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

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

nlio s6 em Paris, como em toda a Fran~ 

Ha Ja murto tempo, tambem, uma Agencia BPA vem servrndo os nossos Compatrrotas 
que trabalham ou reSJdem em 

~~3~~af:jl);}a~;~ 

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

@:~dU131l, 
fica ao dispor dos muitos milhares de Emigrantes Portugueses 

que vivem numa das mais modernas e populosas localidades da Regrao Parrsiense 

BPA 
BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO 

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

AG~NClA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaulle, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Telcf. 304.37.34 
AG~NClA DE CRETEIL-53, Rue du General Leclerc, 94000-CRETEIL · Telef. 899·2176 
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Capa e contra-capa : 
Composi~o grafica realizada 
por R ita Azevedo Gomes, ba
seada numa fotografia da auto
ria de Diane Arbus (I 966), 
num desenho de Mltmia e num 
conjunto de ilustra~es de li
vros infantis do principio do 
seculo. 

Rita Azevedo Gomes nasceu 
em Lisboa, em 1952, tendo fre
quentado os cursos de Forma
~o Artistica, na Sociedade 
Nacional de Belas-Artes, e de 
Artes Gr{tficas, na Escola Su
perior de Belas-Artes de Lis
boa. Nos ultimos anos, alem de 
ter leccionad~ no ensino prepa
rat6rio e secundltrio, desempe
nhou fun9oes de assistente de 
realiza9iio e produ9ii0 em vlt
rios filmes. No dominio das 
artes grltficas, Rita Azevedo 
Gomes ilustrou cademos des
tinados ao ensino pre-primltrio 
e Msico, e autora de jogos 
didltcticos para crian9as e orien
tadora grltfica de publica9oes 
de caracter cultural. 

Colabora\i}o fotogriifica: 
Agencia ANOP, «A Capital», 
«Diltrio de Noticias», Dire~o
·Geral da Divulga~o, Gabinete 
de Fotografia do Estado-Maior 
da Armada, Instituto PortuguC!s 
de Cinema, Ant6nio Manuel e 
Nuno Ferrari. 

Agradecemos toda a colabora
\i}o prestada pela Comissao 
Nacional para o Ano Inter
nacional da Crian~. Comite 
Nacional da UNICEF e Sec
~o Portuguesa da Associa~o 
Mundial dos Amigos da In
fancia. 

Falando ao Pais atraves da RTP, o Presidente da 
Republica, genentl Ramalbo Eanes, anunciou oficialmente 
a diswlurao da Assembleia da Republica e a proxima 
realizarao de elei~Oes intercalares. 

Nos tenoos coostitucionais, as elei~<ies deverao reali
zar-se no prazo de 90 dias ap6s a publicarao da decisiio 
presidencial no «Diario da Republica>>. 

A decisao do Presidente Eanes foi albUDciada depois 
de ter obtido o paruer favoravel do Conselho da Revo
Iurao, tal como estabelece a Constitui~o. 

Ap6s a longa serie de consultas- que noticiamos 
nas paginas 2 e 3-aos partidos com representa~o par
lamentar, parceiros sociais e a varias personalidades, e 
tendo colllSiderado esgotadas as possibilidades de estabele
cimento de um acordo interpartidario que permitisse a 
fonna~o de um Governo com apoio parlamentar maio
ritario, o general Ramalbo Eanes concluiu que a imica 
solu~o democratica era dar a palavra ao eleitorado. 
0 Presidente comun.icou de imediato esta sua decisao ao 
Primeiro-ministro cessante, ao presidente da Assembleia 
da Republica e ao presidente do Supremo Tribunal de 
Justi~a. A infonna~o foi depois transmitida, em nome 
do Presidente, aos principais partidos politicos (PS, PSD, 
CDS e PCP), ao agrupamento parlameotar da ASDI, aos 
presidentes das Assembleias Regionais dos AfOI'eS e da 
Madeira e aos parc.eiros sociais (CIP, CAP, CCP, UGT e 
CGTP-Imtersindical). . 

Na sua comunica~o ao Pais- a que oos referiremos 
pormenorizadamente no proximo nfunero - o Presidente 
da Reptlblica anunciou ainda a proxima fonna~o de um 
Govemo de gestiio «que de garantias de indepeiiJdencia e 
neutraJidade durante o periodo que mediara ate as elei
~Oes>>. 
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DEMISSAO 
DO IV GOVERNO 
CONSTITUCIONAL 

0 Presideote da Republica aceitou - depois de, nos termos coostituciooais, ter 
ouvido o Cooselho da Revolu~iio- o pedido de demissiio apreseotado pelo Govemo 
chefiado pelo prof. Mota Pinto. 

Embora exooerados, os membros do IV Govemo Constituciooal contiouam em 
fuo,.Oes, geriodo os assuotos correotes da Admioistra~o Publica, ate a oomea~o e 
posse de novo Executivo. Por outro lado, e em virtude da demissiio do Govemo, 
foram aoulados os debates parlamentares sobre as mo~oes de ceosura que antes haviam 
sido apreseotadas pelo PS e pelo PCP. 

Visando a «audi~o de opinioes e a 
rc~:olha de dados que possam contribuir 
para uma ponderada supera~ao da crise 
governativa», o general Ramalho Eanes 
procedeu a consultas aos partidos com 
representa~ao parlamentar, tendo ainda 
cortactado uma serie de personalidades 
nao pertencentes a organiza~oes partida
rias. 

Assim, foram recebidas no Palacio de 
BE tern, em audiencias sucessivas, delega
~oes do PCP, CDS, PSD, PS e da Asso
ciaflio Social - Democrata independente 
(A!)DI), recentemente formada pelos depu-

ta('os dissidentes do PSD. A seguir, o Pre
sidt.nte Eanes recebeu Mota Amaral, presi
dente do Governo Regional dos A~res, 
Ht·nrique de Barros, actual presidente do 
Ccnselho Nacional do Plano, Isabel Ma
galhiies Colao;:o, ex-membra da Comissao 
Co.1stitucional. Nobre da Costa, Primeiro
-mmistro do III Governo Constitucional, 
Barbosa de Melo, ex-dirigente do PSD, 
Vitorino Magalhaes Godinho, ministro do 
l Governo Provis6rio, Alberto Joiio Jar
dim. presidente do Governo Regional da 
Madeira, Azeredo Perdigao, presidente da 
Fu:tda~o Gulbenkian, Silva Lopes, gover-

nador do Banco de Portugal, padre Manuel 
Antunes, catedratico da Faculdade de Le
tras de Lisboa, e o soci61ogo Aderito Sedas 
Nunes. 

A [orma~o de urn V Governo, dentro 
do actual quadro parlamentar- propasta 
defend ida pelo PS e pel a ASDI - ou a 
re~liza~o de eleio;:oes intercalates- hip6· 
tese insistentemente avano;:ada pelo PSD e 
que. conta com o apoio do CDS- tem 
~iao. na sequencia das audiencias referidas. 
as duas alternati vas rna is apontadas para 
a resolu~o da crise. Para o PCP, tanto o 
recurso as eleio;:oes intercalares como a for
mao;:ao de urn novo gabinete sao hip6teses 
aceitaveis. embora este partido prefira a 
scgunda, que considera mais adequada 
dt·sde que ela conduza a criao;:ao de um 
Executivo que possa durar ate 1980 e 
procure adoptar «uma politica apazigua
do·ra». 

cGovemar sem Governan 

Na conferl:ncia de imprensa em que 
explicou os motivos que haviam levado O· 

{V Governo Constitucional a apresentar 
<~ sua demissao, o Primeiro-ministro ces
sante, prof. Mota Pinto, referiu-se aos seis 
meses de ac~ao do Executivo a que pre
sidiu, tendo feito questiio de sublinhar a 
pcrmanente agressividade do PCP, mani
(estada desde a primeira hora e a qual 
sc vir ia a juntar, mais tarde, a do PS. 

Essa agressividade, disse, tomou varios 
aspectos praticos e intensificou-se pouco 
depois da aprova~o do programa do Go
verna na Assembleia da Republica, tendo 
a chamada «maioria de esquerda» come
.yado a obstruir a ac~o governamcntal 



Foi assim- acrescentou Mota Pinto
que v~rios e importantes diplomas do Exe
Cl:tivo foram rejeitados pela Assembleia, 
enquanto esta legislava em materia funda
mental contra a politica e o programa do 
IV Govemo, entravando a sua ac~ao e 
procurando substituir-se-lhe na area da sua 
competencia, para alem de anunciar ini
ciativas como «a inaceitavel altera~ao da 
Lei de Bases da Reforma Agraria». Esta 
obstru~ao a ac~ao governativa haveria de 
culminar com os sucessivos entraves pos
to~ a aprova~ao parlamentar do Or~mento 
Geral do Estado. que, quando foi final
mente aprovado pela Assembleia, surgiu 
com «emendas tais que resultou desfigu
rado, bern diverso da proposta do Governo, 
com um defice corrente muito elevado, 
que agravara os sacrificios que no futuro 
esperam os portuguescs». 

Perantc esse quadro - acentou o Pri
meiro-ministro cessante -, em que tudo se 
resumia a «governar sem governar» e por
quc nao quis nem quer «pactuar passiva
mente com a degenerescencia acelerada da 
crise ccon6mica e social», o IV Governo 
entendeu demitir-se, estando, no entanto, 
conscientc de que fez alguma coisa no sen
tido da «vi ragem» de que o Pais carcce 
para sair da crise. 

Recorde-se que, na Assebleia da Repu
blica. a proposta do Or~mento Geral do 
E~tado apresentada pelo Governo havia 
sido aprovada, na generalidade. pelos votos 
do CDS. dos deputados sociais-democra-
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ta~ ex-PSD c dos indcpcndcntes Vasco 
rla Gama Fernandes e Galvao de Melo. 
Votaram contra os deputados do PCP. 
UDP c os independentes ex-PS. tendo-se 
abstido os parlamentares do PS e do PSD. 

Paralelamente, a proposta referente as 
Grandes Op~oes do Plano foi rejeitada 

0 Primeiro·ministro, prof. Mota Pinto, na Assembleia da RepUblic:a, durante a votarAo do Or~amento 
Geral do Estado e das Grandes Op~otS do Plano. Estas duas propostas do Executivo obteriam ·~t~~oes 
distintas: a primeira foi aprovada -- sofrendo depois diversas altera(Oes - e a segunda re)t-Jtada 
pela maioria dos dtputados. 

pela conjuga~ao de votos contn'lrios do 
PS, PCP, UDP e independentes ex-PS. 
Al>stiveram-se os deputados do PSD c os 
i ndepcndentes sociais-democratas (menos 
<!ois). tendo votado a favor o CDS, dois 
sociais-democratas independentes c os de
putados Vasco da Gama Fernandes e Gal
viio de Mclo. 

Em data posterior. durante o debate 
na cspecialidade, a proposta de Or~amcnto 
apresentada pelo Governo viria a ser 
igualmente aprovada, sendo-lhe, no en
tanto, introduzidas varias altera~oes subs-

tanciais, com particular destaque para a 
climina.yao do chamado «imposto extraor
dinario ~obre o 13.• mes» e para a atri
bui.yao de uma verba de 14 milhoes de 
contos as autarquias. em vez dos 12,5 
mi I hoes propostos pelo Executivo. 

De rcal~r ainda que, cerca de uma 
scmana antes da exonera~o do IV Go
wrno. o prof. Jacinto Nunes, vice-Primei
ro-ministro para os Assuntos Econ6micos 
e ministro das Finan9as e do Plano, havia 
j:t manifestado, a titulo individual. a inten
<;lio de se demitir.• 

0 prof. Mota Pinto respondendo as perguntas dos jornalistas oa conferenda de imprensa que oontedeu a prop6sito da demisslo do lV Go .. rno: a direita, 
o prof. Jacinto Nunes. 
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Portugal Hoje 
POLITICA 

VII CONGRESSO DO PSD 
Teve Iugar em Lisboa o VII Congresso 

Nacional do Partido Social-Democrata, du
rante o qual cerca de oitoceotos delegados, 
representando diversos nucleos do PSD, 
debateram alguns dos principais problemas 
da situa~o politica nacional e definiram 
a estrategia partidiiria que orientari, a 
curto e a medio prazo, a actividade poli
tica dos sociais-democratas. Os congressis
las procederam tambem a vota~io dos no
vos orgios directivos do PSD: Francisco 
Sii Carneiro e Nuno Rodrigues dos Santos 
foram reconduzidos, respectivamentc, nos 
cargos de prcsidentc do partido e presi
d.:nte da mesa do Congresso, c Leonardo 
Ribeiro de Almeida foi eleito presidente 
da Comissio Politica Nacional, sucedendo 
neste cargo a Meneres Pimentel. 

Depois de urn debate aprofundado de 
questoes relacionadas com a situa<;iio poli
tica actual·e na sequencia de entendimentos 
verificados entre os subscritores das varias 
mo<;iies, os participantes deste VII Con
gresso do PSD aprovaram uma mo<;iio 
sintese de estrategia politica, baseada no 
tcxto apresentado pela comissao da area 
urbana de Lisboa e referente a politica de 
acordos partidarios e ao acordo pre-eleito
ral c de forma<;iio de Governo. 

Na referida mo<;iio afirma-se que 
«a (mica forma de desbloquear a situa<;iio 
c dissolver a Assembleia da Republica 
~ marcar elei<;oes legislativas em Outubro 
dtste ano, por forma a acabar com o desfa
samento entre as institui<;oes politicas e o 
eleitorado e permitir alterar o quadro par
lamentar com a forma<;iio de uma nova 

maioria e de urn novo poder politico». Por 
outro lado, segundo se acentua neste do
cumento, a forma<;iio de qualquer governo 
no actual quadro parlamentar «seria mais 
uma experiencia votada ao fracasso». 

No que diz respeito a revisiio constitu
cional, na mo<;iio emanada do Congresso 
do PSD considera-se que a actual lei fun 
<.l<\mental e «urn compromisso constante 
entre modelos de sociedade distintos e ate 
opostos», e que, por isso, «a clarifica<;ao 
nacional exige que a Constitui<;iio aponte 
r.a direc<;iio de urn modelo de sociedade 
abcrta. pluralista e democratica. sem am
biguidades de linguagem ou art iculado e 
sen. dogmatismos tlpicos de constitui~oes 
do~ Estados comunistas. pondo-se definiti
vamente termo ao periodo de transi<;iio 
consagrado no pacto Partidos-M FA c a 
conscqucntc institucionaliza<;iio do poder 
politico-mili tar». 

Mais adiante. ap6s uma analise das 
fases de interven<;iio do general Ramalho 
Eanes na vida politica nacional, a mo<;iio 
conclui que o proximo candidato a Presi
dencia da Republica «niio deve ser, em 
principio. urn militar no activo», acrescen
tando que tal candidato «deve estar inse
rido no campo ideol6gico. democratico e, 
pela sua experiencia e perfil politico, 
ceve dar garantias seguras de niio pactuar 
com o PCP ou outras for~as totalitarias e 
do.: cumprir o compromisso que assumiu 
com a Na<;iio». Neste sentido, o Conselho 
Nacional do PSD decidira, na altura pr6-
pria, qual o candidato a apoiar nas pr6-
ximas elei<;oes para a Presidencia da Repu
blica. 

Quaitto ao quadro da coopera<;iio de
mocratica com os outros partidos, <<.a di
req:iio politica do PSD ficou mandatada 
para prosseguir e concluir as negocia<;Oes 
com o CDS e o PPM com vista a cele
bra<;iio de urn acordo pre-eleitoral para a 
forma<;iio de urn Governo maioritario ap6s 
clei<;Oes». 

Reeleito presidente do PSD pela totali
uade dos votos dos congressistas, sa Car
neiro. ao efectuar o balan<;o dos trabalhos, 
af1rmou que se impoe estruturar <<Uma 
"'aioria estavcl e determinada» e que esse 
objectivo pode ser atingido atraves do 
«bloco democratico» em perspectiva, cons
tituido pelo PSD, CDS e PPM e outras 
correntes de pensamento na area democn\
tica. tendo como vectores fundamentais a 
r<.visiio constitucional, a elei<;iio do Presi
dcnte da Republica e a forma<;iio de um 
Governo para resolver os problemas per
manentcmente adiados.• 

0 presidente do PSD, Franti.sco Sa Car,neiro. dis
c:ursando na ses~io de encerramento do Congresso, 
em Lisboa. 



IX CONGRESSO DO PCP 
Com a partidpa~o de mais de 1700 

congressisms e a presen~ de numerosas 
delega~es de partidos comunisms, organi
za~oes politicas e movimentos de liber
ta~o estrangeiros, realizou-se no Barreiro 
o IX Congresso do Partido Comunista 
Por1ugues. No decurso dos trabalhos, os 
participantes debateram e aprovaram o 
rclatorio lido pelo secretario-geral do PCP, 
tendo igualmente escolhido um novo co
mite central. 

Na sessao de abertura- logo ap6s ter 
sido aprovada, por unanimidade, uma mo
~ao sobre o Dia Mundial da Crian~. que 
sc celebrava nessa data - , o sccrcUirio-ge
ral do PCP, Alvaro Cunha!, ao apresentar 
o relat6rio do comit6 central, reafirmou ser 
intenryao do scu partido submeter A Assem
bleia da Republica uma mo~o de censura 
ao IV Governo Constitucional, acresccn
tando, por outro lado, que os comunistas 
eMlio dispostos a participar num governo 
de gestlio que tenha por objectivo funda
mental preparar as pr6ximas elei~oes. Re
ferindo-se ao Presidente da Republica. 
Alvaro Cunhal acentuou que co PCP e o 
unico partido que (ao contrario dos par
Lidos que votaram no general Ramalho 
Eanes e altemam as colagens e os elogios 
com as dcscolagens e os furibundos ata
ques) mantem imperturbflvcl a sua atitude 
de nao apoiar nem hostilizaT a pcssoa 
do Prcsidcntc». 

Mais adiantc e a prop6sito das For~as 
Armadas, o relat6rio lido por Alvaro 
Cunha! real~va «a firme determina~o do 
PCP em contribuir com as suas atitudes 

para a unidade e a estabilidade das For~s 
Armadas na defesa do regime democratico 
c da independencia nacional». 

No capitulo da politica econ6mica, 
sublinhava-se, no referido documento, que 
os problemas «da desvaloriza~ao do escudo. 
a recusa em adoptar uma politica de subs
titui~ao de produtos importados por pro
dutos de produ~ao nacional. a liberaliza~o 
das importa~oes de artigos nao-essenciais 
c a redu~ao de sobretaxas de importa~ao 
(por imposis;ao do FMO impedem Portugal 
de sair do plano inclinado dos defices da 
balan~a comercial». Paralclamcntc, o pro
jccto de integra~ao do nosso Pais na Co
munidadc Econ6mica Europeia era consi
dcrado oeste relat6rio, como «uma estra
tcgia das for~as reaccionarias internas e do 
impcrialismo, com o objectivo de rcstau
raryao do capitalismo monopolista em Por
tugal». 

Os congressistas procederam A elei~ao 
do novo comite central do PCP, 6rgao diri
gcntc que agora foi alargado de 90 para 
133 mcmbros - 51 por cento dos quais sao 
operarios - . tendo Alvaro Cunhal sido 
rcelcito. por unanimidade e aclama~o. 
para o cargo de secretario-geral. 

0 Congresso aprovou depois, igual
mente por unanimidade e aclama~o. o 
projecto de resolu~o politica baseado nas 
teses apresentadas no relat6rio do comite 
central - documento que antcriormente ha
via sido debatido em inumeras reunioes 
c asscmbleia de militantes comunistas -. 
abrangendo 68 temas, desde a Comunica~ao 
Social a Reforma Agraria, e onde se con
sideram as eleit;;oes antecipadas intercalares 

como «uma alternativa democratica neces
saria. na medida em que nao se concretize 
a altemativa de urn Governo democratico 
no quadro da actual composi~o partidaria 
da Assembleia da Republica, com a recusa 
da direc~o do PS de chegar a urn acordo 
como PCP». 

No comicio de encerramento deste IX 
Congrcsso do PCP, Alvaro Cunha! referir
·sc-ia a necessidade da formaryao de urna 
«maioria de esquerda» ap6s as pr6ximas 
clei~oes legislativas, manifestando ainda a 
c~pcran~ de que o PS venha a obter urn 
rcsultado suficiente para garantir a forma
cao dcssa maioria, de modo a que, segundo 
sublinhou, a mesma possa constituir uma 
ahernativa para «veneer a reac~o». • 

.. 
0 •<<rtt6rio.gtral do PCP. Alvaro Cun bal, ao a pr.._ 
untar ao' ('Ongrtni~ta' u rdat6rio elaborado ptlo 
tomirt ttntral do uu partido. 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

6 0 aproveitamento dos ralos solares para 
a obten~o de energia, tom ou-se uma ne
cessidade para a qual a maior parte dos 
paiscs desperta. Em Portu~l, dois aconte
cimcntos rccentcs - o Seminario Franco
-Portugues sobrc a Encrgia Solar e a cons
titui~o da Sociedade Portuguesa de Ener
gia Solar - vicram demonstrar ser urgente 
dt:sCflvolver a investiga~o e aplica~o 
dcssa foote de energia no nosso Pais. 

Portugal, dispoe, por metro quadrado, 
de uma quantidade anual de energia solar 
que se situa entre os 1600 e 1800 kw/h. 
Esta riqueza cncrgetica nacional e de tal 
modo importante que, se fossem espalhados 
pelo territ6rio uns sessenta quil6mctros 
quadrados de instala~<>es de captat;ao de 
raios solares, a energia obtida seria igual 
It que o Pais consumiu durante todo o ano 
de 1975. Por outro lado, e tambem de 
referir que urn grupo de tecnicos do Labo
rat6rio Nacional de Engenharia e Tecnolo
gia Industrial (LNETI) chegou a conclusiio 
de que a aplicat;ao da energia solar a baixa 
temperatura, entre os 40/50 graus, e econo
micamente viavel. em Portugal, durante 
todo o ano. 

A utiliza~o da encrgia solar em Portugal 

As tentativas de aproveitamento dos 
raios solares foram iniciadas no nosso 
Pais, pelo celebre padre Himalaia. no 
come~o deste scculo. 

Na decada de 60, o Laborat6rio Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC) come~u a 

ENERGIA SOLA EM PORTUGAL 
no nosso Pais, estiio ja a trabalhar uni- 7 
dades industriais. Paralelamente, a Caixa 
Geral de Dep6sitos, em colabora~o com 
a Direct;ao-Geral de Energia, lan~ou um 
programa de concessiio de credito, a juro 
booificado,_...destinado a compra e insta
la~o de colectores solares em moradias 
particulares. -----------------------

Colector 1olar instalado numa da.s ncolas ntundArias de Li.sboa . 

desenvolver uma actividade pioneira oeste 
campo e os seus t~cnicos cbegaram a uti
lizar a energia solar em cozinhas, frigo
rl(icos, aquecimento dom~tico, destilat;ao 
e cstufas de secagem. 

Entretanto. os estudos foram prosse
guindo e as aplica¢es surgiram em cdifl
cios como as Escolas Afonso Domingues e 
Ferreira Borges e Colegio S. Joiio de Brito. 
em Lisboa. o mesmo acontecendo no com
plexo fabril da Tofa e em residcncias par
ticulares. onde h{l vflrios anos foram insta
lados colcctores solares. 

Uma das e~perii:ncias mais interessantcs, 
pcla curiosidade que despertou, teve Iugar 

no Jardim da Estrela, onde estevc insta· 
lado urn prot6tipo quase artesanal de 

colector solar. De referir, igualmeote, o 
facto de urn emigrante portugues, Herminio 

AJ placa.t do abJor~lo da lu solar - para tnstala~lo nos tdbados ou .. randu dos oclilftios- slo I' 
fabricadu DO aouo Pah. Na foto. um do.s modetos re«11temeate apresentados e:m tvora, numa 

exposi(:lo. 

Rebelo, t~cnico de instala~o de aqueci
mento em Paris, ter construido urn apa
relho que captando a energia solar, lhe 
permite ter agua quente em sua casa, em 
Salir de Matos (Caldas da Rainha). 

Perspectivas animadoras 

Actualmente, o Pals disp()e de, pelo 
menos, dois mil metros quadrados de insta
la~oes de aproveitamento dos raios solares. 

Num futuro pr6ximo, a encrgia solar 
vai ser utilizada noutros estabelecimentos 
escolares e em trinta e dois centros de 
saude, em varios pontos do Pals, e prevl!-se 
tambem a sua aplica~iio numa unidade de 
demonstra~o de aproveitamento do calor 
solar em 700 fogos do Plano lntegrado de 
Almada. 

Por outro !ado, encontram-se em fase 
adiantada os estudos para a utiliza~o da 
energia solar em fins industriais (no trata
mento de llis) e agrlcolas (na secagem de 
cereais com o milho e o arroz). 

Em todos estes projectos que incluem a 
aplica~o de colectores solares fabricados 

Semim'uio Franco-Portuguh 

No Seminario Franco-Portugui!s sobre 
Energia Solar, recentemente realizado em 
Lisboa, foi reafirmado que a energia solar 
podc constituir, de facto, uma alternativa 
imediata para o nosso Pais. 

'£ de salientar que os 140 participantes 
deste seminario recomendaram aos respec
tivos governos que seja estabelecido urn 
acordo entre Portugal e a Fran~, para o 
fornecimento e permuta de documenta~o. 
informa~o e auxilio tecnico. Este acordo 
tornar-se-a indispensavel, se, a medio 
prazo. se vier a construir, conforme foi 
anunciado, uma central solar de algumas 
centenas de quilovatios, cujo prot6tipo se 

cncontra em estudo no LNETI, sob a 
direc~o do eng. Cruz Costa. 

Por fim, refira-se que se coostituiu e~ 
Lisboa a Sociedade Portuguesa de Energ~a 
Solar, organiza~iio nao-lucrativa que se 
destina fundamentalmente a estudar e a 
divulgar as investiga¢es e aplica¢es da 
energia solar em Portugal e noutros paises. 

A p2rtir do prlndpio do slwlo. 
nalb.aram·st §UC':·essivas nperii.n
da3 para o apr<neitamento da 
energia solar. t:sta sequCnc!a. ~e 
imagens rdert•4t: a algumll3 •n•c•a
tiva3 mart":anct-. aeste dominio: 
1 - Um dot primwos prot6-
tipos de colet'IOr solar: 2 - Pro
t6tipo de um 'i'ittma dt aqutti
mento de 6gua atravb da utili
za('AO da energia solar (Mbignac 
- tran('at: J - ColtC'torh sola
rtf instalados em tdbados de ba· 
bita~6os (Ha.ro - Fran~a): 4 -
Co'ia experimental c.TrHberm» cons .. 
trulda ent Stutlgarl (Rt'A) por 
uma empre.\a altmi e que inte .. 
1,ra um si.sttnta de aque.eime.nto 
C'oord tn.ado hoi. ar t 1:''): S -
Central de aprovt.it.ameato da 
energia solar. instalada em Odtil
lo. nos Pirintus. 



MARIO DE SA·CARNEIRO 
HOMENAGEADO EM PARIS 

Em Paris, foi descerrada uma 
lapide de homenagem a Mario 
de sa Carneiro no exterior do 
antigo «Hotel de Nice», na rua 
Victor Masse. onde residiu o 
poeta de «Dispersiio» e «lndi
cios de Oiro». 

cidao. uma das obras de Mario 
de sa Carneiro vai ser publi
cada. em Paris, por uma recem
·Criada editora francesa. Esta 
nova editora projecta publicar 
tres coleq:oes: uma bilnigue. 

outra especialmente dedicada as 
mais significativas ojlras da 
literatura ponuguesa, e uma 
terceira col~o que incluira 
ensaios e estudos sobre a cui
lura de lingua ponuguesa. 

EVOCACAO DO POETA 
Mario de sa Carneiro nasceu 

em Lisboa a 19 de Maio de 
1890 e suicidou-se em Paris a 
26 de Abril de 1916. Estes 26 
anos de vida bastaram, con
tudo, para o poeta inscrever o 
seu nome a tetras de ouro no 
mundo da literatura portugue
sa, defioindo-se como urn dos 
mais importantes percursores 
do futurisrno conhecido 

Extrados de uma composi<:io tipo
gr3fica e de um poema de M6rio de 
Sa Caraeiro. 

lE BOUilLON K u B 
VIN DESilES 

BELLE JARDINIERE 

~fl,{ .f'Jn~IH·~ !fff~ld>lt ~ ~fo 
L..s P .. ro .. s"' COTY 

SOCIETI! GENERALE 

CREDIT LYONNAIS 
) 0 T H LIN E NORDDEUTSCHER LU 

IIIPI&Ilf JmllliiiULE IU 11&111 LITI 
E1 IU iWDI UPifllllw!lll 

Todo o mundo repowa em su:u. m!iosl 

- Hurral por \'6s, indUstria tipogr:Uic:al 
- Hurral por ,-o.s. empresas jomalisticas1 

entre n6s por «modernismo» -
e correntes afins, sobrctudo a 
partir da projec~o que, anos 
mais tarde, vieram a alcan~r 

as obras de muitos dos seus 
contemporaneos, designadamen
te Fernando Pessoa, Almada 
Negreiros, Santa-Rita Pintor e 
Amadeo de Souza-Cardoso. 

Passados mais de cinquenta 
anos sobre a eclosiio e desen
volvimento dos movimentos 
futurista e modernista, dos 
quais Mario de sa Carneiro 
foi 0 pioneiro, e-nos hoje pas
sive! avaliar e analisar global
mente a importancia que eles 
tiveram entre n6s, com a sua 
decisiva incidencia no dominio 
das artes plasticas e graficas, e 
tambem - talvez como nenhum 
outro - na revolucionariza~o 
da literatura. 

A cerim6nia foi prcsidida 
pelo embaixador de Portugal 
em Fran~. dr. Coimbra Mar
tins. tendo participado na ho
menagem, alem de membros do 
corpo diplomf!lico dos dois pai
ses, o prof. Leon Bourdon, di
rector de urn lnstiluto da Sor
bonne, o prof. Castex, antigo 
docente das Universidades de 
Coimbra e Lisboa, e diversas 
personalidades francesas ligadas 
ao estudo da cultura luso-bra
sileira. 0 embaixador Coimbra Martins, ao eentro. ap6s 0 desoerramt.Dto da lapide Por tais razoes, nunca sera 

de bomenagem a Mario de Sa Carneiro. tm Paris. demais averiguar a dimensiio Entretanto, segundo foi anun-

• 



Mas o encontro das letras e da pjntura tinha cd o ver
tice bem postado da pin1mide em Mdrio e Amadeo. 
A base da pirtimide era Fernando Pessoa. 

real do modemismo e do tutu- poeta cmaldito», no duer de 
rismo portugueses e, dentro Fernando Pessoa - que assinou 
deles, das suas mais destacadas uma obra de vanguarda ondc 
figuras, entre as quais sobressai sc reuniam e sc sintetizavam 
M~rio de sa Carneiro, a seu todas as tendencias modernas 
modo cprofeta:t malogrado - da sua epoca. 

F.,...olo Pessoa. 

MARINETTI + PICASSO PARIS< SANTA RITA 
PINTOR+ FERNANDO PESSOA 

ALVARO DE CAMPOS 

PREMIO 
DA ACADEMIA DE 

BELAS-ARTES 
PARA MALUDA 

A pintora Maluda, cuja (JI
tima exposi~o na Galeria Di
nastia, em Lisboa, constituiu 
relevante acontecimento cultu
ral e artistico, foi distinguida 
pela Academia Nacional de Be
las-Artes com o Premio cGus
tavo Cordeiro Ramos», refe
rente a 1978. 

Este galardiio foi atribuido a 
dois quadros de Maluda j~ 

adquiridos pela Funda~o Gul
benkian. 

PREMIO 
«CIOADE DE LISBOA» 
PARA ROMANCE DE 

CARLOS DE OLIVEIRA 
0 Premio «Cidade de Lis

boa», instituido M urn ano por 
iniciativa conjunta da Associa
~o Portuguesa de Escritores e 

da Camara Municipal de Lis
boa, e destioado a galardoar 
obras literirias de fiq:llo de 
autores portugueses, foi unani
memeote atribuldo pelo juri ao 
romance cFinisterra», a mais 
rccente obra do cscritor Carlos 
de Oliveira. 

CASA-MUSEU 
FERREIRA DE CASTRO 
A c .-.. •. \lthcU r crrcir,o de 

Castro, instalada na vila de 
Sintra, foi reccntemente pre
-inaugurada. Esta Casa-Museu, 
doada ao municipio sintrense 
por Ant6nio da Cunha Costa, 
tern em exposi~o quadros, mo
biliirio, manuscritos e objectos 
pessoais do autor de cA Selvn 
e de cEmigrantes», tendo sido 
reconstituido, numa das salas 
do edificio, o gabinete de tra
balho de Ferreira de Castro, 
que inclui a biblioteca pessoal 
doescritor. 

A esta pre-inaugura~o esti
veram presentes, entre outras 
personalidades, o embaixador 
do Brasil em Lisboa e sua es
posa, a cscritora Din~ Silveira 
Queiroz. o prcsidente da CA
mara Municipal de· Sintra, o 
director da Casa-Museu, Vitor 
Serrao, e a mulher e a filha de 
Ferreira de Castro. 

FESTIVAL DE 
MUSICA POPULAR 

No dia 22 de Setembro ter~ 
inicio em todas as capitais de 
distrito, a mcsma hora, o d 
Festival de Mwica Popular», 
no qual participam mais de 
400 agrupamentos. 

As bandas, coros, orquestras 
tipicas, tunas e conjuntos que 
j~ se inscreveram ncsta inicia
tiva, promovida pelo JNATEL, 
realizariio por todo o Pais rnais 
de mil actua~oes durante o pe
riodo de urna semana, termi
nando o Festival a 30 de Se
tcmbro. 

Por outro !ado, o INA TEL 
am•nciou j~ a proxima realiza
~c do cVlll Cicio de Aperfei
~amento de Regentes Amado
res de Bandas de Mwica Ci
vis», iniciativa que decorrern 
entre 22 de Outubro e 23 de 
Novembro. A estes cursos, 
custeados pelo INATEL, seriio 
admitidos 30 participantes pro
venientes dos distritos do Con
tinente e seis outros vindos das 
RegiOcs Autonomas dos A~res 
e da Madeira. 
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73.0 
ANIVERSARIO DO 
SPORTING CLUBE 

DE PORTUGAL 
Numa conferencia de im

prensa realizada nas instala~oes 
do Centro de Estagio do Estfl
dio de Alvalade, os dirigentes 
do Sporting divulgaram o pro
grama das celebra~ocs do 73.• 
aniversario do popular clubc. 

Assim, as comemora¢es se
rao constituidas por saraus de 
ginastica que se realizarao no 
pavilhao de Alvalade e nos 
quais actuarao sessenta classes, 

em tres saraus sucessivos. Ha
vera de seguida outra grande 
manifcsta~o desportiva, deno
minada «I 5 Horas de Futebol 
lnfantibt, na qual crian~s de 
diversas equipas nacionais e 
estrangci ras. cspecialmente con
vidadas, disputarao urn torneio 
da modalidade. patrocinado 
pela <:amara Municipal de Lis
boa. Direc~o-Geral dos Des
portos. Federa~ao Portugucsa 
de Futebol e Associa~ao de Fu
tebol de Lisboa. 

Refe;indo-se as competi~oes 
intcrnacionais que terao por 
cenario a pista de «tartan» de 
Alvalade, onde grande figuras 
do atletismo mundial viriio dis
putar a «V Ta~ Europeia· dos 
Clubes Campeoes Nacionais de 
Atletismo» - prova em que o 
Sporting sempre esteve presen
te - , o prof. Moniz Pereira, 
vice-presidente do clube, anun
ciou que nelas deverao partici
par cerca de 480 atletas, entre 
os quais alguns recordistas 
mundiais. 

Por seu lado, o coronet Gar
cia Alvarez, director do pelouro 
da ginastica, revelou, na oca
siao, que o Sporting projecta 
construir urn complexo despor
tivo com capacidade para 5 mil 
ginastas. 

A «Feira Verde», urn espec
taculo artistico de movimento, 
luz e som. jornadas de divul
ga~o de tenis de mesa em va
rias escolas secunda rias de Lis
boa, jornadas de divulga~iio 
olimpica. com projec~ao de fil
mes alusivos aos Jogos Olim
picos de 1976, uma romagem 
de saudade a campa dos asso
ciados. falecidos. urn jantar e 
uma sessiio solcnc comemora
tiva destc aniversario. fazcm 
parte do programa com que o 
Sporting celcbra os seus 73 
anos de aetividadc c dedica~o 
il causa desportiva. 

XII CONGRESSO 
DE MEOICINA 
DESPORTIVA 

Realizou-se em Lisboa o 
«XII Congresso Latino de Me
dicina Desportiva», que reuniu 
mais de 400 participantes, sendo 
180 estrangei ros, em represen
ta~o de 12 paises. As sessoes 
decorreram no Laborat6rio Na
cional de Engenharia Civil e 
incluiram numerosas interven
~oes, nomeadamente sobre «Di
minuidos Fisicos» e «Psicolo-

gia de Alta Competi~o», alem 
de diversas comunica~oes dedi
cadas a outros temas. 

No que rcspetta ao nosso 
Pais. o Congresso concluiu que 
a Medicina Desportiva devera 
descnvolver-se e acentuar-se no 
contexto da Medicina de pre
ven~o. assegurando as popu
la¢es a salvaguarda da sua 
saude. pelo desporto e dentro 
do desporto. Foram ainda apre
sentadas varias resolu~ que. 
segundo os organizadores, se 
forem tomadas em conta pelas 
nossas sociedades medicas e 
pelos nossos poderes politicos, 
contribuirao para a progressao 
do bem-estar social e para a 
promo~o da saude». 
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FUTEBOL GLUBE DO PORTO 
VENGEU « NAGIONAL » DE BASQUETEBOL 

0 Futebol Clube do Porto 
sagrou-se campciio nacional de 
basquetebol, uma vez que o 
Sporting nao utilizou a possi
bilidade de recurso para o Con
selho Jurisdicional Federativo 
da modalidade, contestando a 
decisao do Conselho Tecnico 

do mesmo organismo, que con
siderou improcedente o protesto 
apresentado pelos o:leoes» so
bre o jogo em que estes defron
taram os portistas. no pavilhao 
de Alvalade. e em que estes 
triunfaram pela escassa mar
gem de 79-76. 

A equipa portbca que ronqui~tou o cNacional• de basqutttbol. 

NATAcAO: 
NOVOS REGORDES 

NAGIONAIS 

Rui Abreu bateu por duas 
vezes o recorde nacional dos 
100 metros costas, no decurso 
da primeira jornada do o:Tor
neio das Quatro Na~es» em 
nata~o. que decorreu na pis-

cina olimpica de Seraing. nos 
arrcdores da cidade belga de 
Liege. 

Aquclc nadador portugues 
cobriu o percurso em I minuto 
c 1,84 scgundos, na prova indi
vidual, c depois obteve 1.01.54 
no primeiro pcrcurso da esta
feta de 4x 100, estilo. Abreu, 
que venccu os 100 metros li
vres, ficou nesta prova a um 
centesimo de segundo do re
corde nacional - obtido nos 
Campconatos do Mundo, em 
Berlim, em Agosto do ano pas
sado -, contribuindo ainda 
para a obten~iio do novo re
co rde naci on a I na est a feta de 
4x iOO.esti lo, que fo i fixado em 
4.07.48 segundos. 

Outro portugues em eviden
cia ncste torneio foi Vitor Oli
veira, que estabcleceu novo ma
ximo nacional nos 200 metros 
mariposa, com o tempo de dois 
minutos e 13,65 segundos. 

ATlfTISMO: 
VASCO PEREIRA EM EVIDE~GIA 

Vasco Pereira. do Benfica, ficaram o portugues Renato 
foi o vencedor dos «25 qui16- Gra~a. do CDUL, com I bora 
metros entre a Serra e o Mar», e II ,52 minutos e o ingH!s Ge
prova de atletismo disputada raid Taylor. com I bora e 12,48 
no triangulo Sintra-Estorii-Cas- mi.1utos. 
cais. nos arredores de Lisboa. A prova feminina foi ganha 

Vasco Pereira cobriu aquela pela franeesa Denise Seigneu
distancia em I hora e 11.4 mi- ric, com o tempo de I hora e 
nutos. Nos lugares imediatos 42,42 minutos. 

GIGLISMO 
JOAQUIM AGOSTINHO 

FOI 6.0 NO 
«DAUPHINE LIBERE» 

Joaquim Agostinho obteve 
um 6.• Iugar no «Dauphine Li
bere» uma das provas o:classi
cas» do clclismo frances. De 
real~r. que o corredor portu
gues conseguiu o quarto melhor 
tempo no contra-rel6gio final. 

0 primciro Iugar foi para o 
frances Bernard Hinault - que 
no ano passado se sagrou ven
ccdor da «Volta a Fran~» -, 
o qual terminou o «Dauphine 
Libere com mais de dez minu
tos de avan~ sobre o segundo 
classificado. 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A Revista c15 de Abrii/Comuoidades Portuguesan e public:ada mensalmente em duas tirageo.s 
simultiloeas: uma delas, desiltDllda cEdi~o-Europa», e dish'ibuida de Paris para os assinantes resideotes 
em Frnn~, Alemaoha F ederal, Belgic:a, Luxemburgo, Holanda, lnglaterrn e Sui~; a outra edi~ e 
distribuida de Lisboa parn o resto do Mundo. 

Solicitamos, pois, que ao e(eduar ou reoovar a sua assioatura observe o seguiote: 

.I. ASSINATURAS DA cEDI~AO-EUROPA» 

(para os leitores resideotes em Frau~, Alemaoha Federal, Belgic:a, Luxemburgo, Holaoda, l ogla
terrn e Sui~) 

o pedido de assinatura deve ser enviado 

parn: Embaiuda de Portu~I/Revista c15 de Abril» 
6, Passage Dombasle- 75015 - Paris- Fran~ 

A importiocia destas assinaturas deve ser enviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Embaixada de Portu~I/Rel'ista c25 de Abril» 

2. ASSINATURAS DE RESlDENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (exduiodo 
Fran~, Alcmanha Federal, Belgic:a, Luxemburgo, Holanda, lnglaterrn e Sui~). 

o pedido de ass:inatura deve ser eoviado 

pam: Secretaria de Estado dos NegOcios Estraogeiros e da Emigra~ 
Revista c25 de Abri i/Comunidades Portuguesao 
Palflcio das Nec:essidades - t.• Piso - Largo do Ri lvl!s- lJOO Lisboa - Portupl 

A importiocia desaas assinaturas deve ser eoviada em cheque ou vale de correio paliSlldos em oo
da Sec:retaria de Estado dos NegOcios Estran;;eiros e da Emigra~o 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
( 12 numeros) 

Portugal e Espanha ........ ........................... . 
Fran1a .................................................... . 
Alemanha Federal ..................................... .. 
Belgica ............. ... ................................... . 
Luremburgo ..... .. ....................................... . 
Holanda ................................................. .. 
lnglaterra .................... ............................ . 
Sui(a ....... ............................ .. ............... .. . 
Outros Paises · o correspondente em moeda local a 

400$00 
40 F.F. 
20 D.M. 
350 F.B. 
350 F.L. 
25 Fls. 
5 t 
20 F.S. 
500$00 

MUlTO IMPORTANTE 
- Nos pre(OS das assinaturas estao incluidos os portes de 

correio. 
- Nao esquecer que o destinatario e o remetente de,em ser 

escritos em tetra bem legiYel. de preferencia em maius
culas. 

- Sempre que mude de residencia ou deseje receber a Re
Yista noutro local. comunique-nos o mais rapidamente pos
siYel. 

- Para maior lacilidade preencha em tetra bem legiYel e 
recorte este cupao: 

---~--------~--------------------------

Assinatura 0 RenoYa(ao U Mudan(a de local de recep(ao da re,ista «25 de Abrii/Co. 
unidades Portuguesas 0 (marque com XI para o que enYio a impo rtancia de ................ . 

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

!DADE ......................................................................................... . 

PROfiSSlO ............................. ........ ............................. .................. .. 

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

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

PAIS ·················-----------········· ······················································· 

ATENCAO 

- Se reside em FRANCA. ALEMANHA 
FEDERAL, BHGICA. LUXEMBURGO. 
HOLAHDA. IN6LATERRAou ~UICA. en. 
Yie esle cupao para: 
EMBAIUDA DE PORTUGAL 
6. Passage Dombasle 
75015-PARIS.fRANCA. 

- Se reside em PORTUGAL, ESPAH HA 
ou outros paises excluindo os men
cionados acima I, enYie o cupao 
para: 
SECRETARIA DE ESUDO DOS NE
G6CIOS ESTRANGEIROS E DA EMI
GRAClO 

Palacio das Necessidades . I • Piso 
Largo do RiiYas · 1300 Lisbu 
PORTUGAL 



Alguns milhar~ dt pessoas assistiram a~ ceri m6nias que cele-braram os 
800 anos dt ubtincia dos Moagts dt Cisttr t da Abadia dt Aloob&f& A sesdo 
de enctrramento de-.stas ~memora(:Oes Htiveram prtu:ntH o Pre.sidtD.tt da 
RepUblica. o Primeiro-mi.nistro e o Cardul Patriarca de Lbboa, e.otrt outru 
personalidadt:a. 

Na coafutnda que proferiu aa o c:asiJo. o prtsidt.ate da Academia dt 
Hbt6ria. dr. Vub.simo Serrio. rderiu-se aos IJptdos cultura.is d..a aq:io 
dot moncu de Alcoba~. ttndo sablinhado a importiada d.a dor~ da 
tn.di('lo•. quaado t J ta cpr.rmite tu or&ulbo nos craadtJ marC'Os da Hist6ria.a. 

Por su.a vu. o Cardr:at Patriarca afirmo u. na sua homili.a, que os mon,es 
de Alcoba('a aabiam que ct dever sacrado am.ar t strvir a P6tria e por isso 
se Mtrt:caram nm nutTa.s ~ tarda de con.solidar t t:Dlrandtcer Portugab. 

Reco rdt·St qut no nosso n.timero lS (Mar('o 1978), de-dicimos um 
drcunstanciado artigo ao l\1osteiro de Alcobara c 101 .stUJ oito siculo.s de 
bist6 rla. 

ENCONTRO NACIONAL 
DA IMPRENSA REGIONAL 
A P6voa de Varzim foi ce

nario de urn Encontro Nacio
nal da Jmprensa Regional, pro
movido pela Associa~iio da 
Jmprensa Niio Diaria e jornais 
«Ecos de Delem» e «Familia 
Carvalhelhos». 

Neste encontro participaram 
cerca de I 80 jornalistas e per
sonalidades de uma ou outra 
forma ligadas a imprensa re
gional. 

Os principais problemas de
batidos nesta reuniiio prendiam-

-se, naturalmente, com a crise 
geral que tern vindo a atra
vessar todo o sector, tendo sido 
analisados, nomeadamente, os 
estrangulamentos que afectam 
a vida e o desenvolvimento dos 
diversos 6rgiios de informa~o 
regional. as possibilidades e 
formas de valoriza~o dos 
mesmos e a defini~o de Jinhas 
de actua~iio que possam con
duzir a so l u~o dos problemas 
mencionados. 

Es1e Encontro contou com o 
patrocinio do Ministerio da 
Comunica~iio Social, da Comis
sao Municipal de T urismo de 
Viana do Castelo e de diversas 
empresas publicas e privadas. 

ALGARVE: 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

0 programa df' actividades 
elaborado pela Comissao Re
gional de Turismo do Algarve 
para 0 pr6ximo mes de Se
tembro, integra as seguintes ini
ciativas: 

OIA I - 'lome10 de Golf 
Pro-Am, em Vilamoura. 

DIAS I A 4 - Festival Jn
ternacional do Castelo de Sil
ves. 

DIAS I A 15 - Exposi~o 

Vinicola e Artesanal, em Lagoa. 
DIAS 3 A 9 - Festival Na

cional de Folclore Algarve 79, 
em toda a regiiio algarvia. 

DIAS 3 A 8 - Tenis: VII 
Torneio «<nter-Hoteis», em Vi
lamoura. 

DIA 20 - Festas de Vila do 
Bispo. 

DIAS 24 A 30 - Festas da 
Praia, em Albufeira. 

DIAS 24 A 29 - VIII Tor
neio de Tenis «lnter-Hoteis>), 
em Vilamoura. 

DIAS 24 A 30 - Scmana da 
Baia de Lagos. 

«GRUPO DESPORTIVO 
DE BRAGANGA» 

NA II DIVISAO 
DE FUTEBOL 

Segundo o jornaJ «Mensa
geiro de Bragan~», esta cidade 
transmontana esteve recente
mentc em festa devido a subida 
para a II Divisiio do Campeo
nato Nacional de Futebol do 
o:Grupo Desportivo de Bragan-

~a». Efectivamente, o caso niio 
seria para menos, se rccordar
mos que e a primeira vez nos 
anais do futebol bragantino 
que a II Divisiio foi alcan~da, 
cabendo as honras ao GOB, 

cujas cores amarelo e ·azul pas
sariio a ser vistas nas jornadas 
nacionais, como eventual con
corrente a primeira divisiio do 
o:Nacionab. 

«NOliCIAS 
DA COVILHA» 

Este semanario encetou nas 
suas colunas uma rubrica espe
cialmente dedicada ao noticia
rio sobre emigrantes naturais 
do Teixoso. Assim, o «Noticias 
da Covilha» solicita aos con
terrlincos rcsidentes no estran
gei ro que tenham noticias que 
entendam dignas de figurar na 
referida se~o informativa, 
que as enviem para a seguinte 
morada: 

Francisco Ferreira Marques 
Rua Capitiio Monteiro, 13 
6200 Teixoso-Covilhii 
Po1tugal. 

FESTAS DO CONCELHO 
DE PONTE DA BARCA 
Em 23, 24 e 25 de Agosto 

pr6ximo viio rcalizar-se as Fes
tas do Concelho de Ponte da 
Barca, outrora designadas por 
Fcstas de S. Bartolomeu. Tra
ta-sc da maior cnncentra~o 

festiva que esta regiiio realiza, 
sendo de real~r que, para alem 
de poderem provar o famoso 
«verdinho», os visitantes que 
se deslocarem a estas Festas 
teriio oportunidade de, a mar
gem dos folgucdos, aprcciar a 
belissima paisagem local, bern 
caracteristica desta localidade 
minhota. 
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26.A FEIRA DO RIBATEJO 
A 26.• edi~o da Feira do 

Ribatejo (16.• Feira Nacional 
da Agricultura), que se reali
zou em meados do passado 
mes, consagrou uma vez mais 
este certame como urn dos mais 
importante da vida nacional. 

Esta edi~o da Feira do Ri
batejo teve representayoes de 
dez paises, englobando 480 ex
positores numa area de 45 mi l 
metros quadrados, onde esti
veram patentes eouipamentos 
para a agricultura e pecuaria, 
sementes, maquinaria agricola, 
rayas ex6ticas de gados, arte
sanato, sendo ainda contempla
dos os sectores da cultura e do 
des porto. 

Entre os diverso~> concursos 
realizados, ha a salientar o da 
apresenta~o de cavalos de sela 
e de carruagens, e urn outro 
de equinos, alem de urn curio
so «raid hipico internacional» 
que cobriu o percurso Oliven
ya-Santarem. 

" . 
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lizou o I Festival de Folclore 
do Centro do Pais. 

Este Festival \ foi antecedido 
pelo «Encontro\ da lmprensa 
Regional do Centro», iniciativa 
apoiada pelos tres jornais de 
Tomar - «Cidade de Tomar», 
«Nabao» e «Provincia». Recor
de-s~, a prop6sito, que se come
morara em breve o primeiro 
centenario da imprensa toma
rense. 

INVESTIMENTOS EM 
TRAS-{)8-MONTES 

Tecnicos do Banco Mundial 
visitaram o distrito de Bra
ganya, acompanhados por ele
·mentos da Comissao de Pla
neamento da Regiao Norte e 
da Direcyao Regional de Tras
-os-Montes, a fim de se intei
rarem do Plano de Desenvol
vimento i11tegrado da regiao. 
Foi dada especial importancia, 
nesta visita de trabalho, as 
obras de hidraulica e as de pe
queno regadio. 

Por outro !ado, o semanario 
«Mensageiro de Braganya», 
num dos seus ultimos numeros, 
assegurava que outros financia
mentos a atribuir para a con
t retizayao daquele Plano serao 
feitos atra·res do Banco Euro
peu de Jnvestimentos, com sede 
no Luxemburgo. 

VISEU: 
FEIRA DE 

8. MATEUS e i g ~ 0 dia 26 de Agosto sera de
& ; dicado ao emigrante na Feira 

A Comissao Municipal de 
Turismo de Tomar, em cola
bora~o com a «Sociedade Fi
larm6nica Gualdim Pais», rea-

de S. Mateus, popular certame 
viseense que todos os anos atrai 
aquela cidade milbares de visi
tantes. 

A Comissao da Feira tern 
vindo a desenvolver grande ac
tividade, rncontrando-se ja de
finitivamente assente que as 
provas de «karting» decorrerao 
no dia 15 de Setembro e as 
do II Concurso H ipico nos dias 
20, 21 e 22 do mesmo mes. 
0 certame incluira tambem o 
habitual concurso do vestido de 
chita, urn festival de folclore 
e urn encontro de bandas de 
musica de todo 0 distrito. 

A CORES 

FESTAS DO SENHOR SANTO CRISTO 
Realizaram-se em Ponta Del

gada as tradicionais Festas do 
Senhor Santo Cristo, com cele
brayao solene, arraiais e bandas 
de musica que percorreram as 
ruas da cidade durante toda a 
quinta-feira de Ascensao. 

0 andor do Senhor 

VOOS TAP 
PARA 

OS ACORES 
A TAP inaugurou mais urn 

voo directo entre Lisboa e Pon
ta Delgada. Por outro !ado, e 
tendo em aten9ao a realiza~o 
das Festas do Senhor Santo 
Cristo, que Jevou aos Ayores 
elevado numero de visitantes, a 
TAP efectuou mais dois voos 
directos entre Lisboa e Ponta 
Delgada no periodo em que 
decorreram as aludidas Festas. 

ZONA FRANCA 
Na sequencia de uma reu

niao realizada em Lisboa entre 

Apesar de nao haver feriado 
oficial, os estabelecimentos co
merciais e escolas de Ponta 
Delgada estiveram encerrados 
durante OS Ires ultimos dias das 
Festas, o mesmo acontecendo 
com alguns servi9os publicos. 

em Ponta Delgado. 

membros dos Governos Cen
tral e Regional , com vista a 
estudar medidas praticas para 
a concretiza~o da autonomia 
dos Ayores, foi decidido criar 
uma zona franca naquele ar
quipelego. 

Para o efeito, foi constituido 
urn grupo de trabalbo que ira 
elaborar, no mais curta espayo 
de tempo possivel, urn estudo 
sabre as modalidades de fun
cionamento dessa zona franca, 
nomeadamente no que respeita 
aos beneficios fiscais a con
ceder. Outros aspectos respei
tantes a autonomia ayoriana, 
analisados na citada reuniao, 
reportam-se a competencia sa
bre a administrayao dos por
tos do arquipelego, a gestao no 
campo econ6mico-financeiro e 
a reorganiza~o do sistema re
gional da educayao. 
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MADEIRA 

CIMEIRA DO FUNCHAL 
Decorreu na cidade do Fun

chat a primeira reuniao ci
meira entre os Govemos das 
Regioes Aut6nomas dos A~ores 
e da Madeira. 

tria, energia, transportes, turis
mo, educa~ao, cultura e des
porto. No capitulo do desen
volvimento econ6mico, o texto 
agora assinado preve a compar-

.... 
11-f ola Amaral • Alb•rto Jolo Janlim ao auinar•m o a<ordo d• coopera~o 
entre os Covtrnos Region.ais dos A~ores t da Madtira. 

No comunicado conjunto di
vulgado no final das conversa
~ocs, os dois Govcrnos Rcgio
nais exprimiram a sua apreen
sao face fl crise politica 
existente no Pais, a qual con
sideraram poder ser superada 
mediante a realiza~o de elei
¢es antecipadas para a Assem
blcia da Republica, «seguidas 
de referendo a aprovar pela 
nova Assembleia cleita», desti
nado a conferi r-lhe poderes 
constituintes plenos. 

Ao defendercm a autonomia 
como «solu~o portuguesa, eu
ropeia e ocidental para a ne
cessAria afirma~o da persona
lidade dos respectivos povos», 
os Govemos das duas Regioes 
Aut6nomas apontaram a insu
ficiencia dos meios constitucio
nais e legais actualmente exis
tentes para a plena concretiza
~o de tal objectivo. 

Por outro lado, ambos os 
Governos Regionais reinvidi
caram a sua participa~ao na de
fini~o das pollticas fiscal, mo
nctaria, financeira e cambial do 
Pais. 

0 acordo assinado no decur
so desta reuniao cimeira incide 
no desenvolvimento da coope
ra~o conjunta nos dominios 
da agricultura, comercio, indUs-

ticipa~ao dos pianos regionais, 
anuais e a mMio prazo, nos 
pianos nacionais corresponden
tes, bern como a articula.;ao dos 
or~mentos rcgionais com o 
Or~mento Geral do Estado. 

Ficou ainda acordado, no 
que respeita fl coopera~o eco
n6mica, estabelecer urn inter
cambio tendente ao aproveita
mento dos recursos maritimos, 
enquanto a agricultura s~ra 
contemplada com a continua
.;ao da assistencia tecnica que 
os servi~os oficiais de ambas 
as Regiocs Aut6nomas tern 
vindo a prestar a diversas cul
turas. 

0 comercio entre os A~ores 
e a Madeira sera igualii!ente 
estimulado, segundo ficou ex
presso no citado docurnento 
conjunto, com a concessao de 
facilidadcs para a organiza~o 
de feiras e exposi¢es de pro
dutos, e de apoio fls empresas 
publicas e privadas que se dedi
quem fls trocas comerciais. 

0 acordo entre os dois Go
vcrnos Regionais preve ainda a 
procura de uma maior racio
naliza~o das frotas aereas e 
marltimas e a institucionaliza
~o de uma politica de «ceu 
aberto» nos A~res e Madeira. 

OBRAS PUBUCAS 
A Camara Municipal de San

ta Cruz adjudicou, desde Ja
neiro de 1977, cerca de 100 
mil contos em obras. Esta reve
la~o foi feita pelo presidente 
daquele municipio, Paulo de 
Jesus, na presen~ do presidente 
do Governo da Regiao Auto
noma, Alberto Joao Jardim, 
que concluiu naquela vita a 
seric de visitas de trabalho que 
cfcctuou aos onze concelhos da 
Madeira. 

Na ocasilio, Paulo de Jesus 
acentuou, tambem, que a prin
cipal preocupa~o da Omara 
e dotar o concelho com estra
das, sancamento basico e agua 

INDUSTRIAS 
TRANSFORMADORAS 

A produ.;ao das ind(Jstrias 
transformadoras da Madeira 
atingiu, nos dois primeiros me
scs deste ano, urn valor glol;>al 
de 212 mil contos, o que signi
fica urn acrescimo de 36,7 por 
cento em rela~o a igual pe
riodo do ano passado. Este va
lor e estimado na base de pre
~os de venda. fl saida de fabrica. 

AGUA POTAVEL 
PARA PORTO SANTO 

Devera come.;ar no pr6ximo 
Outono, na ilha de Porto Santo, 
a instala~o de uma esta9lio
-piloto para a produ.;ao de agua 
potavel a partir da agua do 
mar, utilizando apenas energias 
solar e e6lica. Essa esta~o foi 
concebida e criada na Univer
sidade de Berlim Ocidental, 
aguardando-se apenas a sua 
transferencia, sob orienta~o de 
tecnicos alemaes, para aquela 
ilha. 

Urn desses tecnicos que se 
deslocou a Porto Santo, comu
nicou ao Governo Regional da 
Madeira a oferta de uma insta
la~ao completa para a produ~o 
de agua corrente, por uma fir
ma construtora de Hannover. 
A instala~o tern capacidade de 
4.400 litros e a agua e mantida 
fl temperatura de 65 graus 

MACAU 

CONSTRUCAO 
DE 

AEROPORTO 
INTERNACIONAL 

0 Govemo de Macau esta a 
estudar duas propostas - urna 
apresentada por urn cons6rcio 
portuguCs e outra com capitais 
de Macau e Hong-Kong - que 
visam a constru~o de urn aero
porto internacional naquele 
territ6rio sob administra~o 
portuguesa. revelou o secreta
rio-adjunto para as Obras Pu
blicas, eng. Aires da Silva. 

«Para tornar Macau numa ci
dade moderna e promover o 
seu turismo, comercio e indUs
tria, o acroporto e muito im
portante», accntuou aquelc 
membro do Governo de Ma
cau, acrcsccntando que tal em
preendimcnto podera vir a ser 
realizado com a colabora9lio da 
Republica Popular da China, 
uma vez que tudo leva a crer 
que aquele pais tambem estara 
eventualmente interessado na 
sua utiliza9lio. 

Aires da Si~va declarou ainda 
que o futuro aeroporto ficara 
possivelmente instalado numa 
zona de aterro entre as ilhas 
de Colane e Taipa, dispondo de 
uma pista de 3 mil metros, 
adequada a qualquer tipo de 
aviao. 

HABITACAO SOCIAL 
0 Govemo de Macau pre

tende estabelecer, no mais curto 
espa~ de tempo possivel, urn 
programa de constru~o de ha
bita¢es sociais, de modo a 
satisfazer as necessidades exis
tcntes no sector, anunciou fl 
Anop o secretario-adjunto para 
os Assuntos Sociais e Cultura, 
Mercier Marques. 

Mercier Marques sublinhou. 
no entanto, ser sua preocupa~o 
elaborar urn projecto realista e 
viavel, o qual, numa primeira 
fase, visaria a resolu~o de urn 
quinto das carencias habitacio
nais de Macau. 
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a imperio a maior companhia de seguros 
portuguesa ha sete anos em franf;a 

Para o ajudar a construir urn futuro. 

Para que possa realizar-se sentindo-se 

firmado na vida. 

Para encontrar em si pr6prio 
e no seu seguro de vida urn apoio importante. 

• .I AO SW SERVICO 

IIYIPERIO 

a sua seguadora 

105 , Rue du Faubourg SoinL Honore 75008 PARIS _ Tel. 260 33 18 
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AFRICA DO SUL 

ESGOLA PORTUGUESA 
EM PAROW 

Os portugueses residentes na 
Area de Parow (Cidade do 
Cabo) envidaram esfor~os para 
conseguir agrupar o numero 
minimo de alunos que permi
tisse a abertura de uma escola, 
conforme referimos no numero 
anterior. Apraz-nos agora in
formar que foi atingido 0 nu
mero de inscri~oes suficiente 
para tal objectivo, pelo que a 
d irec~o da Escola Luis Vaz 
de Camoes, de Woodstock, pro
cedeu ja a escolha da profes
sora entre as candidatas inscri
tas no Consulado de Portugal, 
cabendo a Maria Celeste Sar
dinha Henriques o cargo de 
leccionar na nova escola pOr
tuguesa de Parow. frcqucntada 
ja por 64 alunos. 

AUSTRALIA 

EMBAIXADA 
DE PORTUGAL 

EM CAMBERRA 
A chancelaria da Embaixada 

de Portugal em Camberra pas
sou a funcionar no seguinte 
endere~ : 8, Astrolabe Street 
/Red Hili.-A.C.T. 2603. Man
tem-se, no entanto, o seu nu
mero de telefonc (95-9992) e 
o da Caixa Postal (P.O. Box 
539/Manuka. A.C.T. 2603). 

EQUIPAS PORTUGUESAS 
NO CAMPEONA TO 

DE FUTEBOL 
DE DARWIN 

Iniciou-sc o Campeonato de 
Futebol da cidade de Darwin, 
no qual a comunidade portu
guesa local se faz representar 
com tres cquipas: juniores, re
servas e equipa principal. As 

Comunidades 

forma~oes portuguesas estlio, 
no entanto, registadas sob o 
nome do «Casuarina Soccer 
Club» e nlio no de «Lusitano 
Sports Club», em virtude do 
regulamento australiano obrigar 
a que as equipas presentes 
competi~lio usem urn nome 
uma das zonas da cidade de 
Darwin. 

BELGICA 

UM GRUPO 
FOLCLORICO 

INVULGAR 
Existe na cidade de Bruxelas 

urn curioso agrupamento folcl6-
rico dirigido por urn casal de 
cidadaos belgas, Philipe Va
naert e Miram Lebliq, e por 
uma cidadli portuguesa, Gra
cinda Barroco, que pertenceu 
ao celebre «Rancho Folcl6rico 
de Silvares». da Beira Baixa. 
0 refcrido agrupamento reune 
intcrprctcs de ambas as nacio
nalidades. os quais ja demons
traram urn alto nivel artisico 
na exibi~lio de dan~as e can
tares tradicionais portugueses. 

No seu «palmares» contam-se 
ja, nomeadamente, uma actua
)lio para urn grupo de profis
sionais da imprcnsa de varias 
nacionalidades, em Paris, no 
«Centro de Forma~lio e Aper
fei~oamento de Jornalistas», e 
uma outra durante as comemo
ra~oes dos mil anos da fun
da(,:ao da cidade de Bruxelas. 

BRASIL 

CRIACAO DQ 
«CLUBE UTERARIO 

PORTUGUES» 
EM CAMPINAS 

Realizou-se em Campinas o 
primeiro encontro de portu· 
gueses e brasileiros interessados 
na cria~lio de urn «Ciube Lite
rano Portugues» naquela ci
dade. A ideia partiu de dois 

Nas instala~Oes do c:Arouca Barra Clube», na cidade do Rio de Jane,iro, 
foi mais uma vez realizada a traditional homenagem a Rainba Santa Mafalda 
padroeira daquela agrt nlia(:iO portuguesa com sede na Avenida das AmhicaS 
(Barra da Tijuca). 

A cfa milia» arouquense radicada no Rio de Janeiro continua, a.ssim a 
cultivar as tradi~Oes origin:'iria,s da sua terra natal, revivendo .. as todos 'os 
anos oestas festa.s portuguesas. 

portugueses naturais de Vila 
da Feira, o eng. Francisco Xa
vier da Concei~o e o comen
dador Jose Martins de Oliveira. 
No decurso deste encontro, rea
lizado no «Palace Hotel» de 
Campinas, o representante lo
cal da TAP ofereceu os seus 
servic;:os, junto da companhia 
acrea portuguesa, no sentido de 
conseguir o transporte para a 
cidade brasileira de material 
cultural. livros e jornais para 
o apctrechamento do futuro 
CLP. 

Este Clube tera como objec
tivos fundamentais a divulga
c;:ao da literatura portuguesa e 
brasi leira , a difusao de infor
ma~o portuguesa no Brasil e 
a preserva~ao da lingua-mae de 
ambos os paises. 

CANADA 

REPRESENTAC~O DE 
«A FORMOSA 

FLORINDA» 
EM TORONTO 

Intitula-se «A Formosa Flo
rinda, a pe~a de teatro escrita 
pelos alunos pOrtugueses do 
«Harbord Collegiate Institute». 
de Toronto, que foi levada a 
cena naquela escola. 

A representa~o desta pe~a. 
escrita pelos finalistas de pOr
tugues para o publico infantil, 
integrou-se nas comemora~oes 

do Ano Jnternacional da Crian
~-

LIVRO SOBRE 
«OS PORTUGUESES 

DE QUEBEQUE» 
Vai scr publicado pela Uni

versidade de Ottawa uma obra 
intitulada «Os Portugueses de 
Quebeque», da autoria de Jolio 
Ant6nio Alpalhlio e Vitor Pe
reira da Rosa, ambos residentes 
no Quebeque, ex-estudantes de 
universidades locais e colabo
radores de organismos comuni
tarios canadianos, em represen
tac;:lio da comunidade portu
guesa. A obra sera urn lan~

mento das Edi~oes da Univer
sidade de Ottawa (65, Avenue 
Hastey - Ottawa, Ont. Kin 
6N 5), constituindo, basicamen
te, uma monografia muito com
pleta sobre aquele tema. No 
texto de apresentac;:lio dcste 
livro. elaborado pelo sector de 
imprensa da referida Univer
sidade, le-se a determinado 
passo: «Todos quantos viercm 
a cscrever sobre os portugueses 
do Quebeque, deverao ter em 
conta este trabalho capital, 
construido cientificamente c 
sem paixlio, tal como se ela
bora uma disserta~o acade
mica. Esta obra versa sobre a 
comunidade p0rtuguesa, poden
do, no entanto, servir de modelo 
para eventuais estudos refe
rentes a outras comunidades 
etnicas». 
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Comunidades 

CANADA 
NOVO CLUBE 
DESPORTIVO 

EM VANCOUVER 
A comunidade portuguesa de 

Vancouver conta, desde ha al
gum tempo, com mais urn clube 
desportivo, denominado «Fu
tebol Clube Adega». Alem da 
prfltica do «desporto-rei», o 
grupo organizador da n6vel 
agremia~iio conta estender as 
suas actividades a outras moda
lidades desportivas. 

ESPANHA 

«CASA 
DA GUARDA» 

EM SALAMANCA 
A CAmara Municipal de Sa

lamanca vai criar nesta cidade 
a «Casa da Guarda», a qual 
se destina a apoiar os emi
grantes portugueses e a pro
mover os produtos agricolas e 
industriais da regiao. 

L.A.U" 
da c.idade de Salamanca. 

Esta noticia foi revelada 
pelo presidente do municipio 
de Salamanca, Jesus Malaga, 
que anunciou a pr6xima aber
tura de uma representa~o es
panhola congenere na cidade 
da Guarda, para assistencia aos 
visitantes do seu pais. 

Jesus Malaga considerou, na 
ocasiiio, que o primeiro passo 
para o estreitamento das rela
~es entre Portugal e a Espa
nha deven'l ser o rompimento 
das barreiras fronteiri~s, atra
ves de uma maior facilidade de 
acessos e de urn intercambio 
mutuo. 

ESTADOS. UNIDOS 
\ 

8.0 ANIVERSARIO 
DA «CASA 

DA SAUDADE» 
A biblioteca portuguesa 

«Casa da Saudade», centro de 
cultura luso- americano fun
dado em New· Bedford, come
morou o seu 8.• aniversario. 
Para assinalar a efemeride fo 
ram organizadas varias inicia
tivas culturais, entre as quais 
salientamos a representa~o da 
pe~ «Ah M6mim dum Co
risco» - da autoria do a~o
reano Onesimo T. de Almeida, 
professor da Universidade de 
Brown - , projec~iio de diapo
sitivos e diversas palestras. Na 
ocasiiio, o consul de Portugal 
em New Bedford, dr. Henriques 
da Silva, visitou a institui~ao, 

acompanhado pelo vice-consul. 
Alem de inumeros livros, jor

nais e revistas em lingua por
tuguesa, esta biblioteca publica 
possui ainda apreciavel colec
~iio de discos com musica eru
dita e popular do nosso Pais. 

FUNDAcAO 
CULTURAL 

PORTUGUESA 

0 Governador do estado de 
Rhode Island, J. Joseph Gar
rahy, assinou recentemente o 
decreto que estabelece a cria91io 
da «Funda91io Cultural Portu
guesa» na cidade de Provi
dence. 

De acordo com o semanario 
«Portuguese Times», este acon
tecimento representa urn gran
de passo em frente, no ambito 
cultural e associativo, para a 
comunidade portuguesa resi
dente naquele estado norte
·americano. A cerim6nia de 
assinatura do decreto teve Iu
gar na «State House» de Pro
vidence. 

A dra. Anabela Maria Mourato Cardoso (oi recentemeate aom.nda para 
exercer o cargo de Cansul de Portugal em ProYidenee. 

Natunol do Cnto, distr ito de Portalegre, Anabela Cardoso i liteadada 
e:n Filologia Guminica pe.la Faculdade de L.etras de Lisboa e iogressou na 
carreira diplomatica em 1976, tornando-se agora a primeira m.ul taer a exercer 
as fun~6es de Consul de Portugal. 

NOVO 
ACCIONISTA 

DO <<PORTUGUESE 
TIMES» 

0 presidente do Sporting, 
Joao Rocha, adquiriu ae9oes do 
jornal «Portuguese Times» e da 
esta91io de televisao «Canal 
I 3», ambos com sede em New 
Bedford. ---· 

JoAo Rocha, presidente do Sporting. 

Recorde-se que New Bed
ford, no estado de Massa
chussets, e o principal centro 
da emigra~o portuguesa na 
costa leste dos Estados Unidos 
e que, por outro !ado, os dois 
referidos 6rg1ios de comunica
~o social tern grande audiencia 
e divulga~o junto da nossa 
comunidade ai residente. 

FRANCA 

IV FESTIVAL 
DE TRABALHADORES 

EMIGRADOS 
Decorreu em Fran~ o «<V 

Festival de Trabalhadores Emi
grados», com uma sessiio so
lene de abertura em Paris e 
uma outra de encerramento na 
cidade de Estrasburgo. Parale
lamente, identicas realiza~oes 

tiveram Iugar nos principais 
paises de emigra~o da Europa, 
nomeadamente na Inglaterra, 
Belgica, Luxemburgo, Alema
nha, Sui9a, Suecia e Holanda. 

Entre as varias iniciativas 
apresentadas destacaram-se a 
«Feira do Livro e do Disco 
Sobre Emigra~o», «Feira do 
Artesanato», exposi~o foto-



• da Areosa» e o de Vila Praia de Ancora». Que 
recebidos pelo embaixador d~ Portugal. dr. Coimbra Martins. 

em Pari.s. 

grnfica subordinada ao tema 
«0 Emigrante na Europa», «Se
mana do Cinema da Emigra
s:ao», jornadas nacionais sobre 
a forma~o dos cmigrantes e, 
finalmente, uma serie de jor
nadas sobre as mulheres e os 
jovens emigrados. 

Os organizadores deste «IV 
Festival de Trabalhadores Emi

de direitos com os trabalha
dore,s dos paises em que vive. 
mos». 

G~UPO 
FOLCLORICO DE 

FERMENTOES 
grados», salientaram, num do- 0 «Grupo Folcl6rico dos 
cumento divulgado na altura, Trabalhadores de Fermentoes» 
que esta iniciativa teve <<Uma realizou uma digressao a regiao 
dimensao europeia, permitindo de Clermont-Ferrand, onde rea
assim a 12 milhoes de emi- lizou vArios espcctAculos para 
grantes coordenarem-se e mobi- os emigrantes portugueses ra
lizarem-se para fazerem avan- dicados nas localidades de La 
~ar as suas lutas pela igualdade Monnerie, Volvic, Vichy, Ger-

zat, e na cidade de Clermont
-Fcrrand. 

0 exito alcan~do com esta 
iniciativa permite prever urn 
maior estreitamento de rela~oes 
e intercambio entre aquele 
agrupamen\o folcl6rico e a 
«Associa~o Biblioteca Portu
guesa» de c'lermont-Fe.rrand. 

INAUQURADA 
SECCAO DA 
«ASSOCIACAO 

FRANCA -PORTUGAL» 
Foi inaugurada em Port-Sur

-Yonne, pequena localidade si-

tuada a cerca de 120 quil6me- 19 
tros de Paris, uma sec~o da 
«Associa~ao Portugal-Fran~». 

tendo estado presente ao acto 
o embaixador de Portugal em 
Fran~a e o conselheiro social 
da nossa Embaixada. 

De salientar que esta locali
dade, onde residem 56 familias 
portuguesas, recebeu os pri
meiros emigrantes portugueses 
em 1927, quando da instala~o 
do caminho-de-ferro Paris
-Lyon. Na sessao que se seguiu 
a cerim6nia de inaugura~o da 
sec~lio de Pont-Sur-Yonne da 
AFP, foram debatidos, entre 
outros assuntos, problemas re
lacionados com o ensino do 
portugues aos filhos dos nossos 
emigrantes ali residentes, re
censeamento eleitoral e even
tualidade de concesslio de urn 
subsidio para aquela Asso
cia~o. 

TEA TRO AMADOR 
0 «Ciubc Juvenil da Basti

lha», criado hA mais de sete 
anos, por emigrantes portu
gueses, no celebre e popular 
bai rro parisiense, tern actual
mente urn grupo de teatro 
amador. 

0 novo agrupamento cenico 
deverA estrear em data pr6xima 
a sua primeira produ~o. 

VENEZUELA 

CIDADAO 
PORTUGUES 

CONDECORADO 
Ant6nio sa, cidadao portu

gues hA muitos anos residente 
na cidade de Caracas, onde al
can~u posi~lio de relevo nos 
meios industriais, foi conde
corado pela Presidencia da Re
publica da Venezuela com a 
comenda de «Ordem e Merito 
no Trabalho>>, que lhe foi en
tregue pelo ministro do Tra
balho daquele pais, Jose Manzo 
Gonzalez, em cerim6nia a que 
estiverem presentes represen
tantes da nossa comunidade e 
diversas personalidades vene
zuelanas. 



Escreva sempre o ,. 

\ d- . na sua correspon enc1a 

CODIGO POSTAL 
melo camlnho andado 
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No ambito do Ano Intemacional 
da Criaora realizaram-se Pit por todo 
o Pais, centeoas de iniciativas cultu
rais, recreativas e desportivas orgaoi
zadas por departameotos oficiais e 
eotidades particuJarest sendo de desta
cart a oivel regionalt as que tern sido 
levadas a cabo sob a egide de diversas 
autarquias locais e comi.ssOes de fre
guesia expressamente formadas para 
o efeito. 

Recorda-se que para apoiar, coordenar 
c divulgar as iniciativas ligadas as come
mora9i)es do Ano Internacional da Crian~a 
(AIC), foram criadas em Portugal, no ano 
transacto, uma Comissao Executiva Nacio
nal - at raves da qual se processam os con
t~ctos com a UNICEF e o secretariado 
IP.ternacional do AIC, que funciona junto 
daquele organismo das Na~oes Unidas
c duas Comissoes Regionais, para as Re
gioes Aut6nomas do~ A<;:ores e da Madeira. 
rc~pectivamente. 

Para efectuar contactos com aquela Co
missao Executiva e as autoridades portu
guesas. deslocou-se a Lisboa. em Fevereiro 

p~ssado. a dra. Estefania Aldaba Lim, 
aojunto do secretario-geral da ONU. en
carregada de orientar as comemorayiies do 
ATC. Na capital portuguesa, aquela repre
sentante das Na<;:oes Unidas sublinhou que 
«cabe a cada pais fazer o balan~o das 
necessidades e estabelecer as prioridades 

na~ solu<;:oes que preconiza para as suas 
crian~as» e que, paralelamente, «a cada 
crianya deve ser dada a sua oportunidade». 

Tendo como objectivo comum sensibi
lizar a opiniiio publica e os 6rgiios gover
namentais para os principais problemas e 
di~eitos das crianyas, as multiplas activi
dades realizadas no primeiro semestre de 
1979 encontraram grande receptividade e 
adesiio popular, tanto a nivel local como 
it escala nacional, contribuindo para o 
debate e lan~amento de ac~oes concretas 
tendentes a melhorar a educa9Jio, saude e 
bcm-estar de todas as crian<;:as portuguesas. 

De salientar. ainda o papel relevante 
que, neste dominio. os 6rgiios de informa
<;:ilo (imprensa. radio e TV) tern vindo a 
desempenhar em todo o Pais. noticiando 
pcriodicamente as iniciativas em cursos e 
difundindo os principais objectivos deste 
Ano lnternacional da Crian<;:a. nomcada
mente. 

fC\fl>' ~nJ? 
Mcnsagem do Prcsidentc da Republica 

0 Presidente da Republica, general Ra
malho Eanes. dirigiu ao Pais uma mensa
gem a prop6sito das comemora9i)es do Ano 
lnternacional da Crian<;a. Dessa mensagem, 
dcostacamos as seguintes passagens: 

«A preocupa<;:lio pela crianya niio e pro
j<.cto para urn ano. Esta iniciativa das Na
yoes Unidas pode e deve, no entanto. per
IT'itir que todos nos consideremos mais 
profundamente os di reitos dos nossos fi
lho~ e o mundo em que os fazemos viver . 

( ... ) Porque o problema da crian<;:a, da 
~ua liberdade e dos scus direitos deve ser 
cxaminado no quadro das responsabilida
des de todos os 6rgiios do Estado, tanto 
como no dominio das obriga<;:oes pessoais 
c!e cada cidadiio, o Presidente da Repu
tlica procurara estar permanentemente in
formado de todas as realiza<;:oes do Ano 
lntcrnacional da Crian<;a. tendo nomeado 
11m delegado pessoal para acompanhar de 
perto as iniciativas nacionais e mobilizar. 
mediante o concurso de instituic;:ocs com 
disponibilidade para este tipo de activi
dade. designadamente a institui9Jio militar. 

Mas parece-me que o Ano lnterna
cional da Crian<;:a oferece uma oportuni
d:.dc. que niio deve ser perdida. para que 

a sociedade portuguesa se interrogue sobre 
c ste assunto e verifique se t~m cumprido 

cabalmente o seu devei para com os por
tllgueses que sobem para a vida e que 
tern o dircito de o fazer num clima de 
paz. de fraternidade e de conc6rdia». 

l~ci' ~~~ 
0 que e a UNICEF? 

A UNICEF (Fundo das Na<;:oes Unidas 
para a Infancia) e o organismo das Na
<;oes Unidas que coordena, a nivel mundial, 
as comemora<;:oes e iniciativas rclacionadas 
com o Ano lnternacional da Crian<;:a. 

Fundada em II de Dezembro de 1946, 
a UNICEF ocupa-se exclusivamente do 
l<:n<yamento de programas de auxilio as 
crian<;:as de todo o Mundo, independente
mente da sua raya, religilio ou nacionali 
dade. 

• unfcef 
A sua hist6ria come<;:ou com os milhoes 

de crianyas orfiis, famintas e enfermas que 
sobreviveram a Segunda Guerra Mundial. 
A UNICEF procurou ajudar essas crian
~as afectadas por problemas de habita<yiio, 
fome, subnutri9Jio, doenya e ignorancia. 

Em seguida, aquele organismo da ONU 
ci<.cidiu dar o seu apoio especifico aos 
paises subdesenvolvidos, niio s6 em situa
<;:6es graves, resultantes de emergencias, 
como nos seguintes tipos de coopera<;:lio: 
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Reprodu~Ao «fac-simile» de urn prospecto editado em Portugal com a hist6ria ilustrada da UNICEF. 

- AssisH!ncia no planeamento e estru
tura~o de servic;:os destinados as crian93s; 

- Envio de abastecimentos e equipa
mentos destinados a esses servic;:os; 

- Provisao de fundos para a forma~ao 
cio pessoal necessario para trab:;llhar com 
e para as crian~as (professores, nutncw
nistas. profissionais medicos e parame
drcos, assistentes sociais, etc.). 

Em 1974, a UNICEF, numa rcumao 
ce emergcncia, dcclarou urn estado de 
alcrta para a situa9ii0 da crian~a no mundo 
:~c hoje, fazendo notar que, entao, em 
mais de 60 paises subdesenvolvidos, viviam 
cerca de 4001 a 500 milhoes de crian~as 

amea~adas pela carencia de alimenta9lio no 
Mundo e pela crise econ6mica internacio
oal. 

Uma gera~o inteira de crian93s nessas 
condi~oes corre o risco de ficar marcada 
pda fome. doens:a, cegueira, atraso mental, 
raquitismo, etc., se nlio forem concedidos, 
quanto antes, os fundos indispensaveis nao 
~6 para urn socorro imediato, como tam
bern para urn programa de assistencia a 
Iongo prazo. 

Estas crian~as seriam. scm duvida. as 
primeiras vitimas de: 

- Colheitas perdidas pelas secas ou 
in unda~oes; 

-Sub ida vcrtiginosa do custo de ma
tcrias-primas e produtos alimentares: 

- Redu~lio do envio de alimentos aos 
paises necessitados; 

- Pre~os clevados e carencia de fertili 
z:,ntcs. 

Tendo em conta esta situa~o. a 
UNICEF rcal~aria. num documcnto cntlio 
divnlgado. que «Urn milhar de pessoas nos 

pllises ricos utilizam, para engordar o gado, 
quase tantos cereais como os que conso
nrem dois milhares de pessoas nos paises 
pobres. A maior parte das pessoas ignora 
t<~mbem que os paises industrializados 
absorvem quase tantos fertilizantes como 
as terras cultivadas por 70 por cento da 
r.opula~ao mundial». 

«Esta situa~ao continua a ser uma reali
ci~de: crian93s subalimentadas e famintas 
ccntinuam a precisar desesperadamente de 
auxilio. E o seu numero aumentou espec
tacularmente - 900 milhoes de crian~as 

estlio hoje condenadas por fome, doenc;a 
l' ausencia total de cultura», salienta-sc 
ainda neste documento da UNICEF. 

tGID' ~ £i 
A importancia dos Comites Nacionais 

0 prosseguimento da merit6ria ac~o 
<i<.senvolvida pela UNICEF depende finan
cciramente das contribui~oes dos 109 pai
scs membros daquele organismo das Na
~ocs Unidas - que perfazem cerca de 75 
por cento do seu orc;amento - e de davi
<ias de particulares. obtidas pcla venda de 
«cromos UNICEF» e por recol~as peri6-
dicas de fundos. a cargo de voluntarios. 

Actualmente os servic;os da UNICEF 
p•estam assistencia a mais de 850 milhoes 
de crianc;as, espalhadas por cerca de I 00 
paises em vias de desenvolvimento. 

0 organismo c apoiado por Comites 
cxistentes em 30 paises. entre os quais 
Portugal. Estes Comites nacionais desem
penham urn papel particularmente impor
tante na sensibi liza~o da opinilio publica 
local para os problemas da infancia e na 

divulga~o e apoio as medidas adoptadas 
pela UNICEF para a resoluc;ao daqueles. 
Existem tam bern I 00 organizac;oes nao go
vernamentais que em todo o Mundo cola
boram directamente com a UNICEF; entre 
cMas organizac;oes salientam-se a Cruz Ver
rro.clha, o Crescente Vermelho e diversos 
grupos religiosos e associa~oes profissio
nais (de medicos, enfermeiros, professores, 
a~sistentes sociais, etc.). 

Em Portugal, o grupo «Amigos da 
UNICEF» s6 no ano passado foi oficiali
zado. apesar de ter sido formado em 1963, 
a partir de urn nuc1co de pessoas que 
recolhiam fundos para aquelc organismo, 
au·aves da venda de cromos. Contudo, o 
anterior regime nao permitiu nunca o seu 
r(conhecimento oficial, pelo que s6 depois 
de 1974 foi possivel ao grupo iniciar o 
processo tendente a sua consagra~ao como 
Comite nacional da UNICEF, dispondo 
de estatutos pr6prios, o que finalmente 
v<.io a suceder em Man;o de 1978. 

lGI'D' ~ £i 
Conselbo das Organiza~oes 

Niio Governamentais 

A semelhanc;a do que se verificou nou
\1 os paises, correspondendo a urn apclo 
etas Na~oes Uoidas, constituiu-se em Por
tugal urn Conse1ho das Organizac;Oes Nlio 
Governamentais (CONG) para incentivar 
e dinamizar ac~oes, pr6prias ou conjuntas, 
rc1acionadas com as comemorac;oes do Ano 
Tnternacional da Crian~a. 

A constitui~lio deste Conselho foi anun
ciada no inicio deste ano, dele fazendo 
parte designadamente, a Ac~ao Cat61ica 
Rural , Associac;ao «Guias de Portugal», 
Ca ritas Portuguesa, Centro de Forma~o 
Educacional Permanente, Corpo Nacional 
de Escutas, Federa~lio Portuguesa das Co
lectividades de Cultura e Recreio, Mulheres 
Socialistas, Movimento Democrfltico de 
Mulheres, Pioneiros de Portugal, Secreta
riado Nacional das Associac;oes de Pais, 
S(.cretariado Nacional da Educa~o Crista 
<.Ja Infancia e Adolescencia, Uniao Noelista 
Portuguesa, Grupo «Amigos da UNICEF», 
Mulheres Centristas, Aldeias SOS, Asso
cia~o Portuguesa de Teatro Amador, Con
sdho Portugues para a Paz e Coopera~o, 
Associac;ao Portuguesa de Deficientes, 
A~socia~o de Escuteiros de Portugal, Mo
vimento Voluntario Desportivo, GRAAL 
<.: o departamento de mulheres de CGTP/ 
i l ntersindical. 

Alem destes membros, o CONG aceita 
as adesoes de todas as organiza~oes nao 
governamentais de ambito nacional que 
desempenham urn trabalho directamentc 
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Em ~0 de Novembro de 1969, a A.ssembleia Geral das· 
N~~ Untdas_ adoptou por unantmidade a Oeclaracao dos 
Otrettos da Cnanc;:a. 0 espfrito deste dQCumento reflecte·se 
no_ pre!mbUIO, que declara que "a humanidade deve dar A 
crtan<;:a o melho~ de si pr6pria". Muitos dos direitos e liber· 

-~ n .... tAracao i6 haviam sido nomeados 
• - 1nAA ~ 

A oeclar~ao compreende dez princCpios redigidos 

cuidadosamente: a crianc;:a deve beneficiar de uma pro· 
-'• o>P•d•l • ,.,.;he-io P''mltid" todOS "P""lbllld& 
des e faci\idades para que se possa desenvolver, de uma 

fo<m•,:; • no<m•l, •m oondl<.., "'""'"""' • de dlgnl· 
dade. Tem direito, desde o nascimento, a um nome e uma 
nacionalidade. oeve beneficiar de seguro social e, principal· 
""""·de ollm"'ta<;lo. de alojom<nto, tomP"' llv<" • oul· 
dados adequados. oeve receber tratamento, educac;:ao e 
cuidadOS medicos. Qeve receber tratamento, educ~ao e 

oulded"' """'''' " W dlmlnuld• de "'"'""" modo. 
oeve, tanto quanto passfvel, crescer sob a guarda e ,espon· 
sabilidade dos paise setal n5o acontecer. deve ser·lhe pro-

.,...,;onodo um• •"""''"' de ,,,..,a. e ""'"""'· Tom 
_.;.aito a uma edu~ao. oeve. em todas as circunstancias. 

• -~hor nrote<:(fSO e socorro. oeve ser 
-'~ "" IP.Idade 
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relacionado com os problemas da crian.;:a 
c de todas as outras que. embora nlio 
estando especificamentc orientadas para 
aquclcs problemas. possuam projectos pr6-
rrios para a cclcbra~ao do Ano Intema
c•onal da Crian.;:a. 

0 Conselho. que reune periodicamente. 
c aut6nomo em rela~iio as entidades ofi
Cillis, embora elabore e aprcscnte sugestoes 
:1 Comissao Nacional do AIC. 

If-~ ~ , . ~ 
~ " 

cSalio Interoacional de Expressio 
Plastica Infantib 

Entre as centenas de iniciat ivas reali
lUdas neste primeiro semcstre de 1979, no 
ambi to do Ano lnternacional da Crian~, 
I<"Ve particular destaque o «I Sallio Interna
CIOnal de Expresslio Plflstica Infantil». que 
a sec~'io portuguesa da Associa~o Mundial 
dos Amigos da lnfancia (AMADE) orga
mzou no Estoril c que foi inaugurada pela 
princcsa Grace do M6naco - fundadora 
daqucla institui~o . que. para o efeito. 
~e- dcslocou expressamente a Portugal. 

Esta mostra reunia 400 pi nturas da 
vutoria de crian~s de 18 paises. tendo os 
organizadores contado com a colabora~o 
da Secretaria de Estado da Cullura. da 
Junta de T urismo da Costa do Estoril e 
de divcrsas entidadcs particularcs. 

Beata Knemisnka (Pol6nia) e Nico Van 
k1ct (Holanda). de 8 e 13 anos. respecti-

vamente, foram os vencedores do cenamc 
c cstivcram prescntcs a sesslio de atribui
~o dOS premios. 0 regulamento deste 
<cl Salii.o ln ternacional de Expresslio PHis
Ilea lnfantil» previa a atribui~ao de 5 pre
noios aos grupos A (crian~as dos 6 aos I 0 
anos) e B (crian.;:as dos II aos 14 anos), 
alcm da entrega de divcrsas men~oes hon
rosas. 

Ana Cristina Aldeaga. de 6 anos. foi 
a rcpresentame portuguesa melhor classi
ficada. tendo urn trabalho seu recebido o 
4.• pr~mio· do grupo A. Entre as 72 men
<;ocs honrosas que foram atribuidas, 13 
r•emiaram pinturas de crian~as portugue
sns. 

Segundo informaram os organizadores. 
a maioria dos trabalhos que estiveram pa
H·ntes nesta mostra revertera para urn Mu
'CU de Arte Jnfantil que devera ser criado. 
ainda este ano. em Cascais. 

Durante a sua estada no nosso Pais, a 
princcsa Grace do M6naco inaugurou as 

inMala~oes da sede da sec~o portuguesa da 
A MADE. Em data posterior. foi anunciado 
oue csta Associa~lio vai criar. no Algarve 
c na Serra da Estrela. urn conjunto de 

cO Ca1amento•. de Nico Van Riet. um dos desenhos a que foi atribuido o J.o f'rimio do d Salio 
ln•ernadonal de Expresslo Pl,.stica lnJantil•. 

800 acomoda~es. em casas pre-fabricadas, 
para crian~s que necessitem de periodos 
:1.: praia ou de montanha. 

'<'iD' ~ ,1{ 
~ /.!:' 

cJuventus-79» 

Uma outra iniciativa particularmente 
importantc. no contexte dcstc Ano lntcr
nacional da Crian~a. foi a rcaliza~o do 

r *~ 27/B\t6~ . It !I==~~ A>JO 1\mon.oN"V"o • 

«I Salao Inernacional da Infancia e da 
Juvcntude/Juventus-79», que decorreu nas 
instalayiies da Fci ra Intcrnacional de Lis
boa, organizado pela Associa~o Industrial 
Portugucsa. com o apoio e participa~o da 
UNICEF. Comissao Exccutiva do Ano 
Intcrnacional da Crian~ e de diversos 
departamentos e organismos oficiais. 

De acordo com estimativas dos orga
n•zadores. o certame foi visitado por 200 
mil pe~soas. 70 por cento das quais eram 
crian.;:as, o que atcsta bern o exito da 
io1iciativa. tendo ja ficado assente que no 
p16ximo ano, em Junho. se rcalizara na 
F- I L uma «Semana da Crian~». 

A~ actividades de~envolvidas na «Ju
ventus-79» - que ocupou uma area supe
rior a 30 mil metros quadrados - tiveram, 
no ~eu conjunto. uma participa~lio massiva 
do~ muitos milhares de crian~as que. indi
vidualmcnte ou em grupo - foram muitas 
as escolas e cntidades que organizaram vi
sitas guiadas ao certame - . exerceram e 
aprcciaram inumeras actividadcs desporti
' as. recreativas ou culturais nos pavilhoes 
adaptados para o efeito. 

Paralelamentc. revestiram-se de grande 
interesse os debates e col6quios levados a 
efcito no decurso do certame. tendo-se 
rcgistado intervcn~oes de alguns dos mais 
rcputados especialistas portugueses sobre 
problemas da crian~ c da juventude. Num 
uos col6quios foi , alias, sugerida a cria~o 
de uma Secretaria de Estado da Protcc~o 
a Crian~ . no ambito do Ministerio dos 
Assuntos Sociais. 

Este «< Salao Internacional da Infancia 
.: da Juventude» contou com sectores dedi
cades il industria, comercio, material di
dflctico e as actividades de anima~lio. Os 
sect orcs industrial e comerciais- em que 
participaram I 36 expositorcs- cnvolviam 



0 cJ Salio l nternacional da lntanci.a e da Juvtntudt», real.iudo na Feira Internacional de Lisboa, revestiu·se de particular exito. 

a apresentayao de produtos, cquipamcntos 
c servi9os espccificamentc destinados as 
crian9as e aos jovcns, com dcstaque para 
o vestuario e artigos texteis, produtos ali
mentares, mobilia rio, higiene, produtos far
m~ceuticos, artigos desportivos e escolares, 
livros, discos e filmes, jogos e brinquedos 
c veiculos motorizados e mecanicos. Por 
sua vez, os sectores de material didactico 
c de actividades de animayao dedicaram-se 
aos dominies da forrnayao social, educa
tiva, cultural e desportiva. 

f.Gf'D' ~ " 
Entrega dos Premios cVale Flor:t 

Os premios da Funda9ii0 Vale Flor, 
instituidos para galardoar anualmente actos 
d<! coragem, generosidade e abnega9ii0 pra
ticados por crianyas. foram atribuidos a 
Joaquim Antonio Ribeiro de Cardoso, de 
8 anos de idadc, rcsidentc em Chao da 
Portela (Guimaraes), que salvou a mae e 
uma sua irma de 16 meses de morrerem 
clectrocutadas, e a Maria Celeste Gil, de 
12 anos, residente em Corga (Monyao), 
que, com a sua intervenyao, evitou a mor
te de uma vizinha, que caira nurn lagar. 

Em cerimonia recentemente realizada 
em Braga. o governador civil deste dis
tr;tos procedeu il entrega dos premios, refe
rcntes ao ano de 1978 e que tern urn valor 
monetario de 35 mil escudos cada. Estes 

Por seu !ado, o governador civil de 
Uraga. Sumaville Soares, depois de subli
nhar a importlincia dos actos praticados 
pelos dois jovens, anunciou a criayao de 
uma comissao de defesa dos direitos da 

Maria Celeste GU e Joaquim Ant6nio Cardoso. galardoados com os prtmios 
cVale Flon. 

premios foram criados em 1945 ~Ia mar
quesa de Vale Flor, em memoria dos seus 
filhos Jose Luis e Jenny. 

Na ocasiao, o presidente da direcyao 
do Montepio Geral - entidade que, de 
acordo com os estatutos da Fundayao Vale 
Flor, tern a seu cargo a atribuiyao destes 
premios - , Joao Norberto da Silva Al
rroeida. fez votes para que na vida dos 
jovens homenageados «permaneyam sempre 
presentes as virtudes que foram galardoa
dos». 

crianya. Esta comissao, de ambito distrital, 
!<.ra a missao de receber e analisar quei
xas relacionadas com a explorayao da 
crianya ou possiveis actos cometidos con
tra cia. 

Maria Celeste Gil nao esteve presente 
il cerimonia por se encontrar presentemente 
:1 viver com seu pai, em Franya, dado que 
a mae, urn irmao e uma irmao da jovem 
morreram no referido acidente. 
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0 pelourinbo d t Vila Real. 

COMEMORACOES DO -
«OIA DE PORTUGAL, DE CAMOES E 
DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A cidade de Vila Real foi, este ano, o centro das comemora~ do «Dia de Portugal, 
de CamOes e das Comunidades Portuguesas>>. Alem do Presidente da Repilblica, do Primeiro
·ministro e de infuneras individualidades, 130 emigrantes, especialmente convidados - em repre
senta~o de 37 comunidades portuguesas radicadas no estrangeiro - , deslocaram-se a cspita l 
transmontana para assistirem as cerim6nias do J 0 de Jtdlo, que foram presenciadas por miJhares 
de pessoas e transmitidas, em directo, pela radio e pela televisao. 
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Dia de PORTUGAL 
VILA REAL 

A comissAo organizadora das comemo
ra~ocs, prcsidida pelo tenente-coronel Vitor 
Alves, foi constituida pelo ministro-adjunto 
do Primciro-ministro, ministro dos NegO
cios Eslr.lngei ros, se.cretarios de Estado da 
Cullura e dos Neg6cios Estrangeiros e 
Emigra~o, presidente da Funda~o Gul
bcnki:m, sccretario-geral da Academia das 
Cii!ncias, e prcsidentes dos conselhos de 
adminhtra~;llo da TAP, RTP e RDP. 

Antcccdendo as cclebra~oes do 10 de 
Junho, vorias obras literarias- cuja lira
gem total rondou os 400 mil cxcmplarcs 
foram distribuidas pelas principais comu
nidades portugucsas no estrangciro, bern 
como o jomal cComunidadc», discos e 
grava~ocs com tcmas de musica portugucsa 
(popular c crudita), e cartazes e autoco
lantcs alu,ivos a cfcmeridc. Entre as obras 
cditadas pcla comissao organizadora, con
tavam·\C o segundo volume da antologia 
sobrc cPonus:al, a Terra e o Homem», 
organiz:1da por David Mourilo-Fcrreira, 
cVersos e Algurna Prosa de Jorge de Sena», 
antolo~:ia organi7.ada por Eugenio Lisboa, 
cHistoria Concisa de Portugal», de Jose 
llcrmano Saraiva, e, espccialmente dcdi 
cados as crian~as e aos jovens, cO Ro
nmnce da 111m Encantada», de Jaime Cor
tesllo, e cO Rapaz de Bronze», da autoria 
de Sofia de Mello Breyner. 

600 Jovens Transmontanos em Lisboa 

No limbito das comemora~oes do «Dia 
de Portugal , de Camoes e das Comunidades 
Portuguesas» e do Ano Internacional da 
Crian~ , teve Iugar uma iniciativa parti
cularmente significativa: cerca de 600 jo
v.:ns transmontanos, com idades compreen
didas entre os 10 e 17 anos, deslocaram-se 
J. Lisboa, num comboio especial. 

Acompanhados por 40 professorcs, urn 
m~ico, enfermciras e assistentcs sociais, 
os jovens - oriundos de zonas geografica
mente isoladas e com grandes cari:ncias 
CC'On6micas, dos catorze concelhos perten
centes ao distrito de Vila Real - visita
ram, durante os quatro dias em que per
mancceram na capital. diversos loca is de 
inte resse hist6 rico c turistico, nomeada
mcnte o Jardim Zool6gico, Mosteiro dos 
Jer6nimos, Museu da Marinha, Planetflrio 
d.t Gulbenkian, c o monumento ao Cristo
-Rei. tendo assistido ainda a urn espectfl
culo de circo. 

No recinto da Feira Intcmacional de 

Um •specto da expedi~io para o ucran.:ciro dos cartues e Jinos ~itados pela eomlsslo orgaaizadora 
do cDia das Comunidades• . 

Para muito.s dos jove.a.s tra.D.stnontaaoJ. t:Sta foi a primt:ira Yisita Jl capital . 



Lisboa, os 600 jovens transmontanos par
ticiparam num jantar com o Presidente 
da Republ ica, general Ramalho Eanes. 

tl 
Festival do 10 de Junho em Vila Real 

Em Vila Real, os actos oficiais do 10 
de Junho iniciaram-se com o desfile, pelas 
ruas da cidade, de representa~oes de bom
beiros, com fanfarras c «majorettes», e de 
ranchos folcl6ricos. Neste desfi le salientou
-~c a participa~iio dos 13ombos de Vila 
Nova de Campcii, dos Paulitciros de Mi
randa e do rancho da Casa do Povo de 
Barqueiros. No programa das comemora
~oes destacaram-se, ainda, as exibi~es es
pectaculares de motociclistas (uma equipa 
<la PSP), de aviadores (da esquadrilha 
acrobatica «Asas de Portugal») e de para
-quedistas. 

Uma outra realiza~o importante, que 
se integrou tamb~m nas cerim6nias do Dia 
<las Comunidades, foi a «< Mostra de Vi
nhos de Tras-os-Montes e Alto Douro:. 

~ 
Jornadas sobre Emigra~o e 

Desenvolvimento Regional 

lgualmente em Vila Real , decorrcram 
a~ cJornadas Transmontanas sobre Emi
gra~o c Descnvolvimcnto Regional» que 
foram inauguradas pclo Primeiro-ministro, 
prof. Mota Pinto, c enccrradas pelo Pre
siaente da Republica. Nestas jornadas par
ticiparam conhccidas personalidadcs dos 
mcios politicos e econ6micos, designada
mente Ant6nio Barreto, Artur Santos Silva, 
Pereira Neto, Alfredo de Sousa, Liclnio 
Cunha e Armando Moreira, presidente da 
Omara Municipal de Vila Real. 

No aspecto desportivo, e para al~m do 
rcaliza~o de urn col6quio dedicado ao 
tcma «Des porto nas Comunidades» - no 
qual participaram delegados de quinze 
:lfsocia~es desportivas de emigrantes 
teve particular relevo a disputa da cCor
r;da das Comunidades Portuguesas» e da 
cEstafeta Luslada:t, prova efectuada entre 
Guimariies e Vila Real. Na cCorrida das 
Comunidades:., al~m de representantes de 
todos os distritos do continene e das Re
giaes Aut6nomas e de Macau, tomaram 
parte os vcncedores das provas de apura
n:ento rcalizadas em Fran~. Alemanha 
Federal, Luxemburgo, Holanda, Gra-Bre
tanha, B~lgica, Canad(l, Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil, Guin~-Bissau, Angola e 
Austrfllia. 

Quatro imagetu da.s celebra~Oes do 10 de Jun ho ern Vila Rnl: um aspedo da actua(iO da Hqua d.ri lha 
acrobalica cA .. s de Pomagal•; o d tsfile dos Bombos de VIla Nova de Compel\ • dos Paulileiros dt 
Miranda: e, fia.a lme.nte. o momea.to da partida para a c·Corrida daJ Comun idades•. prova em que 
participaram representantes dos prindpaiJ nUtleo' de portu1uuts rt~idtntt.s ao t.straagtiro. 
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Dia de PORTUGAL 
VILA REAL 

~0 901ene 

A sessiio solene, que decorreu no pavi
lbao gimno-desportivo da capital trans
montana, iniciou-se com a imposi~ao de 
condecora~es a diversas individualidades 
que, pelo seu trabalho e esfor~o. muito 
tern prestigiado o nosso Pais. Entre outras 
- algumas das quais rcferimos mais adian
tc, nas paginas dedicadas fls comemora
~es realizadas no estrangeiro -, foram 
entregues as seguintes condecora~cs: 

- Ordem Militar de Sant' Iago de Es-

pada; ao prof. dr. Bento de Jesus Cara~, 

matematico, escritor e professor da Uni
versidade T~nica de Lisboa (Grii-Cruz, a 
tiiiJ]o p6stumo); aos escritores Fernando 
Namora e Vergilio Ferreira (Grande Ofi
cial); e ao pintor Abel Manta (Comen
dador). 

- Ordem da Libcrdade: ao coronel 

Jolo Sarmento Pimentel, prcstigiado mili
tante democratico, residcnte no Brasil M 
mais de 50 anos (Gra-Cruz); ao coronel 

piloto-aviador Francisco Sarmento Pimen
tel, militante democratico (Grande Oficial). 

- Ordem do Infante D. Henriquc: ao 

consul-geral de Portugal no Maputo, Jose 
Eduardo de Melo Gouveia, pela sua im
portante actua~o no Consulado de Sy
dney, prestando apoio e assistencia aos 
refugiados de Timor. 

cMudar de raiz a sociedade 
em que vivemos:. 

A conferencia oficial desta sessiio foi 
proferida pelo prof. Vitorino Magalhaes 
Godinho. que se referiu, em particular, 
a instabilidade a que tern estado sujeito 
o nosso Pais. «pela fraqueza. das suas 

institui9oes ainda mal consolidadas, porque 
ainda nao soubemos mudar de raiz a socie
dade em que vivemos». Na sua alocu9ii0 
-- onde, conforme salientou, fez «uma via
gem pel a Hist6ria» -, Magalhaes Godinho 
allldiu a crise portuguesa, as desigualdades 
mantidas atraves dos seculos e ao desen
volvimento da investiga~o cientifica, su-

blinhando, a determinado passo, que 
temos de ever com lucidez, com objec
tividadc, scm medo e com olhos nos olhos, 
a verdade dos nossos problemas para os 
cnfrentar com decisao e coragem e duma 
vez para sempre». 

Discurso do Prcsidente da Republica 

No discurso que proferiu, a seguir, o 
Presidcntc da Republica, depois de recor
dar a Bula Papal de 1179, «documento ci
vico-religioso em que se articulam a His
t6ria de Portugal com a H ist6ria da Igre
ja» accntuou que «a Na~o que hoje 
celebramos tern a solidcz de oito seculos 
de existcncia», pelo que, disse, se torna 
necessario «reverter as li9oes do passado 
o! aos acontecimentos que imorimiram ca-

meter a terra dos nossos pais, para encon
tra. a raiz da nossa mem6ria colectiva e 
valorizar dcvidamente este dia». 

«Somos urn povo de pessoas dispersas 
- de irmaos pelo sangue, pela lingua, pelo 
sentimento e pel a fe - que em con junto 
constitucm a Patria», salientou, mais 
adiantc o general Ramalho Eanes. Ao refe
rir-se aos cmigrantcs dispersos pelo mundo, 
o Chcfc de Estado rea l~aria ser necessario 
que eles «estejam informados de que Por
tugal csta a mudar, pretendendo-se que seja 
para mclhor». E, a este prop6sito, aeres
ctntou: «0 saldo dos cinco anos vividos 
dcpois de Abril e francamente positivo, 

!I 

apesar dos erros cometidos e das pertur
ba~es que atravcssamos. Temos, porem, 
que compreender a mudan~ e as suas 
exigencias. A primeira prioridade continua 
a ser a solidifica9lio do regime democra
tico». 

cReexaminar as causas da emigra~o::. 

Seguidamente, dcbru~ndo-sc sobre os 
factos internos que mais contribuiram para 
a emigra~o. Ramalho Eanes recordou 
«a dccada do ilxodo», que csingularizou 
Portugal na Europa dcstc s~ulo». Depois 
de mencionar as rcgiocs do Continente 
mais atingidas pelo surta cmigrat6rio (Vila 
Real, Bragan~, Guarda, Viseu, Castelo 
Branco, Portalcgrc, -evora e Beja), caquelas 
em que predomina a actividade agricola e 
a ruralidade e cuja descrtifica~o tambem 
decorreu em bcncficio do litoral indus
trializado e urbanizado» ,o Presidcnte afir
mou: cTercmos assim de recxaminar as 
causas de emigra9lio c da sua origem geo
grflfica para procurar controlar e corrigir, 
ate onde for ncccssArio c possivel os movi
mcntos de migra9lio interna». 

lncentivar a intera~ das comunidades 

cOs direitos fundamentais dos emi
grantes, que cxistcm indcpcndentementc 
de quaisquer contingcncias:t- designada
mente o direito de emigra9lio e de regrcsso 
ao pais de origem, o dircito dJ! inser~o 
na socicdadc de acolhimcnto, o direito de 
manter liga~cs com os scus compatriotas 
e de salvaguardar 0 seu patrim6nio etnico 
e cultural e o dircito fl habita~o -, foram 
recordados pelo Prcsidentc que, ao referir
·s•: fl «liga~o da comunidade presentc no 
territ6rio nacional com as comunidades 
emigradas», considcraria scr incumbcncia 
do Estado portugucs, «como vector de 
coesao nacional, cncontrar as f6rmulas que 
incentivem a intcrac~o das comunidades 
- inclusive da grande comunidade do terri 
t6rio nacional - scm afcctar o autodesen-

,olvimento do associativismo dos emigran
tes e, pelo contrario, favorecendo organi
z.woes secundarias libertas das peias de 
burocracia». 

«0 grande congresso das comunidades 
qut> vai assinalar em 1980 o IV centenll-

A gran~ra recorda um aspedo d&J importla iH 
u.mtmor.a(~ts. em Usbo•~ do 3.• ct.attair'o da 
morte dt: L.U de Camoa. ao a"o de 1110. 

rio da morte de Luis de Camoes, abrira 
novas esperan~s aos cmigrantes portu
gueses e permitira a inventaria9lio eo dia
gn6stico das questoes fundamental s que os 
afectam», afirmou. a terminar, o Chefc de 
Estado, acrescentando: «Cumpre-nos, como 
queria Camoes, "veneer os trabalhos e os 
perigos que sempre as grandes coisas se 
opuseram". Nao sera frustrada a vontade 
nacional de criar urn Portugal novo». 

fl 
Cerimonias em Macau 

As cerim6nias oficiais realizadas neste 
tcrrit6rio sob administra~o portuguesa fo-

ram presididas pelo secreurio de Estado 
da Cultura, dr. David Mouriio-Ferreira. No 
discurso que pronunciou durante a sessiio 
solenc rcalizada no Palacio da Praia G ran
til' - a qual estiveram presentes mais de 
quinhcntas pessoas, representando as comu
nidades portuguesa e chinesa de Macau -, 

David Mourlo-Ferreira manifestou o pro
p6sito de «transmitir rigorosamente» ao 
Prcsidentc da Republica o patriotismo que 
rcgistara entre os rcsidentes no territ6rio. 

Na ocasiao, o governador Melo Egidio 
dirigiu tambem uma mensagem a popula
~ao, a prop6sito destas comcmora9oes do 
IC de Junho, sublinhando, a dado passo, 
que a sua prcsen~ no Palacio da Praia 
Grande constituia, cindubitavelmeote, tes
temunho seguro de uma perfeita identifi
ca~o c de viva cren~ nos valores essen· 
ciais que esta data simboliza e reaviva e 
a<> servi~ dos quais as vidas adquirem 
rcalmente o verdadeiro sentido:t. 

Alcm da tradicional romagem ao mo
numento a Luis de Camoes, estas comemo
ra~ocs incluiram ainda uma parte recrea-

tiva, na qual tevc particular destaque a 
presen~ do actor Raul Solnado. 

«Somos um povo de pes
soas dispersas - de ir
maos pelo sangue, pela 
lingua, pelo sentimento e 
pela fe - que em coo
junto constituem. a Pa
tria», disse o Presidente 
RamaJho Eanes oa ~a 
alocu~o em Vila Real. 
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COMEMORACOES DO 10 DE JUNHO NO ESTRANGEIRO 
0 cDia de Portugal, de Camoes e das 

Comunidades Portuguesas:. foi comerno
rado no estrangeiro, atraves de inilmeras 
iniciativas culturais, r ecreativas e despor
tivas, nomeadamente, realizadas nos paises 
onde residem grandes nilcleos de emi
grantes portugueses. 

Em representa~o do Presidente da Re
publica, deslocaram-se ao estrangeiro di
versas individualidades que foram porta
doras de mensagens dirigidas pelo general 
Ramalho Eanes aos portugueses espalha
do~ pelo Mundo. Assim, o comandante 
Almeida e Costa, o major Vasco Louren9o 
c o coronel Pezarat Correia, membros do 
Conselho da Revolu9iio, estiveram presen-

tes as comemora9oes realizadas na Vene
zuela, Fran93 e Holanda, respectivamente. 
De igual modo, o presidente do conselho 
de gerencia da TAP, Monteiro da Silva, o 
presidente da Assembleia Regional da Ma
deira, Emanuel Rodrigues, e o presidente 
da Assembleia Regional dos A~res, Ma
druga da Costa, participaram em cerim6-
mas que decorreram na California (EUA), 
Montreal (Canada) e Boston (EUA). 0 
cscritor Ant6nio Al93da Baptista foi o 
enviado presidencial as celebra96es que 
tiveram Iugar em S. Salvador (Brasil), en
quanto o embaixador Mario Neves presi
diu a principal sessiio programada para 
as comemora9oes que decorreram neste 
ultimo pais. 

0 ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 
embaixador Freitas Cruz, esteve em Bru
xelas (Belgica) onde, alem das cerim6nias 
oficiais, foram promovidos espectaculos 
com a banda filarm6nica da «Sociedade 

Musical de Instru~o e Recreio Aljustre
lense» e o grupo folcl6rico de Aile (Al
garve). 

Paralelamente, mais de uma centena de 
conhecidas personalidades do «music-hall» 
e do espectaculo actuaram em 37 cidades 
de diferentes paises, levando uma rnen
sagem de amizade e solidariedade aos rnui
tos milhares de portugueses ai residentes. 
De entre os artistas que participaram nesta 
serie de espectaculos destacamos Carlos do 
Carmo, Carlos Paredes e Fernando Alvim, 
Adriano Correia de Oliveira, Nicolau Brey
ner, Carlos Moniz e Maria do Amparo, 
Jose Barata Moura, Jose Jorge Letria, Va
lerio Silva, Rodrigo, «Tete», Jose Cheta e 
Paulo Alexandre. 

Publicamos a seguir uma slntese das 
principais iniciativas realizadas nalguns 
paises onde as comemora9oes do 10 de 
Junho tiveram particular relevo. 

Um aspecto da parada realizada em Danbury (Connectic::ut.·EUA) por ocasiio do 10 de Junho e na qual participaram. altm do Rancho Fold6rico cFilbos 
de Portugal• (na fotot rtpresentantes de diversas associarcle.s e organismos portugueses c luso-arnuicanos. Entre as pusonalidades que se incorporaram 
no desfile. cootaram-se o cOnsul de Portugal em Danbury. d r. Seabra Veiga. e o «mayor» da cidade, Donald W. Boughton (foro de AntOoio G. Ferreira) 
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Dia de PORTUGAL 
no ESTRANGEIRO 

Africa do Sui 

Neste pais, as comemora~ do cDia 
~.e Portugal, de Cam<>es e das Comuni
dades Portuguesas» conjugaram uma no
lAve) serie de inieiativas, em numero su
perior As do ano transacto. Assim, o depar
tamento de portugues da Universidade de 
Witwatersrand levou a efeito uma cSemana 
do Cinema Portugues» e uma exposicao 
de livros portugueses, que esteve patente 
na biblioteca daquela instituicao de ensino 
superior; a «Associa~iio da Col6nia Portu
guesa» de Joanesburgo organizou urn tor
neio de futebol de saliio; a «Associacao 
dos Antigos Residentes de Mo~mbique» 
promoveu um torneio de tenis; por seu 
turno, o «Vict6ria Futebol Clube», atrayes 

do seu grupo dramfu ico, levou A oena, em 
Germiston, uma pe~ teatral. Por outro 
lzdo, a comunidade portuguesa realizou 
uma homenagem publica a Bartolomeu 
Dias, junto da estAtua erigida a este nave
gador na cidade do Cabo. 

Em Welkom, as comemora~oes foram 
ptomovidas no «Goldfields Portuguese 
Club» e incluiram a cerim6nia do hastear 
da bandeira portuguesa e um desfile de 
«marjoretes» e desportistas, assim como 
dois encontros de futcbol. 

A «Associa~ao da Co16nia Portuguesa» 
cle Pret6ria organizou idcntico programa 
e uma exposicao de trabalhos alusivos a 
Luis de Camoes, efectuados pelos alunos 
da~ escolas portugucsas da cidade. Final
mente, o vice-consul dirigiu uma sauda~o 
A comunidade portuguesa. 

Alemanha Federal 

Como tivemos ocasiiio de referi r no 
n(lmero anterior, algumas associa~oes de 
portugueses residentes na Alemanha Fe
deral decidiram dedicar o cDia de Portu
gal, de Camoes e das Comunidades Portu
gucsas» ii recolha de donativos para auxilio 

:.s vitimas das cheias que, em Fevereiro 
passado, provocaram grandes prejuizos em 
v3 rias regi5es do Pais. 

Em Osnabruck, as comemora~s ofi
ciai~ foram presididas pelo consul portu
gues. Em Bona, o embaixador de Portugal, 
d•. Hemiini Lopes, e o oonsul, dr. Silvino 
Ribeiro, presidiram as festividades ai rea
lizadas. Na noite de 10 de Junho realizou
-se urn espectaculo na Gesamtschule Schin
kel, onde actuaram ranchos folcl6ricos por
tugueses de agremia~oes e associa~oes de 
Wolsburg, Munster, . Osnabruck, Rheine, 
Minden, Nordhorn, o Coro e Orquestra 
dos portugueses de Rheine, o Coral Alen
tejano de Nordhorn, um conjunto de fados, 
tambem desta cidade, composto pelos fa
distas Maria Teresa, Maria Matilde e A. 
Godinho e, ainda, os conjuntos musicais 
«OS Escorpioes» de Osnabruck e «Super
s6nicos» de Nordhorn. Por outro lado, a 
convite da Ciimara de Heisberg, o Rancho 
Folcl6rico da Casa do Povo de Torres 
Novas actuou naquela cidade no dia 10 de 
Junho. 

Australia 

As comemora~oes do 10 de Junho tive
r"m Iugar em diversas cidades australianas 
onde existem importantes nucleos de resi
dentes portugueses, designadamente Sy
dney, Melbourne, Geelong, Frcmantle, 
Adelaide e Cambcrra. Em Sydney. a pro
jec~o do filme cCamoes» constituiu mo· 

mento alto das comemora~oes, havendo 
ainda a registar actividades desportivas, 
urn «rally» de autom6veis promovido pela 
«Associa~o S6cio-Cultural Luso-Austra
liana», e a exibi~ao do Rancho Folcl6rico 
Infantil «Aideias de Portugal». Em Mel
bourne, para alem de scssoes de cinema, 
houve uma tarde desportiva com a disputa 
daTa~ «10 de Junho», cabendo a organi
za~o desta iniciativa A se~o de futebol 
~a «Associa~o Portuguesa de Vict6ria:t. 
Na cidade de Geelong, coincidindo com o 
segundo aniversario do «Luso-Australian 
Club», realizou-se uma sessiio de convivio, 
t:ma tarde desportiva, com jogos de futc
bol, e uma sesiio final de confraterniza~o. 
Na cidade de Adelaide, as comemora~es 

tiveram honras especiais com a transmissiio 
de dois programas de radio alusivos a 
data, iniciativa da cRAdio Lusitana:»- que 
cmite atraves da cRAdio 5UV», daquela 
cidade - , scndo ainda de assinalar uma 
exposicao de livros e de artesanato portu
gucs realizada com o apoio da «Flinders 
University», no «Torrens College for 
Advanced Education», assim como o con
curso juvenil de artes piAsticas intitulado 
«Como Vejo Portugal». Nas cidades de 
Fremantle e Camberra tiveram Iugar di
versas actividades desportivas e sessoes 
comemorativas. 

Brasil 

Tendo em conta as comemora~oes do 
«Dia de Portugal, de Camoes e das Comu
nidades Portuguesas». o Governo brasileiro 
concedeu facilidades de saida aos nossos 
compatriotas que sc deslocaram ao Pais. 
Assim, os casais e desportistas portugueses 
scleccionados, que vieram a Portugal a fim 
de participar nas cerim6nias do 10 de Ju
r.ho, em Vila Real , ficaram isentos do 
<!cp6sito previo de 22 mil cruzeiros (cerca 
tk 44 contos), exigido a todos os residentes 
no Brasil que viajam para o exterior. 

0 cinema portugucs esteve represen
tado no Rio de Janeiro, onde foram exi
b:dos alguns dos filmes produzidos na 
ultima d~da. No programa elaborado 
para as comemora~s que decorreram na 
cidade de Siio Paulo - e que incluiam va
rias manifcsta~cs culturais e desporti
vas - , destacou-se um Festival de Cinema 
Portugucs, programado pelo .Centro de 
Jmigrantes Portuguescs» (CIP), alt~m de 
uma cxposi~o colectiva sob o tema «Ca
moes e a sua epoca» no cClube Portugues», 
c da real iza~iio de uma noite artistica na 
«Associa~iio Portuguesa de Desporto». Na 
cidadc de Siio Salvador, conforroe ja refe
ri mos, est eve presente As cerim6nias o 
cscritor Antonio Al~da Baptista que apro-

veitou csta desloca~o para estabelecer 
contactos com as autoridadcs brasileiras, 
na sua qualidade de presidente do Insti
tuto Portugues do Livro. 
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Em Brasilia, o embaixador portugues, 
Meneses Rosa, dirigiu a nossa comunidade 
uma mensagem a prop6sito desta efeme
ride. Revestiu-se, tambero, de particular 
significado a sessiio especial que o Con
gresso brasileiro dedicou a esta data hist6-
rica: na ocasiao todos os oradores - quer 
do partido governamental, quer da oposi
~o- destacaram a convergencia da ami-
7.ade e identidade dos povos de ambos os 
paises. 

No porto de Montreal, onde esteve fun
deada entre 7 e 13 de Juoho, a corveta 
cAfonso Cerqueira» - uma das unidades 

eta Armada portuguesa que participou nas 
comemorac;:Oes do 10 de Junho-foi visi
tada por muitos dos nossos compatriotas 
re~identes naquela cidade canadiana. 

0 cantor Jose Cheta foi , por seu turno, 
o «embaixador artistico» do nosso Pais em 
diversas iniciativas ligadas as celebrao;:oes 
rl'• «Dia de Portugal, de Camoes e das 
Comunidades Portuguesas» que tiveram Iu
gar no Canada. 

Estados Unidos 

0 escritor Jose Rodrigues Migueis, ha 
lon~os anos a residir nos EUA. recebeu 

as insignias de Grande Oficial da Ordem 
Militar de Sant'Iago de Espada, condeco
ra~o que lhe foi entregue pelo presidente 
d'l Assembleia Regional dos As:ores, Ma
druga da Costa - representante do general 
Ramalho Eanes nas comemorac;:Oes reali
zadas na costa Leste dos Estados Unidos - , 
em cerim6nia realizada em Nova Iorque e 
a qual estiveram presentes diversas perso
nalidades portuguesas. 

Por outro !ado, o govemador do estado 
de Massachusetts, Edward King, proclamou 
o 10 de Junho como «Dia de Portugal» 
ern todo o territ6rio sob a sua jurisdi~o. 
tendo salientado, na ocasiiio, «O enorme 
contributo que os luso-americanos trouxc
ram aos Estados Unidos». 

De destacar, igualmente, que o Grupo 
cir Teatro do Castelo e a equipa de futebol 
de. «Faial Sport Clube» se deslocaram aos 
Estados Unidos, onde participaram em 
ir.iciativas promovidas no ambito do <cDia 
'lc Portugal, de Camoes e das Comunidades 
Portuguesas». Recorde-se que o «Faial 
Sport Clube» e a mais antiga agremia~o 
desportiva dos Ao;:ores, tendo sido fundado 
em 1909; esta sua desloca,.ao aos EUA 
foi feita a convite do «Portuguese Atletic 
Club», cuja equipa futebolistica e consti
tt.ida exclusivamente por emigrantes por
tugueses, na sua maioria originarios dos 
A<;:ores. 

As celebrac;:Oes do 10 de Junho progra
madas para o estado da California con
taram. como ja referimos. com a presem;a 

do presidente do conselho de gestio da 
TAP, Monteiro da Silva. 

0 major Vasco Louren~o, membro do 
Conselho da Revolu,.ao, presidiu em repre-

scnta,.ao do Chefe de Estado, a ~essao so
lt:ne efectuada no Clube Portugue' da Bas
tilha, em Paris. Noutras cidades e, regioes 
francesas, onde e significativo o numero 
d ~ emigrantes portugueses, realizaram-se 
numerosas jniciativas culturais, recreativas 
tt desportivas relacionadas com a efeme
ride. 

A fragata cComandante Roberto Ivens» 
permaneceu no porto de Ruao de 7 a 12 
de Junho e no de Nantes de 14 a 17, tendo 
sido visitada por muitos dos nossos com- · 
patriotas ai radicados. Entretanto, por ini-

ciativa do Centro Cultural e Recreativo de 
FermentOes e da Associa,.ao Poruguesa 
de Domont, realizou-se, em Paris, uma 
exposi,.ao de artesanato regional portugues, 
certame que se integrou nestas comemora
,.ocs do 10 de Junho. 

De salientar que o emigrante Jose Bor
ges, ha varios anos residente em Gournay, 
ganhou o primeiro premio do concurso 
fotografico promovido pela Comissao Or
g<>nizadora do «Dia de Portugal, de Ca
m5es e das Comunidades Portuguesas», 
que foi dedicado ao tema «A actividade 
dos Portugueses no Estrangeiro». Dos res
tantes 75 trabalhos prescntes a concurso, o 
juri - presidido pelo ministro-adjunto do 
Primeiro-ministro, Alvaro Monjardino
atribuiu o segundo Iugar a uma fotografia 
de autoria de Eduardo Gageiro eo terceiro 
a urn trabalho de Carlos Martins, emi
grante residente em Paris. 

Luxembwgo 

Entre as iniciativas levadas a cabo no 
Luxemburgo para celebrar o 10 de Junho, 
destacou-se a realiza,.ao de urn campeonato 
de futebol que contou com a participa,.ao 
dt< mais de 20 equipas das diversas agre
mia<;:oes portuguesas existentes naquele 
Griio-Ducado. A finalissima deste torneio 
decorreu em Ettelbruk: paralelamente. no 
cinema «Vox Luxemburgo», foram exibi
dos filmes portugueses com entradas gra
tl:itas. e houve varias provas de atletismo, 
uma quermesse ao ar livre e uma expo
si,.ao de desenhos das crian~s das escolas 
portuguesas. 

Gri-Bretanha 

Em Londres, as celebrac;:Oes oficiais do 
«Dia de Portugal, de Camoes e das Comu
nidades Portuguesas» decorreram em dois 
fins-de-semana sucessivos e incluiram urn 
torneio de futebol, com jogos (apuramento, 
meias-finais e final) realizados nos ccPrince 
George's Playing FieldS» (Wimbledon), 
provas de atletismo infantil (no mesmo 
local), missa, urn recital de poesia portu
guesa pelo actor Carlos Cabral, uma expo-

si,.ao de desenhos e textos infantis, uma 
mostra de pintura e artesanato do nosso 
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38 Pais e uma festa de confraterniz.a~o com 
comes-e-bebes, baile e urn espectAculo a 
cargo do grupo de teatro «Marionetas de 

S. Lourcnt;o e o Diabo». 0 embaixador de 
Portugal no Reino llnido proferiu uma 
conferenci:• 'ubordin.nla ao tema «0 Meu 
Camiies» 

Em Manchester. a nos~a comunidade 
celebrou o 10 de Junho com urn almos:o, 
de ementa portuguesa, enquanto na ilha 
ce Guernsey os nossos compatriotas cele
braram a data com urn jantar de confrater
niz.at;iio num hotel local. 

Tal como no ano passado, os portugue
se5 residentes na ilha de Jers.:y festejaram 
cste «Dia de Portugal, de Camiies e das 
Comunidades Portuguesas» com urn pro
grama de iniciativas que incluiu uma 
mrssa campal, a elei9ii0 de «Miss Portugal 
em Jersey» e a organiz.a~o de uma pe
quena feira de diversiies e convivio. 

Suecia 

Carlos Paredes (guitarra portugucsa) e 
Fernando Alvim (viola) foram as princi-

z.adora das comemora9iies do «Dia de Por
tugal, de Camoes e das Comunidades Por
tugu~sas» e pela Associa9iio «Lusitania 
Futeb'ol Cl ·,bc». 0 programa desta «Festa 
do 10 d~ .funho» incluiu ainda, nomeada
mente, um beberete e convivio, com baile 
P. musica variada. 

Venezuela 

Falando na «Associa9iio Luso-Venezue
lana» de Turisrno, o comaodaote Almeida 
c Costa - membro do Conselho da Revo-

lu9iio e representante do general Ramalho 
Eanes nas cerim6nias efectuadas na Vene
zuela -, que ali esteve presente acompa
nhado pelo embaixador Walter Rosa, elo
gioLI o trabalho desenvolvido pelos nossos 
compatriotas radicados naquele pais latino
.;,mericano, tendo ainda salientado o im
portante papel desempenhado pelas diver
S!\~ associat;oes portuguesas. 

Em cerim6nia que se intcgrou no pro
grama das celebra9iies do 10 Junho, Al
meida e Costa depositou urn ramo de flo
r<.:s junto ao monumento de Simon Bolivar, 
P.m Caracas, enquanto urn grupo de crian
cas portuguesas entoava os hinos dos dois 
p::ises. 

Paralelamente. a caravana artistica na
cional que se exibiu na Venezuela incluiu. 
alcm da acordeonista Eugenia Lim:~ .: do 
fadi~ta Rodri~o. os cavalciros Jose Lupi. 

Alfredo Conde c Jose Maldonado Cortes, 
e o «Grupo de Forcados Lusitanos», capi
taneado por Fernando HilArio, que actua
ram numa corrida de gala a antiga portu
guesa, levada a efeito no «Nuevo Cirlco 
<It- Caracas» e que se revestiu de particular 
exito. Tambem o «Rancho Folc16rico de 

----...... --''"'-':': -..:.:.~r::::o-----0 embaixador Walte-r Rosa e o Presidente da 
RepUblica da Vene'tuela auistjndo l\ tou_rada A 
antiga portuguesa re.alixada em Caracas. 

.Faro» participou nas cerim6nias, exibindo 
as suas dan93s e cantares em diversos es
pectAculos dedicados a nossa comunidade, 
numa digressiio especialmente programada. 
Disputou-se, ainda, uma prova de ciclismo, 
denominada «Classica de Portugal» e que 
ccntou com a participa9iio de ciclistas idos 
de Portugal, entre os quais destacamos 
Fernando Mendes, Antonio Fernandes e 
Carlos Santos, tendo este ultimo arrebatado 
u primeiro Iugar da classificat;lio indivi-

dual. Na classificayiiO por equipas, sagrou
·$l' vencedor o conjunto apresentado pela 
«Comdeportes». 

As cclebra96es do 10 de Junho na Vene
zuela integraram igualmente uma exposi
~ao do pintor Antonio Leite e uma sessiio 
promovida pelo «Centro Portugues de. Ca
r?.cas», onde discursou o prof. Adnano 
Moreira, especialmente convidado para o 
c(eito. 

Ainda no ambito do «Dia de Portugal, 
de Camiies e das Comunidades Portui!UC

Alvaro Clemente da Luz. Manu~! de 

Oliveira e Joiio Paulo Nascimento Gou
veia, cidadiios portugueses hA vArios anos • 
radicados na Venezuela, foram galardoados 
com a comenda da Ordem do Infante, dis
tin~o que lhes foi entregue pelo coman
dante Almeida e Costa, em cerim6nia que 
dccorreu em Caracas. 
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LEGISlACAO 

• 

RElA llVA A CIOADAOS 
AUSENTES NO ESTRANGEIRO 

A nota informativa que a seguir publi· 
~ camos foi elaborada pelos Sen<i~os Tcc

niros da Secretaria de Estado dos Negocios 
t da Emigra~o e refece-se aos seguintes 

I a~untos: 

• 
~ 

1 - Generalidades; 

2- Licen~s de ausencia para o estran-
Wgdro; 

3- Legaliza~o da situa~o militar de 

I 
~ mancebos residentes no estrangeiro; 

-~ 4 - Visita ~o Pais de cidadios rcsiden-
~ tes no cstrangc•ro; 

. ) 5 - Passagcm a rcserva territorial: 

I - 6 - Talta mili tar; 

~-~ 7- Amnist ias; 

~
~ 8 - Processamento dos pcdidos de le· 
,_ galiza~o da situa~o militar dos cidadios 

considcndos r esidentes no estrangeiro . . ~ ---------------; 

• _._ I . GENER ALIDADES 

A lcgaliza~ao respeitante a ausencias 
para o estrangeiro ou a regulariza~o de 
situa~iics militares tern sofrido varias alte
ra¢es, provoeando uma certa dispcrsao 
de documenta~o. o que podera aearretar 
problemas nao so devido a dificuldades 
de eonsulta, mas tambem pela defini~lio 
exaeta de rcgulamenta~o rnais actual c 
especlfiea a aplicar. 

No intuito de facilitar a solu~o dos 
pcssiveis problemas, salientamos aqui al-

guns pontos que se julgam de maior inte· 
resse e que irao ser tratados dentro de uma 
certa sistematiza~o. procurando-se. ao 
apresentar solu~iies. indicar-se a legisla~o 
<!Ue lhe serviu de suporte. Como e natural. 
ncsta nota informativa os vflrios pontos 
apenas serao aflorados, sem qualquer outra 
irten~o que nao seja a de dar uma certa 
ordem ao que sobre as varias materias se 
cr.contra legisla(ln 

2. LICEN('AS DE AUS£NCIA PARA 0 
ESTRANGEIRO 

Os cidadaos que pretendam deslocar-se 
ou fixar-se no estrangeiro, de acordo com 
:1 si tua~lio terlio que munir-se dos seguintes 
tipos de licen~as: 

- Licen~a eventual; 
- licen~a temporflria; 
- licen~ definitiva. 

Z.l LJCEN(:A EVENTUAL 

e concedida aos cidadaos que apcnas 
cescjcm deslocar-se ao estrangeiro por urn 
curto espa~ de tempo. 

2.1.1. Entida de que concede a licen~: 

A concessao de licen~a eventual e da 
compctcncia do Chefe do D.R.M. 

2.1.2. Per iodo para a conecssio da Ji. 
ceo~: 

- A licen~ poderfl ser obtida entre 
de Janeiro do ano em que o cidadao 

completa 18 anos de idade e a i ncorpora~o 

(a no dos 21 ), sendo concedida sem pre
juizo de qualquer problema de natureza 
r!lilitar a que o intercssado possa estar 
obrigado (provas de classifica~o e selec
~ao. apresema~o fl consulta extema ou 
J.H.l.. provas de selee~o especiais. incor
pora~o. etc.); 

- Os cidadaos que se encontrem a be
neficiar do regime de adiamento de incor
pora~o no Pais, podcrii.o solicitar esta 
licen~ desde que aprescntem documento 
C'lmprovativo do pagamento da taxa mi
litar. 

2.1.3. Dura~io da li ccn~: 

- 0 pcriodo de utiliza~o desta licen~ 
e de 90 dias. podendo ser concedida rnais 
do que uma vez em cada ano civil. 

- A nao apresenta~o do cidadao den
rro do seu prazo de validade, impliea a 
l'iio concessao de qualquer outra licen~ 

que venha a ser solicitada. 

2. 1.4. Disposi~oes diversas: 

- 0 titulo de liccn~a eventual e valido 
e utilizavel para mais que uma desloca~o 
ao estrangeiro, dentro do scu prazo de 
validade. 

- Esta licen~a niio pode ser prorrogada 
no estrangeiro, mediante requerimento 
ct~tuado junto das autoridades consulares. 

- Aquando da ultima entrada do ci
dadao no pais, a autoridade fronteiri~ 
enviarfl o taHio da respectiva Jicen~ ao 
D.R.M. que a passou. 

- Os cidadaos que se ausentarem do 
pais utilizando cste tipo de licen~. olio 
poderao fixar residi!ncia no estrangeiro. 

2.1.5. Legisla~o aplidlvel: 

- Nota eire. n.• 45725, de J6JUL71 , da 
I • SEC. da REP.REC./DSP/ ME. 

- Nota eire. n.• 78313, de 29DEZ71, da 
!.• SEC. da REP.REC./DSP/ ME. 

- Circ. n.• 6034/PR, de 12DEZ74, da 
J.a RE P./EME. 
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40 LEGI~CAO 
RELATIVAA 
CIDADAOS AUINTES 
NO ESTRANGBRO 

2.2. LICENCA TEMPORARIA 

Podera ser concedida a individuos ja 
~ujeitos as obriga¢es militares, antes de 
serem submetidos as opera¢es de classi
f!ca~o e sel~o. desde que, cumulativa
mcnte, satisfa~m as seguintes condi¢es: 

- Tenham efectuado a sua inseri~o no 
reeenseamento militar no DRM da 
sua residencia ou naturalidade; 

- a requeiram dentro do perlodo de 
tempo que estft estipulado; 

- comprovem ter em curso processo de 
emigra~o na Di~o-Geral de 
Emigra~o. 

2 2. 1. Entidade que coocede a liceo~: 

A passagem desta liccn~ e da compe
lcncia do Chefe do O.R.M. respectivo. 

2.2.2. Pcriodo para solidta~o da Jicen~: 

Podera ser solicitada entre I de Janeiro 
do ano em que o cidadao faz 18 anos e 
} I de Dezembro do ano em que com
pleta 19. 

22.3. Dura~o da Ji~: 

- Esta licen~ tern uma dura~o supe
nor a 90 dias. nunca podendo ultrapassar 
os dois anos. 

- Sera passada por urn perlodo de 
tempo igual ao do motivo que deu origem 
no pedido e justifique a sua ausencia no 
cstrangeiro. 

2.2.4. Disposi~ divenas: 

Os indivlduos portadores desta licen~ 
rao poderao fixar resid~cia no estran
gciro ou al permanecer para alem do tempo 
da sua validade. 

2.2.5. Legisla~ aplicavel: 

- Decreto-Lei n.• 344/77, de II de 
Agosto. 

- Nota-circular 7233, de I IFEY78, da 
I .• SEC. da REP.REC.jDSP. 

2 3. LICENCA DEFINITIY A 

A partida, as condi¢es de base para 
a pa~gem desta licen~ sao as mesmas 
que para a licen~ temporaria, havendo 
apcnas a salientar, como difereo~ funda
mental, o da dura~o das duas licen~s 
e da fixa~o de residencia no estrangeiro. 

2 3.1. Eotidade que concede a liccn~: 

A competencia para a passagem desta 
liccn~ e do Chefe do D.R.M., respectivo. 

2 3.2. Pcriodo para a solidta~ da Ji. 
ceo~: 

Podera ser solicitada entre I de Janeiro 
<!o ano em que o cidadao faz 18 anos e 
~I de Dezembro do a no em que eom
plcta 19. 

2.3.2. Dura~o da liceo\'a: 

Tern uma dura~o para ali:m de dois 
a nos. 

2.3.4. Oisposi~es divcrsas: 

Esta licen~ pode ser utilizada den
t ro dos 90 dias a scgui r a data da sua 
cmissao. 

- Os cidadiios portadorcs desta licen~a 
fiC'am abrangidos pelo disposto no art.• 25. 
da Lei 2135, de II J UN68. 

Z. 3.5. Legisla~o apliclvel : 

Dccrcto-Lei n.• 344/77, de II de Agosto. 

3. LEGALIZA~.AO DA SITUA~.AO MJ. 
LIT AR D E MANCEBOS RESIDEN· 
TES NO ESTRANGEIRO 

A possibilidade de urn mancebo vir a 
rcgularizar a sua situa~o militar como 
residente no estrangeiro e a que deeorre 
da data em que se verificou a sua salda 
de Portugal. 

Ao Iongo do tempo, a data limite para 
esta salda sofreu varias altera~es. Aten
dcndo a que com as amnistias publicadas 
todos os cidadaos naseidos ate 1947 t~m 

possibilidade de regularizar a sua situa~o 
militar, oeste nfunero apenas serao tra
tados os casos dos manccbos nascidos a 
pz rtir de 1948. 

2.1 . PRAZOS DE REGULARIZA<;AO: 

- Mancebos nascidos em 1948: 
· Podem regularizar se sc ausentaram do • 

Pais com menos de I 8 a nos de idade. 
(ver eire. n.• 3344/ PR, de 24JUN64, da 

I • REP/EME) 
- Mancebos nascidos em 1949: 
Podem regularizar se a ausencia foi ate 

IClNOV67, com menos de 18 anos. 
(ver eire. 3344/PR, de 24JUN64, da 

1." REP/EME e Dec.-Lei n.• 48024, de 

4NOV67). ~ 
- Mancebos naseidos em 1951: e-.,. 
Regularizam a sua situa~o sese ausen

taram: 
- Antes de JONOV67; 
- Entre IONOV68, com menos de 

a nos; 
- entre 16J UL68 e 31DEZ68. 
(ver Dec.-Lei n.• 48024, n.• 415/74 e 

Lei 2135 de II JUL68). 
- Mancebos naseidos em 1952: 
Podem regularizar sese ausentaram: 

Ate 16JUL68, com menos de 16 anos; 
depois de I 6J UL68 c ati: 31 DEZ do 

ano em que completaram 17 anos. .. 
(ver Dcc.-Lei n." 48024, n.• 415/74 e 

Lei 2 135 de IIJUL68). 
- Mancebos nascidos em 1953 e anos 

scguintes: 
(ver Dec.-Lei 415/74 e Lei 2135, de 

11JUL68~ 
- Mancebos nascidos em 1958 e 1959: 
Os cidadiios que se tenham ausentado 

ilcgalmente do Pais entre I de Janeiro de 
1977 e a data de entrada em vigor do 
mesmo diploma, podem beneficiar do re
s •me previsto no Art.• 2.• do Decreto-Lei 
n.• 334/77, de 11 de Agosto, desde que o 
requeiram atraves do respectivo Consulado, 
s:ttisfazcndo as condi~s estabelecidas no 
rderido Decreto-Lei. 

- Outras situa~es: 
Todos os cidadaos que olio se encon

trcm nas condi~oes expressas nas alineas 
anteriores, ou que encontrando-se ao 
abrigo das arnnistias publicadas nao reque
reram dentro da vigencia das mesmas. olio 
podcrao regularizar as respectivas situa~ 
militares antes dos 45 anos (idade em que 
prescrevem as obriga~es do servi~ mili
t<.r), a nao ser que se apresentem as auto
ridades militares, em Portugal, cumprindo 
com as exig~ocias da Lei do Servi~ Mi
litar. 



3.2. RESIDENTES OU REGRESSADOS 
DAS EX-COLONIA$: 

"i Porque tcm surgido duvidas de inter
preta~o da legisla~o existente, o que na 

' p1f11ica acarreta problemas, julga-se conve
mente destacar as situa~es que poderio 
verificar-se em rela~o a estes cidadaos. 

.. 3.2.1. Cidadios regressados a Portugal, 

., onde fixaram residencia: 

Os cidadaos nestas circunstancias estao 
abrangidos pclas normas relativas a inci

' dencia no campo das obriga~oes militares 
da independcncia das ex-col6nias. 

' 3.2.2. Cidadios que rontinuain a residir 
nas ex-rolonias: 

Ap6s a independcncia do territ6rio, os 
cidadaos nestas condi~oes passam a ser 

' r~sidentes em pals estrangeiro, ficando 
abrangidos pclo Art.• 25.• da Lei n.• 2135. 

Circular 36544, de 29JUL77, da J.a 
SEC. da REP.REC./DSP. 4.2.2. Competencia da prorroga~o: 

4. VISITA AO PAtS DE CIDAD..\OS 
RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

Os cidadaos considerados como resi
dcntes no estrangeiro, desde que se encon
trem em situa~o militar regular, podem 
vir de visita ao Pais e aqui pcrmanecer, 
por um periodo de tempo e em circuns
tancias que se encontram perfeitamente 
definidas. 

A prorroga~o do praz.o de pcrmanen
CJa ~ da competcncia do Director do Ser
vi~ de Pessoal, por delega~o. 

4.2.3. Obteo~o da prorroga~o: 

Para obter esta prorroga~o e neees
s(lrio que o interessado requeira junto do 
seu D.R.M., dentro dos trcs meses de per
mancncia autorizada, apresentando os mo
tivos que levaram a solicita~ao de tal pe
dido. 

4 2.4. Oisposi~Cies diversas: 

' ' 3.2.3. 
PER MAN£NClA NO PAIS Cidadios que se auseotaram para 4 ·1 

pals estraogeiro antes da iodepen 4.1.1. Dura~o da permaoencia: 

Para melhor habilitar as entidades que 
irao analisar os pcdidos de prorroga~o. 

deverao ser fornecidos aos D.R.M. todos 
os elementos que esta entidade devera 
fazer constar da informa~o a prestar e 
que sao: 

dencia: 

- Se se ausentaram depois de I de Ja
neiro do ano dos 18 e antes da indepen
dencia. cquivalendo a sai r de territ6do 

~ nacional em idadc j(l sujeito a obriga~s 
~ militares. s6 pudcram regularizar a sua 

situa~o militar ao abrigo das amnistias 
.. publicadas, desde que o tivessem reque-
• rido dentro da vigcncia das mesmas. 

3.2.4. Cidadi os que se ausentaram para o 
estrangeiro .depols da lndepeodAn 
cia: 

Os indivlduos nestas circunst~ncias fi
j cam abrangidos pelo art." 25 da Lei 2 I 35, 

visto tratar-se da salda de um pals estran
geiro para outro pals estrangeiro. 

Se os interessados se ausentaram da 
~ cx-col6nia para outro pals estrangeiro, pas

sando por Portugal onde nao permane
ccram mais do que tres meses, ficam 
obrigados ao pagamento da taxa de licen~ . 

3.2.5. Disposi~es diversas: 

Aos naturais das ex-col6nias devera 
ser exigida, seja qual for o local de resi
dencia, uma declara~o de o~o de cida· 
dania. 

3.2.6. Legisla~o aplic:ivel: 

- Em cada ano civil. nao podem per
manecer em territ6rio nacional por um 
periodo superior a Ires meses. 

- Para o efeito. considera-se ano civi l 
o periodo compreendido entre I de Ja
neiro e 31 de Dezembro do mesmo ano. 
ambos inclusiv~ . 

- Este perlodo pode preencher-se de 
uma s6 vez ou em vfuias vindas ao Pals, 
desde que. no seu total , nao ultrapasse os 
trcs meses, dentro do mesmo ano civil. 

4.1.2. Disposi~oes diversas: 

Se o perlodo de trcs meses for ultra
passado scm que o cidadao para isso esteja 
devidamente autorizado (prorroga~ao do 
prazo de permanencia), perde a sua quali 
dade de residente no estrangeiro, nlio po
dendo sair novamente do Pais scm que 
tenha cumprido as exigcncias da Lei do 
Servi~ Militar. 

4.1.3. ugisla~o aplic:ivel: 

- Dec.-Lei n.• 48024, de 4NOY67. 
- Art. 25 da Lei n.• 2135. de 11JUL68. 
- Circ. n.• 5934/PR, de 9NOY67, da 

1.a REP/EME. 

- Data de entrada no Pais: 
- Passaporte de que ~ portador; 
- Pais onde tem a residencia habitual; 
- A no para que se encontra adiado. 

Caso o pcdido de adiamento ainda 
esteja pendente do despacho, devera 
ser indicada a data em que foi 
apresentado. a fim de possibilitar a 
localiza~o da informa~o do DRM 
que acompanhou tal pedido. 

4.2.5. Legisla~o aplic:ivel : 

- N umero 2 do Art. 25.• da Lei 2135. 
de IIJUL68. 

- Art. 2.• do Decreto-Lei 48024, de 
4NOY67. 

4.3. PASSAGEM DO TlTULO M/8 

0 titulo m/8 ~ o documento militar de 
que os cidadaos residentes no estrangeiro. 
beneficiando do regime de adiameoto e 
ap6s urn periodo de permanmeia no Pais, 
que nlio ultrapasse o autorizado, se devem 
munir para poderem exibir na passagem 
da fronteira , aquando do regresso a sua 
residencia habitual no estrangeiro. 

4.2 PRORROGAC.AO DO PERlODO 4 3.1. 
DE PERMANeNCIA NO PA1S 

Competencia para a passagem do 
documento: 

-Circ. 2810/PR. de 16JUL75, da 1.. 4.2.1. DIUll~o da procroga~: 
- A passagem do titulo de lieen~ m/8 

e da competencia do Chefe do D.R.M. 
- Quando o eidadlio se encontra com 

a lieen~ militar regularizada, poder(l 

REP/EME. 
- Porta ria 13.330, de 170UT50. 
Circular 36543, de 28JUL77, da 1.• 

~'EC. da REP.REC./DSP. 

0 periodo de permanencia de tre!s meses 
podera, em determinadas circunstancias, 
ser prorrogado por mais trcs meses. 
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obter este titulo nao obrigatoriamente no 
~eu D.R.M. mas em qualquer outro D.R.M. 

- Para obter o titulo m/8, e necessario 
cxibir junto do D.R.M. o passaporte e o 
titulo de adiamento. Se o interessado sc 
cncontrar em idade compreendida entre os 
1 8 e os 19 anos, devera fazer prova de que 
e residente no estrangeiro antes de 31 de 
Dezembro do ano dos 17. 

4 3.2. Validade do documento: 

0 titulo m/8 e valido por vftrias visitas 
ao Pais dentro do prazo da sua validade. 
0 periodo de validade deste documento e 
de t res meses. 

4.3.3. DisposifOCS diversas: 

- Os cidadaos residentes no estran
geiro quando venham de visita ao Pais, 
devcrao alertar a autoridade fronteiri~a 

para que o seu passaporte seja bern carim
bado, a fim de evitar dificuldades aos 
DRM em controlar o seu tempo de per
mancncia em territ6rio nacional. na altura 
em que pretendam a passagem do titulo 
m/8. 

- Os cidadaos residentes no estran
gciro e que nao nasceram em Portugal, 
caso venham de visita ao Pais no ano dos 
18 anos, s6 poderiio obter o titulo m/8 
uma vez recenseados. 

- Os cidadiios residentes no estran
gciro abrangidos pelo art. 25.• da Lei 2135, 
nao deveriio ser sujeitos as provas de 
classifica~o e selec~o se vierem de visita 
ao Pais no ano em que tais opera~s 
lhes competirem. 

No entanto, se o desejarem, poderiio 
ser sujeitos aquelas provas, sendo-lhes per
mitido regressar ao pais onde tern a resi
dcncia habitual, independentemente dos 
resultados obtidos e desde que nao uhra
passem o prazo de tres meses. 

- Julga-se oportuno chamar a aten~o 
para os cidadaos que fixaram residC"Ilcia 
no cstrangeiro antes de 31 de Dezembro 
do ano dos 17 e que venham de visita ao 
Pais no ano dos 18 ou 19 anos, tal como 
em todas as restantes situa~es. a licen~ 
de que se deverao munir para a vassagem 
da fronteira e 0 titulo m/8. 

4.3.4. Legisla~iio aplicavel: 

\ Portaria n.• 13330, de 170UT50. 
1 Circ. n.• 49/R, de 140UT57, do 

EME (O.E. , 1.• 5erie de 15NOV57). 
- Circ. n.• 988/PR. de 15MAR71. da 

1• REP/EME. 

S. PASSAGEM A RESERVA TERRI
TORIAL 

Os cidadiios que se encontrem abran
gidos pelo art. 25.• da Lei 2135, a partir 
do dia I de Janeiro do ano em que com
plctcm 29 anos de idade, podcrao requerer 
junto do Consulado ou do seu D.R.M., 
caso venham de visita a Portugal, a passa
gem a Reserva Territorial. 

5. 1. CO MPET£NC IA PARA PASSA
GEM A R.T.: 

A passagem a rescrva territorial e da 
competencia do Chere do D.R.M., caso o 
cidadiio esteja adiado do anteccdente. Caso 
:.e trate de urn primeiro adiamento a com
petencia passar.i a ser da REP.REC./DSP. 

52. PERMAN£NCIA NO PAtS: 

Uma vez concedida a passagem a R.T ., 
os cidadaos nesta situa~iio poderlio per
manecer em Territ6rio Nacional por urn 
tempo indeterminado ou nele fi xar resi
dencia. 

5.3. LEGISLAC::A.O A PLICA VEL: 

- Lei n.• 2135, de II JUL68. 
- Circ. n.• 3397/ PR, de 29NOV76, da 

1.• REP{EME. 

6. TAXA MILIT AR 

Todos os cidadiios que se encontrem 
ao abrigo do disposto no art.• 2S.• da Lei 

n.• 2135 c Dec.-Lei n.• 78{77, para poderem 
ser ad iados de classifiea~ao sao obrigados 
ao pagamento da taxa militar. 

Estas taxas nilo tern sido conveniente
mente cobradas o que, por vezes, leva a 
urn atraso significative no andamento dos 
processos. 

6.1. CASOS DE COBRANC::A DA 
TAXA: 

Com a finalidade de eliminar possiveis 
e rros, procurar-se-ft individualizar os casos '
mais frequentes da cobran~ da taxa. 

6. 1.1. Cidadiiow que rcquercm 
no ano dos 20: 

Liquidam todns as anuidades em sim- a 
pies. ou seja desde o ano em que com- .. 
pletam 21 anos ate ao ano dos 28, ambos 
inclus ive. ficando adiados para o ano W 
dos 29. 

6.1.2. Cidadiios que rcqucrcm 
no ano dos 21: 

Ha dois casos a considerar: 
- Se liquidarem entre I de Janeiro c.,. 

a data em que foram notados compelidos 
(exclusive). pagam todas as anuidades em C 
s1mples desde o ano dos 21 ate aos dos i 
28, ambos inclusive, ficando adiados para ~ 
o ano dos 29. 

- Se liquidarem no a no dos 21 , mas CJ 
depois de tcrcm sido notados compelidos, 
pagam a taxa referente ao ano dos 21 em 
dobro e a do ano dos 22 ate aos 28 em C 
s imples, ficando adiados para o ano dos 29. 

'" 6.1.3. Cidadiios que rcqucrcm no ano dos 0> 
22 ao ano dos 27: 

Liquidam desde o ano dos 21 ate ao ;. 
ano em que requerem, em dobro, ambos 
inclusive, e as restantes anuidades em sim
ples ate aos 28 anos. ficando adiados 
para o ano dos 29. 

Exemplo: urn cidadiio nasceu em 1955 0 
e em 1979 requere o adiamento e Liquida e, 
as respecti vas taxas. 

Assim, devera pagar: 

- 1976 c 1979, em dobro; 
- 1980 e 1983, emsimples. 

Salienta-se 
sado liquide 
e 31 de Janeiro do ano em que requere, 
desde que do anterior se encontre em si
tua~o militar irregular, este ano tera de 
ser pago em dobro. 



6.1.4. Cidadios que requerem no ano 
dos 28: 

Liquidam as taxas. em dobro, desde o 
ano dos 21 ate ao ano dos 28, ambos 
inclusive, e a do ano dos 29 em simples, 
ficando adiado para o ano dos 30. 

Neste caso. a barreira dos 29 anos e 
ultrapassada. uma vez que para ficar em 
situa~o militar regular e obrigat6rio liqui
dar sempre uma anuidade em simples. 

6.1.5. Cidadi os que requcrcm no ano dos 
29 ou em data po~1crior: 

Nesta situa~ao consideram-se dois ea
sos: 

- Se s6 requerem o adiamento de clas
' sil'icalj:ao liquidam. em dobro, desde o ano 

dos 21 ate ao ano em que requerem, ambos 
inclusive, e mais uma anuidade em sim
ples, ficando adiado para o ano A + 2, 
sendo A o ano em que requerem e A + I 
o ano que pagam em simples. 

Eses casos deveriio ser evitados por 
todos os individuos abrangidos pelo Art." 
25.•. da Lei 2135, pois a partir de I de 

} Janeiro do ano em que completem 29 anos 
poderao requerer o seu adiamcnto scguido 
de alistamcnto na Reserva Territorial, o 
que da maior comodidade ao interessado 
c facilita os servi9os. 

A - 1970 a 1979. em dobro; 
A+ l - 1980. em simples; 
A+2- 1981. ano para que ficou 

adiado. 

- Requerem o adiamento de classifi
ca~o e a passagem a Rescrva Territorial. 
Liquidam, em dobro, dcsdc o ano dos 21 

f ate ao ano em que rcquercrem. ambos 
inclusive, c as rcstantes em simples ate 
aos 45 anos, inclusive. 

Exemplo: Urn cidadao nasceu em 1949 
~ c em 1979 requer o adiamcnto e a passa

gem a R.T. 
Assim. dcvera liquidar: 

- 1970 a 1979, em dobro; 
- 1980 a 1994 em simples. 

sendo adiado das provas de classifica~o 
para 1981 e alistado na R.T . 

6.1.4. Continua~o de adiameolos: 
no ano dos 20: 

Todos os casos ate aqui mencionados 
foram tornados como primeiros adiamen
tos. No entanto, quando os interessados 
jfl estao adiados do antecedente, tudo se 
processa da mesma forma. 

Exemplo: Urn cidadao naseeu em 1953 
e foi adiado ate 1976 e s6 em 1979 requer 
novo adiamento. 

Assim, liquidara: 

- 1976 a 1979, em dobro; 
- 1980 a 1981 , em simples 

ficando adiado para 1982, ano dos 29. 

6.1.5. Prescri9iio de anuidade: 

Outra situa~o que se poderfl verificar 
e a dos cidadaos que requerem o seu 
adiamento e passagem a R.T. , mas que 
atendendo a idade, resulta que algumas 
das anuidades venham a prescrever. 

De acordo com o n." 42 do Regula
menlo da Taxa Militar, a obriga~o do 
pagamento das taxas militares prescreve 
pelo lapso de 20 anos, a contar de 1 de 
Janeiro do ano a que dizem respeito. 

Exemplo: Urn cidadiio nasceu em 1937 
c s6 em I 979 requer o adiamento e a 
passagem a R.T. 

Assim, liquidarfl: 

- 1960 a 1979. em dobro; 
- 1980 a I 982, em simples 

prescrevendo as anuidades de 1958 e 1959. 

6.1 .5. Disposi~es diversas: 

J ulga~se de salientar urn ponto que se 
considera importante. 

Para que os exemplos anteriormente· 
apontados se concretizem na integra, e 
necessflrio que o interessado, ao requerer 
o adiamento. fa~. paralelamente, a liqui
da~ao das correspondentes anuidades da 
taxa. 

6.1.6. Legisla9iio aplidlvel: 

- Regulamento da taxa militar; 
-Circular n.• 49/R, de 140UT57, do 

EME (O.E., 1.• SCrie, de I 5NOV57); 
- Circular n.• 50/9, de 140UT57, do 

EME (O.E., 1.• SCrie, de I 5NOV57). 

7. AMNISTIAS 

Ap6s o 25 de Abril de 1974, com o fim 
de pOf termo a situa~o de irregularidade 

em que se encontravam alguns cidadaos 
portugueses e porque a legisla~o vigente 
niio era ci rcunstancialmente de aplicar, to
ram decrctadas varias amnistias assim resu
midamentc descritas: 

7.1. DEC.-LEI 180/74, DE 2 DE MAIO 

7 . I. I . Contempla: 

7 .1.1.1. 0 crime de desen;:ao (previsto nos 
art.•• 163.• a 176.• C.J .M.) art.• J.• 
7.1.1.2. A infrac~o as obriga~oes de re
crutamento gcral (a rt." 27.•, 30.• n.• 3, 59.•, 
60.•, 63.• e 64." da L.S.M. - refractfl rios, 
compelidos e faltosos) art.• 2.• 

7. 1.2. Para cumprimento das suas obriga
~oes militares, os cidadiios contemplados 
por esta amnistia deveriam apresentar-se 
no prazo de 15 dias a contar da entrada 
no Pais (art.• 3.•). 

7.1.3. Este diploma era no entanto incom
pleto. nao prevendo as situa~oes de nao 
regre.sso definitivo dos cidadaos nem o 
regime do cumprimento das obriga~es 
militares (modo e prazos). 
7 .1.4. Sucedeu-lhe em consequencia o 
D.L. 656/15 de 21 de Novembro no qual 
se dispos acerca das situa~es militares 
it regula res. 

7.2. 0 .-L. 656/75. de 21 de NOVEMBRO 

7.2.1. Contcmpla: 

7.2.1.1. lnfra~o as obriga~es de recru
tamento geral ate 2 de Maio de 1974 
(refracHirios, compelidos e faltosos). Os 
cidadiios netas circunsUlncias deviam: 

- Cumprir o tempo normal de servi90 
caso pertencessem a contingente a aguar
dar incorpora~ao; 

- Cumprir integralmente o tempo 
normal de servi~ efectivo no caso de per
tencercm a contingente em periodo de ins
tru~o ; 

- Ser alistados na R.T . caso perten
cesscm a contingcnte jfl na disponibi1idade. 

- Ser alistados na R.T. a data da pas
sagem a disponibilidade do contingente a 
que pertenceriam quando se encontrassem 
no estrangeiro devendo para tal requerer a 
concessio de licen93 de ausencia definitiva 
e dispcnsa da classifica~o. 

7.2.1.2. Os crimes de deser~o ate 9 de 
Outubro de 1974 (por for93 do Dcc.-Lei 
532/74 de 90UT). 0 processo de regula
riza~o era identico ao dos refractflrios 

43 



44 

Tome Nota 

LEGISLAcAO 
RElATlVA A 
CIDADAOS AUSENTES 
NO ESTRANGEIRO 
compelidos c faltosos- art." 2." alineas a), 
b) e c). 

7.2.2. Taxa militar: 

Este diploma constituia os cidadlios 
na obriga~lio de pagar taxa militar na 
importancia de 2400$00 ou 1620000 con
forme passassem respectivamente a Re
serva Territorial ou a disponibilidade. 

7.3. DEC.-LEI 504/76, DE JUL 76: 

7.3.1. Contempla todos os cidadaos 
amnistiados nos termos dos diplomas ante
riores e que niio tenham usado dos meios 
legais postos a sua disposi~o para regu
lariza~lio da sua situa~lio militar. 

7 3.1.1. Os cidadlios em tais ci rcunstiin
cias eram dispensados da inspec~lio (quan
do fosse o caso), passando a Reserva Terri
torial a data da sua apresenta~lio. 
7.3.1.2. Para tal deveriam os cidadlios 
apresentar-se perante os respectivos DRM 
ate 31 de Mar~o de 1977 requerendo a 
regulariza~o da sua situa~o militar. 

7.3.2. Taxa militar: 

Os cidadaos abrangidos por este di
ploma deveriam pagar uma taxa denomi
nada «Regulariza~o do servi~o militar» 
na importancia de 600$00 anuais a qual 
podia ser liquidada do seguinte modo: 

7 3.2.1. Integralmente no acto de apre
senta~o e ate aos 45 anos. 
7 3.2.2. lntegralmente desde a data em 
que era devida ate a passagem a RT e 
parcelarmente desa data ate aos 45 anos 
(por anuidades ou grupos de anuidades). 

- 0 nao pagamento tempestivo da 
referida taxa implicava o seu pagamento 
em dobro nos termos gerais; 

-A taxa que deveria ser liquidada 
junto dos DRMs respectivos passou a po
der liquidar-se directamente nas Tesoura
rias da Fazenda Publica mediante exibi<;:lio 
de guias passadas pelo D.R.M. respective 
(nota 793/PR J.a REP/EME, de 7ABR78). 

7.3.2.3. Os cidadlios que liquidaram as 
taxas de regulariza~lio ao abrigo do D.L. 

656/75 poderlio, quando esta liquida~o 

tivcr excedido I 5.000$00, requerer o reem
bol o do excedente a 2• REP, da Direcs:ao
-Ge~al de Contabilidade Publica (art.• 5."). 

7.3.3. 0 prazo para apresenta.;:ao das res
pectivas peti~oes terminou em 31 de 
Mar~o de 1977. 

7.4. DL. 825/76 DE 16 DE NOVEMBRO 

7.4.1. Contempla os crimes de deser<;:iio 
cometidos por pra.;as ate ao dia 16 de 
Novembro de 1976. 
7.4.2. 0 procedimcnto tendente a regu
lariza~o da situa<;:lio militar destes cida
daos consta do Despacho Normative 173/ 
177 de 27 de Julho nos seguintes tcrmos: 

7.4.2. 1. Militares que desertaram antes do 
inicio da instru~iio: 

Jncluem-se nesta alinea os desertores 
que havia sido refractArios e compelidos 
ap6s julgados aptos e que, uma vez incor
porados provisoriamente na unidade mais 
pr6xima da sua residencia, deixaram de 
fazer a sua apresenta~o posterior nas uni
dades ou estabelecimentos a que foram 
destinados. 

- Com menos de 29 anos: 

lniciavam o cumprimento das suas 
obriga~oes militares passando a disponibi
lidade com o turno em que completavam 
a instru~o. sendo incluidos na classe do 
ano em que terminavam o cumprimento 
daquelas obriga<;oes, de acordo com o art." 
8.•, n.• 2, da Lei do Servis:o Militar. 

- Com mais de 29 anos: 

Faria a sua apresenta.;lio no distrito de 
recrutamento militar respective e seriam 
alistados na reserva territorial. 

7.4.2.2. Militares que desertaram durante 
o periodo de instru<;lio: 

-Com menos de 29 a nos: 

Retomavam o cumprimento das suas 
obriga<;Ocs militares pela frequencia da 
fase de instru~o que niio concluiram, 
passando a disponibilidade com 0 tumo 
em que completariam a instru~lio e sendo 
incluidos na classe do ano em que reto
mavam o cumprimento daquelas obriga
<;oes. de acordo com o artigo 8.", n " 2, da 
Lei do Servi<;o Militar. 

- Com mais de 29 a nos: 

Faria a sua apresenta~o no distrito de 
rccrutamento militar respective e seriam 
alistados na reserva territorial. 

7.4.2.3. Miliares que dcsertaram durante 
o cumprimento do servi<;:o nas fileiras: 

- Antes de terem cumprido o tempo 
cic servi<;:o entlio em vigor: 

- Com menos de 29 a nos: 

Retomavam o cumprimento das suas 
obriga<;:oes militarcs ate completarcm o 
tempo de scrvi<;:o cfectivo cstabelccido 
para o contingcnte do ano em que reto- f;."' 
mavam o scrvi<;:o, permanecendo incluidos 
na classe corrcspondentc ao ano de ins- t "" 
tru.;lio. 

- Com mais de 29 anos: 

Passavam as tropas licenciadas ou terri-. 
toriais, permanecendo incluidos na classe .. 
correspondente ao ano de instru<;:iio. l'c 

- Depois de terem cumprido o tempo • 
de serv i<;o igual ou superior ao entiio em _. ..... 
vigor. 

- Com menos de 29 a nos: 

Eram passados a disponibilidade per-~ 
macendo incluidos na classe correspon- "-~ 
dente ao ano de instru~o. 

- Com mais de 29 anos: 

Passavam as tropas licenciadas ou terri- """ 
toriais, permaneccndo incluidos na classe'"" 
correspondente ao ano de instru~o. 

7.4.2.4. As pras;as que anteriormente a ' i 
16NOV76 tivessem fixado residencia defi- J 
nitiva no estrangeiro e se encontrassem , .. I 
ao abrigo da referida amnistia podiam, ~ 
quando nos termos das alineas anteriores 
tivessem direito de passagem a Reserva 
Territorial, a disponibilidade a licenciados , . 
ou as tropas territoriais, ser dispensados 
da apresenta~o nos DRMs ou unidades 
militares de que se ausentaram, bastando 
para tal a comunica~o do respective Con
sulado ao Estado Maior do ramo das For- C 
cas Armadas a que pertencessem, de que t1 
o militar ai se encontrava registado. 

7.5. D.L. N.• 78/77 DE 2 DE MAR<;O ~J 
7.5.1. Contempla: r 

~ 
7.5.1.1. Infrac~o as obriga~ocs de recru-
tamento geral (refractArios, compelidos c (#t"" 
faltosos) em que os cidadlios se tivessem ~ 
constituido ate J6NOV76. 
"1.5.2. 0 processo de regulariza~o da si- .,
tuas:lio militar dos cidadlios contemplados r 



A por esta ammslla consta do Despacho 
~Normativo n.• 132/77 nos seguintes termos: 

.17 5.2.1. Passavam a disponibilidade OS ci-
~dadiios que, tendo sido incorporados, tives
.-,sem ja cumprido o tempo normal de ser
VJ~ efectivo. 
7 5.2.2. Continuavam no cumprimento das 

• suas obriga9-0es, dentro do escaliio. a que 
• 4 tivessem sido destinados ate cumpnmento 

integral do tempo normal de servi~o efec
_. tivo os cidadiios que, tendo sido incorpo
"iil rados niio tivessem ainda completado o 
.. , tempo normal de servi~o efectivo. 

7.5.2.3. Ficavam sujeitos ao seguinte re-

~
' gime os cidadiios niio incorporados que 
i pertencessem a contingentes classificados 

a aguardar incorpora~iio ou incluido. no I.:! periodo ordinario de servi.,:o: 

I ~ - Se ja inspeccionados e julgados 

I. aptos, deveriam apresentar-se no D.R.M. a 
~Que pertencessem ate 30 de Setembro de 

( _' 1977 ficando disponiveis para incorpora-

1 ~ao ate 30 de Sctembro de 1978. 
..¢ - Nao tendo sido inspeccionados fa-1 'riam a sua apresenta~ao no D .. R.M. ate 

~ 
30 de Setembro de 1977 sendo tnsr:eccJO

~ nndos e caso fossem julgados aptos fica
~ nam disponiveis para incorporayiio ate 30 

I ~de Setembro de 1978. 

I ,..t 7.5.2.4. Os cidadaos rcsidentes. n~ c~tran-
1 geiro e que ja ai uvessem res•denc•a f•

f xada ate 16NOV76 podiam requerer ate I 30SET77 a concessao de adiamento de 
incorpora~ao ficando abrangidos pelas dis-

~ posi~oes n.•• 2, 3, 4 e 5 da L.S.M. nos 
I tl!rmos gerais. 

I 7 5.2.5. Os cidadaos pertencentes a con-

~
~ 11ngentes a que correspondessem classes ja 

incluidas no periodo complementar de ser-
vi~ eram alistados na Reserva Territorial. 

A 7.5.2.6. 0 prazo para regulariza~ao da si-1 ~ tua~o militar foi renovado ate 31DE~77 
I para os cidadaos residentes no estrange1ro 
:A (nota n.• 4127/PR da !.• REP/EME, de 

I...~ 5DEZ77), devendo os cidadaos contem-
1- ~ plados fazer acompanhar a respectiva pe
W ti~o de uma informa~ao do respectivo l,.o Consulado ou Embaixada justificativa da 

r niio apresenta~o da mesma peti~ao dentro 

I 
~do prazo previsto no Despacho Normativo 

~ 
132/77. 
7.5.2.7. Suscitou-se o problema de saber 

.. se os cidadaos nascidos em 1957 e resil...o d.:ntes nas ex-Col6nias antes dos 18 anos 
que no periodo entre 26ABR74 e as datas 
das respectivas independencias se ausen
taram para o estrangeiro sem a devida 
licen~ e al tivessem residencia fixa a 
data de 16NOV76, eram abrangidos pela 

presente amnistia. Tal foi considerado afir
mativo mediante circular interpretativa, 
clesde que os cidadaos em causa reque
re~sem ate 30SET77 o adiamento da classi
f•ca~ao nos termos do art. 25.• da L.S.M. 

7.5.3. Taxa militar: 

Os cidadaos que rcgularizassem a situa
o;lio militar nos termos do presente diploma 
estavam sujeitos ao pagamento da taxa 
militar nos termos gerais (D.L. 39145 de 
24MAR53). 

7.6. NOTA FINAL: 

Foi publicado recentemente o D.L. 
3!l3/78 de 6DEZ78 o qual pretendendo 
r<!vestir natureza interpretativa vern fixar 
prazos de apresenta~o para regulariza~o 
de situa~oes militares aos cidadaos que 
uma vez constituidos na situa~o de deser
tores, tenham sido contemplados por di
plomas de amnistia nao aprazados. 

Tal diploma renova ainda os prazos 
dto apresentayao para regulariza~ao do ser
vi.,:o militar dos cidadiios que tenham sido 
contemplados por diplomas de amnistia 
por 120 dias a partir de 6 de Dezembro de 
i 978. Este diploma e no entanto restrito 
• o~ desertores. 

8. PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS 
DE LEGALIZAC.::AO DA SITUAC.::AO 
MILIT AR DOS CIDADAOS CONSI
DERADOS RESIDENTES NO ES
TRANGEIRO 

Este assunto tern grande importancia, 
pois uma deficiente organiza~o ~os pro
cessos de legaliza~iio podera acarretar urn 
atraso no seu despacho bern como urn 
aumento significativo de expediente. este 
como resultado das corrcc~oes que forem 
necessarias introduzir. 

Por outro lado, procurou-se simplificar 
procedimentos, diminuindo a burocracia de 
modo a aumentar a rapidez de execu~o. 
Dai a delega~o que foi dada aos Chefes 
dos D.R.M. para despacho de certo numero 
de processos. 

8.1. PRIMEIROS ADIAMENTOS 

8.1.1. Processamento dos pedidos: 

Em rela~o ao primeiro adiamento, o 
processo de legaliza~ao pode ter duas par
tes distintas: 

- Pedido de regulariza~ao da situa~o 
militar; 

- adiamento de classifica~o. 

8.1.1.1. Pedido de regulariza~o da situa
~ao militar: 

-Nesta primeira parte podemos idea
lizar o seguinte esquema: 

Cidadiio 

Consulado 

DRM 

REP.REC. (I) 

Consulado 

que a seguir sera pormenorizado 

(l) S6 tramita para a REP.REC. se 
uecessario. 

- 0 interessado apresenta-sc no Con
sulado a solicitar a regulariza~o da sua 
situa~o militar. 

Ao elaborar o requerimento devera in
dicar o nome, filia~o. a data de nasci
mento, freguesia e concelho de nascimento, 
e a data em que se ausentou de Portugal. 

0 requerimento, dirigido ao Chefe do 
Estado-Maior do Exercito, devera ser 
acompanhado de documentos oficiais que 
comprovem a ausencia do Pais (data de 
sa ida). 

- Posteriormente, o Consulado devera 
enviar o requerimento ao DRM respectivo, 
ccnforme eire. 2326/PR, de 28JUL76, da 
J.a REP/EME. 

No oficio que acompanha o requeri
mento confirmara as declara~oes do inte
n·ssado de maneira a que niio se ofere~m 
duvidas aquando da analise do processo. 

Nesta fase, a REP.REC/DSP tern detec
tado varias maneiras de proceder: 

- Ha Consulados que juntam ao pe
dido um certificado de residencia. Neste 
caso, aceita-se como certa a data men
cionada, a niio ser que haja divergencias 
el!.tre a data indicada pelo requerente e a 
data do certificado. 
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- Outros Consulados fazem acompa
nhar o requerimento de atestados da Junta 
d:> Freguesia. Neste caso, o D.R.M. tern 
de confirmar a respectiva data. 

- Por sua vez, outros Consulados jun
tam fotoc6pias da «Carta de SCjour». 

Neste caso, solicita-se aos Consulados 
a melhor das aten~oes, pois: 

- Muitas vezes o nome nao corres
ponde ao do requerente; 

- As datas encontram-se rasuradas; 
- As fotoc6pias nem sempre sao total-

n;ente legiveis: 
- juntam fotoc6pias com uma data 

diferente de outra jfl anteriormcnte en
v•ada. 

Por estas razoes a «Carta de SCjour» 
~o tern sido aceite em ul•ima circunstancia. 

- Recebido o processo, o DRM farfl 
,1 sua analise comunicando ao Consulado 
sc: o requerente pode regularizar a situa~iio 
militar. 

- 0 Consulado ao receber a comuni
ca~o do DRM ou da REP.REC./DSP 
deverfl informar o interessado do despacho 
que mereceu o se requerimento: 

- 0 procedimento para regulariza~o 
sera a seguir indicado: 

- em caso de indica~ao negativa, po
dera ser pcdida a revisiio do processo 
<lesde que, para tal , se baseie em documen
•os oficiais. 

8 1.1.2. Adiamento de classifica~o: 
Nesta fase, podemos encarar dois casos. 

CJ>globados no seguinte esquema: 

Cidadao 

Consulado 

DRM 

(clabora doc. em triplicado) 

Consulado 

Cidadao 

DRM 

(tri~licado) 

Consulado 

(duplicado) 

cstavam sujeitos a obriga~cs militares ou 
fo!am portadores de licen~a definitiva,--.. 
uuhzada dentro do prazo de validadc. 

Neste caso. os interessados dcveriio re-' 
querer junto dos Consulados o adiamcnto 
de classirica~iio ou o adiamcnto de classi-~ 
fica~o e a passagcm a RT, caso estcjam~ 

- Cidadiios que se ausentaram ilegal
mente, podendo regularizar a situa~;jo mi
litar: 

n<> ano dos 30 ou mais. 
0 Consulado no cenificado de resi

dcncia. dcverA indicar o numero do passa- e 
por.te e a data de saida do Pais (e niio 
•ad1cando somcnte o numero do passa-~ 
porte e a data do mesmo). :j 

- Solicitada a regulariza~o e o Con
sulado niio enviou opedido de adiamento 
de classifica~o e o certificado de resi
dencia. 
. 0 cidadiio devera elaborar urn reque

nmento a solicitar adiamento de classifi
ca~o ate aos 29 anos de idade, nos termos 
do Art. 25.• da Lei n.• 2135, onde constem 
todos os seus elementos de identifica~o 
(nome completo, data do nascimento, filia
c.'io, fregue.sia e concelho). 

0 Consulado ao receber este requeri
mento dever{l sempre confirmar, atraves 
do certificado de residencia, a data de 
ausencia indicada no pedido de regulari
:W)iio. 

. Este pormenor e bastante importante, 
ro•s casos ha em que as duas datas niio 
'iio coincidentes. 

Outro caso a salientar c o do cidadiio 
que se ausentou para dcterminado Pais e 
daqui transitou para outro. 0 Consulado 
::o elaborar o certificado de residencia 
devera indicar que o requerente tern a sua 
desidcncia nesse Pais desde determinada 
<!ata, tendo residido anteriormente noutro 
Pais, de que devera ser igualmente indi
cada a data. 

0 Consulado dcvera juntar ao requc
r!mento c certjficado de residencia o recibo 
m/ 100, onde constara as taxas militares de 
acordo com a comunica~ao do DRM ou 
REP.REC./DSP ou a actualiza~o do pa
g.~mento das taxas nos termos estabelecidos. 

- Solicitada a regulariza~o e o Con
sul ado enviou requerimento a pedir o adia
n·ento de classifica~o e o certificado de 
rcsidencia. 

Neste caso, o Consulado apcnas enviara 
o rccibo m/100 no valor das taxas mi li
tares, de acordo com o que se encontra 
cstipulado. 

Este recibo devcra ser enviado ao DRM 
respectivo que, por sua vez, o juntara a 
hforma~o que fara remetcr a REP.REC./ 
/DSP, acompanhando o processo de regu
lariza~o. 

- Cidadiios que se ausentaram lcgal
ll'ente: 

.Se o intercssado foi portador de licen~ 
dcf1mt•va, dcvcrA scr indicado no certifi- e 
c.a~o de . residencia a data de saida do e 
I a1s e )Untar a fotoc6pia da refcrida 
li ren~. DeverA. igualmcnte. juntar o recibo W 
do valor. das taxas cobradas. 0 proccsso e
~cr{l . env•ado ao DRM respectivo, que 
<!cpo1s de elaborada a respcctiva infor- ~ 
ma~iio, con!irmando as declara~es do in- e; J 
tcrcssado, o enviara a REP.REC./DSP, l 
para despacho. C ' 

Depois de despachado o processo, a e _ 
REP.REC./DSP envia ao Consulado o ti· J 
tulo de adiamento (para o interessado) c 0:-. 
~~ma c6pia (para arquivo no processo do { 
1nteressado). e para o DRM uma outra 
copia para arquivo no processo individual I'_ I 
oo rcq ucrcnte. -::1 

N 1. 1.3. Disposi~es diversas : 

0 'd d- · ~ s c1 a aos que se encontrcm abran-
gidos por qualqucr um dos casos atras " 
rcferidos, poderiio requerer o adiamento 4 
de classifica~ao junto do DRM, caso vc- ~ 
nham de visita ao Pals nos termos da ~ 
circular n.• 4667, de 17JAN75. da REP. t 
REC./DSP. 

Neste caso, os intercssados devem re- ' 
querer junto do DRM, em papcl selado, f 
o respectivo adiamento de classi{ica~o. ~~ 

Os DRM, ao elaborarem a informa~o. 
dcv~m juntar fotoc6pias, dcvidamente au- e, 
tcnllcadas, dos documentos necessarios 
para provarem a data de ausencia do .., 
Pals, de modo a niio deixar duvidas a 
REP.REC/DSP, entidade a quem o pro
ccsso devcra ser enviado. 

8.2. CIDADAOS JA 
ANTECEDENTE: 

ADIADOS DO 

Os cidadiios nestas circunstancias po
dcm requerer novo adiamento ou adia
rr.cnto e passagem a RT, conforme os ca
sos. junto do Consulado ou do DRM 
quando de visita ao Pais, nas condi~e~ a.. 
atras citadas. 

(original) 
Dentro desta hip6tese temos os cida

daos que se ausentaram em idade que niio 
0 despacho destes pedidos e da com- ~ 

pet€ncia dos chefes dos DRM.• &,J 

~ 
-..; 
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cEu vim para a Alemanha 
h:i setc anos rom meu marido 
e uma filha que tern agom 
9 anos. 

Acontecc que meu marido 
me abandonou assim como a 
nossa filha, c foi viver com 
uma alcmll. 

Como ja nio cspero mais 
nada dele, gostava de saber 
como proccdcr para correr o 
divoreio. 

M.C.M.A. 
(Aicmanba Federal):. 

A face da legisla~o porto· 
guesa o div6rcio podera ocor
rer por mutuo consentimento 
ou por via litigiosa. 

0 div6rcio por mutuo con
sentimento (quando ambos os 
c6njuges estao de acordo) s6 
pode ser rcqucrido por con
juges que forem casados ha 
mais de tres anos. 

Qualquer dos conjuges pode 
requerer o div6rcio (litigioso) 
se o outro violar culposamente 
os deveres conjugais. quando 
a viola~o pela sua gravidade 
ou reitera~o, comprometa a 
possibilidade da vida em co
mum. 

sao ainda fundamentos do 
div6rcio litigioso, a separa~ao 

de facto por seis anos conse
cutivos, a auscncia, scm que do 
ausente haja noticias, por tem
po nao inferior a quatro anos, 
e a altera~o das faculdades 
mentais do outro con)uge, 
quando dure hfl mais de seis 

Os Lenores Escrewm 

anos c, pcla sua gravidade, 
compromcta a possibilidade de 
vida em comum. 

0 assunto em causa (div6r
cio, por mutuo consentimento 
ou litigioso) e da exclusiva 
compctcncia Jas entidades ju
diciais. 

Como V. Ex.• c o seu ma
rido se cncontram radicados 
na Rep(Jblica Federal da Ale
manha, sugere-se que apre
sente o caso aos servi~os so
ciais junto do Consulado de 
Portugal, da flrca da sua resi
dencia , ou aos servi~os sociais 
alemacs, a fim de se informar 
sobre a passibilidade de obter 
o div6rcio por intermCdio dos 
tribunais alcmaes. 

cEnrontro-me oa Alemanha 
com um filho de pai iocorrecto. 

Os meus pais, em virtude de 
cu ter urn filho pam criar, 
qucrem dar-me uma pcquena 
parccla de terrcno, para quando 
cu tiver possibilidades, mandar 
construir ali uma casa. 

Mas esclare~o, que tenho 
mais uma irml e quatro irmios, 
estando um em Fran~ e os 
restantes em Portugal e seodo 
todos de maioridade. 

Por isso, pedia informa~ 
sobre se posso receber o terTeno 
dos meus pais e se posso pc)-lo 
em meu nome, dado que eles 
cstllo prontos a assinar? 

Os mcus irmlos. mcsmo 
assim, poderlo ioterferir ou 
nlo, ou quais os problemas que 
poderei vir a ter? 

A~w.~decia que me informas
sem como devo proceder, para 
isto fiear seRuro e legal no meu 
nome. 

M.A. M.P. 

gado, dcsde a data do estabe
lecimento da paternidade, a 
prestar-lhe alimentos relativos 
ao periodo da gravidez e ao 
primeiro ano de vida do filho. 

Sobrc os pais (pai e mae) 
recai a obriga~o de contribui
rcm para o sustento. habita~o 
c vestuario. bern como para a 
instru~o e cduca~o do me
nor. 

Na hip6tese apresentada por 
V. Ex.•. e nao sendo possivel 
por acordo obter do pai da 
criant;:a o pagamento das pen
soes alimentarcs. V. Ex.• deve
ra , como rcprescntante legal do 
mcnor, requerer judicialmente 
a fixa~o dos alimentos devi
dos. 

Dado que V. Ex.• se encon
tra radicada na Republica Fe
deral da Alemanha. sugere-sc 
que e~ponha o assunto ao Con
sulado de Portugal ou aos ade
quados serviyos de assistcncia 
social alemiies a fim de tentar 
obter, por via judicial ou outra. 
as prestayocs de alimentos que 
pagar pclo pai da crian~. 

Devera, igualmente. solicitar 
junto daqueles servi~os a reali
za~o das diligilncias tendentes 
a determinar o paradeiro do 
referido indivlduo. 

Nao e havido por sucess6rio 
o contrato pelo qual alguem 
faz doa~ao entre vivos, com ou 
sem reserva de usufruto, de 
todos os seus bens ou de parte 
deles a algum ou alguns dos 
presumidos herdeiros legitima
rios (V. Ex.• (: herdeira legiti
maria). com o consentimento 
dos outros. e os donatarios (os 
que recebem os bens) pagam 
ou se obrigam a pagar a estes 
o valor das partes que propor
cionalmente lhe tocariam nos 
bens dados. 

(Aiemanba F ederal)» As tornas em dinheiro, quan-
do nao sejam logo efectuados 

Quando a filiat;:ao se encon
tra estabelccida relativamente a 
ambos os pais e estes nao 
tenham contraldo matrim6nio 
ap6s o nascimento do menor, 
o exercicio do poder maternal 
pertence ao progenitor que li
ver a guarda do filho. 

0 pai nio unido pelo casa
mento ;\ mae do filho e obri-

os pagamcntos, cstao sujeitas a 
actualiza~ao rtos termos gerais. 

Assim, c devendo tal acto 
celebrar-se por escritura publica 
(trata-se de bens im6veis), acon
sclha-se V. Ex.• a entrar em 
contacto com seus pais e ir
maos e a informar-se junto da 
Secretaria Notarial de Oliveira 
de Fradcs sobre as formalida
des a cumprir no caso concreto. 

cTenho uma propricdade, ou 
seja o quintal dn minha easa, 
que confrontn com uma estrada 
eamararia. 

0 <1uirual tern 25 metros de 
comprimento e urn muro com 
a altum de 1,80 metros. 

A servidio pam essa pro
pricdade, era fe ita h3 mais de 
30 anos, duas vczcs por ano, 
nas sementcims e nas rolbeitas, 
de carro de bois, pelo quintal 
do mcu vizinho, que nunea me 
impediu a pa~'S3gel'l'l e nunca 
tive que lhe pedir autoriza~io. 

Agom o meu vizinbo resol
veu nllo me dcixar passar mais, 
dizendo que o meu quintal con
fronta rom a estrada e que eu 
tenho por oode me servir. 

( .. ) 0 certo e que se for 
obrigado a abrir uma servidio 
ficaria rom o quintal total
mente inulili7~'ldo. 

Agradccia sc dignassem in
formar-se o que poderei fazer 
c quais os direitos que tenho. 

J.D. S. (Venezuela):. 

Nos termos da legisla~o vi
gentc os proprietarios do pre
dio que nao tenham comuni
ca~o com a via publica. nem 
rondi~oes que pcrmitam estabe
lece-la sem excessivo incomodo 
ou di&'J)t!ndio, tern a faculdade 
de exigir a constitui~o de ser
vidoes de passagem sobre os 
prl:dios rusticos vizinhos. De 
igual faculdade goza o proprie
tario que tcnha comunica~o 
insuficiente com a via publica, 
por tcrrcno seu ou alheio. 

A passagem deve ser conce
dida atraves do prl:dio ou pre
dios que sofram menor prejui
zo e pelo modo ou Iugar menos 
inconvenientes para os prl:dios 
onerados. 

Pela constitui~o da servidao 
de passagem (: dcvida a indem
niza~o corrcspondcnte ao pre· 
juizo sofrido. 

Se caso V. Ex.• se encontra 
em condi~ocs de poder benc
ficiar da servidao que pretende 
devera chcgar a urn acordo 
com o scu vizinho. 

Na falta do acordo, o assun
to apenas podera ser decidido 
a nivel judicial. 
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48 DOCUMENTARIOS 
E SEUS AUTORES (4) 

SINDE, Filipe 

Frequentou o curso da Facul
dade de Direito, em Coimbra, 
e trabalhou no Tcatro Experi
mental do Porto, sob a dircc
~o de Ant6nio Pedro. Estudou, 
posteriormente, arte dramfllica 
em Fran~. 

Para al~m de declamador, 
actor e encenador teatral , tam
Mm interpretou diversos papeis 
no cinema e na TV; citam
·Se. designadamente, os filmes 
«SETE BALAS PARA SEL· 
MA» e «0 PRINC!PIO DA 
SABEDORIA», ambos rcaliza
dos por Ant6nio Macedo. 

Da filmografia de Sinde Fi· 
lipe fazem parte do «circuito 
de cinema» da SENEE as se
guintes obras: 

«0 Piano» 

Ano de produ~o: 1973 
Fotografia: Moedas Miguel 

{P/B: normal) 
Tempo de projec~o: 3S min. 
Tcma: Adapta~o de urn conto 

de Miguel Torga 

cO Leproso:~t 

Ano de produ~o: 1975 
Fotografia: Mocdas Miguel 

(Cor; normal) 
Tempo de projcc~ao: 22 min. 
Tema: Adapta~o de urn conto 

de Miguel Torga 

Circuito de Cinema da SENEE 

lmlll"ns dos filmts ..0 Leproso» (19'75) e ..0 ~ (19'73), .....n..dos por Slnde Fllipe. 

COLABORE COM 
0 CIRCUITO GRATUITO DE CINEMA DA SENEE 

ENVIANDO-NOS AS SUAS SUGESTOES 



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.lJ as 12 horas 

produ~ao ICEI (Information Culture et Immigration) 

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

A correspondencia devera ser enviada para: 

«MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 




	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0000a_capa
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0000b_verso
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0001
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0002
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0003
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0004
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0005
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0006-0007
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0008
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0009
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0010
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0011
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0012
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0013
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0014
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0015
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0016
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0017
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0018
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0019
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0020
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0021
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0022
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0023
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0024-0025
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0026
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0027
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0028
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0029
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0030
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0031
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0032-0033
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0034
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0035
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0036
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0037
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0038
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0039
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0040
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0041
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0042
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0043
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0044
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0045
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0046
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0047
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0048
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0049
	25deAbril_N39_Jul-Ago1979_0050

