 
cento em 1977). 

Por grupos de paises, a CEE 
absorveu em 1978 a quase tota
lidade da nossa exporta~o de 

vinho do Porto: 90,3 por ceo
to do total (90,8 por cento 
em 1977), o correspondente a 
470.483 hectolitros. Os paises 
do Comecon representaram 3,3 
por cento daquela exporta~o 
(2,9 em 1977), com a aquisi~ao 
de 17.331 hectolitros. Em ter
ceiro Iugar ficaram os paises 
membros da EFT A, com uma 
importa~o de 14.543 hectoli
tros e 2,8 por cento do total 
(contra 3,5 por cento em 1977). 
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Portugal e o Mundo 

PORTUGAL 
REPRESENT ADO 
NA COMISSAO 
DOS DIREITOS 

DO HOMEM 
DA ONU 

0 dr. Angelo de Almeida Ri
beiro foi oficialmentc designado 
para presidir a delegas:lio per
manente que representara Por
tugal na Comissao dos Direitos 
do Homem da Organizas:ao das 
Nas:oes Unidas (ONU), Iugar 
para o qual o nosso Pais foi 
eleito em 1978 - conforme 
oportunamente noticiamos - e 
que ocupara no trienio 1979-81. 

Actual presidente da secs:ao 
portuguesa da Comissao Inter
nacional de Juristas, o dr. An
gelo de Almeida Ribeiro dirigiu 
anteriormente a Liga Portu· 
guesa dos Direitos do Homem 
e exerceu as funs:oes de basto
nario da Ordem dos Advoga
dos 

SEMANA 
DA CULTURA 
PORTUGUESA 

EM VIGO 
Decorreu na cidade espanhola 

de Vigo uma Semana da Cui
lura Portuguesa, organi.zada 
pelo Circulo Orensiano-Vigues 
e que contou com a colaboras:lio 
da Associas:iio Portuguesa de 
Escritores e do Institute Portu
gues de Cinema. 

Do programa desta iniciativa 
fizeram parte urn recital de 
piano executado por Jorge Pei
xinho, e uma serie de col6quios 
orientados, respectivamente por 
Manuel Ferreira (situas:lio s6-
cio-cultural dos paises africanos 
de expressao portuguesa), Luis 
Ro<;:ha (cinema portugues), Rui 
Gracio (ensino), Flavio Martins 
(temas agricolas) e Fernando 
Pernes (pintura moderna por
tuguesa). Durante a sessiio de
dicada ao cinema portugues fo
ram exibidos os filmes «A 
Fuga», «Terra de Pao, Terra de 
Luta» e «As Armas do Povo». 

A encerrar esta semana dedi
cada a divulgas:ao da cultura 
portuguesa foi apresentado urn 
espectaculo teatral , com a pes:a 
«0 Dia Seguinte>>, de Luis 
Francisco Rebelo, pelo grupo 
cenico «Gota de Mel», da P6-
voa de Varzim. 

Todas estas manifestas;oes 
culturais se realizaram no sa
lao da «Caja de Ahorros», de 
Vigo, onde esteve tambem pa
tente uma exposis:ao de traba
lhos de varios fot6grafos portu
gueses, organizada pela Asso
cias:iio Fotografica Portuense. 

FERNANDO 
PESSOA 

EDITADO NA URSS 
A principal editora sovietica 

acaba de publicar, em Mos
covo, uma antologia de poemas 
de Fernando Pessoa, segundo 
informou a ANOP. Esta tra
dus:iio, realizada por varios 
poetas sovieticos, inclui tam
bern urn prefacio do professor 
Jacinto do Prado Coelho. Sa
liente-se que, com esta edis:iio, 
e a terceira vez que o poeta 
portugues aparece em edis:lio 
russa, tendo figurado ja na an
telogia «Poesia Portuguesa do 
seculo XX», cditada na cidade 
de Moscovo em 1974, assim 
como numa outra dedicada a 
«Poesia da Europa Ocidental 
do seculo XX», onde havia al
guns poemas do autor da «Ode 
Maritima» e dos seus heter6-
nimos, Ricardo Reis, Alberto 
Caeiro e .Alvaro de Campos. 

«OS LUSIADAS» 
PUBLICADOS 
NO JAPAO 

Acaba de sair a primeira edi
s:ao numa lingua asiatica de 
«Os Lusiadas». Este importan
te acontecimento cultural foi 
anunciado no Japao e mobili
zou tres professores nip6nicos 
durante mais de 12 anos. 
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«Os Lusiadas» foram publi
cados por uma das maiores 
casas editoras japonesas, a 
«Awanami». Segundo os tres 
especialistas que trabalharam 
na sua tradus:iio (os professores 
Kobayashi , !kegami e Okamu
ra), esta destinou-se a preen
cher uma lacuna existente na 
Faculdade de, Linguas Estran
geiras de T6quio, dado que esta 
instituis:lio desejava possuir 
uma das importantes obras da 
literatura europeia. 

Entretanto, ap6s ter conclui
do a sua participas;iio na tra
dus:ao daquela obra de Camoes, 
a professora Okamura, que en
sina portugues M mais de treze 
anos no Japao, esta prestes a 
concluir a tradus:iio da «Pere
grinas:lio», de Femiio Men~es 
Pinto. Esta professora recordou, 
a prop6sito, que a ideia !he 
surgiu a partir da leitura de urn 
trabalho do historiador portu
gues Ant6nio Jose Saraiva, no 
qual este compara «Os Lusia
das» a D. Quixote e a «Pere
grinas:lio» a Sancho Pans;a, fi
guras carismaticas do conhecido 
romance do escritor espanhol 

Cervantes. Ainda no dominic 
das mais recentes publicas:Qes 
japonesas relacionadas de al
guma forma com Portugal e os 
portugueses, e de referir 0 facto 
de algumas casas editoras, entre 
as mais prestigiadas, terem ini
ciado a publicas:lio de uma co
lec~iio de oito volumes relacio
nados com a introdus:lio da 
cultura ocidental no Japao, 
atraves de portugueses. 

INTERCAMBIO 
DE PROGRAMAS 

DE TV 
Portugal c a Uniiio Sovietica 

viio iniciar urn interciimbio de 
programas de televisiio, nos 
termos de urn acordo de coo
peras:lio recentemente assinado 
em Moscovo pelo presidente 
do conselho de administras:ao 
da Radiotelevisiio Portuguesa, 
Joao Soares Louro, e pelo pre
sidente do Comite de Estado 
para a Televisiio Sovietica, Ser
guei Lapine. 

Este acordo, o primeiro do 
genero a ser assi nado pelos do is 
paises, preve o interciimbio de 
programas de actualidades. do
cumentarios e filmes didacticos, 
musicais e infantis. 0 documen
to estabelece ainda a possibi
lidade mutua de envio de 
profissionais para estudarem 
experiencias de trabalho, pre
pararem, examinarem e selec
cionarem programas, executa
rem filmes de TV e fazerem 
reportagens de competi~oes des
portivas internacionais. 

Durante a sua estada na 
URSS, Joiio Soares Louro, 
acompanhado por uma delega
s:ao da RTP, visitou, em Mos
covo e Leninegrado, diversas 
instalas:oes e servis:os da TV 
sovietica, contactando com os 
respectivos dirigentes. 

Foi, entretanto, anunciado 
que a Radiotelevisiio Portugue
sa aceitou urn convite para 
participar no festival «Radou
ga» (Arcos-fri~). organizado 
anualmente pela TV sovietica 
e no qual numerosos paises 
apresentam programas pr6prios 
dedicados ao folclore e costu
mes populares. 
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AFRICA DO SUL 

NOVA SEDE 
PARA 0 

«<JESPORTIVO DE 
REGENTS PARK» 

Fundado hfl oito anos, o 
«Grupo Desportivo de Regents 
Park» (regiao do Transval), de
pois de atravessar uma crise 
interna, ve surgir na sua vida 
associativa para o ano de 1979 
uma nova fase, consubstanciada 
na inaugura~o da sua nova 
sede, fruto do associativismo 
dos seus membros. 

A nova sede, situada na 
«Edward Street», em Joanes
burgo, ir{l desempenhar papcl 
importante no desenvolvimento 
das actividades desportivas do 
Grupo. Recordamos, a prop6-
sito, que o cGDRP» foi cam
peao do Transvat em h6quei 
em patios, facto que atesta bern 
das suas capacidades em algu
mas modalidades desportivas. 

AUSTRALIA 

SERVICO DE EMIGRANTIS 
EM GEELONG 

Foi recentemente inaugurado 
em Geelong, pelo ministro aus
traliano da imigra~ao, urn novo 
departamento regional do 
«Commonwealth», no n.• 61 da 
Brougham Street. 

0 departamento tern como 
objectivo o estudo e solu~o de 
todos os problemas relaciona
dos com a imigra~o, entradas 
no pais de familiares de imi
grantes, naturaliza~o, autoriza
~o de reentrada para aqueles 
que se deslocaram ao estran
geiro e visas de salda. 0 novo 
departamento inclui tamb~m 
urn servi~ permanente de assis
tencia social e beneficiencia. 
Recorda-se que na origem da 
cria~o desta delega~o regio
nal do cCommonwealth», es
teve o facto de se haver cons
tatado que cerca de 21 por 

Comunidades 

cento da popula~o de Geelong 
era origin{lria do estrangeiro; 
no entanto, tomando em consi
dera~o o total da popula~o. 

incluindo as crian~s entretanto 
nascidas, a percentagem total 
~ superior a 32 por cento. 

BRASIL 

ETNOGRAFIA ACOREANA 
0 Estado de Santa Catarina, 

o pcnultimo do litoral sui do 
Brasil, vai dispor, a breve tre
cho, de uma «Casa dos A~ores 
- Museu EtnogrMico», actual
mente em fase de instala~o em 
Sao Miguel, localidade pr6xima 
de Florcanopolis, capital do Es
tado. 

Recordc-se que o Estado de 
Santa Catarina foi povoado no 
s~culo XVIII por emigrantes 
portugueses, na sua maioria ca
sais naturais do arqui¢1ago dos 
A~res, os quais levararn para 
aquela regiao brasileira usos, 
utensllios, folclore e, at~. at
guns aspectos da fisionomia dos 
A~res, ainda hoje vislveis em 
alguns pontos do litoral. 

0 «Museu Etnogrnfico 
Casa dos A~res», instalado 
num im6vel da referida epoca, 
tern inten~o de recolher mate
rial que torne possivel estabe
lecer as compara9oes entre ele
mentos da etnografia genuina 
dos A~ores. 

Entretanto, no sentido de 
obter apoio para a iniciativa 
junto das autoridades do arqui
pelago, nomeadamente no que 
se refere a recolha de material, 
esteve na Ilha Terceira o direc
tor dos assuntos culturais do 
Governo Estadual de Santa Ca
tarina e futuro director da 
cCasa dos A~ores». 

EUA 

ESTUDANTI 
PORTUGUESA 

PREMIADA EM 
EXPOSICAO DE CERAMICA 

Uma estudante ponuguesa, 
Maria Joiio Saraiva Mendes, 
actualmcnte a residir nos Esta-

dos Unidos como bolseira do 
«American Field Service», ga
nhou urn primeiro pr~mio de 
eeramica numa exposi~iio de 
artes plbticas realizada em 
Shelbyville, e na qual partici
param os mais reputados artis-

tas pl{lsticos da regtao. Maria 43 
Mendes recebeu aquele premio 
por uma obra sua intitulada 
cMadona», tendo, posterior
mente, conquistado urn segundo 
pr~mio no certame «Chamber 
of Commerce Art Show». 

Portuguese Immigrants 
(Thf! C~tnlt>nnJof Srory of''"' Porlutut>tf' Union of thf' Stoff' of Collfornlo) 

by Carlos Almeida 

«Portuguese !migrants» e o titulo de urn livro recentemente 
publicado por Carlos Almeida, actual secret{lrio-tesoureiro da 
«Uniiio Portuguesa do Estado da Calif6rnia». A obra constitui 
o resultado de dcz anos de invcstiga~ao sobre o estabelecimento 
dos portugueses, nomeadamente a~orianos, no Estado da Cali
f6mia, abordando tamb~m por outro lado, a cria~o e posterior 
desenvolvimento da UPEC, uma das mais importantes socie
dades fraternais portuguesas daquele estado americano. 0 livro, 
que ~ escrito em lingua inglesa, tern cerca de 300 p{lginas e 
cont~m v{lrias bibliografias de figuras ponuguesas que se salien
taram na vida civica e comercial da Calif6mia. Alguns capitulos 
do livro («A~res: Fonte de Emigra~o para as Arnhicas»; cOs 
Ca~dores de Baleias»; cA Saga de Andrade»; cO Paraiso 
Hawaiano»; cA Origem do Movimento Fraternal Portugues»; 
«Sonhos que nunca se tomaram realidadc» e cGigantes do seu 
Tempo») diio-nos, sugestivamente, uma ideia aproximada da 
importancia da obra de Carlos Almeida, natural dos A~res, 
que assim presta homenagem a uma das mais importantes comu
nidades portugucsas espalhadas pelas cinco partidas do mundo. 
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Comunidades Portuguesas 

EUA 
«CENTROS DE 
ACOLHIMENTO 

PARA EMIGRANTES 
PORTUG UESES » 

A cria~o de Centros de Aco
lhimento para Emigrantes Por
tugueses nos Estados Unidos e 
o intercambio regular no doml
nio do ensino, constituem dois 
projectos de coopera~o luso
-americana, cujas bases foram 
ja lan~das pelas autoridades do 
Estado de Connecticut, nos 
EUA. 

Para expor ambos os projec
tos as autoridades portuguesas, 
esteve na cidade do Porto o 
consul honorario de Portugal 
em Connecticut, dr. Seabra 
Veiga, que se avistou com o 
secretario de Estado do Ensino 
Superior, tendo este membro 
do Governo manifestado inte
resse pela iniciativa. 

Os Centros de Acolhimento 

Neste momento existe ja urn 
Centro de Acolhimento em pie
no funcionamento e estuda-se 
a implanta~o de mais dois, 
tendo como objectivo atenuar 
as dificuldades que os emigran
tes portugueses encontram para 
se integrarem na sociedade ame
ricana, nomeadamente quando 
procuram o primeiro emprego, 
Os Centros, que funcionam com 
empregados portugueses e sao 
custeados por verbas estaduais 
e federais arnericanas, fornecem 
ainda apoio no que se refere a 
defesa dos direitos sociais dos 
emigrantes, assistencia rnMica 
e preenchimento de impressos 
e outros documentos. 0 outro 
projecto referido preve o inter
cambio entre a Universidade do 
Connecticut - que tern entre os 
seus directores urn portugues -
e as universidades de Braga, 
Coimbra e Porto. 

Entrevista ao 
cPrimeiro de Janeiro:. 

0 Estado americano de Con
necticut pode representar para 

Dr. S eabra Veiga, consul honorario de Portugal em Conneciicur. 

a cidade do Porto, assim como 
para toda a regiao norte do 
Pais, urn autentico filao a ex
plorar, em regime de coopera-
9ao bilateral, sobretudo nos 
campos do ensino superior, da 
tecnologia e '10 sector da agri
cultura. 

Foi sensivelmente nestes ter
mos que o consul honorario de 
Portugal naquele Estado ame
ricana, dr. Seabra Veiga, si
tuou, em entrevista concedida 
ao matutino «Primeiro de Ja
neiro», os objectivos da sua re
cente viagem ao Porto, decla
rando que viera dar a conhecer 
ao governador civil as bases da 
proposta de coopera~o. a qual 
conta ja com a anuencia oficial 
do governador do Estado de 
Connecticut, Ella Grasso. 

Explicando o interesse do 
!ado americano pela iniciativa, 
o dr. Seabra Veiga salientou 
que «a comunidade luso-ameri
cana na cidade de Connecticut 
conta com cerca de 100 mil al
mas e, para alem disso, os emi
grantes portugueses e ate os 
seus pr6prios filhos sao ali 
muito considerados. :e aprecia
da a sua capacidade de adapta
~o e habilidade natural para 
a manufactura e, muitos deles, 

alcan~ram Ja bons empregos 
no campo especializado». 

0 interdlmbio 
entre Universidades 

Entretanto, urn dos pontos de 
arranque para esta iniciativa, 
pode vir a ser o intercambio a 
fomentar entre as universida
des estaduais americanas e as 
universidades do Porto, Braga e 
Coimbra. De facto, como acen
tuou o consul bonorario na 
citada entrevista, sao muitos os 
estudantes portugueses que de
mandam universidades ameri
canas em busca de especializa
~ao. 0 fomento do intercambio 
podera concretizar-se a curto 
prazo, dado o interesse exis
do Estado, senhora Ella Grasso, 
tente por parte do governador 
que no campo especifico do 
ensino superior e secundada 
pelos responsaveis da Univer
sidade de Connecticut. Ainda 
segundo o dr. Seabra Veiga, os 
sectores do ensino que, caso 
este projecto se concretize pelo 
!ado portugues, virao a ser pri
vilegiados, sao os das comuni
ca~oes, electr6nica, industria de 
computadores e agricultura in
dustrial. • 

FRANCA 
PROJECCAO 
DE FILMES 

PORTUGUESES 
EM PARIS 

A sala de cinema «Action Re
publique» (18, rue du Fau
bourg du Temple, 75011-PA
RIS) iniciou uma serie de pro
jec~oes de filmes portugueses, 
com sessoes todos os domingos 
de manha, pelas II horas. 0 
primeiro filme apresentado nes
ta serie foi «0 Pai Tirano», 
estando tambem previstos di
versos espectaculos portugueses 
a levar a efeito, provavelmente, 

mesma sala. 

HOLANDA 
EXPOSICAO DE 

PINTURA «NAIF» 
DE EMIGRANTE 

PORTUGUES 

Francisco Gaia, urn emigran
teportugues residente ha cerca 
de 7 anos na Holanda, expos 
pela primeira vez numa galeria 
de Scheveningen, na cidade de 
Haia, algumas das suas obras, 
que se poderao classificar como 
de pintura «naif». 0 ineditismo 
do acontecimento e de real~r 
(apesar de estar convencionado 
ser a Holanda urn dos palses 
mais importantes no mundo das 
artes plasticas), pois nao e 
muito facil urn artista portu
gues apresentar trabalhos seus 
no estrangeiro, sobretudo se nos 
lembrarmos que Francisco Gaia 

I 



.. 
e urn autodidacta sem o tradi
cional «curriculum» de «betas 
artes», o que lorna o facto 
ainda mais saliente. 

A inaugura~o da exposi~o 
contou com a presen~ do em
baixador de Portugal na Ho
lan<!a, de representantes diplo
mfuicos de outros paises, e, para 
alem de uma c-obertura not6ria 
na imprensa local, teve a 
afluencia de numeroso publico. 

lNG LA TERRA 
COMUNIDADE DE JERSEY 

Na ultima o::di~iio da revista 
«Presen~a», publica~o mensa! 
do Centro Cat61ico Portugues 
em Londres, urn colaborador 
residente na ilha de Jersey sa
lientava alguns pormenores de 
suma importancia para a hist6-
ria e vida da comunidade portu
guesa que ali trabalha. Assim, 
o senhor Jose Emanuel F. Cas
tro afirmava que «ha mais de 
15 anos tern visto o aumento de 
emigrantes portugueses» acres
centando que «em 1963 havia 
apenas cerca de 600», na sua 
maioria trabalhando na indUs
tria hoteleira. principal activi
dade econ6mica da ilha, e hoje 
«ha mais de 4.500», mil dos 
quais trabalham na agricultura. 
Mais A (rente, o mesmo cola
borador salientava o facto de 
ser diminuta a vida associativa 
- a comunidade tern apenas 
uma equipa de futebol em acti
vidade - apontando como cau
sas pr6ximas para tal lacuna a 
{alta de apoios financeiros e 
outros factorcs, entre os quais 
se podera real~r a {alta de urn 
consulado e le urn padre por
tugues para administrar a vida 
religiosa, assim como a ausen
cia de uma escola para os filhos 
dos trabalhadores portugueses, 
onde se aprenda a lingua-patria. 

Do conjunt-:> de dados forne
cidos por Jose Emanuel F. Cas
tro A revista «Presen~», poder
·se-a ainda destacar que alguns 
problemas legais e quotidianos, 
nomeadament~ quanto a inter
pretes, junto de hospitais, poll
cia e tribunais, sao realizados 
fratemalmente por 3 ou 4 por
tugueses, sempre os mesmos. 

0 pintor Rogerio Silva e o dr. Manuel Luciano da Silva, ambos radicados ha varios 
anos nos EUA, estiio a preparar uma serie de programas de TV dedicados tis principais via· 
gens efectuadas pelos navegadores portugueses na epoca de Quinhentos. Estes programas iriio 
ser transmitidos em diversos canais de televislio dos Estados americanos da costa leste, area 
onde reside uma importante comunidade portuguesa. De salientar que os re(eridos programas 
incluem numerosa documentat;:iio visual que permitira uma reconstitui~o fiel e rigorosa dos 
aspectos mais notaveis da «aventura maritima» quinhentista, a qual constitui, alias, o tema de 
uma das obras mais divulgadas de Rogerio Silva: uma serigrafia, reproduzida acima, e que 
foi executada em 1975, intitulando-se «Hist6ria de urn Livro-Pedra de Dighton». Nesta obra 
- inspirada no livro «Os Pioneiros Portugueses e a Pedra de Dighton», da autoria do 
dr. Manuel Luciano da Silva-, o pintor Rog~rio Silva descreve alguns momentos e feitos 
particularmcnte significativos na hist6ria dos D.:scobrimentos portugueses. De salientar, ainda, 
que a famosa cPcdra de Dighton» foi retirada das margens do rio Taunton, encontrando-se, 
desde 1973, num museu, propositadamente construido para a guardar, no Parque Estadual de 
Dighton (Massachusetts). A Pedra apresenta varios simbolos indios e inscri¢es rusticas, atri
buidas aos Vikings; entre estas inscri¢es, urn historiador destacou uma data, a de 1511 . Mais 
tarde, foi revelada na pedra a presen~ de escudos com armas de Portugal o que podera 
provar que, nos primeiros anos do seculo XVI, pelo menos urn dos tres irmiios Corte-Real 
- supostamcnte naufragados - teria conseguido atingir a costa americana e sobarevivido, gra~s 
ao auxllio dos Indios, pois s6 assim se podera justificar a existencia das inscri¢es com os 
escudos de armas de Portugal naquele bloco rochoso. 

SU(CIA 
CURSOS DE 

LINGUA SUECA NO 
«LUSITANIA F. C.» 

A Associa~o Portuguesa «Lu
sitfmia Futebol Clube» (Tunnel
gatan, 14/11137 - Stockholm) 
anunciou que vai realizar nas 
suas instala~oes urn curso de 
lingua sueca para todos os asso
ciados que pretendem aprender 
ou melhorar o seu conhecimen
to daquela lingua. 

VENEZUELA 

BANDA 
NOVA 

DE FERMENTEtOS 
EM DIGRESSAO 

Gra~s ao oairrismo de Maria 
Odele Meneses, natural da Bair
rada e directora artistica do 
agrupamento, assim como de 
residentes da comunidade por
tuguesa na Venezuela, a Banda 
Nova de Fermentelos levou a 

efeito uma digressiio de vinte 
e dois dias .ttraves de diversas 
cidades daquele pais, digressiio 
que terminou em pleno exito. 
A Banda, cujos elementos siio 
jovens na maioria, actuou nas 
cidades de Caracas, Machiques, 
Maracaibo, Tamare, Punto Fijo, 
Puerto Cabello, Maracay, San 
Juan de los Morros, Barquisi
medo e Valencia, executando 
diversos concertos para os nos
sos compatriotas ali residentes, 
tendo sido entusiasticamente 
aplaudida e justificando a sua 
posterior apresenta~o no ca
nal 8 da televisao venezuealana 
(VTV). 
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Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus neg6cios 
Ha ja quatro anos que a Sucursal SPA em Paris vem contribuindo para o desenvolvimento das 

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

nAo s6 em Paris, como em toda a Franca 

Ha ja muito tempo, tambem, uma Agencia SPA vern servindo os nossos Compatriotas 
que trabalham ou res1dem em 

W}.[ld 13 :~a01] ;'}a[UJ/,0J ;~ 

fica ao d1spor dos muitos mllhares de Em1grantes Portugueses 
que vivem numa das ma1s modemas e populosas local1dades da RegiAo Pans~ense 

BPA. 
~ BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO ·& 

Balcoes na Regiao de Paris 
SUCURSAL-5, Rue Auber (A 6pera), 75009-PARIS · Telef. 073.24.65 ·Telex 220456 

AG~NCIA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaulle, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Tetof. 304.37.34 
AG~NCIA DE CRETEIL-53, Rue du General Leclerc. 94000-CRETEIL · Telef. 899·2176 
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CONDICOES REGULAOORAS 

DA IMPORTACAO 
DE VEICULOS 
AUTOMOVEIS 

POR EMIGRANTES 
PORTUGUESES 

QUE REGRESSEM 
OEFINITIVAMENTE AD PAIS 

Dando satisfa~o ao desejo repetidamen
te manifestado pelos emigrantes portu
gueses, no sentido de verem reduzi~as as 
importincias a pagar no acto da Impor
ta~o definitiva dos seus velculos autom6-
veis, o Decreto-Lei n.• 172/77, de 30 de 
Abril , e outros diplomas legais publicados 
em Dezembro de 1978, vieram estabelecer 
importantes altera9oes ao ~istcma ate agora 
em vigor, que se traduzem em apreciaveis 
beneficios. Pelo interesse de que o assunto 
se reveste, abordamos, seguidamente, os 
aspectos mais salientes do actual regime, 
que considera os tempos de posse e de vida 
do velculo os factores determinantes das 
facilidades a atribuir. 

I. 

Jmpostos sobre que lncide a redu~o 

Os impostos sobre que incidc a redu~o 
concedida aos emigrantes portugueses sao 
os seguintes: 

a) Direitos aduaneiros; 
b) lmposto sobre a venda de veiculos 

autom6veis; 
c) Sobretaxa de importa9io. 

2. 

Percentagem da redu~o 
sobre estes impostos 

A redu~o aplica-se a velculos autorn6-
veis pertencentes a emigrantes portugueses, 
quando estes regressem definitivamente ao 
Pais, de conformidade com a tabela se
guinte: 

Anos de vida 
do veiculo 

Percentagens 
da redu,ao 

2.• ano ............ .......... 50 
3.• ano ........ .. .... .... .... 60 
4." c s.• a nos ...... ........ 70 
rna is de 5 anos .. .... .... .. 80 

Tome Nota 

Chama-se a aten9io para a distin~o 
entre o tempo de posse pelo emigrante e 
o tempo de vida do veiculo. Com efeito, 
s~ o autom6vel for comprado pelo emi
grante em 2. • mao, por exemplo, ja com 
4 anos de vida, ao fim de urn ano ap6s 
o ter na sua posse, nlo contando o tempo 
de permanencia em Portugal, o emigrante 
podera importa-lo definitivamente, sendo
-lhe aplicavel a taxa correspondente ao 
tempo total de vida (oeste caso, seriam 
5 anos, sendo a percentagem de redu~o 
de 70%). 

3. 

Condl~oes para a concesslo dos beneficios 

a) Como norma geral, as redu~es de 
impostos apenas se aplicam aos auto
m6veis que ja estejam hi mais de um 
ano na posse do emigrante portugues; 
todavia, o Ministro das Finan~s po
dera, por despacho, mandar aplicar 
o disposto no Decreto-Lei n.• 172/77, 
caso a caso, aos autom6veis perten
centes ha menos de urn ano a emi
grantes portugueses, quando circuns
tancias de for~ maior ou caso for
tuito, devidarnente comprovado, o 
justifiquem; 

b) A redu9io de impostos s6 pode ser 
concedida quando os proprietarios 
dos veiculos romprovem, por do
cumentos bastantes, os tempos de 
posse e de vida, devendo ser contados 
ate a data da entrada dos veiculos 
no Continente ou Ilhas Adjacentes; se 
se tratar de autom6veis que ja tenham 
beneficiado do regime de importa-

Coluna I 

9io temporaria, o prazo de posse, em 47 
cuja contagern nao sera considerado 
o tempo de permanl!ncia no Pais, re
ferir-se-a a Ultima entrada; 

c) 0 beneficio da redu9io apenas e apli
cavel a um dos c6njuges ou a urn 
individuo maior, solteiro, somente 
em rela9io a urn autom6vel da sua 
propriedade e o beneficiado s6 de
rorridos quatro anos e que poderi 
vollar a requerer a roncesslo da re
du~o de impostos para a importa~o 
de urn novo automovel; por outro 
!ado, os autorn6veis importados com 
redu9io de impostos nao poderiio ser 
vendidos, dados, hipotecados nem por 
qualquer forma onerados antes de 
decorridos dois anos sobre a sua 
importa9io definitiva, ficando os 
mesmos, caso contrario, sujeitos ao 
integral pagamento da parte dos irn
postos que nao tinha sido paga; 

d) A redu9io de impostos apeitas e con
cedida aos emigrantes portugueses 
que comprovem, atraves de certifi
cado consular, ou outro equivalente 
em termos probat6rios, a sua quali
dade de trabalhador no pais onde 
procede com, pelo rnenos, urn ano 
de efectividade. 

4. 

Direitos aduanel.ros 

Os direitos aduaneiros consistem na apli
ca9io de uma taxa por quito do velculo, 
varianda essa taxa consoante o Pais donde 
proccde o autom6vel, de acordo com o se
guinte quadro: 

Cotuna 2 

EFTA. Reino Unido. Oinamarca e CEE Paula mtnima (Comp. oria. e Irlanda) 

Taxa Total Taxa Total 

600 1$90 I 140$00 9$50 5 700$00 
650 1$90 I 235$00 9$50 6 175$00 
700 1$90 I 330$00 9$50 6 650$00 
750 2$00 I 500$00 10$10 7 575$00 

800 2$15 I 720$00 10$80 8 640$00 

850 2$30 I 955$00 11$50 9775$00 

900 2$40 2 160$00 12$20 10 980$00 
950 2$55 2422$50 12$80 12160$00 

1000 2$70 2 700$00 13$50 13 500$00 

1100 3$00 3 300$00 14$80 16 280$00 

1200 3$20 3 840$00 16$10 19 320$00 

1250 3$40 4 250$00 16$80 21000$00 

1300 3$50 4 550$00 17$50 22 750$00 



48 Portanto, aplicam-se as taxas constantes 
da coluna I aos autom6veis procedentes e 
origin~rios da Austria, Oinamarca, Fin
limdia, Isl~ndia, Noruega, Reino Unido. 
Su~cia e Sui~. bern como da Alemanha 
Federal, B~lgica, Fran~, Holanda, Irlanda, 
It~lia e Luxemburgo; e as taxas constantes 
da coluna 2 aos autom6veis procedentes 
e origin~rios de outros paises. 

Ao valor encontrado, havern que aplicar 
depois a percentagem de redu~o indicada 
no ponto 2. 

5. 

lmposto sobrc n venda 
de veiculos automoveis 

0 imposto de venda incide sobre o pr* 
de vcnda ao publico do vciculo reportado 
a data em que o mesmo entrou em cir
cula~ao. Este pre~ ~ fixado em tabelas 
aprovadas pela Direc~o-Geral do Com~r
cio Nao Alimentar, sobre o qual incidiu 
o imposto, cujas pcrcentagens sao actual
mente calculadas de acordo com a Lei 
n.• 30}78, de 14 de Junho de 1978, pela 
seguinte f6rmula : 

IVVA -0,032CC 
IVY A - Imposto sobre a venda de vei

culos autom6veis 
CC- Cilindrada do veiculo em centime

tro>. cubicos 

NOTA: Oesprezam··se as' casas decimals do resuJ. 
1ado oblido pela f6rmula . 

Na importa~o definitiva de veiculos 
que se achem importados temporariamente 
no Pais, a liquida~o deste imposto tern 
por base o valor que lhes seja fixado pela 
Dircc~ao-Geral do Com~r:io Nao Alimen
tar e a taxa que vigorar 1 data da nume
ra~ao do respectivo bilhete de despacho 
aduaneiro. 

Para os emigrantes portugueses a quem 
seja concedida a redu~o de impastos ha
vern que, ao imposto encontrado de acordo 
com a f6rmula acima mencionada, aplicar 
a percentagem de redu~ao indicada do 
ponto 2. 

6. 

Sobretaxa de lmporta~o 

Esta sobretaxa que, actualmente, ~ de 
20%, incide sobre o valor aduaneiro que 
corrcsponde ao montante, inscrito no Bo
letim de Registo de lmporta~o, ou seja, 
o valor comercial do autom6vel em Por
tugal. 

Tal como j~ se disse em rela~o aos 
direitos aduaneiros e imposto sobre a ven-

da de veiculos autom6veis, ao valor da 
sobretaxa haver~ que aplicar a percenta
gem de redu~o indicada no ponto 2. 

7. 

lmporta~o temporaria 

As redu¢es de impastos agora estabe
lecidas entendem-se, como ~ evidente, para 
o caso de importa~o definitiva do auto
m6vel, com a atribui~o de matricula por
tuguesa. 

7.1. Relativamentc ~ importa~o tern· 
JlOra\ria, isto ~. a permanencia por perio
do(s) curto(s) em territ6rio portugues de 
autom6veis com matricula estrangeira, 
houve altera¢es ao regime que ate agora 
esteve em vigor. 

Assim ~ o Oecreto-Lei n.• 398/78, de 
I :i de Dezembro, que passa a reger a 
milt~ ria. 

Continua a ser permitida a importa~o 
tcmporaria de veiculos automoveis pelos 
scus proprietarios ou legitimos detentores 
scm presta~o de garantia aos direitos, 
dt.sde que quanto a elcs se verifiquem quer 
no momento da importa~o quer durante 
a sua permanencia no Pais todas as se
guintes condi~oes: 

a) Tenham a sua resldencia habitual 
fora do Pais; 

b) Nao exer~m no Pais qualquer acti
vidade; (se quem oretender importar 
tcmporariamente o carro por urn 
emigrante portugues a expressiio 
«qualquer actividade:o devera ser 
entendida como «qualquer activi
dade profissional 1 emunerada» ); 

c) Se fa~m acompanhar do titulo de 
registo de propriedade do veiculo e 
do livrete de circula~o ou documen
tos correspondent:s. 

7.2. Os caTTos que l!cneficiarem desta 
1mporta~o tempor~ria s6 podem perma
necer no pais durante cento e oi tenta dias, 
consecutivos ou nao, no decurso do periodo 
continuo de urn ano, contado da data de 
importa~ao do veiculo. 

Por exemplo, urn emigrante desloca-se 
a Portugal em gozo de r~rias utilizando 
o seu carro. Pode, em princlpio, import~
· lo temporariamente, o que efectivamente 
faz em I de Agosto de 1979. 

At~ I de Agosto de 1980 e durante 
180 dias, seguidos ou nao, esse carro pode 
estar no Pais. Assim, o emigrante deste 
t.xemplo poder~ estar em Portugal durante 
o seu mes de f~rias, sair depois para o 
estrangeiro, voltar por hip6tese no Natal, 

tomar a sair, regressando ao Pals na 
P~scoa, tomar a sair e vi r ainda tantas 
vezes quantas quiser at~ prefazer urn pe
riodo em Portugal de 11!0 dias. A partir 
de I de Agosto de 1980 come~a a contar 
novo perlodo de urn ann e assim sucessi
vamente. 

7.3. Para al~m dos donos dos carros j~ 
referidos os veiculos autom6veis impor
tados temporariamente s6 podem ser con
dl'zidos no Pais por aqueles: 

a) Que os substituem, mediante autori
za~o escrita dev1damente reconhe
cida, desde que tamb~m nao tenham 
residencia no Pais e nele nao exer
~m qualquer actividade; 

b) Que comprovadamente, neles proce
dam a qualquer expe.rifncia por vir
tude de avaria m~'cltnica ; 

c) Que hajam sido uutorizados pelas 
entidades aduaneiras para o fazer, 
designadamente em razao de se 
acharem vinculados por urn con
trato de presta~o de servi~s pro
fissionais, como condutor, ao impor
tador do veiculo. 

A expressiio «qualquer actividade» sera 
dado o entendimento j~ rcferido no ponto 
7.1. sempre que aquelc que substitua o 
propriet~rio ou o legitimo detentor do 
~eiculo na condu~ao destc no Pais, seja 
urn emigrante portugucs. 

7.4. No decurso do referido periodo 
continuo de urn ano nao ~ permitida a 
importa~o e condu~iio no Pa!s de mais 
de urn velculo, quer pclo ~eu propriet~rio. 
qucr pelo seu legitimo dctentor, quer ainda 
por qualquer deles, se o outro j~ estiver 
a usufrui r o beneficio conccdido pelo pre
scnte Occreto-Lei. (Esta norma nao se 
aplica a veiculos que ;ejam propriedade 
lie empresas alugadoras de viaturas sem 
condutor). 

1.5. Poderao bencficiar de importa~ao 
tempor~ria nos termos que ficam expressos 
todos os autom6veis exclusivamente desti
nados ao transporte de pessoas. incluindo 
o~ mistos, desde que nan conduzam merca
dorias, e motocicletas, velocipedes com 
r:.otor, autocarros com turistas. autom6veis 
de desporto a utilizar por corredores resi
dentes no estrangeiro c que participem em 
competi~oes a disputar no Pais e, ainda, 
velculos-vivendas e reboques de campismo, 
desporto e bagagens. 

Os objectos sujeitos a direitos transpor
tados nos velculos-vivendas e nos reboques 
de campismo ou desporto devem scr men-



cionados numa rela~o. que sera apresen
tada a alfandega para seu visto e confe
n!ncia , exigindo-se, aquando da sua saida, 
0 pagamcnto dos direitos relat ivos aos 
artigos que faltarem. 

8. 

Formalidades a cumprir 
para a importa~iio definitiva 

Os proprietarios de veiculos que preten
derem trocar a matricula estrangeira pela 
portuguesa, deverlio dirigir-se a Reparti9lio 
do Comercio Externo (Rua de S. Mamedc. 
n.• 76 - Lisboa) e apresentar os seguintes 
documentos, como fim de obter o Boletim 
do R egisto de lmporta9iio: 

a) Prova de que fo i trabalhador resi
dente no estrangeiro durante mais de 
urn ano (certificado consular ou do
cumento equivalente); 

b) Prova de que reside em Portugal (de
clara~o passada pela Junta de Fre
guesia da respectiva resid@ocia); 

c) Titulo de propriedade do veiculo ou 
documento equivalente. do qual cons
te o tempo de vida do veiculo e o 
tempo de posse pelo cmigrante seu 
proprietario; 

d) Declara9ao de que toma o compro
misso de nao vender, dar, hipotccar 
ou por qualquer forma alinear o vei
culo no prazo de dois anos a contar 
da data do despacho da Alfandega. 

Ap6s a obtenyao do Boletim de Impor
tayao, este e os documentos mencionados 
nas alineas c) e d) deverao ser apresen
tados na scdc das Alfandegas, onde entre
gara ainda: 

Requerimento (nome, idade, estado civil, 
rcsidencia em Portugal) em que solicita 
o beneficio do art. t .• do Decreto-Lei 
n.• 172/77, para o veiculo de sua proprie
dade, com indica~o da marca, matricula e 
pais de matricula, datas de entrada e 
Delega90es; Documentos respeitantes ao 
veiculo, com fotoc6pias em duplicado; 
Certidiio de nascimento narrativa completa, 
tirada ha menos de tres meses; Verbete 
de despacho, Grupo G, mod./56; Certifi
cado consular referido no art. 4.• do De
creto-Lei n.• I 72/77; Passaporte; Outros 
documentos que o requerente julgue ter 
interesse apresentar; Dcclara~iio, com assi
natura reconhecida notarialmcnte, referida 
na alinea d); Documento comprovativo dos 
anos de vida do veiculo, no caso de tal nao 
constar nos documentos; Ficha em quintu-

plicado, (mod. da Alffmdega); bolet im de 
de registo de importa9ao. 

9. 

Certificados necessarios 

Devera ainda referir-se que, alem do 
livrete de circulayao, se torna necessf~rio, 
tratando-se de veiculos na posse dos inte
ressados ha menos de urn ano, certificado 
de origem dos mesmos, emitido pelo Con
sulado. Isto para o efeito de !he ser dado 
o tratamento pela pauta minima. 

Para o efeito da aplica~o das taxas 
reduzidas relativas aos paises da EFTA ou 
CEE (coluna I do ponto 4), o interessado 
devera munir-se do certificado de circula
~o de mercadorias - EU R I -a obter 
junto das entidades alfandegarias do res
pectivo pais de residencia. 

10. 

lmporta~iio de autom6veis de carga 

Se o veiculo a importar for de carga, os 
impostos apl icaveis sao os seguintes: 

a) Direitos alfandegarios - 2$50 por 
qui to, na paula minima. Sera, toda
via, livre de direitos sc lhe for de 
atribuir o tratamento da EFT A ou 
CEE; 

b) lmposto sobre a venda de veiculos 
au tom6veis- taxa uni fo rme de 15% 
sobre o valor de venda ao publico 
que lhe for atribuido. seja qual for 
esse valor; 

c) Sobretaxa de importa9a0 - 20% so
bre o valor aduaneiro. 

Aos valores resultantes da aplica9ao das 
taxas acima indicadas, havcra que deduzir 
a respectiva percentagem indicada no pon
to 2., no caso do proprietario do auto
m6vel de carga ser urn emigrante portu
gucs que reuna as condi9oes ja referidas 
para !he ser concedida a redu9ao de im
postos. 

Os autom6veis de carga nao podem bc
neficiar do regime de importa~o tempo
raria indicado no ponto 7. desta Nota 
Jnformativa.• 

Os elementos constantcs da presente 
Nota Informativa sao de can'lctcr geral, 
permitindo aos emigrantes portugueses cal
cular, com relativa aproximac;ao, as quan
tias que terao a pagar . pela importa9iio 
definitiva dos seus autom6veis. Para infor
mayoes concretas, os interessados deverao 

dirigir-se directamente as Alfandegas de 
Lis boa - Se~o de Autom6veis, Terrei ro 
do Trigo - LISBOA, ou as Alfandegas do 
Porto (sede) indicando todos os elementos 
correspondentes ao veiculo que interessam 
para 0 calculo dos impostos a· pagar (tem
po de vida do veiculo, marca, modelo, va
lor e peso). 

Esta Nota Informativa substitui a que a 
Secretaria de Estado dos Neg6cios Esran
geiros c da Emigra~o elaborou em Setem
bro de 1977, e foi publicada nesta Revista 
no numero 2-I--'(pag. 39). 

ACORDO 
ESTABELECE 

MEDIDAS DE APOIO 
ADS EMIGRANTES 

RESIDENTES 
NA BELGICA 

Foi assinado em Bruxelas urn acordo 
luso-belga relativo as «condi9oes de vida 
e trabalho, a forma<;ao profissional e a 
promo9ii0 socia l e cultural dos trabalha
dores e dos membros das suas familias 
residentes na Belgica». 

0 acordo, que estipula a cria~o de uma 
comissao mista - que reunira uma vez por 
ano. alternadamentc em Lisboa e em Bru
xelas -, baseia-sc em regras tendentes a 
assegurar tratamento igual para trabalha
dores belgas e ponugueses, em termos de 
cmprego, condi9oes de trabalho, di reitos 
smdicais, sah'lrios, prevenc;ao de acidentes 
de trabalho e subsidios por doenc;a profis
sionais. 

Este documento preve a inda urn con
junto de medidas que visam melhorar o 
acolhimento aos trabalhadores portugueses, 
a promo9iio de programas especiais t!e in
lorma9iio na radio e na TV e a garantia 
M fo rma~o profissional. A Belgica for
necera tambem infra-est ruturas educacio
nais aos emigrantes portugueses, ajudan
do-os a adaptarem-se a vida nesse pais. 

Recorda-se que, actualmente, a comu
nidade portuguesa residente na Belgica 
esta estimada em ccrca de treze mil pessoas. 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL I COMUNIDADES PORTUGUESAS » 
A Revista c25 de Abrii/Comuoidades Portuguesan c publieada meosalmeote em duas tirageos 

simultllneas: uma delas, designada cEdi~o-Europa:t, e distribulda de Paris para os assioaotes residenCes 
em Fran('a, Alemaoba Federal, Belgiea, Luxemburgo, Holaoda, loglaterra e Suira; a oulra edi~o e 
distribulda de Lisboa para o resto do Mundo. 

Solicitamos, pois, que ao efectuar ou reoovar a sua assioatura observe o seguinte: 

I. ASSINATURAS OA cEDI(:AO-EUROPA:t 

(para os leitores residenles em Fran('~~, Alemanha Federal, Belgiea, Luxemburgo, Holaoda, Jngla
lerra e Sui('ll) 

o pedido de assinalura deve ser eoviado 

para: Embaixada de Portugai/Revista c:Z5 de Abrib 
6, Passage Dombasle - 75015- Paris - Fran('~~ 

A importllncia destas assioaluras deve ser enviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Embaixada de Portugai/Rev·ista c25 de Abrib 

2. ASSJNATURAS DE RESIOENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (excluindo 
Fran~a, Alcmanba Federal, Belgiea, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra e Sulra). 
o pedido de assinatura deve ser eoviado 

para: Secrctaria dl' Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da EmigrarJio 
Revista c25 de Abrii/Comunidades Portuguesan 
Palacio das Necessidades- t.• Piso-Largo do Ri lvas - 1300 Lisboa - Portugal 

A importllocia destas assioaturas deve se·r eoviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Sccretaria de Estado dos Negocios Estrangciros e da EmigrarJ~o 

PRE COS DAS ASS INA TURAS 
112 numerosl 

Porlugal e fspanha .............................. . 
Fran(a .................................................... . 
Alemanha Federal ..................................... .. 
Belgica ................................................... . 
luxemburgo .............................................. . 
Holanda ... .. .......................................... . 
lnglalura ................................................ . 
Sui(a ...................................................... . 
Oulros Paises . o correspondenle em moeda local a 

300$00 
40 F.F. 
20 D.M. 
350 F.B. 
350 F.l. 
25 Fls. 
5 £ 
20 F.S. 
400$00 

MUlTO IMPORTANTE 
- Nos pre(os das assinaluras eslio incluidos os porles de 

correio. 
- Hio esquecer que o deslinalario e o remtlenle devem ser 

escrilos em lelra bern legivtl, de prtfuoncia em maius
culas. 

- Sempre que mude de residencia ou deseje receber a Re 
vista noulro local, comunique-nos o mais rapidamente pos
sivel. 

- Para maior facilidade preencha em lelra bern legivel e 
recorte esle cupio: 

---~-----------------------------------
Assinalura 0 Renova(io LJ Mudan(a de local de recep(io da revista «25 de Ab rii/Co· ATENCi\0 
unidades Porluguesas 0 I marque com XI para o que envio a import ancia de .......... ..... . 

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

IDADE ....................................................... ....... ........................... . 

PROFISSlO ............................................................ .............. .......... . 

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

.... ····················--······················· ···· ····························· ·· · 

lOCALIDADE 
··················-········································· ··················-···· 

PAIS 
······-······················· .. ·········- ················· ········-··········-·········· 

- Se reside em FRANCA. AlEMANHA 
FEDERAL, BELGICA, LUXEMBURGO, 
HOLANDA, IHGLATERRAou ~UICA. en
vie esle cupao par~: 

EMBAIXADA DE PORTUGAL 
6. P~ss~ge Dombasle 
7501 5-PAR IS-FRANCA. 

- Se reside em PORTUGAL, ESPAHHA 
ou oulros paises excluindo os men
cionados acim~l . envie o cupao 
p~r~: 

SECREURIA DE ESUDO DOS HE
G6CIOS ESTRANGEIROS E DA EMI
GRAClO 

Pai.Jcio das Necessidades - 1. • Piso 
largo do Rilvas · 130D lisboa 
PORTUGAL 



cComo se podem transferir os 
direitos adquiridos pela Previ
dencia Social brasileira para 
Portugal? 

M. A. S. (Brasil):. 

Os descontos que efectuou 
para os seguros brasileiros niio 
podem ser transferidos para 
Portugal mas seriio totalizados 
com os que tenha eventualmen
tc efectuado para a Previdencia 
Portuguesa antes de emigrar 
para efeitos de pensiio de ve
Jhice ou invalidez. No cntanto 
chamamos a sua aten9ii0 para 
o facto de que se regressa r a 
Portugal antes dos 65 anos, niio 
pode permanecer mais de I ano 
scm efectuar descontos (ou para 
os seguros brasilei ros, nesse 
caso voluntariamente, ou para a 
Previdencia Portuguesa, se exer
cer uma actividade profissional 
no nosso Pais). Isto porque, ao 
abrigo do acordo de Seguran9a 
Social entre Portugal e o Brasil, 
ultrapassado o prazo de I ano 
sem descontos perde todos os 
seus di reitos relativamente aos 
seguros brasileiros. 

cComprei em 1970 uma par
cela de terreno onde existem 
dois moinhos de vento, urn meu 
o outro de uma senhora. Cada 
moinho (dos redondos, como 
decerto conhecem) tern a volta 
uns marcos de pedra assina
lando o terreno que os molei· 
ros entendiam necessario para 
quando os moinhos se partiam 
com o vento. lsto no caso de o 
moinho ter urn dono, e o ter
reno a volta ter outro, como o 
dcsta senhora. Tambem di:dam 
os velhos moleiros que em caso 
de os moinhos nio trabalha
rem, como estes, esse terreno 
deixava de pertence.r ao mol· 
nho, podendo entio ser culti
vado. Mas a cademeta predial 
desta propriedade e nos mapas 
da sec~ao de urbaniza~io da 
CAmara local, este terreno esta 
dcsenhado a volta dos moinhos 
em linha 1 ecta, de marco a 
marco, o qual forma uma roda 
oitavada. Por outro !ado, a ca· 
derneta do meu moinho nlo 

Os Leitores Escrevem 
Esta Sec('iio est3 aberta a todos os leitores. Nela 
inserimos. to tal ou parcialmente. as cartas que nos slo 
dirigidas e as re-spe-ctiYas respost.as- elaboradas. quando 
necess3rio. pelo departamento juridico da SENE£. que. 
s imultaneame.nte. se encarrega de responder directamente 
aos interessados - . sempre que a.s mesmas. pelos temu 
que abordam. possam eventualmente interess.ar a outros 
leitores. Toda a correspond(ncia dirigida a esta Sec~io 
devera str enviada para: 

R evista c:lS de Abrii/Comunidadu Portuguesas. 
Stcretaria de Estado dos Neg6cios Estrange-iros 
t da Emigra~3o 
Pal:icio d3s Necessidades - 1. ~ Piso 
Largo do Rilvas - 1300 Lisboa- PORTUGAL 

tern o desenho e so diz cmoi· 
nho de vento com dois casais 
de mos e area coberta de 21 
metros quadrados:.. Agora, o 
que eu gostava de saber: pri· 
meiro, se este terreno pertence 
ou nio ao moinho, embora eu 
nio o queira para mim; se
gundo, como deve ser feito o 
muro, em redondo ou em linba 
recta de marco a marco, se eu 
ou a senhora quisermos vedar 
o nosso terreno. Mais duas per
guntas, mas sobre outro assun
to: os emigrantes ao fazerem 
uma casa ou ao comprarem urn 
terreno em Portugal, estio ou 
nio isentos de sisa e da contri
bui~io predial por dez anos? 

C. J. M. (Sui~):. 

I. Nos termos da legisla9iio 
aplicavel na mat~ria, apenas as 
casas compradas e que benefi
ciem de isen9iio de sisa no acto 
da escritura ~ que poderiio tam
bern beneficiar de isen9iio de 
contribui9i\o predial por deter
minado numero de anos. 

2. Assim, a casa a construir 
por niio ser objecto de escritura 
publica de contrato de compra 
e venda (nem, por consequen
cia, beneficiar de isen9iio de 
sisa), niio podera beneficiar da 
isen9iio de contribui9iio predial. 

3. Estes servi9os viio, no en
tanto, estudar a possibilidade 
de publica9iio de uma nova lei 
que permita a isen9iio de con
tribui~iio predial nas casas man
dadas construir por emigrantes 
portugueses residentes no es
trangeiro e, se tal for superior
mente aprovado esta Secretaria 
de Estado niio deixara de noti 
ciar esta altera9i\o as leis vi
gentes. 

4. Quanto a questiio de sa
ber se o terreno que circunda o 
moinho ~ ou niio sua proprie
dade, informa-se que esta Se
cretaria niio dispoe, sobre o 
caso e fomecidas por Y. Ex.•, 

de elementos suficientes que 
permitam uma resposta con
creta. 

Com efeito, apenas junto dos 
competentes servi~os de urbani
za9iio camararios e do Registo 
Predial de Sintra podera escla
recer devidamente o assunto, 
apresentando a documenta9iio 
na sua posse referente ao moi
nho. 

5. No tocante a veda9iio da 
sua propriedade, esclarece-se 
que a todo o tempo o proprie
tario pode murar, valar, rodear 
de sebes o seu predio, ou tapa
·lo de qualquer modo. Se o 
«muro deve ser feito em re
dondo ou em linha recta de 
marco a marco» depende da 
area de terreno que perten~ a 
V. Ex.• e respectivas limita~oes, 
pelo que devera previamente 
efectuar as diligencias mencio
nadas no numero 4, da presente 
resposta. 

cComprei uma casa de babi
ta~io em Portugal (res-do-chilo 
e andar), com inquilino no res
-do-chao, o qual foi alugado 
ainda pela mesma pessoa que 
rna vendeu. Essa pessoa ja nio 
mora Ia, tendo passado a casa 
a seu genro que continua a 
ocupar o res-do-chilo em nome 
dessa pessoa. Por motivo de 
saude decidi abandonar 0 es
trangeiro e ir para Portugal, 
com a inten~o de nesse res· 
-do-chao fazer urn estabeleci
mento comercial. Soube que o 
ocupante desta parte da casa 
tern habita~o propria em re-o 
constru~o e acabamentos, a 
dois quilometros do local. Agra
de~ j3 a informa~io sobre se 
ha uma lei que me de direito 
ao res-do-chao, porque o 1: an
dar ja tenho para minba habi
ta~ao. No caso de nio ter ne
nhum direito ao despejo do 
res-do-chao, pe~o tambem que 

me informem se a lei da dl· 51 
reito a que o ocupaote seja 
obrigado a urn contrato ou a 
urn aumento de renda. 

A. N. B. (Aiemanha)• 

Nos termos do artigo 1093.• 
n.• 1 alinea i) do C6digo Civil 
o senhorio pode resolver o con
trato de arrendamento (isto e 
obter o despejo da casa) se o 
arrendatario conservar o predio 
d~abitado por mais de urn ano, 
consecutivamente, ou sendo o 
predio destinado a habita~o, 

nio tiver nele rcsidencia perma· 
nente, habite ou niio outra 
casa, pr6pria ou alheia. 

0 arrendatario pode evitar 
a ac9iio de despejo se, na sua 
ausencia, permanecerem no pre
dio os seus familiares; no caso 
exposto, o genro da sua inqui
lina teria que habitar na mesma 
antes desta a ter deixado. 

Se tal niio se verificou, o 
senhor tern possibilidade de 
intentar em Tribunal uma a~o 
de resolu9iio do contrato, ba
seando-se na falta de residen
cia permanente do arrendatario, 
ao abrigo do referido artigo, 
na medida em que e ainda ele 
que paga a renda, apesar da 
casa estar ocupada pelo genro. 

Nestas circunstancias niio h3 
Iugar a qualquer indemniza9i\o, 
por parte do senhorio. 

Existe ainda outro tipo de 
ac9iio ou seja de denilncia do 
contrato de arrendamento, no 
qual o senhorio alega que ne
cessita da casa para si, mas 
o senhor niio podera intentar 
em Tribunal a referida ac9iio 
dado que ja tern o J.• andar 
reservado para sua habita9iio 
pr6pria e s6 e proprietario M 
urn ano (conforme Nota Infor
mativa, que !he enviamos para 
urn maior esclarecimento). 

Finalmente o senhor poderia 
celebrar urn contrato com o 
genro da arrendataria, niio para 
habita9iio, mas para industria e 
oeste caso h3 a possibilidade 
de aumentar a renda, porque 
segundo a legisla9iio em vigor, 
encontram-se suspensas em todo 
o Pais as avalia9()es fiscais 
para efeito de actualiza9i\o de 
rendas em predios destinados a 
babita~o. 



52 OOGUMENTARIOS 
E OS SEUS 
AUTO RES 

Come~mos neste nilmero a 
apresentar filmes documcnta
rios de curta, media e looga-

ALMEIDA, 
Manuel Faria de 

Nasceu em Lourcnyo Mar
ques (hoje Maputo) em 1934. 
Iniciou-se como cineasta ama
dor tendo, posterionnente, feito 
estudos como bolseiro, em 
Fran~a e Inglaterra. De 1974 
a 1976 fez parte da direc~iio 
da T6bis Portuguesa e em 1976/ 
/ 1977 foi presidente da comis
sao administrativa do Instituto 
Portugues de Cinema. 

Da sua filmografia fazem 
parte do Circuito de Cinema da 
SENEE as seguintes realiza
~oes: 

cPot'tugal Desconbecido:t 

Ano de produ~o: 1969 
Fotografia: Abel Escoto (Cor) 
M6sica: Jorge Costa Pinto 

Gircuito de Cinema da SENEE 

-metragens que fazem parte do 
Circuito de Cinema da SENEE, 
a semelban~a do que tem vindo 
a ser feito, nesta sec~iio, em re
Ja~o aos filmes de longa-me
tragem, de fic~ilo. 

A maioria das pessoas que 
frequentam as salas de cinema 
como simples espectadorns, scm 
outra finalidade que niio seja 
a de passar, se possivel, uns 
momentos agraduveis, desco-

Tempo de projec~iio: 17 min. 
Tema: Aspectos menos conheci

dos do nosso Pals sob o pon
to de vista turlstico. 

cO Ovo e a Galinba:t 

Anode produ~o: 1969 
Montagem c tex to: M. F. de 

Almeida 
Tempo de projec~o : 4 min. 
Tema: Infantil (desenho ani

mado) 

cAbrnntes, a Arte e a Vida:t 

Ano de produ~ao: 1971 
Fotografia: MArio Moreira 

(Cor) 
Tempo de proJec~o: II min. 
Tema: Turistico/etnogrAfico 

cVida e Obra de Ferreiro de 
Castro» 

Anode produ~ao: 1971 
Fotografia: Mario Moreira 

(Cor) 
Milsica: Manuel Jorge Veloso 
Montagem: Faria de Almeida 
Tempo de projec~o 26 min. 
Tema: Cultural 

cAigarve:t 

Ano de produ~ao: 1972 
Fotografia: MArio Moreira 

(Cor) 
Montagem: Faria de Almeida 
Musica : Shegundo Galarza 
Tempo de projec~o: 12 min. 
Tema: Turistico 

nhece as grandes difieuldades 
com que se debatem os nossos 
realizadores, desde os trabalhos 
preparnt6rios ate ao dia em que 
vern os scus filmes estreados 
nos circuitos comcrciais. Essas 
dificuldadcs nlio silo, por rno
tivos difcrentes, menores para 
a produ~o de documentarios e, 
contudo, e precisamente no do
cumentarismo que os realiza
dores portugueses mais se tem 

COLABORE COM 

distioguido, conquistando di
versos premios em certames 
internacionais. 

Por esse motivo pensamos ser 
justo e oportuno inclui-los, 
lnmbem, nestn pagina dedicada 
ao cinema. 

Pam a sua apresenta~ilo 
optou-se pelo criterio de ordem 
alfabetica em rela~o aos no
mes dos seus autores (realiza
dores). 

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 realizar-se sentindo-se 

f i rmado na vida. 

Para encontrar em si proprio 
e no seu seguro de vida urn apoio importante. 

• .I AO SEU SERVICO 

a sua seguac:tora 

T05, Rue du Faubourg Saint _ Honore 75008 PARIS _ Tel. 260 33 18 



Escreva sempre o , 

CODIGO POSTA 
na sua correspondincia 

A--~"'~~.., 
~ .47 p.f.,._'!;il..,.. - 3 (- (·· 

f-100 .J-t:>8GJA 
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