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Capa e verso da capa: 

Reprodu<;ao de duas gravuras 
-- pubhcadas pel a rev•sta «Occ•· 
dente». segundo desenhos de 
A. Cazanova - alus•vas ao gran· 
d•oso cortejo civ•co reahzado em 
10 de Junho de 1880. em L•s· 
boa. no ambito das comemora
<;oes do tncentenimo de Camoes. 
Na capa. recorda·se a chegada 
do corteJO a Pra<;a Luis de 
Camoes: ao passar em frente 
a estatua do poeta. as coroas 
- algumas nquiss•mas - con· 
duz•das pelas mumeras corpora· 
<;oes que part•c•param no acto. 
•am sendo depositadas no pedes· 
tal do monumento. por entre as 
sauda<;oes da mullldao que v•to· 
nava o 1mponente prest•to. saido 
do Terre1ro do Pace. 

No verso da capa. evoca-se 
um aspecto do desf•le. vendo·se. 
em destaque. sucess•vamente. 
os carros aleg6ncos menc•ona· 
des na legenda que tambem 
reproduz•mos. 

Contracapa: 

As comemora<;oes do tricen· 
tenario da morte do autor de 
«Os Lusiadas» foram enaltecidas 
e elogiadas per d•versos 6rgaos 

da 1mprensa estrangeira. para 
alem de terem contribuido para 
a reedi<;ao e divulgat;:ao das obras 
do poeta e para a publicat;:ao de 
romances. livros hist6ricos. bio· 
grafias. pet;:as de teatro e poesias 
que tin ham como lema central a 
figura de Luis de Camoes. 

Entre as diversas mensagens 
receb•das em lisboa a prop6sito 
da efemende. destacamos uma 
carla do grande escritor frances 

Vitor Hugo - a qual reproduz1 
mos em «fac·Simlle» -. datada 
de 2 de J unho de 1880 e d•ngida 
ao IMe•ro J. Carri lho Vide•ra. pro· 
prietfmo da Livraria lnterna· 
cional. A tradut;:ao da car.ta de 
Vi tor Hugo e a seguinte: 

«Cam6es e o poeta de Portu· 
gal. Cam6es e a mais alta ex pres· 
sao deste povo extraordinario 
que, mal aparecendo no globo, 
conseguiu fazer-se mencionar 
na Hist6ria, que soube dominar 
a terra como a Espanha e o mar 
como a lnglaterra, que nao 

recuou ante nenhum aconteci· 
menlo nem se curvou ante 
nenhum obstaculo. e que saido 
do pouco. soube conquistar 
tudo. 

N6s saudamos Cam6es. 
V1ctor Hugo>> 

Verso da contracapa: 

Na c1dade do Porto e no Brasil 
- espec1almente no R10 de Ja· 
ne1ro - as festas do tncente· 
nario de Camoes revest1ram-se 
1gualmente de part1cular rele· 
vanc1a . A prime•ra gravura que 
reproduz1mos - origtnalmente 
pubhcada na rev1sta <<0CCI· 
dente» - . mostra·nos urn 
aspecto do Palacio de Cnstal do 
Porto. fest1vamente 1luminado. 
na altura do lancamento do fogo 
de art1ficio. na no•te de 1 3 de 
Junho de 1880. 

De entre as celebra<;oes leva· 
das a efe•to no Rio de Jane1ro. 
na mesma data. sobressa•u a 
grandiosa regata reallzada na 
Baia de Botafogo. da qual pode· 
mos ver urn aspecto na segunda 
gravura. •gualmente extraida da 
revista <<Occidente>> e elaborada 
a partir de uma fotograha obllda 
no local. 

Colaborac;io fotogrifica: Agencta ANOP. «A Capuab), <<D11tno de Notk•as)). O•recc;ao·Geral da O•vutga<:ao. Gab•nete para a 
PesqUISa e Prospec~ao de Pelr61eo. Centro de Documenla~ao e lnforma~~o da Olfeccao·Geral de Ordenamento e Gestao 
Florestal. M~no de OINelfa e Ant6n1o Manuel 
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0 Primelro--Miniat"ro, Francleco s• Carneiro, ao lntervir na AaMm~a da RepUblica. durante o dabate pertamentar aobra o Programa govamamentat Na banc:ada 
do Govamo. aatlo praaantaa dlvaraoa mambroa do Ex.cutlvo. 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
APROVOU 0 PROGRAMA 

DO VI GOVERNO 
CONSTITUCIONAL 

Por 128 votos contra 1'13. a Assembleia da Republ ica aprovou a mot;:Ao de con fian t;:a apresen
tada pelo IV Governo Constitucional, reconhecendo. assim. expressamente, que «ele tem 
as condit;:oes necessarias para executar as medidas politicas e legislativas constantes 

Em sessao antenor os parlamentares 
haviam ja votado. ma1oritariamente. con
tra as mo<;:oes de rejei<;:ao ao Programa 
do Executive apresentadas a Assembleia. 

do seu Programa». 

separadamente. palo PS e pelo PCP. 
Ass1m. contra a · mo<;:ao de rejei<;:ao 

patrocinada pelo PS. votaram 75 
deputados do PSD. 43 do CDS. 5 do 

PPM e 5 independentes reformadores. 
num total de 128 parlamentares. todos 
quantos constituem a maioria parlamen
tar da Alian<;:a Democratica 



A favor desta mocao votariam 72 
deputados do PS. 44 do PCP. 3 do MOP 
e o deputado da UDP. num total de 
120 votes 

A mo~ao de rejei~ao do PCP foi 
apoiada pelos seus proponentes. pelo 
MOPe pela UDP. com abstencao do PS 

A derrota das duas mo~oes de reJeo~ao. 
que era 1a toda como cena mesmo antes 
do tonal dos debates. foi possivel gracas 
~ maiona absoluta que a Alianca Demo
crauca coliga~ao dos partodos que 
apoiam o Governo - tem na Assem 
bleia da Republica. 

0 final dos debates foi assinalado 
pelas interven~oes dos secretarios-geraos 
dos dois principais partidos da Oposic;:ao 
(PS e PCP). do representante da Alianca 
Democratoca e do Primeiro-Monostro 

Milrio Soares, secretario-geral do PS. 
afirmou que o seu partido. embora na 
Opos• ~ao. nao lara obstrucao sostematoca 
ao Governo. mas permanecera vigilante. 
advenondo contra os «perigos» de uma 
tentatova de revosao da leo Eleotoral. 
o que. segundo ele. pode conduzor a um 
«confronto onstltucionaht. 

Alvaro Cunhal. secretario-geral do 
PCP. acusou o Executive de. com o seu 

Programa. pretender violar a Constotuoc;:ao. 
nomeadamente no que respeita ~s nacio
nalizac;:oes. a reforma agraria. a banca 

e aos seguros. lembrando. a prop6soto. 
que nao basta dizer que se respeota 
a leo Fundamental. quando por actos 
se faz o contrario 

Carlos Macedo, falando em nome da 
Alianca Democratica. acentuou que o 
Governo. apoiado por esta. nao ora reahzar 
uma mera administracao do «statu quo». 

poos o mandate que recebeu do povo 
portugues. atrav~s do voto. foo no sentodo 
de operar mudancas 

0 Primeiro-Ministro. Francosco Sa 
Carneiro. depois de refutar as acusa,:oes 
da Oposi~ao de que o seu Executovo 

0 do. Leonardo lllbeiro de Almeida, edvogado a m•mbro fundador do PSD, i o novo pr .. ldent• da 
Aa .. mb'ale de NepUbf~. urgo per a o qual fol .-..to por 1 29 votoa, contra 1 19 r~latadoa pelo outro 
eendldato. o dr. Te6filo Car"Val'to doa Santoe. prea&ct.nta cea .. nte. que foi propoato pelo PS. ParaWa· 
m.,ta, oa Hput.doa •~•m tam~ oa cruatro vk:a~praaident.a propoatoa: Nuno Rodriguaa do a 
Sentoo (f'SDI, Antl>nlo Ameut (PSI, Jo .. Vltorleno tPCPI • Martino c .... vercle (CDSI. 

ira fazer pairar «amea~as e cataclismos 
sobre o regime democratico». assegurou 
que ira. sim. trabalhar honestamente 
«para realizar aquilo que os Governos 
anteriores nao foram capazes». Os argu
mentos da Oposicao - observou Sa 
Carneiro - «nao sao obstaculo para 
um Governo que ~ forte gracas ~ maioria 
e s6 pode sentor-se fragil perante a 
enormidade dos problemas a enfrentar.. 

ASPECTOS MARCANTES 
DO PROGRAMA GOVERNATIVO 

0 Programa do Governo. apresentado 
pelo Primeiro-Minostro a Assembleoa da 
Republica. contempla as opcoes governa
tovas referentes. nomeadamente. ~ Orga
nozacao do Estado Democrauco. Politica 
Econ6moca e Socoal. Educa,:ao e Ouali
dade de Vida 

Ao Iongo das 86 paginas do Programa. 
um dos aspectos de maior ompacto diz 
respeito a nova del imita~ao dos sectores 
publico e privado. Outre aspecto mar
cante relaciona-se com o desenvolvi
mento da autonomia dos Acores e da 
Madeira. o novo estatuto organico para 
Macau e a defesa da autodeterminacao 
de Timor. 

No ambito da Admon1stra~ao lnterna. 
por exemplo. «serao propostas pelo 
Go11erno novas formas de panocipa~ao 
democratica e altera~oes ~s Ieos em vigor». 
visando a «elabora~ao do regome jurfdico 
do referendo como processo dorecto de 
consulta ao eleitorado sobre questoes 
fundamentais da vida colectiva ou da 
organizacao do Estado e a revisao das 
leis eleitorais e da lei dos partidos 
politicos». 

Quante ~ polftica definida para a 
Agricultura e Pescas. «O Governo ira 
ultimar os processes de devolu,:ao de 
terras e alterar a leo de bases gerais da 
reforma agraria» 
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4 «UMA POLITICA EXTERNA 
CLARA E SEM AMBIGUIDAOES» 

No sector da polftica externa. o Pro· 
grama aponta para uma polittca «clara 
mente pr6-europeia e pr6-ocidental» que 
tera, no plano imediato e como «priondade 
das prioridades». a rapida e plena inte . 
grat;ao de Portugal na CEE. Por outro 
lado. o Governo procedera a um reexame 

no exterior e perturba o funcionamento 
interno do Estado». 

A INTEGRACAO EUROPEIA 

Reportando-se a adesao de Portugal 
ao Mercado Comum. que mststtu ser 
uo pnnctpal objectivo internactonal» do 
actual Governo. Freitas do Amaral disse 
que · ela nao significa uma «aceitat;ao 

Com essa atttude. pretende-se comple
mentarmente proceder a um reexame 
global das relat;oes com a Uniao Sovietica 
nos pianos diplomatico. cultural e comer
cia!. Ouanto as futuras relat;oes com os 
paises africanos de expressao portuguesa. 
o ministro declarou que elas se irao 
processar no senttdo de «manter e apro
fundar as relat;oes especiats de amizade 
e cooperat;iio apontadas na Constituit;ao». 

0 Vk:e· Primelro-mlniatro • miniatro doe N-vocioa Eatrangeiroa. Dktvo Freitaa do Amaral, defanct.u, na aua intarve~h. o CS.a.nvolvimanto de uma politiee 
axtarna •otc:laramenta pr6 .. uropeia a pr6-oc.ident•h•. tendo como «prioric:t.de daa pt"iortdadea• a pt.na integr~io do no.ao p,eia na CEE. 

global das relat;oes com os paises do 
Pacto de Vars6via e apoiara. sem reservas. 
«O refort;o da NATO» e a promot;ao da 
lingua e cultura portuguesas. Estas coor
denadas fundamentais da politica externa 
portuguesa foram sublinhadas pelo minis
tro dos Neg6cios Estrangetros. Freitas 
do Amaral. na intervent;ao que fez perante 
a Assembleia da Republica. no mfcto 
do debate sobre o Programa. 

Frettas do Amaral acentuana. no seu 
dtscurso. que e prop6sito do Governo 
«conduztr uma politica externa clara e sem 
ambiguidades». sem «qualquer trat;o de 
terceiro-mundismo. de nao alinhamento. 
de reserva ou distanciamento face as 
nossas solidariedades atlanticas. cons
cientemente aceites e livremente manti
das» Acrescentou. a prop6sito. que «nesta 
ordem de tdetas. o Governo assumtrA 
plenamente a direct;iio da polittca externa 
do Pais. como estipula o texto consutu · 
ctonal. e opor-se-A a polittca de dtplo· 
macias paralelas. que despresttgia o Pais 

restgnada de uma untca safda possfvel. 
mas a escolha livre e esclarecida da 
melhor solut;ao entre vllrias por que 
poderfamos optar». Oaf que. pela pri
meira vez no nosso pais. tenha sido criado 
no elenco governativo o cargo de secre
tario de Estado da lntegrat;ao Europeia 
e se tenham concentrado nas maos de 
um ministro as responsabtltdades da 
polfttca externa e da integrat;ao enropeia 

0 titular da pasta dos Neg6ctos Estran
getros referiu-se. mats adtante. a sttuat;iio 
internacional. que constderou «multo deli
cada e preocupante». sobretudo pela 
tntervent;ao sovietica no Afeganistao. 
«aut~ntico golpe de Estado ex6geno». que 
constituiu uma «frontal violat;ao da Carta 
das Nac;:oes Unidas e das demais normas 
internacionais». Sobre este assunto. Freitas 
do Amaral concluiu que fot. pois. para 
«testemunhar a reprovat;iio publica das 
autoridades portuguesas» a polftica sovie
tica que o Governo chamou a Lisboa 
o embatxador de Portugal em Moscovo. 

mas que aquelas assentarao «na base 
de relat;oes entre Estados e niio em 
qualquer outra base - pessoal. partida
ria ou ideol6gica». Com os paises Arabes. 
a politica serA no sentido de ampliar 
as relat;oes extstentes e procurar estabe
lec~- las onde actualmente nao existam. 
lsto niio apenas por imperativos de ordem 
econ6mica. mas tambem em atent;iio aos 
lat;os hist6ricos que Portugal tem para 
com as nat;oes llrabes. 

0 prof. Freitas do Amaral referiu-se 
tambem a politica que. ao nfvel do seu 
Ministerio. se propoe seguir para garantir 
um efectivo apoio as comunidades de 
emigrantes portugueses. e pediu ao Par
lamento que introduza as modificat;oes 
necessllrias com vista a transferir os 
poderes legais relativos ao «Dia das 
Comunidades>> da compet~ncia do Con
selho da Revolut;ao ou de alguns dos 
seus membros para a compet~ncia do 
Governo. • 



EGONOMIA 

A pt.taforma •·P~rod...S4~t, tipo --'eck/Up~t. que ex..cutou a pri~ra .ondag•m (2144 metroe) 
no ...tfol>o .... portu9ulo, em 1974. 

A PROSPECCAO -PETROLIFERA -NO NOSSO PAIS 
A Petrogal e varias companhias estrangeiras tem vindo 
a realizar trabalhos de prospec~;ao petrolifera nalgumas 
areas do territ6rio nacional. Paralelamente, tem sido feitas 
experiencias de prospec~;ao em zonas da plataforma conti
nental. Na sequencia destas pesquisas. tanto no mar como 
em terra firma. foram detectados elementos que permitem 
aos tecnicos referir a possibilidade de existencia de petr61eo 
em Portugal. em quantidades que poderao justificar a sua 
explora~;ao. em termos comerciais. Este optimismo e confir
mado pelos resultados das prospec<;:oes executadas na area 
de Torres Vedras, onde se recolheram algumas toneladas 

de petr61eo. 

A procura de petr61eo em Portuga.. 5 
que se iniciou na segunda metade do 
s6culo passado. foi desencadeada pela 
ex1st~nc1a de substllnc1as betuminosas. 
sobretudo asfalto. em vanos loca1s. espe
cialmente na costa ocidental portuguesa. 
Neste domln10. a primeira concessao que 
foi atribulda destinava-se a explorac;:ao 
do asfalto. num local junto ao mar. 
denominado Canto do Azeche. na fre
guesla de Pataias Desde entao. muitas 
sondagens e pesqUisas petroliferas se 
efectuaram no nosso pals. 

Ulumamente. porem. com a diminuic;:ao 
das reservas de petr61eo a nivel mundial. 
o precioso llquido tornou-se cada vez 
mais caro e a sua procura intensificou-se 
grandemente em todo o mundo e tambem 
em Portugal 

EXPERI£NCIAS DE PROSPECCAO 

Nos ulumos anos. a Petrogal e varias 
empresas estrange1ras mtens1f1caram a 

acuv1dade de prospecc;:ao petrolifera. pelo 
metodo s•smol6gico. em oito zonas dis
tmtas e em d1versos pontos da costa 
portuguesa. atravlls de uma plataforma 
sem1 submerglvel No que respeita a 
Petrogal. os trabalhos mais importantes 
de prospecc;:ao sismica efectuaram-se na 
margem sui do rio Tejo. desde Vila 
Franca de Xira ate ao Barreiro. prevendo
·Se que os resultados s6 venham a ser 
conhecidos depois de concluida a lase 
de sondagem. prevista para 1981. 

A m1ssao de procurar petr61eo nos 
lodos milenares das aguas do estuario 
do TeJO. esteve a cargo do batelao 
«Serrado)). do porto de Lisboa. que para 
o efe11o foi equ1pado com o mais sofisti
cado material de prospecc;:ao petrolifera. 
pertencente a empresa Shell. com grande 
experi~nc1a neste sector 

Os trabalhos. abrangendo uma zona 
de 200 quil6metros quadrados. consis
uram na prospecc;:ao sismica do subsolo. 
fe1ta com o apo1o de do1s computadores 
mstalados a bordo para registar os efeitos 
dos uros de ar compnmido na estrutura 
geol6g1ca do leito do rio. 

Paralelamente. uma companhia fran
cesa. tambem contratada pela Petrogal. 
efectuou prospecc;:oes geoflsicas ao sui 
da Mo1ta. nas quais os tecnicos portu
gueses depositam grandes esperanc;:as. 



6 

-~M· EcONo~" 

EquiPflmento de aondagem uVibroaeJa,• que o~rou 
em 1978 ne mergem aul do Tejo. 

A sondagem geoflsica consiste bas1ca 
mente em provocar vibra~oes no solo. 
as quais se transmitem depois ao sub 
solo. atraves das camadas da rocha. 

Essas vibrac;:oes. que se repercutem como 
uma pedrada na superficie de urn lago. 
mudam de direc~iio quando encontram 
uma superflc1e rochosa diferente daquela 
em que se propagam. podendo aung~r 
a superflcie terrestre e ser captadas por 
aparelhos especiais. Posteriormente. os 
graticos obudos determinariio se M ruga
res favoraveis a uma implanta~ao de 
sondagens de pesquisa. 

A PESQUISA NO MAR (OFFSHORE) 

Tambem no mar se tern efectuado 
prospec~oes de petr61eo. designadamente 
ao largo da Arrabida (a 13 quil6metros 
do porto de Setubal). na costa de V1ana 
do Castelo e em Ofir- Barcelos (a 18 
milhas da costa). 

Estas pesquisas foram levadas a cabo 
uulizando uma plataforma que ve1o 
expressamente da Noruega e que permue 
a execu~ao de sondagens ate aos 2500 
metros de profundidade. 0 trabalho de 
uma plataforma de petr61eo custa. em 
media. tres mil contos por dia. Na totali· 
dade. o pre~o de urn duro» eleva se 
a 1 35 m1l contos. porque. normal mente. 
as experiAnc1as se prolongam por 45 dias 

Acrescente-se. por fim. que. se vier 
a ser encontrado petr61eo em quanudades 
que rusufiquem a sua explora~iio comer
Cia!. as condic;:oes de utilizac;:ao desse 
«ouro negro» estao ja definidas. Ass1m. 
o Estado Portugues tera direito a 12.5 
por cento do volume descoberto e par
ticlpara em metade (50 por cento) dos 
direuos e obriga~oes inerentes a lase 
de explorac;:ao. que possivelmente. sera 
entregue a uma sociedade de capltais 
mistos. Acrescente-se ainda que. ll par 
tida. metade dos lucrps obtidos pertencem 
ao Estado e que as companhias envolvidas 
em activ1dades de prospec~iio niio podem 
prolongar indefinidameme o tempo de 
sondagem e de obtenc;:iio de resultados 

DESENVOLVIMENTO oA PESQUISA DE PETROLEO EM PORTUGAL 

A possibilidade de existilncia de petr61eo em Portugal 
constitui tema de flagrante actualidade, num momento 
em que os sucessivos aumentos dos pre~os do precioso 
«ouro negro», aliados ll diminui~lio das reservas petro
liferas em todo o mundo, vieram criar novas condi~oes 
- e redobradas expectativas - para o prosseguimento 
das sondagens que tilm vindo a ser efectuadas no nosso 
pals, tanto em terra firme como na llrea maritima. 

Nesta entrevista com o eng o Jorge Faria. director do 
Gabmete para a Pesquisa e Prospec~iio de Petr61eo. abordamos 
uma serie de questoes relacionadas com o assunto. 

Em slntese, como se 
tem processado, nos ulti· 
rrlos anos, o trabalho de 
pesquisa de petr61eo no 
nosso pals? 

Como sa be. a pesquisa de 
petr61eo em Portugal e mais 
do que centenaria. embora. na 
prat1ca. tenha havido longos 
perlodos (anos) sem qualquer 
activ1dade de pesquisa. 

Estas grandes interrupc;:oes 
tern s1do sobretudo consequen
Cia da pouca aten~iio que os 
poderes publicos conferiram 
a este problema. talvez influen
ciados pelo baixo custo do 
petr61eo e pela !alta de voca
~ao do departamento entao 
oficialmente competente na 
materia 

Se exclu1rmos a actividade 
p10neira verificada na segunda 
metade do seculo XIX. em 
que urn punhado de entusias
tas se raventurou• numa pes-

quisa que sucumbiu a mingua 
de meios. toda a pesquisa 
ultenormente verificada s6 foi 
possfvel gra~as ao interesse 
de entidades estrangeiras. que
dando se a administra~iio por
tuguesa numa situa~ao estatica 
de mero controlo com os redu· 
zidos meios que possufa e que 
nunca procurou desenvolver. 

Assim e que se desenvolveu 
a pesquisa de petr61eo em 
terra no perfodo correspon
dente a vigAncia do alvara 
n.0 2138 (7 de Abril de 1938 
ate 29 de Maio de 1969). 
Paral1sada em 1963. por falta 
de recursos. s6 em 1969. isto e. 
seis anos depois. e que o 
Governo declarou caduco o 
alvara no 2138 e libertou as 
areas potenc1almente petroli
feras para outros pesquisa
doresl 

Nao obstante. algum tra
balho util fo1 realizado. em 
espec1al durante o periodo em 

que fo1 detentora do alvara 
2138 a Companhia dos Pe· 
tr61eos de Portugal (sucessora 
da Anglo-Portuguese Oil Com
pany) 

0 esp61io resultante deste 
trabalho constitui importante 
base de estudo que o Gab1nete 
para a Pesquisa e Explorac;:ao 
de Petr61eo procura reaver, 
como a 1ei determina. mas 
nem sempre com exuo. dado 

ANOS 

1939/1947 

A.P.O.C. 

1947/1955 

C.P.P. 

1955/1959 
C.P.P.+ 
+M.E.P.I. 

1960/1961 

C.P.P. 

1962!1963 

C.P.P. + COPEFA 

TOTAL 

500m. 

12 

2192 m 

24 

6 300m. 

3 

1 430 m. 

10 

710m 

49 

10632m 

os obstaculos que o depar 
tamento de Estado emiio com· 
petente na materia tern posto 
a sua mtegral transferenc1a 

Resumidamente. a parte ma1s 
1mportante desse esp6ho pro
vern da seguinte act1v1dade 
que se desenvolveu ate 1963 

-59 meses/equipa de pros
pec~ao gravimetrica: 1.2 me 
ses/equipa de prospec~ao 
magnetica: 88 meses/equipa 
de prospecc;:ao sismica. 0.6 me
ses/equipa de prospec~iio ra 
d1oactiva aerea; 19 meses/ 
/equipa de prospec~ao radioac
uva terrestre. 

Quando da declarat;:iiodecadu
cidade do alvara n.0 2138 (29 de 
Ma1o de 1969) ja se venficava 
urn elevado interesse por parte 
parte de varias dezenas de em 
presas petroliferas em pesqu1sar 
petr61eo em Portugal. tanto na 
area emersa (onshore) como na 
imersa (offshore). Todavia. nessa 
altura. a administra~iio portuguesa 
nao se encontrava dotada nem de 
estrutura organizativa. nem legal. 
nem mesmo de meios humanos 
para poder actuar! 

PRIMEIRAS CONCESSOES 
NO «OFFSHORE» 

Finalmente. perante a pressiio 
das empresas candidatas face 
a lnoperancia do departamento 
entao competente na materia. 
o Secretano de Estado da Indus 
tria houve que proferir urn des
pacho. em 30 de Maio de 1973. 
criando urn Grupo de Trabalho 
que. sob a sua supervisao directa. 
concluiu todas as negociac;:oes 
em 30 dias. apresentando. em 
resultado. propostas para outorga 
de concess6es no «offshore». 

0 dinamismo entiio imprim1d0 
resultou na assinatura dos pn
meiros contratos em 31 de Agosto 
do mesmo ano. 

Ass1m. niio considerando uma 
prospeocao geofisica previa ll 
outorga de concess6es. concre 
llzada em 1969. arrancou-se com 
a prospecc;:ao e pesquisa de pe· 
tr61eo na area marinha portu· 
guesa. em que estiveram envol
vidas. ate 31 de Dezembro de 
1979. 13 empresas petroliferas 
(das quais triis portuguesas) que 
actuaram em 30 areas de con
cessiio. totalizando 22 709 km2 

N.• DE SONDAGENS METROS FURADOS TOTAL 

500 1000m. 1000/ 2000 m. 2000 3000m. 3000 4000m. Sondagen M etros 

13 3 356m 
1164 m. 

4 6 
35 19 963 m. 

2 99!:> m. 8328 m. 2 340m 

6 4 3 
17 30854 m 

693m 9048 m. 9159 m. 10 524 m. 

12 2 686 m 
623m. 1 363m. 

3 2 
5 9 886 m. 

4 395m. 5 491 m. 

6 17 7 3 82 

4 311 m. 24 298m. 16 990 m 10 524 m. 66 755 m 

A.P 0 C • ANGLO PORTUGUES£ OIL COMPANY ME PI. • MOBIL EXPLORATION PORTUGAL INC 
C P P • COMPANHIA DOS PETROLEOS DE PORTUGAL C 0 P FA • COMPAGNIE DES P£TROLES fRANCE-AFRIQUE 

Os pnnc1pais trabalhos efec
tuados na area totalizaram 
21 336 km de perfis sismicos e 
22 sondagens (tres foram suces· 
sivamente abandonadas por mo
uvos mecanicos antes de atin
girem os objectives). num total 
de 53 803 metros de prospec~ao 

Presentemente niio ha qual· 
quer actividade de pesquisa de 
petr61eo no «offshore» portugues. 
sendo de prever. contudo. que 
dentro em breve se iniciem nego
Cia~oos para outorga de novas 
concess6es no «offshore» algar • 
v10. area de renovado interesse 
ap6s a descoberta de gas. em 
1978. na vizmha baia de Cadiz. 

Pelo que respeita ll area ter • 
restre (onshore). niio obstante 
o Interesse manifestado por varias 
empresas ja em 1969. o certo 
e que s6 f01 possivel inic1ar 
negocia~6es em 11 de Novem 
bro de 1974. e isto porque s6 
no ultimo trimestre desse mesmo 
ano foi possivel ao Grupo de 
Trabalho preparar legislac;:ao ade· 
quada que foi promulgada em 
16 de Outubro sob a forma de 
Oecreto-Lei no 543/74 

Ass1m. em Fevereiro de 1975 
foram apresentadas ao Governo 
propostas para outorga de con
cess6es na area «onshore». em 
que passavam a estar envolvidas 
sete empresas. das quais duas 
portuguesas. a operar em cinco 
areas de concessao num total 
de 4284 km2. Esta proposta. apre
sentada em perlodo conturbado 
de politica portuguesa. nunca 
chegou a ser apreciada. gorando· 
-se uma oportunidade de retoma 
da pesqUisa «onshore» em cond1· 
~ excepcionais. 

Nova proposta apresentada em 
Outubro de 1976. agora sob 
a forma de contrato de presta~iio 
de serv1c;:os. acabou por niio ter 
segu1mento. 

Perto do fmal do ano seguinte 
deu se 1nicio a novo processo de 
negociac;:oes que conduziu ll 
outorga de seis areas de con 
cessao. num total de 4979 km2• 

il PETROGAL. por comratos assi· 
nados em 26 de Julho de 1978 
e 10 de Janeiro de 1979. e uma 
area de concessao. com3143 1crn2. 
ao grupo canadiano formado 
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8 pelas empresas SCEPTRE-BOW 
VALLEY e SIEBENS. por con
trato assinado em 3 de Novem
bro de 1978. 

Ate ao presente. a empresa 
PETROGAL. para o efeito asso
ciada fl SHELL PROSPEX POR
TUGUESA S.A.R.L.. realizou uma 
campanha de 193.8 km de linhas 
slsmicas no estuArio do no TeJo. 
utilizando os servi<;os da empre•
te•ra alema PRAKLA. e outra de 
165 km na margem sui do mesmo 
rio. utilizando os serv~<;os da 
GEOPHYSIOUE que utilizou o 
metodo VIBROSEIS: o grupo 
canadiano executou uma cam
panha de prospecc;:ao sismica 
de 103 km utilizando os servic;os 
da empreiteira OUEST EXPLO
RATION LTD. 

A lase de sondagens deverA 
ter inlcio no segundo semestre 
de 1980 estando previsto um 
mlnimo de quatro sondagens. 

Novas negociac;:oes para 
outorga de concessf>es em Areas 
livres do «onshore». deverilo ter 
mlc1o proximamente. 

RESULTADOS CONCRETO$ 

- Quais t~ sido os resul
tados concretos obtidos? Po
der-se-ll dizer que existem. 
em Portugal, reserves de 
petr61eo comercialmente ren
tllve is? 

-A pesquisa petrollfera iem 
caracterfsticas muito pr6prias que 
a distinguem da restante pes
quisa mineira. e de tal forma 
distintas que. por vezes. as pr6-
prias autoridades mineiras. des
conhecedoras desta especifici
dade. chegam ate a em1ur Jufzos 
errados quando se aventuram 
a penetrar num campo que lhes 
e. de facto. desconhec1d0 

E o caso. por exemplo. de 
se pretender extrair conclusoes 
do volume de trabalho jl! efec
tuado. tomando-o apenas no seu 
todo e sem ponderar o seu 
significado especffico nem as 

caracterist1cas pr6pnas da pes
quisa petrollfera 

Feita esta advert~ncia pode 
dizer-se agora que em Portugal 
existem as condic;:Oes essenciais 
para que o petr61eo possa vir a 
ocorrer em condic;:oes econo
micamente explorl!veis. Mas se 
e assim. dlf·Se-a. por que e que 
ele ainda nao fo1 descoberto 
em condic;:f>es de ser explorado? 

Antes de mais importa afir
mar-se a complexidade do pro
blema e. paralelamente. a insu
fici~ncia. ainda hoje. da informa
c;:ao obtida com a prospecc;:ao 
geoffsica em algumas das areas 
investigadas. Estas duas circuns
tancias se por um !ado dificul
tam a rapida descoberta de petr6-
leo. por outro nilo tern eviden
ciado a 1mposs1bilidade da sua 
existencia. permanecendo pois 
inalteravel o interesse pela sua 
pesquisa. 

Sendo assim. perguntar-se-a. 
tambem. por que e que no 
decorrer dos anos se volta. muitas 
vezes. a trabalhar em Areas jl! 
anteriormente pesquisadas? 

Alem do avan<;o verificado no 
conhecimento da geologia e. 
sobretudo. dos substanciais pro
gresses tecnol6gicos obtidos no 
domlnio da prospecc;:ilo geofisica. 
que viio revelando novos aspec
tos e perspectivas antes des
conhec•das. hll que ter presente 
uma caracterisuca que. sobre
tudo nos ulumos anos. vern con
dicionando a pesqu1sa petroll
fera: o interesse econ6mico. 

Vejamos como: 
Quando ap6s os indispenstweis 

estudos feitos em area promissora 
se decide fazer uma ou mais 
sondagens. desde logo se pf>e 
um limite fl pesquisa que e 
fixado pel as dimensf>es dos objec
tives existentes e que poderao 
conter petr61eo. lsto e. pondera
dos os custos dos trabalhos de 
pesquisa. desenvolvimento e de 
futura explorac;:ilo. por um !ado 
e. por outro. o valor do volume 
de petr61eo que eventualmente 
pode ser extraldo desse objec
tivo. apenas serilo pesquisados 
aqueles que. face aos valores 
obtidos nesta anAlise. sejam com
pensadores em termos de inves
timento. custo de capital envol
vido. compensac;:ilo para o inves
timento feito e para o risco 
incorrido. os restantes objectivos. 

que pela sua manor d1mensilo 
niio oferec;:am interesse econ6 
mico evidente. terao de aguardar 
que conjuntura mais favoravel 
os tome atractivos. 

E assim que se desenvolve 
a pesquisa de petr61eo e nilo. 
como se poderia imaginar. perfu
rando indiscriminadamente todas 
as possfveis retenc;:f>es de uma 
dada area 

Julgo que agora ja nos encon 
tramos em posic;:ao para poder 
dizer que. verificada a exist~ncia 
das condic;:oes essenciais pode 
levar mais ou menos tempo a 
saber se efectivamente existem 
acumulac;:f>es de petr61eo comer
cialmente explorl!vel. mas do que 
niio duvidamos e que se justiflca 
mte1ramente o prossegu1mento 
da peSQUISa. 

E que assim e. pensam do 
mesmo modo as empresas que 
aqui t~m vindo a investir milhOes 
e continuam a interessar-se. 
naturalmente cc.n . t:aracter ciclico. 
por esse inves1 ~ ento 

, ~ · . 
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- Actualmente. quais sAo 

as vllrias frentes de pesquisa 
na {lrea maritima e em terra? 

- 0 primeiro ciclo de pes
quisa na Area maritima. iniciado 
em 1973. encerrou-se em 31 de 
Dezembro de 1979. Todas as 
areas marltimas se encontram 
hoje hvres. aguardando nova con
juntura favorllvel. 

Em terra. como antes se disse. 
fo1 retomada a actividade numa 
Area que totaliza 8122 km2. 

Os trabalhos tem vindo a de
correr de harmonia com o pre
v•amente programado e assim 
s6 no segundo semestre de 1980 
se devera dar inicio fl fase de 
sondagem. 

Novos trabalhos na area ter
restre poderiio vir a ser reali
zados em 1980. se se vierem 
a concretizar em concessoes as 
negociac;:oes que em breve terao 
Iugar 

PROSPEC<;AO DE GAS 
NA AREA MARITIMA 
ALGARVIA 

- Por ultimo, que perspec
tivas se oferecem quanto a 
explorac;:lio de glls na regilio 
maritima algarvia. tema ulti
mamente em destaque na 
lmprensa7 

- 0 problema da eventual 
ocorrencia de gas na area mari
tima algarvia, em especial depois 
da descoberta feita pela empresa 
espanhola CAMPSA na bala de 
Cadiz. tern constituldo preocupa
c;:iio prioritaria do Gabinete para 
a Pesquisa e Explorac;:iio de Pe
tr61eo. Pode dizer-se mesmo que 
talvez tenha s1do a area onde 
mais estudos v1eram e estao 
a ser feitos com esse ob)ectivo 
especifico. 

Assim. todos os dados rela
tivos fls antigas (1974-1977) 
concessoes atribuldas aos grupos 
CHEVRON-GEOSUL-PETRO
GARBE e CHALLENGER-EREX 
(posteriormente esta empresa 
cedeu a sua posic;:iio na Area n.0 33 
fl empresa CAROPE) foram rein
terpretados. concentrando-se es
pecial atenc;:ao naqueles objec
tives que na Area maritima espa
nhola haviam revelado a ocor
r~ncia de gAs 

Alem destes trabalhos de anA
lise e reinterpretac;:ao. outros estao 
em curso. sendo de esperar que. 
em futuro pr6x1mo. possam vir 
a realizar-se negociac;:Oes com as 
empresas que maior empenha
mento tern mostrado. 

Deve. porem. desde ja dizer-se 
que alguns problemas. pelo menos 
a curto prazo. d1ficultam a pronta 
pesquisa da area. em particular 
os que respe•tam fl profundidade 
de agua onde serll possivel 
encontrar os objecuvos que em 
Espanha produz1ram gl!s (em la
mina de llgua a volta dos 100 me
tros) e que. do !ado portugues. 
se devem local izar sob cerca 
de 550 a 600 m de l!gua • 
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Para aumentar a produylio de mel no nosso pais e satisfazer o consumo directo e indirecto. torna-se indispensavel 
difundir a apiculture e aplicar novas tecnicas. segundo foi revelado na «XIV Feira do Mel» que a Sociedade dos 

Apicultores de Portugal organizou em Lisboa. 

01spondo muito embora de cond1coes 
particularmente favorave1s para a prat1ca da 
apicultura. actiVIdade em que partiCipam 
actualmente entre 50 a 70 m1l ap1cultores. 
Portugal tern uma producllo de mel bas· 
tante mfenor ao que sena dese1avel e neces 
sano. De facto. a producllo nac1onal. em 
1978. nao chegou a at1ng1r as tr&s mil tone 
Iadas. o que obngou. nesse ano. a uma 
1mportacao da ordem das 1500 toneladas 
de mel. que e. normalmente de sofrivel qua· 
lldade. 

Estes numeros revelam bern como se 
torna necessflno mtens1hcar a producllo de 

• mel para consumo normal e para o consumo 
md1recto da mdustna allmentar. que nos 
ult1mos anos atmg1u valores nunca ante· 

• normente reg1stados Por esse mot1vo 
torna·se urgente d1vulgar e fomentar a apl· 
cul-tura que. em mu1tas zonas do Pais, depara 
com 6pt1mas cond1cOes de cllma e de flora. 
necessanas para uma boa actiVIdade dos 
enxames de abelhas e. consequentemente. 
para o aumento da producl!o de mel. 

VARIEDADES DE MEL 
E ZONAS DE PRODU«;AO 

Embora nem todas as floras Slrvam as 
abelhas meliferas. vanas reg10es portu· 
guesas oferecem o terreno 1deal para a 
prat1ca da ap1cultura. destacando·se. entre 
outras. com boa aplldao. o Ba1xo AlenteJO. 
o Algarve, a 8e1ras e a reg1llo do Oouro 

Por seu lado. o Parque Natural da Serra 
da Arrab1da. com ma1s de tr&s m1l colme1as. 
const1tU1 tambem uma area bastante pro· 
dutlva 

Oeve a1nda refenr-se a Reg1ao Aut6noma 
dos Acores. onde ex1stem plantas em flo· 
rat;:ao durante todo o a no e onde as culturas 
forrage1ras ocupam a ma1or parte dos 

- terrenos. 
No sent1do de aprove1tar as 1mensas 

poSSibilidades das 1lhas acoreanas para a 
ap1cultura, foram ult1mamente tomadas 
d1versas med1das que vllo desde o fornec1· 
mento. a pret;:os acessive1s. do matenal 
necessano ao desenvolv1mento da achvl· 
dade (colme,as. ceras. mascaras, etc.) ate 
a 1mportacao de enxames de abelhas do 

continente. que foram colocados a diSPO· 
SI<;:iio dos ap1cultores interessados. 

Entretanto. as variedades de mel produ· 
z1das e que dependem da flora ma1s carac· 
terist1ca ou mais abundante nas reg1oes 
c1tadas. sao bas1camente as segumtes ros· 
manmho. eucalipto. girassol. lan]elra. que1r6 
(urze) e multiflora. 

Neste capitulo. torna-se necessano. 
porem. demarcar zonas com flora ade· 
quada. de modo hxo ou temporimo. para 
que a producao das 70 vanedades nac10· 
na1s de mel possa ser mtens1f1cada de modo 
rac1onal. Ass1m. ao mesmo tempo que se 
defende a flora da degradaciio natural. 
desenvolve·se a sua valonzacao. e torna-se 
possivel au men tar a produciio de mel sobre· 
tudo nas reservas natura1s 1a demarcadas ou 
a demarcar e a1nda nos perimetros floresta1s 
em que se reconheca ex1st1rem cond1coes 
favorave1s para a prahca da ap1cultura a 
nivelmtensivo. 

ASABELHAS 
E A PRODU«;AO AGRICOLA 

Urn outro aspecto importante que deve 
ser recordado. e o contnbuto das abelhas 
para o aumento da producao agricola. atra· 
ves da polinizacao das culturas. Realmente. 
elas desempenham urn papel dec1s1vo na 
transferencia do p61en dos 6rgiios feml · 
nmos para os 6rgaos mascullnos das floras. 
acciio que tecn1cos e c1ent,stas reconhecem 
como 1ndispensavel a uma boa formacao e 
desenvolvimento dos frutos e das sementes 
das plantas cultivadas ou mesmo das plan 
tas s1lvestres. 

Por este mot1vo. os rna us resultados agri 
colas nao podem ser 1nvanavelmente atn· 
buidos as mas cond1c0es metereo16g,cas. ou 
as pragas de msectos. ou as tecn1cas de cui· 
t1vo. No caso das amendoe1ras. meloe1ros. 
pere1ras e macie1ras. por exemplo. o que 
normalmente acontece e que o elemento 
mascullno nao teve poSSibilidades de tert1· 
hzar o elemento femm1no. o que depende 
em grande parte da mtervencao dos msectos 
polln1zadores. pnncipalmente das abelhas 
Em PortuQal. e possivel ultrapassar a tra 
diCIOnal af1rmacao de que <<as arvores sao 

ane1ras» (ou seja. que produzem bern ano 
s1m. a no nllo). e aumentar s1gmf,cativamente 
as suas producOes e rentabihdade. se as 
abel has forem usadas rac1onalmente durante 
o tempo da pohn1zacao. 0 frut1cu1tor podera 
recorrer as abelhas meliferas. colocando 
colme1as JUnto dos seus pomares. t conhe· 
c1do o caso da Callf6rn1a, pnme1ra regiao 
amendoe1ra mund1al. cu1as producoes a bun· 
dantes e regulares de amendoas sao dev1· 
das. em boa parte, a ut1hzacllo de co16mas 
de abelhas (na proporcao de quatro a se1s 
colme1as por hectare) que. com a sua con he· 
c1da «fldelldade as flores». asseguram a poll· 
n1zacao destas Recorda·se que as colme1as. 
com uma ramha. chegam a atmg1r o1tenta a 
cern m1l abelhas. 

FOMENTAR A APICULTURA 

Para consegu1r um aumento de produh· 
v1dade Slmultl!neo no sector da fruta e no 
sector do mel. e. po1s. necessano fomentar 
uma nova ap1cultura em Portugal. 

As med1das ma1s urgentes relac1onam-se 
com a leg1slacao. com o ensmo da ap1cul· 
tura nas escolas e com a organ1zacao comer· 
c1al do sector. Neste sentido e em apoio dos 
ap1cultores. torna-se necessfl rio cnar estru· 
turas colect1vas que perm1tam a concen· 
tracao e a t1p1f1cac11o das colheitas de mel, 
e a1nda cnar postos de recolha que possam 
canahzar o mel para uma central meleira. 
com recursos hnance1ros suf1c1entes para 
pagar as producOes que receba. 

Mas. para que uma apicultura se torne 
efect1vamente v1avel a nivel na_c1onal. sera 
prec1so desenvolver entre outras. as 
segumtes accOes fomentar o aparec1mento 
de um grupo permanents de fornecedores 
de enxames de abelhas. que d1sponha de 
cond1cOes adequadas (a nivel tecn1co e 
f1nance1ro) a sua act1v1dade. apo1ar os forne· 
cedores de matenal apicola. para que estes 
possam responder a procura dos mercados 
e se ultrapasse o nivel artesanal de pro· 
ducllo. mst1tu1r o cred1to aos ap1cu1tores. 
IndiVIdualS ou colec!lvos, de modo a 1ncen· 
t1var a producao e perm1hr·lhes melhorar as 
tecn1cas que ut1hzam • 

9 



10 RESERVAS DO CARVALHO PORTUGUES 
Ao Iongo doa ••culoa. •• 

altera~6ea que •• deram na 
palaagem • no ambient• flo
raatal do ~oaao paia traduzi
ram-ae, em particular, na re
du~io de erea arborized• • na 
aubatitui~lo do arvoredo..,. 
caracteriatico-o carvalho, o 
caatanhalro • • aHarrobeira, 
nomeadamente - por outraa 
eap•clea como o plnhelro • o 
eucallpto. Actualmente, tor
n•-•• urgent• aalvaguardar, 
por exemplo, •• dlferentea 
eapKiea de carvalho que hote 
•• encontram apenaa em 
alguna boaquea diaperaoa 
pelo terrltorio nacional. 

Nas ultamas decadas. a medada 
que se foram alargando as plan· 
tacOes do panhearo bravo e do 
eucahpto. tornaram·se cada vez 
maas raras as florestas de car· 
valho portuguese das suas espe· 
caes. outrora racas em exempla· 
res e que se satuavam. principal
mente. na Estremadura. na 
Beara (O carvalho negra!) e no 
Manho (0 alvaranho). Em epocas 
remotas. estas especaes. eram 
das maas ncas e maas caracte· 
ristacas da vegetacao !forestal 
do Pais 

Os estudos maas amportantes 
sobre o carvalho portugues. que 

aanda hoje contanuam a ser uma 
fonte segura e completa sobre 
este tema. facaram a dever-se ao 
prof Vaeara Natavadade (<<0 Car· 
valho PortuguAs nas Matas do 
Vamearo» e «Talhadaos do Car· 
valho PortuguAs». obras pubh
cadas em 1929) 

MATAS DO VIMEIRO 
No caso concreto das Matas do 
Vamearo. que fazem parte do 
patram6nao do Estado e consti· 
tuem a maaor area !forestal de 
carvalho portugues. torna·se 
cada vez maas urgente cuadar da 
sua salvaguarda e contanuadade 

Ha outras zonas. porem. que 
devem tambllm ser declaradas 
«reservas florestaas» e defen
dadas como tal t o caso das 
manchas de carvalho que se 
satuam no Monte de S. Bartolo
meu (Nazarll). em Mande (Porto 
de M6s). em Montemor·o-Velho 
e na Arrabada. e de uma outra 
pequena mancha nos arredores 
de Alcobaca. que tem vindo a 
ser protegada. por constatuir uma 
vahosa amostra de vegetacao 
!forestal espontanea. 

MATA DA MARGACA 
Conhecada desde o seculo XIII 

e agnorada actualmente pela 
maaona dos portugueses. a Mala 

... 
t ur.,.nte aa4vaeuardar •• cliferentea eap6ciea de carvetho portugula que hoje 
apenaa " MM:ontrem nateuna boaquea dia.,.,-ao a pelo territ6rio n.c:.ional. 
c.onatituindo um riquia.lmo petrim6nio natural. 

da Margaca. no concelho de 
Arganal embora este1a reduzada 
a uns escassos 60 hectares que 
se espraaam pelas encostas e 
serranaas vazanhas da Serra da 
Estrela. e uma das reservas tfpa· 
cas do carvalho. Pertencendo 
antagamente a anstatuacoes reli
gaosas e agora propnedade de 
partaculares. a refenda Mata 
conserva aanda a sua oraganali 
dade e constatua uma amostra 
representatava do passado flo· 
restal do Pais. dado que reline 
um grande con1unto de carva· 
lhos e castanhearos. Por este 
motavo. e uma vez que se reveste 

RESERVA NATURAL 

de grande anteresse nacaonal e 
anternacaonal, urge defender e 
salvaguardar a Mala da Mar
gaca. tornando·a uma «reserva» 
florestal e turistaca . 

Esses cuadados. porem. devem 
alargar-se as vanas areas do 
carvalho portuguAs. em que se 
anclua. desagnadamente. a de 
Ancaao. e a zona do carvalhal 
negra! da Serra da Nogueara. 
CuJa randade exage a tomada de 
medadas de proteccao que pos
sabahtem a sua preservacao. tendo 
em conta o seu anteresse caenti
faco e tecnaco e o seu valor pa•· 
sagfstaco. a 

DAS DUNAS DE S. JACINTO 
Em cenm6naa realizada no 

salao cultural da Camara Muna· 
capal de Avearo. foram empos· 
sados os responsaveas pela 
Reserva Natural das Dunas de 
S Jacanto 

A Dareccao da Reserva e pre
sadada pelo eng Nuno Leccq 
- que chefaara agualmente a res· 
pectava Comassao Caentifaca -
e antegra representantes do muna
cfpao de Avearo. Servac;os Flo
restaas. Capatanaa e Junta Aut6-
noma do Porto de Avearo. Una· 
versadade de Avearo. Junta de 
Freguesaa deS. Jacanto e Nucleo 
PortuguAs de Estudo e Protecc;ao 
da Vada Selvagem. 

Na ocasaiio. loa sahentado que. 
mere& de urn efacaente trabalho 
de estabahzaciio anacaado ha a nos 

pelos Servac;os Florestaas. as 
Dunas de S Jacanto sao hOJe das 
maas consohdadas da Europa. 
desempenhando papel de relevo 
na protecc;iio da costa contra o 
assalto do mar 

Por outro !ado. e conforme 
tavemos 1a oportunadade de refe
nr em numeroantenor. no suple
mento que dedacamos aos Par· 
ques e Reservas Naturais do 
nosso pais. as Dunasde S.Jacanto 
antegram um outro patrim6nio 
muato amportante. que urge pro
teger e ancrementar· uma for
mac;iio vegetal equahbrada. nca 
em especaes. e uma fauna daver· 
safacada do maas alto anteresse. 
em que se destaca uma vahosa 
col6naa de garcas brancas. • 



ENSINO/EDUCA~AO 
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ALFABETIZACAO" 
,.., I 

E EDUCACAO DE ADUL TOS 
I 

0 nosso pais tem, ainda hoje, uma elevada taxa de analfabetos entre a populac;Ao adulta, 
apesar das diversas acc;6es levadas a efeito no decurso das ultimas decadas - e, sobretudo, 
nos ultimos seis a nos - com o intuito de, a nivel nacional, promover a gradual eliminac;ao 
do analfabetismo. Neste domfnio, novas iniciativas estAo em curso, especialmente ap6s 
a cria<;Ao do Conselho Nacional de Alfabetizac;ao e Educac;Ao de Base de Adultos (CNAEBA) 
e a conclusao do projecto relativo ao Plano Nacional de Alfabetizac;ao e Educac;Ao de Base 

Entre as vllnas accOes e campanhas de 
educacl!o de adultos que. no passado. ltve
ram Iugar no nosso pais. destaca se aquela 
que fo• promov•da logo ap6s a tmplantacl!o 
do reg•me repubhcano De facto. a uReforma 
Geral do Enstno». decretada em 19 1 I. ao 
mesmo tempo que mstltuia a mstrucao geral 
gratUtta. mtegrava tambem uma pnme•ra 
m•c•allva global de luta contra o analfabe· 
bsmo Nessa data. segundo est•mat•vas fe• · 
tas. a taxa de analfabellsmo rondava os 
70 por cento da populacao. descendo para 
66 por cento em 1920. para 62 por cento 
em 1930 e para 50 por cento em 1940 
Em 1970. hav1a atnda 30 por cento de 
pessoas analfabetas. entre a populacao com 
mats de 14 a nos 

0 PLANO 
DEEDUCA<;AOPOPULAR 

A I uta contra o analfabet•smo to• espec•al
mente mcenttvada M quase trAs decadas 
(em 1952). como lancamento do Plano de 
Educacl!o Popular. pela ant•ga Otreccl!o· 
-Geral da Educacao Permanente. 

Esse Plano que llnha por ObJect•vo desen
volver uma campanha. a nivel nac•onal, de 
promocao de cursos de educacl!o de adul· 
tos. prolongou se. com algum ex1to. ate 
1957. mas veto postenormente a perder a 
sua tmportl!nc•a •mc•al AMs. como nao se 
prev•a. no refendo Plano. qualquer acclio de 
acompanhamento de adultos que mcent•· 
vasse uma verdadetra educacl!o perma· 
nente. os seus resultados nl!o foram mutto 
eftcazes. venf•cando-se. ma•s tarde. que a 
percentagem de analfabetos se manllnha 
elevada 

Os cursos promov•dos ao abngo desse 
Plano de Educacl!o Popular eram cnados 
pelo entlio M•mstimo de Educaclio Nactonal 
(MEN). ou a requenmento de qualquer enll· 
dade pubhca ou pnvada (autarqu•as. estabe· 

de Adultos (PNAEBA). 

lec•mentos pns•ona•s ou hosp•talares). enll· 
dades patrona1s e Escolas Regtmenta•s das 
Forcas Armadas. 

No que d•z respe•to ao numero de cursos 
promov•dos em todo o Pais. poderemos 
recordar que tendo·se m•c•ado 37 15 no a no 
lect•vo de 1952/ 53. esse numero apenas 
aumentou no ano segUtnte (passaram a 
5413). decrescendo logo a segUtr. lenta· 
mente. de tal modo que. a part•r de 1962/63. 
os cursos passam a ser prat•camente pro
mov•dos apenas pelas Escolas Reg1menta1s 
Em 1971/72. 1a se reg•stanam somente 
654 cursos. 

Ouanto a alunos mscntos. passou·se de 
102 171 (no ano de lancamento) para 
134 349 em 1953/54. e para apenas 
17 479 alunos em 1971/72. Relara·se. por 
outro lado. que as mulheres frequentavam 
pouco esses cursos e que a eftcac•a dos 
mesmos era reduz•da. pots as taxas de a pro· 
vacao nao ultrapassam os 34,8 por cento. 

1 MILHAO E 800 MIL 
ANALFABETOS EM 1970 

Apesar de todo este esforco. que to• con 
s•deravel. segundo resultados pubhcados 
pelo lnst1tuto Nac•onal de EstatistJca (INE) 
e referentes ao ultimo recenseamento. ode 
1970. o nosso pais llnha a•nda. nesse ano. 
cerca de um mtlhi!o e 800 mtl analfabetos 
entre a populacilo com ma•s de 14 anos de 
•dade Essa taxa de analfabehsmo. uma das 
mats alias da Europa (Portugal vem logo a 
segUir a Turqu1a) neste dominto. abrange 
parttcularmente as pessoas com mats de 
50 a nos. em espec•al as mulheres. as qua1s. 
no conJunto. representavam um mtlhlio e 
150 mtl, entre o refendo total de analfabetos 

Os dtstntos do mtenor sao. naturalmente. 
aqueles em que mats se faz senllr o peso do 
analfabettsmo. Ass1m. segundo os c•tados 
dados estatist•cos de 1970. em Castelo 

Branco. por exemplo. a taxa era de 61.4 por 
cento relallvamente a populacao res•dente 
com mats de 14 a nos (calculada em cerca de 
190 mtl pessoas). na Guarda era de 59.8 por 
cento e em Vtseu de 58.3 por cento. 

Entretanto. a segu•r ao 25 de Abnl de 
1974. as m•c•attvas de educacao popular 
mtens•flcaram-se por todo o Pais. contando 
com o apo•o da D~reccao-Geral da Educacao 
Permanente (OGEP). cnada em 1972. que 
optou por nao apresentar urn programa 
nem lancar uma uCampanha de Alfabet•· 
zacllon. dectdmdo antes promover actiVI· 
dades d•ngtdas as colechvtdades e as popu
lacoes. e assegurar colaboracao as asso
c•acoes que se ded•cavam a alfabet•zacao 
e educacllo de adultos 

«ELIMINAR 0 ANALFABETISMOn 

Com a promulgacao da Const•tu•cao da 
Republica. em 1976. a luta contra o analfa
bet•smo tornou-se um ob)ectivo nacional. 
pots. segundo o art•go 7 1.0 da nossa Lei 
~undamenal, compete ao Estado <<assegurar 
o ens1no blls•co un1versal» e <<ehmmar o 
analfabet1smo». 

Postenormente. com a chamada <<le1 da 
Ehmmacllo do Analfabet•smo» (Le• 3/79) 
- aprovada pela Assemble•a da Repubhca a 
14 de Novembro de 1978 e pubhcada no 
<Dtllno da Repubhcan em 14 de Jane•ro 
de 1979 entra·se numa lase dec•s•va no 
que respe•ta a alfabet•zacao e educacao de 
base de adultos Essa let. que preve a 
cnacao do Conselho Nac•onal de Alfabe· 
t•zacao e Educacao de Base de Adultos 
(CNAEBEI e o lancamento do Plano Nac•o· 
nal de Alfabet•zacao e Educacao de Base de 
Adultos (PNAEBA). pnvtlegtando. mu1t0 
embora. o esquema escolar oftctal. reconhece 
que o Estado deve apo•ar as wntctabvas ex•s· 
tentes no dominto da alfabehzacao e edu· 
cacao de base dos adultos. destgnadamente. 



12 nas de assocoao;:Oes de educao;:ao popular. de 
colectovodades de cultura e recreoo. de 
cooperatovas de cultura. de organozao;:Oes de 
base terrotoroal. de organozao;:Oes sondocaos. 
de comossOes de trabalhadores e de organo 
zao;:Oes confessoonaosn. 

OBJECTIVOS DO PNAEBA 

Neste memento esta Jil concluido o pro 
Jecto do Plano Nacoonal de Alfabetozao;:l!o 
e Educao;:ao de Base de Adultos (PNAEBA) 
De acordo como que a Leo 3/79 determona. 
o PNAEBA. vosando maos Ionge que o som 
pies «ensonar a ler e a escrevern. tem por 
ob]ectovo a elomonao;:ao sostematoca e gradual 
do analfabetosmo eo progressovo acesso de 
todos os adullos aos varoos graus da escola 
rodade obrogat6na Fundamentalmente. o 
PNAEBA pretende desencadear e oncentovar 
um movomento de alfabetozao;:ao que arto 
culando·se com um plano de actovodades 
culturaos permota <<a vaoonzao;:ao pessoal dos 
adultos e a sua progressova partocopao;:ao na 
voda cultural socoal e politocan 
Para preparar este pro,ecto. too necessaroo 
promover um estudo de actualozao;:ao esta 
tistoca sobre a dossemonao;:ao nacoonal do 
analfabetosmo. acompanhado de uma son 
dagem destonada a odentofocar as motovao;:Oes 
e necessodades educatovas das populao;:oes 
e. paralelamente. realozar um levantamento 
e avaloao;:ao de todas as ontcoatovas e expe 
roAncoas de alfabetozao;:ao levadas a cabo no 
nosso pais 

Acrescente·se que. em fonaos do ano Iran· 
sacto. foo publocado um despacho con,unto 
dos Monostenos dos Neg6coos Estrangeoros 
e da Educao;:ao e lnvestogao;:ao C,entifoca 
(MNE e MEIC). com vosta a uma aplocao;:l!o 
do PNAEBA aos trabalhadores portugueses 
resodentes no estrangeoro. Para tal. e aten 
dendo a sotuao;:ao especifoca em que' vovem 
os emograntes e aos seus doversos niveos 
culturats. decodou·se croar um grupo de Ira 
balho especoalmente destonado a preparar a 
concretozao;:l!o das onocoatovas necessfmas 
neste ambo to 

lmporta referor aonda que. segundo afor· 
mao;:Oes de alguns tecnocos. o fonancoamento 
deste pro,ecto de alfabetozacao podera pro 
vor de uma taxa especoal sobre apostas 
mutuas e lotanas (tal como no Bra sol) ou ate 
de apooos externos. para alem de «as verbas 
necessaroas a sua efectovacaon deverem ser 
oncluldas no Orcamento Geral do Estado 
como se I~ na colada Lea 3/ 79 • 

A evoiUI;: i!io da taxa de 
analfabetismo em Por
tuga l, as inic iativas e 
exper i3ncias relaciona
das com a ad uca<;i!io de 
adultos, e os objectivos 
genericos do Plano Na
c ional de Alfabetiza<;ao 
e Educa<;i!io de Base de 
Adul tos ( PNAEBA). sAo 
os princ ipais temas abor
dados na entrev ista que 
nos foi co ncedida pela 
dr.a Maria Marcia Trigo. 
coordenadora do Sector de 
Format;ao da Direct;ao-Ge
ral da Educat;ao Perma
nence (DGEP). 

- Qual e, actualmente, a 
taxa de analfabetismo no 
nosso paia e quais aio aa 
areas onde ae localizam aa 
maiorea percentagena de 
analfabetoa? 

- Antes de responder a essa 
questllo qual a taxa de anal 
fabetosmo ·convoroa certamente 
entendermo-nos sobre o que se 
deve. ou nao dave, entender por 
<<analfabetO>> E talvez pudes· 
semos ate chegar a facol conclu· 
sao de que analfabetos somes 
todos n6s analfabetos em 
alguma area do saber. ou do 
saber fazer 

lmporta tambem aqua escla· 
recer que nas estatistacas davul· 
gadas pelo lnstotuto Nacoonal de 
Estatistoca (INE) se entende por 
analfabeto o andaviduo que decla 
rou n/Jo saber ler e escrever. 
Nesta estatlstaca nao se onclua. 
portan to. aquela populacao que. 
embora tenha aprendado a ler. 
perdeu por complete essa facul· 
dade por nllo ter todo. ao Iongo 
da voda. oportunodade de exer· 
cer essa capacodade adquoroda 
Silo os chamados analfabetos 
functonats. por oposoo;:ao aos 
analfabetos reaos 

Assom. poderea dozer que. em 
relacao ao censo de 1970. a 
populac;l!o adulta (maaor de 
14 anos) que declarou nao 
saber ler e escrever (analfabetos 
reaos) e cerca de 29 %. Agrava·se. 
oorem. para as mulheres que 
apresentam uma taxa de 34.7 o/o 
contra 22.4 o/o para os homens 
Estes dados sao conformados por 
um recente onquerato tancado pela 
Doreccao·Geral da Educacao Per· 

manente (OGEP) em 1979. no 
ambito dos Estudos de Funda· 
mentacllo do PNAEBA Por outre 
lado, metade da populacao adulta 
portuguesa em 1970. nao das· 
punha de habolotacao confenda 
pelo ensono promaroo. 

Se a esses analfabetos Juntas· 
semos todos os que tendo apren· 
dodo a ler. sao hoJe. porum fen6· 
meno de regresscio. tambem anal· 
fabetos. teriamos um quadro 
muoto maos negro aonda. como. 
aloas. o onqueroto ,a refendo. 
con forma 

As maoores taxas de analfabe· 
tJsmo satuam·se nas zonas menos 
urbanozadas e menos ondustnah· 
zadas Be1a (47.6 %). Portalegre 
(4 1,4 %). Castelo Branco 
(41 .5 %). Braganca (37.8 %). 
!:vora e Guarda (37.3 %) e Faro 
(37.6 %) 

As zonas maos favorecadas sao 
precosamente Lasboa e Setubal 
(com 17,7% e 25.4 %). porum 
lado. e as de Porto e Aveoro 
(2 1.3% e 23.6 %). por outre. 

As grandes cadades de Losboa 
e Porto. apresentam uma taxa 
de analfabetosmo de 12.7% e de 
14.5 % respectavamente 

Por outre lado. e de refenr 
que o anaofabetosmo 

a - Afecta maos as mulheres 
que os homens. fen6meno a que 
nao sera estranho um certo 
modele de socaedade que subal· 
ternoza a mulher. 

b - Afecta maas as classes 
maos odosas. 

c - 10 um fen6meno maos 
rural que urbane e apresenta 
uma estreota relao;:ao com formas 
arcaoxas (e mesmo de subsos· 
tencoa) de economoa agniroa. as 
quaos absorvem todas as dospono· 

Ore. M• rcia Trigo. c:oordenadora do S.Ctor d• Fo rmaf;h da D.G.E.P. 

bolodade famoloares de trabalho. 
oncluondo o das croancas 

d - Apresenta uma estreata 
depend~ncaa em relao;:ao ao nivel 
socao·econ6maco famaloar e tam 
bern em relacao a sotuacao 
escotar dos progenatores A taxa 
de analfabetosmo entre falhos de 
paos oletrados e de Ionge supe 
nor a dos folhos de paos letrados 
(40% contra 8 o/o, segundo o 
mesmo anquero to realozado pela 
DGEP em 1979). 

INICIATIVAS 
E EX PERIENCIAS 
REALIZADAS 

- Nos u ltimos anoa tim
·•• multiplicado as iniciati· 
vas e as experiin cias de alfa· 
betizaorio e de educaorio de 
base de adultos. Quais oa 
resultados desaas real iza· 
or6ea? 

Sao de fac to multoplas e 
muotos daversofocadas as actovo 
dades de alfabetozao;:ao e edu 
cacao bllsoca de adultos. tanto 
no que refere ao seu conteudo. 
como a sua dastrobuociio geogra • 
toea e ao topo de onstotuocl!o que 
as leva a pratoca 

Assom o PNAE8A na caracte 
rozao;:ao que fez da sotuacao da 
educao;:ao de adultos em Portu · 
gal em 1979. detectou sobre 
tudo como maos sognafacatovas 

a - AccOes educatovas extra· 
·escolares; 

b - Ensino de nivel promaroo 
e preparat6roo para adultos. 

c - Accoes de anomacl!o e 
dovulgacao s6coo-cultural. desen· 
volvodas ou apooadas pelo Estado 
atraves. desognadamente. da 
Secretaroa de Estado da Cultura. 

do FAOJ. da Junta Central das 
Casas do Povo e do INATEL. 

d AccOes de formacao pro 
fossoonal 

Referar·nos-emos. em espe· 
coal. as accoes educatovas extra 
escolares. por se apresentarem 

como as maas caracteristocas do 
periodo post -25 de Abrol As 
demaos. com logeoras adaptacoes. 
qua lo tatovas ou quantatatovas. 
reproduzem o que se fazoa antes 
do 25 de Abral . Sao sobretudo 
sognoftcatovas as actovodades de 
educacao popular. levadas a 
efeato pelas organozacoes comu 
notimas de base e em que a alia 
be\lzacao e pest·alfabetozacllo 
aparecem estreotamente logadas 
a outras pratocas socoaos e cut 
turaas. desognadamente o teatro. 
o desporto. o canema. a musaca. 
a leotura. as festas e as expo 
socOes 

Em 1977 exostoam no Pais 
25 10 grupos: culturaas (442). 
recreatovos (824) e desportovos 
( 1244). Mantem protocolos de 
colaboracao com a DGEP cerca 
de 500 entodades. oncluando 
Casas do Povo. Autarquaas. San 
docatos, Cooperatovas. Assocoa 
<;Oes Cultura>s. ComossOes de 
Moradores e Assocoacoes huma· 
notimas. de assistencoa e muso· 
caos Destas entodades, cerca de 
50 % desenvolvem accOes de 
alfabetozacao e 44 o/o preparam 
tambem alunos para o exame do 
Ensano Proma roo. 

Um estudo realozado em 1979 
pela DGEP. no cimboto dos estu· 
dos de fundamentao;:ao do 
PNAEBA. permote·nos odentofocar 
tr~s topes fundamentaos de 
accoes. estruturas e pratocas de 
educac;ao de adultos 

a Accoes lancadas pelo 
pr6proo meao dos partocapantes. 
geralmente por movamentos de 
base (comossees de moradores. 
assocaacOes. etc.). as qua as geram 
estruturas de educacao popular 
permanentes cnam uma dona 
maca de base vava que permote 
fazer face a doversas satuao;:Oes 
socoaas e congregam pessoas 
com necessadades educatavas. 
culturaos e socoaos vanadas. 

Partem. em geral. da mobo· 
lozacl!o da populacao para satos· 
fazer necessodades bllsacas de 
equapamentos cotectovos. mas. 
em breve. a donamaca cnada 
mobaloza esforcos para satosfacao 
de asparacOes e necessodades 
educatavas e s6cao-cultura•s atra· 
ves de actovadades vanadas tea· 
tro, conema. musaca. col6quaos. 
alfabetazacao. etc. 

Caracterazam·se. poas. pelo 
seu caracter permanente e con· 
tinuo. e pela dtversidade e malea 
blitdade da sua actuacao. A sua 
onsercao no meoo constatuo uma 
garantoa de exoto para as accOes 
de educacao de adultos. 

b - Accoes lancadas por gru 
pos exteroores ao meoo dos par· 
tocopantes e a que correspondem. 
em certos cases. actiVldades 
multoplas e. noutros. uma acta· 
vodade especifaca e osolada de 
alfabetazacao 

Estas accees podem perma 
necer como pontuaos ou gerarem 
estruturas de educacao popular 
permanentes. sempre que os 
ObJectovos da accao onocaal se 
alargam. acabando. neste case. 
por croar uma doncimoca de base 
e ter uma aco;:ao de donamozacao 
do meoo. 

c - Fonalmente. as accOes de 
educacao de adultos com on gem 

numa onacoatava onstotucoonal (Em· 
presas. Sondacatos. Autarquoas. 
movamentos onstotucoonalozados) 
que geram estruturas que se 
defonem pelo seu caracter pon 
tual . com actovadades especifacas 
dentro de um horano e de um 
espaco defonodo. lsoladas de 
qualquer comunodade de resa 
dAncaa e de convavencoa e sem 
qualquer efeato desencadeador 
de cooperao;:ao ou promocao 
s6cao-cultural. respondem geral· 
mente a exo g~ncoas extenores de 
habolotacoes escolares e estao. 
em geral. expressamente rela· 
coonadas com ObJeclovos utolo 
limos e/ou funcaonaos. 

OBJECTIVOS DO PLANO 

- Como vai funcionar o 
PNAEBA e quais aio oa aeua 
principaia objectivoa? 

- Comeo;:areo por referar as 
grandes lonhas de estra tegoa 
para que aponta o Relat6roo 
Sintese apresentado pelo IV Go· 
verne a Assembleoa da Repu 
bloca. o qual aonda nao foo. entre 
tanto. aprovado. como se sabe 

Ouanto a n6s. essas lonhas. a 
serem aprovadas. determanarao 
o modo de funcoonamento do 
PNAEBA . Scio elas 

1 o - Consoderaciio global e 
ontegral das sotuacoes e obten<;ao 
de sotuacoes daversofocadas e fie 
xiveos, 

2.o Moboloza<;:ao. danamoza· 
.;:ao. organozacao e artoculac;ao 
das accoes. 

3.o - Promoo;:ao das accOes 
experomentaos que assegurem a 
melhoroa dos conhecomentos 
coentifocos e tecnocos sobre edu· 
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cacao de adultos e a correcta 
omplementacao sucessova do 
PLANO, 

4 o - Descentrahzacao e re
goonahzacao da actuacao. 

5o - Mobohzacao e a prove•· 
tamento ontegral dos recursos 
dosponiveos 

As hnhas de descentralizacao 
e reg1onahzacao. o aproveota· 
men to mtegral dos recursos d1s
ponive1s (onstttucoonaos e huma· 
nos) e a lmha da expenmenta
r;ao. parecem-me a mom lunda· 
mentaos nao s6 porque elas 
atravessam todo o PLANO. 
como pelo que elas poderao 
representar de uma alteraciio 
quahtattva na nossa maneora de 
fa zer as coosas 

Ouanto ao modo de luncoo 
namento, o PNAEBA formula 
sete programas que corres· 
pondem totalmente a sua exe
cucao. durante um periodo de 
dez a nos. em duas lases 

Programa 01 - Cnacao eons
talacao de um lnstotuto Nacoonal 
para a Educacao de Adultos, 

Programa 02 - Organozacao 
de uma rede de centros de cui· 
lura e educacao permanente 

Programa 03 - lmplementa· 
cao regoonal e gradual de esque· 
mas globaos e ontegrados de edu· 
cacao bllsoca de adultos e de 
desenvolvomento cultural (pro· 
gramas regoonaos ontegrados). 

Programa 04 - Allabetozaciio 
e educacao basoca elementar 

Programa 05 - Melhona e 
oncremento do ensono prepara
t6no para adultos. 

Programa 06- Apoto a edu· 
cacao popular. 

Programa 07 - Accoes na 
emograciio 

Ouanto ao lnshtuto. pessoal· 
mente entendo que ele devera 
desognar-se, antes, por "lns/ltuto 
pare o Desenvolv1mento e a 
Educacao Permanente" 1a que 
me parece que a expressiio 
educacao de adultos e restnttva 
em relacao aos pr6pnos ob1ec· 
ttvos e estrategoa do PLANO. 

Mas com um ou outro nome. 
a sua cnancao e omplementacao 
~ condocoonante de toda a exe
cucao 

A Rede de Centros de Culture 
e Educacao Permanente a omple· 
mentar por todo o Pais. e um 
programa de grande alcance na 
hnha do desenvoiVImento local. 
1a que n1io se trata de cnar pro· 
longamentos do poder central 
ou mesmo regoonal. Deveriio ser 
centros. doz o PLANO. com auto· 
nomoa, abertos a toda a popu· 
lacao e gendos por direccoes 
eleotas, os quaos artoculariio o 
seu funcoonamento com os pro· 
gramas das respectovas autar· 
quoas locaos 

Niio se trata obvoamente de 
cnar de raoz uma nova rede lisoca 
de equopamentos culturaos e edu· 
cattvos. trata-se sobretudo de 
organozar e racoonahzar a utoh· 
zacao dos meoos dospersos. de 
modo a servorem de suporte a 
pr~llcas de desenvolvimento 
local mtegrado. Aponta-se. entre 
outras solucoes, para a recon
versilo das Casas do Povo. 

Os Programes Regionais lnte· 
gredos desenvolver·se·iio expe· 
nmentalmente durante os doos 
pnmeoros a nos, Iondo o que serao 
avahados e reformulados. 

0 1 0 programa sera lancado 
a partir de 1981 na Regoiio 
Norte e o 2 .o programa em 
1982. na Regoao Sui (AlenteJO) 
0 lancamento dos demaos sera 
progressovo. 

Durante o a no de 1980decor· 
rerao os estudos preparat6rios 
para o lancamento do 1.o pro· 
grama 

£ de sahentar que este pro
grama vat na hnha da regoonah· 
zacao e do desenvolvomento 
local ontegrado. propondo·se 
pots obter nao s6 a partocopacao 
de todos os servocos regoonaos 
hgados ao desenvolv•mento 
socoo econ6moco e cultural. mas 
sobretudo a partocopacao das 
populacOes, atraves desognada· 
mente das Autarquoas. das asso· 
coacOes e grupos culturaos e dos 
organosmos representatives dos 
trabalhadores e das en!ldades 
patronaos 

0 programa des1gnado por 
<<Aifabetaacao e Educacao B~· 
s1ca Elementam pretende, no 

omedoato. responder. a nivel de 
todo o Pals. as sohcotacoes exis
tentes de alfabet•zacao e de edu· 
cacao de base. correspondendo 
a mot•vacOes 1a ex•stentes ou 
mesmo a •mposocoes de ordem 
legal 

0 programa "Ensmo Prepare· 
t6no para Adultos" prop6e·se 
essenc•almente 

- no aspecto quant•tat•vo. 
duphcar as actuaos frequenc•as 
dos cursos suplet•vos do ensono 
preparat6no para adultos; 

- no aspec to quahtatovo. 
entende dever fazer·se no tonal 
do a no 1980/81 a avahacao dos 
actuaos cursos e. a part1r de 
1981/82. proceder ao lanca· 
mento de cursos expenmenta•s. 
de modo a poderem generahzar· 
-se. a todo o Pais. novos meto· 
dos. processes e conteudos. no 
respeotante aos actuaos curses. 
no onic•o da segunda lase do 
PLANO. 

0 programa <<ApOIO a Educe· 
cao Popular" sotua·se na hnha do 
dosposto na Leo 3/79 quando 
esta determona que «O Estado 
reconhece e apo1a as m1C1atwas 
ex1stentes no domimo da alfa
betaacao e educacao de base 
dos adultos. des1gnadamente as 
de essoc1ar;6es de educacao 
popular. de colectiVIdades de 
culture e recre1o, de cooperat1· 
vas de culture. de orgamzacoes 
populares de base temtonal. de 
orgamzecoes smd1Ca1s. de comts· 
soes de trebelhedores e de orga· 
zacoes confess1ona1s». 

Nesta hnha. o Programa niio 
s6 reconhece as on•coattvas exos· 
tentes de educacao popular. 
como se compromete a est•· 
mula·las e a apooiHas tanto peda· 
gog•camente como fonanceora · 
mente E vao mesmo maos Ionge. 
po•s avanca a odeoa de vorem a 
ser «capotahzave•s» em termos 
de certofocacao of•c•al. as capa· 
c•dades adquondas pelos adultos 
no exercicoo duma act1vodade 
comun•tana. 

uACC0ES 
NA EMIGRACAO" 

- Em que medida oa tra· 
balhedorea portugueaea reai-

dentes no eatrangeiro aeriio 
tambem abrangidoa palo 
PNAEBA7 

- 0 prgrama c<.Acc6es na 
Em1grecao" donge·se precosa· 
mente a populacilo portuguesa 
resodente no estrangeoro. 

Esta 1a constttuido um grupo 
de trabalho a quem compebra 
formular. concretamente e de 
modo desenvolv•do. o programa 
de alfabetozacao e educacao de 
base a desenvolver Junto dos 
emograntes. defon•ndo. des•gna· 
damente. as metas. o calendario 
e as hnhas de estrategoa Julgadas 
maos adequadas a sua execucao. 
Mas o Relat6no Sintese refendo 
aponta 1a algumas grandes hnhas 
para este programa que se con· 
cretozam sobretudo atraves de: 

- Apooo e oncentovo as accoes 
desenvolvodas pelas assocoacoes 
de emograntes. sobretudo no 
que se refere a apooo pedag6gico 
(formacao de formadores. pro· 
ducao e dostnbu•clio de mate· 
na•s pedag6gocos. etc.) e apooo 
fmanceoro: 

- Total aproveotamento das 
estruturas e outros recursos 
ex•stentes (desognadamente fl. 
nanceoros) exostentes nos paises 
de resod~ncoa. 

- Coordenaciio das actovida· 
des dos vanos organosmos por· 
tugueses que actuam nos campos 
da cultura e da educacao. Junto 
dos emograntes. 

- Lancamento do c•clo pre· 
parat6no. atrav~s dos cursos 
por correspondencoa a fancar 
em todo o Pals a partir de 1983. 

Ao grupo de trabalho que 
ref en competora a elaboracao do 
programa em termos de accoes. 
metas. meoos. etc 

Gos.tana de refenr. desde ja. 
que me parece fundamental que 
as acc6es na em1gracao devam 
ter em atencao tres aspectos · 

- Um pnmeoro. relacoonado 
com o problema da identidade 
cultural dos portugueses res• · 
dentes no estrangeoro; 

- Um outro. realacoonado com 
o problema da mtegracao dos 
portugueses no quadro de vida 
dos pefses de res1d6nc1a: 

- E fonalmente. um ultomo que 
se relacoona com um proJecto de 
retorno. • 
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Com a criac;lo de centro• 
universitarios no Minho, 
Avairo, Covilhl, tvora, AI· 
garva a Ac;oras, a de outros 
com caractar pr6-universiUo· 
rio, tem-se vindo a concre
tizar, nos ultimos anos. um 
processo de axpansilo e re
gionalizac;io do ansino supe
rior, que, tradicionalmanta, 
astava confinado •• cidadas 
de Lisboa, Porto a Coimbra. 

A Univarsidada de Aveiro 
iniciou a sua actividade no 
ano lectivo de 1974/ 75, 
comec;ando por funcionar 
am instalac;6as cadidas palos 
CTT, com 46 alunos inscritos 
no curso de Engen haria Elec· 
tronica e Telecomunicac;6as. 

A respectova Comossao lnsta· 
ladora selecctonou. de micto. os 
cursos consoderados mats neces· 
sanos e adequados ao desen· 
volvtmento da reg•lio. tendo em 
conta. tgualmente. as posstbtll· 

• dades de contrata~ao de docen· 
tes e as llmtta~Oes matenats 
tmpostas por condtctonalismos 
de ordem fmancetra. Asstm. nos 
anos lecttvos de 1974/75 e de 
1975/76. a Umverstdade de 
Avetro lan<;ou um con,unto de 
dez cursos. dtstnbuidos pelas 
~reas de Tecnolog•a. Ctenctas do 

UNIVERSIDADE DE A VEIRO 
A.mbtente e Formacao de Pro· 
fessores. 
Mats tarde. ao ser exttnto o 
bacharelato nas Untverstdades 
portuguesas. os cursos e llcen· 
ctaturas foram reestruturados. 
encontrando·se actualmente a 
functonar os departamentos de 
Electr6ntca e Telecomumca<;oes. 
Engenhana Cerllmtca e do Vtdro. 
Engenhana do Ambtente (com 
opeOes em Polut~l!o e Planea· 
mento) e Cu'inctas da Educa<;ao 
e Forma~ao de Professores (em 
Unguas e Culturas Modernas. 
Matemattca e Desenho. Fistca 
e Ouim•ca. e Btolog•a e Geo· 
logta). 

Ho)e. a Untversodade de Avetro 
e fequentada por cerca de sete 
centenas de alunos. mtegrando 
mats de 200 docentes e tecntcos 
e cerca de 80 functonfmos admt· 
ntstrattvos. Prevl!·se que em 
1980. de acordo com um pro· 
1ecto dtvulgado recentemente. a 
Untverstdade possa vtr a albergar 
nove mtl alunos Para o efetto. 
lot Jfl concluido um Plano Geral 
do complexo das novas tnstala· 
cOes. obra que tmportarfl em 
cerca de dots mtlhOes de contos 
e que sera executada em trl!s 
lases. durante dez a nos 

CENTROINTEGRADO 
DE FORMACAO 
DE PROFESSORES 

Desde a sua abertura. a Uno· 
versodade de Ave•ro dedtcou uma 
partocufar atencao a formacao 
de professores. domimo onde 
tern desenvolvtdo toda uma sene 
de tntctaltvas movadoras. Em 

ftnats de 1978. lot nela cnado o 
Centro lntegrado de Forma~ao 
de Professores (CIFOP). orga· 
ntsmo tnterd•sctplln;v que vtsa a 
preparacao de docentes para os 
vanos nivets de enstno - desde 
o pre·pnmimo. pnmflno e secun· 
dano ate ao enstno espectal -
e para a tnvesttga~ao em Cten· 
etas da Educacao. 

Prevl!·se que o CIFOP - em 
que foram tnvesttdos cerca de 
1 10 mol contos. com a cooper a· 
~ao do Banco Mundtal venha 
a alargar a sua acttvodade, em 
tnstalacOes adequadas. no ano 
lecttvo de 198 1/82. fornecendo 
um tmpuiSO deCISIVO a forma· 
~ao de professores nas areas das 
Unguas. Ctenc•as Exactas e So· 
c•a•s. e Enstno Artist•co e Voca· 
ClOnal Depots, face a procura 
que os cursos regtstem, o CIFOP 
podera alargar a sua accao a 
novas areas (Economta. Ctenctas 
do Trabalho e Artes. nomea· 
damente). 

Presentemente catorze do· 
centes estao a frequentar cursos 
de p6s·gradua<;ao na lnglaterra. 
preparando·se para lecctonar no 
CIFOP. 

Espera·se. paralelamente. que 
a Untverstdade de Avetro possa 
lan~ar em breve a llcenctatura 
em Engenhana Geo16g•ca (com 
opeOes em Geologta do Am· 
btente, Geolog•a Mannha. Geo· 
quimtca e Geofistca Apllcada) e. 
atnda. llcenetaturas em Materna· 
Ilea Operactonal e em Boologoa 
(com ope6es em B•ologta Man· 
nha e Tecnofog•a das Pescas). 

No dominic das acttvtdades 
escolares de p6s gradua<;ao. 
rectclagem. actuallzacllo de pro· 

fessores e extensllo unovers•ta· 
na. encontra-se Ja a funcoonar o 
curso de p6s-graduacllo em 
Geoquimtca e mtc tar·se llo proxt · 
mamente os de Fotogrametna 
e de Fotomterpreta~ao 

PROJECTOS 
DE INVESTIGACAO 
APLICADA 

Contando com equtpamento 
moderno e de qualtdade. o 
departamento de Electr6mca e 
Telecomunocacoes da Umvers•· 
dade de Avetro tern regostado 
franco desenvolvtmento e tntctou 
acttvtdades de coopera~ao com 
enttdades of•c•a•s e pnvadas. a 
nivel da tnvest•gacao apllcada 
e constru~ao de prot6ttpos. de 
que sao exemplos um voltimetro 
e um programador de coorde· 
nadas. 

Neste llmbtto. a Untverstdade 
esta a negoctar a sua parttc•· 
paciio em pro)ectos e estudos 
relattvos a construciio de cen· 
trats telef6ntcas automattcas (em 
colabora~ao com o Mtnosteno 
dos Transportes e Comuntca· 
coes). t nstrumenta~ao. trans· 
mtssao de dados por llnha tele· 
f6ntca propnedades 6pttcas dos 
dtamantes. quimtca das flguas. 
caractenzacao das comuntdades 
btol6gtcas da na de Avetro e 
lagos da regtao. etc. De sahentar. 
tambem. que os docentes e 
hicntcos da Untversidade se dts· 
pOem a dar o seu contnbuto 
para o fabnco e recupera~ao de 
equtpamento ctrurg•co. fabnl 
e de navegacao. se para tal forem 
sollcotados. a 
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MORTE DA ACTRIZ 
BRUNILDE JUDICE 

Brunilde Judice. grande pro
fissional do teatro portugues. 
faleceu em Lisboa com a idade 
de 81 anos. 

Ap6s o falecimento de seu 
marido. o grande actor Alves 
da Costa. Brunilde Judice sub
metera-se a um isolamento 
quase total; isolamento esse 
que se acentuou ap6s a morte 
de sua filha. a poetisa Ada 
Judice. tres anos depois. 

Natural de Milao ( ltalia). 
onde nasceu no dia 11 de 
Maio de 1 898. Brunilde Judice 
era filha do tenor italiano Caru
zon e da actriz e cantora por
tuguesa Maria Judice da Costa 
Ve10 para Portugal aos sete 
anos. tendo-se estreado no 
teatro em 31 de Dezembro 
de 1921 

Foi a pnmeira figura da 
companh1a Fr61s-Chaby e era 
considerada a nossa grande 
trag1ca no tempo do cinema 
mudo. quando fica ram famosas 
algumas das suas interpreta
t;:oes em filmes que marcaram 
toda uma epoca. tais como 
«Amor de Perdit;:ao». «Rosa 
de Alfama». «0 Cumplice» e 
«Mentira» 

No decurso de uma carreira 
que se prolongou per mais de 
cmquenta anos. Brunilde Ju
dice mterpretou cerca de 520 
pet;:as. tendo efectuado uma 
digressao ao Brasil - da qual 
regressou em 1937 - . inte
grada na companhia de Lucilia 
Simoes. e participando em 
quase todos os grandes elencos 
teatrais de Lisboa. com desta
que para as suas actuat;:oes 
no Teatro Nacional de D. Ma
ria II. integrada na Companhia 
de Amelia Rey Colat;:o- Robles 
MonteirO 

DISCOS DE MUSICA 
PORTUGUESA 

EM EDICAO DA S.E.C. 
Os discos de musica erudita 

attngem. neste memento. pre
t;:os que se podem considerar. 
na grande maioria dos casos. 
proibitlvos. Por isso e de louvar 
a iniciauva que. desde 1978. 
a Secretaria de Estado da 
Cultura vern mantendo. ao lan
t;:ar no mercado discos de 
longa durat;:ao. com obras des 
mais importantes compositores 
portugueses. ao pret;:o unico 
de 210 escudos. 

Nesta linha de rumo. esta 
programado para o corrente 
a no o lant;:amento de gravat;:oes 
com obras de Joly Braga San
tos. Fernando Lopes Grat;:a. 
Luis de Freitas Branco. Luis 
Filipa P1res. Ant6nio Vitorino 
de Almeida. Armando Josll 
Fernandes. Claudio Carneiro. 
Francisco Lacerda e Rui Coelho. 

De salientar que todos estes 
discos - de excelente quali
dade - t~m a acompanha-los 
notas explicativas assinadas 
per criticas de reconhecida 
compet~ncia. o que mais 
refort;:a o caracter pedag6gico 
desta iniciatlva da Secretaria 
d9 Estado da Cultura. 

ANTOLOGIA 
DE ESCRITORES 
PORTUGUESES 

EDITADA NA BULGARIA 
Uma editora da Bulgaria. a 

«Noradna Cultura». lant;:ou uma 
«Antologia des Grandes Nar
radores Portugueses» organi
zada per Fanny Nazeni e Emi
lia lulzani Os textos foram 
traduz1dos. entre outros. per 
Simeon Waldimirov e E. lulzani. 

Entre os auto res portugueses 
antologiados contam - se os 
nomes de Manuel Teixeira Go
mes. Aquil ino Ribeiro. Ferreira 
de Castro. Joao Araujo Correia. 
Josll Rodrigues Migueis. Vito
rino Nemllsio. Jose Regio. Jose 
Loureiro Botas: Jose Gomes 
Ferre~ra. Miguel Torga. Bran
qumho da Fonseca e Manuel 
Mendes 

0 cin• ••t• M anuel de Oliveira dir igindo • rodag..-n de uma c•n• do filma 
«Amor eM Perdi~ao1•. 

RETROSPECTIYA DE MANUEL DE OLIVEIRA 
EM GENEBRA 

0 Centro de Animat;:ao Cine
matogratica de Genebra (CAC 
-Voltaire) vai apresentar este 
ano uma retrospectiva des lil
mes de Manuel de Oliveira 
que preenchera uma semana 
dedicada ao cinema portugues. 

0 CAC-Voltaire. organizat;:ao 
subsid1ada pelo Governo suit;:o 

EXPOSICAO 
DE ARTES DECORATIYAS 

PORTUGUESAS 
Foi recentemente inaugurada 

no Museu Nacional de Arte 
Antiga. em Lisboa. uma Expo
Sit;:ao de Artes Decorativas. 
que tntegra pet;:as de vidro. 
texte1s e m6veis concebidos 
e labricados em Portugal entre 
os seculos XV e XVIII. 

Para alem de documentat;:ao 
sobre as diversas lases de 
fabrico de mobil iario e texteis. 
estao patentes ao publico areas 
e m6veis da Renascent;:a. cadei
ras. contadores e aparadores. 
camas de dossel e pequenos 
colres. a par de pet;:as de 
prata e de uma amostra de 
vidros (canecas. copos. galhe
telros e lampannas de azeite). 
que consituem o essencial da 
exposit;:ao. a qual f1cara aberta 
ao publico durante todo o 
Corrente ano. 

No capitu lo des texteis. 
podem admi rar-se algu ns 
exemplares de tapetes de Ar· 
raiolos. cujos motives deco
rativos se inspiravam inicial
mente nas tapet;:arias orientais 
e que depois foram adquirindo 
as suas pr6pnas formas. Um 
pane de armar de linho branco 

e dirigida pelo critico portugues 
Rui Nogueira. preenche um 
importante espat;:o na vida cul
tural de Genebra. 

A relerida retrospectiva da 
obra de Manuel de Oliveira 
contara com a colaborat;:ao 
do Institute Portugues de Ci
nema. 

com bordados. datado de 1615 
e uma colcha de seda do 
seculo XVI II. podem tambem 
ser vistos nesta exposit;:ao. o 
que permits fazer uma ideia 
de como alguns des nossos 
antepassados decoravam as 
suas casas 

MUSEU NACIONAL 
DA LITERATURA 

A Universidade do Porto 
vai ceder uma serie de depen
dencias a seu cargo. no antigo 
convento de S. Bento da Vi
t6ria. para a instalat;:ao do 
futuro Museu Nacional da Lite
ratura. 

0 acordo lei estabelecido 
com a comissao instaladora 
do Museu que. ap6s cumpri
mento das exigencias burocra
ticas. inic1ara as obras de res
tauro e adaptat;:ao. que deverao 
ort;:ar em cerca de 1 00 mil 
contos. com inclusao do res
pective apetrechamento. 

De imediato. a comissao 
instaladora do Museu Nacional 
da Literatura vai proceder ao 
ao levantamento do patrim6nio 
documental e iconogratico des 
escritores portugueses. tarefa 
em que tara a colaborat;:ao do 
Centro de Llteratura da Univer
Sidade do Porto 



ESPOLIO 
DE 

FERNANDO PESSOA 
0 patrim6n1o do escritor. 

poeta e ensalsta Fernando Pes
soa foi entregue a Secretaria 
de Estado da Cultura. numa 
cerim6nia efectuada na Biblio
teca Nacional. em Lisboa. 

0 esp61io. adquirido il familia 
de Fernando Pessoa por se1s 
mil contos. e constituldo por 
27 543 documentos diversos. 
entre manuscritos a tinta ou 
a lbpis e outros daculografados 
pelo pr6prio poeta Este patri
m6nio. de notbvel valor cul
tural. ficara na sec«fiio de reser
vados da Biblioteca Nacional. 
ate ser escolhido o local para 
a sua instala«filo definitiva. 

Nas clausulas de aquisi«fiiO. 
o Estado comprometeu-se a 
que o patrim6nio seja con
servado nas melhores condi 
«fOes de segura n«fa e preser
va«filO. e que o mesmo seja 
microfilmado. continuando ao 
d1spor de todos os estudiosos 
nele interessados. 

IV CENTENARIO DA MORTE DE LUIS DE CAMOES 

Buato de Cam6• • · de autorla do eacut
tor Ant6nio Gon~alvea, num deaenho 
a t6pla de Ant6nio Ramalho. 

No ambito das comemora
c;:oes do IV Centenario da 
morte de Camoes que se 
prolongam por todo o corrente 
ano. a «Editorial Verbo» con
cretizou uma lniCiativa de 
grande relevo: a edic;:ao das 
«Obras Completas de Luis de 
Camoes». Esta monumental 
edic;:iio e sobremaneira valori
zada com reproduc;:oes de tra
balhos de importantes pin
tores portugueses do inicio 
do seculo. designadamente 
Jose Malhoa. Carlos Reis. 
Columbano. Joao Vaz e Con
deixa. a par de outros trabalhos 
de artistas plasucos contem
poraneos. tais como Lima de 
Freitas. Paulo Ferreira e Julio 
Gil 

No que respelta a criac;:ao 
de premios de ensaio. que 
1rilo galardoar estudos sobre 
a obra do poeta. para alllm do 
que ja assinalbmos em numero 
anterior. ha a salientar o lan-

«famento do «Prllmlo Luis Vaz 
de Camoes» pela «Editor;al 
Caminho». 

Entretanto. foi recentemente 
anunciado na imprensa que 
um «Congresso Camoniano)) 
se ira reunir no pr6ximo mes 
de Abril na Casa de Mateus. 
em Vila Real de Tras-os-Mon
tes Para este Congresso foram 
conv1dados diversos especia
listas portugueses e italianos. 
prevendo-se. ainda. que alem 
da apresentac;:ao de comuni
Ca«foes pelos parucipantes na 
reuniao. se venha a realizar 
um programa de concertos 
de musica qUinhentiSta 

Por seu lado. o lnstituto 
ltal1ano de Cultura tem vindo 
a organizar na sua sede. em 
L1sboa. uma serie de conferen
Cias que se inserem igualmente 
no ambito das comemorac;:oes 
do IV centenano da morte 
de Luis de Camoes. Nestas 

conferencias. que prossegUI
rao ao Iongo do corrente ano. 
a obra do llpico portugues tem 
SldO tema para analise da 
Renascenc;:a italiana e da por
tuguesa. da qual Luis de 
Camoes e considerado. a justo 
titulo. um dos expoentes ma
ximos 

A mesma instituic;:ao anun
CIOU amda que a sua revista. 
intitulada «Estudos ltalianos em 
Portugal)), ira apresentar em 
pr6xima edic;:ao uma «cresto
matia)) das «Rimas» camonea
nas. com poemas que seriio 
traduz1dos para a lingua ita
liana pela primeira vez Recor
de-se. a prop6sito. que o lns
tituto Italiano de Cultura havia 
ja participado nas celebrac;:oes 
do centenario de «Os Lusla
das». em 1972. tendo apresen
tado na altura uma tradw;:iio 
integral do celebre poema de 
Camoes em oitavas 1talianas. 
obra que foi editada em Milao. 
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--~H-------------cuu~ -r DESPORTO 

INVENTORES PORTUGUESES 
PREMIADOS NO ESTRANGEIRO 

Nenhum dos seis portugue- «resulta de uma necessidade 
ses que participaram no Salao da empresa». segundo decla
de lnventores de Bruxelas re- rou. 
gressou de maos vaztas. A dis- Neste salao de lnventores 
tinr;:ao milxima. por~m. coube de Bruxelas foram tambem 
a Joao Garcia Bentes. que distingutdos o eng.o Helder 
foi distinguido com a tar;:a Brito Ptnr;:lio. de Torres Vedras. 
do Grande Pr~mio do J(m porum cbrar;:o -elevador»: coro
e diversas medalhas de ouro. nel Ant6nio Monteiro Alves 
obtendo. asstm. o primeiro dos Santos. colocado no 
Iugar entre todos os inventores EMGFA. por um aparelho de 
representados no certame. facto afinar;:ao de precisao que subs-
que (l inedito entre n6s. titui as cravelhas das violas: 

Joao Garcia Bentes. de 51 Olfmpio Ferreira Constancia. 
anos. empresario. apresentou de S Pedro do Estoril. por um 
no salao «Eureka-79» da capt- economtzador de gasolina: Au
tal belga o prot6tipo de um gusto Antunes Simoes. opera
granulador c6nico com regu- no das oftctnas de aeronautica 
lar;:ao e protecr;:ao helicoidal de Alverca, por um «descra· 
hidraulica. maquina vulgar- vador-chanfrador»: e Joao 
mente utilizada em pedreiras. Silva. por um suporte publici
nas operar;:oes de triturar;:ao tarto para condtctonamento de --
Prot6tipo do granul~ - com JM80 auperior • ume ton•t.cta - apreaentado 
em 8ru• .. •• peto inventor Joio Garcia B..,tea. 

0 granulador em questao. 
um prot6tipo com o peso de 
1 200 qutlos. inclui um sistema 
diferente de quantos ja exis
tem fabricados pelos grandes 
«monstros>> da industria mun
dial. sendo tamb~m mais eficaz 
e mais simples 

Segundo previsoes de Joao 
Bentes. e possfvel que em 
Abril pr6ximo possa iniciar. 
na sua pr6pria empresa. o 
fabnco em sllrie desta maquina. 
De salientar que na capital 
belga o inventor portugu~s 
lot Jfl abordado por personali
dades de diversos pafses. de
signadamente da Bulgaria. 
Canada e Belgica. que se 
mostraram interessadas no 
engenho 

De referir que a unidade 
industrial de que Joao Bentes 
e propriettlrio se dedica ao 
fabnco deste ttpo de maqui
naria. pelo que a sua invenr;:ao 

quatro garrafas com abre-cap
sulas tncorporado 

Entretanto. dois portugueses 
foram dtstinguidos com a me
dalha de ouro do Salao lnter
nacional dos lnventores de 
Genebra (Sufr;:a). Os premiados 
sao Mano Rocha Martins. que 
apresentou um cot chao ortop~
dico de tensao vanavel e Duarte 
Fonseca. autor de um projecto 
de barragem ecol6gica mista 

A representar;:ao portuguesa 
conquistou em Genebra. al~m 
das duas citadas medalhas 

de ouro. uma de prata. atri-
bufda a F. Magalhaes. que 
apresentou um motor «Combi>>. 

Outras invenr;:oes de portu
gueses um sistema de ele
var;:ao e um aspirador para 
quadros escolares - conse
guiram. respectivamente. me· 
dalhas de «vermeil» e de 
bronze. 

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS 
HOMENAGEOU LIDIA FARIA 

Udta Faroa a anttga atleta 
recordosta e tnternactonal do 
Sportong recebeu a medalha de 
«Mento Desportovon que lhe lot 
conferoda pela Camara Muntco· 
pal de Torres Vedras. concelho 
do qual e natural Udoa Farta 
recebeu este galardao nove 
anos ap6s ter abandonado a 
actovtdade desporttva 

DIPLOMA 
"PAUL TISSANDIER" 

PARA AVIADOR 
PORTUGUES 

0 avtador portugues coronel 
Pelagoo Castelo Branco. preso· 
dente. desde 1970. da Ooreccao 
do Aeroclube de Torres Vedras. 
foo dtsltngutdo pela Federacao 
Aeronauttca (FA I) como Dtploma 
«Paul Ttssandten> relallvo ao ano 
de 1979. anunctou o Aeroclube 
de Portugal 

0 dtploma «Paul Ttssandtem e 
atrobuido aqueles que, em cada 
pais, mats se dtsttnguem ao ser
voco da avoacao desporttva. tendo 
por tal razao o nome do seu fun 
dador e prometro prestdente da 
FAI, Paul Tossandter 

Functonana do JOrnal «Doano 
Popularn e colaboradora da 
secr;:ao despor tova deste vesper· 
tono losboeta, Lidta Faroa too uma 
das foguras gradas do desporto 
nacoonal e as suas «proezas». 
tanto em Portugal como no 
estrangeoro. controbuiram em 
muoto para a expansao do aile· 
tosmo femontno no nosso pais. 

EQUIPAS PORTUGUESAS 
EM PROVAS 

INTERNACIONAIS 
DE CICLISMO 

Coclostas portugueses estarao 
presentes na <d Volta a Pol6nta>>. 
que se dtsputa de 1 a 12 de 
Julho, conforme focou dehbe· 
rado na reuntao havoda entre a 
dtreccao da Federacao Portu· 
guesa de Ctchsmo. o prestdente 
do Conselho Tecntco e repre· 
sentantes das Assoctac;:oes 

Alem desta partoctpac;:ao·estreta 
lot tambem deltberada a parll· 
Ctpacao de equtpas portuguesas 
na «Cornda da Paz». de 9 a 24 
de Maoo, e na «Volta a Franc;:a do 
Futuro», de 10 a 21 de Setembro 



BENFICA CONQUISTOU 
A 12. a TA~A DE HONRA 

A equ1pa do Sport L1sboa e 
Benf1ca conqu1stou pela terce1ra 
vez consecutlva a «Taca de Honra 
da Assoc1acao de Futebol de 
L1sboa»- completando. alem 
d1sso. uma coleccao de doze 
trofeus - . ao bater por 3 2 o 
Belenenses no JOgo fmal da 
prova. d1sputado no Estad10 de 
Alva lade 0 terce1ro Iugar coube 
ao Sporting. que derrotou por 
l·Oo Estonl 

Na ed1cJo deste ano apenas 
<<encarnados» e <<ClZUIS» part1c1 
param na sua max1ma forca . 
enquanto as duas outras equ1pas 
apareceram com o uplantelu 
desfalcado de alguns t1tulares a 
proporc1onarem espectaculos 
de futebol de nivel sens1velment" 
ma1s ba1xo do que o publico 
estava hab1tuado a presenc1ar 
De sahentar a ex1blcao. na f1na l 
do bras1le,ro Cesar. autor de 
do1s dos tres golos do Benhca 

Humber·to Co.tho~ ucapltlo" da equlpa 
benflqulata, oat•ntando • t~a eon· 
quietada. 

FALECEU 
0 FUTEBOLISTA 
PASS OS 

Manuel Passos Fernandes 
- s1mplesmente Passos para os 

amadores da modahdade e para 
toda a 1mprensa desport1va do 
Pais -, um dos grandes JOgado· 
res do futebol portugues. faleceu 
vitlma de um colapso cardiaco. 
com 57 a nos de 1dade. 

Passos envergou a cam1sola 
do Sportmg durante nove epo· 
cas e fo1 «mternac1onah> dezas· 
sete vezes. tendo conqu1stado 
grande notonedade e contn· 
buido dec1s1vamente para as 
d1versas conqu1stas do titulo de 

campeao nac1onal levadas a 
cabo pela sua eqUipa 01st1n 
gu1u·se, espec1almente, no Iugar 
de defesa central, entao des1g 
nado por med,o-centro. reve 
lando extraord,nimas quahdades 
de mob1hdade e uma dureza 
serena a que 1ama1s faltou uma 
grande dose de camaradagem 
e lealdade 

Natural de Mach1co (llha da 
Made1ra ). Passos comecou a sua 
bnlhante carre1ra de futebohsta 
no Grupo Desport1vo da CUF. 
de onde se transfenu para o 

Sporting Clube de Portugal 
Pertenceu c\ famosa equ1pa dos 
•<Cinco v1ohnoS>> - des1gnacao 
dada por Tavares da Sliva a hnha 
avancada do clube leonmo Jesus 
Corre1a. Vasques. Peyroteo. Tra· 
vassos e Albano -. na qual todos 
estes JOgadores desempenha· 
vam um papel extremamente 
omportante 

0 futebol portugues esta de 
luto, po1s como desaparecomento 
de Passos e ma1s uma das suas 
gl6nas que se perde mexora· 
velmente 
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Carlos lopes. F•rnando Mam.ct. • Joa• Sen•: tr6s nonMa em deataque no 
atletiamo portugu6a . 

ARETAS PORTUGUESE$ EM DESTAQUE 
0 atleta Fernando Mamede. 

do Sporting. venceu destacado 
o Jfl trad•c•onal «Cross Jnterna 
c1onal das Amendoe•ras». d1s 
putado em V1lamoura !Algarve). 
num percurso de 9650 metros 

Ev1denc1ando a sua excelente 
forma actual. o atleta sporlln 
gu•sta comandou a comda desde 
o 1nic10, lado a lado com o seu 
companhe1ro de equ1pa Carlos 
Lopes e segUidO de perto pelo 
port1sta Jose Sena Porem. 
quando Lopes 101 obngado a 
des•sllr. em v1rtude do agrava 
menlo de uma ant1ga lesao. 
Mamede acelerou. destacando·se 
de Jose Sena e do espanhol 
Pneto 0 f1nal da comda venf, 
cou-se nesta ordem. mas com 
uma vantagem de Mamede de 
ma•s de 100 metros sobre o 
segundo class1f1cado 

Sahente·se que na compet1 
c;ao parllc1param dezenas de 
atletas portugueses e estran· 
ge1ros. entre os qua1s aut~ntocos 
«ases» do atlellsmo. como e o 
caso do alemao Z•mbermann, do 
escoces Mw e do belga Vogel 

Oe realc;ar que em provas 
antenores Carlos Lopes hav•a 
s1do ma1s feliz Refenmo·nos ao 

«Cross Rond Poml> do qual o 
atleta fo1 o grande vencedor 
Esta prova d1sputou·se em Nancy 
!Franca l tendo s1do organ1zada 
pelo JOrnal <<L'Est Republlcam >> 
0 fund•sta portugues percorreu 
os dez qu1l6metros do percurso 
em 29.12 m1nutos. tendo Fer· 
nando Mamede f1cado em se 
gundo Iugar. a 18 segundos do 
vencedor. Em terce1ro e quarto 
lugares f1caram. respec!lvamen te. 
o 1ngles Newton. com ma•s 
33 segundos. eo frances Delaby 

Este excelente comportamento 
de Carlos Lopes - o qual. re 
corde·se. comec;ou 1980 da 
melhor mane•ra. vencendo a 
comda de S S1lvestre d1sputada 
em Madnd - e de Fernando 
Mamede. e os bons resultados 
averbados por outros atletas. 
com espec1al destaque para Jose 
Sena. contnbuem para mere 
mentar as esperancas depos1ta· 
das na seleccao que representara 
o nosso pais nas pr6x1mas Ohm 
piadas 

A este prop6s1to. poderemos 
recordar a1nda que Portuga' 
f1cou em segundo Iugar na clas· 
s•f1cac;ao colecllva da 27 a edl(;ao 
do «CrosS>> 1nt1tulado <vuan Mu· 

guerza». somando 2 1 pontes 
An1ceto S1moes class1focou se na 
sexta posoc;ao com 31 . 15 mmu 
tos e outros do1s portugueses. 
Ant6mo L911ao e Rafael Mar 
ques. ocuparam a selima e 
Oltava pos1cao. com 31.28 ' 
31.52 m1nutos. respecllvamente 

0 1ngl~s John Wild fo1 o ven 
cedor desta prova com 30.50 
m1nutos. batendo o espanhol 
Sant1ago de La Parte. que reg1s 
tou ma1s tres segundos. e o 
escoces J1m Brown (30.56 m1 
nutos). 

A lnglaterra ganhou colect1va 
mente. com 10 pontos. segUida 
de Portugal com 21. Espanha 
com 22 e Esc6c•a com 31 pon· 
tos Par11c1param na prova 
noventa atletas 

XADREZ: 
LUiS SANTOS 
PARTICIPOU 

EM TORNEIO ESPANHOL 
0 xadrez•sta portugues Luis 

Santos classlflcou·se em 5.o Iugar 
no «Torne1o lnternac•onal dos 
Re1s». que se d1sputou na c•dade 
espanhola de Zamora. 

A competl(;ao. que fo1 ganha 
pelo colomb•ano Oscar Castro. 
contou com a presenca de cerca 
de duas dezenas de xadrez1stas. 

A class•f•cac;ao dos cmco pn· 
me1ros fo1 a segumte 1.0 Oscar 
Castro. 2 o Juan Manuel Bellon. 
3 o Luis D1eguez. 4 o Mano 
Gomez. 5o Luis Santos 

PE 

Oa nadador•• Peuto Frlachkn.c:ht • Rul Abr eu. 

NATA~IO : 
PAULO FRISCHKNECHT 

VENCEU EM LAS PALlAS 
Pela segunda vez consecut1va 

o nadador portugu~s Paulo 
Fnschknecht conqu1stou o trofeu 
«Cidade de Las Palmas>>. ao ven 
cer a prova de 200 metros. com 
o tempo de 1m e 56.70s a 
!rente de Oavod Lopes Zubero 
presentemente o melhor nada 
dor do pais v1Zonho 

Um outro portugu~s. Ru1 
Abreu. conqu1stou o pnme1r0 
Iugar na prova 200 metros est1 
los. 1mpondo·se com autondade 
a todos os dema1s concorrentes 
Na pnme1ra das refendas provas 

e de reg•star 0 comportamento 
excelente de todos os portu· 
gueses jquatro ao todo). com 
realce 6bv1o para Fnschknecht 
que. com Gomes Pere~ra. part1u 
para Las Palmas com grande 
atraso de tremo em relacao aos 
adver~nos 

Anote·se amda que o «Grande 
Prem1o da C1dade de Las Palmas>> 
fo1 d1sputado por nadadores pre· 
·Oiimp1cos de Espanha, Holanda 
e lnglaterra e da equ1pa sueca de 
Na]aden 



1880 
Ill CENTENARIO da Morte de CAM0ES 

Meprc;du\·lln de untu du~ fl'"'' ura!i que a ''-'' i\ln u()c:dd~nl\'11 pu hlicou em t 8HO. Numa ('Ompn'i\·Au d:t aucoriu dn ilu\lrador 
\ , C'11tftno'::'. ' cnw' dm:n ap()ntameniO\ ~r,ohrc c. amhienh.' fc,tho em que decorrenm a' ,•onu·mora~•;c, do triccntenirio 
da morlc d.: ( 'amih.•\. na capita l: na Rua do \lccrlm. no lcjt)_. nu I arjlO do Chiado. na Ruu >\uau,IM l' nu Rua ~o'a do Almada. 
Inca I Hndc fui mont ado urn pa\ ilhfio. 
I endo .. ,._. infd•do em IC de Junho. at> romemora~ih~' trun,formaram Usboa num Ri.JlaniC\l'O hruar .. ondc. por coda a parlc 
- na' rua,, na' loja,, na' ca~.a~ - .a t'fiRft- de Camlh.'' 't.' rnulliplica\a numa simOOiica manUt-,fiUjlo dt' \ulidaricdade nadonal. 
l rna fml'n\1 'a a a dc forao;;teiros - que 'ie e~praiou atc ao' llu.·ah. m11i.s discanres do eenlro da dd•de • umenlou a popula,.ao 
da. t.•apillill. c.·unlrlhuindo para dar a esla um a'pt"l~to lnt."dlw. 

Neste ano em que 
se celebra o 
IV centenario da morte 
do autor de ((Os Lusiadas», 
recordamos, oeste 
Suplemento, o que foram 
as comemora~oes 
do III Centenario, 
ha exactamente um seculo, 
e a importancia particular 
de que se revestiram. 
Em 1880, o <<movimento 
de ressurrei~io nacional», 
que entio alvorecia, 
colocou-se sob a egide 
de CamOes, celebrando-se 
o tricentenario 
da morte do poeta, 
em 10 de Junho, com 
solenidades excepcionais 
a que o povo de Lisboa 
deu o seu entusiasmo 
e alvoro~ado concurso. 
Ficava, assim, 
comprovado uma vez mais, 
o enorme poder 
de evoca~o patriotica 
da obra do grande epico, 
estimulando energias, 
despertando anseios, 
contribuindo para 
a difusio de um 
grande ideal, 
junto de todos 
os portugueses. 

Hww du monumcnto dtdkado a 
Camfh~'· inuuuundu em ( oimhra em 
Ul81 c flU\' lwjc '" cnl·onlra qua'e 
IOialmt:nl(' de,lruulo. 



Perante o alhcamcnto dos rcpr,· 
sentantes do E~tado c do Govern<> 
de entiio. o~ republicano~ chama· 
ram a si a organit<o<;ilo das comc
mora<;:6es do tricentenarioda morte 
de Cam6es torn<ldo simbolo da 
grandeLa c imorwlidade da 
Patria -. reahtada~ em 10 de 
Junho de ll!liO. Neste dia. um 

_,'. ·~ imponente corleJo marca. em ';:A." "'"""· ' '""''"' "''""""''' ~ publica omportante do rcpubhca-
. nismo. A monarquia - c com cia 

·!.:::: ~· todo um sistema economico. '><>cial 
- e politico - agoni1.ava.ompotcntc. 

[rente as transforma<;6es de toda a 
ordem que se adovinha,am. lorna· 
das inadiaveis pt:la cvolur;ilo rcgis
tada em toda a Europa. 

Tirando dividcndos de um pura· 
lelismo hist6rico. qui<;(o um tanto 
ou quanto forcado. os rcpubli
canos soubcram dccalcar a situa
<;iio de 11\80 dade 151!0, com cvi
dencias flagrantes que cram com
preensiveis pclo mais dcsprcvcnido 
dos cidadiios. tal o cMado gcral de 
disturbio que o Pab vinha de novo 
a aprescntar no\ \CUs divcrsos 
sectores. com dcMaque para a 
inquietante situac;iio econ6mica e 
financeira e para o agravamcnto 
constante da Ja pcriclitantc ondc· 
pendencia nacional. scnao tcrrno
rial lno que rc~pt:ita ao Portugal 
continentall. pt:lo mcnos politica. 
no campo da mocoau'a ontcrna 
cional. 

UM ALVITRE 

tSt~uf'ldo "'' Sa~adu Euriptu.ra~ os uhi.mos wrlq os rrun~iros. eos pramc1ros ... os uhimol.) 

Ncprodu\~!io de uma 
Rtti\Ut!l fr11nce~11 de 1689. 
rcprC\4.mlando a inor..
~:cncafi,J,tica d:t 
dcH~t:ndCncia do 
rei 0. \hnuel I, 
('Om a reprt\enta~:lo 
do' dher\O\ 
prctendtnlt"S que 

alt-aa,am dirc:-ho' 
a coroa d(" Porlu~al. 
por oca,iio da mo11c 
do cardeal 0 . llenrique. 
I \labdecendo 
um conlraponlo. 
puhlicamos. em bah.o. 
um de~enho dt-
Rafael Bordallo Pinheiro. 
de 1890. oriJ,!in•lmente 
in\torido no jornat 
humorhrico 
"Ponlo~ no' ii, •• 
~m que o aulor 
prenunt'ia j:i u queda 
prlhima da nwnarquia. 



A DERROCADA de 1580 
Ffcctivamente. o ~cculo de qui· 

nhcnto\ trouxcra toda a riqucLa 
do Oriente ao Tejo. ma\ tal riqucta 
apena~ fazia escala em Purtugal. 
mdo fomentar o desemuh amento 
de pai\C~ estrangeiro\. que no~ 

forncca;am -todas as coi~\ de que 
tinhamo\ necessidade par<~ vivcr. 
dado Portugal serum pai'> eminen· 
tcmcntc importador. A'> fomcs 
sucediam·sc c a coroa tinha que se 
cndividar para com us mcrcado~ 
de ccreaas da Flandre~. de modo a 
'>OCOrrcr a fome generalit..ad<~ . 

Recorde·se. no entanto. que a 
crise nao comecara em I ~110. 
'inha·se arrastando dc\dc ha algu· 
mas d.!cadas. 

Em fins de 1543dcviam·\C \omas 
cnormcs a Flandres. alcm das qu.: 
":: tomavam em letr:l\, ua tal altos 
prcc;os que quase '>e dobra o 
dinhciro em quatro anosu. C\lnrria· 
\C de rome sob os alpendrc'> de 
Li\h<lil. A este prOpO>al<\, dat·nos 
Antonao Sergio no seu trabalho 
uBrc\C lnterpreta<;:ao da HaM6raa 
<.le Portugalu: uEram e\trangciros 
m urtificcs. os barbciros. os '>itpa· 
tciros: muitos mil 6rfaos c viuvas 
dcpereciam na ociosida<.lc. c o 
fidalgote que se t:~ibia na rua. <:om 
mula ajaezada de oiro e muito\ 
lacaios agaloados. recorria .ao 1e1um 
de porta~ a dentro. D Manuel 
mandava procurar trah;~lhadores 

no e\trangeiro. c ate homh;ardeiros 
c oper{arios de construc;tlo naval. 

Muitos dos navios que se emprc· 
gavam no trMico nfao cram cons· 
truidos no Pai'>u T;al era a rcali· 
dade. em rapado resumo. que sc 
cncobria S<lh uma mascarada de 
ostc:macao: Je daa. o rei passca,a· 
·se pclas ru<ts <Iii capual. exibindo 
animais cxbllc<\S e urn fauMo 
desmedido: de noite. eram os 
ser6es do Pm;o. afamados por toda 
a Europa. Ma\ no plano cultural. o 
painel nfto era mai\ famoso: ante· 
riormentc a lnquisi<;ao suprimira 

toda a pm'>ibilid;adc de um pcnsa· 
menlo criador. destruindo. poas. 
os gcrmes de humanismo caenti· 
fico d;a grandP epoca dos De'>· 
cobrimentos: assim. as rara\ ten· 
tali\ as para par a cuhur.1 n;tcaunal 
ao ratmo da Europa ci,ilitada. 
encontraram poucas ocasal\c\ de 
se manifcMar em toda a sua puJanc;a 
c criatividadc. 

Quando. em 1568. D. Scba\li:lo 
foi declarado maior pcla'> Cortes. 
Portugal 'ivia em plena dec aden· 

K~pwdu\·•n de uma trrll"ura franc-ha que nt)\ re{·orda o .. suplicio d3 foauelrtt .. 
em l.hbna. nu au we diJ •l'\•lo da lnquid\•ilu. 

cia militar, em complcta mediocri· 
dade no iimhiH\ d.l'> lctras e das 
artcs - fora uma ou outra excep· 
clio em que a Cpo<:a \C nao repa· 
ra'a - e. no que: rc.,pcita\a ao tao 
Jecantado comer<:io d.1 India. estc: 
era francamentc dcfacuarao. 

Em 4 de Ago\lo de 1571! tbatalha 
de Alcacer·Quaharl. ()Pub atingira 
0 maximo de degradac;ao que se 
possa imaginar. 0 excrcito que 0 

rei rcuniu (impruJente e des,ai· 
rado rei que foi !). ~cha\liaol. era 
aparatoso c luxuo\ilmente equi· 
pado para tudo, mcnos para a 
gueua: As ~uas tcndas cram de 
~da e os seu> capitaes vestiam 
como cort.:sa<l\ que fossem a uma 
f.:sta no Pac;o. Uma vet em Mar· 
rocos. as tropus bchiam c c;antavam 
e o scu rei. anorado em coman· 
dante timpulSI\O c de todo em 
todo destituido das qualidades que 
possui um comandantel. acumulou 
erro sobre erro. a ponto de os 
demais capitae\ pensarem em o 
prender. :-lo daa da hatalha. orde· 
nou que ninguem \C mcxesse sem 
ordem sua; esqucccu·sc. porem. 
<.lc dar a ordcm. 0 cxcrcito ini· 
migo. formaao em crescente. 
envoheu a hostc p.mugue\U e os 
mercemirios que nela se integra· 
\am. submergindo-..>\ a todos: foi 
o desastre complet<> que. ~bido 
no rei no. o aniqualou moralmente. 
destruindo o 4ue ;ainda I he restava 
de vigor. 

MN·on,tiruit;iio da batalhu de Alt•Jit:cr·Quibir numa "-'"''"'• do twrorht de Mil.(ucl I chllu d~ Andrad4!. que~ tendo parlh:ltJado na luunlha. fol feltn t•utho. con~cl.(uindo. 
rmti' rarde. re~J;l:alar·\C e rc-.trc\\Ur • I hbou. A direhu. um pHrmenor do quadro a blco d\• ( rl,rc), iio de 1\1orai~. d111ado d~ 1 C\70. em que o arti'u rNnta o rei 0. 'ieba,liiio. 
l·",tu ohn encontra·\e actualmentto e'po,ca no \1uscu '•clonal de \rtc Anli,Ra. em ll,h•.,•· 



Com o tlc\,tp.orc..:tmcnw de 
D. Sebasti;io nos a rcat\dc! Alcaccr· 
·Quibir. scm dei~ar de\Ccndcncia 
tlirecta ao trnno. e\le c ocupatlo 
pelo \Ciho cartleal D. Henri4ue. 
na ahura C\lm 66 a nos. e. pior 4ue 
isso. scte pretcntlcntes afia,am as 
unhas para a coroa de Portu)lal . 
Entre todo~. de~tacou-<,e Ftlipe II 
de Castda. Op(l>·,c·lhe. antes. a 
eloquencoa patribuc.o de fd>o 
\loniz: dCjXIJ>. a aud;koa orrc~:ular 
c de!><lrganizada de D. Ant~moo. 
Prior do Crato. proclamado rei cm 
Santarc!m. Porcm. o Du4ue de Alba 

A PERDA da INDEPENDENCIA 

invadiu Portugal pdo Alentejo. 
<:O<jUitn to a esquadra castelhana se 
dirigia para Ltsboa: e perto da 
codade (em Alcantara) as tropas de 
D. Antilnio Coram facilmente var· 
ridas. Apbs a fuga' deste para 
f-ranca. Filipe II foi. finalmente. 
proclamado reo !Agosto de 15801. 
Foo um ano aziago: em 10 de 
Junho, \Cgundo a lcnda. Luis Vaz 
de CamO.:s morn:ra pobre e mise· 
ra,cl num leitode hospital. cedido. 
por caridade. depois de arrostar 
um fim de •ida marcado por 
extrema indigc!ncia. Simbolica· 

mente. parccia que o maior cpoco 
do epilogo renascenllstu portu· 
gut:> lcva\a consigo 0 uhimo 
canto. a derradeora apotcosc 4uc 
os Descobrimento> ha' iam ons· 
pirado. :-:ao de .. a. ptlr •~o. de scr 
pertinentc o <jUt: no' dtL Qh,cira 
)111arttns. na sua «Historia de Por· 
tugal··· 4uando. rdcnndo·sc a Lu1s 
de Cam(>cs e a perda da mde· 
pendencia nacional. considcra que 
«Os Lusiada.,.. Coram um cpualio. 
:-<a •erdade. o mundo portugucs 
que CamOc:s conheceu era o da 
derrocada. o tempo 4uc .. con' ertc 

s~.undo AqulBno Klbtlro. na \UI obra"l UIS de CemOes-. 
11omo Il l. • prlmefra edl~lo de ~.os l usi1da~ saiu sem o 
bcudo real. rclcaada para o mundo lanorado da literatura 
de cordel, ao conlnrlo de IOdll\ n obra~ do at-nero publi· 
cadas i epoca, fauada_s peiO\ C'\CrJba\ •OflciaiS•• - que 
'\011\am um solene d~.sdem pdo ldloma popular - e que 
er-am. em aeral. connarada; em IOU'\Or do rei. 

Lusiadu. a D. Sebasliio 115"'2•. todo e\"ahado no \~u 
cadeirio. transmitem·nos uma bem trisle fibula. que nenhum 
documenlo poderi comprO\Ir. 

Enlio o rei D. Sebasliio irla alauma \t'Z r~ebero pobre 
Cam6es.. in feliz e O'llhrapilho. que estendla a mlo a carldade 
pUbliCI! e eclesii.saica. rea.ressado dt- lonao\ 1nos de P'"'1dio 
duro nas lndias e Africas como soldado rl..\0. sem M\ .. nobre" 
'lrtudes da dianidade~~? Receberla eft: o poet a. e m •udiCn,:la 
especial. para dec.Jama-;io t\prts.u da odlnela luOs I u'•a· 
dtiMI que nio le\a~• no frontlspicio o $tU sclo real? • 

De rt-.\to. quando Almeida Garreu . prlmeiro. e Te()filo 
Braa.a. depol\ t 1880). nos de\cre"'em o poet a a fer •·0' 

A morte de Cam6es. seaundo )travura 
e~ecucada em 1867 e destlnada a ilustrar 
um artla.o sobre c.moes da autorla do 
lit erato franct:s Alphonse Izard: na ima· 
~em. ladeando o poeta moribundo. 
c)IAO Frel Jo~e Indio. de joelhos. e urn 
lldulgo. Cerca de urn nl~S apOs a morle 
de Cum6e~ - que. se~undo a lenda. 
ocorreu a tO de Junho de 1580 - , 
F'lllpe tl de Costela. aqul retralado 
numa aravura du epoca. ocupou 0 
crono portuaues. 

em choro o docc canto». Por um 
<IC<l~O do udestino» OU dos «!adOS>•. 
~cgundo a terminologia do epico. 
Portugal perdia a sua indepen· 
dcncia c. simultaneamente. na 
pt:\SOa de CamOc:s. o unico poeta 
4ue wubcra utiliwr genial mente a 
lingua portuguesa. o poeta que. 
com raro jX>der de sintese e ima· 
gimu;:'oo. debrucado sobre o pas· 
sado hl\torico. cantara os feitos de 
todo um po, o, em odisseia imor· 
redoora. 

Daqui a criacfoo quase inevitavel 
de um mito. de uma lenda, de um 
cstado de coisas que. com cores 
carrcgadas aqui ou ali. iria servir. 
ao Iongo dos seculos. para forcas 
sociais c grupos politicos retirarem 
dividcndos c construirem parale· 
li~mos. quica nao muito distantes. 
1-oi cste. alias. o trabalho dos 
rcpublicanos quando do III cen· 
ten a rio da Morte de Camoes: e foi 
cssa vis:"oo da monarquia dos Bni
gancus que. por decalque, apre· 
'cntavam ao c idadao do Pais. 



0 TRJ'OENTENAIUO 

EO I TAL 

CUIDAOO COli A~ 4 t.OI811QAS 

U ptwirtlto chetta quasi a eonvencer~e de que os Llsiadas deve ser uma coisa talvez um pouco superior ' 
cana constitucional. 

Bordallo em l o80 

Constltulndo, inegavelmente, 
uma das mals belas obras 
de Rafael Bordallo Pinheiro, 
o popular semanarlo 
«0 Antonio Marla» teve 
lnfluencia marcante 
e lne,.;cedivel, no nosso pais, 
no dominlo da caricatura 
pessoal, social e polltica. 
lntegralmente concebidos 
e desenhados por Bordallo 
Pinheiro, os sucessivos 
numeros de «0 Antonio 
Maria» tern a marca do 
espantoso talento e da viva 
imagina~lio do seu autor. 
Nesta paglna e nas seguintes, 
publicamos uma selec~o das 
caricaturas que «0 Antonio 
Marlau lnseriu em 1880, 
a proposlto das comemora~Oes 
do trlcentenario de Camoes 
entlio reallz.adas. 

Tbeophilo Braga por om lado e 
Rlll!IJJbo Ortiglo por oulro, Terru
mam oa eab~a do ze Povinbo, at3 
I be Cazerem entl'3r a idea do centeoa
rio. 



-

-----~------------------------~:::::~~-CCENTENARIO CHRONXCA Do 

Di (Qtn um l lto morto Dot IO'i· 
ou d& eompu b" 4o cu · 

E abrar.a a m:uinb1:. 

Abrara o ZO Po•inbo p<lo bem qllt 
(,II J'OtiOa. J ..,., 010 bilbtle de ~ ml.ndalio/,~ens do ethdo. , ,.1La aoJ a 



<JHRONIOA UO CENTENARIO 

Camoes agradece aos altos poderes do estado niio tuem ido 11 sua procissiio c: tcrem-n'o feito repuhli.:.mo 
.:om o que muilo ganhou a idea, · 



0. Luis I. 

Primciro que tudo. c apcsar dos 
mcritos c va ntagcns colhida!. pclo~ 

A lormaciio do Partido Rcpubli · 
cano esttl cstrcicamcntc a~\ociada 
ao movimento do triccntcn{lrio 
camoniano. 0 ule,antamento do 
espirito publico.. dcssa «lamosa 
apoteose produ/iu entre no; a 
organizaciio do partido rcpubli· 
cano portugucs ... c•crevcu Maga· 
lhaes Lima em «Epis<ldio; da 
Minha Vida ... E Teolilo Braga. ao 
escre,er. em ll!!\0. a sua «Hi•toria 
das ldeias Republicanas em Por· 
tugalu. acrescenta: «A democracia 
portuguesa conta uma data glo· 
riosa. que i: o comcco duma era 
nova: o 10 de Junho de 1~) ... 

0 tricentem\rio de Camoes. c.:le· 
brado num momento de paixiio 
patriotica c entu\ia\mo civico 

0 10 de JUNHO de 1880 
republica nos nel>Se ano do Ill cen· 
ten{trio da mone de Cam<'>es. 
convcm que rique bem claro 
quanto era passional e abstracto o 
caracter da sua campanha e pro
paganda oposicionista ao Governo 
e a monarquia rcinante: de resto. 
O\ pr6pnos chelcs republicanos 
siio claros quando apontam a 
ausencia de um programa delinido 
e claro. como adiante teremos. 
muito sucintamente. ocasiao de 
obser,ar. 

t na verdade a data de 1880. 
com a celt!bracao publica e nacio
nal da morte de Cam<'>es. que 
marca o arranque da trajectoria 
a\ccncionsal de uma pnitica e de 
uma idcia politica que iriio cu lmi· 
nar na revolucao de S de Outubro 
de 1910. 

A partir da proclamacito da 

Republica espanhola (11!611) e da 
Comuna de Paris !11!711. tl mo,i· 
mento republicano comeca a 
organiar·\C e a tender para a radi· 
calizacao: c en tao \ensi,el a accao 
de homens como Antero de Qucn· 
tal. Aze,edo Gneco e Jose f'on· 
tana. promotores entre no~ da 
lnternacional. Contudo. a partir 
de 11!79-1!0. Antcro esmorece a sua 
actividade e acaba por se apagar 
como lutador politico. rcssurgindo 
episodicamente no uno do Uhi· 
mato f 1890). Em 1!!78 lunda·se em 
Lisboa o «Centro Republicano 
Federal ... 0 movimcnto rcpubli· 
cano liga·se enu\o ;i accao de 
homcns como Elia\ G;~rcia. dircc· 
tor do periOdic<.> uA Dcmocruciau. 
Latino Coelho. Rodrigue\ de Frei· 
tas (eleito para o P<trlamento em 
11!78), Scb<tst iiio de M;tgalhiics 

UMA DATA GLORIOSA 
marc a. a~~im. uma lase de cresci· signilicativas: «a libcrdadc de troca 
m~nto c vigor do movimento repu· assegurada por uma legisla<;ilo 
hlicano portugues. Sob o nome do liberal em assuntos economicos: 
pocta da nacionalidade. as lacc;:<'>es abolicao dos direitos de consumo 
republicanas unem·se e desen· cobrados pelo Estado». Na rcali· 
vohem uma lecunda acc;:ao dade. a partir desse momcnto, o 
comum. republicanismo e tao s6 um Jibe· 

ralismo que. buscando incorporar 
Contudo. o programa do «Par· uma mistica patriotica. ou reno

tido Republicano Unitarian. tal 'ii·la. concebe a «ideia dum res· 
como loi lormulado em 1880. surgimento da patria portuguc"'" 
cinge·se a rei•indicao;<'>es de canic· !Basilio Tcles. «Do Ultimato ao 
ter exclusivamente politico: igual· 31 de Janeiro»). mediante um 
dade ci,il c politica: liberdade em «go,erno do pom e pelo po,o ... 
toda\ a~ suas manilesta<;Oes: 
govcrno do povo e pelo povo: E bem se poderit dtLer que. na\ 
)U\ttca democriitica. Quanta ao mentes de Teolilo Braga. Sampaio 
e-.copo economico e social. as uni· Bruno ou Basilio Tclcs. esse e. o 
ca\ reivindicac<'>es que ai se lazem sonho politico maior que emociona 
\entir sao as seguintes. alias bem a sua insistente propaganda: aca· 

A REPlJBLICA. 
Cabe;;alho d~ um Orgiio chtndeslino da 
tmpren>a r<publlcano ( 1848). 

Lima (mais tarde ru ndador de 
..o Scculou. ern 11!8 1). Teixeira de 
QuciroL c Manuel Arriaga. 

bar com a monarquia: cnccrrar 
um caminho e abrir outro. ao lado. 
pclo qual o libcralismo pudesse vir 
a a~sumir caracter democrittico e. 
portanto. electiva e integralmente 
nacional. «Com que direito per· 
gun tam ao partido republicano 
por um programa'!». considera,·a 
Ba~iho Teles. para logo responder 
com patnotica ira: uA monarquia 
em Portugal tem sido isto: a incom· 
petcncm. o 1mpudor. a oprcssiio. 
A estes artigos de lc de regene· 
radores e progressistas compreen· 
dc·SC que nao hOUVCSSC semio um 
acto de caridade a contrapor. por 
homcns que mio viam ideias a 
combater. mas atentados a punir: 
a demolicao sumaria do regime» 
lOb. cit.). 

0 pln·ilhio re•l mont ado no I trrt!lro do P•fO· on de 0. lui.s I lfi.S5inou o aulo do correjo chico. na man hi de- 10 de Junho dt 1880 t Mrs.~ura e\lraida dare' i.sra «Occidente,.), 



AAC~AO 
DE TEOFILO BRAGA 

A idcia do centenario part1ra de 
um dos muis catcgorizado" ideo· 
logos do rcpublicanismo: Tc6filo 

A !! de Junho iniciaram·sc a\ 
festus. A Pra~a de Cam6cs c ilu· 
minada a gas e a clectricidadc c 
filarmonicas pcrcorrcm a c•dadc. 
No dia seguintc. maugura·sc o 
Bairro Cami>cs. a Santa Marta. 
empreendimento de um dos ma~na· 
tes do regime. Latino Coclhl> IC: na 
Academia das Cicncias un> clogio 
do cpico e no tcatro da Trindadc 
realiz.a·sc um sarau litcrariu cart is· 
tico promo,ido pcla comis~o 
cxecuti'a acadcmica. 

Braga. Havia sido ele quem Ian· 
~ara. de facto. no «Comercio Por· 
tugucsu de Magalhaes Lima. em 
Janeiro de 1880. a ideia de se 

cclcbrar condignamente o terceiro 
centen:irio da morte do epico que 
simboli£a as esperan~ e as vir· 
tudes de uma Pat ria que se encon· 

trava perigosamente 'iz.inha do 
desespero e do entorpecimento. 
Em Abril. por sugestaodo«Comer· 
CIO de Lisboau. jornal de Luciano 

Corde•ro. reunem·se na Sociedade 
de Geografia diversos jornalistas 
para deliberarem sobre a maneira 
de le,ar avante a ideia de Te6filo 
Braga. t entao nomeada uma 

comissao composta por represen· 
tuntes da clusse jornalistica. ele· 
gendo·se no mes seguinte uma 
comissao executiva formada por 

Eduardo Coelho («Diario de Noti· 
ciasu), Tei>filo Braga. Luciano 
Cordeiro. Ramalho Owgao. Rodn· 
gues da Costa. MagalhJcs Lm>a. 
Jaime Batalha Rcis. Pmhem> Cha· 
gas e o Visconde de Juromenha. 

Nesse mesmo me\ de Abril. a 
Camara dos Deputados H.>ta que 
sep considerada fcsta nacional a 
data de 10 de Junho. A conus<,;1o 
de jornalistao. pela pena de Rama· 
tho Onigao . .:'phca entao ao Pai~ 
4ue e intensiio sua: l l vulgantar a 
obra de Cami>cs: 21 uinstigar o 
povo portugue$ it prl>du<;;lo de 
todas as obras de arte em que etc 
possa manifestar o senumento da 
tradi.;ao e dos destinO$ nacionaisu: 
31 aliar o nome de Cami>cs "a fun · 
da.;ao de uma forte significt•~ao 

moralu; 4) promover o c\pcct{tculo 
de um grande cortcjo triunfal <JUC 

po~a c'primir as ucon<juistas len· 
Ia'>. ma; \UCel>.'>ivas da liberdadeu, 
dcwe a cpoca em que viveu 0 

poeta ate a actualidade. 0 pro
)ecto. aprovado pela Camara dos 
Pare;. e dcpois sancionado pelo 
rei D. Luis. 

:.1as o tncentenario vai tomando 
cad a 'et ma•s o senti do de uma 
~:rande manifesta<;ao nacional anti· 
·monilr<juica. Os estudantes de 
Li'>boa unem·se ii comissao exe· 
cuti'a das celebra<;Oes. ao mesmo 
tempo <JUe sc gencraliz.a pelo Pais 
0 010\ imento chico conducente a 
cclcbr;u;i•o do dia 10 de Junho. De 
rc>to. o tricentenario vai. alias. 
gc;mhando uma tonalidade demo· 
cr{llica iniludivel. feita a base de 
oposi<;ao institucional e de aspi· 
rat;oc> republicanas. 

AS COMEMORA<;OES EM LISBOA 
No dia 10 de Junho realiz.a·se o 

famoso cortejo civico. que per· 
corrc a cidade desde o Terreiro do 
Pat;o ate a Praca de Cam6es. Do 
alto do castelo de S. Jorge sao 
Ian~ ados foguetes: o desfile avan<;a 
pela Rua Augusta. sobe o Chiado 
e envolve por lim a estatua do 
poeta. inaugurada treze a nos antes. 

Com excep<;iio de pcquenos 
mcidcntes sem grande impor· 
tancia. o corteJO decorreu em 
perfeita tran<juilidade. embora 

tomando por momcntm. uma nit ida 
feiciio anti·monar4uica. como. pur 
exemplo. quando os estudante\ 
desfilaram em silcncio diante da 
tribuna real. 

A noite. no Coliscu. o rctrato do 
monarca foi. alia~. estrondO'>d· 
mente patcado ... o que c posiuvo 
e que a \ lbraciio do centcnano 
abriu noms rumo'> a acao e JXl'> 

em manifesta t:\idi!ncia no'·'' 
figuras na cena portugucsa ... c..crc· 
veu Reis Santos em .. Q ~1o\l· 

mento Republicano c a Cons· 
c•cncia Nacionat... artigo publi· 
cado na obra uHist6ria do Regime 
Rcpublicano .. (tomo 1). 

Ccrtas figuras ligadas aos novos 
1dcais republicanos conquistam 
prC\IIgio a nivel nacional. to caso 
de TeOfilo Braga. Ramalho Orti· 
gao. ~ta~:alhaes Lima e Manuel 
Arriaga. nomeadamente. Todos 
clcs '1riam a e~tar ligados ao 
regime repubhcano. exceptuando 
R<~m<~lho Ort•gao. 

Para as celebr•~6es do erlttnltnillrlo de Camc)c.) • Rua Aurea. em Usboa .. foi feschamtnle deeorada e llumlnada pOr uma fleln de alobo) a ail hrrruura e\lraida 
da re~ lsla .. Qccldtnle••). 



Na capiul. na.s tre, nollcs do~ fe,tejo~ do trleenlenirio de Cam6e.s.. a Pra-;a D. Pedro IV e~teve tambem re.stlumcnlc llumlnada e en,JCal•nada. Em baho. um aspecto 
da resta realitad¥ no'f J~rdln'J do palilclo dos condes de Redondo. romemorando a inauaura\'iO do Ualr·ro Cam(h:,, cmpret-ndlm ent o .shuado em terrenos anetos 
tara"ura ettuida da re"hla ~Occident~). 

PONTO DE PARTIDA 
DO MOVIMENTO 
DEMOCRA TICO 

0 tricentenario da mortc de 
CamOt:s e. pol~. o \Crdadciro 
ponto de panida do mo'lmcnto 
democratico que culmmara. trch 
decadas depois. com a rc,olucao 
do 5 de Outubro de 1910. A \lhra· 

~;ao nacional e pa triotica de 1880 
' iria a succder o sobrcssaho do 
Uhimato (I k90l. a gorada re ' o
lucao de 31 de Janeiro de 1891 no 
Porto. e a imen~i ficacao da pro
paganda republicana. 

0 que os republicanos preten
diam - e conseguiram - era. afi
nal. consubstanciar na obra e •ida 
do grande c!pico o projecto de uma 

no\'a regeneracao da Pat ria. cnxo
\ alhada por fai!H!S ou pretcn'>il~ 

regeneracOt:s anteriores; ma\. de\ta 
feita. trata·se de uma regencra.;iio 
que busca trilhar a' ia da liherdadc 
democnitica e da implantac;ao da 
Republica. chamando a\ respon· 
sabilidades dectiva; da cidadania 
um povo que se encomra\a ador· 
mecido. como que a margcm do 

tempo. Trcs sc!culos ap6s a sua 
mort e. Luis de CamOt:s constiluira. 
neste 10 de Junho de 1880. um 
prete,to politico. mas ha,ia con· 
trihuido. afinal. pela grandiosidade 
da \ua obra e pela imensidade 
sinccra da pai•iio patriotica que 
catali.wra para le, antar «de novo 
o csplendor de Portugal .. ! 

• 



de Luis deC•· 
snoCs. 

CON P&l\ltUCIO 
a£AL. 

ftiOS LVSIADAS 
DE LVIS D E 

CAM 0 E 5. 

Canto Primeiro. 

-

Sarmas)&osba-
'"s •I""•~', 

!l!ttla OwdtlltAifr•J• Luji ,.,,,. 
'I' or m4;ts1trlmc• Jt •nltsn4! 

,,,g,Jot, 
'P<IjforAm,aind••ltm J• T•prob•n•, 
Em ptrigos, t? gut,.,., ts{ors•dos, 
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NOVO MERCADO 

EM BRAGA 
0 novo mercado de Braga. 

cuja constru<;:ao devera ficar 
concluida em 1981. tera uma 
area coberta superior a cinco 
mil metros quadrados. estando 
o seu custo calculado em 
cerca de 50 mil contos. Trata -se 
de urn moderno ediffcio. cujo 
projecto se afasta da tradi
cional concep<;:ao arquitect6· 
nica dos mercados. dispondo 
de duas zonas distintas: a de 
vend a e a de servi <;:os. 

BUSTO DE 
ANTONIO NOBRE 

NA POVOA DE VARZIM 

AntOnio Nobre numa toto de juventude 

No Jardim da Pra<;:a Camoes. 
onde se situa o edificio da 
Escola Tecnica. foi agora des
cerrado urn busto do poeta 
Ant6nio Nobre. que cantou 
o pescador poveiro em varios 
dos seus poemas. 

Coberto com a bandeira da 
cidade. o busto foi descerrado 
pela sobrinha-neta do poeta. 
dr• Maria Angel ica Nobre Cam· 
pos Henriques. enquanto o 
presidents do municipio po
veiro. Jose Azevedo. leu urn 
dos sonetos de Ant6nio Nobre. 
alusivo aos pescadores. 

Recorde-se que este busto 
estava pronto M anos. a espera 
da escolha de urn local apro
priado. perto do mar. para a 
sua coloca<;:ao. A concretiza· 
<;:ao desta iniciativa ficou a 
dever-se ao Clube Rotario 
Poveiro. 

"VOZ PORTUCALENSE" 
0 semanario diocesano «Voz 

Portucalense» comemorou o 

0 moliceiro oferecido pete Comiaalo de Turiamo do Furadouro~Ovar ao Museu de Munique. 

MOLICEIRO DE PARDILHO PARA MUSEU DE MUNIQUE 
Urn barco moliceiro - tipica 

embarca<;:ao da ria de Aveiro. 
utilizada na apanha do moli<;:o 
-com a sua tenda. vela e 
demais apetrechos. foi embar
cado no porto de Leixoes. com 
destino a Bremen. na Ale· 
manha Federal. de onde seguiu 
para Munique. onde ficara 
exposto no Museu das Obras
·Primas da Ciencia e da Tee-

seu 10.0 aniversario de publi
ca<;:ao. 

Em artigo evocative da data. 
o actual director do jornal. 
R. de Castro Meireles Machado. 
dirigiu uma sauda<;:ao a D. An
t6nio Ferreira Gomes. bispo 
do Porto e fundador do «Voz 
Portucalense». o qual. alias. 

tambem assinou urn artigo. 
no mesmo numero. em que se 
congratula pela coerencia da 
linha de rumo do prestigioso 
peri6dico. sempre afirmada 
atraves de todas as vicissitudes. 

FACULDADE 
DE ARQUITECTURA 

DO PORTO 
A Faculdade de Arquitec

tura da Universidade do Porto 
foi oficialmente criada. atraves 

nica. gra<;:as a uma oferta da 
Comissao de Turismo do Fura
douro- Ovar. 

Pintado por artesaos locais. 
o moliceiro custou 15 contos 
e foi construido em Pardilh6 
(Murtosa). localidade onde 
tradicionalmente se construiam 
as embarca<;:oes - ao que se 
ere. de inspira<;:ao fenicia-que 
deslizam sobre as aguas do 

de urn Decreto-Lei publicaao 
em suplemento ao «Diario da 
Republica». 

Nesta nova Faculdade serao 
ministrados os cursos de arqui 
tectura e planeamento urbano. 
Sob proposta do reitor da 
Universidade. o ministro da 
Educa<;:ao nomeara uma comis
sao instaladora presidida por 
uma individualidade de reco
nhecido merito tecnico e cien
tifico e por dois a quatro 
vogais. com experiencia do· 
cente ou cientifica em arqui 
tectura ou disciplinas afins. 
A esta comissao pertencera 
ainda o secretario da Unlver
sidade. com fun<;:oes de natu· 
reza administrativa. 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 

DE TRAS.OS.MONTES 
Os Estados Unidos da Ame

rica ofereceram ao I nstituto 
Universitario de Tras-os-Mon-

rio Vouga. 
Tendo 15 metros de compri

mento e com o nome de 
«Eu e o Burro». o moliceiro 
que tern 40 anos de existencia 
- foi acompanhado nesta sua 
viagem por urn homem da 
ria. que se encarregou da 
montagem de alguns dos ape
trechos que compoem a em
barca<;:ao. 

tes e Alto Douro perto de 
mil e quinhentos contos em 
livros cientificos e tecnicos. 
A oferta integra-se no programa 
de coopera<;:ao estabelecido 
entre os Governos norte-ame
ricana e portugues. que utiliza 
fundos de doa<;:ao e empres
t imo. 

E ao abrigo do mesmo pro
grama que professores do refe· 
rido I nstituto se tern deslocado 
aos EUA. a fim de participarem 
em cursos de especializa<;:ao 
nos sectores da produ<;:ao ani
mal e da politica de solos. 

CAliA DE CREDITO 
AGRICOlA EM 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 
Oliveira de Azemeis dispoe 

desde ha pouco de uma Caixa 
de Credito Agricola Mutuo. 
organiza<;:ao de caracter coope
rative que se propoe apoiar 
o desenvolvimento da lavoura 
na area do concelho. 

Funcionando na base da 
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atracc;;ao das poupanc;;as dos 
agricultores locais. a nova 
Caixa concedera empr~sumos 
aos seus associados. a jure 
igual ao praticado pela Caixa 
Geral de Dep6sitos. estando 
tamb~m em estudo a possibl· 
lidade de. a medic prazo. pas· 
sar a praticar uma taxa de 
jure mais baixa. 

DELEGA~lO 
DOS BOMBEIROS 
DE ESTARREJA 
DESLOCOU-SE 
A VENEZUELA 

Uma delegac;;ao da Assoc1a · 
c;;ao dos Bombe1ros Volunta· 
rios de EstarreJa deslocou-se 
a Venezuela com o objecuvo 
de contactar a comunidade 
portuguese residente naquele 
pais e natural do concelho 
de EstarreJa. tendo em vista 
a obtenc;;ao de fundos que 
permitam a concret1zac;;ao do 
plano de obras de alargamento 
e modernizac;;ilo das suas 
actuais instalac;;Oes. 

A iniciauva desta desloca
c;;ao. segundo referiu o sema
nario regionalista «0 Concelho 
de Estarreja». partiu de um 
grupo de estarrejenses rad1· 
cades na Venezuela. 

As obras a efectuar na sede 
dos Bombeiros Voluntaries da 
referida localidade estao orca· 
das em cerca de doze a catorze 
mil contos. e incluem. nomea 
damente. a construc;;ao de um 
parque para viaturas. de uma 
parada e de uma camarata 
para os efecuvos em serv1c;;o 

MONUMENTO 
AO EMIGRANTE 
EM MURTOSA 

Na Murtosa. de onde sairam 
mUitOs emigrantes com des· 
tine. sobretudo. aos paises 

do contmente americano. vai 
ser erigido um monumento 
ao trabalhador emigrante por
tugu~s. conforme tivemos jfl 
ocasiao de anunciar em numero 
anterior. 

Para concretizar o financia
mento desta louvflvel iniciativa 
de homenagem aos trabalha· 
dores portugueses radicados 
no estrangeiro. precede· se. 
presentemente. a uma campa
nha de angariac;;ao de fundos. 
Para o mesmo efeito foi. entre
tanto. apresentado a Camara 
Municipal de Murtosa um pro
jecto de arranjo urbanistico 
do cruzamento da Avenida 
do Emigrante. 

ABASTECIMENTO 
DE AGUA . 

NO CONCELHO 
DE CANTANHEDE 

Anc;;a vai. em breve. poder 
contar com atlastecimento de 
agua ao domicflio. Mas nao 
serf! s6 Anc;;a a ser contem
plada com este melhoramento. 
pois estao previstas obras com 
o mesmo tim em Outil. Pena. 
Portunhos. Vale de Agua. 
Granja. Gandara e Loureira. 

A iniciativa fica-se a dever 
il Camara Municipal de Can
tanhede e o montante global 
das despesas previstas deverfl 
rondar os 40 mil contos. 

"ELECTRICOS" 
DE COIMBRA 

Os «el~ctricos» de Coimbra 
circularam pela ultima vez. no 
cumprimento de uma decisao 
camarflria que os fez substituir 
por autocarros. mais modernos 
e. obviamente. mais rflpidos e 
funCIOnaiS. 

Sacnficados pelas exigen
CiaS do progresso. que requer 

uma viac;;ao cada vez ma1s 
acelerada. os velhos «el~c
tricos» de Coimbra vao agora 
recolher a um museu muni· 
cipal de antiguidades 

Recorda-se que Coimbra era 
uma das tres un1cas cidades 
portuguesas que d1spunha de 
«el~ctricoS» como meio de 
transports coleCtiVO As duas 
restantes sao lisboa e Porto. 
onde ainda circulam. mas pre 
sumivelmente por pouco tem
po. jfl que os respectivos muni
cfpios t~m em estudo pianos 
para a sua substituic;;ao. 

MUNICIPIO 
DE COIMBRA 

A nova Camara Mun1c1pal 
de Coimbra tem nove verea 
dores e nao onze. como miCial
mente se previra. de acordo 
com uma dec1sao do Tribunal 
da Relac;;ao daquela cidade 

0 Tribunal tomou essa reso
luc;;ao num processo de recurso 
interposto pelo Partido Socia
lista contra a decisilo da As· 
sembleia Municipal de Coim· 
bra que fixou em nove o 
numero de vereadores do exe· 
cutivo camarflrio. alegando que 
o concelho tinha menos de 
100 mil eleitores. 

A lei eleitoral estabelece 
que em municlpios com uma 
populac;;ao eleitoral entre 50 
e 100 mil indivlduos. o exe· 
cutivo da edilidade serf! com
peste por nove vereadores e 
que havera onze vereadores 
naqueles que tenham ma1s 
de 100 mil eleitores. 0 conce 
lho de Coimbra. pela actuali 
zac;;ao geral do recenseamento 
eleitoral. conclulda em Jane1ro 
de 1979. tinha 109 109 ele1 
teres inscritos No entanto. 
devido a cases de morte e 
aus~ncia. esse numero baixou 
para menos de 100 mil il data 
das ulumas eleic;;Oes autar
quicas. 

Foi na considerac;;ao deste 
facto comprovado que a Rela· 
c;;ao de Coimbra elaborou a 
sentenc;;a. A Camar~ Munic1pal 
de C01mbra passa. ass1m. a 
contar com quatro vereadores 
da Alianc;;a Democrat1ca. tr~s 
do PS e dois da APU. 

79. 0 ANIVERSARIO 
DE "A COMARCA 

DE ARGANIL" 
Complctou recentemente 79 

anos de publicac;;ao o jornal 
reg1onalista <<A Comarca de 
Arganih>. de que lJ director 
Joao Castanhe1ra Nunes. 

No editorial do numero do 
an1versflrio sao avocados os 
fundadores do laborioso trisse
manflrio e os seus mais desta· 
cades colaboradores. reafir
mando-se tambem a intenc;;ao 
de continuar a servir. o melhor 
posslvel. aquela regiao das 
Beiras e os seus habitantes. 

Entre as largas dezenas de 
peri6dicos regionalistas no 
Pals. «A Comarca de Arganih• 
tem-se feito notar pelo seu 
d1versificado e completfssimo 
not1ciflrio local. 

Formulando smceros votos 
de que aos actuais 79 anos 
mu1tos outros se venham a 
somar, desejamos os maiores 
sucessos ao conhecido trisse
manflrio arganilense. 

OBRAS DE 
SANEAMENTO BASICO 

NO CONCELHO 
DE SEIA 

A construc;;ao de esgotos e a 
execuc;;ao do plano de abas
tecimento de flgua as povoa
c;;Oes de Sazes da Beira. Aldeia 
de S Miguel. Santa Comba 
e Carragosele. do concelho 
de Seia vao custar ao muni
cipio local cerca de 20 mil 
contos 

Ass1m. as correspondentes 
obras vao ser proximamente 
adJUdlcadas. destinando-se 
10 845 contos a esgotos e 
71 05 contos ao abastecimento 
de agua. 



F.chada principal de untdack fabf'il da 
Renault. na Guarda, onch tim 
funcionado •• linhaa de 

GUARDA: PROJECTO RENAULT 
0 novo plano da Regie 

Renault de construir uma fa
brica de autom6veis em Por
tugal nao afectara as actuais 
instalacoes de montagem de 
que a empresa disp6e na 
Guarda Estas sofrerao. ate 
1983. um processo de recon
versao. no sentido de passarem 
a produz1r pecas e produtos 
similares. de molde a que 
continue a ser garantido em-

PAUL: 
UMA INICIATIVA 

AGRG-INDUSTRIAL 

Uma unidade industrial de 
aprove1tamento e desenvolvo
mento agricola. comportando 
cap1ta1s m1stos de accionistas 
portugueses e 1sraelitas. de
vers em breve ser instalada 
em Paul. concelho da Covilhii. 

A 1niciauva esta. no entanto. 
dependente de um estudo das 
potencialidades da regiao em 
materia agricola. a elaborar por 
um especial1sta israelita em 
prOJeCtos deste upo. o qual 
devera vis1tar Paul em data 
pr6xima. 

prego aos numerosos opera
rios que ali trabalham. 

Esta revelacao foi feita 
perante a assembleia municipal 
da Guarda pelo presidente da 
Camara. que d1sse ter obtido 
garanuas expressas nesse sen· 
udo por parte dos respon
savels da Renault. com quem 
contactou 

Recorda-sa que o projecto 
da Renault preve a instalacao 

ACTIVIDADES DO MUSEU 
DE CASTELO BRANCO 

Os responsave1s pelo eMu· 
seu de Francisco Tavares 
Proenca Jun1or». de Castelo 
Branco. vao comemorar a 2 de 
Marco o pr6ximo centenario 
do nascimento do pedagogo 
Faria de Vasconcelos. natural 
daquela cidade. 

Na ocasiao. havera uma con
ferllncia sobre a obra do home
geado e uma exposicao biblio
gratica Entretanto. ainda em 
Marco. e dentro do programa 
de ac11v1dades do Museu. sera 
maugurada uma exposicao de 
pmtura de R1beiro Farinha 

Em Abnl. estara patente no 
Museu uma outra exposicao. 
dedicada ao tema «Geomor
fologia e Turismo: a Beira». 
Por outro !ado. encontra-se 
presentemente exposta ao 
publico uma mostra de colchas 
de Castelo Branco. 

Todas estas actividades se 
inserem num plano de valo
rizacao de factos e figuras 
da regiao. Segundo o director 

de uma fabrica de autom6veis 
e de producao de motores 
e caixas de velocidade. A sua 
locatizacao. porem. ainda nao 
esta oficialmente determinada. 
embora - como se sabe - a 
Renault tenha 1a entrado em 
contacto com o municipio de 
Ave1ro. com v1sta ll aquisicao 
de um terreno. onde. segundo 
se pensa. ira instalar uma das 
unidades previstas no plano. 

do Museu. «atraves de exposi· 
coes. conferllncias. comemo· 
racoes e edicoes de trabalhos. 
dar-se-a a conhecer aos outros 
aquilo que. em essencia. pode 
caractenzar os habitantes da 
Be1ra interior». 

MONTARGIL: 
EXPOSI~lO DE 

IMPRENSA JUVENIL 
0 Grupo de Promocao 

S6cio Cultural de Montargil 
promoveu uma curiosa inicia
tiva. certamente inedita entre 
n6s· trata·se da «I Exposicao 
de lmprensa Juvenil•. d&no
minada clmpregil-80». 

A iniciativa visa. segundo 
os seus organizadores. «a di
vulgacao da imprensa juvenil 
e tudo o que neste campo 
esta sendo realizado». 

Ao mesmo tempo. o grupo 
de promocilo s6cio-cultural de 
Montargil tem em preparacao 
o primeiro encontro de im
prensa juvenil que se realizara 
em 1981. igualmente nesta 
localidade 

CERlMICA DAS 
CALDAS DA RAINHA 

Uma ~· tradiclonal da cerlmica 
cafdenae. 

lniciaram se os trabalhos do 
Secretar1ado das Feiras das 
Caldas da Ramha. com vista 
ll realizacao do certame inti
tulado «II Fe1ra Nacional de 
Ceramica - Cerilmica 80» 
que. tal como o anterior. se 
realizara no Parque 0 Carlos. 
desta localidade. no mes de 
Julho. e que se desuna a divul
gar os diversos ramos de tec
nologia do barro. da ceramica 
industrial ao artesanato. dos 
equipamentos as materias-pri
mas. da embalagem il expor
tacao. 

A antecedllncia com que 
estao a decorrer os trabalhos 
preparat6rios desta iniciativa 
JUSt1f1ca-se. alias. plenamente. 
dado o exuo alcancado no 
certame de 1979. onde esti· 
veram presentes 150 exposi
tores naciona1s e estrangeiros. 
e que reg1stou mais de cem 
mil visitantes. tendo-se veri· 
ficado um volume de vendas 
na ordem dos 80 mil contos. 

Estas razoes levaram o res
pective Secretariado a criar 
recentemente um Gabinete de 
lmprensa. o qual proporcio
nara aos 6rgilos de informacao 
todos os elementos necessa
ries ao seu trabalho. 
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programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 11J.3J as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

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

A correspondencia deveri ser enYiada para: 

((MOSAICO>~ 

ICEI (Information Culture et Immlcratlon) 
43 bis rue des Entrepreneurs 

75015 Paris 



LEIRIA: ESTATUA A AFONSO LOPES VIEIRA 
No ambito das comemora

~oes do primeiro centenario 
do nasc1mento de Afonso Lo
pes Vieira. foi maugurada em 
Le1na. terra natal do poeta. 
uma estatua em sua homena
gem Trata-se de uma estatua 
de bronze. com 1 . 70 m de 
altura. e que fica situada na 

margem esquerda do rio Lis. 
sobranceira ao Jardim Luis 
de Camoes. A obra e da auto
ria do mestre escultor Joaquim 
Correia. que gratuitamente par
ticipou com o seu trabalho 
nesta homenagem a urn dos 
ma1s conhecidos vultos da poe
Sia portuguesa deste seculo. 

UNIVERSIDADE DE EVORA DESENVOLVE 
PROJECTOS DE INVESTIGAelo APLICADA 

A Universidade de £vora 
vai pOr em pratica um pro
jecto de fabrico de gas a 
partir de materia organica. Este 
ambicioso projecto. agora di
vulgado pelo reitor daquela 
instituicao. «vai ser apoiado 
pelo Centro Nacional frances 
de I nvestigacao Cientifica». 

A par do ensino e da inves
tiga~ao cientifica. a Universi· 
dade de tvora tern desenvol
vido todo urn conjunto de 
actividades orientadas para o 
apo1o as populacoes da regiao 
sui do Pais. realizando ate 
agora varios trabalhos em cola
boracao com as autarquias 

locais e diversos departamen
tos do Estado. com especial 
destaque para a protec~ao a 
monumentos arqueolog1cos. o 
estudo do impacto ecol6gico 
da barragem do Alqueva e das 
aptidoes agrfcolas do terreno. 
alem de projectos de utili
zacao de zonas verdes e arran
jos paisaglsticos. 

Recorde-se que a Universi 
dade. de tvora actualmente 
com uma populacao escolar 
de 1600 alunos. conta com 
o apoio financeiro de orga
nismos norte- america nos e 
suecos. e constitui urn exem
plo de descentralizacao do 
ensino superior. 

PROMOelo TURiSTICA 
DA REGIAO ALGARVIA 

[A1 
Eleva-se a ma1s de 65 mil 

contos o orcamento da Comis
sao Regional de Turismo do 
Algarve (CRTA) para o car
rente ano. dos quais 23 mil 
serao gastos em promocao. 

Este orcamento. bern como 
o respectivo plano anual de 
actividades da CRT A. foi divul· 
gado durante urn recente 
encontro da sua com1ssao 
administrative com represen
tantes da imprensa 

Das verbas a dispender na 
promo~ao do Algarve no 
estrange~ro tern especial signi
ficado OS 2680 COntOS pro
gramadOS em accoes a desen
cadear em Espanha. uma vez 
que a CRTA pensa que «O 
mercado espanhol esta niti
damente a voltar-se para o 
Algarve». Como efeito. no pri 
meiro semestre de 1979 houve 
urn aumento de 43.8 por cento 
de dormidas de turistas espa
nh6is. em relacao a igual 
periodo de 1978. 

No decorrer da referida reu
niao com a imprensa. o pre
sidents da CRTA. Ribeiro da 
Cunha. defimu os objectives 
prioritarios daquele organismo. 
de entre os quais se destaca 
a «defesa intransigente do pa
trim6nio turfstico do Algarve. 
especialmente o seu li toral». 

MODERNIZAelo 
DAS INSTALAeOES 

PORTUARIAS 
As obras portuarias actual

mente em curso no barlavento 
algarvio importam em mais 
de urn milhao de contos. 

As zonas onde essas obras 
assumem maior expressao sao 
as de Baleeira (Sagres). Por
timao e Lagos. 

Na Baleeira. as obras em 
curso. cujo termo esta previsto 
para 1980. comportam a cons
tru~ao de um cais de 120 
metros para descarga de pes-

cado. de um varadouro. duas 
estacadas de amarracao e urn 
molhe de abrigo com cerca 
de 350 metros de compri
mento. 

Port imlo: • • .-cto do actual porto 
de peace . 

Em Lagos. a obra principal 
consiste na implantacao de 
uma doca de pesca com mais 
de 80 mil metros quadrados. 

Finalmente. em Portimao. 
os projectos em curso de me
lhoria das instala~oes portua
rias vi sam essencialmente dotar 
o porto comercial de condicoes 
que o habilitem a receber. no 
futuro. navios de grande cal ado 
utilizados nos cruzeiros turis
ticos pelo Mediterraneo. nos 
quais se pensa incluir oAigarve. 

FARO: 
CENTRO DE ESTUDOS 

ETNOGRAFICOS 
Por iniciativa do padre Jose 

Pedro. que contou com a 
adesao de d iversas persona I i 
dades. foi recentemente criado 
em Faro o Centro de Estudos 
Etnograticos do Conservat6rio 
Regional do Algarve. cujo prin· 
c1pal ObJecuvo e a recolha 
e estudo dos costumes. tradi
~oes. trajes. dancas e cantares 
da regiao. os quais se encon
tram em risco de adulteracao. 

Anexo ao referido Centro 
e ao Coro do Conservat6rio 
Regional do Algarve. funcio
nara urn Grupo Folc16rico e de 
Teatro Rural. De realcar que os 
primeiros trabalhos do Centro 
incluirao uma recolha de can
tares. dan~as e trajes nas 
regioes de Monchique e do 
Cachopo. 
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do arquipelago atraves da Rildio 
e da Televislo. salientou de forma 
especial a solidariedade. interna e 
externa, que envolveu as famllias 
sinistradas pelo abalo sismico oc or
rido no primeiro dia do ano. 

Essa solidariedade, segundo Mota 
Amaral, comprova como os Ac;ores 
e o seu povo slio estimados «e as 
nossas instituic;6es de Governo pr6-
prio reconhecidas e prestigiadas». 

Ap6s referir que os problemas 
a resolver «sAo muitos e grandes» 
e que horas diflceis se deparam ao 
povo ac;oriano. sublinhou que o Go
verno Regional estill consciente das 
suas responsabilidades e que nlo 
hesitaril em adoptar as medidas 
necessilrias As presentes condic;6es 
de emerg6ncia. 

tcMas nlo 6 s6 - observou Mota 
Amaral - para as tarefas de recons
truc;Ao que o dealbar da nova decada 
nos chama. Este apelo vem juntar-se 
ao desafio do desenvolvimento e da 
justic;a social, no quadro da autono
mia democriltica. jll lanc;ado ao povo 
ac;oriano>>. 

0 dr. Mota Amaral afirmou. depois, 
que 6 determinac;lio do Executivo 
Regional impulsionar a realizac;Ao 
do que estill programado pelos diver
sos departamento& governamentais 
para o ano de 1980. As adaptac;6es 
que porventura se mostrarem impe
riosamente necessilrias hlio-de fazer
-se - disse - mas sem perder de 
vista, mesmo nas ilhas sinistradas, 
os projectos que visam o futuro 
delas e da regilo no seu conjunto. 
em especial portos e aeroportos. 

0 reforc;o dos lac;os que unem 
aos Ac;ores as comunidades de emi
grantes ac;orianos espalhados pelo 
mundo e a presenc;a dos Ac;ores nas 
instituic;6es internacionais dedicadas 
lls quest6es do regionalismo, foram 
pontos tambem focados por Mota 
Amaral nesta sua comunicac;Ao. 

Entretanto. o presidente da Assem
bleia Regional dos Ac;ores, Alvaro 
Monjardino. que durante dez dias 
estabeleceu contactos com as comu
nidades ac;orianas radicadas nos Esta
dos Unidos e no Canadil. sublinhou, 
em declarac;6es all imprensa, tar 
encontrado aquelas comunidades 
multo sensibilizadas para o que se 
passou no arquipelago e sobrema
neira empenhadas num movimento 
espontAneo de solidariedade. A este 
prop6sito, e referindo-se aos ac;oria
nos residentes no estrangeiro, o 

dr. Alvaro Monjardino afirmou que 39 
«nos momentos de crise sabem com
portar-se. quase dirlamos como uma 
pec;a (mica. Agora - acrescentou -
o que 6 preciso 6 que a pr6xima video 
ou cassete para Ill enviada nllo mos-
tre rulnas, mas sim andaimes e 
construc;6es». 

A terminar as suas declarac;6es. 
o president& da Assembleia Regional 
dos Ac;ores referiu que. na sua 
recent& passagem por lisboa. tinha 
dado a conhecer ao Presidente da 
Republica os resultados dos con
tactos que manteve nos EUA e 
Canadll com as comunidades portu
guesas originllrias daquela Regillo 
Aut6noma. 

De salientar que. para alllm das 
verbas extraordinllrias jll postas all 
disposic;Ao do Executivo ac;oriano 
pelo Governo da Republica, atraves 
de diversos departamentos do Es
tado, para financiamento das acc;6es 
de auxllio e reconstruc;lio, o movi
mento de solidariedade que. de ime
diato, se gerou, tanto a nivel nacional 
como internacional - envolvendo 
desde as ofertas de c idadllos an6ni
mos. ate subsldios de organizac;6es 
e instituic;6es humanitllrias - . per
mitiu minorar os efeitos da catlls
trofe e contribuir para o lanc;amento 
coordenado de numerosas iniciativas 
de apoio b populac;6es sinistradas. 

Recorda-sa que o sismo atingiu 
tr6s ilhas - Terceira. S. Jorge e 
Graciosa - com particular viol6ncia. 
causando 61 mortos e dezenas de 
feridos com diferentes graus de 
gravidade. Dez pessoas foram dadas 
como desaparecidas e 21 296 ficaram 
desalojadas. de acordo com os dados 
oficiais. 

Nestas tr6s ilhas ac;orianas atin
gidas palo abalo de terra, ficaram 
destruldas 5278 habitac;6es e mais de 
seis mil necessitam de grandes repa
rac;6es. 

Em Angra do Herolsmo, dos 4607 
fogos habitacionais da cidade apenas 
1380 estllo em condic;6es de habita
bilidade. Por seu turno, nas fregue
sias rurais do concelho, dos 11 220 
fogos existentes. 3943 ficaram des
truldos e cerca de quatro mil necessi
tam de grandes reparac;6es. 

No concelho de Praia da Vit6ria. 
tambllm na ilha Terceira, dos 7524 
fogos, 765 precisam de ser recons
truldos. 

Na ilha de S. Jorge. dos 2241 fogos 
existentes, 450 foram destruldos. 
enquanto na llha Graciosa hfl 120 
fogos destruldos. • 
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A CORES 

PROJECTO DE INSTALAeAo 
DE ZONAS FRANCAS 

Projecta-se a cria<;ao. a breve 
prazo. de zonas francas nos 
A<;ores. para o que foi consti
tufdo um grupo de trabalho 
encarregado de estudar as con
di<;oes objectivas da sua viabi
lidade e instala<;ao. 

o arquipelago oferece para 
a instala<;ao de zonas francas. 
Uma dessas possibilidades 
seria o estabelecimento de uma 
zona franca na ilha de Santa 
Maria. ligada a explora<;ao do 
seu aeroporto. 

Eng .0 Jose Correia da· Cunha. 

Na sequencia de uma reu
niao desse grupo de trabalho. 
que se realizou em Angra do 
Heroismo. o seu presidente. 
eng° Correia da Cunha. fez 
um balan<;o das actividades 
ja realizadas. tendo conside
rado que a cria<;ao de uma 
ou mais zonas francas na 
Regiao Aut6noma e uma via 
a explorar para o desenvolvi
mento econ6mico dos A<;ores. 
Em sua opiniao. as ilhas sao 
areas privilegiadas para a ins
tala<;ao de zonas francas. 

Sobre a actividade do grupo 
de t rabalho a que preside. 
Correia da Cunha revelou que 
foi feita ja uma inventaria<;ao 
das varias possib ilidades que 

SEMINARIO SOBRE · 
RECURSOS HiDRICOS 
0 Governo Regional dos 

A<;ores prepara a realiza <;ao 
no arquipelago. no pr6ximo 
ano. de um seminario inter
nac ional sobre problemas rela
cionados com a falta de agua. 
especialmente dedicado aos 
paises de expressao portu 
guesa. 

0 seminario. que foi suge
rido pelo secretario regional 
do equipamento social. Joao 
Bern ardo Rodrigues. ap6s uma 
recente visita ao Brasil. sera 
organizado em co fresponden 
cia com a decisao das Na<;oes 
Unidas de consagrar a decada 
de 80 aos problemas da agua 
no mundo. 

Outra hip6tese ainda seria 
a cria<;ao de uma zona franca 
relacionada apenas com uma 
instala<;ao de centros de ges
tao. ou seja, uma zona franca 
muito ligada aos circuitos 
financeiros. mais do que pro
priamente a empreendimentos 
de indole industrial. Esse tipo 
de zona franca poderia perfei
tamente situar-se numa ilha 

como a do Faial. 

Outro tipo de zona franca 
estaria relacionado com a even 
tual constru<;ao do porto da 
vila da Praia da Vit6ria. com 
a possfvel i ntegra<;ao do aero
porto das Lages como estru
tura de apo1o. 

PORTO 
OCEAN ICO 

As possibilidades de im
planta<;ao de um porto ocea
nica. com capacidade para 
receber 200 navios por mes. 
na baia da Praia da Vit6ria. 
estao a ser estudadas por 
uma empresa internacional. a 
«Marine International Venture». 

Dentro de quatro meses. 
aquela empresa dara ao Go
verno Regional dos A<;ores. 
com quem celebrou contrato 
nesse sentido. a resposta sobre 
o estudo de credibilidade a 
nfvel internacional de um porto 
com tais caracteristicas. 

MADEIRA 

CAIXA 
ECONOMICA 
DO FUNCHAL 

A Caixa Economica do Fun
chal vai abrir proximamente 
agencias em todos os concelhos 
madeirenses. segundo anunciou 
o presidente da sua comissao 
administrativa. Henrique Abrantes. 

Fundada em Abril de 1879. 
com base numa associa<;ao de 
socorros mutuos, a Caixa Econo
mica do Funchal, unica insti
tui<;ao de cn§dito genuinamente 
madeirense. desenvolve a sua 
ac<;ao no sentido de apoiar o 
desenvolvimento economico e 
social desta Regiao Autonoma, 
para o que praticou uma polftica 
de capta<;ao de poupan<;as tanto 
no plano interno como junto das 
varias comunidades de emigran
tes madeirenses. 

Oaf, o movimento francamente 
ascencional da sua actividade, 
de que sao exemplos o facto de. 
em 1978, ter iniciado opera<;oes 
de credito aos emigrantes e ter 
passado a operar no estrangeiro 
e o facto, ainda mais signifi
cativo, de a sua carteira de 
depositos a ordem ter ascendido, 
em 1979, a cerca de tres mil hoes 
de contos, quando em 1978 nao 
foi alem de milhao e meio de 
contos. 

OFERTA 
DE AMBULiNCIA 

AO POVO DE SANTANA 
0 consul da Suecia no Fun

chal , Lernart Cederlund, pro
cedeu a entrega de uma ambu
lancia, oferecida porum cidadao 
sueco, ao povo do concelho de 
Santana. 

Durante a cerimonia, que 
decorreu na edilidade local, o 
presidente da Camara agradeceu 
em nome da popula<;ao e salien· 
tou que a dadiva vai permitir 
resolver um grave problema, ja 
que era o taxi o unico meio de 
transporte que os doentes utili
zavam para se deslocarem ao 
hospital ma1s proximo, no 
Funchal. 

A ambulancia, equipada com 
todo o material para situa<;oes 

OVO AVIlO LIGA 

A partir de Janeiro ultimo, 
Funchal e Porto Santo passaram 

a estar ligadas por 27 voos sema
nais, efectuados com um aviao 

«Twinn Otter». Tal numero aponta 
para um acrescimo de 24 liga-
<;6es entre as duas cidades , rela- • 
tivamente ao numero de voos 
que a TAP estabeletera anter ior
mente. bs referidos voos d ivi

dem-se, durante a semana, da 
seguinte forma: quatro as segun
das, quartas, quintas e sabados, 
cinco aos domingos e seis as 
sextas-feiras. 0 unico dia em 

que 0 aviao nao opera e, por· 
tanto, a ter<;a-feira. 
• 

de emergencia. foi oferecida por 
um cidadao sueco que trabalha 
numa institui<;ao de assistencia. 

"ILHA 2" 

«llha 2» e 0 titulo de uma 
recolha de poesia de diversos 

·---- ........_, . ~ 
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DEIRA E PORTO SA 

• 

0 novo ccTwin Ottern quando sa encontrava em exposh;io num hangar da 
TAP-Air Portugal, em Lisboa. 

0 «Twinn Otter» foi baptizado 
com o nome de «Porto Santo». 
tendo custado cerca de 56 mil 
contos . Com a aquisi<;ao deste 
tipo de aviao, a TAP/Air Portuga l 
pretendeu assegurar com regu 
laridade as liga<;oes aereas entre 
as ilhas da Madeira e Porto 
Santo, interrompidas quando da 
safda, em 30 de Setembro do 

• ano passado, do «Beechkraft» 
que ali operava. 0 «Twinn Otter» 
tem duas tripula<;oes e um 
pequeno centro de manuten<;ao 
na ilha de Porto Santo. 

Ao mesmo tempo que se pro
cessa o refor<;o das liga<;oes 
entre as duas ilhas, a TAP I Air 

Portugal emitiu um novo tipo de 
bilhete para passage1ros da 
Regiao Autonoma, disposi<;ao 
que, segundo informou o dele
gada da empresa no Funchal, 
tem por objectivo facilitar os 
servi<;os, simplificar a vida dos 
passageiros e evitar a existencia 
de reservas que posteriormente 
poderiam nao ser ocupadas, 
com inevitaveis prejufzos para a 
empresa e potenciais clientes . 

Dai que a TAP so venda bilhetes 
«com reserva confirmada», 
podendo o utente cancelar a 
v1agem 3te 72 horas antes 
do voo. 

ADMISSAO 
DE 

GUARDAS FEMININOS 

' 

autores, que foi recentemente 
ediada pela Camara Municipal 
do Funchal, pretendendo - se
gundo se le na respectiva nota 
introdutoria - constituir «a se
gunda pedrada no charco 
da literatura de um aqui e 
agora que se pretende mais 
vivo e participativo». Recor
da-se que em 1975 um grupo de 
jovens poetas madeirenses lan
<;ara a publica<;ao «llha». 

No Comando Regional da 
Madeira da Polfcia de Seguran<;a 
Publica esteve aberto um con 
curso para admissao de elemen
tos femininos nos quadros 
daquela corpora<;ao. 

' 

Com prefacio da poetisa e 
ensafsta Natalia Correia, a obra 
contem 54 poemas assinados 
por diversos poetas naturais da 
Madeira. Na cerimonia de lan
<;amento, que decorreu na sede 
do municipio funchalense, esti
veram presentes o vice-presidente 
da Assembleia Regional da Ma-, 
deira e o secretario regional do 
Planeamento e Finan~;:as, entre 
outras personalidades 

0 prazo de inscri<;6es termi
nou em Fevereiro, seguindo-se o 
periodo de provas de admissao 
em Maio proximo. Este concurso 
destina-se a admissao de 34 
guardas, dois subchefes e um 
chefe. 

MACAU 

HOMENAGEM A COMUNIDADE CHINESA 
Mais de quinhentas pessoas 

assistiram a uma recep<;ao ofe 
recida pelo governador de Macau 
em homenagem a comunidade 
chinesa do territorio , a primeira 
que se realiza desde ha duas 
decadas. 

0 jantar-convivio re-uniu no 
Palacio do Governo as mais altas 
entidades e representantes dos 
diversos sectores da popula<;ao 
chinesa. em ambiente cordial 
e festivo. 

Usando da palavra na altura 

as diversas comunidades resl· 
dentes em Macau. o governador 
apelou no sentldo de serem 
feitos esfor~;:os para uma maior 
coopera<;ao a bem do progresso 
de Macau. 

Na ocasiao, o representante 
da comunidade chinesa, Ho Yin. 
dirigj.u' Se em termos elogiosos 
ao governador. agradecendo o 
convite que lhe havia sido diri
gido e disse ser o primeiro que 
recebera para uma recep<;ao 
daquele tipo. 

Ho Yin. representant& da comunidad& chinesa de Macau. 

dos brindes. o general Melo 
Egid1o salientou a amabilidade 
e gentileza de que sempre foi 
alvo por parte da comunidade 
chinesa. acrescentando que a 
recep<;ao se destinava precisa · 
mente a agradecer e retribu1r tal 
aten<;ao. Referindo-se a convi 
vencia e amizade existentes entre 

Por outro lado, Ho Yin refe
riu-se tambem a estreita coope· 
ra<;ao registada entre portugue

ses e chineses. dentro da especi
ficidade e condicionalismos de 
Macau, garantindo os seus esfor

<;os com vista a uma intensi fi 

ca<;ao desse relacionamento. 

OReAMENTO GERAL DE MACAU 
0 or<;amento geral de Macau 

para 1980 ascende a 303 mil hoes 
de patacas (cerca de 3030 ml · 
lhoes de escudos) e representa 
um aumento de 360 mil contos 
em rela<;ao ao do ano tran 
sacto. 

A verba aprovada pelo conse 
lho consultivo para o Plano de 
Fomento (52,2 milhoes de pata 
cas) e, contudo. inferior a do 
or<;amento anterior. facto que e 
justificado pelo Governo local 
pel a necessidade de ser efectuada 
uma previsao mais realista face 
as possibilidades de execu<;ao 
dos empreendimentos progra
mados. 

Do or<;amento geral para 1980 
destacam-se as verbas destina 
das a financiar a reestrutura<;ao 

dos servi<;os publicos. os aumen
tos salariais da fun<;ao publ1ca 
e outros encargos como funcio 
namento dos servi<;os. 

Recorde-se que o Governo 
deste territorio sob admini s
tra<;ao portuguesa apresentou e 
viu aprovado, em Dezembro 
ultimo. 0 seu programa pela 
Assembleia Legislativa de Macau . 

Desse programa salienta-se a 
inten<;ao de aumentar o produto 
mterno bruto. aproveitar as 
potenc1alidades turisticas doter
ritorio. melhorar e ampliar os 
sistemas de transportes e com u
nica<;oes e intensificar o ensino 
do portugues e a difusao da 
cultura portuguesa, bem como 
preservar e enr1quecer o patri
monio cultural e artistico. 

., 
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AFRICA DO SUL 
BOLETIM PORTUGUES 
DA CIDADE DO CABO 

0 Consulado-Geral de Portu
gal na Cidade do Cabo continua 
a publicar um boletam mensal. 
antitulado «Noticias Portuguesas 
da Cadade do Cabo da Boa
·Esperanc;;a>>. Para alem de anu
meras informac;;oes pratacas de 
grande anteresse para os portu
gueses ali resadentes. esse bole
tim - de distribuic;;ao gratuita -
ansere noticaario diverso sobre o 
nosso pais. prestando particular 
atenc;;ao as notictas relacionadas 
com a Regiao Aut6noma da 
Madeira. dada a grande quanti
dade de madetrenses que ante
gram a nossa comunidade no 
Cabo. 

«I FESTIVAL DA CANCAO 
PORTUGUESAn 

Realizou-se recentemente no 
Pavilhao da Untao Portuguesa. 
em Joanesburgo. o «I Festival da 
Canc;;ao Portuguesa da Africa do 
Suh>. Os diversos interpretes 
foram acompanhados por uma 
das maas prestigiosas orques
tras llgearas daquele pais. a 
«Johannesburg Promenade 
Orchestra». o que contributu 
para que esta anictativa regas
tasse momentos de elevado 
nivel mustcal. 
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S6nia Ribtllro. • uMini-Ralnha» de 
eomunldede portuguese de Joanea,• 
burgo. 

A promoc;;ao deste Festtval 
ficou-se a dever ao conjunto das 
associac;;oes recreallvas e agre· 

mtac;;oes desportivas da comu
nadade portuguesa radicada na 
Atnca do Sui. sendo largamente 
comentada pela amprensa comu
nitaria local e tendo permatido 
revelar nomes prometedores no 
ambito da canc;;ao llgeara por
tuguesa. 

Entretanto. no Salao <wack 
Hall>>. tambem em Joanesburgo. 
teve Iugar um concurso para 
eletc;;ao da <<Mana-Ratnha da 
Comunidade Portuguesan, cuja 
organazac;;ao se ficou a dever a 
agremiac;;ao <<Sport Benfican. 
A <<mani-rainha» eletta lot a 
pequena S6n1a Rabeiro. que 
representava o «Inter de 
Pnmrose». 

JOVEM PORTUGUES 
CAMPEAO DE KARATE 

Num torneao de Karate orga
nizado neste pais e no qual par
taciparam 20 atletas do exerCttO 
sul-africano enfrentando uma 
selecc;;ao de Vaal Tnangle. o 
JOvem portugues Fernando da · 
Stlva. de 18 anos. <<canturao
·castanho» que representava a 
escola de Karate da Assoctac;;ao 
Portuguesa de Futebol de Van
derbijlpark. teve ment6na actua· 
c;;ao. conftrmando as suas exce
lentes capacadades. Acrescente
·se que Fernando da Sliva 1a se 
sagrou por duas vezes campeao 
do Vaal Tnangle e. de outra vez. 
campeao da provincia do 
Transvaal. 

ALEMANHA fEDERAL 
«DIALOGO 
DO EMIGRANTEn: 
10 ANOS DE PUBLICACAO 

· 0 <<Dialogo do Emigrante». 
JOrnal de lingua portuguesa que 
carcula na Republica Federal da 
Alemanha. completou no pas
sado mes de Janeiro o seu 
10.o anode existencia. 0 peri6-
dtco. propriedade das <<Missoes 
Cat61icas Portuguesas» naquele 
pais. foi publicado pela primeira 
vez a 15 de Janearo de 1970. 
sendo entao editado apenas 
quanzenalmente. Contudo, merce 
do esforc;;o dos que nele traba-

lham. passou a sair tres vezes 
por mes para corresponder ao 
ancremento registado na sua cir
culac;;ao. 

0 <<Dialogo do Emagrante». 
cujo actual dtrector e J. Lou
renc;;o. msere habttualmente 
varias seccoes dedacadas. sobre· 
tudo. a anformacao socaal. legts
lacao !aboral e dtreitos dos 
emagrantes. para alem de noti
caario sobre Portugal e repor
tagens dedacadas as assocaac;;oes 
portuguesas existentes em diver
sas cidades alemas. Presente
mente. o <<Dialogo do Emagrante». 
com sede em Munster. possua 
delegados e representantes em 
Portugal, Holanda, Luxemburgo. 
Suic;;a. Franca e lnglaterra . 

CENTRO PORTUGUES 
DE EMDEN 

0 Centro Portugues de Emden. 
ctdade alema onde vavem mats 
de quanhentos portugueses. e 
desde M algum tempo uma feliz 
realidade. 

0 novo Centro dtspoe de uma 
btblloteca. seccoes musacal. de 
teatro e desporttva - esta ultima 
desllnada as cnancas e jovens-. 
acabando-se assam por realizar 
uma velha asptrac;;ao da comu
ntdade. 

Os portugueses resadentes em 
Emden. orgulhosos de poderem 
hastear a bandetra nactonal no 
seu centro de convivto esperam 
poder. assam. minorar os efeitos 
negatavos, que uma estadta pro· 
longada Ionge da terra natal 
sempre acarreta no campo das 

tradtc;;oes e da cultura. nomea
damente. 

ENSINO DA LiNGUA 
MATERNA A CRIANCAS 
ESTRANGEIRAS 

Na sua mats recente edicao 
em lingua portuguesa. a revista 
<<A Alemanha Lugar de Traba
lho». editada pelo Mtnasterio 
Federal do T rabalho e Assuntos 
Sociaas e desllnada aos traba
lhadores estrangearos na RFA, 
refere -se a uma medada ofictal
mente adoptada no estado fede
rado de Ntedersachsen e que. 
por certo. tera particular ante
resse para os portugueses ali 
residentes. 

Assam. o minastro da Cultura 
do referido estado determinou 
que as cnanc;;as estrangetras 
matnculadas nos estabelecamen
tos de ensano locats possam. de 
futuro. optar pelo enstno da sua 
lingua materna em vez do angles. 

ARBEITSPUTZ DEUTSCHI.AID 

Cabetralho da raviata «A Alemanha. 
Lugar de Trabalho». 

Com semelhante medida. o mt
nastro da Cultura espera poder 
reduztr o numero de cnanc;;as 
estrangearas que naoconseguem 
obter o dtploma do enstno esco
lar. melhorando desta forma as 
suas possabilldades de emprego 
no futuro. De sahentar. no 
entanto. que esta regulamenta
cao e valida para as cnanc;;as 
estrangetras somente a partir 
da 6. a classe. 

Esta decasao tem particular 
relevancia. uma vez que. segundo 
dados oficiaas. nos ultamos dez 
anos o numero de criancas 
estrangearas residentes na Ale
manha Federal aumentou 12 ve
zes. Por tsso. em media. a per
centagem de alunos estrangetros 
que frequentam o ensano basico 
e medio na RFA oscila actual
mente entre os 6 e 18 por cento. 



ARGENTINA 
IMIGRACAO 
DE PORTUGUESE$ 

A Argentma vat elaborar 
durante o corrente ano, urn 
plano de imigra<;:ao tendo em 
vtsta receber trabalhadores de 
Portugal e Espanha, segundo 
revelou a ANOP o embaixador 
argentino em Ltsboa. Walter 
Constanza. 

0 dtrector nactonal de lmt· 
gra<;:ao da Argentina, prectsou. 
segundo a mesma fonte, que se 
trata de urn projecto-piloto fun
damentado nas necessidades 
populacionais do seu pais. 0 chefe 
da missao diplomatica argentina 
em Lisboa esta. entretanto. a 
efectuar dtltgenctas para que de 
tmediato se obtenham facili· 

BAHREIN 
SITUACAO 
DA COMUNIDADE 
PORTUGUESA 

<<A aceita<;:ao dos portugueses 
por parte dos arabes e geral
mente superior aquela de que 
desfrutam aqui os nacoonais de 
outros paises». aformou a ANOP. 
em Manama, o eng.o Jose Manuel 
Velez. primeiro c6nsul hono
rario de Portugal no Bahrein. 

«Os portugueses tern demons
trade boa adapta<;:ao ao meto 

dades para os trabalhadores 
portugueses que manifestaram o 
desejo de emigrar para aquele 
Estado da America Latina. 

0 enbaixador Walter Cons
tanza. que se encontra no nosso 
pais desde ftnats de Setembro 
do passado ano. adiantou. por 
outre !ado. que devera ser 
assinado em breve, na capital 
portuguesa. urn acordo de 
coopera<;:ao econ6mica e comer
eta! entre os dots paises. 

Recorde-se que, actualmente. 
se encontram radicados na 
Argentina cerca de 60 mil por· 
tugueses. 

AUSTRALIA 
UMA NOVA ASSOCIACAO 

Na Australia Ocodental lot 
recentemente croada uma nova 

amboente e condi<;:oes notaveos 
de boa convovencia socoal e pro
fossional com os arabes». revelou 
aonda Jose Manuel Velez - que 
foi nomeado para aquele posto 
consular ha cerca de seos meses. 
conforme na altura tovemos 
ocasiao de notocoar -, acres
centando que para tal facto 
<<devem contribuir decisivamente 
as mumeras caracteristocas tndo 
voduaos que se reconhecem 
comuns aos dots grupos etnicos 
e a que. certamente. nao sera 
estranha a tnfluencta da domt· 
na<;:ao arabe em Portugal». 

assocta<;:ao portuguesa. tntciativa 
que se ftca a dever ao esfor<;:o 
empreendido por Mime da Silva 
Ant6nio - urn portugues de 
33 anos que e professor de 
educa<;:ao fisica e de linguas -
e por varios outros compatriotas 
que o apoiaram entusiastica
mente. 

Tendo-se apercebido do natu
ral isolamento que a sttua<;:ao 
geografica lhes impunha, dtver
sos membros desta nossa comu
ntdade dectdtram organtzar-se e 
fundar uma assocta<;:ao que lhes 
possibilitasse suprir as carencias 
culturats por todos sentidas e. 
somultaneamente. desenvolver o 
ensino da lingua portuguesa. 

Assim, uma vez constttuido o 
grupo promotor da Ieitz tnicoa
tiva, .foi realizada uma reunoao 
que facolmente perm<ttu obter 

0 nosso consul honoraroo. 
que ocupa tgualmente urn Iugar 
de chefia nos estaleiros da Asry, 
em comissao de servt<;:o da Lts· 
nave, salientou tambem que as 
<<condi<;:oes de vtda dos portu· 
gueses sao b astante boas: habt· 
tao;:ao condtgna com ar condt
ctonado, assistencia medtca. 
transporte. seguros, uma via
gem anual a Portugal para toda 
a familia e o pagamento das 
despesas escolares». 

Recorde-se que a comunidade 
portuguesa no Bahretn e constt-

urn consenso geral quanto a via - 43 
bilidade e necessidade de con
cretiza<;:ao de tal projecto. 

Fot entao criada a «Western 
Australia's Intercultural Portu
guese Association» - assim se 
denomina a nova assocta<;:ao -. 
tendo !tcado definidas como 
suas tarefas priorotaroas o en sino 
da lingua. hist6ria. geografia e 
ettltura portuguesa. Entretanto, 
os dirigentes da WAIPA solici
taram ja as entidades ofociais de 
Portugal a concessao de apoio. 
sobretudo no que respeita a 
ltvros e material didactico. Todos 
os interessados em contactar 
esta nova associa<;:ao deverao 
dorigir a sua correspondencoa 
para o segutnte endere<;:o: Mario 
da Silva Ant6nio/F/ 1 'Aruma', 
Lefroy Road, Beaconsfield 
6162/Western Australia. 

tuida. fundamentalmente, por 
tecnicos da Lisnave e suas fami
ltas. ascendendo a cerca de 
600 pessoas. A escola portu
guesa ali extstente e frequentada 
por 108 alunos. 

Pequeno emtrato do Golfo 
PerSICO. 0 Bahretn e particular 
mente roco em petr61eo e tem 
240 mtl habttantes. formando 
um Estado independente desde 
14 de Agosto de 197 1 . Da pre
seno;:a portuguesa de outrora 
restam atnda numerosos vesti
gtos, designadamente fortes. 
forttns e canhoes. 

Para al6m da llanave - que proj.etou a eoordenou oa trabtllhoa, • fornec:eu equlpamentoa - .mala de 50 empreaaa naclonaia contrlbulram para • conatru~lo 
do aatatefro de AIRY (Arab ShlpbulldlnsJ and Repair Yard), no Bahrain. 0 montenta gtobel doa Hrvl~oa • aqulpemantoa forn.cidoa pele indUatria portuguaae 
aproximou-aa de dol a mllh6ea de contoa. 0 eatelairo follnaugurado em finals de 1 977, aatando a aua geatio a cargo da Llanava. 
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INCREMENTO 
DA ASSISTENCIA 
AOS TRABALHADORES 
ESTRANGEIROS 

De acordo com recomenda 
c;;oes contidas no «Report Gal· 
bally». o Governo da Australia 
decidiu conceder. para urn 
periodo de tres anos. urn subsi· 
dio de 350 mil d61ares austra· 
lianos destinado a fomentar a 
assistencia aos 1m1grantes. o que 
permit1u a sete organizac;;oes 
comunitanas passarem a empre
gar ass1stentes soc1a1s nos seus 
servic;;os de apo1o a trabalha
dores estrange1ros. 

As organizac;;oes que rece· 
beram este auxillo governa· 
mental foram as segu1ntes 
Wests1de Centre. de Sydney, 
sob onentac;;ao da Balma1m Un•· 
ling Church Misston; Inter· 
·Church Trade and Industry 
Miss1on. de Sydney; Turk1sh 
Welfare Assoc1atton (Melbourne). 
Catholic lmm1gration Off1ce 
(Melbourne); Karratha YWCA 
(Australia Octdental) e, !mal
mente. o Ethn1c Communities 
Council of Mt. lsa (Queensland). 

BRASIL 
15.0 ANIVERSARIO 
DOPROGRAMA 
«CARAVELA DA SAUDADEu 

0 programa de televisao «Ca
ravela da Saudade». que come· 
morou recentemente o seu 
15.o aniversario. e urn ~xito que 
se repete todos os domingos de 
manha. na Rede Tup1, numa 
produc;;ao de Alberto Andrade 
e de Julio Andrade. 

Capa do nUmero aapecial da reviata 
••Caravalan. 

Para comemorar o acontecl· 
mento. o ginasio do lbirapuera. 
da cidade de Sao Paulo. acolheu 

AGOSTINHO DUARTE: 
UM PINTOR CONSAGRADO 

A obra de Agostinho Duarte. 
pintor portugues recentemente 
prem1ado com o «3.o Premto 
Camoes» - que galardoou o 
seu trabalho intitulado <<Camoes 
e a sua t:poca». em concurso 
promovido pelo Clube Portu· 
gues de Sao Paulo - . tern vtndo 
a ser crescentemente citada e 
comentada nas seccoes de cri
ttca de arte dos jornais daquela 
cidade brasiletra. 

Nascido em Ol iveira do Hos· 
pital (Coimbra) em 1928. Agos
tinho Duarte vtveu em Moc;;am
btque ate 1975. tendo ftxado 
res1denc1a no Brasil. em Chapec6. 
no estado de Santa Catarina. 
em 1976. lniciou as suas exposi 
c;;oes neste pais a convite do 
<<Ltons Clube>>de Sao Jose. tendo 
reahzado mostras. postenor
mente. em Flonan6pohs e part1· 

cerca de 30 mil espectadores 
que assistiram ao «XV Maior 
Fest1val Portugues e lnternacio
nal do Brasil>>. grandiosa micia
tlva animada por Coraucci Neto. 
que mtegrava a apresentac;;ao de 
conhecidos cantores - com des
taque para Roberto Leal. Marco 
Paulo e Vasco Rafael -. con
juntos musicats, fanfarras. ran 
chos folcl6ricos e <<quadros hts 
t6ricos>1: entre os momento 
altos do espectaculo podemo~ 
salientar a 1nterpretac;;ao de 
<<Parabens a Voce>> pelos 30 m1l 
espectadores. a serenata de 
Coimbra a cargo de urn grupo 
de estudantes desta cidade. a 
representac;;ao do quadro his
t6rico ded1cado a I nils de Castro 
e a eleic;;ao da «Ramha da Comu
nidade Portuguesa e Luso-Bra
stleira». para alem, obviamente. 
da apoteose final. com a <<chuva 
de estrelas>> e o desfraldar das 
bandeiras de Portugal e Brasil, 
ao som dos hinos nacionais dos 
dois paises, executados pela 
Banda Militar. 

0 programa <<Caravela da 
Saudade>> esteve. POlS, dupla
mente de parabems: pela passa
gem de mais um aniversario e 
pelo exito merecido de que se 
revestiu o grandioso espectaculo 
realizado no g1nasio do lbira
puera . 

Agoatinho Duarte. junto d• um doe 
aeua trabafhoa. 

cipado. mais tarde. numa expo
sic;;ao colectiva dedicada aos 
melhores pintores de Santa 
Catarina. 

Agostinho Duarte e autor de 
uma obra que se multiphca hOJe 
por cerca de 5100 telas. em 
grande percentagem vend1das 
no Brasil, sendo actual mente urn 
dos artistas plast1cos que ma1s 
quadros vende no estado de 
Santa Catarina. Constderado urn 

CANADA 
NOVA SEDE PARA A 
CAIXA ECONOMICA 
PORTUGUESA 
DE MONTREAL 

Segundo anunc10u o quinze
nario portugues <<0 Emtgrante» 
que se publica no Canada. a 
<<Caixa Econ6mica Portuguesa 
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de Montreal>>. 1nstituic;;ao fede
rada nas Cai.xas Econ6mtcas do 
Ouebeque. vai ter nova sede em 
edtficio expressamente cons
truido para o efe1to e que flcara 
sttuado no Boulevard Saint 
Laurent !rente ao Parque de 
Portugal. na cidade de Montreal. 

nmtor de «IC" ot1ca afncana» 
:>ela tmprensa bras1leira. ele pr6· 
:>rtO afirma que pmta tmpulsio· 
qado por uma trresistivel recor· 
lac;;ao da Africa. conttnente 
mde v1veu durante 22 anos. 
· ntretanto. a convite do <<Ciube 
Portugues de Sao PaulO>>. Agos· 
tmho Duarte realizara uma nova 
mostra dos seus trabalhos em 
meados de Junho. na ctdade de 
Sao Paulo. 

A cerim6nia de lanc;;amento da 
pnme•ra pedra da futura sede da 
CEPM assistiram vanas indtvi· 
dualidades canadianas e d•ver· 
sos representantes da comun• 
dade portuguesa local. con forme 
documenta a toto que publi 
camos - reproduztda do JOrnal 
<<0 Emtgrante>> -. na qual estao. 

em primetro plano. Celestino 
Andrade. gerente da Caixa, o 
conselhe•ro mumcipal Richard 
G. Gadin. o presidente da Fede· 
rac;;ao das Caixas Econ6m•cas de 
Ouebeque. o deputado federal 
Jaques Guilbault e o pres•dente 
da CEPM, Cas1m1ro Xabregas. 



ESTADOS UNIDOS 
30. 0 ANIVERSARIO 
00 PROGRAMA 
DE RADIO 
c,f>ORTUGAL DE HOJEn 

0 programa de radoo ccPor · 
tugal de Ho1e» completou 30 

• a nos de exostencoa ao servo<;o da 
comunodade portuguesa radc 
cada na Cahf6rnoa. 

Dorogodo por Joaquom Esteves. 
natural dos Alta res. llha Terceora 
(A<;ores), o ccPortugal de Ho1en 
onocoou a sua programac;:ao em 
1949. com transmossoes de ape 
nas 30 monutos. tendo alcan<;ado 
audoAncoa e omportancca cres 
centes ao Iongo dos a nos 

Actualmente. os produtores 
de ccPortugal de HOJe» dospOem 
de uma estac;:ao de radoo de 
onde sao transmotodos 90 por 
cento dos programas portu 
gueses da Cahf6rnoa 

COMPOSITOR DE 
ccOS MARRETAS» 
E FILHO 
DE PORTUGUESES 

I: folho de portugueses natu· 
raos dos Ac;:ores e chama-se Joe 
Raposo o proncopal composctor 
da popular seroe televcsova ccOs 
Marretas» - transmctcda sema· 
nalmente. durante longos meses. 
pela RTP e pelas pronccpaos esta· 
c;:Oes de TV de todo o mundo -. 
segundo revelou a revosta c<Horo· 
zontes», edctada pela Embaoxada 
dos EUA em Losboa. 

Os pacs de Joe Raposo. Jose 
Soares e Mana Ascenc;:ao. orcgo· 
narcos da clha de Sao Moguel. 
foram mucto JOvens para os Esta
dos Unodos e vcvem actualmente 
em Fall Rover. no estado de 
Massachussetts 

Joe estudou muscca na Uno· 
verscdade de Harvard e. macs 
tarde. passou docs anos a estu· 
dar em Pares com Nadca Bou-
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Ianger. famosa professora de 
musocos tao emonentes como 
Walter Poston e Aaron Copland 
Ap6s ter regressado de Pares. 
Joe too dorogor o departamento de 
Teatro Mustcado do Conserva 
t6roo de Boston. 

Uma das can<;Oes maos conhe- 45 
codas de Joe Raposo e edt's Not 
Easy Beong Green>>. cantada orc
gonalmente pelo c<marreta» Cocas 
e gravada maos tarde por Frank 
Sonatra e Ray Charles. Outra 
celebre canc;:ao da sua autoroa e 

Joe Aapoao a aeua paia com o preeldenta doe EUA~ Jamea Car tar . 

Em 1969 too contratado por 
Jom Henson. crcador de ccOs 
Marretas». para escrever a mu 
soca desta conhecoda sene tele 
vosova. Joe Raposo deveroa tril 
balhar somente duas semanas. 
mas acabou por focar ate 1974 
ccOs Marretasn com~aram a ser 
excbodos nos EUA em 9 de 
Novembro de 1969 ~m 130 
estac;:Oes de televosao. Dez anos 
depocs a sene alcanc;:ou lama 
mundoal e foi Jil transmotoda em 
90 paises, entre os quaos Por· 
tugal 

Joe Rapoeo • ..o 9rande jovem g6nio 
de m Ualca popular enMrk:ana •· 
a.gundo aflrmou Frank Sinatra . 

ccYou Are a Good Man. Charlie 
Brown». baseada na popular 
banda desenhada «Peanuts». 

Joe Raposo tem uma carrecra 
musccallonga e varcada, tendo ja 
escrcto para coma de 350 can· 
c;:oes que foram gravadas por 
Frank Scnatra. Barbara Strecsand. 
Tony Bennet. The Carpenters, 
Paul Wilhams. Lena Horne. Jose 
Fehccano e Tom Jones, entre 
outros grandes nomes do espec
taculo. 

Referindo-se a Joe Raposo. 
Frank Scnatra declarou recente
rnente que ele e 0 ccgrande 10vem 
genoo da musoca popular ame
rccana». 

Contando actualmente 40 a nos 
de odade. Joe vove em Nova 
lorque e doz ter aprendcdo con
traponto aos sees anos de cdade. 
andando a volta da sala de con
certos enquanto o pao ensacava 
obras de Mozart. 0 facto e que 
ele quase nasceu muscco, na 
medoda em que o pac too enter
prate de musoca classcca. com
posctor e regente de orquestra 
e a mae tocou poano. Foe neste 
amboente de amor ~ muscca que 
Joe cresceu e onccoou os seus 
estudos. tendo·lhe seus paos 
ensonado poano. vcolono e voola
·baoxo: anos depoos. aprenderca 
aonda, sozonho. a tocar gUttarra. 
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FRAN~A 
-~~~--

ASSOCIAI;0ES 
PROTEST ARAM CONTRA 
PROJECTOS DE LEI 
SOBRE IMIGRACAO 

No decurso de um col6quio 
rea lizado em Paris. 34 associa· 
<;:oes de trabalhadores estran· 
geiros debateram os projectos 
de lei sobre imigra<;:i:io que tanta 
polemica tem vindo a causar. 
Assim, os representantes dessas 
associa<;:oes e de diversas orga· 
niza<;:oes ligadas aos problemas 
dos imigrantes - nomeadamente 
o MAPA. Servico Episcopal da 
Em1gra<;:i:io. SIT!. ClEM, <<Jus· 
ti<;:a e Paz»e CIMAOE -. assina· 
ram uma mo<;:i:io fmal onde se 
afirma a dado passo: «Os textos 
dos projectos de lei nos seus 
objectivos e nas suas dispos1· 
<;:oes contrariaram gravemente 
os Direitos do Homem inscritos 
na Constitui<;:ao Francesa e na 
Carta lnternac1onal dos Oireitos 
do Homem. Poem em causa as 
trad1<;:6es de acolhimento e de 
asilo oficialmente proclamados. 
encorajando o racismo. e sao 
contrarios aos principios da soli· 
dariedade internacional». 

4 MILHOES 
DE IMIGRANTES 

Segundo uma estimativa do 
Ministerio frances do Interior. 
mais de 4 miloes de trabalha· 
dores estrangeiros vivem actual· 
mente em Fran<;:a. ni:io estando 
incluidos neste numero os imi· 
grantes clandestinos. avaliados 
em cerca de cem mil. Assim, a 
citada estimativa refere a exis· 
tencia nauele pais de 880 000 
portugueses; 830 OOOargelinos; 
528 000 1talianos: 486 000 
espanh6is; 376 000 marroqui· 
nos: 176 150 tunisinos; 80 500 
turcos: 80 000 polacos e 77 000 
jugoslavos. para alem dos imi· 
grantes originarios de paises da 
CEE. Desse conjunto de traba· 
lhadores estrangeiros. 58 por 
cento esti:io radicados em tres 
regioes de Fran<;:a. na sua tota· 
lidade, distribuidos da seguinte 
forma : 36 por cento na regii!o 

de Paris. 13 por cento na de 
Rhone·Aipes e 9 por cento na de 
Provence-Cote d'Azur. 

ESTATUTO EDITORIAL 
DA REVISTA 
«PRESEN<;A 
PORTUGUESA» 

A revista «Presen<;:a Portu· 
guesa», publ ica<;:i:io mensa! de 
inspira<;:i:io crista. dirigida por 
Bernard le Franc e que vai no 
seu 14.o anode edi<;:i:io. inseriu 
no seu ultimo numero o respec· 
tivo estatuto editorial. Por se 
tratar de uma iniciativa invulgar 
em 6rgi:ios de imprensa das 
comunidades portuguesas. en ten· 
demos justificar·se aqui uma 
transcri<;:ao integral desse esta· 
tuto editorail que constitui, a 
diversos titulos. um documento 
exemplar neste dominio : 

«Presen~a Portuguese» i 
uma revista mensal que sa 
publica em Paris e sa destine 
a todos os portuguases em 
Fran~a. 

Fundada hii treze anos, edi
~io do S.I.T.I. (Servicelnter
diocisain des Travailleurs 
lmmigris) nio tam fins 
comerciais e funciona como 
um servi~o prestado pela 
lgreja as Comunidades Por
tuguese&. 

0 seu objectivo resume-sa 
em informer com isen~io e 
verdade e former com aerie
dade e critirio. Definindo-se 
como publica~io mensal de 
inspira~io cristi pretende 
ser uma forma de anunciar a 
mensagem do Evangelho, 
pela noticia e palo comen
tario, a partir das realidades 
da vida. Por isso, apresenta
·•• aberta a varios modos de 
expresslo na unidade do seu 
objectivo. 

Nio acorrentada a qual
quer partido politico, 6 um 
espa~o de reflexio e de ani
lise para ajudar o emigrante 
portugula na defesa dos 
seus direitos como peaaoa 
humane e como trabalhador. 

Maio de unilo e encontro 
entre os portuguese& em 
Fran~a «Presen~ Portu-

guesa» quer ser a sua voz 
para gritar as suas injusti~as 
e atropelos e para afirmar a 
sua identidade cultural, pro
movendo e defendendo os 
seus valores e o direito 6 
diferen~a . 

«Presen~a Portuguese» 
afirma-se inequivoca na pro
mo~io da Solidariedade, da 
Justi~a e da Verdade. 

«P'resen~a Portuguese» 
como jornal para emigrantes, 
assume as suas responsabi
lidades em rela~io aos objec
tivos definidos.» 

NORUEGA 
CLUBE PORTUGUES 
AMIZADE 

0 «Ciube Portugues Amizade». 
associac;ao da nossa comuni· 
dade rad1cada em Oslo. recebeu 
um subsidio de 20 mil escudos. 
que lhe foi atribuido pela Secre· 
taria de Estado da Em1grac;i:io 
e das Comunidades Portugue· 
sas. atraves do lnstituto de 
Em1gra<;:ao. 

De salientar que o «Ciube 
Portugues Amizade» tem desen· 
volvido mteressante trabalho 
associativo e inumeras iniciati· 
vas no ilmb1to da cltura e do 
ensmo da lingua portuguesa aos 
fllhos dos emigrantes res1dentes 
na cap1tal norueguesa. 

Entretanto, as aulas de por· 
tugues promovidas pelo clube 
contmuam a funcionar. todas as 
ter<;:as-feiras. numa escola norue· 
guesa. tendo como professor 
Manuel Lains. Os mteressados 
poderi:io obter informa<;oes com· 
plementares sobre este curso de 
portugues no seguinte enderec;o: 
Skedsmo Kommune. Skolestyre. 
p B 55- 20 11·Str0mmen. 

RODES IA 
C0NSUL-GERAL 
DE PORTUGAL 
EM SALISBURIA 

Ap6s terem cessado. em 21 de 
Dezembro do ano Iindo. as san· 
coes 1mpostas pela Organiza<;ao 

das Na<;oes Unidas a Rodesia. foi 
recentemente nomeado para 
ocupar o cargo de consul-geral 
de Portugal em Salisburia o 
dr. Joi:io Versteeg. 

SUE CIA 
«RADIO LUSITANIA» 

Destmado aos portugueses 
residentes na Suec1a e produz1do 
por inic1ativa de um grupo de 
JOvens associados do «LUSI· 
tilnia Futebol Clube>>, o pro· 
grama radiof6nico mlltulado 
«Radio Lus1tilnia» continua a ser 
regularrnente em111d0 para a 
reg1i:i0 de Estocolmo. em Ire· 
quenc1a modulada (88 metros). 
todos OS sabadOS das 1 2 as 
13 horas (hora local) e tambem 
aos dommgos. das 20.30 as 
21.30 horas, segundo informa o 
JOrnal <<Abril», editado para os 
emigrantes portugueses resi· 
dentes nos paises escandmavos. 

Sahente·se que «Rad1o Lus1· 
tilma» e um programa mtelra· 
mente em1tido em lingua por· 
tuguesa. propondo·se difund1r • 
nao s6 mus1ca como 1nformac;ao 
relat1va a Portugal. conforme 
haviamos ja anunciado em 
numero anterior. 

sui~A 
DEBATE SOBRE 
A INTEGRACAO 
DE EMIGRANTES 

Com a presen<;:a de portu· 
gueses im1grados na Sui<;a. teve 
Iugar o « 1.0 Congresso de Emi· 
grantes». que fo1 promov1d0 
pela organiza<;:ao sui<;a «~Ire 
Sohdaire>>. a qualluta a favor da 
integra<;ao dos estrangeiros que 
naquele pais v1vem e trabalham. · 

Esllveram presentes nesse 
Congresso cerca de 600 em•· 
grantes. entre portugueses. •ta· 
lianos e gregos. sendo conde· 
nado. por unan1midade. o actual 
projecto federal sobre cond1· 
c;oes de trabalho de estrange•· 
ros. que obrigara estes a man· 
terem·se sob o estatuto de 
trabalhadores temporanos. 

Segundo os congress1stas. a 
futura lei nao deve ser um ins· 



trumento regulador do mercado 
de trabalho mas. pelo contraroo. 
devera promover a 1ntegra~ao 
soc1al dos trabalhadores 1m1gra· 
dos De refenr que a organ1za~ilo 
«!:tre Sohda1re» lan~ou uma pro· 
posta de le1 neste senlldo. que 
pode v1r a ser submellda a vota · 
cao popular a1nda durante 0 
corrente ano. 

Recorde·se que os em1grantes 
e seus fam1hares const1tuem 
actualmente urn sexto da popu 
la~ao suica. Em Novembro do 
ano fmdo. o Governo Federal 
tornou hge1ramente ma1s bran 
das as cond1cOes de adm1ss1io 
de trabalhadores estrange1ros. 
mas a 1n1C1allva nao fo1 bern 
receb1da pelos organ1smos sm 
d1ca1s suicos 

«LIVRO BRANCO» 
SOBRE PROBLEMAS 
DOS EMIGRANTES 

((L1vro Branco dos Estrange' 
ros na Sui~a» e o titulo de urn 
pequeno volume que fo1 edllado 
con1untamente pela Comun,dade 

de Trabalho «!:tre Sohda1re» e 
pelos Centros de Co~tacto sui· 
~os com os trabalhadores estran· 
ge1ros res1dentes em Genebra 
e Lausana . 

0 hvro. para alem de outras 
matenas de particular mteresse 
sobre as cond,~oes de v1da (alo· 
1amento e reg1me de ass1stencia 
soc1al. nomeadamente) dos 1rn1· 
grantes na Suica. msere uma 
pormenonzada perspecbva h1s· 
t6roca da 1m1gra~ao neste pais. 

VENEZUELA 
EXPOSICAO 
LUSO-VENEZUELANA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA 
E TURISMO 

an tenor. a Camara de Comerc10. 
lndustna e Turosmo Luso-Vene
zuelana esta empenhada na orga 
mza~ilo. em Caracas. de uma 
fe1ra-expos,~ao ded1cada a Por 
tugal e as prmc1pa1s act1v1dades 
econ6m1cas do nosso pais 

Porem. dado o Interesse sus 
c1tado. a enorme aflul!nc'a de 
mteressados e as caracterisllcas 
pouco propic1as dos meses de 
Dezembro e Jane1ro para a rea 
hza~ao do certame. a respecllva 
com1ssao promotora dec1diu. 
para melhor dimens1onar o pro· 
grama 1n1C1al. transferor a data 
da fe1ra·expos1cao para o f1nal 
do pnme1ro tnmestre do a no em 
curso. tendo s1d0 f1xado o 

AUXiLIO PARA OS 47 
TIMORENSES RESIDENTES 
EM PORTUGAL 

Num exemplar gesto de soh
daroedade humana. e por lniCia· 
t1va do seman{mo «0 Lusitano>>. 

'IIOI.OifMNOnt ... ""!Nfoeobl,.g l'orlll'!l..-.JO 
Jdo tttt V....wiO r de *70f c:·~~~~ ... ,.,. 

GI
EXPOSICION 
WSO-VENEZOLANA 
DECOMERCIO 
INDUSTRIA 
YT\JRJSM(} 

que se publica em Caracas. os 
portugueses rad1cados na Vene
zuela env1aram roupas e calcado 
para os refug1ados t1morenses 
que actualmente v1vem no va le 
do Jamor (L1sboa ). Ass1m, 28 
ca1xas com o peso de 400 qullos. 
transportadas pela TAP/ A1r Por
tugal. foram entregues ao padre 
Apohnano Guter res. pres1dente 
da (<Com1ss1io dos Refug1ados 
de T1mor». atraves do corres
pondente em L1sboa do JOrnal 
((0 Lus1tano». 

Como hvemos ocas1ao de not1·1 periodo de 15 a 25 de Mar~o 
c1ar oportunamente. em numero para a sua efectlvacilo 

ele joga 
trunfos todos I 

.... , e voce .... 
Quando enlra no seu carro joga com lodas 
as probabllidades a seu favor? 
No ano anlerior reglslaram-se 42000 
acidenles de viac;:Ao. 3 000 pessoas 
enconlraram a morle na eslrada. 
Ponha o cinlo de seguranc;:a 
Jogue pelo seguro. 
Ao colocar o clnlo de seguranc;:a voc6 
adoplou a melhor probabilidade 
de ticar vivo em caso de acidenle. 
Lembre-se que o cmlo de seguranc;:a 6 
a primeira regra de saber v1ver no carro. 
Use·o sempre 
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48 esta secc;6o estA aberta a todos os 
leitores. Nela inserimos, total ou 
parcialmente. as cartas que nos slo 
dirigidas e as respectivas respostas 
- elaboradas. quando necess6rio, 
pelos Servic;os T6cnicos da see. 
que simultaneamente, se encarre
gam de responder directamente aos 
interessados -. sempre que as mas
mas. palos temas que abordam. 
possam eventualmente interessar a 
outros leitores. Toda a correspon
d6ncia dirigida a esta see~lo dever6 
ser enviada para: 

Revista «25 de Abrii / Comunidades 
Portuguesas» 
Secretaria de Estado da Emigrat;lo 
Pal6cio das Necessidades -1.0 Piso 
largo do Rilvas 
1354 lisboa COOeX Portugal 

«Sou emigrante no 
Canada desde 1958 e tenho 
ideias de regressar a minha 
terra natal nos pr6ximos 
dois anos. 

Gostaria de saber se o 
Governo Portuguiis tern 
algum acordo com o Go
verno Canadiano acerca da 
reforms (Old Age Pension) 
para os emigrantes portu
gueses que a queiram rece
ber em Portugal. 

Como s6 tenho 42 anos. 
tambem gostaria que me 
informassem se sou obr i
gado a viver aqui ate a 
idade da reforma que e 
presentemente, de 65 anos. 
para assim poder receber 
a reforma em Portugal. 

Augusto F. Machado 
(Canada) 

P.S.: Acho que a vossa 
Revista e um excelente ins
trumento de informac;:ao 
para os Portugueses espa
lhados pelo mundo.» 

Ainda nao existe qualquer 
acordo de seguranc;:a social 
entre Portugal e o Canada. 
embora ja se tenham efec
tuado conversa<;:iies entre os 
Governos dos dois paises no 
sentido do estabelecimento 
futuro de um acordo. 

Parece-nos que o senhor 
tera toda a vantagem em infor
mar-se directamente junto dos 
Seguros Canadianos. ou com 
o apoio do Consulado Por
tugu~s da area. quanto aos 
seus eventuais direitos. mesmo 
sem acordo de seguran<;:a 
social. em virtude de ja estar 
a residir no Canada M bas
tantes anos. 

«Agradec;:o-vos. muito reconhecida, a prontidao com 
que atenderam o meu pedido de fazer chegar as maos 
da Sr.• Dr.• Manuela Ramalho Eanes a carta que desejava 
lhe fossa entregue mas que nao sabia como mandar. 
Muito e muito obrigada I 

Ja recebi resposta da Dr.• Manuela Eanes, a qual ( ... ) 
me favoreceu muito, pondo a minha disposic;:ao a ida 
a Portugal. ao meu tratamento no lnstituto de Oncologia, 
e garantindo-me onde dormir e tambem a nossa alimen
tac;:lio palos dois mesas que necessito al estar para ser 
tratada. lsto durante cinco anos, visto que todos os 
anos necessito ir, embora me ache melhor, pois sao 
doenc;:as de muitas · surpresas desagradaveis! Este ano 
nao fui por nao ter onde ir ficar, para dormir e al imen
tar-me. ( ... ) Agradece-vos mais uma vez, com respeitosos 
cumprimentos, a velhinha de 74 anos que jamais esque
cera tao grande favor. (R. P. de Moc;:ambique)» 

«li no numero 40 (Se
tembro) , na pagina «Os 
leitores Escrevem», uma 
carta do senhor F. C. (Aie
manha Federal) e acho que 
esse senhor tern perfeita
mente razao quando diz 
que somos esquecidos para 
tudo. Tenho falado com 
varios colegas que sao da 
mesma opiniao e ainda vao 
mais Ionge! Po is eu posso
-me queixar tambem de 
varias coisas que me tllm 
atrasado a minha situac;:ao, 
pois estou em Franc;:a ha 
16 anos e quanto tenho 
ganho, quanto tenho man
dado para Portugal. Com
prei um terreno e s6 depois 
de 0 ter comprado, e que 
soube que nao era urbani
zado. Ora quis fazer uma 
casa para rendimento, meti 
todos os requerimentos e 
projectos e nunca tive res
posta. Como toda a gente 
construla c landestina
mente no mesmo local. tive 
um amigo que vive no Pals 
e que me aconselhou a 
fazer igual ( ... ). Ora. hoje 
toda a gente tern electrici
dade e eu nao, pois como 
estou fora, nao posso andar 
todos os dias como chapeu 
na mao diante dos senhores 
da CAmara e da companhia 
electrica. Pois dizem que 
tern de ser tudo legalizado: 
estou de acordo e estou a 
fazer o necessario; mas 
como os outros todos a 
tiim, existem duas leis no 
nosso pals? E a companhia 
das aguas que meteu agua 

em todas as casas, sendo 
uma companhia nacional, 
tambem, tern ela mais di
direitos que a electrica? 
Serao estas as facilidades 
dos Emigrantes? 

Senhor Director. uma 
outra coisa pec;:o a V. Ex. • 
para publicar na Revista : 
quando estou no nosso 
pais, sou vizinho da fron
teira de Valenc;:a e penso 
que nas outras fronteiras se 
passa o mesmo problema. 
Pois hoje por um quilo de 
bacalhau ou um litro de 
azeite toda a gente vai 
a Espanha ou para comer 
uns pasteis de bacalhau no 
meio dos pinheiros a triis 
ou quatro quil6metros da 
fronteira; nao critico e 
acho bern, mas formam-se 
bichas de dois e tres qui16-
metros; mesmo em dias de 
semana. Ora ainda agora 
em Novembro estive no 
nosso pals e vi que dois ou 
tres emigrantes iam para os 
palses onde trabalham e 
tam de fazer a bicha igual. 
Ora, sabendo que ainda 
tllm de passar outras fron
teiras e fazer muitos quil6-
metros, nao seria possivel 
deixar passar asses emi
grantes em prioridade 7 Po is 
fa lei nisso na fronteira, mas 
a resposta e sempre a mes
ma: que nao mandam. Pec;:o 
ao senhor Director para 
publicar isto porque assim 
talvez as nossas altas auto
r idades pudessem fazer um 
gesto para os emigrantes. 

J. P. (Franc;:a)» 

«Comec;:o por me apre
sentar: sou filho de imi
grantes, tenho 20 anos e 
encontro-me na incapaci
dade parcial de trabalhar, 
isto devido a um acidente 
de trabalho. 

Resolvi escrever, pri 
meiro para lhes agradecer 
por tudo o que fazem na 
revista «25 de Abril - Co
munidades Portuguesas», 
segundo para lhes dizer 
que no n.0 41 / 0utubro 1979 
a reportagem sobre a pro
tecc;:ao do Iince iberico e 
da Serra da Malcata me 
interessou enormemente. 

Se vos escrevo mais, e 
por causa deste ultimo, 
pois gostaria de me do
cumentar sobre os animais 
selvagens que se encon
tram em Portugal e princi
palmente os animais amea
c;:ados de extinc;:lio; ficaria 
muito grato se fossa pos
sivel enviar-me documen
tac;:ao. 

£ meu desejo regressar 
a Portugal este ano, e gos
taria fazer parte dum ser
vic;:o de protecc;:Ao da Na
tureza e dos animais; gos
tava de saber se e preciso 
uma formac;:ao eo que devo 
fazer para essa. 

Esperando que o meu 
pedido seja bern recebido, 
agradec;:o desde ja a vossa 
amabilidade. 

Ant6nio Sousa (Franc;:a)» 

Dado que nao dispomos 
da documenta<;:ao que nos soli 
cita. aconselhamo-lo a escrever 
aos organismos oficiais e enti
dades abaixo indicadas que 
poderao. igualmente. prestar· 
-lhe informa<;:oes sobre a for
ma<;:ao necessaria aos tecnicos 
do sector: 

- Servi<;:o Nacional de Par
ques. Reservas e Patrim6nio 
Paisagfstico 
Rua da Lapa. 73 
1200 - LISBOA 

- Direcc;:ao-Geral de Ordena
mento e Gestao Florestal 
Servic;:o de Ca<;:a 
Av. Joao Cris6stomo. 26 
1000-LISBOA 



- Liga da Protecc;ao 
da Natureza 
Faculdade de Ci6ncias de 
Lis boa 
Rua da Escola Polit6cnica 
1200 - US BOA 

- Nucleo Portugues de Estudo 
e Protecc;ao da Vida Selva· 
gem 

Rua da Boa-Hora. 85-r/c. 
Esq.0 

4000-PORTO 

«Sou assinante da Re· 
vista «25 de Abril>~ e traba· 
lho em Franc;:a desde 1963. 
A minha profisslio e alfaiate 
de senhoras e tenho des· 
contado sempre do meu 
salllrio para o Seguro So
cial (Caixa Industrial). 

Penso ir para Portugal e 
desejo ser informado sobre 
qual a Caixa para que terei 
de pagar as minhas quotas 
e qual o regime em que 
fico abrangido. Tenho 46 
anos de idade. 

Andre da Costa (Franc;:a)ll 

Ap6s varias dillgenclaS . 
fomos informados de que. em 
Portugal. devera f azer os seus 
descontos para a Caixa do 
Com6rcio. ficando sujeito ao 
regime geral da Previdencia 
Portuguesa se trabalhar por 
conta de outrem e ao regime 
especial dos trabalhadores 
independentes se trabalhar por 
conta pr6pria. 

«Sou um tiel leiter e assi· 
nante da revista «Comuni
dades Portuguesas>~ e 6 
sempre com grande inte
resse que me consagro c\ 
leitura dos diferentes arti 
gos ai inseridos. 

No entanto resolvi escre
ver-vos para pedir algumas 
informac;6es e conselhos 
para poder orientar melhor 
o meu futuro profissional. 

Emigrei em 1968 com 
meus pais para Franc;a e 
desde essa data tenho tido 
actividade escolar, conse
guindo inscrever - me na 
Universidade de Direito de 
Paris XIII. Para o ano uni-

versitllrio de 1979-80. defi
nitivamente bern orientado 
estou a seguir o programa 
do segundo ano. No final 
deste segundo ano deverei 
obrigatoriamente escolher 
entre a opc;lio Direito Pu
blico ou Direito Privado. 
Em vista dos resultados do 
ano anterior fo i-me acon
selhado seguir a dominante 
Direito Publico. Tendo em 
vista um eventual regresso 
ao meu Pais ou. pelo me
nos, permanecer sempre 
cidadlio portuguAs. per
gunto: que perspectivas 
profissionais se me apre
sentam7 

Por outro lado e falando 
agora dos estudos. concre
tamente. desejava saber se 
o Governo portuges tern 
em relac;Ao aos filhos de 
emigrantes frequentando 
as Universidades francesas 
alguma politics de auxilio, 
quer seja de carllcter finan
ceiro quer seja cultural. 
Esta pergunta vern a pro
p6sito de uma conversa 
que tive com um estudante 
emigrado argelino o qual 
estll ligado ao Governo do 
seu pais por um contrato 
de do is a nos que I he per mite 
obter certas subvenc;6es. 
No final do contrato, a esse 
estudante estll assegurado 
um futuro no seu pais. 

Tendo em v ista a minha 
idade, 23 anos, e o facto de 
ter frequentado 2 anos o 
liceu portugues. bern como 
a minha situac;:lio fami liar. 
a saber que sou filho unico, 
solteiro. que conselhos e 
informac;:6es podem forne
cer ( ... )7 

J. S. (Franc;:a)>~ 

Se tirar o curse de Direito 
Publico em Franc;a. para obter 
a equivalencia em Portugal 
tera de a solicitar aos servic;os 
competentes do Minist6rio da 
Educac;ao. equivalencia essa 
que tendo valor acad6mico 
nao constllulfa. por si s6. titulo 
bastante para o exercicio de 
uma actividade profissional. 

Se tenciona interromper os 
estudos em Franc;a e pretende 
continua-los em Portugal. tera 

tambem de obter as necessanas 
equivalencias Para tal podera 
remeter-nos. com a dev1da 
antecedenc1a. por fotoc6p1a. 
a documentac;ao comprovauva 
dos estudos Ienos. dev1da 
mente autenticada pelo Con· 
sulado de Portugal da area 
da sua residencia. 

Ouanto a prestac;ao de auxl
lio financeiro para ajuda das 
despesas com a frequencia do 
curso de Direito. a Secretaria 
de Estado da Emigrac;ao nao 
tern possibilidade de dar satis 
fac;ao a pretensiio exposta. 
No entanto. sob o ponto de 
vista cultural aconselhamo-lo 
a contactar o sr. Conselheiro 
Cultural junto da Embaixada 
de Portugal em Paris. 

«Venho por interm6dio 
desta carts pedir o favor 
de me comunicarem qual 
o acordo que existe entre 
Portugal e a Franc;:a. assim 
como entre Portugal e o 
Canadll. sobre Seguranc;a 
Social. Reforms. etc. 

Pois eu e minha esposa 
fomos emigrantes em 
Franc;a desde Janeiro de 
1962 ate Novembro de 1966 
e em seguida emigrllmos 
para o Canadll - portanto 
desde Novembro de 1966 -. 
onde nos encontramos hll 
13 anos. o que. em conjunto 
com os anos em Franc;:a. 
faz um total de 18 anos de 
emigrac;lio. Quais as nossas 
garantias no futuro (Segu
guranc;:a Social. Reforms. 
etc.)7 Como jll estamos no 
grau de saturac;:lio - pois 
eu jll estou com 50 anos de 
idade e minha esposa com 
52 -. pensamos voltar de 
todo para o nosso Portugal. 
onde jll construlmos uma 
casa ( ... ). no ano pr6ximo. 
Gostava tambem de saber 
se me 6 posslvel levar as 
minhas duas espingardas 
de cac;:a (calibre 12). assim 
como a minha pistols de 
defesa (calibre 9 mm.) e 
um grande m6vel est6reo 
(rlldio. gira-discos e gra
vador incluldos). 

Arnaldo dos Santos 
(Canadll)ll 

1 - Existe um acordo de 49 
Seguranc;a Social entre Por· 
tugal e Franc;a : portanto os 
descontos que o senhor efec
tuou para a Seguranc;a Social 
lrancesa seriio tornados em 
considerac;ao para a verifica· 
c;:ao do direito de velhice ou 
de sobrevivencia. sendo para 
esse efeito totalizados com 
os descontos eventualmente 
feitos em Portugal. 

Aconselhamo- lo por isso a 
conservar os documentos com
comprovativos da sua activi· 
dade profissional em Franc;:a. 
tais como cartao de matricula 
na Seguranc;a Social e se pos· 
sivel certificados de trabalho 
das entidades patronais onde 
trabalhou. documentos que 
apresentara na Caixa Nacional 
de Pensoes. quando chegar 
il idade de pedir a reforma. 

2 - Ouanto ils eventuais 
regalias pelos descontos efec
tuados para os Seguros Cana
dlanos. em virtude de nao 
existlr ainda acordo de Segu· 
ranc;a Social entre Portugal 
e o Canada. o senhor deve 
mformar-se directamente junto 
dos Seguros desse pais se 
tern quaisquer direitos. e. no 
caso afirmativo. organizar todo 
o seu processo ai. antes de 
regressar para Portugal. 
3- Relativamente a impor· 

tac;:ao de armas de cac;:a. e de 
m6veis e utensilios que cons
tituam o recheio de sua casa. 
procedemos ja ao envio de 
duas Notas lnformativas. as 
quais contem os esclarecimen
tos que pretende. 
4-Ouanto a importac;ao 

da sua arma de defesa «calibre 
9 mm». o Comando-Geral da 
Policia de Seguranc;:a Publica 
mformou-nos que nlio sera 
autorizada a i mportac;:Ao, 
dado ser considerada «arma 
de guerra». 

As armas de defesa cuja 
importac;iio pode ser efectuada 
silo dos calibres seguintes: 
pistolas. 6.35 mm.: rev61veres. 
ate ao calibre 32. 

Tratando-se de uma destas 
armas. as diligencias a efec
tuar sao as seguintes: 

a) Deixar a arma depositada 
na Delegac;ao Aduaneira da 
fronteira por onde entrar no 
Pals: 
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50 b) Requerer a autorizac;ao 
de importac;ao; 

c) Ap6s o levantamento da 
arma na Alfandega e munido 
do respective livrete. devera 
requerer licenca. para uso e 
porte de armas de defesa. no 
Comando da P.S.P. da area 
da sua residencia. 

Os emolumentos alfande
garios a liquidar no acto da 
importac;ao serao calculados 
pela respectiva Delegac;ao 
Aduaneira. em face da arma 
que o senhor apresentar. 

«( ... ) Em 1977 comprei 
em Torres Novas, freguesia 
de Salvador, uma casa que 
estava e estll ocupa'da pela 
minha sogra e pelo meu 
cunhado jl! casado. Como 
e ali que vou gozar as mi
nhas ferias, e 6bvio que 
nAo cobro qualquer renda. 
Esta casa fica-me desviada 
da vi la. Agora tenho andado 
em neg6cio com uma outra 
case de maior dimensAo, 
esta dentro da vila e per
tencente a outra freguesia 
e que estll ocupada por dois 
inquilinos. 

Gostaria de saber se ap6s 
a compra eu poderia optar 
pela escolha, e se poderei 
avisar os inquilinos de que 
daqui a c inco anos preciso 
da casa para minha habi
tac;:Ao, e se sou obrigado 
a alguma indemnizac;:Ao. 
0 que e que a lei prev6 no 
caso de chegarmos a um 
acordo, sobre indemniza
c;:6es7 Qual a importAncia 
mllxima7 

J. A. M. V. (A. Federal)» 

0 senhorio que tiver diversas 
casas arrendadas s6 pode de
nunciar o contrato relativa
mente aquela que. satisfazendo 
as necessidades de habitac;ao 
pr6pria e da famil ia. esteja 
arrendada ha menos tempo. 

Nesta materia. devera ainda 
atender-se as seguintes dispo
sic;oes da Lei n.0 55/79. de 
15 de Setembro 

Se o inquiline tiver 65. ou 
mais anos de idade. ou se 
residir na casa ha vinte anos. 

ou mais. nessa qualidade. o 
direito de denuncia do con
trato de arrendamento apenas 
pod era ser exercido pelo senho
rio que. sendo ja proprietario. 
comproprietario ou usufrutuario 
da casa a data do seu arrenda
mento. pretenda regressar ou 
tenha regressado ha menos de 
um ano ao Pais. depois de ter 
estado emigrado durante. pelo 
menos. dez anos. 

0 senhorio nao goza da
quele direito quando a invo
cada necessidade de habita
c;ao ou os requisitos previstos 
na lei tenham sido intencio
nalmente criados. 

0 mesmo direito tambem 
nao pode ser exercido pelo 
senhorio de fracc;ao aut6noma 
de im6vel constituido em pro
priedade horizontal quando 
este regime for posterior ao 
arrendamento. salvo se tiver 
adquirido a fracc;ao por su
cessao. 

Nada obsta. porem. a que 
mediante acordo entre o pro
prietario e o inquiline. este 
desocupe a casa. Nesta hip6-
tese. e dado tratar -se de um 
acordo firmado entre as partes. 
a eventual indemnizac;ao a pa
gar pelo senhorio (ou qualquer 
outra compensa<;:ao em bene
ficia do inquiline) nao se 
encontra fixada na lei. nem 
existem. como e 6bvio. limites 
minimos ou maximos. 

«( ... ) Sou proprietllrio de 
uma fracc;:Ao aut6noma 
individualizada pelas letras 
« BX>>. correspondentes ao 
segundo andar esquerdo
-frente de um predio ur
bano ( ... ) situado na fre
guesia e concelho de Oeiras, 
desde o dia 24 de Agosto 
de 1972. 

Este foi - me vendido pelo 
( .. . ) proprietllrio constru
tor e residente no mesmo 
predio, pessoa com quem 
mantive boas rela.y6es 
desde que o contrato de 
compra e venda foi assi 
nado. 

Estas relac;:6es de ami
zade que, de ano para ano, 
se intensificaram, levaram
-me a aceitar o pedido de 

sua filha ( ... ) que se apro
ximou de mim do seguinte 
modo: 

«Meu pai vai oferecer
-me a mim e meu futuro 
marido uma casaaqui muito 
perto, que esta acabando 
de construir e que deve 
estar pronta dentro de tres 
ou quatro meses; para nao 
adiar o meu casamento, 
ficava-lhe grata se nos 
autorizasse a viver nos seus 
aposentos dentro deste pe
queno periodo de tempo. 
Desculpe o meu atrevi
mento, mas como o Senhor 
s6 usa a casa durante as 
suas ferias, lembrei-me de 
lhe pedir este favor». 

Consentimos, eu e minha 
esposa, a que a dita Senhora 
e seu futuro marido usas
sem os nossos aposentos 
para os meses por ela pedi
dos, sem qualquer remu
nera.yAo ou compromisso. 
lsto aconteceu em Setem
bro de 1976 e, <desde entao, 
tem-me sido recusados os 
direitos I'll minha casa pela 
dita Senhora, com quem 
eu quis ser atencioso por
que os tinha, a ela e a seus 
pais, como merecedores da 
minha amizade. 

NAo acredito que haja 
lei que possa recusar-me 
os direitos I'll minha casa, 
primeiramente, quando 
nela aceitei a presen.ya de 
uma familia que tinha como 
amigos e apenas por um 
perlodo de tr6s ou quatro 
meses ( ... ). 

J. E. P. (Estados Unidos)» 

Pelos elementos que nos 
indica. pode concluir-se que 
se trata de uma ocupac;ao 
ilegal. 

Com efeito. embora a filha 
do vendedor do andar tenha 
ocupado este com o consen
timento do senhor. tal ocupa
cao tornou-se abusiva a partir 
do memento em que cessou 
a sua autorizacao. 

Assim. nao sendo posslvel 
obter o despejo mediante um 
acordo com os ocupantes. nem 
atraves do simples recurso as 
autoridades policiais. o senhor 
devera instaurar em tribunal 

a competente accao possess6-
ria de restituicao. 

«( .. . ) Disseram-me que 
havia uma circu lar de 1977 
ou 1978, segundo a qual 
todo o emigrante que qui
sesse voltar para o seu Pais 
tinha a sua casa e nao 
precisava de dar indemni
za.yAo. 

0 filho do meu inqu ilino 
comprou um apartamento 
e o pai vai para casa do 
fi lho. Neste caso, eu tenho 
de dar alguma indemni
za.yAo7 

C. J . D. (Franc;:a)» 

Se o seu inquilino abando
nar a casa de livre vontade. 
o senhor nao e obrigado a 
pagar-lhe qualquer indemni
zacao. nem ele tern direito 
a exigi-la. visto que pretends 
sair e ir viver para outra casa 
em companhia do filho. 

Apenas ha Iugar ao paga
mento de uma indemniza<;:ao. 
igual a 30 meses de renda. 
quando o senhorio necessita 
da casa para habitacao pr6-
pria e. na !alta de acordo 
com o arrendatario. intenta 
em tribunal. em determinadas 
condic;oes. a competente acc;ao 
de despejo. 

«Pec;:o a V. Ex.• se digne 
informar-me de quais os 
direitos actuais, para um 
emigrante, no caso de com
prar uma casa que esteja 
ocupada por inquilinos. 

A. P. A . (Fran.ya)» 

Um emigrants que queira 
ocupar uma casa que esteja 
arrendada. fica sujeito ao cum
primento de determinados re 
quisites legais. Para melhor 
esclarecimento sobre este as
sunto. procedemos ja ao envio 
de uma nota informativa sobre 
«Acc;oes de despejo em casas 
pertencentes a emigrantes». 

Nada impede. porem. que 
por via de acordo. nomeada
mente mediante o pagamento 
de quantia igual a indemni
za<;:ao legal. o inquiline deixe 
a casa desocupada. Neste caso. 



portanto. nao sera necessario 
esperar os 5 anos. exigidos 
por lei. para intentar uma acc;;ao 
de despejo. 

((Sando trabalhador imi
grante na Republica Fede
ral da Alemanha, venho 
escrever esta carta em vir
tude de me ser impossivel 
deslocar - me al pessoal
mente. 0 motivo que me 
leva a fazi - lo e o seguinte : 
em 1977 fui de ferias a Por
tugal e tive urn desastre 
com urn compatriota que 
destruiu por completo o 
meu carro. Na altura. estava 
presente a Guarda Republi 
cans que nllo quis decidir 
de quem era a culpae achou 
que o melhor era enviar o 
caso para tribunal, como 
sucedeu. Como nllo tinha 
tempo , era impossivel 
resolver a minha situac;;ao. 
e resolvi meter urn advo
gado e procurador para me 
ajudar. Pois jll decorreram 
2 anos e ate agora nllo me 
deu qualquer informac;;Ao 
,sobre o meu processo. 
Acontece que em Maio do 
ano passado eu fui a Por
tugal por motivos de fale
cimento de urn familiar e 
dirigi- me a ele para per
guntar como ia o meu pro
cesso. tendo-me ale dito 
que o melhor era dar baixa 
do processo porque nllo via 
possibilidades de me ajudar. 
porque ambas as compa
nhias. a filial do meu seguro 
em Lisboa e a companhia 
do outro, sem pedirem sa
tisfac;;llo a ningu6m, basean
do-se na minha ausincia. 
e sam que o processo 
tivesse saldo do Tribunal. 
resolveram que a minha 
companhia aqui na Alema
nha fosse obrigada a man
dar o dinheiro para o arran
jo do carro do outro indi-

• vfd,uo que era urn tllxi de 
uma cooperativa do Al 
garve. Nllo serll possivel. 
dentro das vossas possibi -

lidades. ajudarem-me para 
que a companhia de seguros 
desse compatriots tambem 
tenha que contribuir para 
os meus prejufzos7 Para 
terminer ( . .. ) quero acres
centar que o processo se 
encontra no Tribunal de 
Vila Real de Santo Ant6nio. 

M . J . S. (Aiem. Federal)» 

Uma vez que nos refere 
que o seu advogado nao teve 
possibilidades de 0 ajudar. e 
de presumir que o senhor foi 
considerado o principal cui · 
pado no acidente. pelo que 
nao podera exigir qualquer 
indemnizac;;ao da pane da com· 
panhia de seguros do outro 
vefculo. tendo. pelo contrario. 
a sua companhia de seguros 
que suportar os danos cau· 
.ados no mesmo. 

Ouanto aos prejuizos verifi· 
cados no seu carro. se nao 
tiver um seguro que os cubra. 
tera o senhor que responder 
por eles. 

Finalmente. para um maior 
esclarecimento do problema. 
solicitamos que nos indique 
o nome e morada do seu 
advogado. no caso de ser 
necessario efectuar alguma 
dilig~ncia junto do mesmo. 

<<Com os meus melhores 
cumprimentos venho por 
este maio solicitar a V. Ex. • 
o favor de me elucidarem 
no assunto que a seguir 
exponho, pois como emi
grante desde 1964 e desco
nhecendo a actual vigincia. 
muito agradecido fico 
desde jll pela informac;;ao 
que por v6s me possa ser 
dada. 

Tendo eu na minha terra 
natal urn pr6dio de duas 
moradias que estlo aluga
das ao mesmo inquilino e 
como tenciono regressar 
definitivamente a Portugal 
e nllo tenho outra casa de 
minha propriedade, nllo 
terei eu direito palo menos 

a uma7 E poderei eu esco
lher a que mais me satisfaz7 

Hll alguma lei que per
mita ao emigrante dar 
ordem de despejo uns me
sas antes de regressar ao 
Pals ou terei de alugar 
uma casa depois do meu 
regresso e esperar que o 
dito inquilino se digne sair? 

Terll ale direito a alguma 
indemnizac;;llo, uma vez que 
continuarll numa das ditas 
moradias? 

A. D. T. (SuaziiAndia)» 

Dado que o senhor tern 
duas moradias. s6 podera re· 
querer a denuncia do con
trato de arrendamento relati· 
vamente a uma delas. embora 
possa faz~·lo em relacao lique· 
Ia que se a1uste melhor lis suas 
necessidades fam11iares. 

Nada 1mpede. porem. que 
mediante acordo entre o senhor 
e o arrendatario este deixe a 
casa desocupada. 

Na hip6tese de tal acordo 
nao ser possfvel. o assunto 
apenas podera ser apreciado 
e decidido a nfvel judicial. 

Neste caso devera constituir 
advogado que o represents 
e defenda os seus interesses. 

((Venho atrav6s desta m i
nha carte pedir urn esclare
cimento ( ... ): 

1) Comprei o a no pas
sa do urn andar, atraves da 
((Poupanc;;a- Credito» . no 
valor de 1000 contos. 

2) Fiquei isento de sisa. e 
segundo me diz o meu 
procurador. tamb6m da 
contribuic;;Ao predial 
durante 10 anos. 

3) A pergunta 6 a se
guinte : se for pager as con
tribuic;;6es daqui a 10 anos. 
pago referente ao que me 
custou o andar. ou estou 
sujeito a que as Financ;;as 
fac;;am nova avaliac;;llo ao 
andar. e entAo pagarei con
soante o valor do mesmo 
nessa altura? 

A . M . M . (Holanda)>> 

Ouanto li questao que nos 51 
poe rela ti vamente a contribui· 
c;;ao predia l. o senhor apenas 
e obrigado a liquidar a mesma. 
de acordo com a ultima ava· 
liac;;ao do predio feita pela 
respectiva comissao concelhia 
ou do ba1rro. portanto. se 
durante os 10 anos em que 
esta isento. nao houver qual· 
quer outra avaliac;;ao. a con
tribui_s:§(} incid~ra sobre o rendi· 
mento colectavel agora deter· 
min ado. 

No caso do predio (urbano) 
estar arrendado o rendimento 
colectavel e igual lis rendas 
efectivamente recebidas em 
cada ano. lfquidas de uma 
percentagem para despesas de 
conservac;;ao e dos encargos 
suportados pelo senhorio (art.0 

113.0 do C6digo da Contri· 
bu1c;;ao Predial e do lmposto 
sobre a lndustna Agricola): nos 
predios urbanos nao arrenda· 
dos o rendimento colectavel 
obtem-se deduzindo do valor 
locativo a percentagem e en
cargos anteriormente mencio
nados (art.0 125.0 do mesmo 
C6digo). 

((Sou leitor da Revista 
((25 de Abril» hll jll dois 
anos, leitura que nos dll 
todos os mesas. a n6s que 
vivemos Ionge da nossa 
Plltria, urn raio de sol por
tuguh. 

Desejava. na vossa ru
brica ((Qs leitores Escre
vem», lanc;;ar urn pedido 
de correspondincia com 
moc;;a s portuguesas de 
qualquer idade - au tenho 
25 anos - para troca de 
amizade. Sou igualmente 
coleccionador de selos de 
Portugal. ( ... ) 

Jos6 dos Santos Silva 
Maison Centrale de 

St.Maur 
Bt. A - 476 - Cie. 248 
36250 Saint Maur 
Franc;;a.» 
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52--------~ frequente as co-produ-
~oes internacionais nao agra
darem nem ao publico nem 
aos crfticos dos parses inter
venientes. Na realidade. uma 
produ~ao desse tipo exige da 
parte do realizador e seus 
assistentes uma grande capa
Cidade de direc~ao de actores. 
naturalmente de escolas dife
rentes. de forma a conseguir 
a unidade e harmonia de inter
preta~oes indispensave1s a um 
filme de fic~iio. 

«SINAL VERMELHO». pro
du~iio luso-espanhola. nao 
consegue fugir aquela regra. 
agravada neste caso pela dife
ren~a de solicita~oes profiss1o
na1s de que os actores portu
gueses e espanh61s benefi
ciam ao Iongo do ano. difi
cultando a referida harmonia. 
De qualquer forma. o filme 
valoriza-se pela forma cora
josa como aborda um tema. 
infelizmente tao actual. que 
afhge a nossa soc1edade: o 
trMico e consumo da droga. 

FICHA TECNICA 

Titulo: Sinal Vermelho 
Realiza~iio: Rafael R Mar-

chant 
Fotografia: Colorido 
Tempo: 1 h 37 min. 
Tema: Policiai/Social (Com

bate a Droga) 
C lassifica~iio etaria: Maiores 

de 14 anos 
Principais interpretes. Ant6nio 
Vilar: Mara Cruz: Paul Naschy: 

Helen Harp. 

Ant6nlo Vil•r em 
duea c•n•• de ..:Si
nel Vermelhon. 

«SINAL VERMELHO» 
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13 DE JCXHO DE hll>O (D .... b• 4o oatoral por II. r .. olo) 

.FESTA!> [)0 C::I:.NTLNr\RlO DE CAMOES-BRAZ!L-A REGA.TA DO lllA 13 DE JLNIIO NA i>Aill.l DE UOTH'OGO 
(Sf'Cuftd( .:~ma pbotos-rapbia d• Yict1 r 'l'<l~e-) 
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