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Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus neg6cios 
Ha ja q uatro anos que a Sucursal BPA em Paris vem contribuindo para o desenvolvimento das 

rela((Oes econ6micas e financeiras entre Portugal e a Franc;;a 

E apoiando, tambem, os Emigrantes PortuguE:ses que trabalham 
nc\o s6 em Paris. como em toda a Franc;;a 

Ha Jtl mUltO tempo, tambem, uma Agenc•a SPA vem servindo os nossos Compatnotas 
que trabalham ou residem em 

\Yifll.Dd I § ~ ~a0 I ) ~a~ 

foca ao dtspor dos muttos mtlhares de Emtgrantes Portugueses 
que viVem numa das ma•s modemas e populosas localidades da RegiAo Pans~ense 

BPA. 
BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO \& 

Balcoes na Regiao de Paris 
SUCURSAL - 5. Rue Auber (a Opera), 75009-PARIS · Telef. 073.24 65 · Telex 220456 

AGI!NCIA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaulle, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Telef. 304.37.34 
AGI!NCIA DE CRETEIL-53, Rue du General Leclerc, 94000- CRETEIL · Telcf. 899·2176 
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Capa : 
Composi~o grafica. da auto
ria de Carlos Filipe, baseada 
num «fac-simile» parcial da 
Bula do Papa Alexandre III 
que. hfl oiloccntos anos. reco
nhcccu o reino de Portugal. 
documcnto que se encontra ex
posto no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo. 
Es1cs oito s~culos de Hist6ria 
sao. aqui, relacionados com as 
comcmora~oes do «Dia de Por
tugal. de Camocs c das Comu
nidades Portuguesas» atraves de 
um arranjo grafico que inclui 
uma gravura sobrc o autor de 
«Os Lusfadas» - exccutada por 
Roque Carneiro - e alusoes a 
expansao maritima quinhentista 
(a rosa-dos-vcntos) e a presen
~ dos emigrantcs portugueses 
no Mundo 

Carlos Filipe nasceu em Lis
boa, em 1951. De 1970 a 1975 
foi ilustrador, em regime livre, 
suplementos de jornais diarios 
e revistas culturais, nomeada
mente do «Diario de Lisboa» 
c do quinzcnario «& Etc». Li
ccnciado em arquitectura pela 
Escola Superior de Belas-Artes 
de Lisboa. em 1976, Carlos Fi
lipc trabalha presentemente 
como cstagiario de arquitec
tura. prosseguindo, em para
lclo, a sua actividade no domi
nio das artes graficas. 

Colabora~o fotografica: 
Agencia ANOP, «A Capital», 
«DiArio de Noticias», Instituto 
Portugues de Cinema, Comis
sao Nacional do «Dia de Por
tugal, de Cam5es e das Comu
nidades Portuguesas», Embai
xada do Brasil, Embaixada da 
Holanda, Embaixada da Repu
blica Popular da Pol6nia. Pa
triarcado de Lisboa, Ant6nio 
Manuel e Mario de Oliveira. 

Independencia de Portugal 
foi reconhecida a 800 anos 

Completaram-sc oito scrulos sobre a data em que, por meio 
da bula cManifesti s Probatum Est», o Papa Alexandre Ill san
cionou a independcncia do Condado Portucalense - alcan<;ada 
em 1143- e reconheceu D. Afonso Henriques como primeiro 
rei de Portugal. 

Efectivamente, foi a 23 de Maio de 1179 que a referida 
bula papal veio coroar uma tonga seric de diligencias empreen
didas pelo fundador da nacionalidade com o objectivo de obter 
o reconhecimento cdc jure:t do Reino de Portugal por parte da 
Santa se. 

Assinalando a efemeride, realizou-se em Lisboa uma sessio 
solene, na Academia d:ts Cicncias, que foi presidida pelo general 
Eanes e que contou com a prcscnfla do Primciro-ministro, prof. 
Mota Pinto, rcprcscntantcs diplomaticos de varios paises, um 
delegado da Curia Romana e outras individualidades nacionais 
e estrangeiras. 

Em Roma, 11 data foi marcada pcla desloca .. iio do Papa 
Joiio Paulo II il lgreja de Santo Antonio dos Portugucses, onde 
cclcbrou uma missn dcdicada ao nosso Pais. Para assi~1irem a 
eucaristia e reccbcrcm o Papa naqucla basilica, deslocaram-se 
a capital italiaoa o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Antonio 
Ribeiro, o arccbispo de Braga, D. Eurico Dias Nogueira, e o 
arcebispo de tvora, D. David de Sousa. 
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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 

firmado na vida. 

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

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



Ramalho Eanes em 

, 
avera 
a aprova 

pelo que estou cer
ue sabe!llo pOr os 

JS nacionais acima 
-1\ler outra conside-

~'idente ex p r e ssou 
A o seu entendimen
re a doutrina consti· 

,a! relativa a dissolu· 
Jo Parla.m~nto. "Se 
~lu~o justiiicada 
Presidente da Repu
em f~o de dificul-

J politicas for seguida 
tlei~s que reprodu
o mesmo quadro par· 

antar ou outro identico, 
rutuir& uma demonstra
de que os eleitores nao 
~ de acordp com a dis· 
licAO» - afirmou. l 

circunstAncias em que 
general Ramalho Eanes 

ldeni optar por uma inter
,tnt<io polltica mais activa 
caram de algum modo 
~ clara.s quando disse: 
~dmitindo que a Assem
>leia da Republica derrube 
J actual Gilvemo, se con· 

tinuar a ser impossivel a 
realiz~ · de um a.cordo 
interpartidario e nao se 
formar um consenso 
cient& quanto as 
intercalares, ficara 
de pe a hip6tese de 
modalidade de acordo, 
traduc;Aoparla.menta.r, 
ves de uma 
mais activa do 
da Republica-» 

A proposta de 
com o PS rec~enterner 
mulada pelo 
PSD mereceu. 
tese, o segulnte 
rio: cSe 

•mocracia portuguesa e 
.:~:~,.nrsos do 

1*1HS DE A ... 

real ares 
rc;amentf 

«Se 0s partidos um alternativa pOiitica valid a e, mesmo as: 
.... t.i..,ua ndo a critica-lo e a paralisa-lo, teremos cheg~ 
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Pll1loliHI$! 
POUllCA 

PHESIDENTE DA 
REPUBLICA 

ENTHEVISTADO 
PELO «DIAHIO 
DE NOTICIAS» 

Noma entrevista que cone& 
deu ao director do «Diario de 
Noticias» - a primeira dada a 
um jomal portugues depois de: 
b.:i tres anos, ter sido investido 
no cargo de Olefe de Estado -, 
o general Ramalho Eanes apre
sentou os seus pontos de vista 
sobre os principais temas da 
actual situ~o politica, designa
damente a estabilidade das For
~ Annadas, as coudi~Oes de 
pennanencia do IV (;Qvemo 
Constitucional, as reac~ ao 
discurso presidencial de 25 de 
Abril do corrente ano, a possi
bilidade de realiza~o de elei· 
~Oes intercalares, as quest()es ~ 
lacionadas com o Or~amento Ge
ral do Estado, a politica extema 
e a interve~o mais activa do 
Presideote da Republica 

Os riscos de militariza~ao do regime 
possibilidade insistentemente referida, ulti
mamente, por alguns dirigentes partidarios 
- constituiram a primeira qucstao que o 
director do «Diario de Notlcias», Mario 
Mesquita, colocou ao Presidente da Rep(!. 
blica, nesta ent rcvista. 

0 general Ramalho Eanes, depois de 
ter afirmado, a este prop6sito, que «a 
possibilidade de militariza~o do regime 
democratico e apenas mais um exemplo 
d:1 originalidade da nossa imagina~o poli
tica», sublinhou, a dado passo: «Questao 
diferente e, essa sim, realista, e a tenta~o 
sempre possivel de uma interven~o mi
litar numa situa~o de degrada~o intole
ravel do ambientc politico, de agravamento 
alarmante da crise econ6mica e, portanto, 
de incapacidade de resposta democratica 
aos problemas fundamentais. Neohum de 

n6s pode csquecer os ensinamentos da 
hist6ria portuguesa, em particular do pe
riodo que come~ em 1820». Mais adiante, 
ainda no ambito da analise da situa~o 
militar, o Presidente acentuaria que «nao 
ha agita~o politica no interior dos quar
tcis» e «que nao havcra transigencias no 
que se refere ao cnvolvimento de mili
tares na !uta politica». 

Ramalho Eanes pronunciou-sc ainda 
sobrc o MFA eo Conselho da Revolu~o, 
dizendo, nomeadamente: «A expericncia 
politica recolhida no periodo 74/76 levou 
os partidos a compreender a existcncia do 
Conselho da Revolu~ao e a prcvc-la cxpres
samente no texto constitucional para esta 
fase de transi~iio. Admito que as razocs 
do~ partidos podem ter sido varias e que 
parte delas niio ficou imutavel com o rodar 
dos tempos. Tomo-as, no entanto, como 
cxpressao de vontade hist6rica ( ... ) Quanto 
ao que chama a «recupera~o» do MFA e 
urn falso problema. 0 MFA cumpriu a sua 
missiio patri6tica atraves da instituciona
liza~o da democracia. Tentar hoje ressus
cita-lo pela afirmativa ou pela negativa, s6 
podera prejudicar a unidade das For~s 

Armadas». 

A pennanencia do Govemo de Mota Pluto 

Referindo-se directamente ao actual 
Executivo, o general Eanes comccou por 
salientar que e normal em democracia 
«a coincidencia de criticas ao Governo por 
parte dos parceiros sociais e de partidos 
politicos». Sobre as condicoes a que obe
dece a confian~ presidencial no IV Go
verno, o Chefe de Estado recordou que o 
actual Executivo existe porque nao foi 
apresentada outra altemativa, tendo sido 
formado na esperan~ de que os partidos 
cncontrassem uma plataforma de entcndi· 
mento, de modo a assumirem as responsa
bilidades da governa~o. cTudo isto e 
muito claro - sublinhou - e niio deveria 
deixar d6vida a ninguem: o Presidente da 
Rep6blica sempre esteve receptivo a uma 
solu~o partidaria que garanta um Exe
cutivo estflvel com apoio numa base parla
mentar maioritaria». E, ainda a este res
peito, acrescentou: «Se os partidos niio 
derrubam o Governo por falta de alterna
tiva, niio lhe poderiio recusar as condicoes 
normais de govema~o». 

clntervcn~iio politica mais activa 
do Prcsidcntc da R epublica» 

0 director do «Diario de Noticias» 
levantou, em seguida, a questiio da for
macao de um novo Governo ou de disso
lu~lio imcdiata do Parlamento com convo
cacao de elci9oes. qucstiio a que 0 Presi
dentc da Republica, depois de recordar 
que a sua posi9ao pessoal tern sido a de 
que «a solucao desejavel e a realiza~o 

GC um acordo interpartidario», respondeu 
nos seguintes termos: da disse que sera 
um factor importante para a eventual de
cisao de marcar elei9oes intercalares que 
uma maioria de partidos representados na 
Asscmbleia da Republica defina que con
sidcra essa a solu~o a mais conveniente 
para o Pals, para a democracia e para a 
resolu~o dos actuais problemas politicos». 
Neste contexto, acrescentou o Chefe de 
Estado, caso niio se venha a formar «urn 
conscnso suficiente quanto ~s eleicc3es in
tcrcalares, ficarfl de pe a hip6tese de uma 
modalidade de acordo, com tradu~o par
lamentar, atraves de uma interven~iio poli
tica mais activa do Presidente da Repu
blica». 

As bipotescs de demissiio e de 
recand idatura 

lnterrogado, mais adiante, sobre a hip6-
tcse, apresentada na conferencia de im· 
prensa que concedeu ap6s a demissiio do 
II Governo Constitucional, de se demitir 
para logo a seguir se recandidatar, o gene· 
raJ Ramalho Eanes considerou-a como 
«uma saida natural para uma situa~o de 
completo bloqueamento democratico e 
constitucional» e que por isso, «tern de 
ser considerada como urn recurso possiveb. 
«Alias - acrescentou Ramalho Eanes - , 
a evolu~o ocorrida desde Setembro ate 
agora niio tern permitido delinear em con
tornos mais precisos essa hipotetica situa-



s:ao de bloqueamento que, quando foi 
referida pela primeira vez, alguns consi
deravam uma hip6tese excessiva». 

Elei~oes intercalares e Or~amento 
Geral do Estado 

Referindo-sc a actual distribui~iio de 
for~as no Parlamento, o Presidente decla
raria que «as regras do jogo da democracia 
sao claras: os Parlamentos sao eleitos por 
periodos bern definidos e niio e legitimo 
evocar a falta de representatividade em 
qualquer momento desse periodo. Pode urn 
Parlamento scr dissolvido por numerosas 
razoes; mas niio se pode considerar que 
urn mandato expressamente concedido por 
urn periodo de todos conhecido, venha a 
se1 arbitrariamente encurtado porque se 
supoe, em abstracto, que se alterou a von
lade do eleitor». 

0 general Ramalho Eanes acrescen
taria, por outro !ado, que «a reali.za~o 
de elei~oes legislativas intercalares antes 
da aprova,.:iio do Or~amento Geral do 
Estado constituiria uma situa~o de pre
juizos incalculaveis para o Pais e, necessa
riamcnte, para a democracia». 

A evolu~o da politics extema 

Finalmente, ao analisar a polltica ex
lerna e a chamada «diplomacia paralela», 
o Presidente da Republica sublinhou que 
nao M , como alguns dizem, uma politica 
externa do Presidente da Republica, mas 
sim «uma politica externa do Estado Por
tugues, que, em circunstlincias e momentos 
especificos, e executada pelo Presidente da 
Republica». A este respeito, o Presidente. 
disse ainda que «todos os desenvolvi
mentos de ac~oes de politica externa tern 
sido feitos em plena consonlincia com o 
Executivo. E as missoes confiadas a qual
quer enviado especial sao fun~o de uma 
analise do interesse nacional, realizada 
com os responsflveis governamenta is».• 

ECONOMIA 

A FRUTICULTURA 
EM PORTUGAL 

Embora o nosso Pais tenba uma especial aptidlo para a fruticultura, verifica-se 
ninda uma grande diferen~ no consumo de fruta entre Portugal e outros paises 
europeus. Astsim, enquanto cada portugul!s consome, por ano e em media, cerca de 
80 quilos de fruta, em Espanha o consumo e de 112 quilos por pessoa, na ltalia 110 
e na Grecia 142 quilos. E, segundo as previs6es mais optimistas, cada por1ugul!s 
cOIJSumiri apenas 111 quilos de fruta, no ano de 1990. ' 

No que diz respeito ao plantio de flrvo
res de fruto, Portugal, alem de possuir as 
condi~oes naturais caracteristicas ~os pai
ses do sui da Europa, tern algumas vanta
gens suplementares oeste dominio, dado 
que regista niveis de temperatura e de 
Juminosidade particularmente importantes 
e dispiie ainda de uma larga zona costeira, 
com especial destaque para o Algarve, 
onde essas condi¢es atingem niveis unicos 
ua Europa. 

Por outro !ado, como e grande a pro
cura de fruta nos mercados europeus e 
dada a sua proximidade e facilidade de 

transporte (aereos e maritimos) compreen
de-se que se torne urgente fomentar, no 
nosso Pais, a produ~o de fruta, em ordem 
ao abastecimento interno e ao mercado 
externo. 

As produ~oes tradicionais 

Neste momento, abrem-se, pois, boas 
perspectivas ao fruticultor nacional , desde 
que ele saiba aproveitar as vantagens na
turais ao seu dispor, reconvertendo os 
pomares ou plantando outros novos. Alifls, 
essa reconversiio e inevitavel, tendo em 



Portugal Hoje 
ECONOMIA 

vista a integra~o de Portugal no Mercado 
Comum. 

Uma das questoes normalmente levan
tadas a este prop6sito, relaciona-se com as 
es¢cies tradicionais - a macieira, o pesse
gueiro e a pereira- cuja produ~o poderfl 
atingir, em breve, o limite maximo do 
consumo interno. No que diz respeito fls 
macieiras, a politica de fomento seguida 
na decada de 60 teve efeitos contraprodu
centes, pois a produ~o foi largamcnte 
excedentaria e a exporta~o diminuta. 

0 fomeoto de outras especies 

Entretanto, tern de ser iocrementado u 

plantio de novos pomares com es¢cies 
diferentes das tradicionais. A cultura do 
marmelo, por exemplo, que ate agora 
r(.gistou baixa produtividade e consequente 
estagna~o. de pre~s. pode aumentar gran
clemente e a pre~ compensador, se for 
ultrapassado 0 ambito exclusivamcnte in
dustrial e o marmelo for explorado como 
as outras arvores de fruto. 

0 mesmo acontece com o damasco que, 
embora escasseaodo, tern uma aceita~ao 
excelente nos postos de venda. Ocupando 
uma area aproximada de 1500 hectares em 
1975, o damasco, num futuro pr6ximo, 
poderfl ser aproveitado industrialmente, 
quando se veneer o problema da sua deca
dencia prematura, principal obstflculo A 
sua expanslio. 

pomares de cerejeiras, que ultima
mente ocupavam Ires mil hectares, podem 
tambem desenvolver-se, dado que a cereja 
possui boa aptidao para ser vendida em 
fresco e para a industria. Concretamente, 
preve-se que o novo metodo de planta~iio 
d•· cerejeiras, a planta~ao em sebe 
venha permitir o fomento de pomares 
ir•tensivos com duas mil arvores por hec
tare. 

A produ~io de moraogos 

Uma das ultimas experii:ncias que, no 
campo da fruticultura , tern obtido resul
tados francamente positivos, e a cultura 
de morangos. Assim, as experi8ncias-piloto 
iniciadas no Algarve, no Ribatejo e na 
Estremadura, olio s6 tiveram uma boa pro
du~o. como foi possivel exportar 30 tone
ladas de moraogos para os mercados da 
Inglaterra. 

No corrente ano, apesar das deficientes 
Cllndi~es climatericas, preve-sc, segundo 
dlldos revelados pelo Fundo de Fomento 
d' Exporta~o. que se possam exponar 
cerca de 500 toneladas daquele fruto, ou 
scja, dez por cento da produ~ao nacional. 
Notc-se que a cultura do morango oferece 
muitos aliciantes, nao s6 porque requ.:r 
pequenos investimentos c se adapta ao 
tipo de empresas familiares, como tambem 
sc da em quase todos os solos, permitindo 
a sua produ~o a pre~s altamente com
pensadores. 

Por fim, entre os frutos secos - noz, 
amendoa, a vela e framboesa - e de referir 
a castanha portuguesa, sem duvida uma 
das melhores do mundo em sabor e em 
qualidade. Representando ja mais de 60 
mil contos de exporta9oes, a castanha, se 
for transformada em doces, pures e conge
l:odos, para alem de ser vendida em fresco. 
pode vir a ocupar urn Iugar de relevo no~ 
rr:ercados europeus. 

Superar os estraogulamentos 

Tendo sempre em vista a nossa entrada 
no Mercado Comum, e necessflrio que o 
sector das frutas ven93 os estrangulamentos 
com que depara: a dcficiente tecnologia e 
consequente (alta de qualidade dos pro
dutos; a falta de credito para novos inv~
timentos; a deficiente organiza~o dos 
circuitos de comercializa~o interna (mer
cados abastecedorcs centrais) e externa 
(dlmaras frigorlficas e equipamento de 
embalagem); a (alta de transportes ade
quados (com parques de contentores e 
camioes frigorificos) e de fretes aereos ao 
alcance dos exportadores nacionais. 

Mas, para se rcsolverem estas dificul
dades tradicionais da fruticultura nacional, 
torna-se indispensivel concretizar, quanto 
antes, algumas medidas de politica comer
cia!, hfl muito praticadas noutros paises: 
generalizar progressivamente as tecnicas de 
escolha, calibragem e acondicionamento 
das frutas, tendo em conta as normas ~e
guidas no Mercado Comum; apoiar as 
organiza~oes de produtores (a nivel de 
equipamento e de instala~es para comer
cializa~ao), incentivando, nomeadamente, 
as cooperativas (ruteiras; e, por fim, con
tribuir para a regulariza~o dos mercados 
internos, atrav~ do controlo de qualidade 
da fruta , fixa~o de pr~s. constru~o de 
esta9oes fruteiras, etc.• 



A CONSTRUCAO 
DE PETROLEIROS 

Com a recente entrega a So
ciedade Portuguesa de Navios
-Tanques (SOPONATA) do 
cNogueira», a Setenave deu por 
terminada a constru~o. inicia
da em Agosto de 1974, do pri
meiro de uma serie de trl!s pe
tro1eiros gigantes, que serio 
totalmente construidos naquele 
esta1eiro nacional. Os outros 
dois, encomendados pelo refe
rido armador portugues e por 
urn armador liberiano, encon
tram-se em adiantada fase de 
constru~o. prcvendo-se a sua 
entrega para o final do corrente 
ano e em Maio de 1980, respec
tivamente. 

0 petroleir:> <'Nogueira», o 
maior navio-tanque portugues, 
conta com 60 por cento de in
corpora~o de produto nacto
nal, tern 320 mil toneladas de 
porte (atingindo mais de 346 
metros de comprimento, 57 Je 
largura maxima e uma altura Vista abea do DOYO petroleiro cNogueira. 

NOVOS BARCUS 
PARA CARREIRAS 

FLUVIAIS 
Dois barcos construldos nos 

Estaleiros de S. Jacinto, em 
Aveiro, entraram recentemente 
ao servi~o das carreiras fluviais 
entre Lisboa e o Barreiro. 

0 «Tunes» e o «Pinha1 No
vo», assim se chamam as novas 
unidades, tern uma lota~o su
perior a dos restantes barcos 
da mesma carreira e, alem de 
oferecerem maior estabilidade e 
comodidade aos passageiros, 
apresentam ainda consideraveis 
melhorias tecnicas, sobretudo 
quanto a potencia dos motores 
e a aparelhagem de navega~o. 

Os novos barcos tl!m cerca de 

0 cTuneon a nafegar no Tejo: uma. nova aquisi~io para a frota da CP 

52 metros de comprimento, uma 
potencia de 2500 cavalos-vapor, 
podem transportar no maximo 
1600 passageiros (enquanto as 
outras unidades s6 transportam 
1030), e contam com varias ino
va~oes, designadamente musica 
a bordo, equipamento modemo 
que permite me1hor atracagem 
e maior velocidade, e melhor 
material de sa1vamento. 

Com a entrada destas duas 

de 28,5 metros) e a ~ua poteo
cia electrica e r.nficiente para 
abastecer uma cidade de dez 
mil habitantes. 

,.;; de referir ainda que, des
tinando-se ao transporte de 
ramas petroliferas para o porto 
de Sines, as quais depois de 
transformadas serao fonte de 
energia e de materias-jrimas 
indispensaveis para a industria 
nacional, o «Nogueira» vira a 
contribuir grandemente para 
urn maior equilibrio da nossa 
economia. De facto, os fretes 
maritimos pagos em 1978 no 
transporte de produtos para o 
Pais, ron<laram os treze mi
lhoes de contos, ou seja, cerca 
de trinta por cento do defice 
da balan~a de transac~oes 

correntes. 
0 «Nogueira» pertence a 

mesma classe do navio-tanque 
«Neiva» que e o maior navio 
do mundo e foi construido em 
duas partes: uma delas, corres
pondente a trse quartos do 
casco, foi tambem executada 
na Setenavc: e a outra nos esta
leiros da Eriksberg (Suecia). 

novas unidades, a frota fluvial 
da CP fica constituida por oito 
barcos, com uma capacidade 
total de transporte de mais de 
nove mil pessoas. 

Por seu turno, a Transtejo, 
que, alem da CP, e a unica 
transportadora fluvial entre Lis
boa e a margem sui do Tejo 
(Cacilhas, Trafaria, Porto Bran
dao, Alcochete, Montijo e Sei
xal), transportou, no ano pas
sado, cerca de trinta milhi'ie~ de 
passageiros, ou seja, mais dois 
milhoes que em 1977. 

Com uma frota de 26 barcos 
(contando com os cinco ca.::i
lheiros adquiridos ultimamente 
na Alemanha Federal) a efec
tuar sete liga~es entre as duas 
margens do rio, a Transtejo 
obteve uma receita de mais de 
152 mil contos no anode 1978. 
Entretanto, como ja noticiamo•. 
a empresa encomendou doze 
novas unidades a esta1eiros na
cionais, algumas das quais co
me~rao a ~er entregues ainda 
durante o corrente ano. 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

0 SERVICO DE TILEFONES 
Pode afirmar-se, com segu- dos pelo INE, o total de cha

ran~, que os portugueses co- madas telef6nicas feitas no ano 
municam muito pouco entre si , passado (incluindo as chamadas 
pois segundo os dados divulga- locais, regionais e inter-urba-

A ~squerda, a ndlla» cabinc teld 6-
nica; a direita, uma das nova$ CAbines 
fabricada.s em alumfaio t • ·idro. 

nas) nao ultrapassou os 5,5 mi
lhoes. Feitas as contas, em cada 
dois portugueses, s6 urn tera 
telefonado e urna vez apenas, 
durante o ano r;le 1978. 

Esta situa~o nao e de estra
nhar, se nos lembrarmos que 
apenas existem, ern todo o Pais, 
urn rnilhao c 200 mil postos 
telef6nicos, para uma popula
~o de quase dez milhoes de 
habitantes, o que representa urn 
telefone para cada nove pessoas, 
aproximadamente. Por outro 
lado, e de referir que a rede 
automatizada da area metropo
litana de Lisboa, por exemplo, 
atinge ja 96 por cento da capa
cidade das centrais telef6nicas 
existentes e (!ue, por outro tado, 
as listas de cspera contam com 
cerca de 155 mii pedidos de ins
tala~ao de telefone. 

Modecniza~o do sistema 
de tel~munica~oes 

E tendo em conta as dificul
dades levantadas por esta situa
~o que o servi~o de telefones 
se tern vindo a modernizar e a 
ampliar, com o concurso da in
dustria nacional que produz 

Aspecto de uma central teltf6niea dos TLP e, em b:tixo. 
um dos te-ldones destin.ados is nova-5 cabines p6blica.'i. 

cerca de 90 por cento do equi
pamento.das centrais telef6nicas 
do Pais. 

En(re as acs;oes de renova~o 
das infra-estruturas em que os 
CIT/TLP vao investir 17 mi
lhoes de contos ate 1981, deMa
ca-se a profunda reorganiz·wao 
que se estfl a operar no sistema 
nacional de telecomunica~oes. 
Assim, preve-se que sejam insta
lados 375 mil telefones ate fi
nal desse ano, o que representa 
urn acn!scimo de 30 por cento 
em rela~o a 1977. Ao mesmo 
tempo, serao montados mais 
4300 postos publicos, elevando
·se entao o total destes a 16300, 
o que representa uma subida de 
35 por cento em rela~o ao re
fcrido a no de 1977. 

A rcmodela91io atingira as es
ta9oes existentes, que serao am
pliadas, e obrigara a constru~o 
de outras, resultando dai urn 
acrescimo de 275 mil linhas 
para Lisboa e Porto e mais 270 
mil para as restantes zonas do 
Pais. A automatiza~o dos te
lefones que abrange actualmen
tc quase 95 por cento da rede, 
ficara completa em 1981, ano 
em que desaparecerao as 149 
redes que funcionam actual
mente com sistema manual. 

Simultaneamente, o servi90 
de telex sera ampliado com 
mais 6300 postos, ficando com 
urn total de 9200. 

Novas cabines telefonicas 

Com a instala91i0 de novas ca
bines telef6nicas em Lisboa 
(serao colocadas 320 durante 
este ano), comc90u a cumprir-se 
o programa de rcnova~o dos 
postos publicos da capital e do 
res to do Pais. que preve a insta
la~ao, num prazo de cinco anos, 
de mais 5500 postos publicos, 
dos quais 320(} em Lisboa e 
Porto e os restantes 2400 na~ 
outras areas do Pais. 

As novas cabines telef6nicas, 
em aluminio e vidro, de sec9ii0 
quadrada e porta dobravel para 
dentro, e com possibilidadc de 
utiliza~o do~ paineis de vidro 
para publiddade, foram total
mente construidas por uma em
presa nacional do ramo da 
metalomediaica. • 



CULTmA 

JORGE 
DE SENA 

HOMENAGEADO 
NA CALIFORNIA 

0 departamento de Espanhol e Portu
gues da Universidade da California pro
moveu, em Santa Bflrbara, a realiza~ao de 
um col6quio em mem6ria do prof. Jorge 
de Scna, falecido ha urn ano. Este col6-
quio foi orientado pOr uma comissao 
C(lnstituida pelos professores drs. Maria de 
Lurdes Belchior, Arnaldo Saraiva, Harvey 
L. Sharrer, Frederick G . Williams e Mary 
Gay Doman. 

Na sessao de abertura, que foi mode
r«da por Harvey L. Sharrer, apresentaram 
comunica¢es os professores Agostinho 
1-". Almeida (da «Vanderbilt University»), 
John Austin Kerr Jr. (da «Northern Illi
nois University»), Ant6nio Sanchez-Ro-

Uma da. ultim!IS foto< de Jor~· 
de Staa: um ano apOs • sua 
mor1e. este col6cauio or~aai· 
udo ptla Unhersidade da Calj
f6rnia - onde. duran te tanto.! 
anoJ o poeta teccionou - cons;
titui~ uma iniciativa de parti
cular .signiri.cado. 

meralo (da Universidade da Calif6rnia) e 
Gerald M. Moser (da «Pensylvania State 
University»). 

Esta iniciativa englobou ainda uma 
expOsi~o- que esteve patente na Uni
versidade da California - de manuscritos 
e obras de Jorge de Scna, tendo tambem 
sido exibido urn «video-tape» produzido 
por Frederick G. Williams, e que inclui a 
biografia do escritor e a leitura de alguns 
dos seus poemas, em portugues e ingles. 

A sessao dedicada a p0esia de Jorge 
de Scna foi moderada por Maria de Lurdes 
Belchior, que actualmente prossegue na 
Universidade da Calif6rnia a ac~o de 
divulga~ao da lingua e da cultura portu
guesa em que se notabilizou o malogrado 
pOeta e ensaista. Nesta sessao, apresen
taram comunica~oes os professores Ant6-
r.io Cirurgiao (da «University of Connec
ticut»), Jack E. Tomlins (da «University 
c[ New Mexico»), Frederick G. Williams 
(da Universidade da Calif6rnia) e Fer
r.ando J. B. Martinho (do l nstituto Uni
versitflrio de Evora). 

A sessao sobre a obr.a de fic~o de 
Jorge de Scna. moderada pOr Frederick 
G. Williams. englobou uma serie de comu
Pica<;:oe~ que estiveram a cargo dos pro
fessores Daphene Patai (da «University of 
Massachusetts»), Maria de Fatima Marinho 
(da Universidade do Porto), Francisco Cota 
Fagundes (da «University of Massa-

chusetts»), Maria Staak Reis Machado (da 
Universidade Nova de Lisboa), e Carolyn 
Richmond (do «Brooklyn College Cuny»). 

A sessao geral foi moderada p0r Ar
naldo Saraiva e incluiu a aprcsenta~o de 
comunica~ocs pOr Kenneth David Jackson 
(da «University of Texas»), Mireya Jaimes
-Freyre (da Universidade da Calif6rnia), 
Francisco Joaquim Coelho (da «Stanford 
University»), Jorge Cury (da Universidade 
dr S. Paulo - Brasil) e Angelo CrespO 
(da Universidade da Costa Rica). 

Por ultimo, realizou-se uma sessao 
consagrada a critica, a qual teve pOr mo
dcrador Enrique Martinez-Lopez, regis
tando-se comunica<;:oes de Alexandrine E. 
Severino (da «Vanderbilt University) , Ar
naldo Saraiva (da Universidade do Porto 
<' da Universidade da Calif6rnia), Nelly 
Novaes Coelho (da Universidade de S. 
Paulo e Universidade da Calif6rnia), Ma
ria de Lurdes Belchior (da Universidade 
de Lisboa e Universidade da Calif6rnia) 
e Luciana Stegagni Picchio (da Univer
sidade de Roma). 

Este conjunto de comunica~oes vai ser 
publicado pOr uma cditora norte-ameri
cana. 0 consul de Portugal em S. Fran
cisco assistiu ao eol6quio, que contou -com 
a participa~ao de cerca de 100 pessoas, e 
que foi presidido pelo chanceler da Uni
versidade da Calif6rnia. 
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Entrada prindp.al do Jardfm Zool6cito. 
no hrque d.aJ Lara•JdnJ. Na P'lina da 
dlrtlta: taco central do ••1ico •Zoo• -
ttJuado uma Cf'aYura dt 1114 - ao Parqae 
de S. StMJtilo. oadt bojt. n t:ncon1ra a 
sedt da F11nda('lo Culbtnklan: Pt.'dro Vaa 
Dt.r Laan. c.randt. animador da crlatlo do 
Jardim Zool6cico lisboeta. e Eduudo Coe· 
lbo, prlmtlro dlredor da huUtu1tlo. 



A cxistencia de urn jardim zool6gico 
r.uma grande cidade como Lisboa, consti
tui urn factor insubstituivel de actividade 
recreativa, educativa c cicntifica, que nlio 
podc ser dcsprczado. Por isso, o «Zoo:o de 
Li~boa, ja com 95 anos de idadc c dispondo 
de uma fauna provcniente das mais va
riadas regioes do globo - permit indo a 
observa~o. ao vivo, de animais dos mais 
diversos tipos e origens - ,bern mcrece ser 
acarinhado. Essa a raz.iio que nos leva a 
abordar, aqui, alguns dos seus actuais 
problemas. 

Inaugurado pelo rei D. Luis em 28 de 
Maio de 1884, o Jardim Zool6gico de Lis
boa tornou-se, desde a sua funda~o. num 
centro rccrcativo da popula~iio da capital 
e, com o andar dos tempos, passou a cons
tituir urn compcndio vivo para o estudo 
da zoologia c urn extraordin(uio Iugar de 
encontro para muitos milhares de adultos 
I! crian~s. 

Os seus fundadores, que se constituiram 
em sociedade an6nima - a denominada 
«Socicdade do Jardim Zool6gico e de Acli
ma~o de Portugal» - encontraram em 
Eduardo Coelho, primeiro director da 
institui~o. urn grande entusiasta da inicia
tiva que partira do dr. Pedro Van Ocr 
Laan, dono de urn aviario de nomeada. 

0 Jardim esteve primitivamctne insta
l;.do no Parque de S. Sebastiao- onde 
mais tarde funcionou a Feira Popular e 
hoje se encontra a scdc da Funda~o Gul
benkian - e passou em 1904 para o Parque 
oas Laranjeiras, local onde presentemente 
continua a funcionar. Com a quinta de 
Santo Ant6nio, c~mprada posteriormente, 
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o Zoo ficou a abranger uma Area de 26 
hectares, contituindo, depois do Parque de 
Monsanto, a mais importante zona verde 
da cidade. 

Um pequeno mundo 

Neste pequeno mundo, visitado anual
mente por cerca de cern mil estudantcs que 
beneficiam de entrada gratuita, podem-se 
cbservar inumeras cspecics animais, com 

Um aJP•cto do cCrande 
R oniBJ d• Lisbou 

cE.\tufa de Farrobo•. uti· 
liuda como casa de eM 

40/ 50 

destaque para as gib6ias, recentemente 
adquiridas, as zebras, o casal de camelos 
(que custa mais de 500 contos), os oran
gotangos, os tigres e os hipop6tamos (ava
liados em mais de 300 contos cada). Para 
al~m dos lugares que semprc mcreceram 
uma visita obrigat6ria - quem nao co
nhcce a «Aldeia dos Macacos» c o «Cas
telo dos Leocs»? -, o Jardim tern outros 
atractivos para as crian~s, como, por 
cxcmplo, o Jardim Zool6gico dos Peque-

Na P~t=ina da direita. doiJ 
curio.sos a.sprdos arqui-
Ctct6nico, do cZoo .. : a 
cCa.sa da Cirafn r. till 

baixo. um:a das jaula.s d~ 
ti.ar·H. 

ninos e a Escola Infanti l de Transito, onde 
os mais pequcnos podem familiarizar-se 
com os problemas de circula9lio na cidade 
e na cstrada. 

Uma outra novidadc ~ a estufa para 
culluras hipodr6nicas (cullura de plantas 
feita unicamcntc em [lgua, com sais dissol
vidos e sem rccurso de terra), dcstinadas 
a produ9lio de forragcns ricas em sais 
minerais c vitaminas. 

De salicntar ainda que, brcvemente, e 
em troca de animais exccdentarios, o Zoo 
de Lisboa vai rcccber do Jardim Zool6-
gico de Barcelona urn bisonte europeu, 
e~pecic rara que foi rccupcrada na Po
tonia. 

A alimenta~ao dos grandes animais 

Os encargos que mais pesam no or~
mento do Jardim sao, naturalmente, a 
alimenta9iio dos animais, que importa em 
mu.is de scis mil contos por ano, e as des
pesas de conscrva9lio das instala¢cs. 

Cada elcfante, por cxcmplo, come dia
riamente 200 quilos de alimentos; os rino
cerontes c hipop6tamos comem mais de 
cern quilos cada; os primatas, por seu 
lado, tern dietas complicadas (frutas, ce
nouras, plio, amcndoins, alfaces, sopas de 
legumes, caf~ com Ieite c carne grelhada, 
trcs vezes por scmana); c os flamingos 
do Chile. para niio pcrderem o pio e a 
sua bela cor de cenoura, tern de ser ali
mcntados com camariio, que e misturado 
nas suas papas di[lrias. 

Por tudo isto, o Jardim Zool6gico 
dispende mais de scis mil contos por ano 
com os seus 2.117 animais (divididos por 
65 familias e reprcscntando 272 especies). 
Como existem ainda gastos da ordem dos 
17 mil contos com os pagamcntos aos 123 
funcion{uios, os vintc mil contos de receitas 
(correspondendo a 650 mil entradas ven 
didas anualmcntc) niio chegam para cobrir 
a~ despesas. 

Se no come~o da cxistencia do Zoo 
nlio se registavam grandcs dificuldades 
de administra,.;io, uma vcz que os seus 
fundadores c bcncm~ritos supriam os sal
dos negatives, hojc as suas finan~s encon
tram-se desiquilibradas. A partir de 1973, 
as receitas niio pcrmitiram sequer a subs
titui93o de animais c a admissao de pes
fOal, para substitui9iio do que se foi refor
mando (cerca de 60 funcion[lrios), pelo 
que o defice do Zoo ullrapassou o mon
tante de cinco mil contos. 

Por tal motivo - c apesar do MEIC 
:: da camara Municipal de Lisboa contri
buirem anualmcnte com subsidies no valor 
de 1600 contos - o Jardim Zool6gico en
frenta presentcmente uma situa~o dificil. 
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CULTIJRA 

MUSEU 
DA CIDADE 
DE LISBOA 

A Camara Municipal de Lis
boa esta a proceder a pro
fundas obras de adapta~iio no 
Palacio Pimenta, sito no Cam
po Grande, de modo a trans
forma-lo em Museu da Cidade, 
dadas as caracteristicas pe· 
culiares daquele importante 
edificio setecentista. 

A ideia da organiza~lio de 
urn Museu que documentasse a 
hist6ria da cidade remonta a 
vereat;:ao presidida por Braam
camp Freire (1908-1912), mas 
s6 muito mais tarde, em 1942, 
tal projecto vi ria a ser concre
tizado, sendo instalado o Mu
seu no Palacio da Mitra, ao 
Po~o do Bispo, onde pcrma
neceu aberto ao publico at~ 

1973. 
Tendo a CML comprado, 

entretanto, o Palacio Pimenta, 
no inicio da d~cada de sessen
ta, pensou-se, desde logo, no 
seu aproveitamento, nlio s6 por 

condifi:oes muito 

mais vantajosas para uma adap
tas:lio a Museu da Cidade 
(area mais vasta e localiza~lio 
acessivel, dispondo de jardins 
e parque envolventc, planta 
clara e boa circulafi:lio}, mas, 
principalmente por dispor de 
espafi:OS I i vrcs para novas 
construt;:oes. 

As obras de adaptafi:lio, que 
sao necessariamcnte morosas, 
pois cobrcm grandes areas, 
decorrem em born ritmo, pre
vendo-se que, para al~m da 
abertura, em 18 de Maio pas
sado (Dia fnternacional dos 
Museus) das salas do andar 
nobre, todo o Palacio venha. a 
estar ao servi~ do publico a 
breve trecho. De qualquer 
modo, podem ja ser ja vistas, 
neste Museu, as salas dedica
das a Lisboa dos periodos da 
Restauras:lio, Joanino, Marques 
de Pombal, finais do soculo 
XVH£, Rom!l.ntico e da 
lu~o Republicana. 

«JORNADAS 
PORTUGUESAS» 

EM UNIVERSIDADE 
MEXICANA 

As «Jornadas Portuguesas», 
recentemente realizadas na 
Universidade Aut6noma Metro
politana da cidade do Me
xico, foram constituidas por 
uma exposifi:ao de gravuras e 
de cartazes turisticos portugue· 
ses; uma audit;:ao de musica 
regional; a apresentafi:iiO de um 
filme sobre os acontecimentos 
hist6ricos do «25 de Abril»; 
urn recital dedicado il poesia 
de Fernando Pessoa e seus he
ter6nimos; projecfi:iio de urn 
conjunto de diapositivos, co
mentados pelo secretario da 
Embaixada de Portugal, sobre 
aspectos geograficos do nosso 
Pais; e uma conferencia sobre 
poesia portuguesa contempo· 
ranea, proferida pela profes
sora Maria de Lurdes Bel· 
chior. 

Esta professora falou ainda, 
no Colegio do Mexico, sobre 
a poesia social portuguesa e a 
obra «Portugal, Labirinto da 
Saudade», da autoria de Eduar· 
do Louren~. Na ocasiiio, a 
Embaixada de Portugal na ca
pital mexicana ofereceu uma 
recePfi:iio em honra de Maria 
de Lurdes Belchior e da viu
va de Jorge de Sena. 



DESPORTO 

NATA(iO: 
SUPERADDS 29 RECORDES NACIONAIS 

R•i Abrtu tm prova: uma attua(;io exemplar nHte Portugai·Gricia em 
aataflo. 

Os nadadores portugueses 
alcan~ram urn triunfo scm 
precedentes sobre a Grecia, no 
encontro disputado na piscina 
do Clube Fluvial Portuense. 
No sector masculino, os portu
gueses venceram por 89-53, e 
no feminino por 78-64. A re
presenta~o portugucsa alcan
~ou 29 recordcs: tres na catc
goria de juvcnis, 12 na de se
niores e 14 absolutos. 

Na primeira jornada, fertil 
em queda de recordes (10 
absolutos e 17 de categoria), os 
progressos da nata~o nacional 
ficaram :\ vista de todos, muito 
embora as dificuldades nao ti
vessem sido totalmente elimi
nadas. Porem, actua¢es como 
a de' Rui Abreu nos 100 me
tros, provam que os pratican
tes da modalidade estao no 
born caminho. Paulo Frischk
necht e V!tor Oliveira, nos 100 
metros mariposa, corresponde
ram :\ melhoria verificada. 
Basta acrescentar que ambos 
ultrapassaram pela primeira vez 
a barreira do minuto, marca 
igualmente verificada no per-

curso de costas realizado por 
Rui Abreu na estafeta dos 
4xl00 estilo, batendo novo re
corde nacional c absoluto. 

Salientamos ainda alguns 
dos recordcs batidos pelos na
dadores portugueses: Claudia 
Os6rio, nos 400 metros livres, 
de juvenis c absoluto; Liliana 
Santos, nos 20() mariposa, de 
seniores e absoluto; Jaime 
Fidalgo nos 100 metros bru~os, 

de seniores e absoluto; Teresa 
de Sousa, nos 200 metros bru
~os, de juvenis e absolutos; 
Jose Baltasar Leite. nos 1.500 
metros, de seniores absoluto, e 
na passagem dos 800 metros 
bateu o rccorde; Liliana San
tos, nos 200 estilo de nacional 
seniores e na prova de esta
feta e ainda nos 200 estilo, 
tambcm de seniores e absoluto; 
Paulo Frischknecht. nos 400 
livres, de seniores e absoluto; 
e outra vez Li liana Santos, nos 
100 mariposa, de seniores. 

Desta jornada resultou, assim, 
urn triunfo global de 167-117 
para a representa~o nacional, 
frente :\ sua congenere grega. 

A TlfTISMO: «PA~PORTE 
EUROPEU» PARA ANTONIO L£1TAO 

0 atleta Ant6nio Leitao 
conquistou duas marcas nota
veis - que podem scr consi
deradas verdadeiras proeias. 
no ambito do nosso meio des
portivo - no dccurso da pre
sente epoca. 

A primeira proeza deste jo
vem represen tante do Sporting 
de Espinho foi alcan~da na 
jornada inaugural da «Ta~a 

Fernando Amado», disputada 
no Estadio Nacional, ao obter, 
nos 1.500 metros, os «mini
mos nccessarios para partici
par nos Campeonatos Euro
peus de Juniores, a realizar em 
Agosto pr6ximo, na Pol6nia. 

A s~gunda proeza registou-se 
no «meeting» desportivo que 
a CGTP - lntersindical - em 
colabora~o com a Federa~o 
Portuguesa de Atletismo -
realizou, tambem nos terrenos 
do Jamor, e onde, mais uma 
vez, Ant6nio Leitao conseguiu 
a «fayanha» memoravel de al
canyar a mclhor marca mun
dial do ano na legua (com 
13 m. c 57,7 s.), na categoria 
de J uniores, conquistando, ao 
mesmo tempo, o recorde na
cional. Saliente-se que este ex
celente resultado equivale a 
melhor marca portuguesa de 
sempre, na distancia. 

ALMADA ATUfnCO CLUBE 
GANHOU A TACA DE PORTUGAL 

DE ANDEBOL FEMININO 
0 Almada Atletico Clube ga- de a vit6ria ter vindo a sorrir 

nhou a eTa~ de Portugal» de a equipa menos (avorita, se
andebol feminino ao bater, na gundo os observadores. As 
final , o Liceu de Oeiras, por jovens de Almada for~ram o 
21-18, ap6s dois prolongamen- ataque e conseguiram empatar 
tos. ja na fase final , por 16-16, 

Esta final, disputada no pa- obrigando as campeas nacio
vilhao D. \>edro V, em Lisboa, nais da anterior edi~o da 
foi uma grande festa do an- Taya a sujeitarcm-se a dois 
debol. tanto pela vit6ria do prolongamcntos sucessivos. 0 
Almada, que milita ainda na primeiro saldou-se por novo 
II Divisao regional de Lis- empatc, desta feita a 18-18. 
boa. como pela capacidade de- No decurso do segundo pro
monstrada pclas duas equipas, longamento, a equipa do Al
ambas dignas uma da outra mada, tendo melhorado fisica
em versatilidade e ardor de mente, marcou tres golos scm 
luta. Sc a turma venccdora e resposta , vindo a ganhar por 
muito jovem, a vencida e mui- 21-18. 
to expericnte; dal a surpresa 
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Portugal Hoje 
DESPORTO 

MOTOGIGUSMO: 
JORGE VIEGAS 

EM FOGO 

Todos os que acompanham 
de perto as provas de moto
ciclismo, em Portugal, sabem 
que Jorge Viegas foi campeao 
nacional de 250 cc. e vice
-campeao em 350 cc. da ulti 
ma tcmporada, tendo panici
pado igualmente em competi
s:oes intemacionais em Fran
s:a. Espanha e, jfl no inicio da 

REMO: 
GAMPEONATO 

NAGIONAL 
DE FUNOO 

A Associa~o Naval de Lis
boa conquistou a «Tas:a Ci
dade do Porto», ao veneer a 
1.• prova de «Yolle 8». Este 
trof~u destinava-se ao clube 
que venccsse a competi~o em 
tres anos seguidos. proeza que 
a ANL agora averbou. 

Este Campeonato Nacional 
de Fundo, na modalidade de 
remo, disputou-se no Rio Dou
ro, entre Cantareira e a Ponte 
D. Luis c teve outros dois 
vencedores: a Associas:ao Na
val t.• de Maio, da Figueira 
da Foz (Shell 4) e o Clube 
Fluvial Ponuense (Shell 8). 
De salientar que desde 1973 
que se nao disputavam provas 
na modalidade de SheiJ 4. 

presente ~poca, no Grande I Pr~mio de ltalia, disputado no 
Prcmio da Venezuela, prova circuito de lmola, tripulando a 
inaugural do «Mundial» de ve- nova «Benille» de 250 cc. 
locidade. uma maquina de competi~o 

0 que muitos adcptos da 
modalidadc ainda desconheccm 
~ que Jorge Viegas foi convi
dado para piloto oficial da 
marca italiana «Bcnille», ten
do-se estreado ja no Grande 

GIGUSMO : 
VOLTA AO ALGARVE 

Firmino Bernardino, do 
Lousa, foi o vcncedor da 5.• 
edis;ao da «Volta ao Algarve» 
em biciclcta, dcpois de ter 
obtido o melhor tempo no 
contra-rel6gio individual entre 
Louie e a Picota, com que 
a prova terminou. 

0 ciclista do Lousa percor
reu os 9 quil6metros deste per
curse em 14 minutes e 8 se
gundos, passando para o pri
meiro Iugar da classificas;ao, 
at~ entao na posse de Fernando 
Mendes, do Zala. 

Assim, a classificas:ao geral 
da «5.• Volta ao Algarve» foi 
a seguinte: «1." Firmino Ber
nardino (Lousa): 2." Joaquim 
Andrade (Sangalhos); 3." Adc
lino Teixeira (Coelima); 4." 
Luis Teixeira (Coelima); 5." 

cuidadosamente preparada pe
los t~cnicos e especialistas 
daquela fflbrica italiana. 

Firmino Be.rnard ino (Lou~ 

111a) no csprinb final da 
cV Volta ao Algarve». 

Marco Chagas (Lousa); 6.• Alexandre Ruas (Coelima); 8." 19.• Carlos Santos (Lousa); 10.• 
Fernando Mendes (Zala); 7.• Jose Madeira (Campinensc); Floriano Mendes. (Sangalhos). 



REGIONAL 

ENCONTRO DE 
JORNAIS REGIONAIS 

DO ALGARVE 
Na vila de Olhao realizou-se 

o «III Encontro dos Jornais do 
Algarve», tendo o presidente do 
municipio local oferecido uma 
rece~o em honra dos jorna
listas ali reunidos. A organiza
~ao do encontro esteve a cargo 
de uma comissao constituida 
pelos representantes dos jornais 
«Folha de Domingo», «Sporting 
Olhanense» e «0 Tavira». 0 
encontro seguinte deverA reali
zar-se em 5 de Abril do pro
ximo ano, em Vila Real de 
Santo Antonio. 

No encontro deste ano foram 
debatidos, entre outros, os se
guintes temas: criayiio de uma 
Associayiio de Imprensa Algar
via, instalayao na zona central 
do Algarve, de uma oficina ·de 
fotogravura e concessiio do re
gime porte-pago a todos os pe
ri6dicos da regiiio. 

POTENCIAUDADES 
DA RIA 

DE AVEIRO 
Tecnicos de uma empresa 

norte- americana especializada 
no aproveitamento das riquezas 
de fundos marinhos estiveram 
em Aveiro, tendo como objec
tivo proceder a estudos sobre 
as possibilidades que esta re
giao lacustre oferece no capi
tulo da flora aquatica e das 
potencialidades salicicolas. 

Os trabalhos de prospecyiio 
que tern vindo a ser realizados 
incidem sobre a Area - a mais 
ampla de toda a ria - abran
gida pelo concelho da Murtosa 
e as pequenas ilhas vizinhas. 

NOVO SISTEMA 
ANTlPOLUICAO 

EM CACIA 
0 Centro de Produyiio Fabril 

de Cacia da «Portucel» vai dis
pender cerca de 500 mil contos 
na instalayiio de urn sistema an
tipoluiyiio, que devera estar a 
funcionar em pleno dentro de 
seis anos. 

Foi finalmente concluido e aprovado o procjecto para a futura Escola Superior de Educa~'io 
de Castelo Branco, a constituir na Quinta de S. Tiago e que ocupara uma area total de 25 mil 
metros quadrados, com accssos a realizar em nova area urbana. 0 inicio do seu funciomento 
esta previ~-to para o ano de 1981/82, segundo revelou o dircctor-gcral do Ensino Superior ao 
semamirio «Reconquista», editado naquela ddade. A Escola, que se destina a forma~;iio de pro
fessorcs, tern instala~oes que se desenvolvem por uma area de eonstru~iio de aproximadamente 
4.500 metros quadrados, incluindo os seguintes nucleos: grande «hall» de entrada, rcfcit6rio e 
saliio de convivio, salas de aula, gabinetes de professores, laborat6rios, centros de artes e oficios, 
sector de artes grafieas, salas de musica, anfiteatro, biblioteca, secretaria e admini stra~iio, servi~os 
e ginasio. Na area envolvcnte, que sera ajardin1da, prcve-se a instala~iio de urn campo de jogos. 

Em conferencia de impren
sa realizada recentemente, foi 
anunciado que, numa primeira 
fase agora iniciada, sera cons
truido urn dispositivo cujo custo 
rondara os cern mil contos e 
que permitirA a eliminay:io do 
caudal poluente despejado no 
rio Vouga. 

Paralelamente, serao tomadas 
medidas internas visando a re
duyiio da poluiyao nos sectores 
de preparayiio de madeiras, eva
porayiio de lexivias, caustifica
yiio, refinayiio de nos e da rna
quina de papel, cujo custo 
importara em cerca de 400 mil 
contos. 

No que rcspeita ao combate 
a poluiyiio aerea, as instala9oes 
vao ser dotadas de uma nova 
caldeira de recuperayiio de ga
ses e de uma chamine, com 
oitenta metros de altura. Com 
estes dispositivos conseguir-sc·a 
uma reduyiio de cerca de 98 por 
cento na poluiyao aerea. 

CENTRAL 
TELHONICA 
EM CHAVES 

DeverA concluir-se em breve 
a nova central telefonica de 
Chaves, com capacidade para 
5 mil telefones. Oryada em 
cerca de 45 mil contos, a nova 

central, logo que concluida, vai 
permitir descongestionar o trA
fego que faz «relais» em Cha
ves e que serve urn grande nu
mero de povoayoes vizinhas, 
entre as quais Vidago, Boticas, 
Galvao, Montalegre e Tran
vancas. 

FEIRA 
DO ARTESANA TO 

NO ESTORIL 

A Junta de Turismo da Costa 
do Estoril anunciou a pr6xima 
realizayiio da «XV Feira de 

artesanato - I Feira Interna
cional», pretendendo internacio
nalizar o certame atraves da 
participayiio de diversas repre
sentayoes estrangeiras. 

A Feira de 1979 visa uma me
lhor e maior divulgayao de 
objectos artesanais caracteristi
cos de muitas regioes do nosso 
Pais que ainda nao tinham figu
rado em anteriores edi96es; este 
objectivo levou a Junta a efec
tuar urn levantamento rigoroso 
do artesanato a nivel nacional, 
ao qual se seguirA uma selecyiio 
criteriosa, de forma a atingir 
urn nivel de qualidade que in
centive a exporta91io. 

Entretanto, foram introduzi
das duas importantes novidadcs 
na organizayao interna da 
Feira: urn cinema para cerca de 
250 pessoas, que exibira filmes 
sobre as regioes e paises repre
sentados e a uniformizayiio dos 
«stands» (medidas e materiais), 
de forma a melhorar os as
pectos funcional e estetico da 
Feira. 

Com esta dinamica a Junta de 
Turismo da Costa do Estoril 
conta atingir urn total de 200 
mil visitantes para o ccrtamc, 
numero perfeitamente possivel 
se atcndermos a evoluyao regis
tada nos dois ultimos anos: 
118 mil visitantes em 1977 e 
154 mil em 1978. 



0 calendArio das diversas rea
liza~ que a Comissao Regio
nal de Turismo do Algarve leva 
a efeito nos pr6ximos meses de 
Julho e Agosto,~ o seguinte: 

Julbo: 

DrAS I A 31 - Verao Mu
sical do Algarve. em toda a rc
giao algarvia; Festas de Verno, 
no Castelo de Silves; Feira do 
Livro ,em Lagos; Fcira da La
dra, em S. BrAs de Alponel. 

D!AS 2 A 7 - TCnis: Il l 
Tomeio clnter-S6cios». em Vi
lamoura. 

DIA 7 - Trof~u lnternacio
nal «Caneya» (Cruzeiros), em 
Vilamoura; Tomeio de Golf 
Pro-Am, em Vilamoura. 

DTAS 15 A 31 - Feira do 
Carmo, em Faro. 

DIAS 18 A 22- Gamao: t.• 
Tomeio clnter-Hot~is», em Vi
lamoura. 

DIAS 21 A 24- Copa de Es
panha (Cruzeiros), em Vila
moura. 

DIAS 21 E 22 - IT Festival 
de Musica de Jazz do Algarve. 
em Faro. 

OlAS 23 A 28 - Tenis: IV 
Torneio «<nter-Hoteis». em Vi
lamoura. 

Agosto: 

DJAS 4 A 10- 1 Scmana Tn
ternaeional de Vilamoura (Cru
zeiros), em Vilamoura. 

DIAS 6 A II - Tenis: V 
Torneio clnter-Hoteis», em Vi
lamoura. 

DIAS II E 12 - Grande Pr~
mio de MotonAutica na Praia 
da Rocha, em Ponimao. 

D!AS 12 A 19 - Festas de 
Verno da Vila de Louie. 

DlA II - I SAbado de Vo
leibol. em Vilamoura. 

D!A 13 - Festa e Feira da 
Nossa Senhora dos Navegantes, 
em Arma~o de Pcra. 

DIA 15 - Prova de Moto
nAutica, na Marina de Vila
moura. 

DrAS 17 E 18 - Judo· J.• 
Fim-de-Semana, em Vilamoura. 

OIA 18 - II SAbado de Vo
leibol. em Vilamoura. 

DIAS 19 E 20 - Festas da 
Vila, em Albufeira. 

DIAS 20 A 25 - Tcnis: VI 
Tomeio «lnter-Hoteis». em Vi
lamoura. 

DIA 25 - Screnata na \1a
rina de Ytlamoura. 

DlA 26 - Fe~tas de Santa 
Catarina, em Portimao. 

DIA 29 - Festas Populares 
em Sagres. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DA COMISSAO REGIONAL DE TURISMO DO ALGARVE 



- H(j! 
REGIONAL 

SERRA 
DA ESTRElA 

decidido dedicar o dia de aber
tura a cidade. Outros dias deste 
Festival serlio dedicados ao 
cmigrante, a crian~ e ao bom

e da ordem dos 25 mil con- beiro. 
tos o custo das obras de am
plia~o da barragem da Cova 
do Viriato, na Serra da Estrela, 
que t a principal fonte de abas
tecimcnto das redes de fomeci
mento de {lgua a cidade da Co
vilha e zona perif~rica. 

0 estudo do aumento da cota 
da barragem foi ordenado, M 
ja algum tempo, pela Camara 
Municipal da Covilhii, face aos 
calculos de consumo para os 
pr6ximos anos, e as obras, jfl 
aprovadas e com comparticipa
~o oficial garantida, deverao 
iniciar-se logo ap6s a entrada 
em vigor do Or~amento Geral 
do Estado, segundo informa~o 
do presidcnte da edilidade, Lo
pes Teixeira. 

FESTIVAL DE FOLCLORE 
NA GUARDA 

Urn «Festival de Folclore 
Nacional» vai realizar-se na 
Guarda, no decorrer das Festas 
da Cidade, que se realizam de 
22 de Julho a 5 de Agosto pr6-
ximos. Numa reunilio de cerca 
de duas dezenas de componen
tes da comissao de festas, foi 

REDE 
TElfFONICA 
DE OLHAO 

A rede telcf6nica de Olhao, 
que comporta actualmente 1.500 
telefones, vai ser ampl iada, pas
sando a ter uma capacidade 
para 10 mi l assinantes. As obras 
de amplia~o. que deverao estar 
concluldas este ano, foram de
terminadas na perspectiva de, 
em breve, Olhiio vir a ser ele
vada a catelloria de cidade. 

CENTRO SOCIAL 
DE SANTANA 

0 governador do distrito de 
Portalegre inaugurou o Centro 
Social c Cultural de Santana, 
ondc csta instalada a Junta de 
Freguesia, urn posto medico e 
urn salao para convlvio. 

Na altura, o chefe do distrito 
anunciou a popula~o que o 
abastecimento de flgua ao domi
cilio naqucla frcguesia serfl em 
breve uma realidade. 

Gois, viveu receotemente horns de esfu~iaote alcgria com 
o lan~mento da primeira pedra do novo aquartclameoto dos 
scus BombeirQS Voluntarios. Na verdade, o novo edificio coos
titui obra arrojada, pois trata -sc, qui~a, do melhor quartet de 
Bombeiros Volunt{trios do distrito de Coimbra, importando em 
ccrca de 14 mil conos, com comparticipa fi'oes oficiais da ordem 
dos 90 por cento, cabendo a Associafi'ilo os restantes 10 por ceoto 
e as despe&~s com o equipameoto, avaliado em cerca de 5 mil 
cootos.. 0 edificio, amplo e fuocional, fi cara instalado em area 
priveligiada, junto a estrada G6is-Arganil, oo local do eotroo
camento da ~i:rada do Vale do Ceira. 

A CORES 

Urn decreto do Goveroo R egional dos A'i'ores, publicado oo 
cDi:irio da Republica:., aprova o desenho da bandeira daquela 
Regillo Aut6noma e a partitura e letra do respectivo hioo. 

Rccorde-se que a baodeira dos A~orcs e brdoca c azul, 
tendo ao centro urn a.;or, eocimado por nove cstrelas (repre
scntando as nove ilhas do arquipcla,::o). Por outro Jado, o hino 
agora aprovado ~ o chino da autonomia:., origin{lrio do seculo 
passado. 

ENTRADA 
DE DIVISAS 

NOS ACORES 
0 total de divisas estrangeiras 

que cntraram nos A~res, du
rante o ano de 1978, ascendeu 
a 619 mil Contos. 

Este montante, agora divul
gado pelo lnstituto Nacional de 
Estatistica, equivale a um au
mento de 62,3 por cento em re
la~ao ao anode 1977, em que as 
entradas de divisas rondaram os 
418 mil contos. Em rela~o a 
1976 (282 mi l contos) o aumen
to foi de 140,2 por cento. 

PRODUcAO DE 
AGAR-AGAR 

As duas fabricas de algas 
existentes nos A'i'ores viio bene
ficiar de urn estatuto de prefe
rcncia, em rela~lio as suas con
g~nercs do continente, no que 
diz respcito a aquisi~o de algas 
colhidas na regiao. 

Segundo as cntidades respon
sflvcis pelo sector, esta medida 
protcccionista visa salvaguardar 
os interesses econ6micos regio
nais c defender a manuten~o 

dos postos de trabalho- cerca 
de cern - que as duas fAbricas 
de algas asscguram, a da ilha 
Terceira c a de S. Miguel. 

As algas, mat~ria-prima para 
o fabrico de agar-agar, sao apa
nhadas praticamente durante os 
mcscs do Verlio. Normalmente, 
os industriais do continente pa
gam aos apanhadores pre~s 

supcriores aos oficialmente ta
belados no arqui¢1ago. 

0 agar-agar~ exportado prin
cipal mente para os paises da 
CEE e Japao, e tern const ituido, 
nos ultimos anos, uma impor
tante fonte de divisas para os 
A~ores, cmbora a sua produ~o 
tenda a diminuir, (ace aos pre
~os pouco compcnsadores que 
se vern praticando na regiao. 

NOVO 
HOTEL 

Os A~ores vao contar, em 
breve, com mais uma moderna 
unidade hoteleira. Trata-se de 
urn hotel de cinco estrelas (cate
goria de luxo) que vai ser er
guido na Vista do Rei, na zona 
das Sete Cidades, e cujo ante
·projecto foi ja aprovado pela 
Ciimara Municipal de Ponta 
Del gada. 
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Po~l H!jl 
MADEIRA 

COLONIA: 
Fi'nalmente extinta? 

.. 
A fototrafia documenta urn aspecto da 
Confere~eia de IRJ,Jfensa levada a efeito 
lll!lo Cile-FOI'IIIl do FIIIChal. para a apre
~ do - de Tellnl Experinental * Cascais, .. tari eatre ll6s I estreia 
da 1*1 <A Mae · 

AS VISITAS 00 PRESIIOO£ 

PRIMEIRA IXPOSI~AO 
DO MUIEU MILITAR DA MADEIRA 

A 111m da Madeira passou a cootar com mais um scmanario 
regional, inlitulado cMadeira Hoje:., que se define como cplura
lista e indepeodeole:. e que procurara ccolmatar a falta de infor
ma~o que se faz scntir a partir desta r egiio, o mesmo acoole
cendo com a comuoidade madeireosc resideole na metropole:.. 

0 «Madeira Hoje:. e distriboido nos prioc:ipais postos de 
veoda da cidade de Lisboa, Porto e Coimbra, e tern a sua ~de 
oa cidade do Fuochal. 

INTERCAMBIO 
CULTURAL 

MADBRA4SRAEL 
A CAmara Municipal do Fun

chat assinou urn protocolo de 
interclmbio cultural com o mu
nicipio de Tel-Aviv-Yafo. 

0 acordo, assinado pelo pre
sidente da Cllmara funchalense 
e pelo reprcscntante da edili
dade daquela cidade israclita, 
visa estabelecer rela9-0es amiga
veis entre as duas cidades c 
prevli o intcrcllmbio de grupos 
folcl6ricos, desporlivos, de tra
balhadores ou estudantes, tec
nicos dos quadros municipais e 
exposi~es de arte. Por outro 
lado, ambas as partes acorda
ram em que as despesas de des-

loca~o serao suportadas pelos 
pr6prios, e as estadias pela mu
nici palidade anfitria. 

MADEIRA 
INTERESSA AD TURISMO 

SUL-AFRICANO 
Tudo indica que num futuro 

pr6ximo os sul-africanos irao 
passar as suas ferias a ilha da 
Madeira e, assim, descobrir as 
bclezas paisagisticas locais. A 
comprova-lo esta o facto de 15 
agentes de viagens da Africa do 
Sui se terem deslocado recente
mente a Madeira para estudar 
as possibilidades de dirigir cor
rentes turisticas do seu pais 
para aquela regiao aut6noma. 

MACAU 

EMISSOES 
DE TELEVIsAO 

Presidido pelo director do 
Centro de lnforma~o e Tu
rismo de Macau, Jorge Rangel , 
um grupo de trabalho esta pre
sentemente a estudar uma serie 
de propostas para a montagem 
de uma ou varias empresas de 
televisao naquele territ6rio sob 
administra~o portuguesa. 

Ioree Rang•l 

Tres das propostas referem
·se a transmissiio de programas 
atraves de cabo, enquanto que 
uma outra, que reune capitais 
de Macau e Hong-Kong e inclui 
tecnologia japonesa, pretende a 
transmissao por radiodifusao. 

Actualmente, Macau recebe a 
televisao a cores de Hong-Kong, 
distribuida por quatro canais 
(dois em chines e dois em in
glcs). Nalgumas zonas da cidade 
e tambem possivel captar a tele
visao chincsa, nomcadamente a 
sua emissao a cores destinada 
a regiao de Cantao. 

Por outro !ado, e dentro de 
um prazo relativamente curto 
- trcs mescs. segundo afirmou 
o eng. Paulo Alves, respons{lvel 
pelos Correios e Telecomunica
~oes do territorio - Macau po
derll ter liga9-0es telefonicas di 
rectas com a cidade de Pequim 
(Beijing). 

Neste momento, estlio a de
correr contactos entre responsa
veis de Macau e de Hong-Kong 
com vista a fixa~o das taxas 
de utiliza~ao, na medida em 
que o citado circuito telef6nico 
funcionara at raves desta colonia 
britllnica. 

UNIVERSIDADE 
INTERNACIONAL 

DE MACAU 
A Universidade Intemacional 

de Macau come~ra a funcionar 

no pr6ximo mes de Outubro, 
propondo-se, segundo vern con
signado nos seus estatutos, ser 
«urn autcntico centro de estudos 
da civiliza~ao portuguesa no 
Oriente» e simultaneamente «re
criar no microespa~ macaense 
a sua tradi~o hist6rica de pon
to de convergcncia de ra~s e 
de dialogo de civiliza~oes, espe
cialmente da portuguesa e da 
chinesa». 

0 arranque da Universidade 
foi anunciado durante uma reu
niao realizada naquele territ6-
rio, sob a presidcncia do gover
nador Melo Egidio e com a pre
sen~ do director do Gabinete 
de Macau em Lisboa, Morais 
Santos, o qual anunciou, na 
oportunidade. que o Mioisterio 
dos Neg6cios Estrangeiros dart 
todo o apoio a nova Universi
dade, apoio que serA coorde
nado c intcnsificado corn a pro
xima entrada em fun~oes da 
Direc~ao-Geral de Coopera~o. 

GRA VURA PORTUGUE~ 
EXPOSTA 

EM HONG-KONG 
Uma exposi~o de gravura 

portuguesa contemporanca es
tevc patcnte no «Arts Centre» 
de Hong-Kong. A referida ex
posi~ao, que reuniu trinta tra
balhos de vinte e nove artistas 
portugucses, foi rcalizada na 
sequencia de urn acordo de in
tercambio cultural estabelecido 
entre o Museu Luis de Camoes, 
de Macau, e o «Hong-Kong 
Arts Centre». Os trabalhos, to
dos da d~da de setenta, sao 
obra de artistas membros da 
Sociedade Cooperativa dos Gra
vadores Portugueses. 

Durante a cerimonia da aber
tura da exposi~o. o conserva
dor do Museu Luis de Camoes, 
Ant6nio da Concei~ao Junior, 
afirmou que tal iniciativa cons
tituia «urn sinal de interesse e 
de boa vontade de Lisboa» e su
blinhou que a mesma contri
buiu para «projectar uma na 
outra as nossas cidades», acres
ccntando que Hong-Kong e Ma
cau, apcsar das suas diferen~s. 
tern grandes afinidades que de
vern ser exploradas. 



0 nosso Pais aderiu ao Conselho da 
Europa em Setembro de 1976, depois de 
cumpridos os necessaries requisitos insti
tucionais, com a promulga~iio da Consti
tui~o e as elei~iies da Assembleia da 
Republica e do Presidente da Republica. 

Na citada entrevista, o ministro Frei
tas Cruz considerou que «a adesiio de 
Portugal foi particularmente importante 
para o Conselho, por se tratar do pais 
europeu oeidental ha mais tempo privado 
de institui~iies demoerflticas». Por outro 
lado, conforme recordou Freitas Cruz, 
ainda antes da adesiio portuguesa ter sido 
formalizada, o Conselho aprovou urn pro
grama especial de coopera~iio econ6mica 
com o nosso Pais, sendo ainda de real~r 
que o Fundo de Restabelecimento - orga
nismo financeiro da institui~o- concedeu 
a Portugal diversos empr~stimos para fins 

I e o Mundo 

Portugal e um dos paises europeus 
ccujos cidadilos mais salvaguardados tem 
os direitos consignados nas respectivas 
conslitui~es», declarou a Anop o ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros, a prop6sito da 
cdcbra~lo do 3.• aniversa.rio do Cooselbo 
da Europa, institui~o que reune presen
tt mente 21 democracias parlameotares. 

sociais, em condiyiies particularmente van
tajosas. 

A integra~iio de Portugal no Conselho 
da Europa significa co reconhecimento 
formal e colectivo pela Europa do regime 
drmocr(llico portugues e as possibilidades 
de coopera~o politica com os restantes 
20 paiscs. quer ao nivel governamental, 
110 Comite de Ministros do Conselho, 
quer a nivel parlamentar, na sua Assem
blcia consultiva», disse Freitas Cruz. 

Rcferi ndo-se as vantagens decorrentes 
d~.osta integra~o. o titular da pasta dos 
l'/cg6cios Estrangeiros sublinhou ca possi
bllidade de tecnicos c funcion{uios portu
gucscs dcbatcrem com tecnicos e funcio
narios de outros paises numerosos assuntos 
da sua cspecialidade», asscgurando «as 
condi~iics que permitam a adcsiio de Por
tugal a multi plas conven~oes europeias». 
Simultaneamente, a participa~o de Por
tugal no Conselho da Europa permitiu 
n:for~ar os direitos e as garantias de todos 
os cidadaos portugucscs, nomeadamente 
ap6s a ratifica~o, pelo nosso Pais, da 
Convcn~o Europeia dos Direitos do Ho
mem e do reconhecimento da j urisdi~o do 
Tribunal Europeu e do dircito de peti~ao. 

A tcrminar, Freitas Cruz salientou que 
os paises membros do Conselho da Eu
ropa, «Sejam quais forem as suas dife-
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22 r~n~s hist6ricas, culturais, rcligiosas, poli
ttcas e econ6micas, optaram todos por 
uma conce~o da dcmocracia que tern 
como «pcdra de toque» o respcito, por 
purte do Estado, dos dircitos e liberdades 
fundamentais dos cidadaos». 

.. .. .. 
.. .. .. 

.. .. .. 
.. .. 

Principais objcctivos 
do Consclho da Europa 

0 Consclho da Europa <: a mais antiga 
irstitui~ao politica de ambito europeu. 
Fundado em 1949, em Londrcs, o Conselho 
tern actualmente a sua sede em Estras
burgo, dispondo de urn Comit<: Ministerial, 
de uma Assembleia Parlamcntar e de urn 
St.cretflrio. 

Trinta anos ap6s a aprova~iio dos scus 
estatutos, o Consclho da Europa continua 
a prosseguir os mesmos ob)ectivos que 
presidiram a sua cria~iio· contribuir para 
uma maior unidade europeia, melhorar as 
condi~cs de vida e desenvolver os valores 
h•:manos na Europa, defender os prinel
pios da democracia parlamentar e os Di
reitos do Homem. 

Qualquer Estado europeu pode tor
nar-sc membro do Conselho desde que 
reconhe~ os objectivos que cste se prop(ie 
atingir. Actualmcnte, sao 21 os Estados 
membros da organiza~o : Alemanha Fe
deral, Austria, B<:lgica, Chipre, Dinamarca, 
Espanha, Fran~. Gr<:cia. Holanda, IsHI.n
dJa, Itfllia, Liechtenstein, Luxcmburgo, 
Malta, Norucga, Portugal, Reino Unido, 
Su<:cia, Sui~ e Turquia. 

•• • • .. .. .. 
• .. .. .. .. 

0 Comite de Ministros 
e a A.ssembleia Parlamcntar 

Composto pelos ministros dos Neg6-
cios Estrangeiros dos paises membros, o I Comit<: de Ministros <: o 6rgao respon
sflvel pelo conjunto de actividades do Con-

em & lrasburgo; a.sp~do de uma das u'~Oe• da A'ssembleia Pulamentar do Coa-

selho da Europa e pela aq:iio comum 
desenvolvida junto dos respectivos Go
vernos, pronunciando-se igualmente sobre 
as recomenda~es formuladas pela Assem
bleia Parlamentar ou sobre as propostas 
~ubmetidas a sua aprecia~o pelos comit<:s 
de peritos. 

As decisoes do Comit<: de Ministros 
podem tomar a forma de «resolu~ocs» 
- definindo as medidas comuns rccomcn
d<odas a cada urn dos Governos -, de «Con
vt·n~ao» ou de «acordo». tendo, ncstcs 
itltimos casos, for~a de obrigatoricdadc 
para os Estados que os ratifiquem. 

A Assembleia Parlamcntar do Conselho 
da Europa foi o primeiro parlamento intcr
nacional da Hist6ria. Embora nao dispo
nha de poderes legislativos, descmpcnha 
urn papel particularmente importante, ja 
que. atraves do envio de recomenda~oes 
ao Comite de Ministros, suscita uma ac~ao 
europeia conjunta na resolu~o dos mais 
diversos problemas. A Assembleia <: cons
tituida por 170 deputados e reune trcs vezes 
por ano, a par dos trabalhos das comissoes 
parlarnentares especializadas. 

0 Secretariado do Conselho da Europa 
disp(ie de cerca de 750 funcionflrios, recru
tados nos paises membros. 

... .... 
... .. 
... .. 
... .. .. ... .. 

Freitas Cruz em Estrasburgo 

0 ministro dos Neg6cios Estrangciros 
participou na reccnte reuniao do C'omit<: 
dl. Ministros do Conselho da Europa. reali-
7ada em Estrasburgo. Na ocasiiio, o embai
xador Freitas Cruz assinou urn acordo 
sobre supressao de vistos para rcfugiados, 
uma conven~ao c urn protocolo adicional 
S(lbre imunidades dos Estados e quatro 
outras conven~oes referentes, respcctiva
mente. a au~ilio judiciflrio mutuo em 
materia penal. obten~o no cstrangeiro de 
informa~oes e provas em mat<:ria admi
nistrativa, transmissiio de proces~os penai~ 
.: valor internacional de decisoes repre~
sivas. 

Entrctanto, uma delega~o portuguesa 
participou nos trabalho da Assemblcia 
Parlamentar do Conselho da Europa Esta 
delega~o. eleita pela Assembleia da Repu
blica ,era constituida pelos deputados Sal
gado Zenha, Tito de Morais e Manuel 

Alegre, do PS, Amandio de Azevedo (PSD), 23 
Lucas Pires (CDS), Carlos Carvalhas (PCP) 
«= Rui Machete (independente). 

No decurso dos trabalhos, o dcputado 
Tito de Morais foi eleito para urn dos doze 
lugares da vice-presidencia daquela Assem
blcia Parlamentar. Nessa qualidade, presi-

Tilo de Morais 

diu a parte de uma das sessoes reahzaoas 
\'ffi Estrasburgo. Assinale-se que foi esta 
a primeira vez que urn deputado portugues 
presidiu a uma sessiio da Assembleia do 
Consclho da Europa. 

Reforma Administrativa 

Uma missao de peritos do Conselho da 
Europa estcve em Portugal, durante uma 
semana, com o objcctivo de colaborar na 
ref orma da administra~o publica portu
gucsa. 

Constituida por peritos franccses, ingle
•c.s. italianos, alemaes e austriacos, esta 
dtlcga~iio teve divcrsas reunioes com tec
Pico~ da Sccretaria de Estado da Admi
nr\lrac;:ao Publica e foi recebida pelo secre
t:~rio de E~tado daquele departamento, 
ftgucircdo Lope~ . 

Entre os assuntos analisados nas citadas 
n uniocs figuraram. nomeadamente, a estru
wra e programa da Secretaria de Estado 
d:t Administra~o Publica, o plano da 
Reforma Administrativa e o regime juri
dico do funcionalismo publico. 

&.te programa de coopera~o entre o 
Consclho da Europa c Portugal preve, 
entre outras iniciativas, a cria~o de uma 
c~trutura imcgrada de reforma e modemi-
711~0 da administra~o publica do nosso 
Pais.• 
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PORTUGAL 
E A 

A comjssio executiva da Comunidade 
.Economica Europeia (CEE) dirigiu um 
apelo aos seus ministros para apoiarem 
as propostas de Portugal tendentes a me
lborar o acordo comercial de 1972, segundo 
foi anunciado em Bruxelas. A referida 
comissio considera que o novo acordo 
entre Portugal e a CEE, que entra em 
vigor no proximo ano, deveril ter em 
conta a situa~o dificil da economia portu
guesa e o ja elevado nivel das redu~es 
tarifarias. 

A comissao executiva da CEE prop6s, 
para os pr6ximos tras anos. a suspensao de 
novos cortes tari(arios, especialmente em 
pe.~as para autom6veis, produtos oleagi
r.osos, equipamentos fotografico, rel6gios, 
papel, tcxteis e maquinas-(erramentas, e a 
imposi~o de novas tarifas para proteger 
outras industrias portuguesas e as restri
~oes a importa~ao de autom6veis. 

A Comunidade eliminaria algumas ta
rifas, mas manteria uma quota para as 
importa~oes de papel e cartao portugueses, 
baixaria as tarifas para as conservas, 
at•mentaria a quota para os vinhos e lico
res e reduziria igualmente tarifas para 
novas importa~oes de frutos e legumes 
portugueses. 

A comissao executiva da CEE referiu 
que o d~fice comercial de Portugal com 
os paises membros da Comunidade atin
giu cerca de 45 milhoes de contos no 
ano passado de acordo com os dados 
do Instituto Nacional de Estatistica que 
publicamos nesta sec~o, na noticia sobre 
«Com~rcio Externo» - e sublinhou que a 
necessidade de desenvolver a industria 
portuguesa, para possibilitar a entrada do 
nosso Pais na Comunidade, imp(ie uma 
protec~o «razoflvel». 

Sede da Comunidade Econ6m ira Euro p~i_a. tm Bru,tlaJ. 

Ainda segundo aquela comissao, as tcr urn papel mais activo, ap6s a reestru
proposas agora apresentadas dariam urn tura~iio da Comissao para a Integra~o 

tratamento preferencial a 77 por cento dos Europeia» e as empresas «deverao prepa
produtos agricolas portugueses. .-guentar a concorrencia que o desarma-

Estas propostas foram divulgadas em rar-se o mais rapidamente possivel para 
Bruxelas na sequencia da visita que o mento alfandegflrio provocarfl». 
presidente da Comissao para a Integra~o 
furopeia, Pedro Pires Miranda, efectuou 
.'• capital belga, oode participou numa reu
niiio com as autoridades comunitflrias. 

E•&· Pedro Plru Mlruda 

Na ocasiiio, Pires Miranda considerou, 
em declara¢es a imprensa, que as di li
gcncias para a revisiio do acordo com 
a CEE de 1972 e do protocolo de 1976 
- documentos particularmente importan
tes no quadro da futura integra~iio do 
nosso Pais nas Comunidades - estiio bern 
encaminhados. 

0 presidente da Comissao para a lnte
gra~o Europeia anunciou, por outro lado, 
que se vao em breve iniciar cursos de 
forma~o para funcionflrios do Estado e 
de empresas privadas, no sentido de os 
prcparar para as tarefas que implica a 
adesiio de Portugal a CEE, Pires Miranda 
acentuaria, a prop6sito, que tal objectivo 
rcquer, a nivel nacional, uma grande par
ticipa~o. tanto do sector publico, como 
do privado. «Os Ministerios - disse - vao 

Campaoba de Esd arecimento sobre a 
lntegra~o de Portugal na CEE 

A fim de preparar o Lan~mento de 
l'ma campanha de esclarecimento, a escala 
nacional, osbre as principais questoes 
decorrcntes do processo de adesao de Por
tugal a CEE, o presidente da Comissao 
rara a Integra~o Europeia teve uma reu
uiiio de trabalho com os representantes da 
banca nacionalizada, das principals confe
<icra~ocs empresariais (CIP, CAP e CCP) 
c, ainda, das associa~oes industrials e 
c"merciais de Lisboa e Porto. 

De acordo com o projecto ja elabo
rndo, a campanha serf! coordenada e dina
mizada pclo Sccretariado para a Integra~ao 
Europcia, em colabora~iio di recta com as 
<'lltidades acima referidas, e consistira na 
r.:aliza~o. em localidades que ocupam 
posi~iio socio-econ6mica de especial des
taque. de col6quios dedicados a temas 
~;~rais sobre as rela~oes entre Portugal e 
a Comunidadc Econ6mica Europeia e as 
rl./oes da adesao do nosso Pais aquela 
organiza~o. bern como temas especificos 
apropriados a natureza das actividades 
ccon6micas das respectivas regioes. 

Pretende-se que esta iniciativa, que 
deverfl ~r desenvolvida no decurso do 
corrente ano, tenha igualmente a partici
p .. ~o activa de outras entidades, nomea
damente deparamentos oficiais, insti tui~oes 
publicas, universidades e confedera¢es 
sindicais .• 



0 Conselho de Seguran~ das Na~oes Uoidas foi presidido, DO passado roes de Maio, pelo 
representaote permanente de Portugal na ONU, embaixador Vasco Futscher Pereira. 

A presidencia daquele importante 6rgiio das Na~oes Uoidas e rotativa, sendo exercida, 
mensalmcnte, por cada um dos paises oele representados. Foi esta a primeira vez que Portugal 
dcsempcnhou tais fun~es. 

Recorde-se que 0 DOSSO Pais e membro da ONU desde 1955, tendo sido eleito, DO aoo 
passado, membro do Conselho de Seguran~ para o bieoio 1979/80. 

Em Abril deste aoo, Portugal foi tambem eleito, por unanimidade, para presidir a Comissao 
da ONU encarregada de analisar a situa~o dos «Colonatos israelitas em Estados arabes ocupados 
e a situa~o da cidadc santa de Jerusalelll». D esta Comissao, criada pelo Conselho de Seguran~, 
fazcm igualmente parte a Bolivia e a ZAmbia. 

SENADOR 
EDMUND MUSKIE 

EFECTUOU 
CONTACTOS 
EM USBOA 

0 senador norte-americano 
Edmund S. Muskie deslocou-se 
.a Lisboa, na qualidade de en
viado oficial do presidente dos 
EUA, James Carter, tendo-se 
avistado com o Presidente da 
Republica, general Ramalho 
Eanes, com o Primeiro-minis
tro, Mota Pinto, e com delega
foes do PS, PSD e CDS. 

Nesses contactos, Edmund 
Muskie expos os principios da 
politica norte-americana para a 
Europa e manifestou a inteira 
disponibilidade dos Estados 
Unidos para a prossecu~ao da 
assistencia econ6mica a Por
tugal, em todos os sectores cujas 
carencias se relevem mais pre
mentes. 

Numa breve conferencia de 
imprensa, Edmund Muskie 

que e presidente da Comissao 
do Senado para o Or~mento, a 
qual aprecia todos os projectos 
do Governo dos EUA, nomea
damente quanto a ajudas ex
ternas com implica~oes nos do
minios econ6micas, financeiro 
e militar - real~ou os tradi
cionais la9os de coopera~o e 
amizade que unem os dois pai
ses, «ambos empenhados no 

Edmund Musltie 

progresso e na salvaguarda dos 
principios e das institui~oes de
mocraticas do Ocidente». 

UN lAO 
INTERPARlAMENTAR 

0 deputado portugues Rodol
fo Crespo (PS) foi elei to vice
-presidente da comissao dos 
territ6rios nao-aut6nomos da 
Uniao Interparlamentar (UIP), 
no decurso da reuniao da Pri
mavera daquela organiza~o in
ternacional, que teve Iugar em 
Praga (Checoslovaquia). Para o 
referido deputado, esta escolha 
constitui «uma honra para si 
e para o Pais», traduzindo «o 
reconhecimento do prestigio 
que Portugal adquinu depois 
do 25 de Abril». 

Nesta reupiao oa Prir. ·avera 
da Uniao Interparlamentar par
ticiparam deputados de 73 pai
ses, distribuidos pelas cinco 
comissoes da organiza~ao. Por
tugal esteve representado por 
uma delega~o chefiada por Ro
dolfo Crespo e que integrava os 
deputados Ant6nio Esteves 
(PS), Cunha Leal (independen
te), Aida Nogueira (PCP) e 
Henrique Morais (CDS). 

A Uniao Interparlamentar d~ 
cidiu unanimemente que os par
lamentares dos paises membros 
deverao pressionar os respec
tivos Governos para acelerar o 
processo de desanuviamento e 
garantir urn desarmamento efcc
tivo e controlado - anunciou 
Rodolfo Crespo a Anop, ao rc
gressar a Lisboa. 

Na rcuniao foi ainda deci
dido, nomeadamcntc, condenar 
o regime de «apartheid» e nao 
reconhecer as elei96es na Na
mibia. Por outro !ado, os tra
balhos da comissao de assuntos 
econ6micos e sociais foram de
dicados exclusivamente ao Ano 
Internacional da Crian~a, tendo 
os parlamentares deliberado 
contribuir para a publica~iio de 
legisla~o que vise melhorar a 
situa~o da crian~a nos varios 
paises. 

No dominio do ambiente foi 
abordada a questao do cha
mado «dircito de espa~o», deli
berando-se aperfei~oar a legis
la~ao sobre problemas da po
lui~o atmosferica. 

Os parlamentares da UIP 
aprovaram a admissao de mais 
cinco paises na organizavao: 
Mo~mbique, Bangladesh, Viet
name, Republica do Yemen e 
Filipinas. 

As decisoes agora tomadas 
em Praga serao ainda subme
tidas a pr6xima reuniao de 
Outubro da Uniiio Interparla
mentar, a realizar em Caracas. 

Recorda-se que a Uniiio In
terparlamentar {: a unica orga
nizayao internacional que agru
pa representantes de parlamen
tos de todo o mundo, tendo 
como objectivo essencial o de 
fomentar a colabora~ao entre os 
Estados para a consolidaviio e 
desenvolvimento das institui
v6es representativas e para 0 

estabelecimento da paz e da 
coopera~o entre os povos, se
gundo os principios enunciados 
na Carta das Na96es Unidas. 
A Assembleia da Republica 
aderiu a UIP em Junho de 1977, 
tendo-se realizado em Lisboa, 
no ano passado, a primeira das 
duas reunioes anuais da organi
Z39iio, a chamada reuniao da 
Primavera. 
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DESENVOLVIMENTO 
DAS RElACOES 

LUSO-ANGOlANAS 
A desloca~o a Luanda de 

uma delega~o portuguesa, che
fiada pelo secretArio de Estado 
da Marinha Mercante, Jos6 da 
Silva Domingos, foi considera
da, no comunicado conjunto di
vulgado no final da visita, como 
«mais uma importante contri
bui~o para o estreitamento e 
fortalecimento das rela~oes 
entre os dois paises». 

Na capital angolana, aquele 
membro do Governo portugucs 
e o vice-ministro dos Transpor
tes da Republica Popular de 
Angola, Julio de Almeida, assi
naram urn acordo de transpor
tes maritimos entre os dois pai
ses e urn outro conv6nio espe
cial de coopera~o no mesmo 
dominio. No citado comunicado 
conjunto sublinloa-sc que a assi
natura dcstcs documcntos cons
titui uma «execu~lio prntica» 
do acordo geral de coopera~o 
firmado em Bissau, no ano pas
sado, pelos presidentes Rama
lho Eanes e Agostinho Neto. 

Em declara~oes A imprensa, A 
sua chegada a Lisboa, o sccrc
tArio de Estado da Marinha 
Mercante referiu-se As vanta
gens mutuas que poderiio advir 
dos dois novos conv6nios, qucr 
pclo montante anual dos pro
dutos que a frota portuguesa 
transporta de Angola, quer pela 
coopera~lio tecnol6gica que, 
ncste dominio, o nosso Pais 
poderA fornecer As autoridad01> 
angolanas. 

Coopera\'iiO no sector 
da energia el~ctrica 

As condi~es de trabalho dos 
cooperantes portugueses que 
prestam servi~o em Angola, no 
sector de energia el~trica, pas
sam a estar regulamentadas 
atraves de urn aeordo bilateral 
assinado pelo secretArio de Es
tado da Energia e Jndustrias de 
Base, Hugo Fernandes de Jesus, 
no final da visita que efectuou 
Aquele pais africano, chefiando 
uma delega~lio portuguesa. 

Neste documento, segundo 
dcclarou Hugo de Jesus, pre
vem-se os termos em que se 
processarA a assistencia tecnica 
de Portugal A Republica Po
pular de Angola, no dominio 
da energia electrica, e estipu
lam-se, simultaneamente, as 
condi~es de que disporao os 
trabalbadores portugueses que 
desejem prestar servi~o naquele 
sector da industria angolana. 

0 recrutamento de cooperan
tes ficarA a cargo da empresa 
publica Electricidade de Portu
gal (EDP), que se responsabili
zarA tamb6m pela forma~o tec
nica do pessoal qualificado que 
irA trabalhar em Angola. 

0 presente convenio integra
-se - tal como os anteriores -
no limbito do acordo geral de 
coopera~iio entre os dois paises, 
o qual, recorde-se foi ratificado 
pcla Assembleia da Republica 
no inicio deste ano. 

Durante a sua estada em 
Luanda, a delega~o chefiada 
pelo secretArio de Estado da 
Energia e Industria de Base 
analisou com as autoridades an
golanas a hip6tese de introdu
~o de alguns reajustamentos 
estatutArios na «Sociedade An
golana de Empreendimentos 
para Fornecimentos de Energia 
Elcctrica» (Sonafe), na qual a 
participa~o portuguesa ascende 
a 30 por cento. 

Face a urn eventual aumento 
do capital social da referida 
empresa- de 600 mil para urn 
milhiio de contos -, Hugo de 
Jesus informou as autoridades 
de Angola de que o Govemo 
portugucs tern inten~ao de man
ter a sua actual percentagem de 
participa~iio. Nesse sentido, fi
cou acordada a constitui~o de 
duas comissoes t6cnicas que 
irao estudar a eleva~o do capi
tal social da Sonafe e os reajus
tamentos a efectuar no seu 
pacto social, tendo em conta a 
reestrutura~o do sector e a 
possivel cria~o de uma em
presa nacional de electricidade 
em Angola. 

Recrutamento de professores 

Estiio a decorrer negocia~es 
entre a Embaixada de Angola 

em Lisboa e os Minist6rios dos 
Neg6cios Estrangeiros e da 
Educa~o e Investiga~o Cien
tifica com vista ao recrutamento 
oficial de professores portu
gueses para aquele pais afri
cano. 

Recorde-se que o Governo de 
Angola anunciara recentemente 
a inten~iio de contratar em Por
tugal cerca de mil professores 
para leccionarem em e:.colas 
secundArias, medias e ~uperio
res. Nessc sentido, realizou-se 
uma reuniiio entre o embaixa
dor angolano, Adriano Scbas
tiao, e os ministros Freitas Cruz 
e Valente de Oliveira, para de
bate de questoes relacionadas 
com o numero rle professores 
a contratar, habilita9oes mini
mas exigidas e salArios pro
postos. 

RATiftAcAO 
DE ACORbOS 

DE COOPERAcAO 
ENTRE 

PORTUGAL E 
S. lOME 

E PRINCIPE 
Em cerim6nia realizada em 

Lisboa, no PalAcio das Necessi
dades, o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, Freitas Cruz, e o 
cmbaixador de S. Tome e Prin
cipe na capital portugucsa, FIA
vio Pires dos Santos, procede
ram A troca dos instrumcntos 
de ratifica~o do acordo geral 
de coopera~ao e amizade entre 
os dois paises. Na ocasiao, fo
ram igualmente trocados os ins
trumentos de ratifica~ao dos 
acordos judiciArio c de coope
ra~o cientifica e tccnica. 

Recorde-se que o rcferido 
acordo geral de coopera~o e 
amizade luso- santomense foi 
assinado em Julho de 1975. 
Posteriormente, Portugal e a 
Republica Democrntica de S. 
Tom6 e Principe firmaram jA 
17 acordos de coopera~o em 
dominios especificos. 

0 convenio relativo A coope
ra~o e amizade estabelece a 

prntica de consultas mutuas e o 
estudo conjunto de formas de 
colabora~o a nivel mjlitar, 
tendo em vista a manuten~o da 
paz e a defesa dos i nteres<~ de 
ambos os paises. 

0 tmbaisador Fli.-io Pirt:s 
dos SantoJ , falaado ao de
curso da «rim6n_ia 

Ap6s a troca dos instrumen
tos de ratifica9iio, o ministro 
Freitas Cruz afirmou que a coo
pera~o luso-santomense consti
tui «o exemplo que devemos 
apresentar no grande en<.C'ntro 
em que todos os paises, da Eu
ropa e da Africa, do Norte e do 
Sui, se empenham tanto, hoje 
em dia, em promover». Depois 
de salicntar que «Portugueses e 
Santomenses estiveram, desde 
sempre, empenhados em mllnter 
as mais estrei•.ls e efectiv,ts li
ga9oes no campo cultur.\1», o 
titular da pasta dos N•·g6cios 
Estrangeiros IC~criu-se as pers
pectivas de colabora9iio at-ertas 
pclos acordos agora ratificados, 
acresccntando: «Desde a lingua 
que nos aproxima, A Hist6ria 
que nos une, ate a economia 
que nos complementa - sao 
tudo factores que devem orien
tar o caminho riquissimo que 
devemos percorrer paralelamen
te». 

0 embaixador FIAvio dos 
Santos considerou, por seu tur
no, que a troca dos instrumen
tos de ratifica~o dos citados 
acordos representa urna reafir
ma9iio da «lese bern contem
poranea da necessidade e vali
dade de uma sa e mutuamente 
proficua coopera~o entre os 
dois paises». 0 diplomata san
tomense acentuou ainda que o 
seu pais encara «com optimismo 
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a coopera~ao com Portugal», 
na certeza de que ambas as 
partes «Saberiio honrar condi
gnarnente os compromissos so
beranamente assumidos e, como 
efeito secundario, provar que 
somos capazes de contribuir, 
embora de uma forma modesta, 
para urn melhor entendimento 
entre os homens». 

COOPERACAO 
LUSO-fSPA~HOlA 

corde-se que competira a este 
organismo coordenar as ac~es 
conduccntes a concretiza~o do 
Tratado de Amizade entre Por
tugal e Espanha, assinado em 
Novembro de 1977. 

Referindo-se aos temas das 
conversa~oes que teve com o 
seu hom6logo espanhol, o mi
nistro dos Neg6cios Estrangei
ros disse que haviam sido abor
dadas questoes relacionadas 
com o processo de integra~o 
de Portugal e da Espanha na 
Comunidade Econ6mica Euro
peia, bern como problemas 

A cerim6nia da constitui~ao decorrentes da constru~ao em 
do Conselho para a Coopera~o Espanha de centrais nucleares, 
Luso-Espanhola e a assinatura em zonas pr6ximas das fron
do acordo que estabelece o re- . teiras portuguesas, tendo ficado 
gime de dispensa de passaportes decidida a pr6xima realiza~o 
para cidadaos portugueses e es- de conversa~es mais pormeno
panh6is que transitem de urn rizadas sobre este ultimo assun
para o outro pals, marcaram os to. 
momcntos mais relevantes da A explora~o pela TAP de 
visita oficial de dois dias que uma carreira aerea regular entre 
o ministro dos Neg6cios Es- Lisboa e Barcelona, e a conve
trangciros, embaixador Freitas niencia da abertura permanente 
Cruz, efectuou a Madrid. de alguns postos fronteid~os 

Frtilas Cru.& e Ma.rcdiao Ortjl 

Durante a sua permanencia 
na capital espanhola, Freitas 
Cruz {oi recebido pelo rei D. 
Juan Carlos e pelo primeiro
-ministro, Adolfo Suarez, e teve 
conversa~oes com o ministro 
das Relayoes Exteriores, Marce
lino Oreja. 

Em declarayoes a imprensa, 
no termo desta visita oficial, o 
embaixador Freitas Cruz reve
lou que 0 recem-constituldo 
Conselho para a Coopera~o 
Luso-Espanhola reunira pela 
primeira vez, em Lisboa, no 
pr6ximo mes de Outubro. Re-

(Fuentes de Onoro-Vilar For
moso, Badajoz-Caia e, possivel
mente, Tuy-Valen~ do Minho 
e Ayamontc-Vila Real de Santo 
Ant6nio), com vista a facilitar 
o turismo c o transito de emi
grantes, Coram outros temas tra
tados. 

No que rcspcita a eventual 
entrada da Espanha na NATO, 
Freitas Cruz afirmou que «Por
tugal apoia totalmcnte e sem 
ambiguidadeS» tal pretensao es
panhola. 

Os dois ministros e os seus 
colaboradores debateram igual-

mente o fomento das rela~es 
culturais, destacando-se, oeste 
ambito, a pr6xima cria~o de 
urn Instituto Portugues em Ma
drid, o ensino da lingua portu
guesa em cinco universidades 
espanholas e o ensino do caste
lhano em tres universidades 
ponuguesas. Medidas para fa
cilitar a escolariza~o dos filhos 
dos portugueses residentes em 
Espanha foram tambem objecto 
de analise especial. 

A aplica~iio do acordo de 
pescas luso-cspanhol, reccnte
mente assinado ,as rela~es co
merciais entre os dois paises 
ibericos, no ~mbito da EFTA, 
e a posslvel indemniza~o, por 
Portugal, dos cidadaos espa
nh6is afectados pelas medidas 
de nacionaliza~o e expropria
~o tomadas ap6s o 25 de Abril 
de 1974, foram assuncos igual
mente abordados por Freitas 
Cruz e Marcelino Oreja, du
rante as conversa~oes. 

MINISTRO POlACO 
Vlmou 

PORTUGAL 
Portugal e a Pol6nia vao 

analisar as possibilidades de 
desenvolvimento da coopera~o 
econ6mica em determinados 
sectores, designadamente na 
constru~iio c rcpara~o naval e 
na metalomccanica, segundo se 
refere no comunicado conjunto 
divulgado no final da visita 
oficial de tres dias que o mi
nistro polaco dos Neg6cios 

Emil Wojlanek 

Estrangeiros, Emil Wojtaszek, 
efectuou ao nosso Pais. 

Durante a sua estada em Lis
boa Emil Wojtaszek foi recebi
do pelo Presidente da Repu
blica, pelo presidente da Assem
bleia da Republica e pelo Pri
meiro-ministro, e teve conver
sa~es com o seu bom6logo 
portugues Freitas Cruz. 

De acordo com o citadoco
municado conjunto, as conver
sa~es entre as delega~es de 
Portugal e da Pol6nia desenro
laram-sc «num ambiente de 
grande cordialidade e compre
ensao mutua» e permitiram 
uma analise detalhada das rela
yOes entre os dois paises, em 
especial no ambito da coope
ra~o bilateral. Naquele do
cumento sailenta-se, a prop6-
sito, que, «alem dos objectivos 
ja alcan~dos», existem ainda 
«numerosas possibilidades de 
incrementar e diversificar as 
rela~oes de coopera~o» luso
-polacas. 

Emil Wojtaszek e Freitas 
Cruz debateram tambem as re
la~oes entre os dois paises no 
campo cultural e cientlfico, 
tendo sublinhado o desejo de 
~dhes conferir a maior projec
~o e amplitude», pelo que ira 
ser elaborado, proximamente, 
urn programa cultural conjunto 
para o bienio 1980/ 81. 

As duas delega~es procede
ram ainda a «uma analise apro
fundada das prineipais questoes 
internacionais», verificando-se 
«uma larga convergencia ou 
proximidade de pontos de vista 
sobre algumas delas». De refe
rir, a prop6sito, entre outros 
pontos em destaque neste co
municado, a atribui~o «da 
maior import~ncia a expansao 
do processo de desanuviamen
to», bern como a eonvic~o mu
tua «de que a redu~o da cor
rida aos armamentos pode criar 
condi~es para urn desarma
mento geral e completo sob 
adequado controle internacio
nal». 

Segundo foi anunciado, o mi
nistro Freitas Cruz aceitou o 
convite formulado por Emil 
Woptaszek, para visitar oficial
mente a Pol6nia, em data a fi
xar por via diplomatica. 

27 
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Portugal e o Mundo 

REtACOES 
LUSO

-SUECAS 
0 ministro dos Neg6cios Es

trangeiros, embaixador Freitas 
Cruz, efectuou uma visita ofi
cial de dois dias a Estocolmo, 
a convitc do seu hom6logo sue
co, Hans Blix. Durante a sua 
estada na Succia, o cbefe da 
diplomacia portuguesa foi rece
bido pelo rei Carlos Gustavo 
-a quem convidou, em nome 
do Presidente Eanes, a visitar o 
nosso Pals- e pclo primeiro
·ministro Ola Ullsten. 

Ao discursar no jantar com 
que foi obsequiado por Hans 
Blix, o titular da pasta dos 
Neg6cios Estrangeiros salientou 
a «significativa convergencia» 
de posi~oes dos Governos de 
Portugal e da Succia, tanto no 
que se refere <\s mais impor
tantcs qucstoes da actualidade 
internacional», como no que 
respcita ao «contexto bilateral». 
«Natural c que assim seja», 
acrcsccntou Freitas Cruz, «na 
mcdida em que ambos os Go
vernos se mostram escrupulosa
mente ficis aos principios regu
ladores das rcla~es entre Es
tados c manifestam o mesmo 
apcgo aos ideais da paz, justi~ 
e de progresso, cuja realiza~o 
constitui aspira~o legitima de 
todos os povos». 

Noutro passo da sua inter
vcn~iio, o cmbaixador Freitas 
Cruz manifestou a sua satisfa
~o por levar a Succia «a men
sagem de urn Portugal renovado 
e democratico», e acentuou que 
esta sua visita concretizou cum 
descjo de rcfor~r os la~s 
que existem entre os dois po

Dirigindo-se ao seu hom6-
logo sueco, o ministro dos Ne
g6cios Estra

1
ngeiros declarou, 

ainda, que «a! provas de ami
zade e compreensao» que Por
tugal rccebeu da Suecia «sao 
daquelas que oao se esquecem» 
e aludiu <\ importancia da coo
oera~o bilateral, desenvolvida 
ap6s o 25 de Abril e a qual o 
nosso Pais atribui «a maior re
levancia, pois os beneficios que 
dai decorrem sao ja visiveis». 

A concluir a sua alocu~o, 
Freitas Cruz apontou o incre
mento do comcrcio e do turis
mo luso-sueco como «objectivos 
importantes a prosseguir», pois, 
conforme real~ou, «nao s6 con
tribuirao para a obten~o de 
vantagens recipricos como pcr
mitiriio u mmelhor conhecimen
to entre os nossos dois povos». 

Descnvoh•imento do 
intcrdlmbio cultural 

As rela~oes culturais entre 
Portugal e a Succia dcverao vir 
a ser largamcnte intensificadas, 
na sequencia da visita que o 
secreta rio de Estado da Cultura, 
David Mourao-Fcrrcira, reali
zou a Estocolmo, a convite do 
Governo sueco. 

vos», rcpresentando, simulta- Durante a sua pcrmanencia 
ncamente, «urn preito de urn em Estocolmo, o secretario de 
pals que se sente ainda jovem Estado da Cultura avistou-se 
no arduo e dificil caminho da com o seu hom61ogo sueco, 
democracia a urn outro pais que Bert Levin, e teve conversa~oes 
mostra, atravcs da sua hist6ria com dirigentes do Tnstituto para 
e da sua presen~ actual no as Rela~oes Culturais Externas 
Mundo, como sao fortes e sa- e do Conselho Estatal da Cui
bern resistir as intemperies as tura, com quem debateu as 
institui~oes democraticas, desde formas de intcnsificar o inter
que incentivadas por urn desejo cambio cultural entre os dois 
de bern servir». I paises. 

David Mouriio-Ferreira des
locou-sc ainda a Academia 
Sueca - responsavel pcla atri
bui~o do Prcmio Nobel da 
Literatura - e visitou diversos 
organismos e institui~oes cultu
rais, designadamcntc a Casa
·Muscu de August Strindberg, 
o Teatro Real Dramatico e 
o lnstituto Sueco de Cinema. 
Na Univcrsidadc de Estocolmo, 
aquele membro do governo por
tugues profcriu uma conferen
cia sobre a obra do escritor e 
poeta Miguel Torga . 

0 seeretario de Estado da 
Cultura participou tambem 
numa sessiio comemorativa do 
quinto anivcrsfl rio do «Dia da 
Liberdade», promovida e orga
nizada pclo Lusitania Futebol 
Club, coleetividade que con
grega ponugueses residentes em 
Estocolmo. Na ocasiao, David 
Mouriio-Fcrrcira prometeu que 
o departamento oficial que di
rigc dar(l o maior apoio possi
vel ~s actividades culturais rea
lizadas pela comunidade ponu
guesa na Succia. 

AUXIUO DA HOtANDA 
PARA AS vfTIMAS DAS CHEIAS 

0 cmbaixador da Rolanda em Ianda e de v(lrios departamentos 
Lisboa, J.L.R. Huydecooper, en- oficiais portugueses. Os agricul
tregou a duas dezenas de agri - tores contemplados com este 
cultores da regiiio da Chamusca auxilio deveriio, quando ven-

0 en1baisador J. L. R. Huydecoopu con•utaftdo com alaunt dot a2ricullor•• 
(.OntempladoJ pda oferta do CoYtmo holandb. 

a primeira oferta do Govemo 
do seu pais destinada a vitimas 
das Caltimas inund"lcOeS no Ri
batejo. 

Esta oferta foi constituida por 
400 novilhos, 10 toneladas de 
scmente de milho hibrido, se
mentes de legumes para 700 
hectares, 6 toncladas de sorgo 
para (orragcns e SO bombas 
para irriga~o de terrenos horti
colas. 

A distribui~o dos donativos 
foi realizada a oartir de urn es
tudo realizado no local por tec
nicos da Embaixada da Ho-

dcrem os novilhos para abate, 
oferecer dois mil escudos dos 
lucros que obtiveram as respec
tivas juntas de !reguesia. A 
quantia assim reunida ira cons
tituir urn fundo de apoio a re
partir pelos rcstantes agriculto
res da regiao. 

A cerim6nia estivtram pre
sentcs o governador civil de 
Santarcm, Sacramento Marques, 
o presidente da Olimara Muni
cipal da Ch'\musca, Prestes Ro
miio, e o subdirector rl!gional 
do MAP, Carlos Fernandes. 



Marta Mendon(''l em trH momen· 
lOS do ('C)ftt'UfSO! dtpois de ttr 
Ji4o toroada cl\tiss Portugal-79•: 
co•ovida. ap6s o ~aUn.c:io dot 
res•ltadoJ. tendo Aa:a Maria Gon
('alnt a StU lado; i dirtit2, du
r.lftft o duf ile. 

Comunidades 

«MISS PORTUGAL -79» 
VElD DA VENEZUElA 

Marta Gouveia de Mendon,.a, 
a representante da comunidade 
portuguesa residente na Vene
zuela. conquistou o titulo de 
cMiss Portugal-79» no concurso 
rccentcmcnte rcalizado no Ca
sino Estoril. 

Com I 7 anos de idade, Marta 
Gouveia de Mendon~a tern ca
belos pretos e olhos castanhos
-escuros e e fitha de portu
gucscs naturais da ilha da Ma-

deira e ha varios anos radicados 
na Venezuela. Esta jovem estu
dante de cngenharia quimica ira 
agora representar Portugal no 
concurso para a elei~o de 
«Miss Universo», que se rea!i
zara em 16 de Julho pr6ximo, 
na Australia. 

0 juri desta edi~ao do con
curso de «Miss Portugal» - o 
primeiro a efcctuar-se desde 
1974 - atribuiu ainda os ti-

tulos de primeira e segunda 
damas de honor (corresponden
tes ao segundo e tercei ros luga
res) respectivamente a Ana Ma
ria Monteiro Gon,.alves, de Lis
boa, e a Maria Luisa Pereira 
dos Santos Silva, de 21 anos e 
rcsidcntc em Marselha, que rc
presentava a nossa comunidade 
radicada em Fran,.a. Assim. 
Ana Maria ira representar o 
nosso Pais no concurso de 
«Miss Mundo, a disputar em 
Londres. em 15 de ovembro, 
e Maria Luisa estara presente 
na disputa do titulo «Miss In
ternacional». em T6quio, no 
mcs de Setembro. 

Entre as , 20 candidatas ao 
eeptro de «Miss Portugal-79» 
contavam-se, alem das ja ci
tadas, as representantes das co
munidades portuguesas dos Es
tados Unidos, Canada e Brasil. 

Na foto, «Miss Portugat-79» 
com as suas damas de honor, 
Ana Maria, a esquerda, e Maria 
Luisa, a direita.• 
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Comunidades 

0 cartaz premiado e, ~ direita, o 
e2rtaz dassif icado em segundo Iugar 
e os quatro trabalhos que receberam 
menf6t$ bonrosas. 

0 primeiro premio do con
curso relativo ao cartaz de 
comemorac;:ao do «Dia de Por
tugal, de Camoes e das Comu
nidades Portuguesas» foi atri
buido pelo juri ao trabalho 
apresentado por Rui Cristiano 
da Silva, que, assim, recebeu a 
quantia de 50 mil escudos. 

0 segundo premio, no valor 
de 25 mil escudos, foi atribuido 
a Vitor Martins Simoes, e as 
quatro men¢es honrosas, cor-

respondendo a dez mil escudos 
cada, foram entregues aos con
correntes Joao Miguel R. Men
des Fernandes. Carlos M. Del
gado Godinho, Ze d'Almeida e 
Jorge Vidal Correia da Silva. 

A comissao organizadora das 
comemora¢es do 10 de Junho 
promoveu, entretanto, uma edi
c;:iio de 100 mil exemplares do 
cartaz vencedor. Esta tiragem 
sera distribuida por todo o 
Pais e pelas diversas comunida
des portuguesas no estrangeiro. 
Uma emissiio de mil exempla
res da medalha comemorativa, 
que tambem foi objecto de con
curso publico, sera divulgada 
de igual modo. 

emigrantes naturais de Mel
res, quase todos radicados no 
Rio de Janeiro (Brasil). Esse 
apoio permitiu a aquisi9ao, em 
Paris, de urn lote de novos ins
trumentos que custaram cerca 
de 1.500 contos, contributo que 
traduz bern a importancia dos 
elos que prcndcm os mclrenses 
emigrados ao seu rinciio natal. 

SEMINARIO INTERNAGIONAL 
~BRE PROBlEMAS 

DA EMIGRACAO 
Com a participa9ii0 de dele

gados de 50 paises, entre os 
quais Portugal, tcve Iugar em 
Genebra (Sui9a) o «IV semina
rio sobre Adapta9iio e Integra-
9iiO dos Emigrantes Permanen
tes», organizado pelo Comitc 
lntergovernamental das Migra-

• a...llt 
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EMIGRANTES 
AUXIUAM 

BANDA DE MERlfS 
(GONDOMAR) 

Em Melres, concelho de Gon
domar, a banda de musica 
usufrui hoje de uma ·situac;:ao 
invejavel - relativamente ao 
comum das suas congeneres na
cionais - pelo facto de possuir 
os melhorcs instrumentos do 
Pais. tanto a nivel de bandas 
civis, como militares. 

Esta priveligiada riqueza «ins
trumental» deve-se ao apoio 
que o agrupamento, fundado 
em 1950, tern recebido, ao 
Iongo dos anos, por parte dos 

c;:ocs Europeias (CIME). 
A prop6sito do Ano Interna

cional da Crianc;:a, os partici
pantcs deram especial atenc;:iio 
aos problemas dos filhos dos 
emigrantes e refugiados. 

Na reuniao estiveram repre
sentados 50 governos, .17 orga
nizac;:oes governamentais e 22 
niio governamentais, alem de 
oito observadores. 

Tecnicos da Australia, Bel
gica. Espanha, Estados Unidos, 
Franc;:a, Italia, Holanda, Portu
gal , Turquia e Sui9a apresenta
ram documentos de trabalho 
sobre os temas em debate. 

A delegac;:iio portuguesa foi 
constituida pelo representante 
do nosso Pais junto da ONU, 
em Genebra, e pe1a dr.• Rita 
Gomes, tecnica da Secretar•a 
de Estado dos Neg6cios Estran
geiros e da Emigrac;:iio. 



AFRICA DO SUL 

300 MIL 
MADEIRENSES 

NA AFRICA DO SUL 
A prcsen~ de quase 300 mil 

madeirenses na Africa do Sui 
foi salientada, recentemente, 
pclo presidcntc da Camara Mu
nicipal do Funchal, ao inaugu
rar, em Joanesburgo, o pavilhao 
da comunidade portuguesa na 
Feira do Rand. Ao acto esti
veram presentcs, entre outras 
iodividualidades, o presidente 
do municipio de Joanesburgo e 
representante do Consulado de 
Portugal nesta cidade sul-afri
cana. 

INAUGURADA BIBUOTECA 
DO «CLUBE LUSO» 

DE KLERKSDORP 
0 vice-consul de Portugal em 

Joanesburgo, dr. F reitas Morna, 
procedeu :\ inaugura~o oficial 
da bibliotcca do «Ciube Luso», 
da cidade de Klerksdorp, por 
ocasiao do 10.• aniversario 
desta colectividade. 

A nova biblioteca conta com 
cerca de 400 obras, oferecidas 
na sua quase totalidade pela 
Funda~iio Calouste Gulbenkian. 
Na alocu~o que proferiu na 
ocasiiio, o vice-consul anunciou 
que o Governo portugues deci
dira conceder ao «Ciube Lun» 
urn subsidio no valor de mil 
randes. Esta quantia - que de
vern ser entregue a breve prazo 
-destina-se integralmente a 
melhoramentos na sede daquela 
associa~o. 

ALEMANHA FEDERAL 
1° ANMRsARIO 

DO CORD 
DOS PORTUGUEIS 

DE RHEINE 
0 t:Coro dos Portugueses de 

Rheine» comemorou recente
mente o seu I. • ani versa rio. 

Para assinalarem condignamen
te a efemeride, os componentes 
daquele agrupamento coral de
cidiram promover a realiza~iio 

de uma serie de iniciativas de 
caracter cultural. religioso, fol
c16rico e recrcativo. 

Por outro lado. a comunidade 
portuguesa de Rheine. com o 
apoio dos servi~os de assisten
cia social da Caritas e da 
Missiio Cat61ica local, planeia 
realizar diversas actividades in
tegradas no ambito do Ano 
Internacional da Crian~a e que 
incluirao a forma~o de urn 
rancho folcl6rico e de urn coro 
infant is. 

ARGENTlNA 
IRVICO MED~O 

PERMANENTE 
NO «HOSPITAL 
PORTUGUE8>> 

0 ult imo bolctim da «Socie
dade Portuguesa de Beneficen
cia e Socorros Mutuos», de 
Buenos Aires, informa que a 
comissao directiva desta agre
mia~o decidiu manter em vigor 
o sistema de quotas reduzidas 
que possibilita aos seus asso
ciados, sem quaisquer outros en
cargos. a utiliza~o do servi~o 
de consultas clfnicas em diver
sas especialidadcs. No que res
peita a consul tas a certos me
dicos espccialistas, haveni, no 
entanto, que pagar uma taxa 
pre-determinada, de pequeno 
montante. 

A direc~o da SPBSM esta, 
entretanto, a estudar urn «plano 
de assistcncia integral», a que 
poderao aderir os associados 
que o dcsejarem, e que permi
tira a estes, mediante o paga
mento de uma taxa fixa (mensal 
ou anual), usufruir do direito 
«a totalidade dos servi<;:os do 
Hospital Portugucs». incluindo 
mcdicamentos, ei rurgia. pa rtos, 
tratamentos intensivos. etc. 

0 referido boletim informa 
tambem que o servi~ medico 
permanente (24 horas), para ur
gencias, se enoontra ja a dispo
si~o de todos os s6cios no 
Hospital Portugues. 

ottOFIIZONlE• 

Num dos seus ultimos niameros, o mens:'lrio cHorizonte», 
editado na RFA e destioado a oossa comunidade ali resideote, 
publica uma cntrevista com o jovem Julio Jow, de J2 aoos de 
idade, Who de cmigraotes portugueses radicados em Wiesbaden, 
e que se revelou urn taleotoso executantc de 6rgio, tendo parti
cipado ja numa festa-coovivio de apoio ao referido jomal. 

Nessa entrcvi~1a, Jow Julio afirma que o seu interesse pela 
musica nasceu qu:mdo come~ou a frcqucntar uma ~cola de 
music.-. para crian~ que foi criada num Centro Portugues c 
que tcve unut cxistencia cfemcra, vindo mais tarde a ser extiota. 
Tendo continuado a estudar- frcqucota actualmcotc a 6.• classe 
da escola alemi -, Jow Julio oio dcixou csmorcccr o scu amor 
pcla musica e, com ootavel for~ de vontade, ioscreveu-se no 
Conscr va t6rio da cidade, ao mesmo tempo CJUC, como qualquer 
jovcm da sua idade, cumpre a escolaridade obrijlat6ria. 

Quanto ao futuro, Jow Julio declarou ao cHorizoote» que 
prctendc tornar-se cbcfe de orquestra ou professor de miJsica. 

Recorde-se que este estabe
lecimento de saude - a fun
cionar num moderno edificio de 
cinco pisos, no centro de Bue
nos Aires - (oi (undado por 
iniciativa da SPBSM e oonsti
tui urn grande e eloquente 
exemplo da solidariedade e da 
uniao da comunidade portugue
sa da Argentina, sendo fruto do 
esfor~ c contributo voluntario 
de inumeros compatriotas nos
sos ali residentes. 

EXPOSicAO DE JINTOR 
PORTUGUES 

Realizou-se na Galeria Re
nom, na cidade de Rosario, 
uma exposi~o de 17 oleos do 
pintor J. Mario Domingues 
Teixeira. A inaugura~o e apre
senta~o desta mostra estiveram 
a cargo da escritora argentina 

Hortensia Benmuyal de Am
bram. 

0 autor dos trabalhos e filho 
de um outro pintor, Raul Do
mingues, de quem recebeu os 
primeiros ensinamentos e com 
quem colaborou, como profes
sor, na Escola Regionalista In
fantil de Pintura. 

Descendcnte de uma familia 
portuguesa hfl muito radicada 
em Rosario - cidade onde 
nasceu em 1950 -, J. Mario 
Domingues Teixeira dedica-se 
igualmente ~ escultura, tendo 
participado em varias exposi
<;:oes colectivas. A mostra de 
pintura agora inaugurada e a 
primeira em que exp5e indivi
dualmente. 

Licenciado em engenharia ci
vil, J . M. Domingues Teixeira 
lecciona prcsentemente na Fa
culdade de Arquitectura de Ro
sario. 

31 
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AUSTRALIA 

«PORTUGAL 
CYCUNG CWO» 

Humberto Leite, Franco da 
Concei~iio e Alberto Guerreiro, 
do «Portugal Cycling Club», fo
ram os felizes venccdores de 
uma prova disputada no <<War
ratah Park» de Sutherland, que 
tinha por finalidade apurar a 
equipa de ciclistas que repre
sentou a comunidade portugue
sa da Austrfllia nas provas que 
se realizaram em 10 de Junho 
em Vila Real, por ocasiao das 
comemora~oes do «Dia de Por
tugal , de Camoes e das Comu
nidades Ponuguesas». Saliente
·se que o citado clube foi o 
pioneiro do eiclismo portugues 
na Austcllia. Esta modalidade 
desportiva tern vindo a conhe
cer apreciflvel desenvolvimento, 
• ..:ndo por isso panicularmente 
acarinhada pcla nossa comuni
dade. 

SERYJCOS 
DE INTERPRETES 
PELO TELEFONE 

0 ministro australiano da 
Imigra~o e Assuntos ~tnicos 
inaugurou urn «Scrvi~o de In
t~rpretcs pelo Telcfone» no 
Centro Governamental Austra
liano da cidade de Hoban (Tas
mania). 

De rcconhecido interesse para 
todas as comunidade~ estrangei
ras ali residentcs, o referido ser
vi~ funciona durante os sete 
dias da semana, num total de 
16 horas por dia , com capaci
dade de resposta a qualquer 
emergencia durante as restantes 
oito horas, podendo ser con
tactado atraves do numero (002) 
34-2599. 

0 primeiro servi~ dcste tipo 
foi instalado nas cidades de Sy
dney e Melbourne em I 973, 
cstendendo-se mais tarde a 
Penh, em 1974, Bribane e Ade
laide (1975), Wollongong (1978) 
e, ja oeste ano, a Camberra. 

BRASIL 

~cAD DQ 
«DEPOmO PREVIO» 

Correspondendo a urn apelo 
que nesse sentido !he foi feito 
pelo Primeiro-ministro portu
gucs, prof. Mota Pinto, o 
presidente brasileiro, general 
Baptista de Figueiredo, vai au-

C eu ral Boptista de Fi. 
gueiredo. 

torizar que os nossos compa
triotas residentes no Brasil be
neficiem da isen~iio do dep6sito 
pr~vio obrigat6rio de 22 mil 

. cruzeiros (cerca de 44 contos) 
sempre que se desloquem a Por
tugal, segundo foi anunciado 
em Brasilia. 

Abre-se, assim, uma excep
~o ao regime geral que vigora 
naquele pais, pelo qual todos 
os residentes, nacionais ou es
trangeiros ,que se desloquem ao 
exterior, sao obrigados a efec
tuar o referido deposito com
puls6rio. 

CIDADAO 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

No saliio nobre do Liceu Li
rflrio Ponugues, o dr. David 
Barbosa Pereira recebeu, por 
i nterm~io do deputado Gama 
Lima. o diploma de «Cidadiio do 
Estado do Rio de Janeiro», com 
que foi agraci:ldo pela Assem
bleia Legislativa, em homena
gem aos relevantes servi~os que 
ali tern vindo a prcstar nos do
minios civico, cultural e de 
assistcncia. A cerim6nia, pro
movida pelo Liceu Literario 

Portugues, de que o dr. David 
Barbosa Pereira ~ director e 
benem~rito, cstiveram presentes 
destacadas personalidadcs, entre 
as quais escritores, magistrados 
e representantes de associa~es 
ponuguesas e brasileiras. 

CANADA 
MISS 

PORTUGAL
-GANADA 

CORR(IO PORTUCU£8 

A jovem Linda Antunes, de 
I 8 a nos de idade, foi eleita 
«Miss Portugal-Canadfl I 978-
-79». A realiza~o deste con
curso ficou-se a dever a Ar
mando Albuquerque, urn dos 
promotores do programa radio
f6nico «Meludies of Portugal», 
do Radio Clube Portugues de 
Toronto. 0 trof~u com que a 
organiza~o entendeu agraciar a 
feliz eleita, foi entr~gue a Linda 
Ar •uncs pela conhecida can~o
nl'tista Amfllia Rodngues que 
prticipou na testa realizada 
para a finalissima. Linda Antu-

nes paructpou, em data poste
rior, no concurso para a elei~o 
de «Miss Portugal-1979», reali
zado no Estoril. 

«UGA DO 
COMERCIO PORTUGUES 

DE FUTEBOL» 
Realizaram-se as elei~es para 

os corpos gerentes dcsta agre
mia~o dcsportiva. A nova di
rec~o ~ constituida por: Nor
bcrto Aguiar (presidente); An-

. t6nio Ferreira (vice-presidente); 
Jose Rodrigues (secretario); 
Joiio Craveiro (tesoureiro) e 
Abilio Neves e Lib6rio Amaral 
(vogais). 

Por outro lado, foi divulgada 
a classifica~iio oficial referente 
aos melhorcs marcadores da 
~poca futebolistica de 1978: 
Antonio Cordeiro, da equipa 
«Sfls S.C.», com 21 golos, al
can~u o t.• Iugar, seguido de 
David Amaral, da equipa 
«Waldman's S.C.», com 20 go
los, c de Francisco Ferreira. 
da equipa «Auto-Luso F.C.», 
com 18 golos. 

Quanto a premios, a classifi
ca~o foi a scguinte: a Ta~ 
«Area» foi para a «turma» do 
«Sport Club de Montreal»; a 
Ta~a «Disciplina» foi entregue 
a equipa do «Colonial Futebol 
Club»; e o <<Kingston Benfica» 
rccebeu o trof~u do «Torneio 
Scnhor Santo Cristo». 

TEATRO PORTUGUES 
EM TORONTO 

Pcla primeira vez, a nossa 
comunidade residente em To
ronto assistiu a urn espectaculo 
teatral apresentado por urn gru
po de amadorcs portugucscs. A 
iniciativa despertou grande in
teresse entre os nossos compa
triotas, que csgotaram, em tres 
noites sucessivas, a lota~o de 
uma sala com mais de mil e 
cern lugarcs. 

A representa~o csteve a car
go do Grupo C~nico dos Bom
beiros de Cascais, que apresen
tou a opereta «Senhora dos 
Navegantcs», em exibi~o, h3 
quase urn ano, no Teatro Gil 
Vicente, daquela vila. 



ESTADOS UNIDOS 

UM LUSO-AMERICANO 
NO CONGRESSO 

DOS EUA 
Numa das suas ultimas edi

~oes, o semariario «Portuguese 
Times» dava grande relevo ao 
facto de, pela primeira vez, um 
luso-americano ter ganho as 
elei~oes para a camara de De
putados dos EUA. Trata-se de 
Peter Coelho, filho de emigran-

Peter Coelho 

tes a~orianos ha varios anos 
radicados naquele pais. 0 novo 
congressista representa o dis
trite de Merced (Estado da Ca
lifornia), que compreende uma 
vasta area· predominantemente 
agricola. 

0 mesmo semanario informa 
que Peter Coelho foi alvo de 
urn banquete de homenagem 
que teve como principal objec
tive o de apresentar o novo 
legislador aos circulos oficiais 
de Washington que mais direc
tamente estlio relacionados com 
assuntos portugueses e luso
·americanos. Este banquete de 
homenagem contou com a par
ticipa~lio do embaixador de 
Portugal nos EUA, Jolio Hall 
Themido, alrnirante Frank W. 

llllllQUl 
DO 
tMIGRltiU 
1979 •l.U.l. $6.00 

ra o tmlgrante de Lingua Portugu 
Um Mundo de lnformat;Oes pa 

0 «Aimanaque do Imigrante», organizado por Augusto Sa
raiva e Judite do Carmo e editado por «PAB Publications», 
constitui urn trabalho de grande envergadura e tern incontestavel 
interesse para todos os portugueses que vivem nos Estados 
Unidos. 

0 refcrido «Almanaque» reune, alcm de um largo conjunto 
de i nforrna~ocs de utilidade pratica, urna serie de biografias de 
pcrsonalidades portuguesas que, atravcs dos aoos, se destacaram 
na vida politica, social, economica e cultural dos Estados Unidos. 
A obra inclui igualmeote um roteiro e dados sobre as principais 
socicdadcs, institui~oes e agremia~oes pom/r;uesas fuodadas nos 
EUA. 

Tendo em vista a edi~lio do proximo ano deste cAimanaque» 
-que devera ter 560 paginas -, os autores solicitam a todos 
os leitorcs o envio de i oforma~oes sobre ceventos comuoitarios» 
c pessoas que teoham tido «ac~o relevaote oa Comunidade 
de Lingua Portuguesa», juotaodo, sempre que possivel, documen
ta~lio fotogrilfica sobre os citados temas. Toda a colabora~Q 

devcra ser cnviada para «Aimanaque do Imigrante»/PAB Publi
cation, Inc./P.O. Box 366-A, Main Ofice Box/Newark, N.J. 
07101, USA. 

Corley Jr., antigo comandante 33 
da area iberica da NATO, An
t6nio S. Lebisa, director exe
cutive do Banco Mundial, Da-
vid K. Taylor, presidente da 
Sociedade Luso-Americana, e 
Afonso Finochiaro, director da 
Camara de Comercio dos Es
tados Unidos (divislio portu
guesa), para alem de outras 
conhecidas individualidades dos 
mcios ccon6mico - financeiros 
dos Estados Unidos. 

UTERATURA 
ACOREANA 
ESTUDADA 
NA BROWN 
UNIVERSITY 

Na «Brown . University» de 
Providence (Estado de Rhode 
Islande) foi criada uma cadeira 
sobre «Literatura A~oreana», 

que esta a ser lcccionada pelo 
prof. Onesimo Teot6nio de Al
meida. 

Recorde-se que o Centro de 
Estudos Portugueses e Brasilei
ros daquela Universidade ame
ricana ja havia patrocinado, em 
I 976, uma confcrencia dedicada 
a moderna literatura a~oreana. 

A lista de livros de estudo 
para esta nova cadeira inclui, 
entre outros. «Mau Tempo no 
Canal» de Vitorino Nemesio; 
«Gente das Ilhas» de Nunes da 
Rosa; «A Fome» de Jose Mar
tins Garcia; «Raiz Comovida» 
de Crist6vao de Aguiar; «Mar 
pela Proa» de Dias de Melo; 
«Antologia de Poesia A~orea
na» de Pedro da Silveira; e a 
«Antologia Panoramica do Con
to A~oreano» Je Jolio de Melo. 
Serao igualmente estudados ex
certos de diversas obras de 
outros escritores a~oreanos. 

Tanto quanto se sabe, e a pri
meira vez que numa universi
dade c leccionada uma cadeira 
dedieada a este tema 

0 Centro de Estudos Portu
gueses e Brasileiros cia «Brown 
University», que tern vindo a 
alargar o numero de cadeiras 
que oferece nos seus cursos, 
planeia promover, ainda este 
ano, um programa intense de 
extensao cultural. 
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FRANCA 
EMIGRANTES 

PEDEM 
AGENCIA BANCARIA 

PARA A VIlA 
DA UXA 

Emigrantes portugueses natu
rais da Lixa e radicados na ci
dade francesa de Orleans diri
giram urn abaixo-assinado a 
administra.,:lio do Banco de Por
tugal, solicitando a abertura de 
uma agencia bancaria naquela 
vila. 

0 pedido apresentado por este 
grupo de emigrantes vern refor
.,:ar as diligencias que, a outros 
niveis, a popula.,:lio da Lixa tern 
vindo a desenvolver, com o 
objectivo de conseguir a im
planta.,:lio de uma dependencia 
bancaria na localidade, inicia
tiva que estava prevista, alias, 
no programa para a cobertura 
bancaria do espa<;:o nacional, 
aprovado ha cerca de dois anos. 

CHARLES CORREIA 
EXPOS 

EM PARIS 
Trabalhos de escultura de 

Charles Correia foram expostos, 
com assinalavel exito, na dele
ga.,:lio de turismo de Portugal 
em Paris. 

Charles Correia nasceu em 
Setubal, em 1930, e e filho de 
emigrantes portugueses residen
tes em Fran<;:a. A exposi.,:lio. 
que compreendia cerca de cin
quenta obras em bronze e gesso. 
teve a acompanha-la urn cata
logo assinado pelo critico Egi
dio Alvaro. 

NOVA SEDE 
DA ASSOCIACAO 

DOS PORTUGUESES 
DE SARCELLES 

A «Associa.,:lio dos Portugue
ses de Sa rcelles e Arredores» 
inaugurou ja as suas novas ins
tala<;:oes, dispondo de boas con- I 

di.,:oes para convtviO, recreio e 
desenvolvimento de actividades 
culturais por' parte dos socios. 
A direc.,:lio dil. nova sede e a 
seguinte: Centr~ Socio-Culturel/ 
fLes Rosiers; n.• 1, Rue de Gas
cogne (cite des Rosiers); Sar
celles-Centre, 95200. 

lNG LA TERRA 

«CLUBE 
EMIGRANT£ 

PORTUGUES» 
Foi comemorado o 2." ani

versario do «Clube Emigrante 
Portugues», agremia<;:lio que 
nasceu, em Londres, da act;:lio 
de urn grupo de amigos que 
se encontravam regularmente 
para jogar futebol. 0 «Clube» 
prossegue, hoje, objectivos de 
caracter cultural, cuja realiza
<;:lio e, porem, dificultada por 
carencias materiais e financei
ras. nomeadamente no que se 
refere a aquisi.,:lio de local pro
prio para sede que sirva igual
mente como centro cultural. 

0 mensario portugues «Luta 
Comum», que se publica na 
Gra-Bretanha, insere na sua ul
tima edi<;:ao uma pequena re
portagem sobr<! a festa-convivio 
comemorativa do 2.• aniversario 
do «CEP», fazendo-se eco das 
as pi ra<;:Qes dos seus associ ados 
e dirigentes. t- apelando a que, 
em Portugal, seja movida uma 
campanha para apoiar aquelas 
perspectivas e aspira<;:Oes dos 
nossos compatriotas. 

SUECIA 

ACTIVIDADE DO 
«WSITANIA F. C.» 

0 «Lusitania Futebol Clube», 
com sede na cidade de Estocol
mo, foi uma das agremia<;:oes 
portuguesas no estrangeiro que 
decidiu colaborar na campanha 
de solidariedade para com as 
vitimas dos temporais regista
dos no nosso Pais no passado 
mes de Fevereiro. Assim, OS 

donativos em dinheiro enviados 
por aquele c".ube cifraram-~c em 
2.079 coroas suecas, ja enviadas 
a Gamara Municipal de Abran-
tes. 

Por outro lado, o «Lusitli.nia» 
desenvolveu uma curie ;a e ine
dita iniciativa de caracter des
portivo junto da sua massa 
associativa: a pesca do baca
lhau. 0 ineditismo da modali
dade reside, sobretudo. no facto 
de esta especic marinha ser pes
cada nos mares vizinhos da 
Suecia, pelo que aqueles nossos 
compatriotas aproveitam o en
sejo para adqui rir urn conheci
mento real de como se processa 
a captura do «fiel amigo». 

Entre as actividades deste 
clube. real<;:amos ainda a cria
<;:lio de urn programa de radio 
intitulado «Radio Lusitania» 
por urn grupo de jovens asso
ciados. Este programa experi
mental circunscreve-se apenas, 
por ora, as instala<;:oes da sede 
da associa.,:lio, mas os seus orga
nizadores consideram que sera 
possivel criar urn programa 
proprio numa esta<;:ao da radio 
sueca. 

VENEZUELA 
CAMARA 

DE CQMERCIO, 
INDUSTRIA 
E TURISMO 

WSO-VENEZUElANA 
0 dr. J. Carlos de Sousa 

Correia foi eleito para a presi
dencia da Direc.,:lio da Camara 
de Comercio, Industria e Tu
rismo Luso-Venezuelana, no 
decurso da vota.,:lio realizada 
durante a ultima Assembleia 
Geral Ordinaria desta institui
<;:lio, com sede em Caracas. A 
nova Direc.,:ao integra ainda os 
srs. Joao Paulo de Sousa (vice
-presidente), Abel Apolinario 
(secretario-geral), Feliciano Ro
drigues dos Anjos (tesoureiro), 
Joaquim Azevedo dos Santos, 
Francisco Bastos, Jose Luis da 
Silva, Carlos Pereira da Mata, 
Jose Nascimento da Silva (di
rectores) , Joao Macedo dos Reis 
e Victor Villalba (comissarios). 

«ORDEM DO 
UBERTADOR » 

PARA 
ALVARO 

CLEMENTI 
DA LUZ 

0 empres:flrio portugues Al
varo Clemente da Luz foi dis
tinguido pela Presidencia da 
Republica da Venezuela c-om a 
«Ordem do Libertadon>, conde
cora.,:lio rcservada. tradicional
mcnte, aos mais altos dignata
rios estrangeiros e as persona
lidades que mais se destacaram 
naquelc pais latino-americano. 

Atn ro CJemeDie da Luz 

Recorda-se que, em 1977, Al
varo Clemente da Luz havia ja 
sido agraciado pelo Governo 
venezuelano com a «Comenda 
de Ordem e Merito no Traba
lho». Personalidade muito co
nhecida nos meios econ6micos 
e sociais da Venezuela c na 
nossa comunidade ali residente. 
Alvaro Clemente da Luz foi por 
esta designado para presidir a 
comissao de portugueses que, 
no ano passado, ofereceu a ci
dade de Lisboa a estatua de 
Simon Bolivar. 

Natural de Louie (Algarve), 
Alvaro Clemente da Luz emi
grou para a Venezuela ha va
rios anos, tendo-se notabi lizado 
como cmp.esario dinli.mico e 
criador da maior e mais repu
tada firma :lc vestuario ali exis
tente. 
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IMPORTACAD QE MOVEIS 
E UTENSIUOS 

DE USO DOMESTICO 
POR EMIGRANTES 

EM FERIAS 
OU REGRESSADOS 
DEFINITIVAMENTE 

0 tipo de bagagem e de arugos de uso 
pessoal que os emigrantes podem impor
tar, com isen~iio de direitos de importa~iio, 

c diferente consoante regressem ao pais 
apenas em viagem de ferias ou defioitiva
mente. Assim: 

A- Bagagem e artigos de uso pessoal 
que os emigrantes em GOZO de FERIAS, 
ou que se desloquem TEMPORARIA
MENTE a Portugal podem importar com 
isens;iio de direitos: 

I - a) Vestuario e objectos de uso pes-
soal pertencentes ao emigrantes; 

b) Livros, ferramentas, instrumentos e 
utensilios portateis pr6prios da profissiio 

~ dos seus possuidores; 
c) Maquinas fotograficas, tipo kodak, 

~ os rolos de peliculas, em pequena quan
tidade; 

d) 200 cigarros ou 50 charutos, ou 250 
gramas de tabaco ou urn sortido destes 
produtos, desde que o peso tota I niio ex

~""' ceda 250 gramas; 
.., e) Uma garrafa de bebidas alco61icas; 
"$ f) Medicamentos destinados a serem 

I utilizados durante a viagem, desde que 
~ niio ultrapassem dez unidades. 

2 - Poderiio, tambem, beneficiar da 
- .; isens:ao de direitos de importa~o. desde 
""t que se apresentem com evideotes sinais 

de uso, os seguintes bens: 
""'0 
. a) Roupas e outros objectos de uso 
... domestico, em pequena quantidade e de 

diminuto valor; 
b) Gramofones, gira-discos, aparelhos 

~ receptores de telefonia sem fios e apare
""i lhos de registo de som e discos; 

c) Maquinas de escrever, portateis; 
d) Carrinhos para crians:as; 
e) Cadeiras para passageiros enfermos; 
f ) Bicicletas sem motor. 

-e B - Bagagem e artigos de uso pessoal 
que os emigrantes que regressem DEFI

.. NITIV AMENTE a Portugal podem impor

.. tar com isens:ao de direitos: .. .. -

Tome Nota 

I - Todos os artigos incluidos no nu
wero I do paragrafo A. 

2- Todos os artigos incluidos no nu
mero 2 do paragrafo A desde que apce
sentem evidentes sinais de uso. 

3 - a) M6veis; 
b) Roupas de uso domestico; 
c) Objectos de uso domestico tais 

como, por exemplo, televisoes, telefonias 
<I·:! corrente, mobilias, aspiradores, frigo
rificos, etc. 

Relativamente, porem, aos bens cons
t~:ntes deste numero 3 torna-se necessario 
que os emigrantes fa~m prova do se
guinte: 

t.• - Que niio possuem habitas:ao guar
necida em Portugal a data da sua che
gada, para o que e necessario fazer uma 
dl'claTa~iio nesse sentido, assinada pelo pro
prio; 

2."- Que os m6veis, roupas e rna is 
objectos de uso domestico, devidamente 
rc lacionados, fazem parte, ha mais de urn 
ano, do recheio da sua casa no estran
geiro. Para isso devem munir-se de urn 
certificado probat6rio, passado pelo Con
sul de Portugal no local de procedencia 
no pais estrangeiro. 

Chama-se especialmente a atens:ao para 
o facto de que niio bast:~ a posse dos 
rcfcridos objectos ha ma·is de um ano. 
f.: necessario que, fazendo esse bens parte 
do rccheio da c-asa, apresentem evidentes 
sinais de uso o que niio se verificara se 
esses objectos, se bern que adquiridos ha 
mais de urn ano, permanecerem sem utili
zas:ao, muitas vezes acondicionados nas 
pr6prias embalagens de origem. 

Este requisito, consta, al ias, do arti
culado legal das «lnstrU(;oes Preliminares 
da Pauta de lmportas:iio» aprovado pelo 
Decreto-Lei n.• 42.656 de 18/ 11/ 1954, cujo 
art.• 75.• e explicito no exigir que os 
objectos que seriio isentados de direitos 
«se apresentem com evidentes sinais de 
USO». 

II 

I. Desde que se verifiquem a' condi
s:oes de isens:iio de direitos acima indica
dos, 0 prazo durante 0 qual e permitida 
bagagens que niio acompanhem os passa
geiros e de 90 dias, quer aqucles cheguem 
antes, quer depois das mesmas bagagens. 

2. Para a desa lfandegas:ao dos apare
lhos de televisiio, quer com pagamento 
quer com isens:ao de direitos, torna-se 
necess:l rio que os seus proprietarios decla
rem na Delegas:iio Aduaneira por onde 
cntrarem, que 0 televisor e para funcionar 

no sistema de emissiio nacional portugues 
·- 625 linhas- declara~o essa que e feita 
no proprio impresso de requisi~o de li
cens:a a fornece r pelos servis:os alfande
gfuios.• 

voos 
PARA TRABALHADORES 

EMIGRANTES 
I. A Portaria n.• 129/79, de 22 de 

Mars:o veio alargar a classifica~o das 
categorias de voos niio regulares, estabe
lecendo as respectivas condis:oes de explo
ras:ao. 

ll. lntroduziu-se pela primeira vez na
quela classificas;ao a categoria de cvoos 
para trabalhadores emigrados». 

III. 0 que se cntendc por cvoos para 
trabalhadores emigrados»? 

Siio considerados «VOOS para trabalha
dores emigrados» os que cumulativamente 
p1eencham as duas condis:oes seguintes: 

1.• Sejam reservados ao transporte, me
diante fretamento de toda a capacidade da 
aeronave por uma ou mais agencias de 
viagem, de: 

i) trabalhadores de nacionalidade por
tuguesa residentes no estrangeiro; ou 

ii) Conjuges e filbos dependentes de 
trabalhadores portugueses residentes no 
estrangeiro; ou 

iii) Trabalhadores de nacionalidade 
portuguesa com residencia e contrato de 
trabalho temponirio no estrangeiro. 

2.• Sejam reservados a viagem de ida 
c volta. 

A esta segunda condi~o abrem-se duas 
exceps:oes: 

- viagem de retorno definitivo e com
provado de trabalhadores e sua familia 
a Portugal; e 

-via gens de agrupamento de {ami
lias de emigrantes que viio residir com 
estes no estrangeiro. 

Nestes dois casos permite-se viagens 
num s6 sentido. 

IV. Estes voos, quando publicitados, 
devem ser devidamente assinalados como 
sendo apcnas destinados a emigrantes e 
seus familiares. 

Alem disso devem conter indica9oes 
expressas sobre: 

- o itinerario e a dura~o da viagem; 
- o nome do transportador; 
- o pres:o a pagar por cada passa-

geiro; 
- em geral, elementos que permitam ao 

emigrante apreciar o tipo de servi90 que 
I he e oferecido. • 
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ACORDO LUSO-fla.GA 
ESTA8El1CE MEDIDAS 

DE APOIO ADS 
EMIGRANTES PORTUGUEIS 

E SEUS FAMII.IARES 
Correspondendo a pedidos de diversos 

lcitores residcntes na Belgica, publicamos 
neste numero o texto integral do cAcordo 
cr.trc o Govcm o Portugues c o Govemo 
Belga relatlvo :'Is Coodi~oes de Vida e de 
Trabalho, a Formn~i\o Profissiooal e a 
Promo~o Social e Cultural dos Trabalha
dores Portugueses e dos Seus Familiares 
Residentes oa Belgica:t. Este coovenio- a 
que nos referimos, nesta sec~ao, no n.• 35 
(Mar~)- foi assinado em Bruxelas a 29 
de Novembro de 1978 .e publicado no 
«Diario da Republica» (l $erie) de 7 de 
Mar~o do corrente ano (Decreto n.• 22/79, 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros). 

«0 Governo Portugucs e o Govemo 
Belga, 

No espirito de amizade e de coopera
~o que caracteriza as suas rela
~oes; 

No intuito de coordenar e precisar as 
disposi~oes relativas ao estatuto dos 
trabalhadores portugucses ocupados 
na Belgica e das suas familias; 

Desejosos de estabelecer e de desen
volvcr uma copera~o no dominio 
da forma~o profissional dos adul
tos; 

Considerando que Portugal apresentou 
o seu pedido de candidatura a mem
bro das comunidades europeias, 

acordam nas seguintcs disposi~oes: 

CAPITULO I 

lgualdade de tratameoto dos trabalbadores 
ponugueses que residem e trabalbam 
regularmente na Belgica em materia de 
emprego. 

ARTIGO I 

Os trabalhadores portugueses que resi
dem e trabalham regularmente na Belgica 
gozam do mesmo tratamento que os traba
lhadores belgas no que respeita As condi
~oes de emprego e de trabalho, nomeada
mente em materia de remunera~o e de 
despedimento e bern assim, sem prejulzo 
das disposi~oes legais e regulamentares em 

vigor, em materia de recoloca~o e de 
reclassifica~o profissional. 

Beneficiam, para o mesmo trabalho, 
dos mesmos salarios e das mesmas remu
nera~oes que os trabalhadores belgas. 

Beneficiam igualmente das mesmas 
vantagens fiscais que os trabalhadores 
bel gas. 

0 principio da igualdade de tratamento 
nao pode ser derrogado por contrato indi
vidual. 

ARTIGO 2 

Os trabalhadores portugueses que resi
dem e trabalham regularmente na Belgica 
beneficiam de igualdade de tratamento no 
que diz respeito ao exercicio dos direitos 
sindicais. 

A igualdade de tratamento no limbito 
do exercicio dos direitos sindicais implica 
a liberdade de filia~o nas organiza~es 
sindicais, bern como no quadro das dispo
st~es legais sobre a materia, o direito de 
voto e de elegibilidade e a designa~o para 
responsabilidades sindicais, tanto no inte
rior das organiza~es como nos 6rgiios que 
regulam as rela~es profissionais entre 
trabalhaddres e empregadores. 

ARTIGO 3 

No que respeita a preven~o de aci
dentes de trabalho e de doen~s profissio
nais, e bern assim a higiene no trabalho, 
os trabalhadores portugueses beneficiam 
dos mesmos direitos e da mesma protec~iio 
que os trabalhadores belgas, tendo em 
conta a situa~o especifica daqueles. 

CAPtTIJLO II 

Reagropamento familiar 

ARTIGO 4 

Aos trabalhadores portugueses que re
sidem e trabalham regularmente na Belgica 
podem reunir-se as suas familias desde que 
aqueles ja tenham completado um mes de 
trabalho neste pais e disponham de aloja
mento conveniente para a familia . 

A familia do trabalbador compreende 
o conjuge e os filhos (seus e/ou do c6n
juge) solteiros menores a cargo. 

ARTIGO 5 

0 Govemo Belga compromete-se a par
ticipar no reembolso das despesas de via
gem dos membros da familia dos trabalha
dores portugueses que os acompanharam 
ou que se lhes juntaram na Belgica, con-

forme as disposi~es regulamentares sobre 
'\ materia. 

CAPITULO ill 

Garantias judiciais e adrninistrativas 

ARTIGO 6 

• .. .. 
r .. .. .. 

Os trabalhadores pOrtugueses e os seus ~ 
familiares gozam, na Belgica e nas mes· 
mas condi~oes dos nacionais, de plena t" 
protec~o legal e judicial da sua pessoa ~ 
c dos seus bcns, dos seus direitos e inte
resses. Para estes fins, tern, nomeadamente, 
o dircito, nos mesmos termos que os na- ~ 
cionais, de recorrer para as autoridades 
judiciais e administrativas competentes e 0" 
de sc fazer assistir por qualquer pessoa da " 
sua escolha devidamente reconhecida pelas 
leis do pais. t"' 

Em caso de proeesso civil ou penal, os 
trabalhadorcs portugueses e suas familias 
tl'm a possibilidade de se fazer assistir por 
um interprete se nao compreenderem ou ' 
r.ao falarem a lingua utilizada na audien· 

cia. ' 
CAPITVLO IV ~ 

"' Condi,,es de ocupa~o e de autoriza~o 
de trabalbo C. 

ARTlGO 7 

"' Os trabalhadores portugueses titulares , ., 
de uma autoriza~ao de trabalho de dura- A. 
~ao limitada estao sujeitos a regulamen-
ta~lio bclga sobrc a materia. ~ 

ARTIGO 8 

Os nacionais portugueses que provem 
ter cinco anos de residencia regular e ~ 
ininterrupta no pais ou tres anos de tra· ; 
balho regularmente autorizado obtem a 
autoriza~o de trabalho de dura~ao ilimi- t'! 
tada para todas as profissoes assalariadas. Qil' 

Estes tres anos reduzem-se a dois 
quando a familia reside na B~lgica, na .. 
mesma casa do trabalhador. ~ 

ARTIGO 9 

~ 
0 cOnjuge nao separado do trabalhador 

e os filhos solteiros do trabalbador ou do r 
seu cOnjuge que fa~m parte do ~u Jar _e .. 
vivam sob o mesmo tecto, quer seJam leg•· 
umos, naturais ou adoptivos, beneficiam, .. 
em materia de emprego: das vantagens p~e- .. 
vistas na regulamenta~o sobre coloca~o 
de trabalhadores de nacionalidade estran- • 
geira. .. 

• • 



ARTIGO 10 

Os jovens ponugueses que regressem a 
~ Delgica depois de terem cumprido as suas 
' obriga~i>es militares em Ponugal cooser

vam os seus direitos em materia de estada 
c de autoriza~o de trabalho, desde que 
respeitem os prazos fixados pela regula

belga. 

CAPITULO V 

Acolhimento e informa~io dos 
trabalbadores 

Radio e televisio 

ARTIGO II 

As autoridades belgas e portuguesas 
colaboram estreitamente, a fim de dispen
sar aos trabalhadorcs portuguescs na Bel
gica uma informa~o tao vasta quanto 

' possivel acerca das condi¢cs de vida e de 
~ trabalho na Belgica. 

ARTIGO 12 

As autoridades dos dois paises favo
' recem e encorajam qualquer estudo, ini

ciativa e realiza~o que vise desenvolver e 
melhorar os programas radiof6nicos e tele
visivos, para oferecer aos trabalhadores 
portugueses na Belgica tanto uma foote de 
informa~oes sobre os acontecimentos que 
se desenrolam em Ponugal como progra
mas recreativos. 

CAPITULO VI 

profissional e promo~io social 

ARTIGO 13 

0 Governo Bclga garantc aos traba
lhadores portuguescs que o desejcm a par
ticipa~iio nos cursos de forma~iio e de 
readapta~iio profissionais do Office Na-

~ 
tiona! de l'Emploi, nas mesmas condi~oes 
que aos trabalhadores belgas. 

ARTIGO 14 

As autoridades portuguesas prestam a 
~ ~ua colabora~o ncsta materia, dando, por 

l!lll !ado, a conhccer aos trabalhadores 
4 portugueses na Belgica as possibilidades 
1o4 oferecidas nas diferentes profissoes e su

blinhando a utilidade dos cursos em ques-
14 tao, visando a promo~o profissional ou 
l4 a obten~o de uma qualifica~o e dando, 

por outro lado, o necessArio encorajamento 
!Ill e fomecendo ao Office National de !'Em
, A ploi, a pedido deste e na medida do possi-
11"'- \'el, monitores ou outro pessoal eventual
~ mente necessArio. 

ARTIGO 15 

As autoridades portuguesas podem or
ganizar cursos nas instala~es do Office 
National de l'Emploi, a fim de completar 
a~ n~es de base linguistica indispensA
veis aos candidatos portugueses, para que 
estes sigam, com aproveitamento, os cur
sos do citado Office. 

ARTIGO 16 

A forma~o profissional ter:i em conta, 
sempre que possivel, as necessidades d'ls 
trabalhadores portugueses com vista ao 
seu regresso voluntario a Portugal e a sua 
reinser~iio na economia do seu pais. 

ARTIGO 17 

Os trabalhadores portugueses, que resi
dcm e trabalham regularmente na Belgica 
bencficiam, nas mesmas condi~es que os 
belgas, dos premios de promo~o social 
concedidos aos trabalhadores, nos moldcs 
fixados na legisla~o de regulamenta~o 

sobre a materia. 
Os trabalhadorcs ponugueses benefi

ciam, nas mesmas condi~es que os belgas, 
das vantagens da legisla~o que concede 
cn!ditos d.! horas ~os trabalhadores com 
vista a sua promo~o social. 

CAP{TULO VII 

Facilida des escolares e iniciativas desti
ondas a favorecer a adapta~iio e a estada 

ARTIGO 18 

Os filhos dos trabalhadores portugue
~cs que residem e trabalham rcgularmcntc 
na Belgica sao admitidos e tratados do 
rr;esmo modo que as crian~as belgas no 
conjunto do estabelecimentos escolares 
belgas, incluindo as creches, os jardins in
fantis e os centros de ferias. 

ARTIGO 19 

Os dois Govemos reconhecem ser im
ponante que as crian~s portuguesas em 
idade escolar possam frequentar cursos de 
lingua ponuguesa fora do ensino normal 
ministrado nas classes belgas. 

Assim, o Governo Belga compromete
·Se a ajudar as autoridades ponuguesas 
competentes que organizem cursos de 
lingua ponuguesa, nomeadamente convi
d:.ndo as entidadcs belgas responsaveis pelo 
ensino a facultarem gratuitamente tis auto
ridades portuguesas as instala~oes esco
lares necessarias. 

ARTIGO 20 

Os professores ponugueses seriio ouvi
dob pclo conselho pedag6gico das cscolas 
rclativamente a tudo o que diga respeito 
a; crian~s ponuguesas que as frequentem. 

ARTIGO 21 

Os filhos dos trabalhadores portugueses 
residentes na Belgica beneficiam de bolsas 
dt estudo de acordo com as disposi96es 
lcgais e regulamentares na materia. 

ARTIGO 22 

As autoridades belgas e portuguesas 
apoiam, na medida do possivel, as expe
ricncias de ensino bicultural. 

ARTIGO 23 

As autoridades competentes dos dois 
paises favorecem a coordena~o de inici l· 
tivas e de actividades que tenham por fim 
fim facilitar a adapta~o dos trabalbador.!S 
portugueses e suas familias as novas con
di~oes de vida. 

CAPITULO VTII 

Associa~oes de trabalbadorcs portugueses 

ARTIGO 24 

Os trabalhadores portugue$<!S na Bel
gica gozam do direito de associa<;iio. 

Os Governos Belga e Portugues r.:co
nhcccm o papel importante que podem 
<!csempenhar as associa96es de trabalha
dores portuguescs na Belgica, nao so na 
manuten~iio dos la~os s6cios-culturais 
destcs trabalhadores e dos membros da~ 
suas famllias com Portugal, mas tambem 
na promo~o de contactos entre as duas 
comunidades. 

ARTIGO 25 

As associa~oes de trabalhadores por
tugueses na Belgica podem- no quadro 
da lei e dos regulamcntos em vigor e nas 
condi9oes por eles fixadas - recorrer aos 
subsidios concedidos pelas autoridades 
belgas competentes. 

CAPITULO IX 

Transferencia de economias 

ARTIGO 26 

Os trabalhadores portugueses podem 
transferir para Portugal os seus ganhos e 
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38 economias no quadro de legisla~o e de 
regulamema~o de cambio em vigor. 

CAPITULO X 

Obrign~oes alimentares 

ARTIGO 27 

Os dois Governos comprometem-se a 
ap1essar o cumprimcnto dos processos 
administrativos previstos pelas conven~oes 
i'nternacionais em vigor entre os dois pai
~es em materia de cobran~a de alimentos. 

CAPITULO XI 

F eriados, fcrias anua is, obriga~es clvicas 

ARTlGO 28 

0 Governo Belga compromete-se a re
comendar aos empregadores a generali
za~o das facilidades conccdidas aos tra
balhadores portugueses que gozem as suas 
Urias no pais de origem, nomeadamente 
considerando como dias de falta justifl· 
cada o tempo necessArio pelo menos a 
realiza~o da viagem. 

Igualmente se compromente a recomen
dar aos empregadores que concedam. de 
modo compativel com a organiza~o do 
trabalho, as facilidades necessarias aos re
feridos trabalhadorcs que desejem deslo
car-se a Portugal para cumpri r o seu dever 
eleitoral. 

A seu pedido, os trabalhadorcs portu
gueses podem nao comparecer ao trabalho 
no dia da festa nacional e em dois outros 
dias de feriado legal em Portugal. Estes 
dias niio sao remunerados, mas a falta 
c-lhes jutisifacada. 

CAPITULO XII 

Assistencia rcligiosa ou assistencia 
moral laica 

ARTIGO 29 

0 Governo Belga favorece a assisten
cia religiosa ou a assistencia moral laica 
~os trabalhadores portugueses e suas rami
lias. 

CAPITULO XUI 

Acesso ll propriedade e ll loca~o 
de bens imoveis 

ARTIGO 30 

No que respeita ao accsso A proprie
dade de uma habita~o. os trabalhadores 

portugueses beneficiam - nos termos da 
legisla~o em vigor e nas mesmas condi
S:Qes que os Bel gas - dos premios de fun
do~ de Estado niio recuperaveis dcstinados 
:. construc;:iio ou compra de habitas:ocs so
c!ais. de pequenas propriedades fundi:\rias 
e de habita~oes equiparadas, assim como 
de emprestimos a taxas de juro reduzidas. 

No que respeita a loca~o de habita· 
s:oes, o Governo Belga vela para que scja 
c~itado no plano dos factos que as socic
dades de constru<;iio reconhccidas fas:nm 
qualquer discrimina<;iio de nacionalidadc 
na atribuis:iio dos seus alojamcntos sociais. 

Os trabalhadores portuguescs na Bcl
gica beneficiam de igualdadc de tratamcnto 
com os Bclgas no que diz respeito a pro
tec~o das rcndas das habita<;oes medias e 
modestas, bern como no que toea as van
tagcns concedidas as pessoas que dcixam 
urn alojamento insalubre. 

CAPITULO XIV 

Comissao mista 

ARTIGO 31 

Uma comissao mista composta por rc
prcsentantes dos dois Governos reune, uma 
vez por ano. a;:eJ ;l.ldamente, na Belgica c 
em Portugal. 

A. comissao compete: 

Examinar os problemas rclativos as 
condi<;oes de vida, de trabalho, de 
forma~o profissional, de promo
s:iio social e cultural dos trabalha
dores portugueses e das suas (ami
lias residentes na Belgica: 

Propor soluc;:oes para as dificuldadcs 
que a aplicac;:ao do presente acordo 
possa suscitar; 

Sugerir eventuais modificac;:oes ao pre
sente Acordo e suas modalidades de 
aplica~o. 

Disposi ~oes (inais 

ARTIGO 32 

0 presente Acordo sera ratificado e os 
instrumentos de ratifica~o seriio trocados 
logo que possivel. 

Entrara em vigor no primeiro dia do 
mcs seguinte aquele em que se proceda a 
troca de instrumentos de ratifica~o. 

ARTIGO 33 

0 presente Acordo e concluido pelo pe
riodo de urn ano. Sera renovado, anual
mente, por recondu~o tacita, salvo denun-

cia por qualqucr das panes contratantes;. 
essa dcnuncia devera ser notificada pelo 
me nos tres meses antes da data da ex pia· 11 

~o do pcriodo de validade em curso. i 

Feito em Bruxelas a 29 de NovembroC 
de 1978, nas linguas ponuguesa, francesa e 
neerlandcsa, os tres textos fazendo igual
mentc fe.• 

FORMACAO ESCOlAR 
E FORMACAO 

PROASSIONAL NA 
AlfMANHA FEDERAL 

Os Servi~os Sociais do Consulado-Gerate 
d~ Portugal em DUsseldorf informam que, 
no ano lcctivo de 1979/ 1980, com inicioC 
em Agosto pr6ximo, funcionariio, de novo,e . 
os cursos onde jovcns estrangeiros, com 
mais de IS a nos. que ja niio estejam abran· 
gidos pela cscolaridade obrigat6ria e te-e 
nl'lam cntrado na Alemanba antes de 31 de 
De1embro de 1976, pod em obter o grau e 
C'oCOiar b:lsico (9.• classe). a 

Os cursos siio organizados pela CA-'
KITAS-VERBAND, de Paderbom, e po-e. 
dcm ser frequentados por jovens de ambos .. 
0~ scxos. 

A ~ua frequcncia e gratu ita c as inscri· t 
c;:ocs ja estao abertas. f. 

As raparigas ficam alojadas em quar· 
to~ duplos. em regime de intemato na ~ 
Residcncia Cat61ica Fcminina do MEIN· t 
WERK-INSTITUT. Os rapazes seriio alo· 
jados numa outra casa, tambem em regime ' 
de internato. 

Estiio prcvistos cursos identicos em 
Dortmund, Hagen e Sicgen. 0 curso tem t 
a durac;:iio de 9 meses, com os periodos de ..._ 
ferias escolares. "" 

As despesas de alojamento, alimentas:ao. :
livros e propinas escolares siio pagas, na , 
sua totalidadc. pelo govern:> alemiio. .., 

De salientar. a prop6sito, que a escola
ridade basica elementar na AJemanha e a 
~.· classe (Hauptschulabschlu/3). S6 com a 
9 • clas~e podem os jovens ser admitidos 
r. uma forma~o profissional oficial (Lehr
v~:rtrag). Alem disso, a 9.• classe alemii 
tern cquivalencia parcial e e reconbecida 
rara efeitos de estudo em PortugaL 

Para informac;:oes mais detalhadas so
bre cste assunto. os interessados deveriio t.l 
contactar os Servis:os Socia is do Consulado- &. 
-Gcral de Portugal em DUsseldorf (Graf· .., 
-Adolf-Str. 16; TeL 0211/324091).• & 
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Esta stc~io esta aberta a todos os 
ldtorts, Nela inserimos. total ou par· 
ci:almeate. as cartas que nos sio 
diricida.s e. as respedivas respostas -
elaboradas, quando nt~tss:irio, pelos 
Seni~os Tecnicos da SENEE. que. 
simultaaeamente, se ncarregam dt 
r~poDdtr directamente aos inttrH
sados -, sempre que a.s mamas, pe
los temas que abordam, possam 
enntu.almen.te iateressar a outrot lei
torts. Todas a correspondinc.ia diri
gid,a a esta secrio dever:i su enYiacb 
para: 

Ruista cZS de Abril f Comunidades 
Portuguesan 
Secretaria de Estado dos Neg6<ios 
Estruceiros e da Emicrario 

Palacio das Necessidades - 1. 0 Piso 
largo do Ril•as-1354 Lisboa CODEX 

Portugal 

«Tcnho um apartamento 
arrendado e acontece que alem 
da arrendataria, vivem Ia, o 
marido, tr~s ou quatro filhos e 
aioda tern Ia a morar mais urn 
ou dois primos. 

Podera a minlta inquilina 
ter a residir com ela as pessoas 
que entcnder? 

Pedia por favor, que me des
scm ioforma~oes sobre o caso 
e se po~ivel uma agenda com 
as leis sobre este assunto e 
com os meus direitos». 

J. L. (Canada):. 

Nos termos da legisla~ao em 
vigor, podem residir na casa, 
alem do arrendatario, todos os 
que vivem com ele em econo
mia comum e um maximo de 
tres hospedes. 

Consideram-se sempre como 
vivendo com o arrendatario 
em economia comum os seus 
parentes ou afins na linha rec
ta ou ate ao 3.• grau da linha 
colateral, ainda que paguem 
alguma retribui~o. 

A situa~ao que nos apre
senta (agregado familiar consti
tuido por arrendataria, mari
do, tres ou quatro filhos e 
urn ou dois primos habitan
do a mesma casa) encontra
-se, assim, prevista legalrnente, 
niio podendo por tal motivo, 
por em causa o contrato de 
arrendamento. 

No tocante a altera~oes legais 
em materia de arrendamento, 
esclarece-se que, ate a presente 
data, niio foi publicada qual
quer legisla~o. 

Os leitores Escrevem 
......,.,.... ---~ ~·' ............ ,_ '"' -...-.,_ 

cSirvo-me da oportuoidade 
para confessar dificuldades oa 
interpreta~o do Sistema Pou
pan~-CrMito. 

Permitam-me detalhar. Ami
nha conta no Banco, consta 
como deposito a prazo de emi
grante; esta tern sido desenvol
vida de forma leota, pelas difi
culdades impomas a todos os 
estrangeiros rcsidentes no llra
sil de somente ser permitido o 
envio de uma remessa mensa! 
de 300 dolares, rigorosamente 
controlada pelo Banco Central. 

Minha familia e coostituida 
por tres pessoas. Cada uma 
envia uma remessa dirigida a 
urn dos nossos famillares ai e 
estes imediata mente a cred.i
tam em mioha conta no Banco 
onde sou clieote, como depo
sitante ausente no Brasil, com
provado por certificado de rc.~i
d~ncia auteoticado no Coosu
lado Portugu~s do Rio de Ja
neiro, como me foi exigido 
pelo Banco. 

Esta situa~o olo me ga• 
rante direitos iguais aos do 
Sistema Credito-Poupan~? 

( . . . ) A opera~o que executo 
nas importincias transferidas, 
e absolutamente correcta, den
tro das normas de mix'ima 
legalidade de saida de divisas 
do Brasil. 

A participa~o de meus fi
lhos nos envios das remessas, 
que post:eriormente sio caoali
zadas a minha coota ai por ter
ceiros, acho que nao devem 
ser desconsideradas. 

0 estimulo ao emigrante 
que envia divisas ao nosso 
Pais, depeode muito das faci
lidades fomecidas pelos nos
sos respoosaveis da lirea eco
nomica, principalmeote pela 
climina~o do cFantasma da 
Burocracia:.. 

J . J . B. (Brasil)» 

S6 o Banco onde tern sjdo 
depositadas as quantias trans
feridas para Portugal e que, 
face as circunstancias concre
tas, esta em condi~oes de se 
pronunciar sobre o montante 
que podera ser transferido 
para uma conta de dep6sito 
«poupan~-credito», o qual po-

dera ser o equivalente ao s;,ldo 
transferido nos ultimos 6 me
ses. 

Assim, aconselhamo-lo a di
rigir-se ao seu Banco, pedindo 
a transferencia dos seus dep6-
sitos para uma conta especial 
de «poupan~a-credito», na qual 
deveriio futuramente ser depo
sitadas as suas remessas para 
Portugal. 

cGostaria de saber informa
~oes, se po~ivel sobre dojs 
a~untos. 

Primeiro: estou iotere~do 

na compra de uma carrinha e 
queria saber quanto terei de 
pagar na Alfiindega para a po
der levar para o n~ Pais 
urn ano apos a compra, ou se 
pagarei o mesmo se a comprar 
e levar logo e ainda, se a 
mesma tern de pagar imposto 
de gas61eo. 

Segundo: cxiste urn grande 
problema para nos emigcantes: 
trata-se do caso de compra de 
terras ou de casa. 

Como e do conhecimento ge
ral aquelas compras siio feitas 
no tempo das ferias, que du
ram mais ou menos urn roes 
e as esaituras siio marcadas 
para alguns meses mais tarde, 
o que nos dificulta muito a 
vida, quando niio temos em 
Portugal uma pes«oa em quem 
confiar, obrigando-nos a ir IIi, 
e muitas vezes acootece que 
nos deslocamos, mas ta mbem 
niio conseguimos fazer a escri
tura por os papeis nio estarem 
em condi~oes. 

Niio existem facilidadcs para 
se fazer a escritura na oca
siiio da compra? 

A.M. (Fnn~ab 

Quanto ao imposto de com
pensa~ao (~as6leo) se o vei
culo que ~retende importar 
pesar mais ~e 2500 quilogra
mas e menos de 3500 quilo
gramas, estara isento do paga
mento do mesmo, se estiv<:r 
devidamente licenciado. 

0 problema que nos coloca 
acerca das escrituras de com
pra e venda de ternmo~ Oli 

casas, afigura-se-nos resoluvd 
no caso de o comprador pres-

tar a quantia total de pre~ e 
se houver disponibilidade nos 
notarios para celebrar ime
diatamente a referida escritura; 
caso contrario, se o emigrante 
tiver que prestar sinal e per
tanto efectuar urn contrato
-promessa de compra e venda, 
entao tornar-se-a bastante mais 
demorado e e conveniente pas
sar uma procura~o para esse 
efeito, a uma pessoa de con
fian~. 

c(. . . ) Eu e toda a minha fa
milia somos emigrantes na Ve
nezuela ha Ws anos, mas antes 
estivemos em Fran~. 

Em Fran~ o seguro social 
trabalhava de acordo com o de 
Portugal, mas aqui oio. 

Agora eu nece~ito dos scr
vi~os de sai.Jde portugueses por
que a minha esposa desde hll 
urn ano que aoda em tratamento 
e precisava ser operada ai. 

Se a mioha esposa for ope
rada em Portugal, pagaria al
guma coisa? 

M. L. R . G. (Venezuela)• 

Nao ha Acordo de Seguran~a 
Social entre Portugal e a Vene
zuela, pelo que s6 terao direito 
aos beneficios previstos pela le
gisla~o venezuelana em ma
teria de seguran~ social. 

No caso de sua esposa vir a 
necessitar de internamento hos
pitalar em Portugal, o paga
mento das despesas seria de har
monia com as conclusoes do 
inquerito s6cio-econ6mico cfec
tuado nessa ocasiao. 

cGostaria de me correspon
der com pessoas de todos os 
lugares, para troca de corres
pon~ncia e de postais. 

Foi no Consulado de Por
tugal que me indicaram a rc
vista «25 de Abrii/ Comunida
des Portuguesas:.. 

Os intere~dos poderiio es
crever-me para o endere~o se
guinte: 

Ricardo A. Dalceno 
Rua Ivete Fonseca da Si

queira, 50 - BATEL 
CEP - 80.000 Curitiba-Pa

rana/ Brasib. 
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Gircuito de Cinema da SENEE 

CINEMA DE -
ANI MACAO 

Neste numero referir-nos 
-emos ao cinema de anima~o, 
que, par estranho que pare~ 
e bastante antigo, quase tanto 

como o pr6prio cinema. Alias, 
ainda hoje siio vistos, frequen
temente, em ' programas televi
sivos - DOS chamados «Separa
dores» -, de~nhos animados 
da epoca do «modo». 

Nessa altura a sequencia das 
·imagens era um tanto «sacudi
da», ao passo que, hoje em dia, 
a tecnica atiogiu grande perfei
~iio, permitindo uma harmonia 
nos movimentos verdadeiramen-

cEu Quoro a Lu .. <1970). do Arlur Correia. 

CORREIA, Artur 
Nasceu em Lisboa em 1930. 

Come~ou a realizar cinema de 
anima~ao em 1965, assinando 
diversos filmes publicitarios; 
foi premiado em 1967 no Fes
tival de Viena e em outros 
certames posteriores. 

Da sua filmografia fazem 
parte do Circuito de Cinema 
da SENEE as seguintes curtas
. -metragens: 
«Eu Quero a Lua»- 4 min. 

(1970) 

«0 Caldo de Pedra» - 7 min. 
(1976) (a) 

«As Duas Comadres» - 7 min. 
(1977) (a) 
(a) Com a colabora~iio de 

R. Neto. 

CORREIA, Fernando 

Nasceu em Lisboa em 1931.: 
Colaborou como desenhador 
humoristico em diversas revis
tas. 

Da sua filmografia fazem 
parte do Circuito de Cinema 
os seguintes filmes: 
«Pitt - 0 Coelhinho Verde» 

tc assombrosa. Quem niio ouviu 
falar ou viu filmes de Disney, 
com as suas cria~ocs do rato 
Mickey, do ciio Pluto, do pato 
Donald, etc.? Alias, Disney 
talvez se tenha distioguido de
vido a sua. formidavel equipa 
tecnica que lhe permitiu, inclu
sivamente, produzir e realizar 
tambem longas-metragens em 
cinema de aoima~iio puro, ou 
ainda sobre a forma mista de 

desenhos animados e imagens 
reais, quer de pcssoas, quer de 
animais, quer ainda de paisa
gens. 

Entre n6s o cinema de ani
ma~io, como tecoica, tem sido 
utilizado, sobretudo, na publi
cidade e apenas ha relativa
mcote pouco tempo surgiu o 
primeiro filme no circuito 
comercial, intitulado «Eu quero 
a Loa». 

cO G igante do Lago• (1976>. do Ricardo Ntlo. 

(«Niio Quero ser Palha~o») -

10 min. (1976) 
(«0 Gigante do Lago») -
10 min. (1976) 

NfTO, Ricardo 

Nasceu em Lisboa em 1937. 
Estudou na Escola Ant6nio 
Arroio, come~ndo a trabalhar 
em cinema de anima~o em 
1962; conquistou desde entiio 
numerosos premios em festivais 
internacionais de filmes pub1i
citfuios . 

Da sua filmografia fazem 
parte do Circuito de Cinema da 

SENEE tres curtas-metragens: 
«Os Dez Anoezinhos»- 7 min. 

(1976) 
«As Duas Comadrcs»- 7 min. 

(1976) (b) 
«0 Cal do de Pedra»- 7 min. 

(1977) (b) 
(b) com a colabora~iio de 

Artur Correia. 

NEVES, Mario 

' NEVES, Mario 
«A Familia XU.» - 4 min. 

(1978) 

Nota - Todos estes filmes sao 
coloridos. 



• co 
programa da TV francesa 

para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.:11 as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

a participa~ao de Portugal e assegurada pela Radiotelevisao Portuguesa 
em colabora~o com a Secretaria de Estado dos N egocios Estrangeiros e da Emigra~o 

A correspondencia devera ser enviada para: 

«MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 
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