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remetente 
Escreva aqui 
a sua morada completa. 
Nao se e~que~a de p6r 
o seu CODIGO POSTAL 
na ultima linha. 

enderec;o 
Escreva aqui 
o seu endere~o: 
o nome da pessoa a 
quem quer escrever, 
a morada completa e 
na ultima linha 
o CODIGO POSTAL 
respectivo 
(quatro algarismos e o 
nome de uma localidade, 
aem pontos, nem 
"84;0S aeparadores). 

selos 
Este espa~o e reservado aos selos. 

CODIGO POSTAL 

\ -;.o· 
~~ ~~~ NAo 

P ESCREVA NADA 
NESTA ZONA 

As maquinas de 
tratamento de 
correspondencia precisam 
de a encontrar limpa. 

• 
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VI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

Em cerlm6nia realizada no Pal~cio da Ajuda, o Presidente da Republica, 
general Ramalho Eanes, conferiu posse ao VI Governo Constitucional, chefiado 
pelo dr. Francisco Sa Cameiro, dirigente do PSD e da Ali~a Democratica. 

0 novo Executivo - resultante da vit6ria da AD nas el~es legislativas 
intercalares de 2 de Dezembro do ano transacto - integra nove ministros sociais
-democratas (PSD). cinco democratas-cristiios (CDS) e um independente. Em re
la~ao aos anteriores, este e o primeiro Gabinete que nao inclui no seu elenco 
nenhuma figura militar e 0 primeiro, tambem, que dispOe, a partida, de um apoio 
parlamentar maioritario, pois os partidos que fonnam a Alia~ Democratica 
contam com 128 dos 250 deputados da nova Assembleia da Rep(Jblica, conforme 
salientarnos no Suplemento deste nllmero. 

Tendo como Primeiro-ministro o dr. Francisco Sa Carneiro, o VI Govemo 
Constitucional integra os seguintes ministros: Diogo Freitas do Amaral (Vice
-Primeiro-ministro e ministro dos Neg6cios Estrangeiros) ; Francisco Pinto Balsemao 
( ministro-adjunto do Primeiro-ministro) ; Adelino Amaro da Costa ( Defesa Nacional); 
Eurico de Melo (Adminis~ao lntema) ; Mario Raposo (Jus~) ; Anibal Cavaco 
e Silva (F~nall985 e Plano); Vitor Pereira Crespo (E~ao e Ciencias) ; Eusebio 
Marques de Carvalho (Trabalho); Joao Morais Leit:iio (Assuntos Sociais) ; Ant6nio 
Cardoso e Cunha ( Agricultura e Pescas) ; Basilio Horta ( Comercio e Turismo) ; 
Alvaro Barreto (Industria e Energia) ; Joao Lopes Porto (Habita~tao e Obras Pu
blicas) ; e Jose Viana Baptista (Transportes e Comunica¢es) . 

SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAC';AO 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

A dr. • Maria Manueta Aguiar Dias Moreira foi empossada 
no cargo de secretaria de Estado da Emigra~ao e das Comu
nidades Portuguesas do VI Govemo Constitucional. 

Natural de Gondomar, a dr.• Manuela Aguiar nasceu em 
1943 e licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, 
em 1965. Foi bolseira da Fun~o Gulbenkian em Fra~. onde 
obteve, em 1969, a <<titulariz~aoll em Sociologia. na Escola 
Pratica de Altos Estudos e. em 1970, o Diploma Superior de 
Estudos e lnve~3o em Direito. no lnstituto Cat6ico de 
Paris. Foi ainda bolseira da OIT, OMS e OCDE em diversos 
paises europeus. 

Entre 1972 e 1976 le<:cionou. sucessivamente, na Univer
sidade Cat61ica de Lisboa e nas Faculdades de Economia e de 
Dil'eito de Coimbra. A partir de Maio de 1976 exerceu fun~s 
de acessora do Provedor de Justi~ Foi secretaria de Estado 
do Trabalho do IV Govemo Coostitucional. 

Colebora~lo fotogrifica: «A Capital•. «0i6no de Noticias,.. Empresa PUbhce de Parques tndustrieis. Junta Central 
des Casas do Povo e Ant6nio Manuel. 
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PARWE 
RO 

Com a cria~ao de uma rede de seis Parques ln
dustriais - alguns dos quais estao ja em funcio
namento, enquanto outros se encontram em fase 
adiantada de instala~ao -,novas perspectivas de 
desenvolvimento econ6mico se abrem para varias 
regioes do Pais. Esta efectiva descentraliza~ao, que 
se traduz na implanta~ao e no fomento de novas 
industrias em zonas delas. carecidas, apresenta 
ainda outras vantagens, como a cria~ao de novos 
empregos e a corr~ao de assimetrias regionais. 

PAR QUE S INDUSTRIAlS 
E D ESENIVOLVIMENTO . REGIONAL 

ao de Braga-Celeiroz. Assim, para alem 
de estarem concluidas as terrap'lanagens, 
os arruamentos, e a i nsta'ta~ao da rede 
de esgotos e_de--eiiergia, e outras infra
·estruturas, encontram-se ja prontos a 
funcionar dois pavi lhoes industri·ais, es
tando mais quatro adjudicados. 

Reconhecidos internacionalmente como 
podendo constituir um valioso contrh 
buto para o rel an~amento econ6mico de 
um pais, os Parques lndustriai·s loram 
criados em Portugal, em 1S73, exacts
mente com esse obje·ctivo: contribuir 
para a correc~ao do crescimento indus
triiB'I desordenado e anarquico ate ai 
verilicado e, paralelamente, criaf' p6los 
de desenvolvimento destinados a ultra
passer graves desiquilibrios regi·onais. 

0 lan~amento dos Parques lndustriais 
- um conjunto de unidades produtivas 
integradas num conjunto previamente 
estudado - <liga-se, por outro 1lado, com 
a necessidade imperiosa de preparar a 
industria na'Cional para a entrada no 
Mercado Comum. 

A execu~ao desta rn iciati.va foi entre
gure pelo Governo a Empress Publica de 
Parques lndustriais (EPPI), organismo 
que recebeu o encargo de promover a 
sua instal a~ao, constru~ao e gestao 
(aq uisi~ao de terrenos, sua urbaniza~ao 
industrial e constru~ao de pavilhoas). 

Neste sentido, a EPPl propOs-sa reali-
7ar, a partir de 1<974 e num prazo de 
doze anos, o primeiro programs naoio
nal de Parques lndustriais, ou seja, pro
ceder a instala~ao de seis parques no 
Pais: em Braga • Celeiroz, Guimaraes
·Ponte, Covilha, ~ora, Beja e Algarve. 

Globalmente, esta primeira urbaniza
~iio fndustrial abrange cerca de 190 
hectares de terreno e envo'lve uma area 
de 430 m~l metros quadrados, preven
do-se que ate 1986, ano de su-a con
clusao, erie 16 mil novos postos de 
trabalho. 

Para a realiza~iio ~e tal empreendi
mento, onde seriio investidos cerca de 
quat·ro milh5es de ccmtos a pre~os 
actuais e que compreendera <a ·instala~iio 
de cerca de 300 novas fabrrcas, a EPPI 
efectuou acordos de f.inanoiamento ~ 

nivel interno (com a Caixa Geral de 
• Dep6sitos, no valor de- 615 mil contos) 

e a nivel externo, com o Banco Mun
dial (cerca de 500 mil contos a utilizer 
em 1980-83'), com a EFTA (mais de 50 
mil cantos) e com um banco da A·le
manha Fe-deral ('cerca de 250 m;J cantos 
directamente destinados ao Parque da 
Covilha). 

De salientar que os pequenos e me
dias empresarios sao os mais directs
mente visados com este t ipo de reali
za~oes, o que, aliiis, vem ao encontro 
da estrutura industrial portuguese, com
posts essencialmente por pequrenas e 
medias empresas. 

PARQUE INDUSTRIAL 
DE BRAGA-CELEIROZ 

~ nos arredores de Braga, na povoa
c;:ao de Celeiroz, que esta a ser reali• 
zada a primeira experiencia-piloto da 
rede de Parques lndustria is •do nosso 

· Pais, prevendo-se que a prime ira fase da 
sua instala~ao termine em Mar~o do 
Corrente ano. 

0 Parque de Braga-Celeiroz que en
globa 2·8 empresas (com 30 pavilhoes 
industriais), encontra-se implantado 
numa area de 3$ hectares, a que se 
juntarao outros vinte (para mais 35 pa
vilhoes) numa segunda lase. 

Crfado em Maio de 1974' e estando 
implantado num ·local privilegiado, perto 
da estrada e do caminho ode ferro que 
ligam as cidades de Braga e do Porto, 
o Parque tem em conta a industrializa~ao 
existente na regiao. 

Estas caracteristicas e as vantagens 
que sao comuns aos outros Parques ln
dustriais ( pav,ilhoes prontos a serem 
utilizados, rendas acessiveis, reduc;:5es 
e isen9oes fiscais), fizeram com que 

• muitas empresas se tenham ali instalado. 

Actualmente, encontra-se em labora
~iio a maior parte das unidades fabris 
que pertencem a empresas de betiio pre
parado, loi~a utilit{nia e 'Cfecorativa de 
gres, mobil i{nio de pinho para expor
ta~iio, e ainda a fabricantes de brin
quedos em madeira, de recauchutagem 
a frio, anodiza~ao de a·luminio, artigos 
de borracha, produtos quimicos para 
manuten~ao de autom6veis, acess6rios, 
pistons e segmentos tipo «transfert», 
dep6sitos meta'licos, especlalidades far
maceuticas e cosmeticos, etc. 

Pode, portanto, ·dizer-se que o Parque 
Industrial de Braga-Celeiroz. cuja insta
la~tao ( compra de terrenos e custos de 
infra-estruturas) vai or~ar, no total, em 
cerca de 700 mil contos (tendo sido 
dispendidos 200 mil nesta -primeira lase), 
se encontra ocupado a cem por cento 
e que a sua capactdade potencial de 
emprego podera atingir os 3.200 traba
lhadores. 

Refira-se ainda que o Parque possui 
servi~os de apoio aos empresarios e aos 
trabalhadores, tais como cantina-restau
rante, centro de medicine no trabalho, 
sala polivalente (para reunioes, exposi
c;oes e forma~tao profissional), agencias 
bancflrias, de seguros e de transitfirios, 
te.lex colectivo, etc. 

0 problema habitaciona·l tambem nao 
foi esqueci~o. encontrando-se em lase 
adiantada de reat,za~ao um programs 
de constru~tiio de casas, da responsa
bilidade conjunta do Fundo de Fomento 
de Habi ta~tao, da Cooperati;va Bracara 
Augusta e dos pr6prios trabalhadores 
interessados. 

PARQUE INDUSTRIAL DA COVILHA 

0 Parque Industrial da Coll'ilha e 
aquele que se encontra numa lase mais 
adiantada de •insta la~tao, logo a segu'r 

Com a imp'lanta~ao deste Parque na 
regiiio-cent ro do interior do Pais, tem-se 
em vista, nao apenas propiciar ac~5es 
oue possibilitem veneer a crise, ja an
t iga, do sector textil dos lanificios (a 
mono-industria tradicional da regiao), 
como tambem, e por outro lado, possi
bilitar a cria<;ao de novas sectores da 
industria que permitam absorver a miio
-de-obra ex·cedentaria. 

Pretende-se, ainda e lundamentalmen
te, ao apresentar uma alterna.tiva para 
os ·lanificios, atraves de uma mais faoi l 
fusao e integra~ao do sector, aproveitar, 
em paralelo, as potencialidades ofere
cidas -pela execu~tao do Plano de Re
gadio da Cova da Beira, ou seja, a 
industrializa~ao dos produtos agro-pe
cuarios da zona. 

0 Parque esta a ser instalado na Quinta 
da Baiuca (zona <do Amierra i-Varzea), a 
dois quil6metros da cidade, ITa estrada 
que liga a Guarda e a Voilar Formoso, 
ocupa uma area de 331 hectares, aproxi
madamente (1'8' dos quais em terrenos 
expropriados e cedidos pe1a Fazenda 
Nacional, e anteriormente destinados ao 
Quartel de Ca<;adores 2, unidade militar 
que foi extinta). 

Sera oportuno referir que as empresas 
que se vao instalar no ·Parque da Covi 
lha poderiio dedicar-se ao fabrico de 
material 6ptico, a transforma~ao de 
frutos, confec~toes, t relilaria, e ainda a 
outros ramos de actividade, tais como 
a prepara~ao e conserva~ao de carnes, 
lacticinios, produtos horticolas e a·li
mentares, farinhas e !locos de cereais, 
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4 artes graticas e ·publica~oes, especiali
dades farmac6uticas e cosmltticos, etc. 

Acrescente-se, l)Or tim, que se en
contram assegurados os financiamentos 
para este Parque, que envolve um inves
timento global de 550 mil contos, apro
ximadamente, estando actualmente gas
tos .perto de 50 mH. 

PARQUE INDUSTRIAl 
DE GUIMARAES-PONTE 

0 Parque Industrial de Guimariies
-Ponte, que estll a ser instalado no Alto 
das Cortes. a 4! quil6metros da cidade, 
surgiu em alternAncia com o da cidade 
de Braga e. na sua 4ocaliza~ao. teve-se 
em conta uma estratltgia de desenvol
vimento industrial para a regiao: a for
ma~iio de um polo i ndustriel - o de 
Braga-Guimariies -que fosse aut6nomo 
e independent& do ·Porto. 0 Parque foi 
criado em Abril de 1 !176, indo ocupar 
uma llrea de 28 hectares prevendo-se 
que importe em 600 mil contos, a pte
~os actuais ( estando ja gastos 50 mil 
contos) . 

Neste sentido, o Parque de Guimariies
-Ponte dara prioridade ll promo~iio de 
novos sectores de actividade industrial 
e, ao mesmo tempo. visara conseguir 
emprego para a reserva de mao-de-obra 
excedentaria do sector t6xtil algodoeiro. 
a fim de faciltar a sua reconversiio. 

0 seu perfil industrial inclui uma l ista 
elargada de posslveis sectores produ
tivos: prepara~iio e fabrico de conser
ves de carne, tacticlnios. produtos hor
tlcolas, artigos de couro, de tpapel, to
gees. rolamentos, etc. 

De momento, estiio adquiridos os ter
renos e feitas as terrapianagens. arrua
mentos e esgotos, prevendo-se que, em 
breve. se inicie a 'Constru~iio dos ·pri
meiros quatro pavilhees industriais. 

De salientar que o •Parque tem uma 
capacidade potencia1 de 2.500 novos 
postos de trabalho e que a popula~iio 
activa dos concelhos a·brangidos (Vieira 
do Minho, P6voa de L'8nhoso, Fate. Gui
mariies, V~a Nova de Famalicao e Santo 

Tirso) fonda actualmente 130 mil tra
balhadores. 

PARQUE INDUSTRIAL 
tvORA 

A implanta~iio de um Parque Indus
trial na cidade de £vora justifica-se ple
namente, dado que esta regiiio alente
jana quase niio possui i ndustries. 

Com a instala~ao de um Parque nesta 
1ona visa-se promover o desenvolvi
mento de unidades industriais que te
nham em aten~iio a Reforma Agraria 
e a sua raciorra'liza~ao e aprovei<tamento. 
0 mais importante sera conseguir fo
menter a cria~iio de unidades fabris de 
transforma~iio dos oprodutos agro-pecua
rios e a absor~ao dos excedentes de 
mao-de-obra existentes na regiiio. 

0 Parque lndustria1 de £vora ficar6 
situado nos arredores da cidade, junto 
do Bairro de Nossa Senhora do Carmo, 
na estrada para Alc6~ovas, em terrenos 
j6 adquiridos e destacados. da herdade 
do Barba Rala. A sua superficie 6 de 50 
hectares, aproximadamente. prevendo-se 
que a sua capacidade potencial de em
prego seja de 4.500 trabalhadores. Acres
cente-se, por tim, que do seu or~amento 
global (cerca de 900 mil contos) foram 
ja gastos cerca de 50 mil nas terrapla
nagens da prime;ra fase e que foi adju
dicada a empreitada dos arruamentos, 
esgotos e dos primeiros quatro pavi
lhoes. 

PARQUE INDUSTRIAL 
DE BEJA 

0 Parque Industrial a corrstru ir em 
Beja •ocalizar-se-6 junto a cidade. na 
estrada para Serpa e ocupara uma su
perficie de 28 hectares, podendo vir a 
empregar cerca de 2.000 tfabalhadores. 

Para a sua concretiza~iio e instala~iio, 
que or~ em cerca de 500 mil contos, 
foi ja rea1izado o 1evantamento topo
gr6fico, errcontrando-se em fase adian
tada a compra dos terrenos e a elabo
rayiio dos projectos de terraplanagens, 
arruamentos, esgotos e 'l'ede de energia. 

Com um perfil industrial semelhante 
ao do Parque da Covilhii, o Parque de 
Beja visa a implarrta~iio de unidades 
industriais ligadas a agriculture, ou seja, 
a transforma~tiio dos produtos agro
-pecu6rios produzidos na zona da Re
forma Agraria. 

PARQUE INDUSTRIAL DO A LGARVE 

Actualmente, a localiza~iio definitive 
do Parque do Algarve encontra-se em 
fase de estudo, por niio ser conveniente 
a sua instala~ao em terrenos agrlcolas 
de boa aptidiio e em reserves naturais 
existentes na regiiio. 

Por esses motivos, foi necessaria re
ver o problema e efectuar novos estudos 
relacionados com aspectos hidro16gicos 
e com a preserva~iio do amblente e das 
referidas reserves naturais. 

Prev6-se que o Parque do Algarve 
seja instalado numa 6rea de cerca de 
25 hectares e que tenha capacidade 
potencial de emprego para 2.000 traba
lhadores. Com a sua implanta~iio, tem-se 
em vista dinamizar as actividades indus
triais de uma zona voltada predominan
temente para o turismo e com uma 
Industria conserveira carecida de recon
versiio a curto prazo. 

Um conjunto de imegens que documonta d iversas fasoe da instala~io do um Parque Industrial (no caso. o de Braga·Celeiroz) : das terrap lanagens <• esquer da) ate A plena labora~Ao de uma daa unidades fabris (6 direlta). pasaando pela montagem e acabamento dos pavllh6es (ao centro) . 
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- Antu de mais, gosta

riamos que nos dissesse o que 
do os Parques fndustriais e 
quais os objeetivos que sa 
tAm em ~sta com o seu l&f)o 
~amento. 

- Os Parques lndustriais sao 
areas de terrenos delimitados. 
em zonn escolhidas pelas 
sues caracterfsticas favoraveis 
a instala~ao de actividades 
industriais. entre as quais sa
lientamos a proximidade de 
centros urbanos de apojo com 
dimensoes razoaveis. a liga~iio 
tacit a vias de i:omunica~iio 
importantes. a existencia de 
mao-de-obra de fac~ recruta
mento e condi~oes geotopo
gr6ficas adequadas. 

Estes areas de terreno sao 
dotadas de uma urbaniza~iio 
industrial completa. incluindo, 
nomeadamente. rede viaria in
terns e acessos dil'ectos as 
v•as principais de comunica
~iio. abastecimentos de agua 
e energia, drenagem e trata· 
mento de esgotos. pavilhees 
industriais, normaiizados para 
arrendamento. e totes de tar
reno. em regime de direitos 
de superffcie onde os indus
triais podem construir os seus 
ediffcios industriais. 

Para alem da urt>aniza~iio 
mdustnal ja referida. cada 
Parque lndustria1 dispora de 
um vasto conjunto de servi~os 

• 

DO PAIS 
de apoio de que se podem 
destaoar: cantina. centro de 
medicine do trabalho. servi~os 
de recolha de lixos. esta~iio 
de correios, telex colectivo. 
agAncia de banco e compa
nhia de seguros. sala poliva
lente para reuni<ies, conferen
cias e exposi~ees, oficinas de 
repara~iio e manuten~ao. 

Quanto aos objectivos que 
se pretendem alcan~ar com a 
implanta~iio <los Parques ln
dustriais referirei apenas os 
que considero genericos e 
fundamentats: 

- Fomento industrial em 
p61os de desenvolvimen
to fora das zonas de ex
cessive concentra~ao ur
bana; 

- Desenvolvimento regional 
ordenado, com apoio em 
centros urbanos que in
teresse robustecer e di
versificar; 

- Cria~iio de empregos in
dustriais e fixa~ao das 
popula~oes permitindo a 
reestrutura~ao e recon
versiio de sectores de 
actividade econ6mica; 

- Apoio a novas iniciativas 
empresariais validas, no 
Ambito das pequenas e 
m6dias empresas. 

No sentido de completer 
esta resposta, parece-me im
portante referir que o planea
mento, constru~iio e gestiio 
dos Parques lndustriais que o 
Governo decidiu ou venha a 
decidir promover em Portu
gal. sao executados pela Em
press PUblica de Parques ln
dustriais (EPPI) que e uma 
empress com autonomia admi-

ENTREVISTA COM 0 PRESIOENTE DA E.P.P.I. 

Para a modemiz~iio e deserwolvimento da economia por
tuguesa. toma-se urgente - devido, sobnrtudo, Ill proxima int&
gra~lo do nosso Pais na Comunidade &:on6mica Europeia 
- efectivar uma verdadeira reestnrtura~ industrial qU& tenha"' 
em conta as regioes do interior. 

Na entrelfiSta que a seguir publicamos, o eng.• Manuel 
Frederico Basto Sarago~a. presidents do conselho de geren- -
cia da E.P.P.I .• responde a uma serie de quest6es retacionadas 
com a a<:tividade desta empress p(Jblica que. saliente-se. de
sempenha um papel primord'ral no fomento e ~o de novos 
p61os de desenvolvimento regions~ contllibuindo decisivamente 
para a industrializ~iio do interior do Pals. 
nistrativa e financeira. depen
dents do Ministerio da Indus
tria. 

Actualmente a EPPI tem em 
curso um programs de desen
volvimento de seis Parques 
lndustriais em Braga (Celei
roz), Guimariies (Ponte). Co
vilhii, ~vora, Beja e Algarve. 
a que corresponds um mvesti
mento, a pre~os correntes. de 
cerca de 4 milhoes de contos. 

Com o fim de complementar 
a primeira rede de parques 
industriais e com vist& a atin
gir objectivos de desenvolvi
mento regional mais restritos, 
nomeadamente: 

- ln1c1ar o processo de in
dustrializa~iio em zonas 
caractenzadamente a g rl
colas: 

- Criar postos de trabalho 
que. sustendo a emigra
gra~iio ou rnigra~iio. con
tribuam simultaneamente 
para a melhoria das con
di~ees de vida das popu
la~oes locais. evitando o 
desemprego ou o su
bemprego; 

- Propi<:iar em certos casos 
a reconversao de secto· 
res de actividade em cri
ss ou estagna~ao; 

- Apoio h pequenas e me
dias empresas, particular
mente as de iniciativa 
lo-cal; 

Encara a EPPI a possibili
dade de vir a construir pavi
lhoes industriais polivalentes 
para acolhimento de iniciativas 
de interesse marcadamente lo
cal. 

A constru~iio destes pavi
lhees polivalentes. so tera lu-

gar em casos devidamente 
justificados aproveitando prio
ritariamente loteamentos in
dustriais desenvolvidos pelas 
autarquias. 

- Concretamente. que tipo 
de inoentivos. aPo;os e van
tagens sllo oferecidos Ills em-. 
presas que desejam implan
ter-sa num Parque Industrial? 

- Pars responder a esta 
questiio considero importante 
distinguir ~ partida o que se 
entende por incentivos. apoios 
e vantagens. Enquanto que os 
apoios derivam das possibili
dades que um industrial tem 
de recorrer aos servi~os da 
EPPI. as vantagens sao uma 
consequ~ncia directs da con
cep~iio de parque industrial. 
Os incentivos. que podem ser 
fisca•s ou financeiros, resul
tam da legisla~iio em vigor e 
revestem-se de aspectos ca
racteristicos para as empresas 
que se W'lstalem em qualquer 
dos Parques lndustriats actll81- • 
mente em desenvolvimento. 

As vantagens inerentes ao 
Parque e aos apoios -que os 
industriais poderao obter atra
ves da EPPI podem sintetizar
·Se concretamente da seguinte 
forma: 

• Rapidez e economia de 
instala9llo - Os Parques dis
p()em de edificios febris pre-



-construidos e de dimensoes 
variaveis, para aluguer, conce
bidos para uma facil expansiio, 
ate 100% de area coberta ini
cial. e de lotes de terreno 

• cedidos em direitos de super
f icie, nos quais o empresario 
podera construir o seu proprio 
pavilhiio industrial, integrado 

• numa urbaniza~iio industrial 
complete com todas as infra
estruturas basicas necessaries 
ao arranque de qualquer uni
dade industrial. Oeste modo, 
todos os problemas adminis
trativos que resultam da com
pra do terreno, autoriza~oes 

de constru~iio, elabora~iio do 
projecto de constructiio civil e 
sua aprovactiio, adJudicactiio de 
obras, fiscaliza~iio das mes
mas. cumprimento de prazo 
de constru~iio, deixam de exis
tir se um industrial optar pela 
instala~iio em qualquer dos 
Parques lndustnais. 

Por outro lado, o investi
mento inicial total para um 

·empreendedor que queira ins
taler uma unidade num pavi
lhao prll-construido e substan
_cialmente reduzido (em media 
cerca de 1/3 do investimento 
total) pelo facto de serem nu
las as despesas de uwesti
mento com a constru~ao do 
edificio industrial, sendo ape
nas necessario prever o inves
timento necessario as obras 
de adapta~ao e montagem das 
redes de energia e fluidos ade
quados as necessidades de 

Eng . Beato Sorogo~o. 
de gor6nc11 do EPPI. 

cada projecto e a insta la~iio 
dos equipamentos. 

• Simplifica~llo das forma
lidades legais e rapido arran
que de produ~o - Anati
sando o projecto a desenvolver 
e considerada viavel a sua ins
tala~iio num Parque Industrial. 
a EPPI promove e apoia atra
ves dos seus servi~os todos 
os contactos com a Adminis
tractiio Publica para obtenc;;ao 
de licenciamentos, incentivos 
fiscais. acesso a apoios finan
ceiros. nomeadamente atraves 
da colaboractiio com o lnsti
tuto de Apoio as Pequenas e 
Medias Empresas lndustriais 
(I APM El) e as Direcct6es-Ge
rais dos diversos M inisterios, 
o que permite reduzir subs
tancialmente os periodos de 
instalac;;iio e arranque. Poste
riormente ao arranque das uni
dades industriais. continuam 
os Servi~os da EPPI a garantir 
o indispensavel apoio, designa
damente no desbloqueamento 
de eventuais situat;6es pertur
badoras do normal funciona
mento da actividade indus
trial. 

• Minimi~lo dos custos 
de explorac;;io - Como ja re
feri na resposta ll primeira 
questiio. o facto de os Parques 
lndustriais ofe recerem um ra
zoavel conjunto de servictos 
de apoio, permtte as empresas 
ne1es instaladas reduzir os 
seus custos de explora~iio. 

TIPO II 

Quanto aos incenti.vos f is
cais salienta-se que os projec
tos industriais que venham a 
ser admitidos em qualquer dos 
Parques em desenvolvimento 
tem. ll partida, acesso a classe 
C dos incentivos fiscais pre
vistos no Decreto-Lei 74/74, 
de 28 de Fevereiro, que inci
dem sobre a sisa. contribuit;iio 
industrial. reintegractoes e 
amortizat;oes, dedu~iio a ma
teria colectavel em contribui
c;;iio industrial, imposto com
p-lementar sect;ilo B. etc. 

- Como t6m sido feitas a 
prom~io e a diwl~iio dos 
Parques lndustriais a nivel na
cional e que receptividade tem 
havido por parte das empre
sas? 

- Antes de iniciar a res
posts a esta questao, e por 
estar inteiramente relactonada 
com ela, convem frisar que a 
EPPI embora cnada em Mart;o 
de 197t3 ( Dec.-Lei 133/73) 
apenas conheceu na pratica 

um •impulso defini•tivo na sua 7 
actividade. a partir da decisiio 
de aprovat;iio em Conse1ho de 
Ministros do projecto do Par
que Industrial de Braga (Ce
leiroz) em 31 de Maio de 1974, 
e que constitutu a experiencia
-piloto de Parques lndustriais 
em Portugal. 

Por outro lado. o lant;amen
to dos Parques ·de Guimariies, 
Covilhii. £vora e Distrito de 
Faro s6 foi decidido em 19'713, 
e o de Beja em Setembro de 
1977. 

Torna-se portanto evidente 
que o programs de promoctiio 
dos Parques lndustriais esteve 
desde o in!cio condicionado 
por esta situac;;iio. 

0 desenvolvimento da fun
t;iio de promoc;;iio dos Parques 
Industrial foi desde o inicio 
da EPPI uma das suas preo
cupat;oes fundamentais, pelo 
que com este objectivo foi 
criado na empresa um Servicto 
de Promo~iio a quem cabe, 
entre outras atribuic;;oes. toda 
a actividade de promo~iio e 
divulgat;iio dos Parques lndus
triais. tendo para tal utilizado 
com suporte essencial a divul
gactiio de informa~iio escrita 
(brochures, folhetos, etc.) JUn
to de uma gama muito varia
de de instituic;;6es publicas e 
privadas, entre as quais se 
destacam os Ministerios e. de 
entre estes, especialmente o 
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MaqueU·projec'tO de um Parque lo::2ustr1al. 

Minist6no da Industria. lnsti· 
tuto de Apoio as Pequenas e 
M6dias Empresas. lnstituto de 
lnvestimento Estrangeiro. Fun
do de Fomento de Exporta~iio. 
Associacoes lndustriais e Sin
dicais, Camaras de Comercio, 
Embaixadas, Bancos, Compa
nhias Seguradoras, Autarquias 
Locais. etc. 

Paralelamente e com regu
laridade. tem-se mantido os 
6rgiios de comunica~ao social 
a par da actividade da EPPI 
e do desenvolvimento dos va
nos Parques Industrials. De 
salientar. ainda, que o esfor~o 
de divulga~iio abrangeu a par
ticipar;ao em conferencias. se
minllrios e outras iniciativas 
semelhantes, estando ja pro
gramada, face ao desenvolvi· 
manto dos varios Parques, a 
implementar;iio da sua Pro
mociio, pelo que se adjudicou 
a uma empresa especializada 
uma «Campanha de Promo
CjiiO)) que tera como principais 
m810S, anunCIOS na imprensa, 
um filme para a televisiio. 
brochures sobre cada urn dos 
Parques, pain6is para coloca
r;ao nas cidades mais pr6xi
mas de cada Parque e a en· 
trada dos mesmos. 

No futuro pr6ximo, todas 
estas accoes serao intensifi
cadas esperando a EPPI dis
por. em breve, de meios audio
·VISUaiS que possam. de forma 
rap1da e eficaz, divulgar todas 
as vantagens dos Parques In· 
dustriais para os potenciais 
investidores 

Quanto ll receptividade evi
denciada pelas empresas, po
de-se afirmar que tern skfo 
excelente em relaciio ao Par
que de Braga (Celeiroz}. cuja 
primeira lase se encontra em 
adiantado estado de desen
volvimento. De facto. encon
tram-se actualmente em fun
cionamento, em Braga, 20 uni
dades industrials. aguardando 

a conclusao da construciio 
dos respectivos pavifhoes 
mais cinco empresas. e es
tando em negociacao a ce
d~ncia de mais tres pavilhoes. 
Contamos ter no l im do 1.• 
trimestre deste ano o Parque 
de Braga (1.' lase) com uma 
ocupacao a 100%. Quanto a 
segunda lase do Parque de 
Braga, cujas obras se iniciaram 
recentemente, ja existem cerca 
de vinte intencoes de mves
tlmento. 

Quanto aos outros Parques, 
cujo desenvolvimento se en
contra mais atrasado, importa 
referir que apesar da EPPI 
s6 vir a ter pavilhoes dispo
niveis em Guimariies e £vora 
no fim do 1.• semestre deste 
ano, ja existem cerca de tres 
dezenas de intencoes de inves
timento. No que se refere ao 
Parque da Covilhii. que dis· 
pi'>e. presentemente, dos dois 
primeiros pavilhoes indus
trials. existem desde ja cerca 
de uma dezena de intencoes 
de investimento, esperando-se 
que com o arranque do Plano 
de Desenvolvimento da Cova 
da Beira se verifique urn au
mento substancial de investi· 
mento no sector de activida
des agro-industriais. Quanto 
aos Parques de Beja e do Dis
trito de Faro ainda e cedo para 
avaliar qual sera a receptivi
dade dos potenciais investi
dores. em v1rtude de em Be1a 
se estar actualmente na lase 
de compra de terrenos, pre
vendo-se que as terraplana
gens se iniciem em data pr6-
xima. e no Distrito de Faro 
ainda nao estar definida 8 

localiza~iio exacta do Parque. 
Em conclusiio, pela expe

riencia amplamente positiva ja 
recolhida no Parque Industrial 
de Braga e pela procura que 
se tem continuado a verificar 
apesar da relativa estagnacao 
da nossa economia, a EPPI en-

cara com optimismo a ocupa
cao futura dos seus Parques. 

- Por ultimo. qual o efec
tivo contributo dos Parques 
Industrials para o desenvolvi
manto econ6mico e social das 
regioes onde se inserem? 

- Sem qualquer preocupa
cao de responder de forma 
exaustiva a questiio, podem
·Se no entanto apontar a titulo 
de exemplo alguns efeitos di· 
rectos e indirectos da implan
tar;ao dos Parques lndustriais 
sobre o desenvolvimento eco
n6mico e social das regioes 
onde se inserem 

Como efeitos directos mais 
importantes salientam-se os 
seguintes: 

• Acrescimo sensivel do in
vestimento nas regioes, 
na industria transformado
ra, com o consequente 
aumento do produto bru· 
to industrial, o que con
tribui, por um lado. para 
atenuar desequilibrios es
truturais de desenvolvi
mento no interior das re
gioes entre os varios 
sectores da actividade 
econ6mica. e, por outro 
lado. reduzir a desigual
dade de ritmo de desen
volvimento das reg1oes 
onde se inserem em rela
Cjiio a outras. nomeada
mente as do litoral, que 
historicamente beneficiam 
sempre de uma posiCjiio 
privilegiada; 

• Criaciio de novos postos 
de trabalho, o que permite 
reduzir os graves proble-

mas de desemprego e 
subemprego que afectam 
aquelas regioes. 

Como efeitos indirectos e 
nao me nos importantes apon- · 
tam-se. a titulo de exemplo, 
os seguintes: melhorias das 
condiCjoes de higiene e segu- . 
ranca no trabalho; contribui· 
Cjao para o desenvolvimento 
das capacidades tecnicas de 
gestao das Pequenas e M6-
dias Empresas Industrials; con
tribui~ao atraves de ac~oes 
de qualificaCjiio profissional 
dos trabalhadores; contribui
Cjao para a satisfaciio das 
necessidades bbicas dos tra
balhadores e empresarios ins
talados ( caso das cantinas. 
telex colectivo, centro social. 
centro de medicina do traba
lho, etc.); interacCjao com a 
comunidade local o que per
mite, nomeadamente, a imple
mentaciio de relacoes com 
outras industries e com o co-. 
mercio e outros servi<jos, me· 
lhoria indirecta das infraestru. 
turas basicas existentes. con
tribuicao para fomenter as 
1elacoes da industria com as 
instituicoes educacionais e 
culturais. 

Gostaria de salientar. tendo 
em vista, em especial. os nos
sos compatriotas que traba
lham no estrangeiro, que as 
caracteristicas das instalacoes 
que a EPPI dispoe nomeada
mente no que se refere a Mini
·Pavilhoes especialmente con
cebidos para acolher pequenas 
industries, exigindo urn inves
timento inicial reduzido, e pro
picias para o lan~amento de 
projectos sob a forma coope
rative, em que os pr6prios s6-
cios silo simultaneamente ges
tores e trabalhadores. consti· 
tuem um 6ptimo campo para 
a iniciativa dos nossos compa
triotas que queiram regressar 
e continuer a exercer uma 
actividade ,produtiva que lhes · 
proporcione um rendimento 
condigno. e onde podem apli
car com proveito pr6prio e da 
comunidade todas as suas ca
pacidades de trabalho e a 
experi6ncia adquirida no es
trangeiro. • 



GULTURA 

HISTORIA 
DE 

PORTUGAL 
DE 

~/~ 
FOI 

PUBLICADA , 

HA 
100 ANOS 

Cern anos ap6s a sua publica9Jo, a 
«Hist6ria de Portugab1, de OfiVeira Mar
tins. continua a ser. hoje, uma das mais 
talentosas e brilhantes slnteses litllfirias 
aobre a origem e forma~o do Estado 
portug~s. e a sua integra~o no con
texto geral das civiliza~lles. 

Em resposta aos criticos da «Hist6ria 
de Portugal». Oliveira Martins fez pu
blicar, em 1880, um opusculo onde enal
tecia a colabora~ao de Camilo Castelo 
Branco, que 1he apontara algumas incor
rec~oes existentes na 1.• edi~ao (1879). 
incorrec~oes que nao escaparam a es
pantosa cultura do genial romancista. 

0 citado opusculo termina justamente 
com estas palavras de acutilante actua
lidade: «Levantam-se contra o livro os 
6dios ran~osos das ilusoes velhas. e as 
doutrinas dos «jeune-Portugab• que. ves
tidas il moderna, com termina~oes em 
6gico e ismo, amalgamando em doses 
variaveis a teoria das nacionalidades. 
ja fora de moda, com o jacobismo ca

.duco e um positivismo pouco sadio, 
pretendem dar fundamentos cientificos 
e eruditos ao patriotismo. 0 incautos e 
ing6nuos. pois quando vistes sair da 
'oiencia dos sabios 0 entusiasmo dos 
povos? Essa vii empresa tem o perigo 
de todas as ilusoes: imaginarmo-nos o 
Portugal de outrora 6 justificarmos a 
mdolencia geral de uma gente que ne
cessita mais de plio que de festas. de 
cru6is li~oes educadoras do que de hi
nos e apoteoses>l. 

Ollvelro Mortlno , numa grovura publicado no 
revlote «Ocldente• (1878) . 

VIDA EOBRA 

DE OLIVEIRA MARTINS 

Nascido em 1845, Joaquim Pedro de 
Oliveira Martins ficou orfiio aos 14 enos. 
sendo fo~ado a empregar-se numa casa 
comerc1al, a lim de prover niio s6 ao 
seu sustento. como ao da miie e dos 
lrmiios mais novos. Nem assim, porem, 
deixou de ir cultivando o espirito, nas 
poucas horas livres de que dispunha. 
Em 1870 conseguiu um emprego em 
Espanha, de onde regressou. poucos 
anos passados. para se fixar no Porto, 
empregando-se nos t rabalhos de explo
ra~iio do caminho de ferro para a P6voa 
de Varzim. Eleito deputado por Viana 
do Castelo, em 1886, chegou a Ministro 
da Fazenda, em 1892, vindo a falecer 
dois anos mais tarde. 

Considerando. por um lado, a vida 
ardua e agitada de Oliveira M artins e • 
por outro, o numero de obras que nos 
legou, faci l sera chegar il conclusao de 
que niio lhe teria sido posslvel documen
tar-se exaustivamente sobre a Hist6ria 
de modo a tornar-se um escritor erudito. 
Apesar disso. e ele o verdadeiro histo
riador da Corrente realista, pioneiro das 
interpreta~aes cientificas do nosso pro
cesso hist6rico, na senda de Alexandre 
Herculano. 
-Como historiador. pertencem il sua lase 
mais polemica obras como «Hist6ria e 

Civiliza~iio Iberica», «Hist6ria de Por
tugal>• e <cPortugal ContemporAneo». 
onde se testemunha o seu grande poder 
de sintese. Registam-se ainda as suas 
tentativas de interpreta~iio da vida e 
obra de algumas figures grades na his
t6ria de Portugal, em livros como «A 
Vida de Nun'Aivares Pereira>• e «Os Fi
lhos de D. Joao h>. 

A hist6ria universal dedicou uma serie 
de trabalhos: «Hist6ria da Republica 
Romana», «0 Helen·ismo e a Civitiza~ao 
Crista», «Quadro das lnstitui~aes Pri
mitives>• e «Elementos de Antropo1ogia». 

Durante muito tempo, a historiografia 
«oficiah• do regime deposto a 25 de 
Abril considerou o escritor Oliveira 
Martins como urn valor negativo, acusan
do-o de «pessimista•> em mat6ria hist6-
rica, chegando alguem a afirmar que a 
sua «Hist6ria de Portugal» era um «pan
fleto contra a Patria». Hoje, existem si
nais que nos apontam a actualidade e 
a verdade de muitas das suas analises, 
havendo intelectuais de probidade com
provada dispostos a defender o labor 
incansavel de urn dos nossos melhores 
homens de letras e incontestavel pa
triots. reservando-lhe o Iugar digno que 
de justiQB se lhe deve. 

Para al6m de tudo isto, 6 bem verdade 
que nas obras de Oliveira Martins se 
encontra uma grande poesia e um nota
vel poder de evoca~iio de quadros his
t6ricos. por certo impressionantes. 
.Na Hist6ria, niio s6 e o analista que nos 
tala, 6 tamb6m o artiste. De estilo se
guro, vibrante, nervoso e deveras apai 
xonado, ele soube transmitir a quanto 
escreveu um extraordinchio colorido e 
uma vivacidae bem fora do comum. • 
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10 EVOCA.;AO DE ALVES REDOL NO 40.o ANIVERSARIO DO ROMANCE <<GAIBEIJSn" 
Completaram-se dez anos sobre a ALV ES REDOL E 0 NEO-REALISMO futura de um m6todo de escrever, por- UMA LITERATURA DE COMBATE cracia, nao s6 em Portugal, mas em jornais, pelas entrevistas e mqueritos 

morte de Alves Redol e, simultanea- que, na verdade, «Gaibeus» ficou na quase toda a Europa, Podemos recorder, a que 1'8spondeu. Ele ~largou e sua acti-
mente, quatro decadas sobre a data de A hist6rica empresa do lan~ramento do literature portuguesa como obra pioneira· • Assim, o neo-realismo vem a ser, a prop6sito, os problemas de Espanha vidade e pr6tica de aclf(>es civicas de 
publica~rlio do romance <<Gaibllus>>. Por romance «Gaibeus>>. E!"m 1939, ano dificit de um estilo, de uma corrente, de um para o Portugal do antes e do p6s-guerra, (queda da ditadura <le Rivera em 1930; ambito democr6tico, como cidadao ac-
tal motivo, os legatflrios do <<Fundo Lite- (quando a violencia nazi-fascista aringia movimento. uma titeratura de combate que escolhe o Republica em 1933; Guerra Civil 8"m tuante, percorrendo a sua provincia (Ri-
r6rio Alves Redoln anunciaram a pro· a sua plenitude em toda a Europa). para •Pe1a primeira vez, os representantes. -<<quarto-estado>>. ~ proletariado rural e 36/39) e a tensao interne em Fran~ra. batejo) de 4es-a-16s. promovendo confe-
mo~tAo de diversas act ividades a realizer alem de um gesto de coragem, repre- de certas estratos sociais entravam na industrial, que a mesa cens6ria por •m- presS'ionada por uma Europa central e rencias ,ensinando a 11er e a escrever 
no Ambi to da eferneride, englobando a sentou uma OPifiiO de vincado cariz poli- literature portuguese, nao como seres posto «pudom vinha designando sob a meridonal quase integralmente dominada aql.l8'1es que acorriam ao Sindicato da 
organiza~rlio da «Comissao do Legado tico. ~que este romance introduziu entre passivos, «humilhados e ofendidos». ou denomina~rao de «as classes mais desfa. por regimes fascistas e cuja capital (Pa- Oonstru~rao Civil, aderindo ao movi-
A ives Redoln e comemora~rO&s a nlvel n6s a corrente titerllria e artlstica que nao somente enquanto tal, mas como vorecidas11. ris) - praticamente -o unico loco dos mento esperantista e desenvolvendo in-

nacional, com a institui~rao de pr6mios 
de ensaio, fotografia e artes pl6sticas. 
a oferta de milhares de volumes do livro 
infantil do escritor, «Constantino, Guar
dador de Vacas e Sonhos». a escolas e 
colectividades, a edi~o de 1.m cartaz e 
auto-colantes, e o lan1f8mento de ~.rna 
s6rie de iniciativas culturais, em colab-o
r~lio com a Associa~o Portuguesa de 
Escritores. 

Natural de Vila Franca de Xira, Alves 
Redol 6 figura basilar da literature por
tuguese do nosso tempo, nomeadamente 
por aquilo que representou para a reno
va~ra·o do romance portugues o lan~ra

mento de «Galbeus». 
Exceptuando as honrosas produ~r<>es de 

Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro, a 
literature portuguese, durante o periodo 
que antecedeu a II Guerra Mundial e o 
que imediatamente se lhe seguiu, atra· 
vessou uma crise de que, para sermos 
justos. niio poderemos acusar somente 
os seus artifices ( os escritores) , mas, 
sobretudo, a apertada vigilllncia cen
s6ria e inquisitorial a que estava sujeita 
toda a obra literllria, a ponto de criar 
no foro priv8'do de cada arrista a neces
sidade de se auto-censurer, se e que, 
pese a tudo, queria de algum modo rom
per o cerco envolvente que a mediocri
dade e o compadrio corporativo haviam 
instaurado no Pais. 

convencionalmente se designs por <<neo
·reatismo». 

Mas em que consistiu este tao falado 
neo-rea'lismo? 

Esta designa~rao, hoje, pouco imports. 
Nao foi a anteposiltiio de um prefixo 
a «realismo>> que permitiu a cria~rao de 
uma tendencia que criou adeptos, fez 
escola e revelou nomes grados nas letras 
e artes plasticas portuguesas; tratou--se 
antes. de uma oportunidade hist6rica, de 
uma op~rao fornecida pela conjuntura 
palitica naoional e internacional. 

Na portada de «Gaib6us». escreveu 
A•lves Redol: «Este romance niio pre
tende ficar na literature como obra de 
arte. Quer ser, antes de tudo, um do
cumento humanon. Esta OPifiiO, de tao 
simp1es enunciado, acabou por definir 
toda a obra do escritor e a «Cartilhan 

agentes transformadores, homens e mu
lheres que descobrem a Hist6ria e, a. 
seu modo, pretendem mudar o curso 
dos acontecimentos econ6micos, socials 
(; culturais. Assim, malteses, campinos, 
gaibeus - nome dado aos jomaleiro do 
Ribatejo, trabalhador das lezirias durante 
as mondas -. anojeiros, ratinhos, agua
riolfos, valadores, campani~ros, ciganos, 
porcari~ros, motoristas, candonglJeliros. 
mineiros, varinas, maiorais, barqueiros, 
soldados, contrabandistas. guardas, va
gabundos, pescadores. operllrios, ga
nhoes, mondadeiras. lavradores, irrom
peram na volumosa obra de Redol que 
o citado romance inaugurou. 

nv•~- · urn jeltO. 't~- -

! darlarnensarncntos. lnho tarnt>ern 
rrnece l' rnas o v . a ia de 
' ao vinho; urassern a tr!fugados I• 
""· 1\{esrno atrao quer os 
pinga. 0 P os quartels 
cabe<:a· enlio chovern de sol a< 
a galope. s 1 urna hora Ia se va preclsa. 1 ,ias --dl !\C a\gurn as esteiras. 

! urn a. se deltararn n aranha que 
ceifclros da>:> telas de outros fi• 
0 balouc:ar do barracM· da vida. 

unchoso coisas 
o car als dlvcrsas deelrO, as rn' 
r nas rn . xa do can AS pa\avJ 
de \u~~~~~~ csfarrap~a:~cear que 

. e as \ablos: parcce 
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Com Alves Redol, primeiro, e com 
outros seguidores, depois, este «quarto
·estado>> entra definitivamente no ro
mance portugues do nosso tempo, nao 
como objecto de decora~riio «genuina
menten popular, antes como personagem 
central e sujeito de toda a ac~riio roma
nesca; sujeito atraves do qual, em parti
cular nos livros de Redol, se processa 
um monumenta'l levantamento sociol6-
gico da vida portuguesa, vista por aque
les que mais sentem e sofrem a injus
ti~ra e a desigua'ldade econ6mica. social 
e cultural. 

tr~S u•~- trastC'6~· atrs!.O, ~ 
a para de agua dO ve\0 p a de\taf 

P\nga aoerta \\nhas, ues. a~ 
i1. 1ro. ,. e d t~lq d o 
arro?.e arachas {a?.en o \nhan o r 

""'r rn \olra. earn es no 
• y- rna\s tossern ter to\C rnb 
t>1ga l!.guas rne no o 
que a5 S pudCSS~scansada \)0\S da 
ranchO a\\.O. a ce.S3.· 

)e pa aona volta \arn· rne "e\a 
pe"sava sernanas, ;..ode\· arrlt\ca 

t>Oucas seara · atriiO ern c 
:o Que rica rnas o t> t>udess "to 

- 0 ada.. tros a 0 rna \rna pe os ou sobre e a e 
~entes. -~~"- a vis__\.~~.\ntava~ro. . 

0 CONTEXTO EUROPEU 

A obra de Alves Redol e o lan~ramento 
de «Gaibeus» tradurem, igualmente, um 
c:on1unto importante de refer6ncias poli
tlcas_ e as vicissitudes da luta pela demo. 
anse•os liter6rios portugueses - alber-

gava entao um notavel con1unto de escrt
tores europeus refugiados ( lgnazio Si
lone, Alberto Moravia, Ana Seghers e 
Bertoli Brecht, designadamente) . 

Por tais razoes, o desrino do neo
·realismo portugues estava indissoluvel
mente iigado a nova tomada de cons
ciencia da realidade nacional: a pauperi
za~riio da popula~rao traba'lhadora, a con
centra~rao e centratiza~riio econ6mica e 
a lenta ·industria1iza~tiio que se fazia sob 
a batuta do corporativismo, isto 6, sem 
a contrapartida da luta sindical e da 
liberdade de imprensa. Eram os «gran
des» e «euf6ricos» anos do ·regime que 
se auto-elogiava, ·numa Europa em guerra 
(39/45). ao promover a «Exposi~rao do 
Mundo Portugues11 em 1940, a grande 
exposi~rao «imperial>> que a ditadura ne
cessitava para, al6m-fronteiras, animar 
e dar cor lis realidades do «Estado 
Novo». 

Num estilo qu&> reconstituiu, de forma 
didactica e precise, os conflitos latentes 
entre o capital '8 o trabalho, Redo! legou
-nos. entre muitos outros titulos, para 
a'lem de «Gaib6us», o ciclo intitulad·o 
<tPort Winen - odisseia dos verdadeiros 
obreiros do famoso «Vinho do Porto>> - . 
«Fanga» e a obra-prima «Barranco <de 
Cegos». 

Porem, a obra de Alves Redol nao se 
ficou opela titeratura, pelos arrigos de 

tensa actividade cultural no «S11ort Lis
boa e Vila Franca>> que, por tal razao, 
se veria objecto de encerramento pela 
policia politics. A sua figura de homem 
simples e comunicativo passou a ser 
conhecida e querida da gente ribate
jana. Estreitamente vigiado pela PIDE 
( o que I he acarretou a inevitavel pri
sao), chegou a ser nomeado como uma 
das persona'lidades a abater caso as tro
pas de Hhler decidissem estacionar em 
Portugal. Sendo dos raros escritores 
portugueses que nlio •podiem puhlicar 
um livro sem previa autoriza~rao da ceo
sura. decidiu corajosamente romper o 
cerco que lhe impunha a ditadura, a 
partir do momento em que lhe proibiram 
a publica~rao do l ivro «Os reinegros)): 
ap6s essa senten~ra digna do «Santo 
Oficio11, Redol passou a publicar os seus 
livros por sua pr6pria conta e risco, 
sem os envier prwiamente a censure. 

Relembrar o lan~ramento de «Gaibeus>> 
e os dez anos passad-os sobre a morte 
do cidadiio exemplar que foi Alves Re
dol, e prestar uma homenagem justi
fica-da a quem fez dos seus tivros uma 
acusa~rao as desigualdwdes socials e 
econ6micas. e do povo -o protagonists 
da ~uta •por um mundo me'lhor e mais 
justo. 

J .P.S. 
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- -«MAR LIVRE - FERNAO DE MAGALHAES » 

Uma cena da pe~a t<Mar livre - Femlo de Magalhlet». 

lntitula-se «Mar Livre~ Fer
olio de Maga·lhaes» a primeira 
pe~a de teatro inteiramente 
fi'lmada a cores nos estUdios 
da RTP. Baseando-se num ori
ginal do dramaturgo frances 
Emanuel Robles ,adaptado por 
Sergio Porthman, «Mar Uvre 
~ Ferniio de Magalhae·s» tem 
realiza~iio a cargo de He~lan
der Pe.y.roteo e conta com a 
partioipa~iio de actores portu
gueses e espanh6is. 

Para ·esta •primeira produ~ao 
teatral a cores, o Estudi!o 1 da 
RTP foi integralmente trans-

formado, ne1e tendo sido re
constituldo o interior da em
barca~ao que Magalhaes co
mandou na primeira viagem de 
oircum-navega~ao do globo 
terrestre, empreendida em Se
tembro de 1519, com uma 
esquadra composts por cinco 
naus - «Trinidad», «Santia
go», «Santo Ant6nio», «Con
cepcion» e «Victoria» - , ao 
sei'V'i~ da Espanha e com o 
patrocinio do bispo de Bur
go·s, que era membro proemi
nente do «Consejo de las ln
dias». 

Falada em portugues e cas
telhano, a pe~a «Mar Livre -
Fernao de Magalhiies» tem 30 
figurantes, destacando-se en
tre os actores portugueses 
que nela participam os nomes 
de Joaqvim Rosa - que inter
prets o papel de Fernao de 
Magalhiies - Antonio Solmer, 
Antonio Marques, Joao Serrao 
e O~lando Warm. Do elenco 
de actores e'Spanh6is podere
mos sa·lientar Sal vador Vives, 
Estanis Gonzales, Jose Caride, 
Luis Gaspar e Alfredo Cem
breros. 

De registar, como curiosi
dade, que, para alem da re
constitui~ao da nau de Maga
lhaes, em tamanho natural, a 
produ~ao desta pe~a obrigou, 
igualmente, a um trabalho me
ticuloso na execu~ao do res
pect>ivo guarda-roupa para ac
tores e figurantes. 

Como e sabido, Fernao de 
Magalhaes fo·i um dos maiores 
navegadores do operiodo qui
nhentista dos Descobrimentos. 
Vllrias vezes ferido em com
bate e com relevantes servi
~os prestados a sua Patria, 
seria ·injustamente ignorado 
por D. Manuel I, o que o le
vou a procurar noutros hori
zontes a necessaria protec~iio 
para a viagem de circum-nave
ga~ao com que sonhava, em
preendimento ousado para o 
qual viria a encontrar apoios 
e incentives junto do rei Car
los V de Espanha, 

Natural de Tras-os-Montes, 
onde tera nascido por volta 
de 1480, Ferniio de Magalhaes 
e, assim, homenageado <cibe
ricamente» atra.ves desta pro
du~ao a cores da RTP. 

·PORTUGAL 
NO MUNDO~~ 

0 Monumento das Desco-
bertas, que se ergue junto ao 
rio Tejo, diante do Mostei ro 
dos Jeronimos, vai albergar 
uma exposi~ao hist6rica e ar
tist·ica subordinada ao tema 
«Portugal no Mundo». 

Trata-se de uma iniciativa 
da Camara Municipal de Lis
boa, com caracter pedag6gico 
e cultura l e que se revestira, 
simultaneamente, de interesse 
turistico. Pretende-se, com 
esta exposi~iio, apresentar 
uma visao completa da Hist6-
ria nacional, dando conta da 
extensao e importancia das 
re·la~oes politicas, econ6micas, 
sociais, religiosas e cientifi
cas que, ao Iongo dos seculos, 
Portugal tem vindo a manter 
com os povos de todo o Mun
do. 

A exposi~ao inclui a apre-" 
senta~ao •de um programs au
dovisual e ~ntegrara, nomea
damente, mapas a cores e em 
relevo, esculturas represen
tando figuras celebres, maque
tas de monumentos e quadros 
cronologicos e estatisNcos. 
Tendo em vista a visita de tu
ristas estrangeiros, as expli
ca~iies seriio dadas tambem 
em espanhol, ingles, francl!s e 
ale mao. 

0 plano desta exposi~iio 
obedece a uma ideia original 
do vereador Ataide Ferreira, 
condensada pelo -prof. Verissi
mo Serrao e levada a efeito 
por tecnicos e consultores do 
municipio Hsboeta. 

Por outro lado, como duran
te este ano decorre o quarto 
centenario da morte de Luis 
de Camoes, sera apresentado 
no dia 10 de Junho, no audi-· 
t6rio do Monumento, um dia
porama sobre o poeta e a sua 
epoca. 
Ter~nada ja a fase -prepa

rat6ria da exposi~iio, a menta
gem de «Portugal no Mundo» 
devera come~ar, muito em 
breve, pela instala~ao de um 
elevador e de um anfiteatro no 
interior do Monumento das 
Descobertas. 



COMEMORACOES 
DO 4.° CENTEt.ARIO 

DA MORTE 
DE LUIS DE CAMOES 

A direc~iio da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, com o 
rendimento de fundos entre· 
gues a sua guarda para con· 
cessiio de premios, resolveu 
instituir, no Ambito das come
mora~Oes do 4.• centen6rio da 
morte de luis de Camaes. um 
premio de cem contos desti· 
nado a galardoar um trabalho 

• sobre a vida ou obra do poeta. 
A esta iniciativa s6 seriio 

admitidos autores portugue
ses, com trabalhos originais e 
ineditos, que deveriio ser en
viados ate 30 de Oezembro 
de 1980 para a sede da Socie
dade de Geografia, cujo ende· 
re~. para soli oita~iio de re· 
gulamento e demais inform&· 
~oes, e o seguinte: Secretaria 
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da Sociedade de Geografia 
Rua das Portas de Santo An· 
tiio, n.• 100, 1100 Lisboa. 

Por outro lado, e igualmente 
no Ambito do 4.• centen6rio 
da morte de Camoes, vai ser 
lan~ada este ano na Uniiio 
Sovietica uma edi~iio em lin· 
gua russa de «Os lusiadas>>. 
segundo revelou em Lisboa o 
adido cultural da Embaixada 
daquele pals, luri Babaints. 

•SEMANA 
DO ROMANCE 

PORTUGUES 
CONTEMPORANEO 

EM PARIS 
Por ·iniciativa da Funda~iio 

Calouste Gulbenkian, decorreu 
em Paris uma «Semana do 
Romance Portugu~s Contem
porllneo». que teve por prin
cipal objecivo difundir a nossa 
literature na Europa. 

lntegrando uma exposi~iio 
bibliogrllfica, esta iniciativa 
contou com um col6quio que 
foi dirigido pelo prof. Jacinto 
do Prado Coelho e registou 
interven~Oes de Eduardo Lou· 
ren~o. Liberto Cruz, Maria AI· 
zira Seixo, Pedro Calheiros, 
Maria Lucia lepecki, Eduardo 
Prado Coelho, Monique Be· 
noit-Oupuis, Pierre Blasco, Ca· 
therine Kong, Claude-Henry 
Freches e Anne-Marie Quint. 
Neste col6quio participaram 
cerca de 40 professores que 
leccionam a lingua e a cultura 
portuguese em diversas uni
versidades estrangeiras. 

Recorde·se, a prop6sito, 
que, entre 1970 e 1978, 73 li
vros de autores portugueses 
foram traduzidos em Fran~ta . 
sinal evidente de que neste 
pais existe um interesse cres
centa pela nossa culture. 

GALARDAO 
INTERNACIONAL 
PARA A ACTRIZ 

EUGENIA 
BElTENCOURT 

A actriz portuguese Eugenia 
Bettencourt foi galardoada com 
o «Grande Premio de lnterpre· 
ta~tiio Feminine» do Festival 
de Cinema lbero-Americano 
de Biarritz, pelo seu papel no 
filme «As Horas de Maria», 
de Ant6nio de Macedo. 

Sublinhe-se que Portugal 
esteve representado neste 
Festival com os filmes «As 
Horas de Maria>>. do citado 
autor, e «A Confedera~iio». de 
luis Galviio Teles. 

DESPORTO 

MEDALHA DE DURO 
DE VALOR 

DESPORTIVO 
Em reuniiio extraordinaria, o 

executive da CAmara Munici
pal do Porto decidiu atribuir 
a Joaquim Alves Teixei ra, di· 
rector do bi.semanario «0 
Norte Desportivo», a medalha 

ONORTE 
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de ouro de valor despor~ivo. 
Esta distin~iio foi concedida 
tendo em considera~iio a pas
sagem do 70.• anivers6rio do 
homenageado e. simultanea
mente, «os relevantes servictos 
que, como jornalista despor
tivo, sempre tem prestado a 
causa do desporto e bom 
nome desportivo da cidade». 

FOMENTO 
DO DESPORTO 

NA REGIAO 
DE LAMEGO 

Foi inaugurada em lamego 
uma delega~tiio do lnsHtuto 
Nacional dos Oesportos. A 
cerim6nia contou com a pre
sen~ta do coronet Rodolfo 
Begonha, director-geral dos 
Oesportos, e do prof. lopes 
Marques, director do referido 
lnstituto. 

Esta delega~iio do INO - a 
funcionar num moderno edifi· 
cio - ira contribuir decisive
mente para a valoriza~iio des· 
portiva daquela regiiio du· 
riense. 

Segundo foi afirmado na ce
rim6nia de inaugura~iio, esta 
prevista para muito breve a 
edifica~iio de um pavilhiio 
gimnodesportivo e, numa se
gunda fase, proceder-se-8 a 
constru~tiio de uma -pista de 
atletismo. Para o apetrecha· 
mento do novo complexo exis. 
te uma verba de 50 mil contos. 

COOPERACAO 
LUSO-BELGA 

Os Governos portugu~s e 
belga estiio a estudar modati
dades de coopera~iio no lim· 
bito de um programa com a 
designa~iio generica de «Des· 
porto para Todos», afirmou, 
em Faro, a ANOP, Armand 
Lams. director-geral dos Des
portos da Belgica. 

A visi ta deste tecnico teve 
como principal objectivo o con· 
tacto com as auto~idades por· 
tuguesas, tanto a nivel cent ral 
como local, no sentido de se 
estabelecer um protocolo de 
coopera~iio desportiva «de 
acordo com o esplrito euro· 
pew>. 

Armand Lams, que e iguaf. 
mente presidente da Federa· 
~iio lnternacional de Oesporto 
Escolar, preconizou, como pri
meira realiza~iio pratica deste 
eventual acordo, a instala~iio 
de um Centro Oesportivo no 
Alvor, zona algarvia particular
mente dotada para a pn3t ica 
dos desportos nauticos. 

Este Centro seria o primeiro 
ponto de um contacto estreito 
entre a juventude belga e a 
portuguese, para ah!m de 
constituir um local onde de· 
correriam cursos e estagios de 
varies modalidades desporti
vas ao nivel escolar, federado 
e ollmpico. 

0 director-geral dos Oes
portos da Belgica declarou 
ainda a ANOP que o projecto 
poder6 iniciar-se seis meses 
ap6s a assinatura do referido 
conv6nio b~ateral, prazo que 
considerou «suticiente para 
detini~iio jurldica das normas 
orientadoras» sobre a materia. 
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Jos6 Sena venceu • convenceu na 
cV Maia-Manrtona do Nazarb. 

Atletismo: 
V MEIA

-MARATONA 
DA NAZARE 

Mais de t rAs mil e duzentos 
atletas de <lez nacionalidades 
inscreveram-se na «V Meia
·M aratona da Nazare», prova 

M El A 

MARATONA 

INTERNAC IONA L 

~ 
~ 

que constitui mot~vo de orgu
lho para os naturais desta vila 
e que se tem destacado no 
panorama do nosso atletismo, 
tanto a nivel de organiza~ao 
como pelo que tem de exem
plar no contexte do desporto 
nacional. 

0 portista Jose Sena foi o 
«rei» da prova, ao veneer, iso
lado, esta V Meia-M aratona, 
cobrindo em 1 h. 6 m. e 37,65 
s. o percurso de 21 ,095 qui16-
met ros, com vantagem subs
tancial sobre os seus mais 
directos adversaries: o benfi
quista Vasco Pereira e Renate 
Gra~a. a representar a Facul
dade de Medicna. 

De regi>Star que o primeiro 
junior a cortar a i inha de che
gada fo·i Ant6nio Leitao, do 
Sporting de Espinho. que se 
classificou em 12.• Iugar. 

Como curiosidade, saliente
·se que entre os principais fa-
voritos das diversa categorias 
- Aniceto Simoes, Aurora 
Cunha, Armando A1dega1ega, 
Anacleto Pinto e R•ita Borra1ho, 
nom·eadamente -, nenhum 
chegou a dar <<ares da sua gra. 
~a», guardando-se, talvez, para 
me'lhores oportunidades. 

FEDERACAO 
PORTUGUESA 
DE FUTEBOL 
TEM NOVOS 

CORPOS 
GERENTES 

Foram ja empossados o~ no
vos mebros dos diversos 6r· 
gaos dirigentes da · Federa~ao 
Portuguese de Futebol. A nova 
Direc~ao e cheficrda por Mo
rais Leitao e engloba o Con
se·lho de Disciplina, Conselho 
de Contas, Conselho Tecnico, 
Comissao de Primeira lnstan
cia, Comissao de Recurso, 
Conse·lho Jurisdicional e o 
Conselho Superior de. Just~a. 
A Mesa do Congresso e pre
sidida por Miguel Abreu. Os 
51 membros do novo elenco 
directivo actuariio no tri&nio 
que terminara em 1982. 

A FPF lan~ou, entretanto, 
uma nova publica~ao bi-men
sal i ntitulada «Futebol em Re
vista». De excelente apresen
ta~ao gratica, este 6rgao infor. 
mativo tem como principal 
objectivo a divulga~ao do 
«desporto-rei» e a anal ise de 
temas e assuntos com e•le re 
lacionados. 

Futebol: 
CARLINHOS 
NO BRAGA 

0 conheoido medio brasi
leiro Carlinhos, da Associa~ao 
Atletica Portuguesa do Rio de 
Janeiro, veio recentemente 
para Portugal. contratado para 
«refor~am a equipa do Spor
ting de Braga. 

0 jogador brasileiro, com 
quem o clube bracarense ini
ciara negocia~oes ha cerca de 
dois anos, come~ara a actuar, 
a titulo experimental, num dos 
pr6ximos jogos do campeo
nato nacronal. 

Evite o encandeamento. 
Vele pela sua seguranc;:a 

e pela dos outros. • 

circular e viver. C 



PARTICIPACAO 
DE PORTUGAL 
NO MUNDIAL 
DE FUTEBOL 

DE 1982 
As equipas da Esc6cia, lr

landa do Norte, Israel e Sue
cia defrontarao a selec~ao de 
Portugal no 6.• grupo de apura
mento para o «Campeonato do 
Mundo de 1982», segundo ti
cou determinado no sorteio 
recentemente efectuado em 
Zurique (Sui~a). Como se 
pode verificar pelo mapa que 
reproduzimos. Portugal come
~a e acaba a sua participa~ao 
nesta fase de apuramento com 
jogos frente c\ Esc6cia. 

A fase final do «Mundial» 
de 1982 contara com a pre
senca de 13 selec~aes euro
peias, apuradas de entre urn 

• conjunto de 32 paises inscri
tos, que se encontram dividi
dos por sete agrupamentos, 
estando Portugal no grupo 6, 

· como ja referimos. As equipas 
da zona africana estao divi
dias em dois grupos de apu
ramento, enquanto a America 
do Sui tera tres grupos. Da 
Asia-Oceania ficarao qualifica
das <luas selec~oes para a 
fase final. 

A participa~iio do «onze» de 
Portugal na fase de apura-

mento do pr6ximo «Mundia·b>, 
efectuar-se-a 'de acordo com o 
seguinte calendario de jogos: 

26-3-80 lsrael-lrlanda do 
Norte 

18- 6-80 Suecia-lsrael 
10- 9-80 Suecia-Esc6cia 
15-10-80 lrlanda do Norte-

-Suecia 
15-10-80 Esc6cia • PORTU

GAL 

ZONA DESPORTIVA DE ODIVELAS 
0 presidente do Municipio 

de Loures deslocou-se recen
temente c\ sede do «Odivelas 
Futebol Clube» com o objec
tivo de ai apreciar a maqueta 
de uma futura zona desportiva, 
cujas principais instala~oes fi-

• cariio localizadas na Quinta 
Porto Pinheiro (aos Pombais). 
em terrenos cedidos aque1a 
autarquia para o tim em vista. 

0 projecto do grandioso e 
magnifico complexo desporri
vo inclui - segundo se pode 
observar na citada maqueta -
urn campo de futebol, parque 
de recreio e aldeia de crian
~as, rinque destinado aos bas
quetebol, h6quei e voleibol, 

piscinas, pavilhao desportoivo, 
centro cultural, biblioteca, res
taurante e sede do «Odivelas 
Futebol Clube», balnearios, 
vestiarios e «snack-bam. 

No decurso de uma breve 
cerim6nia, il qual assistiram 
os corpos gerentes e e1evado 
numero de s6cios do «Odive
las», o presidente da Camara 
Municipal de Loures e o pre
sidente da agremia~ao, tive
ram ensejo <le salientar diver
sos aspectos da obra a reali
·zar, a qual se reveste de com
preenslvel importancia para o 
incremento do desporto nesta 
populosa vila dos arntdores de 
L~sboa. 

ESPAf\JA82 

12-11-80 lsraei-Suecia 
19-11-80 PORTUGAL-Irlanda 

do Norte 
17-12-80 PORTUGAL-Israel. 
25-2 -81 lsraei-Esc6cia 
25- 3-81 Esc6cia-lr1anda do 

Norte 
29- 4-81 lrianda do ·Norte

-PORTUGAL 
29- 4-81 Esc6cia-lsrael 
3- 6-81 Suecia- lrlanda do 

Norte 

17- 6-81 Suecia - PORTU
GAL 

9- 9-81' Esc6cia-Suecia 
14-10-81 PORTUGAL-Suecia 
14-10-81 lrfanda do Norte

-Esc6cia 
28-10-81 Israel-PORTUGAL 
18-11-81 PORTUGAL- Esc6-

cia 
18-11-81 lrlanda do Norte

-Israel 

M1quet1 do futuro complexo desportivo de Odivel11. 
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16 DEFESA E VALORIZACAO 
DA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

llm decreto regional. ja pu· 
bHcado no jornal oficial, apro· 
vou a regulamenta~ao condi· 
cionante do aspecto exterior 
dos ediflcios no arquip(tlago 
dos A~ores. 

No preAmbulo do referido 
diploma pode ler-se, a dado 
passo: «Apesar de alguma 
indiscipline verificada nos tilti
mos tempos, verifica-se com 
muito agrado que existem 
ainda pormenores de trata· 
mento exterior, que consti· 
tuem uma certa constante em 
todos os conjuntos arquitec
t6nicos. Siio justamente estes 
rebocos das fachadas e muros 
pintados ·de branco, as jane
las de guilhotina de madeira, 
tambem pintadas de branco, 
as portas de madeira de cor 
branca, verde-escura ou ver
melho-escura, o basalto das 
cantarias nas bordaduras dos 
viios e demais elementos 
construtivos, tais cornijas, pi
lhastras e socos e a telha de 
argita nas coberturas que, ao 
Iongo dos tempos, se foram di
lvfndo, de tal maneira que hoje 
temos 111indo a assis6r a sua 
destrui(iio pela utilizaC(io de 
outras cores e materiais. Oes
te modo, julga-se pertinente 
estudar linhas de ac~ao que 
nos conduzam ao reenquadra
mento dos valores perdidos, 

tomando com directriz prin
ci·pal o emprego racional dos 
materiais da regiao, de acordo 
com os respectivos enquadra
mentos arquitect6nicos e pa;.. 
sagisticos. Neste prisma, sao 
tambem levados em conside
ra(iiio os problemas i nerentes 
a cor dos edificios. como valor 
intrlnseco para o equilibria que 
se pretende». 

0 decreto regional determi
ne que «nos projectos de edi
flcios passa a ser obrigat6ria 
a i ndica<iiio dos materiais de 
constru~iio e de decora<iiio a 
aplicar nos exteriores». com 
especial incidencia nas cons
tru<ioes a s·ituar a distiincias 
inferiores ou iguais a 100 me
tros de qualquer edificio clas
sifcado com monumento na
oional, ou regional de inte
resse publico, ou mesmo va
lor conoelh io, e bem assim 
para obras de remodela~ao ou 
amplia~ao dos edificios exis
tentes, as quais «deveriio res
peitar a tra~a primitive da 
construc;:iio, no tocante aos 
materiais e cores a empre
gam. 

Este diploma indica ainda 
quais as entidades governa
mentais e autarqvicas que tem 
a seu cargo zelar pelo cum
primento das novas normas e 
regulamentos sobre a materia. 

ccColectanea 
de Oocumentos 
para a Hist6ria 
dos A~ores>> 

A Oirecc;:iio Regional de 
Orienta~ao Pedag6gica da Se
cretaria Regional da EducaC(io 
e Culture dos A(iores editou 
recentemente uma «ColectA· 
nea de Documenta~iio para a 
Hist6ria dos A(iores». obra 
composta por uma selec~iio 
de textos, extraldos de" diver
sas ·public~oes, de autores 
que abordam temas a<ioreanos. 

Em bora primordialmente des
tin ada aos alunos dos cursos 
complementares do ensino se
cundario, a obra agora edi· 
tada podera ser uti l, tambem, 
a quantos se interessem peta 
hist6ria daquele arquipelago. 

Actividade 
do Govemo Regional 

A LINHA AEREA DOS Ac;:ORES ·-

0 Governo Regional dos 
A~ores concedeu a SATA -
concessionaria dos transportes 
aereos inter-ilhas - um sub
sidio reembolsave! de vinte mil 
contos, montante que se des
tina a liquid~iio de pagamen
tos considerados inadiaveis e 
a imediata realizac;:iio de um 
estudo sobre a viabHidade da
quela empresa. 

0 Governo Regional dos 
A(iores decidiu, ainda, iniciar 
o processo de construc;:ao de 
trAs n(Jcleos habitacionais, oum 
total de durentos fogos, na 
zona de habitac;:iio degradada 
existente na serra de Santia
go, na llha Terceira. 

Entretanto, na Secretaria 
Regional ·do Comercio e Indus
tria, estiio a ser estudadas 
propostas de aumento de pre
~s apresentadas ~las em
presas distribuidoras de com
bustiveis na regiao. Logo que 
seja possivel garantir a t rans-

ferAncia de verbas do Fundo 
de Abastecimento, haven\ um 
reajustamento nos pre~os dos 
combustlveis, segundo rave
lou Natalino Viveiros, secre
tario regional do Comercio e · 
Industria. 

Cineclube 
da Terceira 

No seu primeiro &no de acti
vidade, o Cinec1ube da Ter
ceira efectuou setenta e sete 
projecc;:oes de filmes culturais 
e educativos. 

Orrica associac;:ao do genero 
existente nos Ac;:ores, o Cine
clube da Terceira conta pre
sentemente 800 associados. 

Apoiado nas suas activida
des pela Secretaria de Estado 
da Culture, Secretaria Regional 
da Educac;:iio e da Cultura e 
pelo FAOJ, o Cineclube da 
Terceira efectuou tambem, 
neste •seu primeiro ano de 
vida, varias exposic;:oes de fo -
tografia, com trabalhos de ar
tistes contin'entais e do arqui
pelago. 

Cursos de Ingles 
para Emigrantes 

A Oirecc;:ao de Servi~os de 
Emigrac;:iio da Secretaria Re
gional dos Assuntos Sociais 
informou reoentemente que 
todos os interessados em fre
quenter classes de ingles des
tinadas il prepara~;ao basica 
de emigrantes, deveriio diri
gir-se as Casas do Povo da 
freguesia onde residem, ou as 
delegac;:oes dos Servi(ios de 
Emigrac;:iio em Angra do He
roismo (Rua da Republica, 
158). na Horta (Rua Medico 
Avelar, 26), ou em Ponta Del
gada (Rua Lisboa, 19), onde 
lhes seriio prestadas todas as · 
informa~oes sobre os objec
tivos e funcionamento das re
feridas classes. 

Estes cursos, que funciona
riio em locais onde o numero 
de inscri~oes o justifique, des
tinam-se, exclusivamente, a 
quem pretender fixar residl!n
cia em palses de lingua in
glesa ate Outubro do corrente 
a no. 



MADEIRA 

Vista geral do aeroporto d• Santa Catarina. na ilha da Medeira. 

EXPANSAO DO TURISMO 
A Direc~ao Regional de Tu· 

rismo da Madeira vai apre· 
sentar ao publico, brevemente, 

.um plano de expansao turfs· 
tica que previi um aumento 
da actual capacidade hoteleira 
em cerca de vinte mil camas. 
·no prazo de quinze anos. 

0 novo plano -que dedica 
especial aten~ao a questao 
das infra-estruturas e estru
turas de apoio as areas abran· 
gidas - relaciona-se com a 
necessidae de apmsentar uma 
nova imagem da Madeira 
como destine turistico, no caso 
de se vir a concretizar a cons
tru~ao de um aeroporto de 
caracteristK:as intercontinen· 
tais. 

Segundo uma fonte da Di· 
rec~ao Regional de Turismo 
da Madeira, oitada psla im· 
prensa do continente, ja deram 
entrada naquele organismo va. 
rios projectos para constru~iio 
hoteleira, num total de oerca 

·de trh mil cltiTlas, envolvendo 
investimentos da ordem das 
centenas de milhar de con· 
tos. A viabitidade de tais pro

"jectos passa, no entanto, pela 
resolu~o dos problemas aero. 
portuarios que afectam aquela 
Regiiio Aut6noma. 

Por outre !ado. e no sentido 
de tornar a Madeira ainda 
mais atractiva aos turistas que 
a visitam, levanta-se a hip6-

tese da constru~iio de um 
aquaria de grandes dimensoes 
na costa de Sao loun!n~o. no 
extrema 4este da ilha. 

0 aquaria, que podera vir 
a munir a1gumas das especies 
existentes nas aguas do arqui
pelago - incluindo golfinhos 
e focas -. integra-sa num pro
jecto de descentraliza~iio tu· 
ristK:a. 

De salientar, ainda no iim· 
bito do sector turistico, que, 
entre Janeiro e Setembro do 
ano transacto, os estabeleci
mentos hoteleiros da Madeira 
mgistaram quase 250 mil h6s
pedes. mais exactamente 
244.906. Segundo a delega~iio 
do Funchal do Institute Naoio· 
nai de Estatlstioa, tal numero 
corresponde a um acrescimo 
de 11,3 por oento em m·la~iio 
a igual periodo de 1978. 

Por seu turno, a quantidade 
de dormidas regista'dos no 

mesmo periodo de HJ79 ron· 
dou 1.746.500. o que traduz. 
em compara~iio com 1978, um 
aumento de cerca de 7,7 por 
oento. 

No que se refere ao movi· 
menta dos h6spedes residen
tes no Pais, mgistou-se um 
acr6scPmo de 23,31 por canto 
no numero de dormidas, o que 
eleva a contribui~ao nacional 
para o turismo madeirense 
para cerca de 23,5 por cento 
do total. 

Entre os paises estrangeiros 
que mais contribuem para o 
incremento turistico da Regiiio 
Aut6noma da Madeira siio de 
salientar o Reino Unido, com 
210.777 dormidas (4122.675 em 
11978). a Republica Federal 
da Alemanha, com 299.266 
(291 .7(:1:5 em 1978) e a Fran~a. 
com 133.432 (79.860 em 
1978) . 

Feriado 
na Madeira 

Um decreta do Govemo Re
gional estabeleceu o dia 1' de 
Julho com feriado na Regiiio 
Aut6noma da Madeira. 

No ·preAmbulo deste diplo
ma. o Gowrno Regional jus
tifies a decisiio tomada recor
dando que «com a nova reali
dade prevista na Constrtui~iio 

da Republica, nao faz sentldo 17 
que existam feriados munici· 
pais e niio exista um feriado 
pr6prio de cada Regiao Aut6· 
noma». 

0 dia 1 de Julho 6 consi· 
derado como o dia da desco
berta da Madeira pelo nave
gador Gon~alves Zarco. 

Fornecifnento de Agua 
as llhas Canarias 

A Madeira podera, dentro 
em breve, passar a fomecer 
excedentes de 6gua ao arqui· 

I p61ago das Canaries. 
As negooia~ees nesse sen-

1 

tido estiio praticamente con
cluidas. faltando agora apenas 
que o Governo espanhol d6 a 
sua aprova~iio e se pronuncie 
sabre a forma como o trans· 
porte devera ser feito. 

Esta a conclusiio das decla
ra~ees pn!stadas a imprensa 
pelo govemador civrl das C&
n6rias, Fernandez Escandon, 
ap6s ter reunido, recentemen· 
te, em Las Palmas. com ele· 
mentos do Governo Regional 
da Madeira e de Junta Pr6· 
-Auton6mica das Canaries. 

A eventualidade do forneci· 
menta de agua da Madeira as 
ilhas Canarias foi abordada. 
oficialmente e pela primeira 
vez, em Outubro de 1978, du
rante uma cimeira realizada no 
Funchal. que muniu membros 
do Govemo Regional da Ma
deira e da Junta Pr6-Auton6-
mica das Canaries. Nessa al· 
tura, a discus sao entre as duas 
delega~oes incidiu basicamen
te na troca de informa~s 
acerca das experi6ncias mali
zadas, tendo em v ista o melhor 
aproveitamento possive1 '<los 
recursos hidricos e a resolu
~iio do problema da desertifi
ca~iio causada por falta de 
arboriza~iio. 

0 Governo Regional da Ma
deira pmtende, por outre lado, 
que o navio que eventuaimen
te venha a transportar agua 
da •lha da Madeira para as 
Can6r.ias. fa~a escala em Porto 
Santo, para ali tambem deixar 
llgua, visto ser uma ilha ·igual
mente carecida de recursos 
hidricos. 
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18 Reestrlrt~o 
de Servi~os 
Publicos 

0 governador de Macau, ge
neral Me'lo Egidio, anunciou a 
reestrutura~ao de oito <Servi
~os da administra~ao do terri
t6rio, tendo como objectivo 
preparar ·o relan~amento da 
economfa. 

Os servi~os a remodelar se
rao, entre outros, os de Fi
nan~as, de Ac~ao Social, da 
Educa<;ao, do Planeamento e 
os Correios. 

Melo Egidio, que considerou 
Macau como «um entreposto 
·por excelencia», dotado de 
«uma pOS'I~ao privilegiada», 
referiu-se ainda a possibilidade 
de constru<;ao, no territ6rio, de 
um aeroporto internaci.onal e 
de um porto para navios de 
grande porte. 

0 governador de Macau 
profe~iu estas declara~oes 

quando da sua recente estada 
em lisboa, onde •partioipou na 
inaugura<;ao da exposi~ao 
«Macau-400' Anos do Oriente», 
na Funda~ao Gulbenkian, e 
teve um encontro com entida-

des interessadas no desenvol
vimento das trocas comerciais 
entre o cont!inente, Macau e a 
China, e com potenciais ~n
vestidores. 

Este encontro foi promovido 
pelo Banco NaC'ionat lJitrama
rino que passou a desempe
nhar em Macau as fun<;Cies de 
banco emissor. 

Novo Hotel 

Macau vai ter, a ·partir de 
1983, um novo hotel de cinco 
estrelas, o «Macau Excelsiom, 
cuja constru<;ao importara em 
cerca de urn milhao e 182 mfl 
cont'os. 

Trata-se de um empreendi
mento conjunto da Sociedade 
de Turismo e Diversoes de 
Macau (STDM) e ·da Hong 
Kong Land Co., empresa pro
prietaria da cadeia de hoteis 
«Mandarin International». 

0 loca·l de constru~ao do 
«Macau Excelsiom e porme
nores sobre o novo hotel to
ram recentemente apresenta
dos a diversas entidades ofi
ciais e 6rgiios •da imprensa 
local e de Hong 'Kong. 

Com dezassete andares e 
496 quartos, o «Macau Excel
si:om tera pisoina, «Health 
Club», campos de tenis e va
rios restaurantes, cafes e es
planadas, para alem de ses
senta •lojas, ocupando lima 
area de '10.300 metros qua
drados, que compreendera o 
terreno onde se situa o actua1 
Restaurante Riviera e zonas a 
conquistar ao mar. 

UNIVER·SIDADE IN'R:RNACIONAL DE MACAU 

*-
A Universidade lnternacio-

na'l de Macau (UNIM) iniciou 
os seus trabalhos no Le'al Se
nadomacaense. A sessao inau
gural eS"teve presente o secre
tario-adjunto dos Assuntos 
Sociais e Cultura, Mercier 
Marques, tendo o prof. Akne
rindo Lessa proferido uma 

conferencia subordinada ao 
tema «Uma Universidade ·para 
a lnforma~iio e Desenvolvi
mento». 

t 

Na ocasiao fo-i tambem inau
gurada uma expos·i<;ao biblio
grafica sobre a expe~ienc ia 

portuguesa nos tr6picos, com 
documenta<;iio organ-izada pela 
Junta 'de lnvestiga~iio do Ul
tramar. No ambito da abertura 
dos trabalhos da UNIM, reaii
zou-se igualmente um ciclo de · 
13 conferenC'ias, intitlflado 
«Reflexao sobre a lnve·stiga<;ao 
e Desenvolvimento na Decada 
de Oitenta». 

Por outro 1ado, a Universi
dade lnternacix:>nal de Macau 
vai promover proximamente 
um seminario de cinco dias 
sobre «Economia do Desenvol
vimento», sob o patroclnio do 
Banco Nacional Ultramarino e 
com a colabor~ao de repu
tados peritos internacionais. 

Recorde-se, a prop6sito, que 
a primei•ra fase do trabalho 'da 
UNIM conta com o apoio f j,. 
nanceiro do Governo de Ma
cau e do comendador Ho Y•in. 



RESULTADOS ELEITORAIS 
A Alian~a Oemocratica- colig~o fonnada pelo PSD, COS, PPM e Refonnadores

venceu as elei~oes intercalares para a Assembleia da Rep(Jblica, reaizadas a 2 de Dezembro, 
tendo assegurado a maioria absoluta no hemiciclo de S. Bento, com 128 deputados. 

De salientar que a AD ganhou tres dos quatro mandatos respeitantes aos circulos da 
emigracao («Europa)) e «Fora da Europa), tendo o PS obtido o outro. 

Oeste modo, o Parlamento que vai completar a actual legislatura, ate Outubro do 
corrente ano, tera a seguinte composi~o: 128 deputados da AD, 74 do PS, 47 da APU e 
1 da UDP. Oentro da Alia~a Democratica, o grupo parlamentar mais numeroso eo do PSD 
com 75 lugares, seguido do COS com 43, e do PPM e Reformadores com cinco cada. Na coli
ga~ao da APU, 44 deputados sao do PCP e tres do MDP/ CDE. 

Nas elei~oes para as Autarquias Locais. que decorreram a 16 de Dezembro, a colig~ao 
PSD/CDS/PPM- partidos que nalguns circulos concorreram em bloco, em listas da AD, e 
noutros separadamente - obteve nova vit6ria, conquistando a maioria dos mandatos, tanto 
para as Camaras e Assembleias Municipals como para as Assemblelas de Freguesia. 

Nos quadros e mapas deste Suplemento, publicamos os resultados finais provisorios 
de ambos os actos eleitorais, especificando as vota~oes globais e parciais obtidas por cada 
uma das forcas politicas concorrentes. 

Ap6s a realiza~o das elei~oes intercalares para a Assembleia da Republica, a Presi
dencia da Republica emitiu um comunicado no qual se acentuava que, tendo analisado a forma 
como decorreu o sufragio, o Chefe .de Estado se congratulava publicamente cccom esta nova 
demonstra~ao de solidez do regime democratico)), felicitando os partidos politicos interve
nientes no acto eleitoral ccque constribuiram para a expressao de civismo exemplar do povo 
portugues)). 

Por outro lado, em carta ender~ada aos dirigentes do PSD, CDS e PPM, o general 
Ramalho Eanes felicitou aquelas fo~oes partida~ias - que integram a Alta~a Demo· 
cratica - pela vit6ria a~ada nas elei~Oes de 2 de Dezembro. 



ELEIGOES INTERCALARES PARA A 
RESULTADOS GLOBAIS PROVISORIOS 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
CiRCULUS DO CUNTINENTE E DAS REGlUES AUTONUMAS 

FREGUESIAS ........................................................ . 
ELEITORES INSCRITOS .......................................... . 
VOTA NTES ............. .................... ........... .............. . 
VOTOS EM BRANCO ............................................. . 
VOTOS NULOS ..................................................... . 

Pa rtidos e Alian~as Votos 

AD ....................................................... . 2 497019 
A PU ..................................................... . 1 121 224 
OCMLP ............ ....................... ............... . 3 393 
PCTP/MRPP ........................................... . 51644 
PDC ................. ..................... . ... ............ . 65 361 
POUS .... ... ....... ........ .... .......... ................ . 12 573 
PS ........................................................ . 1 621 950 
PSR .... .. ........................ ..... .. ... .............. . 36 415 
UDP ..................................................... . 127 825 
UEDS ......... .......... ... ..... ......................... . 42 200 
PS D (llhas) * ......................................... . 141 040 
CDS ( llhas) * ................................ ......... . 23 492 

4042 
6 758 497 
5912913 

42 376 
126 401 

o/o 

42,2 
19,0 
0,1 
0,9 
1,1 
0,2 

27,4 
0 ,6 
2,2 
0 ,7 
2,4 
0,4 

87,5% 
0,7% 
2,1% 

Oeputados 

118 
47 
0 
0 
0 
0 

73 
0 
1 
0 
7 
0 

• Nas Regioes Aut6nomas dos A~ores e da Madei ra o PSD e o CDS concorreram separadamente e nao 
em l istas conjuntas da A D. 

CiRCULUS DE EMIGRA~iU 
Europa e Fora da Europa 

ELEITORES INSCRITOS .......... . ...... . ........ _ . . .... ............................... ·1 
VOTANTES ...................................................... .......................... . . 

Partidos e Al i an~as 

A D ..................................................................... . 
A PU ..... ...... ..................................... ....... ... . ......... . 
PCPT/ M RPP .............. . ....... . .......... .... ................. .. . . 
PDC .. . .................................... . . ........ ............ .. ..... . 
PS ...................................................................... . 
PSR ......................... . .......................................... . 
UDP .............................................. . ...... ............... . 
UEDS .................................................................. . 

20 

Votos 

49 676 
7204 
1 01 1 
6 52q 

16 273 
257 

1684 
687 

123 536 
83 308 

Deputad os 

3 

1 

• 

RESULTADOS OBTIDOS 
EM CADA 

• 

CIRCULO ELEITORAL 
Circulo de AVEIRO e Circulo de BRAGANCA 

-lnscritos: 406537; votantes: 357 901 (88.3%); votos brancos: lnscritos: 125675; votuntes: 106912 (84.3%); votos brancos: 
1989 (0,6% ); votos nl,los: 6793 (1,9%) . 789 (0,7% ); votos nulos: 3717 (3,5% ) . 

Pertidos e Al ien~es 

AD .. . .... ... .... ... .. . .... . . ... . .. . 
PS ... . .... ... .. . .. .. .. .. . .. ..... .. .. 
APU . ....... .. ... . .... ... .. . .. .. . . 
UDP .. . ...... ............. . ....... . 
PDC . .... .. . ............ . .. . .... .. . 
PCTP/MAPP .. ...... . .. .. . .... . . 
UEDS ... .. . ...... ......... . .. . .... , 
PSR .. . ......... .... .......... .. . .. . 

• Circulo de BEJA 

Votos 

202729 
101 550 
28238 

4! 147 
6132 
2587 
1 939 
17~ 

% Oeputados 

56,6 9 
28.4 5 
7,1 1 
1,2 
1,7 
0,7 
0,5 
0,5 

·lnscritos: 144 353: votantes: 125344 (86,8%); votos brancos: 
1128 (0,9%); votos nulos: 2621 (2,1%); absten~oes : 19009 
(13,2%) . 

Parttdos • Altan~u 

APU ......................... .... . 
PS ........................ ........ . 
AD ............. .. ... .... .. ...... .. 
UDP ... .. ... .......... ........... . 
PCTP/M APP .... .. ............ .. 
PSR . ....... .... . ................ .. 
UEDS .. ... . ........ .. ........ ... .. 
PDC ....... ..... .... ...... .. ..... .. 

• Circulo de BRAGA 

Votos 

63499 
27 503 
23815 

2196 
1 852 
1144 

83!¢ 

752 

50,7 
21,9 
19,0 

1,8 
1,5 
0,9 
0,7 
0,6 

Oeputados 

3 
1 
1 

Part1dos e Alien~u Votos % Oeputados 

AD ....... .. ... ... .. ....... ....... . 641 041' 60,5 3 
PS ............. ........ ... .. ..... .. 23387 22,1 1 
APU ·· ··· ··· ······· ·· ··· ········· · 6097 5.8 
UDP .... . .... ..................... 1 903 1,8 
PDC . ....... ... ................ ... 3 245 3,1 
PCTP/ MRPP ....... ............. 1078 1 
UEDS ···· ························· 545 0.9 
PSR ... ............................ 1 110 1 

e Circulo de CASTELO BRANCO 
lnscfitos: 178 253; votentes: 153 575 (86,2%); votos brancos: 
1 294 (0,8%); votos nulos• 5002 (3,3%). 

Parttdos e Ahan~os 

AD .. .. ........... ............... .. 
PS . .. . ............................ . 
APU ....... ..................... .. 
UDP . .. ...... ...... ............. .. 
PDC ......... .................... .. 
PCTP/M APP .... .. ............. . 
UEDS .. ...... ... . ... .. ... .... .... . 
PSR ....... ... ........ . ..... ... .. .. 

Votos 

76475 
4'24QO 
19062 
2705 
2310 
1 657 
1 4140 
1 220 

• Circulo de COIMBRA 

49,8 
27,6 
12.4 
1,8 
1.5 
1,1 
0,9 
0,8 

Oeputados 

4 
2 

lnscritos: 323142; votantes: 268344 (83% ); votos brancos: 
lnscritos: 415303; votentes: 380041 (91,3%); votos brancos: 2469 (0.9%); votos nufos: 9541 (3,6%) . 
2049 (0,5%); votos r.ulos: 9204 (2,2%). 

Part•dos e Altan~os 

AD ............................... . 
.PS ............................... .. 
APU ............................ .. 
UDP ........................ .... . 
PDC ..................... ........ . 
PCTP/ MRPP .................. .. 
UEDS ...................... .. ..... , 
PSR ..... ... ........ ............. .. 

Votos 

196 691 
114 800 
38076 

5414 
585e 
3817 
2920 
2 214 

'!. Oeputedos 

51 ,8 9 
30,2 5 
10 1 

1,4 
1,5 
1,0 
0,8 
0,6 

Part idos • Ahen~u 

AD ································ 
PS .............. .. ... ............ 
APU ........ ..... ... ..... .... . 
UDP ....................... ··· ··· 
PCTP/ MRPP . ............ ... 
UEDS ............................ . 
PSR .... .... ....................... 
POUS . ........................... 
OCLMP .. ............... .. ...... . 

Votos "!. Oeputac!os 

12002$ 414,7 6 
94056 36,1 5 
29923 11,2 1 
35'20 1,3 
262e 1' 
2 56!1 1 
1369 O,S 
1 855 0,7 

394 0.1 
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e Circulo de EVORA 

lnscritos: 138 886; votantes: 125 118 (90,6%); votos bran cos: 
1136 (0,9%); votos nulos: 2047 (1,6%); absten~oes: 13 027 
(9,41% ). 

APU . .. .... .. ... .... ... .. .. .... .. . 
AD ............ .. .... ... ... .. ... .. . 
PS ..... . ................... . .... . . . 
UDP . ...................... .. .... . 
PDC ... .......... .. ....... ... ... .. 
PCTP/MRPP ............ .... . .. 
PSR ........ ..................... .. 
UEDS ........................... . 

• Circulo de FARO 

Votoa 

61433 
3~826 
21 218 
2076 
1' 102 
1 101 
1067 

84(J 

•f.. I Oeputados 

46,8 3 
26,9 1' 
16,9 1 

1,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0 ,7 

lnscritos: 243 397; votantes: 205 912 (84>.6% ) ; votos bran cos: 
1977 ( 1,0% ); votos nulos: 5957' (2,9%); absten~oes: 37 485 
(15,4%). 

Partidos • Alian~as VOIOS % Deputados 

AD .......................... ... ... 71 088 34,5 4 
PS ................................. 69831 33,9 3 
APU ····················· ·· ··· ···· 41 639 20.2 2 
UDP .............................. 6486 3,1 
PDC ···························· 2727 1,3 
UEDS ................. ......... 2 316' 1,1 
PCTP/ MRPP ............. ....... 2269 1,1 
PSR ········· ········ ·· ··· ·· ······· 1 626 0,8 

e Circulo· da GUARDA 

lnscritos: 152128; votantes: 13(384:4 (88%); votos brancos: 
886 (0,7%); votos nulos: 4G08 (3,2% ) . 

Panodos • Ahan~as VOIOS •f.. Depulados 

AD ... ······· ······· ···· ·········· 80751 60,3 .¢ 

PS .. ·············· ················ 35001 26,2 1 
APU ............................. . 7179 5,4 
UDP .......................... .... 1 126 0,8 
PDC ................. ... ..... ...... 1 597 1,2 
PCTP/ MRPP ........ . ........... 861 0,6 
UEDS .......... ... ..... ... ... .. ... 788 0.6 
PSR ........ ..... ....... ... ... .. ... 1 347 1 

• Circulo de LEIRIA 

lnscrttos: 294 421 ; votantes: 254 182 (86,3% ); votos brancos: 
1972 (0,8% ); votos nulos: 6429 (2',5% ). 

e Circufo de LISBOA 

lnscritos: 1 493294; votantes: 1 308449 (87,6% ); votos bran· 
cos: 9056 (0,7%); votos nulos: 17816 (1,4% ). 

P1rtodos e Alian~es 

AD ...... . ........................ . 
PS ....... ......... ..... .. .... ..... . 
APU ...................... ... .. .. . 
UDP ............................ .. 
PDC ......... . ................... .. 
PCTP/MRPP .. .......... ...... .. 
UEDS ............................ . 
PSR ......... . ................... .. 
POUS ........................... . 

VOl OS 

521 439 
338 072 
34'1 454' 

35840 
11 778 
11 574 
11 615 

5.047 
4 749 

e Circulo de PORT ALEGRE 

.,. 

39.9 
25.8 
26.1 

2,7 
0,9 
0,9 
0.9 
0.4 
0.4 

Oeputados 

24 
15 
16 

lnscritos: 111 015; votantes: 98 904 (89.1% ) ; votos brancos: 
1 107 ( 1,1 % ); votos nU'Ios: 2259 ( 2.3%): absten~oes: 12 111 
(10,9% ). 

Panodos • Aloan~as Votos % Deputados 

AD . .......... .. ................... 31 692 32,1 2 
PS .. .. ............... ········· 29 359 29.7 1 
APU ... ···· ···· ··· ···· ···-··· 29023 29,3 1 
UDP .... ......................... 1 706 1,7 
PCTP/ MRPP ........ ......... .. 1 235 1,2 
PSR ... ... ····· . . .. . . ........... 998 1,0 
PDC .......... ................... 850 0,9 
UEDS .... ........... .......... ... 675 0,7 

e Circulo do PORTO 

lnscritos: 1 005 513; votantes: 911 235 (90.6% ) ; votos brancos: 
4991 (0,5); votos nulos: 13-508 (1,5% ). 

Panodos e Ahan~as Votos % I Oeputados 

~~ .. ··.··.·.·::···.·:::::.·::.··:::.·:·:.·:.! 404453 44,4 18 
316 791 34.8 14 

APU .. ....... .. . ....... ..... 131 757 14.5 6 
UDP .... .. ....... 17162 1.9 
PDC . ............ ... ... ... ....... . 9428 1 
PCTP/ MRPP ........... ...... ... 4 621 0.5 
UEDS ··················· ··· ······· 4 619 0.5 
PSR .................. .. ... . ... 3905 0,4 

e Circulo de SANTAREM 

lnscntos. 335 227; votantes: 289 266 (86.3%). votos brancos: 
2487 (0,9%); votos nulos: 6895 (2.4%) 

Panodos e Aloan~as VOl OS % Deputados Pertodos e Ahan~as Votos % Deputados 

AD . ...... . ..... ...... ........ . ... . 
PS ............. .. .. ............... . 
APU .. ........ . .... ..... ...... . .. . 
PDC ................... ......... .. 
UDP .............. . . .... . ... ..... . 
POUS ................ ........ . .. . 
PCTP/ MRPP ................ ... . 
UEDS ........................ .. 
PSR 
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142 556 
58754 
27 503 
4631 
3765 
2596 
2605 
1 730 
1 641 

56,1 
23.1 
10,8 

1,8 
1,9 
1,0 
1,0 
0 ,7 
0.6 

7 AD .................. .... .. 
3 PS ................ . ............. . 
1 APU ............................ .. 

UDP .............. ............... . 
PDC ............ . ............... .. 
PCTP/ MRPP ................ .. 
UEDS ....................... .. 
PSR ................... .. 
POUS ... . ........... .. 

118547 
78 971 
62 050 

6 272 
3 976 
2636 
2203 
2 915 
1 714 

41 
27,3 
21,7 

2.2 
1,4 
0.9 
0.8 
1 
0,6 

6 
3 
3 



• Circulo de SETOBAL • Circulo dos ACORES 
lnscfitos: 456511; votantes: 403 506 (88,4%); votos brancos: lnscritos: 156760; votantes: 130 175 (83,0%); votos brancos: 
3'293 (0,8%); votos nulos: 5325 (1,3%). 931 (0,7% ); votos nulos: 4458 (3.4% ) . 

Pen•dos • Ahan~es 

APU .... .... .. ...... .... ........ .. 
AD ................ ..... ....... ... . 
PS .. . .. ......... ... .... .. .. . .. .... . 
UOP .. .. .... ... ..... ... ... .. .. ... .. 
UEDS .. ......... .......... .. . 
PCTP/MRPP ....... ... ... .. .. .. . 
PSR ....... ... . .... ... .... ... .. ... . 
PDC .... ... .. ...... .. .... .... . .... . 
POUS ............... .. ..... .... .. 
OCMLP .............. .. ........ .. 

Votos 

189403 
89 918 
86086 
15 95& 

3' 184 
3 1'46 
24Q7' 
2167 
1 650 

954 

•t. Oeputados P1rt1dos e Ahen~es 

46,9 9 PSD .................... ...... .. .. 
22,3' 4 PS ...................... .... ..... .. 
21,3 4 cos ............................ .. 
4,0 A PU .... .......... .. ............ .. 
0,8 UDP ..... ... .. .. .. ... ........... .. 
0,8 PCTP/MAPP ................. .. 
0,6 PSR .. ............................ . 
0,5 I 
0,41 
0,2 

Votos 

67526 
38 745 
9505 
3971 
2253 
1 716 
1 070 

e Circulo da MADEIRA 

51 ,9 
29,8 
7,3 
3,1 
1,7 
1,3 
0,8 

Oeputedos 

3 
2 

· • Circulo de VIANA DO CASTELO 
lnscritos: 149 506; votantes: 127 3'Z7 (85.2% ) ; votos brancos: 
556 (0.4% ) ; votos nulos: 3237 (2.5% ); abstenryoes: 22179 
(14.8% ) . 

lnscritos: 1n773; votantes: 145688 (84,3% ); votos brancos: 
1470 (1 % ); votos nulos: 5101 (3,5% ). 

Pertidos e Alian9as 

AD .... . ........................ .. 
PS ... ............ ................ .. 
APU ..................... ........ . 
UOP .......................... .. 
PDC .......................... .. 
PCTP/ MAPP ................ .. 
UEOS .. . ............... .. 
PSR ............................ .. 
OCLMP .................. .. ... . 

Votos 

79 261 
36056 
14 227 
1 295 
2470 
1 724 
1 427 
1195 
1102 

. • Circulo de VILA REAL 

•t. Oeputados 

54,7 4 
24,7 2 
9,8 
0,9 
1,7 
1,2 
1 
0,8 
0,8 

lnscritos: 172 958; votantes: 145 749 (84,3% ) ; votos brancos: 
. 1106 (0,8% ) ; votos nulos: 6191 (4,2% ) . 

P1rt1dos e Ahan~as 

AD ............... ......... .. 
PS .................... .. 
A!'U ....................... .. 
UDP .................... .. 
PDC ..................... ..... . 
PCTP/ MRPP ................... . 
UEDS ...................... . .... .. 
PSR ................... . .. . ... .... . 
OCMLP .. .... ......... ... ... ... . 

• Circulo de VISEU 

Votos 

83 974 
3616C 

8907 
2 214 
2365 
1 737 
1 567 
1 128 

400 

57,6 
24.8 
6,1 
1,5 
1,6 
1,2 
1,1 
0,8 
0,3 

Oeputados 

4 
2 

lnscri tos: 282816; votantes: 241 691 (85,5%); votos brancos: 
1692 (0.7% ); votos nulos: 6992 (2,9% ) 

Partodos e Ah1n9a s 

AD ..................... ........ .. . 
· PS .............................. .. . 

APU ....... ............... . .. ... .. 
UDP .... .. ..................... .. . 
PDC ............................. .. 
PCTP/MAPP ................ .. .. 
UEDS .......................... .. 
PSR .............................. . 
OCLMP ........................ .. . 

Votos 

155 377 
51 299 
1(3 3119 
3347 
3 975 
1' 596 

990 
2561 

543 

'4 Deputados 

64,3 8 
21.2 2 
5,5 
1.4 
1,6 
0,7 
0.4 
1,1 
0,2 

Partodos e Ahan9as 1 --V-o•_o•-- l---~·--l Deputados 

PSD .. .. .. ............. .. ...... . 73 514 57.7 4 
PS ................................. 21 891 17,2 1 
cos ............................ 13987 11 ,0 
UOP .. .. ... .. ........... ... . 8 430 6.6 
APU .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 3 874 3,0 
PCTP/ MRPP . .......... ..... 1 219 1.0 
PSR ..... . .............. ~ 619 0.5 

• Circulo da EUROPA (Emigrantes) 
In scritos: 59 403 

Part1dos e Ahan~as 

AD .......... ........................ .. .... . 
PS .. ...................................... . 
APU .......... ....... .................... .. 
PDC . . ................ . . 
UO!' . .. .. ............... . 
PCTP/ MAPP . ...... ............. . 
UEDS ..................... .. 
PSR ............................... .. 

Votos 

14976 
13 550 
5870 
2 411 
1 346 

879 
528 
228 

• Circulo de FORA DA EUROPA 
( Emigrantes) 

lnscritos: 64' 133 

Partodos e Ahan9as 

AD ................................... .. 
POC ................................. .. 
PS .... .......................... .. 
APU .................... ............. .. 
UOP ....... .. ............................. .. 
PCTP/ MRPP ............................ .. 
UEDS ...................................... . 
PSR ... ..................................... . 

Votos 

34700 
4 115 
2 723 
1 334 

338 
222 
159 
29 

Ooputados 

Deputados 

2 



OS DEPUTADOS DO NOVO PARLAMENTO 
Circulo de AVEIRO 
(15 mandatos) 

AliANC;:A DEMOCRATICA: 

Jose Angelo Correia (PSD), Rui Pena 
(CDS), Mario Adegas (·PSD), Armando 
Adao e Si lva (Ind.), Jose Ribe'iro c 
Castro (CDS), Manuel Portugal da Fon
&eca (PSD), Antonio Pereira de Melo 
(CDS), Fernando Rodrigues ( PSD) ~ 
Valdemar Alves (PSD) . 

PARTIDO SOCIAliSTA: 

Carlos Candal, Avelino Zenha, Amadeu 
Cruz, Alberto Gamboa e Jose Fragatelro. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Vital Moreira (PCP). 

Circulo de BEJA 
(5 mandatos) 

AliAN<;A POVO UNIDO: 

Dinis Miranda (PCP) , Francisco Mi
guel ( PCP) e Jose Carreira Marques 
(PCP). 

PARTIDO SOCIAliSTA: 

Antonio Gomes. 

AliAN<;A DEMOCRATICA: 

Antonio Duarte Chagas (PSD) . 

Circulo de BRAGA 
( 1 5 man datos) 

ALIAN<;A DEMOCRATICA: 

Carlos Macedo (PSD), Basilio Horta 
( CDS) , Armando Correia (PSD) , Hen
rique de Morais (CDS), Carlos Pinho 
(PSD), Joao Pulido de Almeida (CDS), 
Domingos Silva Pereira (CDS) e Fer
nando Roriz (PSD). 

PA RTIDO SOCIAliSTA: 

Francisco Salgado Zenha, Raul Rego, 
Francisco Soares Machado, Francisco 
Mardel de Oliveira e Agostinho Jesus 
Rodrigues. 

AliANC;:A POVO UNIDO: 

Vitor de Sa (PCP) . 

Circulo de BRAGANCA 
( 4 mandatos) 

AliAN<;A DEMOCRATICA: 

Eleuterio Alves (PSD), Joao Lopes 
Porto (COS) e Casimiro Pires (PSD). 

PARTIDO SOCIAliSTA: 

Manuel Jose Tender. 
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Circulo de CASTELO BRANCO 
( 6 man datos) 

AUANC;:A DEMOCRATICA: 

Pedro Roseta (PSD), Carlos Robalo 
(CDS), Mario Dias Lopes (PSD) e Luis 
Sampaio (CDS) . 

PA RTIDO SOCIA LISTA: 

A lbano Pina e Antonio Guterres. 

Circulo de COIMBRA 
( 1 2 man datos) 

AU AN<;A DEMOCRATICA: 

Mario Raposo (PSD), lucas Pires 
(CDS), Manuel Ferreira (PSD), Joaquim 
Gaspar Mendes (PSD), Manuela Si
moes Saraiva (PSD) e Jaime Simoes 
Ramos (PSD). 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Henrique de Barros, Antonio Arnaut, 
Manuel Alegre, Antonio Ribeiro Campos 
e Fernando Torres Marinho. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Jorge Leite (PCP) . 

Circulo de EVORA 
(5 mandatos) 

A LIAN<;A POVO UNIDO: 

Antonio Gervasio (PCP), Jose Leao 
Oliveira (PCP) e Josefina Maria An
tirade (PCP) . 

A l 'IAN<;A DEMOCRATICA: 

Francisco Sousa Tavares (ind.) . 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Manuel Francisco da Costa. 

Circulo de FARO 
(9 mandatos) 

Al 'IAN<;A DEMOCRATICA: 

Jose Vitorino ( PSD), Cristovao Norte 
(PSD), Joaquim Cabrita Neto (PSD) e 
Artur Fernandes (CDS) . 

PARTIDO SOCIA l iSTA: 

Luis Fi lipe Madeira, Antonio Esteves, 
Luis Saias. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Jose V itorino (PCP), Luis Catarino 
(MDP/CDE). 

Circulo da GUARDA 
( 5 mandatos) 

AUANC;:A DEMOCRATICA: 

luis Barbosa (CDS), Marilia Dulce 
Raimundo (PSD), Carlos Faria de Al
meida (CDS) e Jose Assun~tiio Marques 
(PSD) . 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Antonio de Almeida Santos. 

Circulo de LEIRIA 
(11 mandatos) 

AUAN<;A DEMOCRATICA: 

Vitor Pereira Crespo (PSD), Francisco 
Oliveira Dias (CDS), Fernando Jose da 
Costa (PSD), Antonio Cardoso Cunha 
(PSD), Luis Coimbra (PPM), Reinaldo 
Gomes (PSD) , Rui Gar<;ia da Fonseca 
(PSD). 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Antonio Maldonado Gonelha, Rui Ma
teus e Guilherme Santos. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Joaquim Gomes dos Santos (PCP) . 

Circulo de LISBOA 
(56 mandatos) 

A LIAN<;A DEMOCRATICA: 

Francisco Sa Carneiro ('PSD), Diogo 
Freitas do Amaral (CDS) , Gon~talo Ri
beiro Telles (PPM), Medeiros Ferreira 
(Ind.), Pedro Vasconcelos (CDS), Nuno 
Rodrigues dos Santos (PSD), Nuno 
Abecassis (CDS), Armenio dos Santos 
(PSD) , Jose Carvalho Cardoso (CDS), 
Jose Meneres Pimentel (PSD), Narana 
Coissoro (CDS) , Antonio Cabecinha 
(PSD), Antonio Martins Canaverde 
(CDS) , Afonso Guedes (PSD), Emilio 
Faulo (CDS), Fernando Ferreira (PSD), 
Jose Sanches Osorio (CDS), Maria Ade
laide Paiva ( PSD), Natalia Correia 
( PSD), Francisco Cavaleiro de Ferreira 
(CDS) , Antonio Patricio Gouveia (PSD), 
Henrique Rodrigues (PSD), Vitor Pinho _ 
da Cruz (CDS) . 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Mario Soares, Teofilo Carvalho dos 
Santos, Victor Constancio, Jorge Sam
paio, A lberto Arons de Carvalho, Joao 
Gomes, Marcelo Curto, Catanho de M e
nezes, Teresa Ambrosio, Rodolfo Cres
po, Aquil ino Ribeiro Machado, Edmundo 
Pedro, Jose Leitiio, Gualter Basilio, 
lgrejas Caeiro 

I 
J 

ALIANC;:A POVO UNIDO: 

Alvaro Cunhal (PCP), Octavio Pato 
(PCP) , Carlos Brito (PCP), Jose Manuel 
Tengarrinha (MDP/CDE), Carlos Aboim 
Ingles (PCP), Veiga de Oliveira (PCP), 
.Jeronimo de Sousa (PCP) , Aida No
gueira (PCP), Carlos Carvalhas (PCP), 
Zita Seabra (<PCP), Antonio Pedrosa 
(PCP), Helder Pinheiro (PCP), Rosa 

• Brandiio (PCP), Jorge Lemos ( PCP) , 
Joiio Amaral (PCP) e Jose Antonio 
Verissimo (PCP). 

· UNIAO DEMOCRATICA POPULA R: 

Mario Tome. 

Circulo de SANTAREM 
( 1 2 mandatos) 

A liAN<;A DEMOCRATICA : 

Leonardo Ribeiro de Almeida (PSD), 
Ferrei ra do Amaral (Ind.), Nuno Godinho 
de Matos (Ind.), Manuel Balta Neves 
(CDS), Jose Manuel Pereira da Silva 
(PSD) e Henrique Soares Cruz (CDS). 

PA RTIDO SOCIALISTA: 

Antonio Ribeiro dos Reis. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Antonio Dias Louren~to (POP) . 

.Circulo de SETOBAL 
(17 mandatos) 

A liAN<;A POVO UNIDO: 

Jaime Serra (PCP), Domingos Abran
tes Ferreira (PCP) , Jose Manuel Maia 
Nunes de Almeida (PCP), Ercilia Ta
:hadas (PCP), Fernando de Almeids 
Sousa Marques (PCP), Jose Manuel 
Aranha Figueiredo (PCP), Carlos Alberto 
Costa Espadinha (PCP), Fernando Frei
tas Rodrigues (PCP) e Marino Barbosa 
Vicense (PCP). 

AliANc;A DEMOCRATICA: 

Helena Roseta ( PSD), Miguel Pacheco 
(PSD), Emidio Ferrao Pinheiro (CDS) e 
Jose Henrique Cardoso (PSD). 

• PA RTIDO SOCIALISTA: 

Herculano Pires, Eduardo Pereira, Al
berto Marques Antunes e Joao Cravinho. 

Circulo de PORT ALEGRE 
( 4 man datos) 

A liA N<;A DEMOCRATICA: 

Jose Manuel Casqueiro (Ind.) e Joao 
Malato Correia (PSD). 

A LIAN<;A POVO UNIDO: 

Joaquim Miranda (PCP). 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Miranda Calha. 

Circulo do PORTO 
(38 mandatos ) 

AliANc;A DEMOCRATICA: 

Francisco Pinto Balsemiio ( PSD), 
Adeline Amaro da Costa (CDS), Mario 
Montalvao Machado (PSD), Amelia de 
Azevedo (PSD), Luis Azevedo Cout inho 
(CDS), Jose Bento Gon~talves ( PSD), 
Antonio Lacerda de Queiroz (PSD), Eu
genio Anacoreta Correia (CDS) Antonio 
Ribeiro Carneiro (PSD}, Adriano Vasco 
Rodrgues (CDS), Antonio M oreira da 
Silva ( CDS), Manuel Antonio Lopes Ri
beiro ( PSD). Adalberto Neiva de Oli
veira (CDS), M anuel Antonio Araujo 
Santos ( PSD), Pelagio Madureira (Ind.}, 
Americo de Sa (CDS), Americo Abreu 
Dias (PSD) e Rui A maral (PSD). 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Antonio Macedo, Maria Barroso. Rui 
Vilar, Jose Luis Nunes, Carlos Lage, 
Jose Gomes Fernandes, Manuel dos 
Santos, Antonio Fernandes da Fonseca, 
Maria Emilia de Melo Moreira da Silva, 
Sousa Gomes, A rmando Ba·ce lar, Beatriz 
Cal Brandao, Bento Elisio de Azevedo 
e Adelino Teixei ra de Carvalho. 

ALIAN<;A POVO UNIDO: 

Carlos Costa (PCP), Antonio Mota 
(PCP), Raul Castro (MOP), Lino lima 
(PCP) e Maria llda da Costa Figueiredo 
(PCP). 

Sirculo de VIANA DO CASTELO 
(6 mandatos) 

ALIAN<;A DEMOCRATICA: 

Julio Castro Caldas (PSD). Joao 
Abreu lima (CDS). Jose Si lva Domingos 
(PSD) e Henrique Barrilaro Ruas (PPM). 

PARTIDO SOCIAliSTA: 

Manuel Tito de Morais e Vitor Vas
ques. 

Circulo de VILA REAL 
( 6 mandatos) 

ALIANc;A DEMOCRATICA: 

Amandio de Azevedo (PSD), Daniel 
Ferrei ra Bastos ( PSD), Alexandre Car
valho Reigoto (CDS), M anuel Pires Fon
toura (PSD). 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Jlilio Montalvao Machado e Antonio 
Chaves M edeiros. 

Circulo de VISEU 
( 1 0 mandatos) 

ALIAN<;A DEMOCRA TICA: 

Fernando Monteiro Amaral ('PSD), Rui 
Garcia de Oliveira (CDS), A ntonio Bor
ges de Carvalho (PPM}, M anuel Aze
vedo e Vasconcelos (CDS), Alvaro de 
Figueiredo (PSD), Joao Morgado (CDS), 
Luis A ntonio Martins ( PSD), Eduardo 
Leal Loureiro (CDS}. 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Antonio Sousa Gomes e Armando dos 
Santos Lopes. 

Circulo dos ACOR•ES 
( 5 mandatos) 

PARTIDO SOC~Al-DEMOCRATA: 

Joao Vasco Paiva, Germano Domingos 
,1 Antonio Mendes. 

PARTIDO SOCIALISTA; 

Jaime Gama e Francisco Pereira de 
Oliveira. 

Circulo da MADEIRA 
( 5 mandatos) 

PARTIDO SOCIAl-DEMOCRATA: 

• Jose Maria Silva, Alcino Cabral Bar
reto, Nicolau Gregorio Freitas e Cecilio 
Pita Cat a rino. 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Antonio Jose Vieira de Freitas. 

Circuld da EUROPA 
(2 mandatos) 

ALIANC;:A DEMOCRA TICA : 

Teodoro da Silva •(PSD) . 

PARTIDO SOCIALISTA: 

Joao Lima. 

Circulo de FORA DA EUROPA 
(2 mandatos) 

ALIAN<;A DEMOCRATICA: 

Antonio M. Pereira (PSD), Jose Gama 
(CDS). 
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DISTRIBUU;io DOS DEPUTADOS POR 
CiRCULOS ELEITOIIAIS 

FORA DA EUROPA 
(Em1grantes) 



IW 

ELEI~AO 
PARA 

AS AUTARQUIAS LOCAlS 

Asumbleia de FreguWil As.sembleia Municipal C6mara Municipal 

TOTAL DE VOTOS E MANDATOS OBTIDOS 
TOTAL DE FREGUESIAS: 4042 

INSCRITOS: 642143 VOTANTES: 4 900 377 

NOMEROS DE VOTOS 

PARTIDOS OU ALIANCAS 

A.D ..... ................................................. .. 
P.S.D. • ...... ..... .. ......... ... ... .................. .. .. 
c.o.s . . ................................................. . 
P.P.M. • ............................................. . .. . . 

, A .P.U . ................................................. .. 
P.C.T.P./M.R.P.P ..... ...... .... ........... .......... .. 
P.D.C ................................... ........... ...... . 
P.O.U.S .................................................. . 
P.S ..................... .................................. . 
U.D.P . .................................................. . . 
U.E.D.S ............................................ . 

Grupos de Cidadaos lndependentes ........... . 

ASSEMBLEIA 
DE 

FREGUESIA 

1 235458 
741 313 
312 810 

4953 
1003738 

7999 
2 3'47 

111 
1 315 584 

48348 
605 

48m 

ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

1 2&2 510 
73?643 
310742 

5514 
1 012 299 

12711 
421 

1 329802 
6665a 

757 

CAMARA 
MUNICIPAL 

, 270199 
717 499 
3(39294 

6162 
991 993 
23 3714 
6616 

XT3 
1 349 931 

62851 
1 528 

Nao podem concorrer 

TOTAL DE CONCELHOS: 300 

BRANCOS: 50 828 I NULOS: 79 3>22 

MANDATO$ 

ASSEMBLEIA I PRESIDENCIAS 
DE DE 

FREGUESIA CAMARA$ 

10 31):4 

9637 
4260 

68 
5007' 

3 
25 

10878 
518 

2 

72 
102 
20 

1 
50 

60 

VEREACOES 
MUNICIPAlS 

----
438 
400 
165 

6 
3'22 

2 

523 
3 

101 Nao podem concorrer 

• 0 PSD. CDS • PPM- panodos que ontegrom a AD- concorreram separadamente em virios clrculos eleotor11a. 
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NOVOS PRESIDENTES 
DAS CAMARAS 
MUNICIPAlS 
DISTRITO DE AVEIRO 

AGUEDA- Dinis Ramos Pedreiro (PSD) 
ALBERGARIA-A-VELHA -Jose Nunes Alves (PSD) 
ANADIA- Silvio Henriques Cerveira (PSD) 
AROUCA-Joaquim Brandao de Almeida (PSD) 
AVEIRO- Jose Girao Pereira (CDS) 
CASTELO DE. PAIVA-Antonia Almeida Esteves (PSD) 
ESPIN-HO- Jo~e Carvalho da Fonseca (AD) 
ESTARREJA- Maria de Lurdes Almeida Breu (PSD) 
FEIRA- Aurelio Pinheiro {PSD) 
ILHAVO-Jose Vilelo (PSD) 
MEALHADA- Adriano Ferreira Santiago (AD) 
MURTOSA- Jose Morais Tavares da Fonseca (PSD) 
Ot;IVEIRA D6 AZEM~IS -·Bento Manuel A. T. Lopes (PSD: 
OLIVEIRA DO BAIR~O- Alipio da Assun((iio Sol '(PSD) 
OVAR- Manuel Fernandes da S~va (PSD) 
S. JOAO DA MADEIRA -Jose da Silva Pinho (AD) 
SEVER DO VOUGA- Cust6dio Silva (PSO) 
VAGOS-Aida dos Santos Vitor (CDS) 
VALE DE CAMBRA -Alvaro de Pinho da Costa Leite CPSD) 

DISTRITO DE BEJA 

ALJUSTREL- Antonio Raposo (APU) 
ALMODOVAR- Carlos Diniz Gago (APU} 
ALVITO- Ant6nio Ramalhete Suspiro (APU) 
BARRANCOS- C'arlos Ca((ador Durao (APU) 
BEJA- Jose Cola((o (APU) 
CASTRO VERDE- Fernando Sousa Caeiros (APU) 
CUBA- Francisco Felgueiras Rodrigues (APU) 
FERREIRA DO ALENTEJO- Jose Luis Ameijoa (APU) 
M~RTOLA- Antonio Ferrao Martins (APU) 
MOURA- Manuel Romana Angelo (APU) 
ODEMIRA- Justina Santos (APU) 
OURIQUE- Ramiro Sobral (PSD) 
SERPA-Joao Rocha Silva (APU) 
VIDIGUEIRA- Cartos Jorge Gois (APU) 

DISTRITO DE BRAGA 

AMARES - Tome Gon((alves Macedo (CDS) 
BARCELOS- Joao Casanova (.PSD) 
BRAGA- Mesquita Machado (PS) 
CABECEIRAS DE BASTO- Mario Campilho G. Pereira (AD) 
CELORICO DE BASTO- Joiio Pulido (CDS) 
ESPOSENDE- Alexandre Losa Faria (CDS) 
FAFE- Parcidio Summavielle Soares (PS) 
GUIMARAES- Antonio Xavier (AD) 
P6VOA DE LANHOSO -Jose Luis V. Pereira Portela (PSD) 
TERRAS DE BOURO -Jose Araujo (PSD) 
VIEIRA DO MINHO- Joao Araujo Costa (CDS) 
VILA NOVA DE FAMALICP.O- Antero Martins (AD) 
VILA VERDE- Antonio Cerqueira (CDS) 

DISTRITO DE BRAGAN4;A 

ALFP.NDEGA DA F~- Luis Gomes Pinheiro (PSD) 
BRAGANCA -Jose Luis Pinheiro (PSD) 
CARRAZEDA DE ANSI.AES- Mario Abreu e Lima (AD) 
FREIXO DE ESPADA A CINTA-Ambr6sio A. Guerra (PSD) 
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MACEDO DE CAVALEIROS- Ant6n1o .Joaquim Guerra (PSD) 
MIRANDA DO DOURO - ·Julio Meirinho ( PS) 
MIRANDELA- Marcelo Jorge lago (PSD) 
MOGADOURO ~ Abilio Costa . ( PSD) 
TORR'E DE MONCORVO- Angelo Almira Sotta (PSD) 
VILA FLOR- Alfredo Ramafho (PSD) 
VIMIOSO -Joaqum do Nascimento Marrao (PSD) 
VINHAIS- Manuel Tavares Sobrinho (CDS) 

DISTRITO DE CAS)"ELO BRANCO 

BELMONTE ...- Manuel Fernandes Pina (PSD) 
CASTELO BRANCO - Alfredo da Silva (AD) 
COVILHA- Lopes. Teixeira ( PS) 
FUND.AO- Joaquim Antpnio F. Castelo Branco (AD) 
IDANHA-A-NOVA -·Pedro Camacho Vie ira (PS) 
OLEIROS- Fernando Luis (PSD) 
PENAMACOR- Arnalda Afonso Alme1da Antunes (AD) 
PROENCA-A-NOVA- Anton1o da Silva e Sousa (CDS) 
SERTA- Reinaldo Lima' da Silva (AD) 
VILA DE REI-Jose Maria da S1 lva (PSD) 
VILA VELHA DE R6DP.O- Manuel Marques (PS) 

DISTR-ITO DE COIMBRA 

ARGANIL - Jose Coimbra (AD) 
CANTANHEDE- Julio Carvalho Simoes (PSD) 
COIMBRA- Antonio Moreira (AD) 
CONDEIXA-A-NOVA- Armando Tavares (PS) 
FIGUEIRA DA FOZ- Joaquim de Sousa (PS) 
G61S- Vitor Dias (PSD) 
LOU SA- Eduardo Teixeira Neto ( PSD) 
MIRA- Mario' Maduro (PSD) 
MIRA,;JDA DO CORVO -Jaime Ramos (AD) 
MONTEMOR-0-VELHO - Joao P~nto Corre1a (PS) 
OLIVEIRA DO HOSPITAL- Ant6nio Simoes Saraiva (AD) 
PAMPILHOSA DA SERRA- Jose Vie~ra de Almeida (PSD) 
PENACOVA- Leitiio Couto (PSD) 
PENELA- Fernando Santos Antunes (PSD) 
SOURE- Manuel Leal (PS) 
TABUA- Barata Portugal (PSD) 
VILA NOVA DE POIARES-Jaime Soares (PSD) 

DISTRITO DE ~VORA 

ALANDROAL- lnacio Meinnhos (APU) 
ARRAIOLOS- Joaquim Miguel ( APU) 
BORBA- Sergio Alpalhao (APU) 
ESTREMOZ- Vestra da Silva (APU) 
~VORA- Abilio Fernandes (APU) 
MONTEMOR-0-NOVO - Fernando Cruz (APU) 
MORA- Jose Chitas ( APU) 
MOURAO - Pedro Cominho Couto (PSD) 
PORTEL- Manuel Oliveira (APU) 
REDONDO- Ant6nio Parreira (APU) 
REGUENGOS DE MONSARAZ- Vitor Martelo ( PS) 
VENDAS NOVAS -Joao Teresa Ribeiro (APU) 
VIANA DO ALENTEJO - Manuel Sabino (APU) 
VILA VICOSA- Miguel Pataciio (APU) 

DISTRITO DE FARO 

ALBUFEIRA - Jose Manuel Esteves da Silva (AD) 
ALCOUTIM -Julio Antonio Rosa ( PS) 
ALJEZUR- Gon((alves da Silva (PS) 
CASTRO MARIM- Jose Guilherme Anacleto (PS) 
FARO- Marciano Nobre (AD) 
LAGOA - Abel dos Santos (PS) 
LAGOS- Jose Baptista (PS) 
LOUL~ -Julio Cristovao Mealha (PSD) 
MONCHIQUE- Nobre Furtado (AD) 
OLHAO-Joao Bonan((a (PS) 
PORTIMAO- Martins Garcia (PS) 



S. BRAS DE ALPORTEL- Joiio Pires da Cruz ( PS) 
SILVES- S~va Morais ( PS) 
TAVIRA- Anastllcio Fialho (PS) 
VILA DO BISPO- Jos6 Francisco Boaventura ( PS) 
VILA REAL DE S. ANTONIO -Alfredo Gra~a (APU) 

DISTRITO DA GUARDA 

AGUIAR DA BEIRA- Ant6nio Raimundo da Cunha (AD) 
ALMEIDA- Ant6nio de Sousa Junior (CDS) 
CELORICO DA BEIRA- Carlos Faria (AD) 
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO -Adolfo C. Matos (PSD) 
FOR NOS DE ALGODRES- Francisco Paulo A. Menano (AD) 
GOUVEIA- Alipio de Melo (PS) 
GUARDA-Abilio Curto (PS) 

• MANTEl GAS- Mota Veiga (AD) 
MEDA- Luis Filipe Lopes (AD) 
PINHEL- Alc6u Virgilio Barreiros de Campos (AD) 
SABUGAL-Joiio Lopes (PSD) 

• SEIA- Jorge Correia ( PS) 
TRANCOSO- Ant6n1o Morgado Baptista (AD) 
VILA NOVA DE FOZ COA- Sotero Ribeiro (AD) 

DISTRITO DE LBRIA 

ALCOBACA- Joao Neves Raposo Magalhiies (AD) 
ALVAIAZARE- Filipe Antunes dos Santos (AD) 
ANSIAO- Manuel Julio Marques (AD) 
BATALHA- Francisco Manuel Santos Coutinho (PSD) 
BOMBARRAL-Jose Maria Guilherme (AD) 
CALDAS DA RAINHA- Luis Lallandra (PSD) 
CASTANHEIRA DE P~RA -Julio Henriques (PS) 
FIGUEIRO DOS VINHOS -Jos6 Simoes- Abreu (PSD) 
LEIRIA- Carlos dos Santos Pi menta ( PSD) 
MARINHA GRANDE -Joao Barros Duarte (APU) 
NAZAR~- Louren~o Monteiro (PS) 
OBIDOS- Jos6 Ant6nio Pere1ra Junior (PS) 
PEDROGAO GRANDE- Manuel Henriques Coelho (PSD) 

• PENICHE- Luis Almeida (PSD) 
POMBAL-Joaquim Almeida (PSD) 
PORTO DE MOS- Artur Jose Homem Trindade (PSD) 

DISTRITO DE LISBOA 

ALENQUER- Alvaro Gomes Pedro (PS) 
AMADORA- Orlando Almeida (APU) 
ARRUDA DOS VINHOS- Jorge Vassalo Oliveira ( PS) 
AZAMBUJA -Joaquim Narciso Correia (APU) 
CADAVAL-Joiio Francisco Ribeiro Correia (PSD) 
CASCAIS- Carlos Rosa (CDS) 
LIS BOA- Nuno Abecassis (AD) 
LOURES- Severiano Falcao (APU) 
LOURINHA-Jos6 Maximo da Costa (PS) 
MAFRA - Gilberto Barquinha (AD) 
OEIRAS- Joiio Ant6nio Silva Ramos (AD) 
SINTRA- Jose Henriques F. Lopes (AD) 
SOBRAL DE MONTE AGRACO- Ant6nio Bogalho (APU) 
TORRES VEDRA$- Alberto Avelino (PS) 
VILA FRANCA DE X IRA- Daniel Branco (APU) 

DISTRITO DO PORTO 

• AMARANTE- Amadeu Cerqueira (PSD) 
BAIAO- Abel Ribeiro (AD) 
FELGUEIRAS- Machado de Matos (PS) 

• GONDOMAR- Alvaro de Sousa (AD) 
LOUSADA- Amilcar Neto (AD) 
MAlA- Vieira de Carvalho (AD) 
MARCO DE CANAVESES- Amadeu M. da Encarna~iio (AD) 
MATOSINHOS- Narciso M iranda (PS) 
PACOS DE FERREIRA- Fernando de Vasconcelos (PSD) 
PAREDES- Jorge Fontoura de Queir6s Malheiro (CDS) 
PENAFIEL- Ferreira Alves (PSD) 

PORTO- Alfredo Coelho de Magalhiies (AD) 
POVOA DE VARZIM- Manuel Vaz (CDS) 
SANTO TIRSO- Armando Pal hares de Magalhiies (CDS) 
VALONGO- Aires Martins (AD) 
VILA DO CONDE- Fernando Gomes ( PS) 
VILA NOVA DE GAIA- Hermenegildo Tavares (AD) 

DISTRITO DE PORTALEGRE 

ALTER DO CHAO - Francisco Manuel Sousa ( PS) 
ARRONCHES- Miguel Joaquim Lagarto (PS) 
AVIS -Ant6nio Gon~alves (APU) 
CAMPO MAJOR- Manuel Azinhais Nabeiro (PS) 
CASTELO DE VIDE- Carolino Coimbra Pina (PS) 
CRATO-Joiio de Matos (PS) 
ELVAS- Joaquim Ventura Trindade (PSD) 
FRONTEIRA -Joiio Luis Oliveira Semedo (PS) 
GAVIAO- Ant6nio Moutinho Rubio (PS) 
MARVAO- Manuel Padro da Paz (PS) 
MONFORTE- Ant6nio Fale Canoa (PS) 
NISA- Carlos Beato Correia (PS) 
PONTE DE SOR- Jose Mariano Amante (APU) 
PORT ALEGRE- Joiio Ma~iis (AD) 
SOUSEL- Artur Ryder T. Pereira (PSD) 

DISTRITO DE SANTAR~M 

ABRANTES- Jose de Jesus Blocas ( PS) 
ALCANENA- Ant6nio Galveia Dias (AD) 
ALMEIRIM- Alfredo Bento Calado (PS) 
ALPIARCA - Olimpio Francisco Oliveira (APU) 
BENAVENTE - Ant6nio Jos6 Ganhiio (APU) 
CARTAXO- Renato Campos (PS) 
CHAMUSCA- Sergio Carrinho (APU) 
CONSTANCIA- Fernando Morgado (PSD) 
CORUCHE- Carlos Alberto Gomes (APU) 
ENTRONCAMENTO -Jos6 Serrao (PS) 
FERREIRA DO Z~ERE- Ant6nio Te1xe~ra Antunes ( PSD) 
GO LEG A- Melanc1a Godinho ( PS) 
MACAO- Elvino V1e1ra Pereira (AD) 
RIO MAIDA- Manuel Nobre (AD) 
SALVA TERRA DE MAGOS- Rafael Joiio (PS) 
SANTAR£M- Lad1slau Botas (PS) 
SARDOAL-Maria Francellna (PS) 
TOMAR- Armando Murta (AD) 
TORRES NOVAS- Cas1miro Gomes Pereira (AD) 
VILA NOVA DA BARQUINHA- Rui Picciochi (PS) 
VILA NOVA DE OUR£M- Mario Albuquerque (AD) 

DISTRITO DE SETOBAL 

ALCACER DO SAL- Arlindo Passos (APU) 
ALCOCHETE- Constantino Rodrigues (APU) 
ALMADA- Jose M. Vieira (APU) 
BARREIRO - Helder Nobre Madeira (APU) 
GRANDOLA - Figueira Mendes (APU) 
MOlT A- Jose Brito Apol6nia (APU) 
MONTIJO- Acllcio Soeiro Dores (APU) 
PALMELA- Edgar Fernando da Costa (APU) 
SANTIAGO DO CAC£M- Jose Franco Cheis (APU) 
SEIXAL- Eufrasio Garcia Jose (APU) 
SESIMBRA- Ezequiel Lino (APU) 
SETOBAL- Francisco Rodrigues Lobo (APU) 
SINES- Francisco Pacheco (APU) 

DlSTRITO DE VIANA DO CASTELO 

ARCOS DE VALDEVEZ- Joaquim Carlos Cerqueira (AD) 
CAMINHA- P1ta Guerre1ro (PS) 
MELGACO- Manuel Bento de Sousa e Silva (AD) 
MONCAO- Dan1el Fernandes Domingues (CDS) 
PAREDES DE COURA-Jose de Sousa Guerreiro (PS) 
PONTE DA BARCA- Jose Maria Peixoto (AD) 



PONTE DE LIMA-Joao Gomes de Abteu Lima {AD) 
VALENCA -luis Ant61l'io Matos L~ma ·(A9) 
VIANA DO CASTELO- Manuel lucinio Pi-res (AD) 
VILA NOVA DE CERVEIAA-Joao Baptista Lemos Costa (AD) 

DISTRITO DE Vtl!A REAL 

ALIJ6- Anibal A. dos Senws Ferreira (AD) 
BOTICAS -Jose Fernandes (PSD) 
CHAVES- Branco Teixeira •(PSD) 
MESAO FRIO- Antonio da Natividade Teixeira da Silva (PSD) 
MONDIM DE BASTO- Nuno de Noronha (CDS) 
MONTALEGRE-Carvalho de Moura (PSD) 
MURCA- Antonio Guerra Constantjno Pere·ira (PSD) 
PESO DA R~GUA- Antonio Renato dos Santos Aguiar (PS) 
RIBEIRA DE PENA- Joao Alves Peretra (PPM) 
SABROSA- Jose Maria F. de Araujo ( PSD·) 
SANTA MARTA DE f>ENAGUIAO- Antonio Alves Dias (AD) 
VALPACOS- Manue·l Sobrinho de Morais (AD) 
VILA POUCA DE AGUIAR- Antonio Gil· (AD) 
VILA REAL-Armando Afonso Pereira (PSD) 

DISTRITO o£ V.SaJ 

ARMAMAR- Antonio Santos Monteiro (AD) 
CARREGAL DO SAL- Artur Jorge Saraiva Silva {AO) 
CASTRO DAIRE- Cesar da Costa Santos ( PSD) 
CINFAES- Manuel Cerveira Pinto (PSD) 
LAM EGO- Antonio Ferreir:a (PSD) 
MANGUALDE - Mario Videira lopes (PSD) 
MOIMENTA DA BBRA- Manuel Ferretra Pinto (PSD) 
MORTAGUA- BraU'Iio Afonso de Sousa (PSO) 
NELAS-Jose lopes Correia (AD) 
OLIVEIRA DE FRADES- Manuel da Si·lva e Almeida (AD) 
PENAL VA DO CASTELO- Gabrie1 Albuquerque Costa (AD) 
PENEDONO- Antonio Manuel Gon9alves (AD) 
RESENDE- Albino Brito Matos (PSD) 
SANTA COMBA DAO -Jose Julio Gon~alves (AO) 
S. JOAO DA PESQUEIRA -Joiio Nascimento Costa (CDS) 
S. PEDRO DO SUL- Manuel Gomes Martins (.PSD} 
SAT.!.O-Jutio Rocha Costa Moniz (AD) 
SERNANCELHE- Franclim da Silva (AD)" 

TABUACO- Boaventura Gon9alves de Freitas (CDS) 
TAROUCA- Deodato Ferreira Pais (AD) 
TONDELA- Antonio Manuel da Cruz (CDS) 
VILA NOVA DE PAIVA- Antonio Adelino Rebelo (PSD) 
VISEU- Manuel Moreira Amorim (CDS) 
VOUZELA-Augusto dos Santos Guimariies (PSD) 

REGIAO AUT6NOMA DOS ACORES 

ANGRA DO HEROISMO- Rui Mesquita (PSD) 
CALHETA-luis Nemesio Serpa (PSD) 
CORVO-lino Fraga (PSD) 
HORTA- Augusto Goulart Sequeira (PSD) 
LAGOA - Paulino Anselmo ( PSD) 
LAGES DAS FLORES- Angelo Henriques (PS) 
LAGES DO PICO - Manuel Dutra (PSD) 
MADALENA- Manuel Furtado (PSD) 
NORDESTE- Eduardo Medeiros ( PSD) 
PONT A DELGADA- Carlos Costa (PSD) 
POVOACAO- Antonio Medeiros Ferre ira ( PSD) 
RIBEIRA GRANDE- Artur Sousa Martins ( PSD) 
S. CRUZ DAS FLORES- Joao de Sousa (PSD) 
S. CRUZ DA GRACIOSA - Rui Bettencourt Louro ( PSD) 
S. ROQUE DO PI CO- Antonio da Costa ( PSD) 
VELAS- Antonio Teles Loureiro ( PSD) 
V. FRANCA DO CAMPO- Antonio Melo (PSD) 
VILA DO PORTO- Humberto de Melo (PSD) 
V. PRAIA DA VITORIA- Anselmo Costa (PSD) 

REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA 

CALHETA-Antero de Vasconcelos (PSD) 
CAMARA DE LOBOS- Joiio Heliodoro Dantas (PSD) 
FUNCHAL- Virgilio Pereira ( PSD) 
MACHI CO- Jorge Sousa Gomes ( PSD) 
PONTA DO SOL- Egidio Pita (PSD) 
PORTO MONIZ- David Jardim (PSD) 
PORTO SANTO- Jorge Caldeira de Freitas ( PSD) 
RIBEIRA BRA VA- Luis Mendes ( PSD) 
SANTA CRUZ- Paulo Gomes de Jesus ( PSD) 
SANTANA- Manuel Nobrega ( PSD) 
SAO VICENTE-Gabriel Drumond (PSD) 
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crian~s. desportos, diversc>es e cinema 
educativo)), dispondo, para o efeito. de 

camente toda a actividade das Casas do 
Povo e que as iniciativas educativas e 
s6cio-culturais foram quase complete
mente marginalizadas. situac;iio que se 
manteve ate ha bern poucos anos. 

Oftcialmente criadas, pot decrete>-lei. 
em Setembro de 1933, no inicio do re.-

• gime de Salazar. as Casas do Povo eram 
conslderadas «os elementos primhrios e 
fundamentals da organizac;llo corporativa 
portuguese» e tioham como principai!s 
objectivos «a representayio profissional, 
orevidlincia e assistlincia. instrul(iio. cui
tUfa e progresso social)). 

Como organizac;oes de cooperac;ao so
cial com personalidade juridica, as Casas 
do Povo podiam existir «em todas as 
lreguesias rurais)), aceitando a inscr~iio. 

como s6cios efectivos. dos chefes de 
frmllia e dos jovens maiores de 18 anos 
que fossem trabalhadores rurais. Estes 
s6cios tinham direito a «protecc;iio e 
auxihos nos casos de doenc;a. desem
prego, inabilidade e velhice)). Era penni
tida, por outro lado, a criac;iio de mutua
lidades, desde que se juntassem 100 
s6cios pelo menos. e estes se su)et
tassem as regras das associac;oes de 
~ocorros mutuos. 

No dominio da assistlincia, as Casas 
do Povo podiam fundar dispensarios. 
tactarios. creches. asilos para crianc;as 
e velhos. e. paraletamente, colaborar na 
defesa da saude p(lblica e na luta contra 
11 tuberculose. 

No campo da educac;ao. cultura e des
porto. as Casas do Povo estendiam a 
sua acc;ao ao <censino aos adultos e 

cscofas ou postos de ensino. pequenas 
blb1iotecas e campos de jogos. 

Quanta ~ real f~iio de melhoramentos 
locais e ao lanc;amento de acc;oes de 
apoio as populac;oes. incumbia, entao. 
as Casas do Povo cooperar «nas obras 
de urilidade comum, comunicac;aes. ser
vtc;o de hguas. higiene publica. meiho
ramentos e afonnoseamentos locais)), 
podendo ate promover entre os seus 
!:Ocios <ca organizal(iio de sociedades 
cooperattvas de produc;ao ou de con
$umo>>. 

Estava-lhes vedado, no entanto. «uti
li7ar a sua sede ou os seus meios de 
acc;ao para qualquer especie de activi
dade politica ou social contrhria aos 
interesses da Nac;ao e a constituic;ao 
do Estado)). 

PREVI~NCIA E OOUTRINACAO 
CORPORATIVA (1940) 

A partir da decada de quarenta. as 
Casas do Povo ganharam urn maior rete
vo ao ser criado o Fundo de Prevtdlincia, 
terminando, paralelamente, as mutuali
dades previstas na altura da sua fun
dal(iio. 

Em Janeiro de 1941 passou a ser 
obrigat6ria <<a insc~iio, como s6cios 
afecttvos e contribuintes das Casas do 
Povo. de todas as pessoas em condic;oes 
legais de o serem». Daqui resultou que 
o sector da previdlincia absorveu prati• 

Em contrapartida, tomou-se visivel 
urn grande esforc;o de doutrinac;iio cor
porattva e as Casas do Povo foram de 
tal modo privilegiadas que, nas areas 
onde existiam. niio foi autorizada a crfa
c;ao nem permitido o funcionamento de 
outras organizac;oes da mesma indole ou 
quaisquer associac;oes recreativas «que 
embarac;assem a Casa do Povo local)). 

Foi nessa altura, em 1945, que surgiu 
n Junta Central das Casas do Povo. 

<<0 DESENVOLVIMENTO 
DAS COMUNIDADES 
LOCAISI> (1970) 

Com a reorganizac;ao operada em 1969. 
as Casas do Povo passaram a ter as 
segumtes atribuiy()es basicas: <<coope
rac;ao social para o desenvolvimento 
econ6mice>-social das comunidades lo
ca•~m; <<representac;ao proffssional dos 
trabalhadores agricotas por conta de 
outrern>>; e «previdencia e assistencia 
em beneficia doe trabalhadores residen
te-s nas sua~ areas>>. Concretamente. 
entre outres a:ctividades, as Casas do 
Povo podiam. a partir daquela <lata. 
promover el\tl& 09' seus s6cios <<a orga
nizac;iio d& sociedades cooperatives de 
produc;iio. comereializal(iio e consumo>> 
e <<coopenwo no fomento da habitactiio, 
d& acordo com a legislac;iio em vigom. 

Mas. agrescente-se, dada a falta de 
meios hull'lanos e materiais. as Casas 
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32 oo Povo tinham-se transformado, de 
facto e fundamentalmente, numa insti
tui~ao de previdencia para os traba
lhadores rurais. 

UMA ACTIVIDADE DIVERS1FICADA 
AO SERVH;O DAS POPULA~OES 

A parf.ir de Abril ~e 1974, ao serem 
Pntregues a iniciatiV& das popula~OeS, 

as Casas do Povo passaram a ser utfli• 
z<das como «centros comunitarios de 
promor;:ao socio-cultural e de prestar;:iio 
de servi~os para toda a popula~iio resi
oente na sua area». 

Ao Iongo destes ultimos anos reafiza
ram-se varios encontros, a nfvel de diri
gentes, a tim 'Cie ser elaborado um pro
Jecto de reestruturar;:ao das Casas do 
Povo. Entre todos, adquiriu certa rele
vancia •o projecto de cria~ao do lnstituto 
para o Desenvolvimento das Comuni
dades (INDECO). 

Nao e facil resumir toda a actividade 
ctesenvolvida pelo conjunto das 1.1'4G 
Casas do Povo, espalhadas por tooos 
os concelhos do Continente e das Re
g'oes Aut6nomas. Poderemos referk, no 
t•ntanto, que, por exemplo, a Junta Cen
tral das Casas do Povo dispoe de cerca 
de 300 funciom!rios e que ha mais de 
ouatro mil empregados adstritos as orga
mza~oes locais. Quanto as actividades 
ultimamente desenvolvidas- e que con
taram com o apoio da Junta Central-, 
poderemos destacar as seguintes: 

- Projecr;:ao de filmes em todo o Pais, 
atraves de um conjunto de circuitos de 
cmema que integram, em media, dez 
tocalidades cada, o que represents mais 
dE' 350 povoar;:oes abrangidas; 

- Actuar;:oes de grupos de teatro 
(cerca de 130), bandas de musica (60) 
e ranchos folcl6ricos (cerca 'Cie 60, tam
bern); 

- Manutenr;:iio de cooperativas de 
consumo e de outras com parques de 
maquinas agricolas; 

- Organiza~ao e fomento de activi
dades ~esportivas em todos os distritos. 
com apoio da Junta Central as comis
~oes distritais e destas as organiza~Oes 
iocais. 

Acrescente-se, a prop6sito, que os 
servir;:os de animar;:ao s6cio-cultural da 
Junta Central desenvdlveram, funda
mentalmente, um trabalho de resposta 
as necessidades expressas pelas popu
la~oes e que. neste dominio, o mensario 
<1Povo Rural» teve um papel dinamizador 
muito reJevante. 

0 Servir;:o de Bibliotecas, um outro 
sector que merece ser referido, tem 

No Ambito da ac~5o das Casas do Povo t6m particular relev,neia as actividades de Indole asso· 
ciativa. recreativa e sOcio ~cultural, de que sAo exemplos marcantes as creches e jardins infantis, 
o apoio aos grupos de teatro amador e l)s bandas de mUsica e. ainda, o fomento da pritica de 
jogos populares . 

~ mdo a ser reestruturado. Para tal, foi 
lanr;:ado um inquerito sobre a situar;:iio 
das bibliotecas das Casas do Povo de 
todo o Pais, tendo-se conclui<lo que, 
entre as 306 que responderam, cerca de 
200 tinham biblioteca propria, funcio
r.ando esta razoavelmente em cerca de 
metade (com uma media de ffl lei<tores 
por a no), enquanto somente em vinte se 
registava um born funcionamento. 

BRAGA: 
UM DISTRITO EXEMPLAR 

Para mostrar o valor e a amplitude 
das actividades s6cio•culturais efectua
das em todo o Pais, apresentamos como 

exemplo o distrito de Braga, por ser 
aquele que mais Casas do Povo possui 
-cento e uma -e ainda pelos exce
lentes resultados 'Bi conseguidos. 

De facto, as 101 organizar;:oes •locais, 
apoiadas por uma comissao de '8nima~ao 
composta de dirigentes e funcionarios 
c:!as Casas do Povo do distri>to, distri
buem-se pelos treze concelhos braca
tenses, da seguinte forma: Amares (7'). 
Barcelos (2Q), Braga ( 1C3'), Cabecefras 
de Bas to (.Z). Celorico de Basto (5), 
Esposende (3), Fafe (13). Guimaraes 
(8), P6voa de Lanhoso (1 ), Terras do 
Bouro (41). Vieira do Minho (3). Vila 
Nova de Famalicao (13) e Vila Verde 
(8). 



actividades desenvolvidas por 
estas Casas do Povo podem agrupar-se 
em vllrios dominios, a saber: desportivo 
( prlltica de andebol, atletismo, basque
tebol, futebol, h6quei em patins, tenis 
de mesa, voleibol e judo); cultural (pro
jec~ao de fifmes, actua~ao <fe conJuntos 
musicais, grupos de teatro e bandas de 
mUsics); educativo (manuten~ao de jar
dins infantis, de parques infantis e esco
las de musica); e recreativo-associativo 
(exibi~ao de ranchos e grupos folc16-
ricos e funcionamento de saloes de con
vlvio e recintos desportivos) . 

Entre essa centena de organiza~Oes 
locais, destacaremos duas Casas do Povo 
- '8 de Briteiros e a de Rlrment6es -, 

ambas do concelho de Guimariies, cuja 
fum;iio dinamizadora se fez sentir a nivel 
nacional, pois organizaram e realizaram 
um levantamento das actividades cultu
rars das suas congeneres de todo o 
Pais. 

Concretamente, a Casa do Povo de 
Fermentoes tem em actividade um Grupo 
Popular de Teatro, Grupo Folcl6rico dos 
Trabalhadores, Grupo lnfantil de Dan~as 
Populares, Conjunto Tipico «Novo Mun
do», Conjunto «Pop», Biblioteca, bar
·convivio, infi:tntllrio (para 50 crian~as), 
Grupo Desportivo (com futebol de sa
lao, andebol, voleibol e atletismo), orga
nizando ainda diversos festivais, festas 
populares (Natal, Emigrantes, Agricul-

tores) e editando um mensario intitu
lado «Voz de Fermentoes». 

Por seu turno, a Casa do Povo <fe 
Briteiros, realize igualmente inumeras 
actividades s6cio-culturais atraves dos 
seus dois Grupos Folcl6ricos, Grupo de 
Teatro e conjunto musical, dispondo 
ainda de biblioteca, bar e cinema. Mere
cern, porem, um relevo especial, a cons
tru~iio de um rinque de patinagem, a 
organiza~iio de um Festival de Folclore 
em que participaram oito grupos folcl6-
ricos, alem dos dois locais, e, por (tlti
mo, a exist6ncia da «Estrela de Bri
teiros - Cooperative de Consumo», 
criada para 'Ciefesa dos consumidores 
da povoa~iio. • 
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34 UM PROJECTO INOV ADOR PARA AS CASAS DO POVO 
entrevista com o presidente da Junta Central das Casas do Povo 

- 0 que sllo actualmente 
as Casas do Povo? 

- Pode responder-s& tendo 
em conta o quadro legal, o 
modelo te6rico e a ·concep
~ao subjacente as Casas do 
Povo, ou a partir do que na 
rea'tidade sao estas inst'itui
~oes, no plano da ·sua actua
~ao au funcionamento. 

Teoricamente, as Casas do 
Povo sao ainda hoje institui
~oes de previdAncia as quais 
compete gerir o regime pr6-
prio dos trabalh·adores wrais 
por conta de out-rem e dos 
proprietaries ou produtores 
agricolas que tem nivel e modo 
de vida semelhante aos pri
meiros. 

Em segundo tlugar, as Casas 
do Povo sao centros -de en
contra e de Cllltura e recreio 
dos seus s6cios. 

Se, todavia, procurarmo~de
finir estes organismos a par
tir do seu funciorramento, po
demos dizer que ha varios 
«retratos» de Casas do Povo, 
contorme aquela que conhe
cermos ou visitarmos. e co·n
soante a vitalidade que em 
cada momento 1he for impri 
rnida pelos seus s6ci'os, diri
gentes e co1aboradores. 

Por isso e que podemos en
contrar Casas do Povo que 
nao ·passam de reparti~6es ou 
«guichets» da previdAncia, 
atendendo os utentes e pro
cessando as respectivas pres
ta~oes ou ·beneficios, ao lado 
de outras que sao tambem 
isso e muito mais, oferecendo 

Desenvolvendo a sua actividade em cerca de 1200 locali
dades de todo o Pais, as Casas do Povo, para alem da fun9fio 
especltica que tern vindo a desempenhar enquanto institui9oes 
de previdencia, tern hoje uma aC9ao polivalente e diversificada 
- designadamente a nivel associativo, cultural e recreativo -
que se reveste de extrema importAncia para as popula9oes 
da zonas rurais. 

Nesta entrevista com o dr. Licinio Martins, presidente da 
Junta Central das Casas do Povo, abordamos, em particular, 
as novas perspectivas abertas pelo projecto de reestrutura9io 
das Casas do Povo, que em breve se podera vir a concretizar. 

a popula~ao da sua area uma 
estrutura flsica e humana que 
constitui uma base da sua 
vida comunitaria e um impor
tante -co·ntributo para a so1u
ctiio dos respectivos proble
mas. 

- Quantas Casas do Povo 
existem presentemente no Pais 
e onde se situam? 

- Se falarmos apenas de 
Casas do Povo, sem contar
mos as •suas delegae(oes, o se·u 
numero actual e de 1.141. 

Algumas delas, porque fe>
ram ·criadas com uma area 
excessivamente grande, viram 
a ·necessidade de se ramificar 
at raves de delegact6es. 

Ha ainda hoje. exemplos tla
grantes de organismos forma
dos com uma area absoluta
me·nte inadequada para a boa 
prossecuctao dos seus fins, 
uma vez que chegam & atin
gir dezenas de freguesias ou 
a totalidade de um conce1ho. 

0 numero de delegae(6es e 
sujeito a atgumas flutua~t6es, 
mas nao anda Ionge das 350, 
o que taz melhorar a rede de 
cobertura efectiva das fregue
s·ias pelas Casas do Povo. 

De facto ( e inclu1ndo a co
bertura por delega96es), pode 
d1zer-se que cada Casa do 
Povo abrange, em media, 2,6 
freguesias. 

A sua ·distribui~tiio pelo Pais 
niio e uniforme, havendo dis
tritos cuja malha de cobertura 
e mais apertada do que a de 
outros. 

Mas o que e certo e que 

elas cobrem na rea'lidade a po
pula~tao de todo o Pais, do 
Minho ao Algarve e as Reg'loes 
Aut6nomas. 

- De que meios finan
ceiros dispoem as Casas do 
Povo para a realiza9io dos 
seus programas e projectos 
culturais e recreativos? 

- ·Postas de parte ·as receitas 
afectadas aos fins -de prev'i.
dAncia, que nao sao de Ionge 
as mais importantes e vultuo
sas, as Casas do Povo dis
poem de receitas pr6prias, 
provenientes das quotizact6es 
dos s6c'ios e das contribui~to·es 
cobradas por vezes como con
trapartida do acesso a deter
minadas actividades recreati
vas ou culturais. 

Para suprir a l nsuficiAncia 
destas <receitas, as Casas do 
.Povo so1icitam muitas vezes a 
Junta Central subsidros e em
prestimos, que sao concedidos 
com uma generosid&de· forte
mente condlcionada pe1as li
mlta~t6es do orctamento da 
mesma Junta. 

-Que apoio presta a Junta 
Central as Casas do Povo no 
sentido de incentivar a ani
mactiio cultural e rea-eativa e 
o associativismo local? 

- A1em do auxilio financei
ro, de que acabei de fa1ar, a 
Junta vem procurando apoiar 
as Casas do Povo de varias 
mane1ras, que contribuem di
rects ou indirectamente para 
que elas saiam do marasmo 
em que muitas sao tentadas a 
vegetar. Pode d~er-se que a 

Junta s6 ex·iste por causa das 
Casas do Povo e, por isso, 
toda ela esta, em certo sen
tido, ao seu servie(o. 

Mas dispomos de um ser
victo cuja responsabilidade es
pecit:ca e exactame-nte a ani
mactao s6cie>-cultural das po
pulactoes servi-das pelas Casas 
do Povo. 

Esse servicto apo'ia:.e na es
trutura regional da Junta, uma, 
vez que dfspomos de Servictos 
em todas as capitais de dis
!Pito, encarregados precisa
mente de orientar e coordenar 
a acctao das Casas do Povo. 

- Pode explicitar melhor a 
forma com se concretlza esse 
apoio? 

- Comecto ·por lhe talar do 
Jorna·l que publicamos men
salmente - o «POVO RU
RAL»- que e um instrumento 

fP>OV@ f'lYif'~ll 
boletim do J .C.C.P. 

de penetractiio generalizada em 
todas as Casas do Povo e que 
mul~tos s6cios assinam, e que, 
a1em de informar sobre mate
rias de interesse sobretudo 
para as comunidades rurais, 
i•nclui noticias e reportagens 
sobre .iniciativas levadas 3 

efeito por alguns organ'ismos, 
o que constitui um estimulo 
importante para desperta ' 
outras para •fdenticas tnic'iati 
vas ou para novas actividades. 



• Come~amos a cO'locar 
nos nossos Servi~os Oistritais 
tecnicos com a fun~ao especi
fica <le se deslocarem as Ca
sas do Povo para al provoca
rem a anima~iio cultural das 
popu!a~<>es. 

• Promovemos anualmente 
• o «Dia da Casa do Povo» -

inicativa que tem pro<luzido 
frutos que nos levam a con· 
sidera-·Ja cada vez mais valida. 

• Divulgamos e incentiva
mos o interesse pelo teatro. 
d istribu1ndo textos que facili
tam a inicia~ao dos amadores 
e fornecendo pe~as que po
dem ser representadas com 
um mlnlmo ode meios mate
riais e humanos. 

Esta ao nosso servi~o desde 
h6 uns enos um conhecrdo 
actor, o Senhor Nunes Vidal. 
que se fixa temporar'iamente 
em localidades de qualquer 
ponto do Pals. com a finali
dade de despertar o interesse 

• pelo teatro e de ajudar a cria, 
grupos de amadores, com o 
que temos tido razo6vel ex'ito. 

• Mantemos um «circuito 
' de cinema» que distribui perio· 
dicamente (de 15 em 15 dias. 
em regra) filmes de longa-me
tragem pelas Casas do Povo 
que dispoom de salas adequa
das para a sua projec~ao. 

• Distribuimos livros com 
vista a incentivar a forma~iio 
de bibliotecas e o gosto pela 
leitura. 

• Participamos em co'lo
quios. em exposi~oes, e em 
feiras regionals, com vista a 
divulgar as possibilidades de 
desenvolvimento local que as 
Casas do Povo oferecem as 
comunidades. 

• Finalmente •promovemos 
reuni<>es de dirigentes para 
trocas de impress6es sobre 

• problemas de interesse gera1 e 
designadamente para a sua 
ausculta~ao sobre projectos 
de diplomas que digam res-

• peito lis Casas do Povo. 

- Justamente a prop6sito 
de project08 de diplomas: o 
que vlio ser as Casas do Povo, 
de acordo com a reeatnrtura
~lio de que se tala e que se 
avizinha7 Paralelamente, e uma 
vez que a Previd6ncia Rural 

passa para as Caixas, que 
outros sectores vlio ser abran
gidos, no futuro, pela activi
dade das Casas do Povo 7 

- Posso ler-lhe as disposi
~oes do projecto de Decreto
·lei de reestrutura~ao das Ca
sas do Povo que se referem 
as suas finalidades: 

«1. As Casas do Povo tem 
por finaHdade desenvoiver ac
tividades de 'Caracter social 
com a participa~iio dos inte
ressados. e resolver problemas 
da popula~ao residente nas 
respectivas areas, pondo a sua 
disposi~ao. em local apropria
do. o conjunto de servi~os que 
em cada caso se justifique. 

2. Para a realiza~ao dos seus 
objectivos, deveriio as Casas 
do Povo: 

a) Promover ac~oes de ani
ma~ao s6cio-culturaC, 
quer por iniciativa pr6-
pria, quer de acordo e 
em coordena~iio com 
outras entidades; 

b) Fomenter a partioipa~ao 
des popula~6es nas ac
~oes tendentes a satis
fazer as necessidades da 
comunidade da respec
tive area e a melhorar a 
sua qualidade de vida; 

c) Funcionar como termi
nais de servi~s publi
cos, designadamente da 
saude e da seguran~ta 
soc'ial, por forma a apro
xima-los das popula~oes; 

d) Part icipar no processo 
de planeamento e pro
grama~iio de caracter 
econ6mico, social, edu 
cacional e culturah>. 

Se repararmos na formula
~tiio das fiflalidades. feita no 
n.• 1, e na explicita~ao cons
tante do n.• 2, vemos que ha 
uma preocupa~iio de pofiva
ll!ncia das Casas do Povo par11 
se ocuparem ou colaborarem 
na solu~tiio de problemas das 
comunidades, ainda que lhes 
niio esteja confiada a gestiio 
de determinados interesses. 

Para dar um exemplo muito 
concreto e claro, falarei da 
gestao do regime <le previdl!n
cia rural. • 

Quando formu!ou a sua per
gunta disse que o sector da 
previdl!nC'ia rural passou para 
as Caixas de Previdflncia. 

lsso e exacto se falarmos de 
gestao do regime. 

Mas nao o e se considerar
mos que as Caixas niio vao 
substituir-se b Casas do Povo 
na presta~iio de serv~os de 
seguran~a social, sobretudo 
no me:o rural. 

Quer dizer que sao as Casas 
do Povo que vao continuer a 
funcionar como terminais das 
catxas, sob a gestao destas. 
como ja hoje estiio. alias. sob 
a sua coordena~iio nessa ma
teria. 

Po<le dizer-se, por isso. que 
na maior parte dos casos as 
pessoas niio iriio aperceber-se 
de qualquer mudan~a nesse 
campo, a niio ser que a trans
ferencia de gestao influa ime
diatamente - 0 que niio e 
muito provavel -no funcfona
mento dos servic;os. 

A modi,fica~iio mais impor
tante e a que resultlf da aber
tura das Casas do Povo a no
vas fun~oes e actividades, no
meadamente as relacionadas 
com os servi~os publicos. os 

Dr. llcfnlo Mertlne, 
preeldente de Junte 
Centre! d.. c ... , do 
Povo. 

quais viio passar a dispor de 35 
uma estrutura que lhes per
mite chegar mais depressa e 
melhor junto das comunidades 
rurais. 

Para lhe dar ainda uma ideia 
da valencia das Casas do Povo 
para a solu~ao dos problemas 
das comunidades, posso dizer
·lhes que chegamos a admitir 
a possi~:Jidade de cria~iio de 
Casas do Povo junto de comu
nidades portuguesas no es
trangeiro. 

Seria uma forma institucio
nalizada de dar resposta a ten
dencia associative das nossas 
popula~toes. que se mostra 
naturalmente com maior ape
tencia quando se encontram 
deslocadas. 

E: uma ideia que podera vir 
a amadurecer melhor. 

Para ja, prevl-se que o lns
tituto em que se vai transfor
mer a Junta Central das Casas 
do Povo tenha como incum
bencia a de «colaborar com as 
entidades competentes na cria
~ao e dinamiza~ao de ltSsocia
~oes ou centros 'Culturais e 
recreativos constituidos por 
comunidades portuguesas ra
dicadas no estranqeiro». 



((Artes 
e Tradic;oes 
de Barcelos)) 

0 Centro de Estllgio de 
Educa~iio Visual da Escola 
Preparat6ria de Barcelos pro
moveu urn 1evantamento da 
arte popular e das tradi~Oes 
do concelho, trabalho que fo i 
posteriormente reunido num 
volume pub1icado pelas «Edi
~oes Terra Livre», da Direc~ao
-Geral de Divulga~iio. 

Profusamente ilustrada, esta 
obra refere-se a inumeras pe
~as do artesanato daquela 
zona minhota, das q uais po
demos ci tar, entre outras: ga
melas, «reque-reque», «Zes
-Pereiras», apitos e «almi
nhas». ca rro~as, tapetes de 
f lares, tapetes de penas, almo
fadas de penas, tamancos ou 
socos, m6veis de madeira, 
bordados a crivo e brinquedos 
de barre. 

l ivre escrito num estilo vivo 
e directo, «Artes e Tradi~oes 
de Barcelos» inclui entrevistas 
com vllrios artesiios. que alem 
de nos explicarem os seus 
processes de trabalho, recor
dam um pouco da hist6ria da 
arte popular da regiiio . 

Construc;ao 
e Reparac;ao 
de Estradas 

Cerca de treze milhoes de 
cantos viio ser investidos, no 
pr6ximo tri8-nio, na constru~iio 
e repara~iio de estradas do 
continente. 

A Junta Aut6noma de Es
tradas - segundo informa~iio 
prestada par urn dos seus ·res
ponsaveis a ANOP - prepa
ra-se para lan~ar, a partir do 
corrente ano e ate 1983, um 
plano global que compreendera 
a constru~ao de ·dez novas es
tradas, a reconstru~ao de 589 
quit6metros de rodovias ja 
existentes, a cria~ao de 51.,4 
qui l6metros de vias rapidas 
de aoesso aos principais cen
tres urbanos - lisboa e Por
to, nomeadamente- e a repa
ra~ao de mil quil6metros de 
outras estradas. 

Monumento 
a Jose Regio 
em Vila do Conde 

Por iniciativa do semanario 
regionalists <<Voz do Ave», 
que, para o efeito, abriu uma 
subscri~ao publica destinada 
a angaria~iio ·de fundos, vai 
ser erigido urn monumento a 
Jose Regia em Vi'la do Conde, 
por ocasiao do 10.• aniversario 
da morte do escritor, efeme
ride que ocorre no 'Presente 
a no. 

0 monumento, da autoria de 
urn conceituado escultor por
tugues, devera ficar implan
tado numa das principals pra
~as daquela vila. 

Entretanto, ao referido se
manario de Vila do Conde, 
localidade de onde era natural 
o autor dos «Poemas de Deus 
e do Diabo», tern chegado as 
mais entusiasticas ades<ies a 
inicativa, traduzidas no envio 
de mrlhares de escudos - re
gistaram-se perto de 50 can
tos logo nos primeiros dias 
de subscri~iio -, sugestoes e 
aplausos pela ideia. 

<<AmericanO)) Regressou as Ruas do Porto 

Perante a curiosidade gerai, 
a cidade do Porto viu reapa
reoer o saudoso «Americana», 
a celebre carruagem que, pu
xada par uma junta de cava
los, deslizava sabre carris, 
transportando os seus passa
geiros pelas ruas do burgo, 
no principia deste seculo. 

A iniciativa de fazer radar 
novamente o «Americana» per
tenoeu a Nelson lima. funcio
nario do dl!'partamento de rela
~oes pul:tlicas do Servi~o de 
Transportes Colectivos do Por
to. Nesta «viagem inaugural>>, 
entre as zonas do Castelo do 

Nova Sede 
para os Bombeiros 
Voluntilrios 
de Famalicao 

Os Bombeiros Voluntaries 
Famalicenses vao dispor, num 
futuro pr6ximo, de urn novo 
edificio-sede a construir junto 
a Estrada de Guimaraes, nas 
proximidades do n6 rodovia
rio de S. Vicente, nos terrenos 
da antiga Quinta de Sin~aes. 
A obra esta avalfada em cerca 
de trinta mil cantos, tendo 
side estipulado para a sua 
execu~ao urn prazo de 540 
dias. 

Viseu: 
Melhoramentos 
Rodoviarios 

0 pavimento da Estrada Mu
nicipa·l 587, no tro~o compre
endido entre lustosa e a E.N. 

Querjo e da Foz do Douro, 
participaram jorna1istas, res
ponsaveis pelos STCP e algu
mas crian~as. 

Com dais cavalos - vivos! 
- de for~a, o «Americana» 
entrara de novo ao ·servi~o n'o 
proximo Verao e tude indica 
oue niio serao somente os tu
ristas - a quem se destina; 
em principia, tal iniciativa -
a utiliza-lo, prevendo-se uma 
consideravel afluencia de. pas
sageiros para as simpaticas 
viagens deste velho meio de 
trans porte. 

16, vai ser alva de considera
veis melhoramentos. Efectiva
mente, a Camara Municipal de 
Viseu adjudicou ja a emprei
tada para asfaltamento do re
ferido tro~o. obra que impor
tara em cerca de 9 mil cantos. 

De salientar, a prop6sito, 
que a Estrada Municipa1 587 
fa7 liga~ao entre as EN2 e 
EN16, tratando-se de uma ro
dovia de <:onsideravel movi
mento, utilizada por varias 
carreiras de autocarros e ca
mionagem. 

lnstituto 
Universitario 
de Tras-os-Montes 
e Alto Douro 

Foi oficialmente criado o 
«Institute Universitario de 
Triis-os-Montes e Alto Dou
ro», que substitui o actual lns
t-ituto Politecnico de Vila Real. 



0 novo lnstituto tem sede 
em Braganc;:a e o seu programa 
de estudos inclui, a partir do 
corrente ano lectivo, licencia
turas em produc;:iio agricola, 

• produc;:iio animal e produc;:iio 
florestal. 

Entretanto, e enquanto nao· 
• existirem, a nivel regional, cur

sos superiores de curta dura
c;:iio, o novo lnstituto assegu
rara igualmente cursos deste 
grau de ensino, orientados por 
forma a darem prioridade aos 
problemas concretos e de apli
cac;:iio pratica na regiiio. 

Gouveia: 
Medalha de Honra 
para Vergilio Ferreira 

0 escritor Vergilio Ferreira 
foi galardoado com a Medalha 
de Honra de Gouveia, por de
cisiio da respective Assem
t leia Municipal. 

Recorde-se que, embora re
slda em Lisboa desde hll vll
rios anos, Vergilio Ferreira e 
natural do concelho de Gou
veia. 

No seguimento desta ho
menagem, o referido 6rgiio 
autllrquico decidiu criar seis 
bolsas de estudo, no valor de 
50 contos cada, para estu
dantes do ensino superior na
turais da regiiio. 

Oliveira do Hospital: 
• Obras em 

Todo o Concelho 

• Tendo como objectivo ga
ranti r, a curto prazo, o forne
cimento domicilillrio de agua 

a todo o concelho, a CAmara 
Municipal de Oliveira do Hos
pita1 adjudicou recentemente 
as obras para captac;:oes de 
llgua em Nogueira do Cravo, 
pela importAncia de 293.500$, 
S. Sebastiiio da Feira, por 
357.500$, e AvO, por 432.500$. 

Entretanto, foram igualmente 
adjudicadas, <por 80.000$00, as 
obras referentes ao poc;:o de 
captac;:iio que abastecerll o 
loteamento e a creche da La
geosa. 

Finalmente, foi publicado no 
«Dillrio da Republica» o con
curso publico das empreitadas 
de abastecimento de llgua e 
esgotos a Bobadela e S. Paio 
de Gramac;:os, e de llgua a 
Santa Ovaia, Galizes, Vendas 
de Galizes e Vila Pouca, obras 
que, no seu conjunto, iriio 
custar cerca de 30 mil contos. 

Covilha: 
Promo~o 
Turistica 
de Habita~Oes 
Particulares 

Pela primeira vez no nosso 
Pais, estll a proceder-se ofi
cialmente, na Covi'lhii, a pro
moc;:iio turistica da habitac;:iio 
particular. 

Para concretizar tal inicia
tiva. a Secretaria de Estado 
do Turismo concede empriis
timos, a baixo juro, aos parti
culares que pretendam cons
tru ir ou remodelar quartos 

para alugar a turistas nas cha
madas «6pocas de ponta», 
dada a insufici6ncia das insta
lac;:aes hoteleiras existentes na 
r&giiio. 

A iniciativa part iu -da CA
mara Municipal da Covlha que, 
nesse sentido. efectuou di li
gencias que tiveram bom aco
lhimento por parte da Secre
taria de Estado do Turismo. 
Funcionllrios deste departa
mento de Estado deslocaram
·se, entretanto, a Covrlhii para 
procederem a assinatura dos 
interessados. 

Obras 
de Saneamento 
Basi co 
no Concelho 
do Fundao 

Deveriio in1c1ar-se breve
mente diversas obras publicas, 

no valor de mais de 31 m~ 37 
contos, que recentemente to-
ram •postas a concurso pelo 
municipio do Fundiio. 

Do conjunto de obras a rea
lizer, salientam-se, pelo seu 
valor e importAncia, as cons
truc;:aes da rede de agua e 
esgotos de Pero Viseu, em
preitada orc;:ada em mais de 
17 mil contos, e das redes de 
esgotos das povoac;:oes de 
Donas, Teixugas e Chaos, que 
ultrapassam, globalmente. os 
6 mil e quinhentos contos. 

Castelejo esta tamb6m in
cluida no grupo de povoac;:aes 
beneficadas por este conjunto 
de obras, estando ai prevista 
a construc;:iio de uma rede de 
saneamento, no valor de 4 mil 
contos. 

A verba restante destina-se 
a pavimentac;:ao das estradas 
municipais de Mata da Rainha 
e Janeiro de Cima. 

Coimbra: Subsidio do FAOJ para Bandas de Musica 

0 Fundo de Apoio aos Orga
nismos Juvenis (FAOJ), atra
ves da sua delegac;:iio em 
Coimbra, concedeu um subsi
dio de 900 contos as bandas 
f~arm6nicas do distrito. 

Subsidios id6nticos haviam 
ill sido distribuidos nos anos 
de 1977 e 1978, com o objec
tivo 'de apoiar, a nivel distrital, 
as escolas de musica das filar
m6nicas. 

As principais dificuldades 
com que se debatem, neste 
dominio, as colectividades lo
cais resultam da !alta de ins-

trumentos e ·dos problemas de 
manutenc;:ao dos existentes, 
ausencia de instalac;:oes ade
ouadas, e neoessidades de 
ronovac;:iio de report6rio e de 
formac;:ao de regentes e moni
tores de bandas. 

Ao tomar esta iniciativa, o 
FAOJ pretende evitar a dete
riorac;:ao de algumas das co1ec
tividades populares do distri 
to. reorganizer e revitalizar 
outras ja dadas com extintas 
e fomentar o aparecimento de 
novos agrupamentos musicais. 
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Coral de Figueira 
de Cavaleiros 
vai Actuar na 
A lemanha Federal 

Depois 'Cio assinalavel exito 
alcan~ado no Festiva1 lnterna
cion8'1 de Folclore efectuado 
em Zagreb, na Jugoslavia, o 
Grupo Cor8'1 «Os Rurais», de 
Figueira de Cavaleiros, rece
beu ·recentemente um convite 
para <Se deslocar a Francoforte 
(Aiemanha Federal), para a 
rea'liza~ao de um conjunto de 
actua~Oes junto da comuni
ctade portuguesa ali ·residente. 

Castelo Branco: 
Repara~oes em Edificios 
Escolares 

Cerca de mil e quinhentos 
contos vao ser dispendidos 
pela CAmara Municipal de Cas
te lo Branco em obras de repa
ra~ao e conserva~ao de varias 
escolas primarias do concetho. 

Estas obras irao benef1ciar 
os estabelecimentos de ensino 
das ·loca1idades de Paiagua. 
Alma Ceda, Mata. Partida, Ti
na·lhas. Casal da Serra, Taber
na Seca, Lisga, P8'1varinho. 
Salgueiro -do Campo, Sesmo. 
Vale de Figueira e Sobreiro 
da Ribeira. 

Encontro 
de lmprensa Regional 
em Torres Vedras 

Na sequencia do «Encontro 
Nacional da lmprensa Regio
nal>>. que. conforme tivemos 
ocasiiio de noticiar em numero 
anterior. se realizou na P6voa 
do Varzim. o jornal «Badala
das». editado em Torres Ve
dras. 'Promoveu nesta cidade 
uma reuniao em que partici
param representantes dos se
guintes 6rgiios de imprensa 
regional: «Jornal de Sintra». 
«Notfcias de Loures», «Aivo
lada» (Lourinhii). «Voz do 
Mam (Peniche). «Gazeta 'Cias 
Caldas». «Noticias das Caldas» 
e «Voz da Nazare». 

Nesta ·reuniiio foram analisa
dos problemas econ6mico-fi
nanceiros comuns aos jornais 
referidos - nomeadamente 
questees •tigadas as assinatu
ras e publicidade - e deba-

tidas as rela~Oes com o Minis
terio da Comunica~iio Social 
e a Associa~iio da lmprensa 
Niio Diaria. 

Paralelamente. os represen
tantes dos citados 6rgiios de 
imprensa regional decrdiram 
adoptar uma •posi~iio conjunta 
em ·rela~iio a varios assuntos 
que se revestem de particular 
importAncia a nfvel dos dis
tritos <le Lisboa e Leirra, e que 
iriio ser abordados periodica
mente nas .piiginas daqueles 
jornais: defesa e divulga~iio 
do patrim6nio cultura'l; urgen
cia na repara~ao ou constru
~iio de diversas vias de comu
nica~iio, com destaque para a 
auto-estrada do Oeste e seus 
acessos; melhoria dos servi
~os ferroviarios e telef6nicos; 
cria~ao de escolas de ensino 
superior curto, no dominio da 
agricvltura e 'Pescas. e manu
ten~ao da Escola de Magis
terio Primario; e desenvolvi
mento turistico de toda a re
giiio. 

((Arean: Urn Novo 
Semanario Regional 

Primordialmente destin8'do a 
regiiio situada entre a Mari
nha Grande e Lisboa, foi re
centemente lan~ado um novo 
jornal ·regiona'l, de periodicida
de mensa!, ~ ntiltulado «Area». 

Editado na cidade de Torres 
Vedras, est& mensario - que 
tem dezasseis paginas e CU'i
dado aspecto griifico - e ven
dido ao pre~ de quinze es
cudos e pretende-se de Am
bito cu1tural e de analise, nele 
se destacando ·as segU'intes 
sec~ees: «Tribuna», «Dossiem. 
«Verso e Reverso». «Colunas 
e Cr6nicas». «Criatividade» e 
«Arte e Vida». 

Propriedade 'Cia Cooperativa 
de Comunica~ao e Cultura, o 
jornal «Area» podera vir a 
passar a quinzenario, caso a 
sua implanta~iio e aceita~ii'O 
correspondam as 'Previsoes 
dos seus fundadores. Os pe
didos de assinatura e toda a 
correspondencia destinada ao 
novo 6rgiio de imprensa deve
rii·o ser dirigictos para: Jornal 
«Area». Apartado 77 1 2561 
Torres Vedras CODEX. 

I 
Modemiza~ao 
do Porto de Pesca 
de Sesimbra 

As obras do porto de pesca 
de Sesimbra. a iniciar no pr6-
ximo mes de Ma·io. deverii<l 
prolongar-se •ate 1983, deven
do or~ar em cerca de 500 mil 
contos. segundo foi ·anunci'!ldo 
a imprensa. 

0 projecto inclui a constru
~iio de uma rampa de varador 
para aoesso ao parque 'de re
para~iio de embarca~oes, de 
uma nova Iota, de inst-ala~oes 
de frio e de uma muralha para 

facilitar o abastecimento dos 
barcos. 

Recorda-se que· a vila de 
Sesimbra tem presentemente 
cerca· de 2.300 •pescadores em 
actividade e um numero apro- -
ximado de trezentas em·barca
~Oes registadas. das quais me
tade com comprimento infe- • 
rior a dez metros. 

Vinho de Borba 
Ganha Concurso 

Um concurso organizado 
pela Junta Nacion8'1 de Vi
nhos, na 14.' regiiio vinfcola 
do Pais (Estremoz), teve como 
vencedor um produtor da 
Quinta do Carmo, pertencente 
a zona de Borba. 

0 triunfo agora a'lcan~ado 
pelo vinho do referido produ
tor. eng. Julio tiastos, vern 
confirmar os Axitos ja ante
riormente averbados pelo mes
mo em ·competi~iio com as 
melhores cepas da regiiio vini- . 
cola do Alto Alentejo. 

TORRES VEDRAS, CDM.lE 
NCM)5 RI..WtOS 

VEIHOS PROBLEMAS? 



Desvio do Curso 
do Rio Guadiana 

Foi jA aberto o !Unel que ira 
permitir 0 desvio das aguas do 

• rio Guadiana do seu curso na
tural, obra que se integra no 
projecto de aproveitamento 
hidroagricola do A lqueva. 

Recorda-se que na barragem 
do Alqueva - obra de grande 
refevilncia para o desenvolvi
mento da regiiio - foram ate 
agora investidos um milhiio e 
quinhentos mil contos, apro
ximadamente. 

Segundo foi revelado pelo 
governador civil de Beja ao 
jornal «Di6rio do Alentejo». 
no decorrer de uma visita ao 
local do empreendimento, 
estao jfl concluidos os estudos 
electricos relacionados com o 
projecto e espera-se que em 
data pr6xima fiquem termi
nados os estudos agricolas. 

·Estremoz: 
Museu de Arqueologia 
e Etnografia 

0 Museu de Arqueofogia e 
Etnofogia de Estremoz encon
tra·se instalado no antigo Hos
picio de Caridade, edificio que, 
apesar dos danos registados 
em 1698, na sequ4ncia de uma 
explosiio ocorrida no castelo 
da cidade, mantem ainda mui
tas das suas caracteristicas 
origfnais, nomeadamente o 
corpo interior, alg~Hnas ranefas, 
portas e ab6bodas g6tico-ma
nuelinas. 

0 recheio deste Museu dis
tribui-se pelas sec¢se de 
arqueologia, imagin6ria, artes 
decorativas e etnografia regio
nal, representando esta ultma. 
essencialmente, as antigas ac
tividades artesanais da cidade, 
afamada pelas suas produ~aes 
de otaria popular. Todavia. 
niio existem neste Museu pe-

' ~as anteriores ao seculo XVII. 
Extremamente va1iosa e ori

ginal e a colec~iio de bonecos 
de Estremoz. de barro cozido 
e polfcromo. integrando inte
ressantes figures de presepios 
ou avulsas, tanto profanes 
como re'figiosas. 

Deoenho de ume pel'llpoctiva do barregem do Alqueve, ectutlmente em constru~o 

No nucleo arqueol6gico sao 
assinalflveis os agrupamentos 
de estelas funer6rias cristiis; 
o capite! g6tico da «Piet6». 
proveniente da antiga casa da 
Camara; o calv6rio, quinhen
tista, de mflrmore. que per
tenceu 6 desaparecida Ermida 
do Senhor Jesus dos Esque
cidos; alguns brasoes de fa
milies nobres da cidade, e v6-
rios fragmentos de talhas e 
pinturas da antiga lgreja de 
Santo Andre. 

A pinacoteca 6 constitufda 
por telas de artistas an6nimos 
de escolas •portuguesas e es
trangeiras dos seculos XVII e 
XVIII, evidenciando-se uma 
replica antiga do «Julgamento 
de Jesus». do pintor holandes 
Gerrit Van Honthorst. 

Urbanistas 
Nacionais 
e Estrangeiros 
Visitaram 
evora 

No Amb'ito do seminario so
bre «Normas Urbanisticas», 
promovido em lisboa pelo Mi
nisterio da Habita~iio e Obras 
Publicas, visitaram a cidade de 
~ora (Alto Alentejo) cerca 

de sessenta tecnicos portu
gueses e estrangeiros que ana
fisaram, em especial, o «plano 
director do concelho>>, projecto 
que e. a diversos titulos, con
siderado exemplar. 

Aos trabalhos do semin6rio 
-que decorreram no Labora
t6rio Naciona1 de Engenharia 
Csvil, integrando-se no pro
grama luso-sueco de coope
ra~iio naquele dominio-ass is 
tiram, como convidados, repre
sentantes das CAmaras Muni
cipais de ~ora. lisboa e Por
to. 

I Fechodo principii do 56 do tvol'll. 

Faro: 
I Col6quio 
dos Secretarios 
Municipais 

Decorreu em Faro, durante 
tres dias, o <d Col6quio dos 
Secret6rios Municipais, que 
reuniu 150 chefes da secreta
ria do continente, A~ores e 
Madeira. 

De entre as conolusOes 
aprovadas neste encontro, sa
lienta-se a necessidade de ser 
criado um lnstituto Nacional 
de Administra~iio Local que 
possa promover a conveniente 
prepara~iio do pessoal admi
nistrativo. Foi igualmente re
comendada a cria~iio de cen
tros de informAtica ao servi~o 
das Cilmaras Municipais, Fe
dera~oes de Municlpios e Ser
vi~os Municipalil:Bdos. dota
dos de meios tecnol6gicos que 
permitam a instala~iio de ter
minais. 

Os participantes aprovaram 
ainda •sugestoes no que con
cerne 6 utiliza~o do pr6xi
mo recenseamento populacio
nal para obter elementos de 
gestao e no sentido de se 
apressar a execu~iio mecano
gr6fica do reoenseamento elei
toral. 
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PROGRAMA 
«AQUI PORTUGAL» 
DA RADIO 
RENASCENCA 

A Radio Renascen~a come
~ou a transmitir em ondas cur
tas o pr09rama «Aqui Portu
gsh>. espeoialmente destinado 
aos emigrantes portugueses 
na Europa. 

Antecipando a programa~iio 
em onda curta que vai iniciar 
atrav6s do seu emissor pr6-
p~io de Muge - cuja manta
gem esta em fase finat -. a 
Rlldio Renascen~ transmite 
diariamente «Aqui Portuga1» 
em colabora~iio com a Rlldio 
MediterrAneo. das 15 as 15,30 
horas (T.M .G.) na banda dos 
31 metros. 

DES PORTO 
PARA 

IMIGRANTES 
Realizou-se em Lisboa a se

gunda reuni iio dedicada a ela
bora~iio do projecto sobre 
«Desporto para lmigrantes». 
que o lnstituto Nacional de 
Desportos est6 a preparar para 
o Conselho da Europa. 

Este projecto visa o estudo 
de propostas concretas - a 
apresentar a terceira confe
r6ncia dos ministros europeus 
do Desporto, que se realizarll 
em Espanha, em 1981 - para 
o fomento da prlltica despor
tiva entre as comunidades de 
imigrantes de todas as naoio
nalidades que trabalham nos 
paises membros do Conselho 
da Europa. 

Na citada reuniao estiveram 
representados dez paises. que 
se constituiram. por manifests 
vontade da colabora~iio com 
o grupo de estudos portu· 
gu6s, no denominado «grupo 
de projecto», do qual Portu· 
gal 6 membro coordenador. 

Al6m dos delegados desses 
dez paises, tambem participa
ram na reuniiio diversos espe
cialistas que traba1ham nou
tros projectos do Conselho da 
Europa, •gualmente relaciona
dos com os problemas dos 
imigrantes. 

PARTICIPACAO 
DE PORTUGAL 
NO C. I. M. E. 

• No discurso que pronun
ciou durante ·a reuniao do Co
mit6 lntergovernamental das 
Migra~toes Europeias ( CIME). 
em Genebra. o director-geral 
da Emigra~iio, Francisco Cas
so'la Ribeiro, revelou que «apos 
a decisiio do Govemo franc6s 
de introduzi r i ncentivos para o 
ragresso dos imigrantes, em 
1977, calcula-se que voltaram 

definitivamente a Portugal cer
ca de 25 mil nacionais que se 
encontravam a trabalhar na
quele pais». 

0 dr. Cassola Ribeiro de
monstrou, atraves de estatis
t icas, o retrocesso verificado 
na em i gra~iio portuguese 
desde 1973, ano em que emi
graram 79.517 pessoas, n{nne
ro que comparado com o total 
registado em 1978 ( 18.651). 
represents uma redu~tiio de 
76,5 par canto. 

0 director-geral da Emigra
~tiio salientou, ainda, que. a 
emigra~iio portuguesa para a 
Europa e, actualmente. da or
dem dos 4 por cento em rela
~iio a de 1973. sendo, na sua 
maioria. constitu!da por pes
soas que viio reconstruir o 
agregado familiar no pais onde 
reside o emigrante. 

Quanta a outros destines. 
aquele membra da detegal(ao 
portuguesa afirmou que se 
mant6m nlveis razollveis para 
os Estados Unidos e Vene
zuela, e que em 1978 se regis
tau um total de 1.300 emi
grantes para a Africa eo Medio 
Oriente. 

0 dr. Cassola Ribeiro decla
rou, por outro l&do, que «Por
tugal tem grande interesse na 
coopera~tiio com os paises de 
emigra~tiio. em particular com 
aqueles para onde se dirigem 
tradioionalmente os emigran
tes portugueses», acrescen
tando, a terminar a sua alo
cu~iio: «Tendo em conta o 
facto de que a presen9a de 
emigrantes portugueses nes
ses paises constitu-iu. ao longo 
dos anos, uma experiencia vii
lida, uma certa abertura da sua 
parte a um aumento de fluxo 
de emigrantes portugueses po
deria constituir uma forma efi
caz de auxilio a Portugal». 

Alem do director-geral da 
Emigral(iio, ~ntegravam a dele
gal(iio portuguesa a esta reu
niiio do CIME o embaixador 
Adriano de Carvalho. repre
sentant& permanente do nosso 
Pals em Genebra, e Carlos 
Castro A1meida, cons~heiro 
para os Assuntos Sociais da 
Missiio <!& Portugal naquela 
cidade su!~ta. 

AFRICA DO SUL 
Jovens Portugueses 
em Universidades 
Sui-Africanas 

A j ovem Maria Luisa ·Pes
tana obteve recentemente o 
seu diploma de bacharel em 
Direito na Universidade de 
Witwatersrand, em Joanes
burgo. Esta nossa compatrio
ts tem 22 anos e e filha de 
madeirenses, naturais da Ri
beira Brava. Foi para a Africa 
do Sui com 3 anos e ai fre
quentou o ensino primiirio e 
secundario, tencionando agora 
prosseguir os seus estudos na 
referida Universidade, com o 
objectivo de se licenciar em 
Direito. 

Por seu lado, Ant6nio Del
tim de Gouveia foi o primeiro 
portuguh a obter o diploma 
de bacharel na Universidade 
de Port Elizabeth, tendo-sa . 
formado em Psicologia. Filho 
de madeirenses e com 25 anos 
de idade, o jovem tenciona 
concluir proximamente a sua 
l icenciatura. 

ALEMANHA FEDERAL 
Filmes Portugueses 
na TV Alemii 

As pellculas portuguesas 
«Meus Amigos». de· Ant6nio 
da Cunha Telles, «Brandos 
Costumes», de Alberto Sei
xas Santos, e «Rulnas no lnte
riom, de Jos6 de Sa Caetano, 
foram recentemente exibidas 
na te'evisiio da Alemanha Fe
deral. no terceiro pr09rama 
regional da rede WDR. 

Digressao 
de Artistas 
Portugueses 

Um grupo de art istas. de 
variedades nortenhos actuou 
na Alemanha F&deral em es
pectllculos destinados aos 
emigrantes portugueses ali ra
dicados. A digressiio ine!luiu 
exibi~t6es nas cidades alemiis 



onde se tocalizam as maio
res comunidades portuguesas. 
Esta comitiva artistica era 
composta por Silita Lopes, 
Manuel Morais, Maria de Fa· 

'tima Couto, Arlindo de Oli· 
veira e o ilusionista Zenny. 

. Ensino 
da Lingua Alema 
a Trabalhadores 
Estrangeiros 

Tem-se verificado 6ptimos 
resultados na integra<;:iio de 
trabalhadores estrangeiros na 
RFA. atraves de um programa 
de ensino de •lingua alemii se
gundo anunciaram fontes ofi· 
ciais em Bona. 

0 citado programs para a 
integra<;:iio social de emigran
tes tem sido conduzido pela 
associa<;:iio linguistica «Ale· 
mao para Trabalhadores Es· 
trangeiros», fundada em 1974 
com o apoio do Ministeno do 
Trabalho daquele pais. 

Estatisticas divulgadas re· 
centemente petas mesmas fon
tes, revelaram que em 1978 
esses cursos foram frequen
tados por cerca de 15 mil es
trangeiros, enquanto em 1977 
se haviam registado 10 877 
inscri<;:oes. A maior participa
<;:iio, em 1977, registou-se por 
parte dos emigrantes turcos 
( cerca de 4.450) e gregos 
( 1.052); seguiram-se os italia
nos (1.034), espanh6is (891 ), 
jugoslavos (877) e portugue
ses (526). 

A partir do corrente ano, os 
bitos obtidos pela associa
<;:iio «Aiemao para Trabatha
dores Estrangeiros» iriio per
mitir o tan<;:amento de um 
projecto mais ambicioso: em 
colabora<;:ao com o lnstituto 
Federal do Trabalho, aquela 
-associa<;:iio pretends ministrar 
um programa de prepara<;:iio 
profissional a cerca de mil 
participantes. 

ARGENTINA 
Um Novo Jomal 

A comunidade portuguese 
da Argentina passou a contar 
com um novo 6rgiio de im· 

prensa, o jornal «Luso-Argen
tino». dirigido por Americo 
Dias e editado em Buenos 
Aires. 

Trata-se de um «peri6dico 
independente, bilingue e 
mensal, ao servi<;:o da comu
nidade» - segundo se pode 
ler no seu cabe<;:alho -, com 
atraente aspecto gratico e que 
insere noticiario particular
mente desenvo1vido sobre e 
vida associative dos portugue
ses ali radicados, para alem 
de informa<;:iio diversa sobre 
Portugal, com especial inci
dencia na actuelidade politica 
e desportiva. 

0 <<Luso · Argentino» tem 
como vice-directora Maria AI· 
bertina, sendo o seu corpo 
redactorial composto por Joa
quim Lopez Figueira, Francisco 
dos Santos, Maria de Fatima 
e Teresa da Silva. 0 jomal 
conta ainda com uma serie de 
correspondentes em varias ci
dades argentinas e no estran
geiro, designadamente no Uru
guai, no Brasil e em Portugal. 

Os pedidos de assinatura e 
toda a correspondencia deve
riio ser dirigidos para: Jomat 
«Luso-Argentino» I Calle Mon
tevideo, n.• 134 I Buenos Ai
res I Argentina. 

AUSTRALIA 
Subsidio da S.E.E. 
para Associavao 
Luso-Australiana 

A Secretaria de Estado da 
Emigra<;:iio concedeu a Asso
cia~tiio S6cio-Cultural Luso
·Australiana (ASCLA) um sub. 
sldio de 1.728 d6tares austra
lianos para a realiza<;:iio de um 
curso de ensino basico portu
guh para adultos. 

0 curso sera ministrado em 
horMio p6s-laboral, compreen
dendo quatro horas semanais 
de aulas na sede da ASCLA, 
(82. Enmore Road I Enmore). 
Para obten<;:iio de infonna<;:ees 
comptementares, os interessa-

dos deveriio contactar a Asso
cia<;:iio na morada acima indi
cada ou atraves do telefone 
516-3391 . 

Recorde-se que esta inicia
tiva da ASCLA surge na se
quencia do exito alcan<;:ado 
com a realiza<;:iio de um outro 
curso semelhante . 

BRASIL 
Programa de TV 
ccPortucalissimo)) 
no Estado do Para 

Foi ·inaugurada recentemente 
uma nova esta~tiio de TV na 
cidade de Monte Dourado (Es
tado do Para) . cuja popula<;:iio 
ascende a cerca de 130 mil 
habitantes e onde se regista 
a presen<;:a de uma numerosa 
comunidade portuguese. 

A programa<;:iio da nova es
ta<;:iio de TV - que utilize o 
Canal 27 da rede independents 
- integra a transmissiio, em 
«horario nobre», do conheci
do programa «Portucallssimo», 
que tem registado grande au
diencia e popularidade em 
todo o Brasil e 6 produzido 
pelo jornalista Graciano Cou
tinho. 

Centro 
Transmontano 
de Sao Paulo 

Esta praticamente concluida 
a constru<;:ao do edifioio-sede 
do Centro Transmontano de 
Sii'O Paulo, obra que envolve 
elevados custos e demonstra 
bem a capacidade empreen
dedora da comunidade portu· 
guesa residente naquela ci· 
dade do pais imao. 

Projectado de acordo com 
padrees funcionais da moder
na arquitectura, o edificio tem 
oito andares e inclui um saliio 
nobre. centro de actividades 
recreativas. piscinas. areas 
para a pratica de diversas mo
dalidades desportivas, restau· 
rante, centro medico equipado 
com laborat6rio, centros de 
cultura e um parque autom6-
vel para cerca de 200 viaturas. 
Porem, o aspecto mais curioso 
desta obra reside na instala-

<;:iio, no ultimo andar, de um 41 
jardim, de onde se poden~ 
apreciar um soberbo e gigan
tesco panorama sobre a ci
dade de Sao Paulo. 

ESTAOOS UNIOOS 
Noticiario 
Desportivo 

Com a participa<;:iio de 15 
equipas. 14 das quais 'POrtu· 
guesas, esta a decorrer a 
dispute do primeiro campeo
nato de futebol da «Luso ln
temacional Sports Associa
tion» (LISA) do Estado de 
Nova Jersey. 

Por 'Outro lado, tambem em 
Nova Jersey, Joiio Campos, 
antigo pescador de Peniche, 
foi o vencedor do quinto con
curso anual de pesca despor
tiva de mar, organizado pelo 
<<Lar dos Leoes», totalizando 
1.014 pontos, em 47 concor
rentes. Nesta prova, curiosa
mente, o maior exemplar (com 
quatro quilos de peso) foi 
pescado por uma menina de 
doze anos, Manuela Oliveira, 
que garantiu, assim, o quinto 
Iugar da classifica<;:iio geral e 
a conquista do primeiro Iu
gar da sua categoria. 

Obra de 
Jose Rodrigues 
Migueis 
Estudada nos E.U.A. 

0 eacritor Jos6 Rodrigue. Migutia, 
numa gravure da autoria de Man~~et 
CabonM. 

Na colec<;:iio «Romance Mo
nographs». editada pela Uni
versidede de Mississipi, foi ha 
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tempos pub'licado urn estudo 
de John Austin Kerr Jr. inti
tulado «Migueis- To the Se
venth Decade». Desde ha 
muito que o autor deste 1ivro 
vern consagrando a obra do 
romancista Josll Rodrigues 
Migullis urn profundo trabalho 
de investigac;ao, que iniciou 
com uma dissertac;ao apresen
tada na Universidade de Wis
consin, sob Q patrocinio de 
Jorge de Sena - quando este 
era ali professor -. e que 
agora culmina com o citado 
ensaio. 

Por outro ·lado, Raymond 
Sayers, professor no Queen's 
Co-llege, dedicou recentemente 
ao estudo -de J. A. Kerr Jr. 
uma analise extensa e inte
ressada que veio a publico na 
«Analytical & Enumerative Bi
bliograph», pondo em relevo 
a meticulosidade informativa 
dos trabalhos daque·le ens·aista 
sobre a obra de Josll Rodr-i
gues Migueis e a •largueza de 
interpretac;ao que os envolve. 

No seu comentario, o prof. 
Raymond Sayers na•o deixa de 
salientar que Josll Rodrigues 
Migullis - agor-a com 78 a nos 
- continua em plena activi
dade cria:tiva, constituindo a 
sua obra a consagrac;ao do 
«mais cosmopolita e mais in
telectual dos escritores por
tugueses» do nosso tempo. 

Evocayao 
dos Pioneiros 
Portugueses 

Tendo com tema central 
«A Coroa e as Rainhas das 
Festas do Espirito Santo», a 
acc;ao 'dos pioneiros portu
gueses no norte da C-alifornia 
e evocada num museu recen
temente inaugurado em Fern
dalle, zona onde vive nume
rosa comunidade portuguesa e 
luso-americana. 

0 programa de exposic;ees 
deste novo museu e dedioado 
a actividade dos piooo.iros re
presentatives dos •princtpais 
grupos lltnicos que contribui
ram para o desenvo'lvimento 

daquela reg1ao norte-ameri
cana, com ·destaque para o·s 
portugueses, ang1o-saxonicos 
e dinamarqueses. 

Liga das Sociedades 
Fratemais do Estado 
da California 

w w 
A P.U.M.E .C. 

I.D.E .S 

L.uso·Ame,•can 
Fratetna.l FeclerattOO 

s.e.s 

S.P.RS I. 

U.P.E.C. 

UP.P.E.C. 

Foi empossada a nova Di
recc;ao da «Liga das Socie
dades Fraternais Portuguesas 
Beneficentes do Est·ado da Ca
lifornia». 

Recorde-se que a referida 
Liga ll composta •por sete So
ciedades Fraternais que, no 
seu conjunto, representam 70 
mil assooia:dos e disp6em de 
cerca de 500 sucursais na· 
quele Estado norte-americano: 
a APUMEC, com sede em 
Oakland, a IDES (Haywar-d), 
Federac;ao Fraternal Luso
·Americana (O-akland). SES 
(Santa Clara). SPRSI (Oak· 
'land). Uniao Portuguese do 
Estado da California (San 
Leandro) e -a Uniiio Portu· 
guesa Protectors do Estado da 
California (Oakland). 

A actual Direcc;ao da Ltiga 
e presidida por John L. Av.lla 
(IDES) e ·integr-a os seguintes 
membros: Marie I. WHson 
(Vice-Presidente/SPRSI). Ro
drigo Alvernaz (Seoretario/ 
/FFLA). Lena D. Fraga (Tesou
reira/UPPEC). Antonio C. Car
doza (director/SES). Everett 
Swayze (director/UPEC), e 
Jacl<lie Montero (director/ 
/APUMEC). 

((The Portuguese 
Tribune)) 

«The Portuguese 'fribune» 
(A Tribuna Portuguese) e o 
titulo de urn novo semanario 
de lingua portuguese que co
mec;ou a ser publicado em 
San Jose da California, sob a 
direcc;ao de Joao Brum e 
tendo Duarte Santos como 
editor. 

tfi5Une 
0 numero de ensaio <lo 

novo jornal - que se define 
como «semanario independen
te ao servic;o das comunida
des de lingua portuguese -
inclui mensagens do embai
xador de Portugal em Washin
gton, dr. Joiio Hall Themido, 
e do consul-geral em S. Fran
cisco, dr. Josll. M. Barros 
Queiroz, e integra para atem 
de artigos de diversos co1a
boradores, secc;6es dedicadas 
ao ensino bilingue e a divul
gac;iio da cultura portuguese 
nos EUA. 0 referido numero 
zero de «The Portuguese Tri
bune» insere, igualmente, de
senvdlvido noticiario sobre ·o 
nosso Pais - com especial 
destaque para as Regioes Au
tonomas dos Ac;ores e da Ma
deira - e a v ida assooiativa 
da comunidade portuguese re
sidente na California. 

De salientar, como curiosi
dade, a inserc;:iio de urn <<fac
-simile» de «A Voz Portugue
sa». o primeiro jornal em ·lin
gua portuguese que ·se publi
cou naquele Estado norte-

-amer.icano, sob a direcc;ao de 
Manoel St<one, em 1887. 

Os pedidos de assinatur-a e 
toda ·a correspond~ncia para 
este novo jorna'l deveriio ser 
enviados <para: <<The Portu: 
guese Tribune» - P.O. Box 
3477</San Jose, CA 991'56/ 
/EUA. 

Centenario 
da Chegada 
dos Portugueses 
ao Hawai 

0 chafe do Estado-Maior da 
Armada, almirante Sousa Lei
tao, recebeu, em Lisboa, o 
consul honorario de Portugal 
no Hawai e governador da 
Cruz Vermelha Americana, 
John H. Fel•ix, bern como a 
presidente da Comissao da 
Heranc;a Portuguesa no Hawai, 
Edna Rebello Ryan. 

Os visitantes vieram expres
ser os seus agradecimentos 
pela pronta e importante cola; 
borac;iio da Marinha Portugue
se nas cerimonias comemora
tivas do centenario da che
gada a Honolulu dos primeiros 
colonos portugueses, aconte· 
oimento que representou o ini
ciou da emigrac;:iio organizada 
de portugueses para aquele 
Estado norte-americano. Re
corde-se que nas citadas co
memorac;oes - realizadas em 
197·8 - participou o navio
·escola «Sagres». 

FRANCA 
Uma lniciativa 
do Rotary Clube 
de Aveiro 

0 Rotary Clube de Aveiro 
procedeu ao envio para Franc;a 
de 200 livros, destinados a 
filhos de emigrantes portu-· 
gueses radicados naquele pais. 

Em 'Cieclarac;6es ao «Diario 
de Coimbra», urn membro do 
clube revelou que esta inicia
tfva se integra no Ambito de 
urn programs de apoio as 
crianc;as que os rotar'ios avei
renses decidiram encetar, ten
do como principal objective, no 
caso das crianc;:as portuguesas 
residentes no estrangerro. 



manter os vlnculos de 1iga~io 
destas com o seu pais natal. 

0 mesmo informador rave
lou. por outro lado, que v6-
rias associa~6es portuguesas 
~m Fran~a viio receber proxi
mamente equipamento e ma
terial dwerso oferecido por 
clubes rotilrios franceses. 

<<Guia Juridico 
e Sociah• 

Foi recentemente edita<to 
em Fran~a um «Guia Jurldico 
e Sooi&l» destinado. principal
mente, aos trabalhadores por
tugueses ali residentes. 

A obra 6 da autoria de A . de 
Almeida e tem 4!35 paginas. 
abordando pormenorizadamen
te aspectos da legisla~iio fran 
cess e portuguese que se re
vestem de particular interesse 
e actualidade para os nossos 
compatriotas imigrados. 

De f6cil consulta e manifesta 
utilidade, este <<Guia Juridico 
e Sociah> custa 50 francos 
franoeses e pode ser pedido 
para a seguinte direc~iio: Mme. 
Aolim Ramos - 9), Rue de Ia 
Jonquiilre - 75'017 Paris. 

Coopera~iio Sindical 

Tendo em vista estabelecer 
<<as hnhas mais convenientes 
para a defesa dos intereesses 
dos trabalhadores portugueses 
emigrados em Fran~a». deslo
caram-se a Lisboa represen
tantes das tres maiores orga
niza~oes sindicais francesas 
(CGT, CFDT e FEN), a convite 
da Confedera~ao Geral dos 
Trabalhadores Portugueses/ln
tersindical. 

Durante a sua estada na ca
pital portuguese, Joannes Gal
lande (CGT), Hubert Lesire 
'Ogrel (CFDT) e Guy Leneou
annic (FEN) participaram em 
reuni6es com delegados da 
CGTP, para uma an{Jiise con
junta dos problemas que en
frentam os emigrantes portu· 
gueses em Fran~a. tendo-sa 
registado <<grande identidade 
de pontos de vista» entre os 
sindical istas dos dois paises. 
Segundo foi revelado a im· 
prensa, ficou deoidido que 

este tipo de contactos sera 
intensificado no futuro. 

Cat61icos Portugueses 
nm lgreja Pr6pria 
em Paris 

A igreja do <<Sacre Coeum 
de Gentilly foi formalmente 
entregue a comunidade cat6-
lica portuguesa de Paris, dan
do-se assim cumpl'imento a 
uma promessa feita 'Publica
mente em Fatima, no Veriio 
de 197·7'. 0 acto foi assinalado 
por uma concelebra~iio de 
quinze padres portugueses e 
franceses. a qual foi presidida 
pelo cardeal Marty 11 registou 
a participa~iio do bispo auxi
liar de Paris. monsenhor Pe· 
zeril, encarregado do sector 
pastoral da emigra~iio. 

Cerca de dois mil portugue
ses estiveram presentes a ce
rim6nia religiose, ca1culando
·Se que mais de tr4s mi1 aflui
ram na tarde desse dia ao 
convivio reatizado no saliio de 
festas existente no subsolo 
da igreja. 

Efectivamente. alem da igre
ja propriamente dita, o edificio 
inclui um saliio de festas. sa
las 1:fe reunioes, salas para 
catequese e resid6ncia para os 
responsaveis deste novo cen
tro cat61ico portugu6s que, a 
partir de agora, est6 ao ser
vi~o ode toda a nossa comuni
dade res'idente na capital fran
cesa. 

A responsabilidade da igre
ja de Gentilly foi entreg011 ao 
padre Manuel Soares, que e 
coadjuvado pelo padre fran~s 
Donatien Roland 

lNG LA TERRA 
Ensino do Portugu~s 

0 Consulado de Portugal 
em londres recorda, atraves 
do seu Boletim lnformativo, 
que exist11m actualmente na 
capital britAnica duas escolas 
- uma prim6ria e outra se
cundaria - onde 6 ministrado 
o 11nsino de portugu6s dentro 
do horario normal de aulas. 

Ambas as escolas aceitam 
inscri~oes de alunos portugue-

ses que pretendam aperfei
~oar o conhecimento da sua 
lingua materna. Para a obten· 
~o de mais informa~Oes, os 
i nteressados deveriio dirigir-se 
as seguintes moradas: 

-St. Thomas Schoo1 (ansi
no bbico) 
Dawes Road 
london SW6 

-St. Richard of Chichester 
School 
(ensino secundario) 
Royal College Street 
london NW1 

liUiiUAI 
Movimento para Cria~ 
da <<Casa de 'Portugah• 

A comunidade portuguese 
do Uruguai ·iniciou uma cam
panha tendente a c~ia~iio de 
uma <<Cas a de Portugal». tendo 
como principals objectivos, 
segundo se afirma numa cir
cular divulgada em Montelli· 
deo, a unifica~ao das duas 
conhecidas agremia~Cies por
tuguesas ali existentes - a 
<<Sociedade de Beneficencia 
Uniiio Portuguese» e o <<Cen· 
tro Social Portugues» - '8, 

simultaneamente, a sensibili· 
za~iio das autoridades nacio
nais para a necessidade da no
mea~tiio de um diplomata que 
assegure a presta~tiio de ser
vi~os consulares aos nossos 
compatriotas radicados na· 
quele pals latino-americano. 

Mais informa~Oes sobre 
esta campanha - denominada 
<<Movimento Pr6·<<Casa de Por
tugal» (MPCP) - podem ser 
obtidas na seguinte direc~iio: 
Cnel. Raiz 1779 bis/Montevi· 
deo- Uruguai. 

VENEZUELA 
<<Mem6rias 
e Autobiografia 
de um Emigranten 

<<Mem6rias e Autobiografia 
de um Emigrante - 1926/77'1> 
e 0 titulo de um tivro da auto
ria de Manuel de Oliveira. na
tural de Vilar do Pinheiro. 
concelho de Vila do Conde. 
e residente, desde hli muitos 
anos. na Venezuela. 

Ao Iongo das 400 ,.Sginas 43 
desta obra, agora lan~da em 
Portugal, o autor - que em 
1o979 foi cond1!corado peto 
Presidente da Republica com 
a comerlda da Ordem do In· 
fante D. Henrique - narra-
·nos uma odisseia singular e 
inesquecivel, atravessada de 
exemplos eloquentes do que 6 
a realidooe quotidians para 
muitos dos emigrantes portu
gueses espalhados pe1os qua-
tro cantos <lo mundo. e da 
sua dura luta pe'la afirma~iio 
atraves do trabalho e do cul-
tivo da solidariedade e frater· 
nidade com outros povos. 

Manuel de Oliveira, eutor do livro 
~Mem6rias e Autobiografla de um 
Emlgrante>>. 

Este livro de Manuel de Oli
veira traz-nos um testemunho 
raro e autentico daquilo de 
que 6 capaz o emigrante por
tugues. enfrentando, constan· 
temente, dificuldades e con
trariedades de toda a ordem, 
na sua procura de melhores 
condi~oes -de vida. 

Confessando, nomeadamente, 
que <<Mem6rias e Autobiogra· 
fia de um Emigrante - 1926/ 
/7'1>> 6 um livro escrito por 
quem teve <<pouca prepara~iio 
escolam e ficou marcado por 
<<uma confusiio e mistura de 
idiomas» no decurso de 33' 
anos vividos no estrangeiro. 
Manuel de Oliveira nao deixa, 
no entanto, de salientar aos 
seus leitores que publicou a 
obra <<sem a minima inten
~iio demag6gica». pretendendo 
transminr-nos. atrav6s da evo
ca~iio da sua experi6ncia <pes
soal, um reposit6rio objectivo 
da dura realidade - social, 
econ6mica e cultural- conhe
cida pQr tantos dos nossos 
compatriotas emigrados. 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ADRIL/GOMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A ReviW! c25 de Abril/Comunidades PortulliJesaS» e publirnda mensalmenle em duas tingens 
simull§nca\: uma delas, designada cEdi(:io-Europa», e distribuida de Paris para os assinanles residentcs 
em Fran~, Alcmanha Fed~l, Belgica, Luxemburgo, Holanda, lnglalcrra e Sui~a ; a outra edi(:io e 
distribuida de Lisboa para o rcsto do Mundo . 

Soli c:it:1mos, pois, que ao efectuar ou renovar a sua assinatura observe o scguiote: 

I. ASSINATURAS DA cEDI(:.AO-EUROPA» 

(JY.Jra os leitores residcnlcs em Fran~, Alemanha Feder.JI, Belgic:~, Luxemburgo, Rolanda, Ingla
lcrra e Sui~) 

o pcdido de assinatura deve scr enviado 

p:tra: Embaixada de Portugai/Revista «25 de Abrib 
6, Passage Dombaslc- 75015- Paris- Fran~ 

A importllncia deslas assinaluras deve scr enviada em cheque ou vale de correio pas..'Oados em nome 
da Embaixada de Portugai/ Revista cl5 de Abrib 

2. ASSINATURAS DE RESlDENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (excluindo 
Fran ~:1, Alernanha Federal, Belgic:~, Luxemburgo, Holanda, lngla lcrra e Sui~a). 

o pedido de rts.~inatura deve scr cnviado 

para: Sec:retarirt de Estado da Emigra(:io 
Revista c25 de Abrii/Comunidades Portuguesao 
Palacio das Necessidades - 1.• Piso- Largo do Rilvas - 1354 Lisboa Codes- Portugal 

A imporl§ncia destas assinaturas deve sec enviadaem cheque ou vale de correlo passados em nome 
da Secretaria de Estado da Emigra(:io 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
112 numerosl 

Porlug~l e Espanh~ 
Franta •••.•••..•••.....•....•....... .... 
Alemanh~ Feder~l • .• •• ••.•.••• .... • ........... . . 
Belg1ca • ... • • . ... ............. ... .. . 
luxemburgo .. .......... .... ...... . . 
Hol~nd~ .... ....... .. ......... .. ............. . 
lnglalerra ............... .. . 
Suita . . ............•.......... 
Oulros P~ises o correspondente em moed~ loc~l a 

--- K -----

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

MUlTO IMPORT ANTE 
-Nos pretos d~s m1naluras estao incluidos os portes de 

correio. 
- Hao esquecer que o deslin~tino e o remetenle devem ser 

escrllos em letr~ bem legivel, de preferencia em m~ ius
cul~s. 

- Sempre que mude de residenci~ ou dm je receber ~ Re
•ista noutro local, comunique-nos o m~is rapid~mente pos
si•el. 

- P~ ra m~ior f~cilid~de preench~ em let ra bem legi•el e 
recorte esle cuoao: 

Assinatura 0 Renovatio U Mud~n(~ de loc~l de rmp(ao d~ revista «25 de Ab rii/Co- ATENCAO 
unidodes Porlugums U !marque com XI p~ra o que envio a importancia de .......... . 

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

HOME 

IOADE ...... 

PROFISSlO . 

MORADA 

LOCALIDADE .. • 

PAIS 

- Se reside em FRANCA. AL EMANHA 
FE DER AL . BHGICA, LUXEMBURGD, 
HOLANDA, IHGLUERRAou ~UICA. en . 
vie este cupao p~ra: 

EMBAIXADA DE PORTUGAL 
6, Pass~ge Dombasle 
75015PARIS FRANCA. 

- Se res1de em PORTUGAL. ESPANHA 
ou outros paises excluindo os men
CIOnldos acima I, enm o cupao 
p~r~· 

SECRETARIA DE ESUOO DA EMI 
GRAClO 
Palltil du Nmssitades ·I.• Pill 

UIJI •• Rlras -13!14 Llsbaa 
CODEX PORTU&Al 



SISTEMA DE -POUPANCA-CREDITO• 
PARA TRABALHADORES PORTUGUESES 

RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

lnstituido pelo Decreto-Lei n.• 540/76. o sistema de 
ccPou~-Credit<)))- especificamente destin ado aos trabalha
dores portugueses res1dentes no es~rangeiro - foi j6, por di· 
versas vezes, abordado nesta secc;iio, em ann~riores numeros 
da Revista (designadamen~ nos numeros 40 e 41 ) . 

Tendo em conta as· alterac;bes sucessivamente introdu· 
zidas no diploma citado atraves de legislac;iio posterior- Lei 
n.• 21 -B/n. de 9/4/n. Portaria n.• 134/79. de Z1 de Marc;o. 
Decreto-Lei n.• 79/79. de 9 de Abril. Portaria n.• 418/79, de 
1'1 de Agosto. e Decreto-Lei n.• 316/79, de 21 de Agosto-. 
a Secretaria de Estado da Emigrac;iio elaborou uma nova Nota 
Informative sobre o assunto. 

Nessa Nota Informative da SEE- que a seguir publi
camos -. os actuais moldes de funcionamento do sistema de 
ccPoupanc;a-Credito» siio exptidtados de acordo com os se
guintes pontos: 

1. Em que consiste o sistema; 
2. Quais os beneficios a conceder; 
3. Quem pode beneticiar; 
4. Quat a comlc;iio para beneficar; 
5. De que modo pode ser creditada a conta; 
6. Quem pode movimentar a conta; 
7. Durac;iio da conta; 
8. Juros e isenc;oes dos dep6sitos; 
9. Condic;Cies em que e concedido o emprestimo; 

·10. Sisa (isenc;oes e reduc;oes); 
11 . Contribuic;iio predial ( isenc;Cies); 
12. Aplicac;iio retroactiva. 

1. Em que consiste o Sistema de ccPoupan~-Credito» 

~ um sistema ao abrigo do qual poderiio ser concedidos 
ben·eficios: 

a) Na compra ou benfeitorias de terrenos, quer para explo
rac;iio agricola directa, quer para arrendar; 

b) Na compra. construc;iio ou melhoramentos de casas ou 
andarea. quer para arrendar, quer para habitac;iio pr6pria; 

c) Na insta'lac;iio ou des·envolvimento de actividades indus
trials ou agro-pecuarias. 

•2. Quais os beneficios a conceder 

Desde que verifi1:adas as condic;bes adiante indicadas. po
_deriio ser concedidos os seguin~s beneficios: 

a) Emprest.imos de dinheiro com uma taxa de juro mais 
baixa do que a aplfcada no mercado normal; 

b) lsenc;iio de imposto de capitais nas contas de dep6-
sitos; 

c) lsenc;iio ou reduc;iio do imposto de sisa; 
d) lsenc;iio da contribuic;iio predial por determinado numero 

de anos. 

3. Quem e como P.Ode beneficiar do sistema de ~<Po~ 45 
-Credito11 

a) S6 podem beneficiar deste sis~ma os emigrantes por
tugueses, os emigrantes originariamente portugueses que te
nham adquirido a nacionalidade estrangeira e seus filhos; 

b) Os interessados que se encontrem nestas condic;bes 
teriio de apresentar os seus pedidos de emprestimo ou consti
tuir as contas especiais denominadas «dep6sitos de poupanc;a
-cr6dito>> nas instituic;oes de cr8dito do Estado ou naciona
lizadas. na Caixa Econ6mica de Lis boa;- anexa ao Mon~pio 
Geral, ou nas Caixas Econ6micas lega1mente autorizadas a 
participar no sistema; 

c) A qualidade de emigrante pode ser comprovada me
diante a apresentac;iio de carteira de residen~ no estrangeiro. 
da carteira de trabalho ou de qualquer outro documento pelo 
qual a instituic;iio ·de cr8dito depositaria se possa assegurar 
de que o in~ressado 6 efectivamente emigrante e reside no 
estrangeiro ha mais de seis meses. 

4. Qual a condi~o para poder beneficiar do sistema 

~ necessario que as pessoas acima indicadas que pre
tendam beneficiar das vantagens do sistema de ccPoupanc;a
-Credito>> ~nham constituido. nas instituic;bes de credito ja 
mencionadas uma conta especial denominada ccdep6sito de 
poupanya-CJ6diton. mesmo que niio pretendam recorrer ao 
credito. 

5. De que modo pode ser creditada a conta de dep6aito ccpou
panc;a-creditcll> 

S6: 

a) Com o contrava1or em escudos de transfer6ncias de 
moeda estrangeira efectuadas atravlls do sistema bancario; 

b) Com o contravalor em escudos de notas estrangeiras 
e outros meios de pagamento sobre o exterior de que o respec
tivo titular seja portador ou que tenha remetido ao seu pro-
curador; · 

c) Com escudos transferidos de contas de dep6sito aber
tas em instituic;Cies de credito portuguesas, mediante prova 
de que esses escudos tiveram origem em transfer6ncias do 
exterior efectuadas a partir de 114. de Abril de 19n; 

d) Com a transferencia da totalidade ou parte do saldo 
de contas de deposito de emigrantes em moeda estrangeira; 

e) Com os juros vencidos e a pagar pelo deposit6rio. 

6. Quem pode movimentar a conta de dep6sito ccpoupan~
·creditoll 

a) Os titu:lares das contas de dep6sito de poupanc;a-cre
dito podem autorizar, atraves de procurac;iio em que se especi
fiquem os poderes do procur&dor, que residentes em Portugal 
movimentem essas contas. nas condic;oes e dentro dos mon
tantes que estabelec;am, 

b) Sempre que a celegac;iio de poderes seja feita a favor 
dos c6njuges, pais. tilhos ou irmiios. pode essa delegac;iio 
constar de documentos relativos a abertura de conta de 
dep6sito; 

c) Durante o penodo de vig6ncia do dep6sito de pou
panc;a-credito podem ser livremente efectuados levantamentos 
de fundos. 
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46 7. ~io da conta de de,,sito de c<poupan~creditotl 

a) A·s c::ontas de de:p6sito de poupan~ta-credit·o sao ex
pressas em escudos e o seu periodo de vigAncia pode rr ate 
ao maximo de 5 anos, contados a 1partir -da data da sua 
<Wbertura; em qualquer momenta ·de'Ste 11eriodo pode ser con
cedido o em-prestimo; 

b) Nao sendo o 1espectivo saldo utilizado para o s·eu fim 
especifico, ao fim de 5 anos 'deve o mesmo ser transf&r·ido 
para uma conta de deplisito a or<fem ou a prazo, conforme 
o titular preferir, e cancefada a 'Conta de poupan~ta-credito. 

8. JIWOS vencidos pelos dep6sitos de ccpoupal'l!(a-creditOtl e 
isen~ de impostos 

a) Os dep6sitos de poupan~ta-credito vencem juros a taxa 
atribuida aos <fep6sitos a prazo de 180dias (actualmente 1'21%), 
que serao contados ao semestre e capit<Wiizados na pr6pria 
conta; 

b) Par ·cada pe(rado comp1et-o de um ano e um dia em 
que a conta nao registe levantamentos cr&ditar-se-1/1 um premia 
correspondente ao dife·rencfal da taxa de jura ·para os depo
sitos a mais de um a no (actual mente 20%); 

c) Os juros vencidos pelos d&'p6s·itos de poupan~ta-cre· 
dito estao isentos do imposto de capitais. 

9. Co~ em que e concedido o emprestimo 

9.1. A concessao de emprestimos no sistema de ccPou
pan~ta-Credito» subordina-se as ·seguintes ·condi!(Oes: 

a) 0 emprestimo destinar-se-a a auxiliar a constru~tiio, 

habita~tiio ou melhoramentos de predios urbanos, a aquisi~tiio 
ou benfeitorias de ·predios rustic::os, destinem-se ou nao quais
quer desses predios a habita!(iiO tpr6pria OU a explorayaO agn
cola -directa, e ainda, a auxiliar a instala~tiio e desenvolv-imento 
de actividades industriais e agro-pecuarias; 

b) 0 montante do emprestimo tem o jimite· maximo de 
1500 contos e nao pode &m caso algum exceder o dobra do 
saldo do dep6sito de poupan~ta-credito •no momenta da apre
·senta~tiio -do respectilvo p&dido, ·nem ser superior a 80% do 
valor que a fnstitui'!(iio de credno atribuir aos bens referi'dos 
na alinea anterior. Se o emprestimo s·e 'destinar a investi· 
mentos -industriais nao pode exceder ro% ·do investimento a 
realizar; 

c) 0 montante do emprestimo, acresci<fo de todo o saldo 
da conta especial de dep6sito, deve 15er utilizado, pela sua 
totalidade, no pagamento dos im6veis adquir~dos ou cons
truidos, das benfeitorias nefes efectuadas ou do investimento 
realizado; 

d) Nos casas de constru~tiio ou de meihoramentos de 
predios urbanos ou de benfeitorias em predios rusticos, a 
util i·za~tiio do emprestimo ficara condic::iona<fa a verifica~tiio do 
andamento das obras; tratan·do-se de investimento industrial, 
a referida utiliza~tiio pode-ra ticar condicionada a verffica~tiio 
da progressiva execu~tiio dos ·projectos re5'?8ctivo·s. 

·e) Os emprestrmos serao garantidos por hipoteca sabre 
OS bens de que se tra-te a favor da ktstitUi!(iiO de credito, 
podendo no entanto, aceitar-se, nos casas de creditos para 
investimento i ndustrial ou agro-·pecuario e .precedendo auto
r.iza~tiio especial do Banco de Portugal, a pre'Sta!(iio 'de outro 
tipo de garantia que ofer8!(a seguran~ta equiva'lente; 

f) 0 prazo do emprestimo nao poderll exceder 12 anos; 

g) A amortiza~tiio -sera feita, em presta~toes sucessi\las e 
iguais, de capital e juros, com prior.idade rnensal, trrmestral 
ou semestral; 

h) Os emprestimos concedidos ben·eficiam de uma taxa 
de jura- aetualmei'Q de 11,5%-que 6 inferior a taxa oor
reme no mercado, pagando o Estado a dif~ do juro. 

9.'2. Os 11imites fixados na alinea b) ·do ponto 9..1 valem 
apenas para cada conta. de dep6sito de poupan~ta-credito, po-_ 
dendo o emigrante ser titular de mais de uma conta e bene
ficando ·cada uma delas do regime do sistema ccPoupan~ta
-Credito». 

9.3. Quando se verifique que a quantia emprestada teve 
aplica~tiio diferente· da prevista na lei e no contrato, o empres
timo vence-se im&diatamente·, tornando-se exigivef o montante 
em divi<fa e cessando todas as regafias ·previstas na lei. 

10. ~oes em que se verifica a i88fl9io ou ~iio d& lisa 

a) Se o valor at·ribuido pe1as Finan~tas ·ao terreno, predio 
ou andar, para efeitos de osisa, nao exreder o montante corres
pondente ao dobra da irnportancia transferida do estrangeiro 
para rPortugal e ef&etivamente utrljza·da na aquisi~tiio, havera 
isen~tiio tota1 de si-sa; 

b) Se esse valor exceqer o montante referido no numero 
anterior, sera devida sisa apenas sabre o excesso. 

•Para exemp'lrficar, imagine,se um terreno, predio ou andar,. 
a que as Finan~tas atribuem o valor colectavel de 1<XX1 cantos. 
A s-isa a pagar '<:lepende· ·da quantia transferida -do ·e.st·rangeiro 
e aplicada na aquisi~tiio de acordo com o quadro seguinte: 

Pereenta-
gem 

Quantia transferida Valor sobre que inc ide do valor 
e epl icad a·hip6teses a Sisa do pr6dio 

lsento 
de Sisa 

5lXl <Oontos ou mais 0 (1~X500) 100 % 
400 cantos 2(X) COntOS ( 11 000---:l'X 400) 80% 
XO cootos 400 contos ( HXJ0-2'X 300) 60 % 
2(X)contos 600 COntOS {1100)-2X200) 40 % 
100 contos -&J0 COntOS (1' <XX>X2X100) 20 % 

A lei n.• 21-B/71. de 9/4/n, veio estabelecer uma impor
tante altera!(aO ·rela·ti.vamente ao Decreta-lei n.• 540/7&. e que 
deixou de ser necessaria ·pedir um emprestimo •para beneficiar 
da ·is·en~tiio ou redu~tiio de sisa e -eta contribui!(iio prediaf. Quer 
dizer, o interessa<fo pode prescindir do emprestimo, se quiser, 
que niio perde o direito •aqueles beneficios. Terc! no entanto, 
agora, que abrir sempra uma conta de poupan~ta-cre<fito. 

1 1. Cond~es em que se verifica a isenyiio de contribuiyiio 
predial 

Presentemente ja •nao s6 os prlldios adquirid:os pe1os emi
grantes atraves 'da ·poupan!(a-credito ficam isentos de contri
bui~tiio ·predial durante uns anos, mas tambllm beneficiam d e 
iseny(>es os -pre-dios par e1es construidos, com a utiliza~tao 
das verbas transferid'is (D. l. n.• 316/79, de 211 de Agosto) . 

1<1 .1 As·sim, re1ativamente aos ·im6veis adquiridos a isen~tiio 
de cont ribui~tiio pr&diai a conceder es-ta relacionada com a 



percentagem correspondente il isen~ao de sisa, nos seguirrtes 
termos: 

Pereentagem eorreapondente Registo de isen~io 
Escal6es l ose n~l o de Sou de Contribui~io 

Pred11 l a conceder 

A lgual a 100 % (•isen<;iio total) 10 <&nos 
B Entre 76 % e menos de 100 % 8' •anos 
c Eot-re 50 % e menos de 76 % 6 anos 
D Entre 2S % e meoos de 50% 41 ·anos 
£ Entre 10 % e menos de 25 % 2 anos 

Aplicando esta tabela ao exemplo indicado no numero 
anterior da ·presente Nota lnformatfva, os resultados sao os 
seguintes: 

1sen~ao de Sosa Pariodo de isen~lio 
da Contro bu<~lo Pred oa l 

100 % 10' anos 
80 % 8 anos 
60 % 6 anos 
40 % 4 anos 
20 % 2 anos 

1 1'.2 As casas constnridas pe1os emigrantes com as verbas 
transferidas do estrangeiro, tambem podem beneficiar de isen· 
,t,;iio de contribu~iio predial do seguinte modo: 

1 1 .2. 1. Os Serviyos de Finanyas apuram o valor que ser
viria de base a liquidaviio da sisa se eta tivesse que ser paga: 
conforme a percentagem que ficasse isenta de sisa assim 
serfl o numero de anos de isenviio da contribui~iio predial. 
A relaviio e estabelecida nos moldes dos quadros referidos 
em 11.1 . 

•111.22. Tal valor e apurado a data em que segundo a 
respectiva licenya. o predio seja considerado habitflvel, ou, 
quando aquela niio mencione tal data, a partir do momento 
em que a de li bera~iio ou decisiio tenha sido tomada; se a 
licenya niio for exiglvel, apura-se o valor a data de ocupaviio 
ou a data ·em que se considere concluida a construviio; 

11 .2.3. 0 valor apurado poderfl ·ser contestado atraves 
de requerimento de ava1iat,;iio do prlldio (ao abrigo do art.• 
56.• do C6digo de Sisa) no prazo de oito elias a contar da 
notificat,;iio aos interessados. mas apenas com vista a redut,;iio 
do factor de capitalioza~iio. 

11 .3.Quer ·se trate de pr6djos adquiridos quer de pr8dios 
construidos pelos emigrantes, os interesaados deverio requenw 
a iaenyio de contribuit,;iio predial ao Chefe da Repartiyao de 

· Finanyas da flrea de situa~iio dos pr6dios, juntando ao reque
rimento a licence de habita~iio. os documentos comprova-

tivos dos arrendamentos se o pr6dio se encontrar arrendado 4 7 
a data do pedido e os documentos necessflrios passados pela 
institui~o de credito respectiva, no caso de estes niio terem 
sido ainda apresentados na Repart~iio de Finant,;as. 

11 .4 0 periodo de isent,;iio de contribuit,;iio predial con
tar-se-fl consoante os casos. a parti r da data de aquisit,;iio 
ou da data em que, segundo a licent,;a. o predio seja consi
derado habitavel; quando a lioent,;a niio for exigivel o periodo 
de isenyiio conta-se a partir da data da ocupat,;iio ou da data 
em que se considere conclufda a construyiio. 

1 2 Apli~lio retroactiva 

12,1. Como 6 sabido- atrav6s da divulgat,;iio de v6rias 
Notas lnformativas sobre a mat6ria -.a Lei n.• 21'-B estabe· 
leceu que a redut,;iio de sisa e a isent,;iio por determinado 
numero de anos da contribuit,;iio predial fosse aplicavei a partir 
de 1<4 de Julho de 1976, desde que o emigrante pudesse de· 
monstrar que tinha aplicado directamente nos im6veis com· 
prados dinhei ro transferido do estrangeiro. Para fazer tal 
prova OS interessados deveriam solicitar a instituit,;iiO de cre
ditO por interm6dio da qual tivessem feito a transferencia um 
certificado da mesma, apresentando-o em seguida na respec
tiva Repartiyiio de Finant,;as. 

122.1. Tamb6m agora o Decreto-Lei n.• 316/79. de 21 de 
Agosto. veio conceder retroactivamente isent,;iio de contri
buit,;iio predial pelo periodo determinado nos termos do ponto 
11 . aos pr6dios ;. constnJidos ou em const~o. desde que 
tenham sido devidamente utilizadas, total ou parcia1mente, aos 
importiincias transferidas para Portugal a partir de 14 de 
Agosto de 1976 ao abrigo do sistema de «Poupant,;a-Credi to>>. 

Deveriio pois os interessados requerer a isent,;iio a que 
tiverem direito ao Chefe da Repartit,;iio de Finanvas da area 
da situayiio dos predios. j untando ao requerimento os do· 
cumentos referidos no ponto 1 1.3. 

12.2.2. Tratando-se de pr6dios i' construktos pelos emi· 
grantes com recurso as verbas transferidas -do estrangeiro, os 
interessados deveriam ter requerido ao Chefe da Repartiyiio de 
Finanyas da 6rea da situayiio dos pr6dios, ate 24 de Dezembro 
de 1979, niio s6 a isen~iio a que tiveram direito, mas tambem 
se for caso -disso e por consequt'lncia, a rest~o etas Wfbas 
pagas. Tamb6m neste caso teriio que ·ser anexos ao reque
rimento quer os documentos emitdos •pelo banco que compro
var a transfert'lncia, quer a licenva de habitat,;iio, quer os do· 
cumentos comprovativos dos arrendamentos, se o predio se 
encontrar arrendado a data do pedido. 

Por6m, se o emigrante tiver tomado conhecimento no 
estrangeiro nos beneficios que i he foram concedidos pelo De
creto-Lei n.• 316/79 de 21 de Agosto e nio the- tiver sido 
possivel entregar o aludido requerimento at6 24 d& Oezembl'o 
do ano transacto, ·podera enviar do estrangeiro o seu reque· 
rimento e competentes ahexos ate 18 de Janeiro de 1980, 
mas nesse caso tera que proceder ao envio atraoves do Con
sulado da 6rea da sua residAncia. 

Assine e divulgue "Comunidades Portuguesas .. 



48 Uma imagem de teO Trigo • o Joio• 
e . em baixo. o ciMIItl Manuel 
Guimaries . 

Muitos filmes t6m argumen
tos baseados em obras litera
rias ou em pe'<as de teatro. 
geralmente com o mesmo ti
tulo. 

£ o caso de «0 TRIGO E 0 
JOIO>>. filme que neste nu
mero apresentamos aos nos
sos leitores. Realizado por 
Manuel Guimaraes. este filme 
baseia-se no conhecido livro 
- com o mesmo titulo - de 
Fernando Namora. A ac'<iio de
senrola-se no Alentejo e con
ta-nos a hist6ria de um peque
no lavrador alentejano que 
viva numa courela com a mu
lher e a filha. Ele e um sonha
dor e optimista, enquanto a 
mulher e mais realists e pessi
mists ssbendo que s6 com 
trabalho se consegue veneer 
na vida. 0 filme termina com 
uma mensagem de espersn'<s 
na solidariedade entre os ho
mens. 

<<0 Trigo e o Joion 

Realiza'<ao: Manuel Guimariies 
Ano de Produ'<iio: 1965 
Fotografia: P&B (normal) 
Tempo: 1h50min. 
Tema: Drama 
Classifica~;iio Etaria: 

de 18 anos 
Principais interpretes: Eunice 

Munoz (Joana), lgrejas Caei
ro (Loas). Mario Pereira 
Barba'<as). Barreto Poeira 
(Maldonado). Maria Olguim. 
Jose Cardoso. Lidia Franco. 
Manuel Bento. Miguel Fran
co. Jose Saloio, Virgilio Ma
cieira. 

l 

-



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.3) as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

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

A correspondencia devers ser envlada para: 

(( MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 
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