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DESTINOS Horas:(TMG) 
frequrncias C. onda DESTINOS Horas (TMG) 

frequCnciu C. onda 
(KHz) ( me nos) (KHz) (meuos) 

Venezuela 00.00·02. 30 11875 25 Angola 11.30- 12.00 
21700 13 

(Segunda·fei ra a sabado) 
(Segunda- fei ra a s~bado) 17880 16 

19.30-20.00 15 340 19 

14.30-18.00 21700 13 17880 16 
(Domingos) 00.00-02.30 11 875 25 

(Domingos) 11.30-12.00 21700 13 
17880 16 

Estados Unidos da Am~rica. 01.00-03.00 11935 25 
Canad:t e Frota Bacalhoeira (Lcste) 6025 49 15 340 19 

18.45-19.30 17880 16 

(To1os os dias) (Oeste) 03.30-05.00 11935 25 14.30- 18.00 21700 13 
6025 49 

6025 49 Mocambique 12.00-12.30 
21700 13 

04.00-06.00 61o5 48 ( Segunda·feira a sabado) 
17880 16 

Europa 
(Segunda a sexla·feira) 9740 30 20.00-20.30 15 340 19 

18.30·20.30 6025 49 
17880 16 

9 740 30 
(Domingos) 12.00-12.30 21700 19 

6025 49 17880 16 

( Domin~os e sabados) 08.00· 18.00 11800 25 15 340 19 9 740 30 19.30-20.15 17880 16 
18.30-20.30 6025 49 14.30-18.00 21700 13 

9 740 30 

~htcau, Timor e t\ustr.tlia 09.55-10.55 21700 13 Guin~ e Cabo Verde 13.30-14.00 21495 13 
(Segunda·feira a sabado) 21735 13 (Segunda·feira a sabado) 20.30-21.00 15125 19 

(Domingos) 09.25-10.55 21700 13 (Domingos) 13.30-14.00 21495 13 

21735 13 20. 15-21.00 15 125 19 
14.30-18.00 21700 13 

S. Tom~ e Principe 11.00-11.30 21700 13 
(Segunda-feira a sabado) 1 7 880 16 Ind ia (Segunda-:eira a sabado) 15. 00· 15.45 17 895 16 

19.00-19.30 15340 19 Brasil 22.30-01.00 11 790 25 
17880 16 (Segunda-feira a sabado) 11840 25 

f Domingos) 11.00-11.30 21700 13 21700 13 
17 880 16 (Do)llingos) 14.30-18.00 15125 19 

18.00-18.45 17880 16 11790 25 
15340 19 22.30-01.00 118.10 25 

14.30-18.00 21 700 13 
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Por raz6es de ordem tecnica, relacionadas com a necessidade de antecipar a 
data de fecho da presente edil;lo da Revista, nlo foi possivel nela incluir o notici(trio 
referente a acontecimentos de m arcado relevo na vida nacional, designadamente 
os contactos para a formac;:Ao do II Governo Constitucional e a visita of icial que o 
Presidente da Republica efectuou A Alemanha Federal. temas que abordaremos 
desenvolvidamente no pr6ximo numero. 
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II GOVERNO 
CONSTITUCIONAL 
EM PREPARACAO • 

Assembleia da Republica: Mario Soares le a sua declara98o 
pol/uca no inlc1o dos debates sobre a mor:Do de confian9a 
apresentada pelo I Governo Constitucional 
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Nos prinCIPIOS do mas de Dezembro do ano 
findo, ap6s 16 meses de exercicio do poder 
executivo e ao apresentar a primeira moc,~o de 
confianga na Assembleia da Republica, o I Governo 
Constitucional foi derrubado, uma vez que- com 
excepg~o do PS - todos os partidos I he recusa
ram a confianc,a pedida. 

«UM DESAFIO AO FUTURO» 

0 Primeiro-ministro. Mario Soares. ao propor a 
anunciada mo<;:ao. defin1u-a como <<um desafio em 
rela<;:ao ao futuro» e salientou na extensa declara<;:ao 
polftica entao pronunciada. que o Governo Constitu
cional nao s6 nao se demitia. como. pelo contrario 

.:: assumia «as suas responsabilidades ate ao tim. sem 
hesita<;oes» e sem fazer «quaisquer concessoes a 

" ~~nhum partido. com o objective de se manter no 
poder>>. Mario Soares. depois de se referir ao «memo
randum» anteriormente apresentado aos partidos repre
sentados na Assembleia e ao facto de nao ter sido 



possivel chegar a uma plataforma de acordo com a 
Oposicao. falou demoradamente sobre a crise que o 
Pais atravessa e sobre as suas consequencias. Depois 
de ter mencaonado os antecedentes da presente crise 
tananceira. econ6maca e socaal. a qual tem a ver com 
a recessao europeia e «com as transformacoes profun
das ocorridas ap6s o 25 de Abril». o Primeiro-ministro 
sublinhou que esta erase politica ou de adaptacao ao 
Estado democrfnico. e uma crise de confianca. acres
centando a esse respeato que ela «Vai necessariamente 
levar alguns anos a resolver. nos multiplos aspectos. 
atras referidos». Seguadamente Mario Soares historiou 
a acc;:ao do Governo nos 16 meses em que se manteve 
em exercicao. a activadade dos partidos da Oposicao. as 
negociacoes como FMI (Fundo Monetario lnternacional) 
e as quest6es que se prendem com o chamado «grande 
emprestimo». acabando por realcar «a paz social 
efectiva» vivida no ultimo ano e meio e o facto de o 
Pais se encontrar perigosamente divid ido em classes 
e interesses antag6nicos e regionais. 

INTERVENQ0ES DOS PARTIDOS 

Magalhaes Mota. do PSD. foi o primeiro a usar 
da palavra para protestar contra algumas criticas impli
citas feitas pelo Primearo-ministro no seu discurso. 
seguando -se. ao Iongo do dia. as intervencoes de 
Freitas do Amaral (COS). Jaime Serra (PCP). Jose 
Luis Nunes (PS). Sousa Franco (PSD) e Acacia 
Barreiros (UOP 

Na principal intervencao feita em nome do seu 
parudo. o presadente do COS. Freitas do Amaral. 
afirmou. nomeadamente. que nao via «nenhuma razao 
de interesse partadarao ou nacional para apoiar o actual 
Governo. «Ouanto a n6s - disse ainda aquele diri 
gente centrasta - este Governo e com ele. a f6rmula 
politica em que se apoaa. esgotaram a sua capacidade 
de accao polltica». 

0 porta -voz do PCP. Jaime Serra. na sua inter
vencao de fundo. voltou a acentuar que se tornava 
indispensavel «para sair da crise e resolver os graves 
problemas que Portugal defronta. uma nova politica 
e um novo Governo». 0 deputado do PCP acusou 
ainda Mario Soares e o PS de legislarem a direita e 
afirmou que o seu partido continuava aberto ao dialogo. 

Jose Luis Nunes -a quem coube fazer a inter
venc;:ao de fundo por parte do PS - disse que a apro
vacao do <<Voto de confianc;:a» na Assembleia da Repu 
blica nao modificaria o caminho seguido pelo Governo 
Constitucional. e que o PS se orientaria pelas pro
messas feitas ao seu eleitorado. ou seja. «nem maioria 
de esquerda. nem maioria de direita». 

Acacio Barreiros. da UOP. debrucou-se sobre as 
situac;:6es criadas pelo Governo. considerando que 
elas desfavoreceram totalmente os trabalhadores e 
concluiu dazendo que aqueles continuarao a lutar para 
travar a actual ofensiva reaccionaria. criando as con-

PORTUGAL HOJE 

tnrarvan~oas 
de dmgentes 
da Opos1~8o 

durance os debates 
parlamenraras 
Sousa Franco 

(PSD) 
Freitas do Amaral 

(CDS) 
Carlos Bmo 

(PCP) 
Ac8c10 8affelfOS 

(UDP) 
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Mlmo Soares discursa no encarramento dos debaces 
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dic;:oes para levar ao poder urn Governo que cumpra 
a Constituic;:ao. 

Por ultimo. Sousa Franco. do PSD. acentuou que. 
qualquer que fosse o resultado dos debates. ele apenas 
serviria «para confirmar a democracia e nao para a 
enfraquecer». Analisou seguidamente. a actuac;:ao do 
Governo ao Iongo dos seus 16 meses de existencia 
e. a terminar. sublinhou que «em democracia ha sem
pre alternativas e s6 os nao-democratas se recusam 
a procurar alternativas. entendimentos e compromissos». 

SEGUNDO DIA DE DEBATES 

No segundo dia de debates. intervieram os deputa
dos Lopes Cardoso. Acacio Barreiros. Servulo Correia. 
Jaime Gama. Amaro da Costa. Aires Rodrigues. Carlos 
Brito. Ant6nio Guterres. Carmelinda Pereira e Salgado 
Zenha. alem dos ministros da Habitac;:ao e Urbanismo. 
da Agricu ltura e Pescas. das Financ;:as e do Plano e 
Coordenac;:ao Econ6mica. respectivamente. Eduardo Pe
reira. Ant6nio Barreto. Medina Carreira e Sousa Gomes. 



Antes. na parte da mAnhi\ ja o ministro das Obras 
Publicas. Almeida Pina. tinha respondido a algumas 
interroga<;:oes de deputados. com urn resumo da situa
<;:ao das obras publicas em curso ou pro~ramadas. 

Servulo Correia. dirigente parlamentar soclal -demo
crata. recapitu lou. na sua interven<;:ao. as tomadas de 
posi<;:ao do PSD e. prosseguindo. apontou como 
«a grande falha do Governo. o facto de o mesmo 
jamais ter possuldo uma politica social». A seguir. 
fez uma extensa resenha das faltas e problemas exis
tentes em certos sectores. como o da assistencia. 
educa<;:ao. saude. preven<;:ao da criminalidade. politica 
de emprego e forma<;:ao profissional. entre outros. 

Jaime Gama que fez a interven<;:ao de fundo do 
dia. por parte do partido governamental. depois de 
historiar a ac<;:ao dos partidos da Oposi<;:ao. «no sen
tido de por em xeque a ac<;:ao governativa». analisou. 
ponto por ponto. as interven<;:oes de fundo produ 
zidas no decurso dos debates. tendo-se detido parti
cularmente nas afirma<;:oes de Freitas do Amaral (CDS) 
e de Sousa Franco (PSD). 

PORTUGAL HOJE 

Amaro da Costa. do CDS. subiu a seguir a tribuna 
para. em nome do seu partido. fazer uma analise do 
comportamento do Governo. no campo econ6mico 
(negocia<;:oes como FMI. exiguidade dos investimentos. 
ritmo da infla<;:ao) e apresentou uma proposta do CDS 
para a soluc;:ao da crise. assente em nove pontos. a 
comec;:ar pela forma<;:ao do II Governo Constitucional. 
e pela reabertura das discussoes com o FMI. 

Carlos Brito. dirigente parlamentar do PCP. refe 
riu-se a «teoria das cedencias» praticadas pelo Governo 
e terminou por afirmar que se os esforc;:os para a elabo
rac;:ao de uma nova plataforma politica nao tivessem 
exito. 0 seu partido entendia que a outra alternativa 
democratica era «a forma<;:ao de urn Governo de gestao 
e a realizac;:ao de eleic;:oes antecipadas.» 

VOTAf;AO DA MOf;AO DE CONFIAN f;A 

A encerrar o debate parlamentar. Mario Soares 
declarou que se. por urn lado. o Governo nao fazia 

Momenco da vo1a9Ao: na primeira file do hemicic/o os deputedos do COS (de costas) e do PCP (8 esquerda) leventam-se. recusendo a confian9a 
solicitada pelo Governo 
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concessoes para se manter no poder. por outro lado. 
nao pedra votos nem os enjeitava Ao mesmo tempo. 
o Primeiro-ministro reafirmou que o seu Governo con
tinuaria com a mesma politica de rejei<;:ao de alian<;:as 
com a direita e com a extrema-esquerda e advertiu; 
«sera bom que a direi ta portuguesa. por via do medo 
ao Partido Comunista. nao se lance nos bra<;:os de 
um novo Pinochet. contra o qual n6s nos oporemos 
fortemente» 

Ap6s 43 horas de debates. eram ja quase seis da 
manha do dia 8 de Dezembro quando se procedeu a 
vota<;:ao da mo<;:ao de confian<;:a. estando completas 
as bancadas dos deputados - com excep<;:ao do 
deputado Galvao de Melo -. repletas as tribunas 
da lmprensa e apinhdas as galerias. Contados os votos. 
o resultado final foi de 159 votos contra a mo<;ao 
(provenientes do PSD. do CDS. do PCP. da UDP e 
de cinco independentes) e 100 votos a favor. dos 
deputados do PS. 
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0 PCP so revetou a sua dec,siio 
no momento da vota9iio. ao passo 

que todos os outros pamdos 
18 haVIam anunciado anteflormente 

as respecuvas mten9oes de voto. 
Na 1magem. a pflmelfa fila do 

grupo parlamentar do PCP 
levanta-se. cotando contra 

o Governo 

CONTACTOS PARA FOR MAvAO 
DE NOVO GOVERNO 

No pr6prio dia em que o Governo foi derrubado. 
o general Ramalho Eanes iniciou os contactos oficiais 
com os partidos. com vista a forma<;:ao do segundo 
Governo Constitucional. Ao mesmo tempo. o Presi
dente da Republica assinou o decreta de exonera<;ao 
do Governo presidido por Mario Soares e. para evitar 
a paraliza<;:ao da administra<;:ao publica. decidiu que 
os membros do Governo cessante assegurassem a 
gestao dos assuntos correntes do Estado. ate que seja 
constitufdo o novo Governo. Paralelamente. os cinco 
partidos representados na Assembleia da Republica. 
convocados para o Palacio de Belem. transmitiram ao 
Presidente da Republica os seus pontos de vista sobre 
a forma de resolver a situa<;:ao criada pela queda do 
Governo e. em declara<;:oes proferidas ap6s as respec· 
tivas audiencias com o general Ramalho Eanes. foram 
unanimes em reconhecer a necessidade de criar. antes 
de mais. uma plataforma politica pela qual o futuro 
Governo se devera reger. 

Assim. num clima de normalidade democratica e 
dentro de absoluta serenidade em todo o Pais. aguarda
·Se a evolu<;:ao desta crise governativa. Pensa-se que 
o general Ramalho Eanes. depois de ter consultado 
o Conselho da Revolu<;:ao e ao voltar da sua viagem 
a Alemanha Federal. tamara a iniciativa de brevemente 
convidar a personalidade que. como Primeiro-ministro. 
devera vir a constituir o II Governo Constitucional. 



A pmrora Maria Helena 
V1eira da Sl/v" 

VIEIRA DA SILVA 
HOMENAGEADA 
PELO GOVERNO PORTUGUES 

V1elfa de Silvd 
auroretraro 

PORTUGAL HOJE 

A pintora Maria Helena Vieira 
da Silva foi condecorada na Emba1 
xada de Portugal em Paris. com 
a Gra-Cruz da Ordem de San 
tiago. numa cerim6nia a que esti 
veram presentes grandes nomes 
da cultura francesa. como Chagall. 
Susanne Delaunay e Simone Weill. 
entre outros Recorde-se que Vieira 
da S1lva. um dos maiores pintores 
deste seculo. nasceu em Lisboa. 
naturalizando-se depo1s francesa. 
Neta de Silva Gra<;a. fundador de 
«0 Seculo». Vieira da Silva nasceu 
em Junho de 1908. A sua obra 
esta representada nos maiores Mu
seus do mundo e em numerosas 
coleccoes particulares 
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MORREU 
ARliN DO 
VICENTE 
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Uma das ulumas fotos 
de Arlindo V1cence 

Vitimado por um enfarte do 
miocardio, faleceu em Lisboa o 
dr. Arlindo Vicente, conhecido 
advogado, pintor, poeta e jorna
lista. Para alllm do seu valor pro
fissional e artlstico, do seu civismo 
modelar. e da sua luta intransi
gente pela democracia, Arlindo 
Vicente, convllm acentuar. foi um 
declarado combatente anti-fas
cista, erguendo-se por tal a sua 
figura e impondo-se ao Pais, como 
slmbolo de unidade, quando apre
sentado pela Oposi~ao Democra
tica, em 1958, como candidato a 
PresidAncia da Republica. 

Nessa ja recuada «campanha 
eleitorah> de 1958, sujeita aos con
dicionalismos e a repressao fas
cista, outro grande vu lto surg iu 
a querer libertar o Pais com a sua 
bravura militar. o «general sem 
medO)), Humberto Delgado. Mas 
veio a reconhecer-se, por interesse 
nacional e para nao dividir os 
votos da Oposi~ao Democratica. 
a necessidade da unifica~ao das 
duas candidaturas. pelo que Ar
lindo Vicente desistiu a favor do 
malogrado general Humberto Del
gado, com plena urbanidade, o 
que se registou no hist6rico encon
tro que os dois candidatos tiveram 
em Almada na sede da colectivi
dade recreativa e cultural «Aca
demia Almadense». 

Arl indo Vicente, que nasceu a 
5 de Mar~o de 1906 no Traviscal. 
licenciou-se em Direito na Uni
versidade de Coimbra, em 1932, 
e exerceu a advocacia em lisboa. 
atll 1973, ano em que se reformou 
dada a sua avan~ada idade. 

Quando estudante em Coimbra, 
organizou em 1927 o 1.0 Salao 
dos Estudantes. Em lisboa, com 
Diogo de Macedo, Ant6nio Pedro 
Tavares e Mario Eloy, organizou 
o 1 .0 Salllo dos lndependentes». 
tendo exposto trabalhos seus que, 
na 6poca, representaram uma «re
volu~Ao)) nas artes p lasticas por
tuguesas. Organizou tambem com 
outros artistas a «Exposi~ao Geral 
de Artes Plasticas)), realizada na 
«Sociedade de Belas Artes». o{lde, 
em 1973, esteve patente uma re
trospectiva das suas pinturas mais 
significativas. Deixou ainda di
versa colabora~llo publicada em 
jornais d iarios e nomeadamente, 
na revista «Presen~a». onde assi
nou artigos sobre artes plflsticas. 
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Solar de Maraus (Vila Real) : noravel adiffCIO do seculo XVII. agora rransformado am museu 

CASA 
MATEUS 

A Casa de Mateus, em Vila 
Real, abriu as suas portas para 
a sessAo inaugural de uma serie 
de col6quios em torno do tema 
<< Cult u ra e Descentra l iza~;Ao >>. 
A iniciativa coube ao anfitriAo 
da Casa de Mateus, Fernando 
M angualde, que procurou orga
n izar estes col6quios, com o 
objectivo de levar a cultura aquela 

M1guel Torga 
(foro de arquivo) 

regiAo. atraves da presen~ de 
diversos escritores, homens de 
letras e de teatro. Entre os par
ticipantes previstos, destaca-se 
a presen~ do poeta Miguel 
Torga, que raramente surge em 
publico, a quem foi dedicado 
urn dia de homenagem, com lei
turas de poemas seus. A Secre
taria de Estado da Cultura, a 
Funda~;Ao Gulbenkian e urn mem
bro da comissAo do <<Ano do 
Patrim6nio Arquitect6nico», fize
ram-se representar na sessAo 
inaugural, respectivamente, pelo 
dr. David MourAo- Ferreira. 
dr. Azeredo PerdigAo e pelo pro
fessor Viana de lima. 

noticias 
breves 

10 PR£MIOS PARA 
INVENTORES PORTUGUESES 

Foram premiados dez dos doze 
portugueses presentes no <<SaiAo 
lnternacional de lnventores de 
Genebra». A distribui~;Ao de pre
mio~teve Iugar no Palacio das 
Exposi~;6es, sendo o Grande Pre
mio do certame atribuido ao 
inventor francAs Ngo Van Chuc, 
que apresentou urn aparelho elec
tr6nico que permite a reprodu
~;Ao a distllncia do som prove
niente de qualquer fonte sonora, 
sem liga~;Ao por fio. 

Os premiados portugueses sao 
os seguintes: Roberto lima (ter
minais para baterias), medalha 
de prata ; Claido Ferreira Vieira 
(motor sem bielas), medalha de 
prata ; Jose Martins da Gama 
(desarrancador para porcas). 
medalha de bronze ; Ant6nio Es
pada (valvula para gases), meda
lha de prata ; luis de Oliveira Jr . 
(alarme para evitar derrapagens), 
medalha de bronze; Nunes da 
Paz (corta -circuitos para vei
culos autom6veis). medalha de 
bronze; lopes de Sousa (rna
quina para limpeza de azeitona), 
medalha de ouro; Pinto Varela 
(fechadura de seguran~;a), me
dal ha de ouro; Baptista lou
ren~;o (valvula de seguran~ para 
torneiras), medalha de prata; 
Brito Pin~;Ao (sistema de rola
mento sem fric~;Ao), medalha 
de prata. 

DIVUlGAR 0 BRINOUEDO 

Talvez incentivada pela expo
si~;ao sobre brinquedos recente
mente realizada em lisboa, no 
Palacio Foz, foi fundado, tam
bern nesta cidade, o <<Circulo 
de Divulga~;lio do Hobby e do 
Brinquedo», associa~;Ao com 
obj ectivos recreativos e cultu
rais. 0 grupo prop6e-se formar 
nucleos de modelistas e aqua
riofilistas, estando ja a editar 
a revista <<Hobby)). 
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0 
APROVEITAM ENTO 
DO VALE 
DO MONDEGO 

0 Governo autorizou, recentemente. a execuc!io das obras de regu
larizacAo do leito central do rio Mondego, a jusante de Coimbra. A firma 
nacional a quem foi adjudicado o empreendimento, prop6e-se cumprir 
todas as disposicOes inseridas no caderno de encargos e dar as obras por 
concluidas ate fins de Dezembro de 1980. 

Este projecto que faz parte do plano geral do aproveitamento hidrllu
lico do rio Mondego, esteve aberto a um concurso internacional e os inves
timentos que no momento lhe est!io atribuldos. ultrapassam o montante 
de um milhAo e meio de contos. 

Lavadeiras na margem 
do rio Mondego. 
em frence 
~ cidade 
de Coimbra 

As obras de regularizacao do caudal 
do Baixo Mondego (de Coimbra a 
Figueira da Foz). compreendem a aber
tura e o alargamento de urn canal 
central no leito do rio. numa extensao 
de 37 km. que vai desde o acude de 
Coimbra ate ao Armazem de Lavos. 
seguindo-se. numa outra fase. a aber
tura de leitos perifericos ao Iongo de 
ambas as margens do rio. a constru<;ao 
de colectores e da rede secundaria de 
escoamento. e de distnbuidores de 
rega. Quando concluidas. estas obras 
contribuirao para a producao de ener
gia. permitindo ainda obstar as ava
lanches ocasionadas pelas cheias. regu
larizar 0 abastecimento de agua. espe
cialmente atraves da criacao de urn 
«plano de agua» em frente da cidade 
de Coimbra. e concorrendo tambem 
para a defesa dos campos marginais 
e para a rega. drenagem e enxugo dos 
mesmos. em toda a extensao do Baixo 
Mondego. 

Fundamentalmente. este projecto 
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conclui das ate fins de Dezembro de 1980. 

Este projecto que faz parte do plano geral do aproveitamento hidrllu
lico do rio Mondego, esteve aberto a urn concurso internacional e os inves
timentos que no momento the estlio atribuidos, u ltrapassam o montante 
de urn milhao e meio de contos. 

Lavadeiras na margem 
do rio Mondego. 
em frenre 
a cidade 
de Coimbra 

As obras de regularizac;:iio do caudal 
do Baixo Mondego (de Coimbra a 
Figueira da Foz). compreendem a aber
tura e o alargamento de um canal 
central no leito do rio. numa extensao 
de 37 km. que va1 desde o ac;:ude de 
Coimbra ate ao Armazem de Lavos. 
seguindo-se. numa outra lase. a aber
tura de leitos perifericos ao Iongo de 
ambas as margens do rio. a construc;:ao 
de colectores e da rede secundaria de 
escoamento. e de distribuidores de 
rega. Quando concluidas. estas obras 
contribuirao para a produc;:ao de ener
gia. permitindo ainda obstar as ava
lanches ocasionadas pelas cheias. regu
larizar o abastecimento de agua. espe
cialmente atraves da criac;:iio de um 
«plano de agua» em !rente da cidade 
de Coimbra. e concorrendo tambem 
para a defesa dos campos marginais 
e para a rega. drenagem e enxugo dos 
mesmos. em toda a extensao do Baixo 
Mondego. 

Fundamentalmente. este projecto 



de suporte. de valas de irrigaciio e de 
barragens m6veis com comportas e 
eclusas. 

AS OBRAS NO ACUDE 
DE COIMBRA 

Conv~m recordar que as obras do 
rio Mondego niio se limitam aquelas 
que referimos no comeco. 0 empreendi
mento estende-se tamb~m ao Alto 
Mondego. onde estao a construir-se 
a barragem da . Aguieira: um pouco 
mais abaixo as ooras do acude da 
Raiva e. em frente de Coimbra. o 
acude do mesmo nome. 

0 acude de Coimbra. do tipo «bar
ragem m6vel». actualmente a ser cons
truido entre a Estaciio Velha e a Esta
cao Nova. faz parte do desenvolvi
mento do Baixo Mondego e sera um 
complemento indispensavel das obras 
que acima se mencionam. localizadas 
a montante do rio. 

Esse a<;:ude destina-se a garantir 
a regularizaciio do caudal do rio que 
tern naquele local 170 metros de lar
gura. permitindo ao mesmo tempo a 
manuten<;:ao regular. durante todo o 
ano. de um belissimo lencol de agua 
em !rente da cidade. e ainda as obras 
de saneamento basico que servirao 
especialmente a zona ribeirinha. Esta 
a ser lancado um tabuleiro rodoviario 
com 22.40 metros de largura que. 
coroando o acude. tara a ligacao 
entre o norte e o sui do Pais. des
viando assim o intenso triinsito que 
passa pelo centro de Coimbra. 

A BARRAGEM DA AGUIEIRA 
E 0 ACUDE DA RAIVA 

Encontram-se em fase ja adiantada 
de construcao as obras do acude da 
Raiva e. subindo o rio. um pouco 
acima. na foz do afluente Diio. a bar
ragem da Aguieira. 

Esta barragem que dara Iugar a 
uma albufeira de 40 km. ~ certamente 
uma das obras-chave do plano de 
aproveitamento do Mondego. no qual 
se destaca pela sua grande dimensiio. 
capacidade de armazenamento total 
de agua (cerca de 430 milhoes de 
metros cubicos) e fornecimento de 
energia. Quando pronta. a barragem 
podera fornecer. etn ano m~d10. mais 
de 250 GWh de energia. valor que 
sera aumentado em 20 % ( ou seja 
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50 GWh por ano). logo que estiver 
concluido o a<;:ude da Raiva. de onde 
sera bombeada agua para a albufelra 
da Aguieira. _ 

Estas obras se. por um lado. v1rao 
alagar mais de cern logos perten
centes as povoacoes de Breda. Foz 
do Diio. Senhora da Hora e Alambique. 
por outro. contribuiriio para uma melho
ria sensivel da rede de estradas. atrav~s 
da construcao de dez pontes: entre 
outras. podemos citar a de Cunhedo. 
sobre o rio Mondego. a da Foz do 
Diio (ambas com 300 metros de com
primento). a de Santa Comba .o.ao 
(com 206 metros). a do V1m1e1ro 
(com 118 metros) e a do Criz (com 
340 metros). Encontram-se ainda em 
construcao. a ponte da Figueira da 
Foz. algumas variantes de estradas 
nacionais (numa extensiio de 27.5 km) 
e a proteccao a certos trocos da via 
f~rrea que vai para Vilar Formoso. 
Acrescente-se que se encontram muito 
adiantados estes trabalhos de restabe
lecimento das vias de comunicaciio 
que seriio afectadas pelas albufeiras 
acima mencionadas. e que em breve 
se iniciara a constru<;:iio da barragem 
de Fronhas. no rio Alva. 

FINANCIAMENTOS 
ASSEGURADOS 

0 financiamento total do empreen
dimento. segundo afirmou o secre
tario de Estado dos Recursos Hldricos 
e do Saneamento Basico. Morais Bar
raco. import ara em mais de quatro 
milhoes e meio de contos que seriio 
aplicados na ponte-acude de Coim
bra (quase 250 mil contos) na rede de 
enxugo (quase 450 mil cantos) na 
defesa contra as cheias (perto de 
um milhiio de contos). na irrigaciio 
(775 mil contos). nas obras de drena 
gem da cidade de Coimbra (mais de 
60 mil contos). na expropria<;:iio de 
terrenos (num total de 1200 hectares). 
no pagamento de juros. etc. 

Para a adjudicaciio da empreitada 
que agora se fez. contou-se com um 
financiamento parcial da Alemanha 
Federal. no valor de 70 milhoes de 
marcos (a volta de um milhiio de 
contos). 

Com a progressiva realizacao do 
plano. aumentara a produ<;:iio das cul
turas outono-estivais. os efectivos pe
cuarios subiriio para um total de 1 5 mil 
cabecas. e introduzir-se-a o culuvo 
das forragens tiio necessaria a pecua
ria portuguesa. 

TRANSFORMAR A REGIA O 
CENTRO DO PAIS 

Como se depreende do que fica 
escrito. o aproveitamento do Vale do 
Mondego abrange toda a regiiio das 
Beiras e permitira aproveitar as poten
cialidades que a fertilidade dos seus 
campos oferece Este aproveitamento de 
verdade1ros filoes de riqueza. ate ao 
mom en to inexplorados. contribuira deci
sivamente para uma efectiva promociio 
s6cio-econ6mica das populacoes. Basta 
dizer que. globalmente. o plano bene
ficiara mais de 700 mil habitantes. 
distribufdos por 40 concelhos. de cinco 
distritos. numa area de 15 mil hectares. 
aproximadamente. 

Sera portanto possivel transformar 
substancialmente a vasta regiao do 
centro de Portugal. atrav~s da explo
racao agricola e pecuaria qwe sera 
muito desenvolvida e das actividades 
agro- industrials que I he estao adstritas. 
Preve-se que o valor da producao 
bruta da zona. suba de 300 mil contos. 
actual montante. para mais de 900 mil 
cantos (a precos de 1975) 

As solucoes previstas no empreen
dimento encontram-se quase todas em 
lase adiantada de execucao e com
preendem obras de defesa contra as 
che1as e de regularizacao dos cursos 
de agua. a criacao de uma vasta e 
eficiente rede de enxugo e de rega 
dos terrenos. 0 abastecimento de agua 
as poputacoes e as industrias locais. 
a producao de energia el~ctrica e 
ainda o incremento do turismo. pois 
sera viavel a criacao de praias arti
ficiais. de estiincias de repouso. e o 
fomento de actividades desportivas 
(pesca. remo. vela e natacao). 

Esquema geral des obras de regu
laoza~iio e aproveicamenco do Batxo 

Mondego (Cotmbra-Figueira da Foz) 

Esb~o da ba«agem da Aguieira 

Fase acrual de conscru~ao da cicada 
barragem 
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breves 

FROTA MERCANTE 

0 Plano de lnvestimentos das 
Empresas do Estado, no que diz 
respeito a renovac;ao da frota 
mercante nacional , prevE! um 
programa de construc;ao de 22 
navios, tr6s dos quais serao cons
truldos pela Setenave. 0 inves
timento global previsto e da 
ordem dos cinco milhoes de con
tos e o programa devera estar 
concluldo dentro de dois anos. 

RECURSOS HIDRICOS 

Um conjunto de tecnicos esta 
a desenvolver esforc;os para criar 
a Associac;Ao Portuguese dos 
Recursos Hldricos. Os objecti
vos desta Associac;ao estao con
sagrados nos estatutos ja apro
vados em Assembleia Geral : 
estudar e contribuir para a reso
luc;Ao de problemas derivados 
da crescenta gravidade da caren
cia de agua em certas epocas do 
ano e da sua poluic;Ao em algu
mas regiOes do pais. 

OBRAS DE ELECTRIFICA<;AO 

Por despachos agora publica
dos no «Diflrio da Republica», 
foram concedidas as seguintes 
comparticipac;Oes, no total de 
6 038 690$00 : 

- A CAmara Municipal de Ar
ganil, 277 020$00, para as linhas 
de alta tenslio destinadas a per
mitir a electrificac;ao dos lugares 
de Mancelavisa (da freguesia 
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Em entrevista ill ANOP, o secretario de Estado das Florestas, Azevedo 
Gomes, revelou que se encontra em fase de acabamento o novo plano 
florestal, e que, ao mesmo tempo, estlio a ser programadas medidas desti
nadas a valorizar as areas florestais existentes e a permitir o repovoamento 
de muitos outros terrenos sub-aproveitados . 

A elaborac;:lio e a execuc;:ao desse plano florestal tem em vista permitir 
uma melhor explorac;:lio industrial dos bens do sector e, indirectamente, 
alcanc;:ar outros beneficios, como sejam : impedir a erosflo do solo, concor
rer para a regularizac;:flo do regime de aguas e defender o meio ambiente 
contra a poluic;:ao que vai crescendo dia a dia. 

A QUALIDADE DOS TERRENOS 

Os dados ja recolhidos nestes estu
dos perm1tem conciUir que apenas 
27 por cento dos solos naciona1s se 
podem mcluir nas tres melhores cate
gorias de terrenos. 1sto e. apenas essas 
terras possuem boas condic;:oes para 
aprove1tamento agricola. Mesmo assim. 
40 por cento delas correspondem a 
solos de terceira categona. ao passo 
que os restantes 60 por cento do total 
sao de quarta e qumta quahdade. o 
que equivale a dizer que se trata de 
solos com pouca quanudade de terra 
e predommancia de rocha Podera afir
mar-se. em resumo. que urn ter<;o do 
solo do nosso pais e cult1vado. outro 
terc;:o e arborizado, restando uma ter
ceira parte de solo para ser arborizado 
ou para outros fins. 

Por estes motives e tambem porque 
nao e facil. de momenta. transformar 
grandes superficies sub· aproveltadas 
em terrenos arfiVeis e cult1vaveis. e 
que se optou por um programa de 
florestac;:ao que vai abranger t1es mi
lhOes de hectares. em diversos locais 
do Pars. Esse projecto que 1a comecou 
a ser executado. proporcionara. no 
futuro. uma melhoria e enriquec1mento 
dos terrenos. dado que as pr6prias 
arvores agora plantadas. fornecerao a 
matena organica necessana para for
macao do humus. 

Por outro lado. segundo as estima-

tivas conhecidas e atendendo as neces
Sidades da industna nacional de celu
lose. a producao de eucal1pto comeca 
a nao ser suficiente. Essa falta agravar
·se-a amda mais quando entrar em 
ac11v1dade uma nova unidade de pro
duc;:ao (a Celangol-Bracel). cu1a cons
truc;:ao esta prev1sta para breve. Acon
tece o mesmo com a made1ra de pinho. 
cuja produc;:ao tambem e e sera insu
flciente. se nao se intensif1car o repovoa
mento das areas destruldas pelos m
cendios 

A EXPORTA<;;AO DE MADEIRAS 
PARA A CEE 

Nesta perspectiva e tendo em conta 
que os produtos florestais representam 
um sector cons1deravel na nossa eco
nomla. Azevedo Gomes subhnhou na 
entreVISta dada a ANOP: «Teremos 
que defender. atraves das redes alfan
deganas. a entrada de determinados 
produtos e teremos que ser capazes 
de colocar nos pafses do Mercado 
Comum aquila que formes capazes 
de produzir aqui. a prec;:os de con
correncia e qualldade)). Como estes 
palses nao sao auto suf1ciemes em 
produtos de origem florestal. isso e 
ma1s uma razao para Portugal se apres
sar a desenvolver o sector. uma vez 
que possui excelentes condic;:oes de 
clima e de solos. para se tornar urn 
pais de indole marcadamente florestal. 



0 facto de podermos aumentar bas
tante a exportac;ao de produtos lenho
sos e ainda mais relevante se nos 
lembrarmos de que o nosso Pais. 
disfrutando de uma grande variedade 
de zonas ecol6gicas. pode plantar 
varios tipos de arvores e. por conse
qu€mcia. divers1ficar os produtos que 
exportara para os mercados estran
gelros. Neste aspecto. basta dizer que. 
nos primeiros se1s meses de 1977. 
as exportac;oes de produtos florestais 
atingiram um aumento recorde de 41 
por cento (valor de 6.5 milhoes de · 
cantos) e que entre os produtos expor
tados. a cortic;a ocupou o primeiro 
Iugar (com 2.8 milhoes de cantos) 
seguindo-se a celulose (com 1.9 mi
lhoes de contos). a madeira (com 
1.2 milhoes de cantos). e os produtos 
resinosos (com 554 mil cantos). Estes 
numeros representam um significative 
aumento se os compararmos com os 
de 1976. ano em que. globalmente. 
os produtos florestais somaram 20 por 
cento das exportac;oes totais do pais. 
atingindo o valor de onze milhoes de 
cantos. 

0 PLANO FLORESTAL 

Ate agora. as estimativas de pro
duc;ao de material lenhoso baseiam-se 
num inventario que data da decada 
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de 60 e que foi posteriormente actua
lizado. tendo em conta as quebras 
no ritmo de florestac;ao. surgidas depois 
de 1974. 

Entretanto e para alem de outros 
elementos relacionados com lugares 
e especies de arvores a plantar (euca
lipto. pinho. carvalho. castanheiro). 
o plano de florestac;ao inclui a inven
tariac;ao do parque industrial disponivel 
e das unidades fabris a construir e a 
prospecc;ao das necessidades dos mer
cados externos. Com isto. pretende-se 
ficar a saber. com seguranc;a. qual 
sera a procura interna e externa de 
produtos florestais. ate ao ano 2000. 

0 programa preve ainda o estabe
lecimento das vias de comunicac;ao 
necessarias a I igac;ao entre as grandes 
massas florestais. de modo a faci l itar 
o escoamento da produc;ao e. em caso 
de incendio. a prestac;ao de auxil io. 
Este projecto viario. com mais de 
10 quil6metros de estradas rurais. 
dotara de vias de comunicac;ao. muitas 
povoac;oes serranas ate agora isoladas. 

Nesta data. encontram-se ja em 
lase adiantada. as obras de florestac;ao 
em Alcacer do Sal. Castelo Branco 
e em varias localidades de Tras-os
· Montes. numa superficie de mais de 
25 mil hectares. seguindo-se mais 
50 mil hectares que serao florestados 
ate ao a no de 1 980. 

noticias 
breves 

de Folques), Barreiros. Chas de 
£gua, Covita, Eira da Boucha. 
Foz de Barrei ros, M oinhos e Pes 
Escaldados (da freguesia de Pi6-
dao) ; e 736 560$00, para as obras 
de electrifica~ilo dos mesmos 
lugares e a inda de Vale do Torno 
(Pomares) e Po~os (S. Martinho 
da Corti~a) ; 

- A Camara Municipal de 
G6is, 558 090$00. para electrifi 
ca~;iio de Amiosinho e Cani~al 
(Alvares) ; 

- A Camara Municipal da 
Lousii. 215 460$00. para electri
fica~;ilo de Lavegadas e Vales 
(Lousilo) ; 
-A Camara Municipal de Pam

pilhosa da Serra. 887 040$00, para 
electrifica~;ilo de Brejo de Baixo 
e de Cima (Janeiro de Baixo) , 
e 1 073 520$00 para electrifica
c;:ilo de Lobatinhos. Lobatos. Signo 
Sarno, e Sobral Magro (Pampi
lhosa da Serra) ; 

- A Camara Munic ipal de T ll
bua. 91 200$00, para a linha de 
alta tensiio para a Quinta do 
Vale de Asna (Covas) ; 
-A Federa~iio de Municipios 

do Distrito de Castelo Branco, 
para electrifica~iio dos seguintes 
lugares do concelho de Oleiros: 
Caneiros. freguesia de Cambas 
(377 400$00) ; Brejas do Barco. 
Estreman~as de Baixo e de C ima. 
Reboucinhas de Baixo e de Cima, 
freguesia de Cambas (680 con
tos); e Adgi raldo, Casas da Ze
breira e Foz Giraldo, freguesia 
de Orvalho (1 142 400$00) . 
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ARCOS DE 
VALDEVEZ 
CENTRO CULTURAL 

Foi ja entregue ~ Camara Mu
nicipal de Arcos de Valdevez. 
para aprovac;:ao. o projecto para 
a construc;:ao da primeira fase 
do Centro Cultural desta locali
dade. No edificio ficarao insta
lados os servic;:os de adminis
trac;:ao e secretaria. bar, sala 
de convivio, gabinetes de traba
lho e salas para aulas de musica 
e canto coral. Numa segunda 
fase. sera constru ido um audi
t 6rio polivalente. A obra, que 
sera realizada nos terrenos onde 
funciona a escola do C icio Pre
parat6rio, vai absorver na pri
meira fase. cerca de 2020 con
tos, inserindo-se no plano de 
ajuda internacional ao nosso Pais. 

BRAGA 
NOVO ARCEBISPO 

Para substitui r D. Francisco 
Maria da Si lva. que faleceu este 
ano. a Santa Se Apost61ica Ro
mana nomeou D. Eurico Dias 
Nogueira, que ha cerca de um 

D. Eurico Dias Nogueira. 
novo arcebispo de Braga 

ano deixara a cidade de Sa da 
Bandeira (Angola) v indo residir 
para Portugal. 0 novo Arcebispo 
de Braga e natural de Dornelas 
do Zezere onde nasceu em 6 de 
Marc;:o de 1923. Frequentou o 
Seminario de Coimbra e foi orde
nado presbitero em 22 de De
zembro de 1945. E laureado em 
Direito Can6nico pela Universi-

dade Gregoriana que frequentou 
em Roma e serviu como profes
sor. Promotor de Justic;:a e con
sultor juridico da Cu ria dioce
sana, capelao da Universidade. 
chefe de red acc;:ao do «Correio 
de Coimbra1>, tendo colaborado 
em varios jornais e revistas. Foi 
Bispo de Vi la Cabral (Moc;:am
bique), ate ser nomeado, agora, 
para a Arquidiocese bracarense. 
Ocupara nesta c idade o Iugar 
de 56. 0 Arcebispo, depois da 
r estaurac;:ao da diocese. facto 
ocorrido no a no de 1070. 

FIGUEIRA 
DA FOZ 
DOIS NOV OS JORNAIS 

Acabam de ser lanc;:ados dois 
novos semanarios nesta cidade. 

mar 
alta 

0 primeiro. denominado «Mar 
Alto~> {cujo enderec;:o e: Apar
tado 106. Figueira da Foz). tem 
como director Francisco M . An
tunes e tem como objectivos 
noticiosos a «propaganda da Fi
gueira da Foz, actua lidades, des
portos. literatura e espectacu
los 1>, adoptando como divisa 
«Pela Democracia, pela Liber
dade, pela Justic;:a Social». 0 se
g undo semanario, «Barca Nova», 
tem como director Wilson Nunes. 
e define-sa como um j ornal de-

mocratico, propondo-se defen
der os interesses das populac;:oes. 
sem contudo esquecer os inte
resses locais e regi onais que se 
articulam num todo nacional, 
como se afirma no editorial do 
seu primeiro numero. 

MONSANTO 
RANCHO FOLCLORICO 

Atendendo a um convite, que 
vinha a ser for mulado ha cinco 
anos consecutivos, o Rancho 
Folc16rico da Casa do Povo de 
Monsanto deslocou-se recente
mente ~ Jugoslavia a fim de 
participar no «XII Festival lnter
ilacional de Folclore de Zagreb», 
onde milhares de pessoas aplau
di ram as danc;:as e cantares do 
nosso Pais. A despedida. o em
baixador de Portugal neste pais 
sublinhou o importante contri 
buto prestado por este rancho 
folcl6rico para o interdlmbio 
cultural entre os dois povos. 
como jamais havia sido conse
guido. 

0 Rancho Folcl6rico de Mon
santo foi fundado em 1938. Em 
1975, altura de grave crise para 
o referido agrupamento. foi inte
grado na Casa do Povo desta 
localidade. A partir dessa data 
experimentou nova fase de in
tensa actividade. 

Monsanto: trajos tlpicos da regiao 
da Beira Baixa 
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A CORES 
APOIO OFICIAL As FILARMON ICAS 

Bandas filarm6nicas portuguesas 
do inlcio do seculo 

A Secretaria Regional da Edu
cac;:Ao e Cultura concedeu as 
98 filarm6 nicas e bandas da 
regiAo urn subsidio, no mon
tante de 1 205 000$00. Recorde
-se que, ate agora, as fi larm6-
nicas eram apoiadas com irregu
laridade e na medida do interesse 
dispensado aos assuntos cultu
rais pelas extintas Juntas Gerais. 

Ultimamente, s6 a Junta Geral 
da Horta concedia regularmente 
urn subsidio, tendo mesmo urn 
inventario de todas as bandas 
existentes na area da sua juris
dic;:Ao; a Junta Geral de Angra 
do He~oismo nAo concedia qua l
quer tipo de subsidio ha cerca 
de 10 anos; e a Junta Geral de 

Ponta Delgada concedia-os irre
gularmonte, por solicitac;:Ao dos 
grupos interessados, o que equi
vale a dizer que certos grupos 
eram de tempos a tempos con
templados e outros se manti
nham sem qualquer especie de 
ajuda. 

Desde que a Secretaria Regio
nal da Educac;:iio e Cultura entrou 
em func;:oes. estabeleceu, como 
meta, elaborar urn inventario de 
todas as bandas de musica da 
regiiio, a fim de se decidir por 
urn apoio comum a todas e sem 
sem descriminac;:oes. Esse inven
tario permitiu a S.R.E.C. concluir 
que na reg1ao existem cerca de 
20 por cento das filarm6nicas 

do Pais. o que em termos per
centuais e verdadeiramente signi
ficativo do interesse que os a~;o 

rianos tern dedicado ao desen
volvimento das actividades mu
sicais. 

Pela primeira vez nos ultimos 
dez anos todas as filarm6nicas 
do arquipelago dos Ac;:ores vAo. 
pois, receber urn subsidio, o 
qual, embora pequeno, permi 
tira desagravar situac;:oes finan
ceiras negativas e que dificul
tavam a sua existencia. No pro
ximo ano. e de acordo com a 
situac;:Ao financeira desta Regiiio 
Aut6noma, novos subsh lios se
rao atribuidos pela S.R.l'· C. aos 
mesmos grupos. 

17 



18 

A CORES , 

REAPA RECE 
0 MA IS ANTIGO 
JORNAL 
PORTUGUtS 

0 «Ac;oriano Oriental», o mais 
antigo jornal do nosso Pals e o 
segundo da Europa, a seguir ao 
londrino «Daily Mail». podera vir 
a sair novamente, depois de ter 
interrompido a sua publicac;Ao 
em Dezembro de 1976. 0 matu
tino «Ac;ores», de Ponta Delgada, 
noticiou o posslvel apareci
mento, para Fevereiro pr6ximo, 
deste velho semanario. Ap6s a 
sua suspensAo por razoes de 
ordem tecnica, o jornal foi adqui
rido pela «lmprac;or», que ins
talou um novo parque grafico e 
esta a preparar a edic;Ao dos 
numeros em atraso. 

0 «Ac;oriano Oriental>> foi fun
dado em 18 de Abril de 1835 
pelo deputado Ant6nio de Vas
concelos. 0 jornal, fiel aos ideais 
da revoluc;Ao de Setembro de 
1820- liderada por Gomes Freire 
de Andrade, Ant6nio Silveira, 
Fernando Tomas, Ferreira Bor
ges e Silva Carvalho- manteve 
no seculo passado uma orien
tac;Ao liberalizante, nas tradic;oes 
da nossa democracia vintista. 

Ap6s o 25 de Abril, no mo
mento em que estava a ser publi
cado como semanllrio, o peri6-
dico reatou o seu rumo politico 
progressista inicial, mas viu-se 
confrontado com crescentes difi
culdades financeiras. 0 reapa
recimento do «Ac;oriano Orien
tal». quase ja instituic;Ao do nosso 
patrim6nio hist6rico, nAo dei
cara de constituir factor de incre
mento na difusao da cultura e 
informac;ao no arquipelago. 

MACAU 
Macau: rulnas 
da catedral de S. Paulo 

MONT ALEGRE 
NOVO MUSEU 

Com a presenc;a de um repre
sentante do governador civil de 
Vila Real e do arcebispo de 
Lamego, foi inaugurado um mu
seu arqueol6gico na torre de 
menagem do Castelo de Mon
talegre. 

if'''' 
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FESTIVAL DE «JAZZ» 

Durante tres dias, Macau teve 
oportunidade de apreciar um 
festival de «jazz», em que actus
ram musicos do Japao, India, 
Filipinas e Hong-Kong e ainda 
a cantora Joya Scherrill, que 
durante varios anos actuou com 
o celebre Duke Ellington. 

Luis Villas- Boas, organizador 
dos festivais de «jazz» que tem 
decorrido anualmente em Cas
cais (Lisboa). esteve tambem 
em Macau e desempenhou papel 
importante na ligac;:ao entre o 
publico e OS m(Jsicos, que inter
pretaram temas dos mais conhe
cidos compositores. 0 festival 
realizou-se durante a «Semana 
Cultural de Macau». coincidindo 
com o «XXIV Grande Premio 
de Automobilismo». Entretanto, 
fontes oficiais anunciaram que, 
face ao sucesso deste festival , 
se preve a realizac;ao de outro. 
no p r6ximo ano, com nomes 
internacionais do <<jazz». 

Machados de bronze, arcos 
milenarios e pec;:as de barro ro
manas, fazem parte do pequeno 
esp61io do museu, cuja conser
vac;ao foi entregue a Camara 
Municipal local. A sessao inau
gural foi marcada por uma serie 
de conferencias sobre os acha
dos arqueol6gicos da regiao. ,, 

-... ,. 

Montalegre: vista do castelo 
e da sua torre de menagem 



0 Festival lnternacional de Cinema 
de Santarem (VII Festival do Filme 
Agricola e de Tematica Rural) cons
tituiu renovado exito. 0 certame foi 
organizado por Fernando Duarte. direc
tor da revista de cinema «Celul6ide» 
e do jornal regional «Ribatejano llus~ 
trado». A organiza<;ao teve o apoio 
tecnico e financeiro do Ministerio da 
Agricultura e Pescas (Direc<;ao-Geral 
dos Servi<;os Agrfcolas e Servi<;o de 
lnforma<;ao Agricola). Secretaria de 
Estado da Cultura (Direc<;ao-Geral da 
Ac<;ao Cultural. Institute Portugues 
de Cinema e Cinemateca Nacional). 
Secretaria de Estado do Ambiente 
(Comissao Nacional do Ambiente) e 
ainda do Governo Civil. Junta Dis
trital. Camara Municipal e Comissao 
Municipal de Turismo de Santarem. 
0 Juri lnternacional foi constituido 
pelos cineastas Manuel Duran (Espa
nha) e lucian Durdeu (Romenia) e 

PORTUGAL HOJE 

pelos portugueses Ant6nio Felix da 
Cruz (realizador e tecnico agrario) 
e Jose de Matos-Cruz (critico de 
cinema do vespertine «Diario Popular», 
e das revistas «Piateia» e «Celu16ide») 
tendo exercido as fun<;oes de secre
tario do Juri o critico Avelino Dias. 

Foram 19 os paises participantes: 
Alemanha Federal. Brasil. Canada, Che
coslovaquia. Cuba. Espanha. Estados 
Unidos. Fran<;a. Gra-Bretanha. Holanda. 
Hungria. ltalia. Japao. Portugal. Rome
nia. Suecia. Sui<;a. Turquia e URSS. 

A lista dos premios desta 7.• edi<;ao 
do Festival do Filme Agricola e Tema
tica Rural foi a seguinte: 

DOCUMENTARIOS 

Secciio Ensino e Vulgarizac;:iio : 

1.0 Premio (Cacho de Ouro): «Pneus 
das Maquinas Agricolas». de Manuel 
Duran (Espanha). 

Secciio Documentaciio e Cultura : 

1.0 Premio (Cacho de Ouro): «0 
Outro Mundo». de Claudia Overing 
(Canada). 

Secc;iio Meio Ambiente : 

1.0 Premio (Cacho de Ouro) : «Acon
teceu Silencio». de Sousa Martins 
(Portugal). 

Secc;iio Relac6es Publicas: 

1.0 Premio (Cacho de Ouro): «Dec
linda da Seara Vermelha». de luis 
Gaspar (Portugal). 

LONGAS METRAGENS 

Grandes Premios ( Cachos de Ouro) : 

«0 Autocarro» (le Bus-The Bus). 
de Bay Okan (Sui<;a/Turquia) . 

«Derzu Uzala». de Akira Kurosawa 
(URSS). 

<<Berlinger». de Alf Brustellin e 
Bernhard Sinkel (Aiemanha Federal). 

Premio Cidade de Santa rem : 

«Terra de Abril». de Phillippe Cons
tantini (Fran<;a). 

Premio da Revista «Celul6ide» : 

«Heinrich». de Helma Sanders (Aie
manha Federal). 

Premio da Crftica: 

«Casanova». de Frederico Fellini 
(ltalia). 

Menc;:iio honrosa: 

«Gente do Norte». de Leonel Brito 
(Portugal) 

Recorde-se que este Festival. criado 
em 1970 e tendo como objectives 
dinamizar. estimular. fomentar e faci 
titar o acesso a cultura e divulgar os 
problemas do Homem e da Natureza 
- razao de se designar tambem «Fes
tival do Filme Agricola e de Tematica 
Rural» -. tern. de facto. contribuldo. 
numa zona essencialmente rural. para 
a divulga<;ao de estruturas e tecnicas 
avan<;adas. algumas adaptaveis a agri
cultura portuguesa. Dai que seja urn 
acontecimento cultural de marcante 
importancia nao s6 para Santarem e 
seu distrito. como para todo o Pais. 
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ACORDO 
ASSINADO 
EM MADRID 

0 novo Tratado de Cooperac;Ao Luso-Espanhola, assinado 
pelo Primeiro- ministro portugues durante a visita of icial que 
efectuou a Madrid, veio abolir definitivamente o chamado «Pacto 
lberico» - estabelecido em 1939 pelos ditadores Salazar e Franco 
que visava, exclusivamente, garantir a defesa mutua dos regimes 
fascistas entlio existentes nos dois parses. 0 acordo agora rati
ficado consagra diversas formas de intercambio econ6mico, 
cientifico e cultural entre Portugal e Espanha, pretendendo-se, 
com a sua aplicac;Ao, imprimir maior dinamismo as rela(foes entre 
ambos os Estados. 

Recorde-se que o obsoletismo 
do «Pacto lberico» foi pela pri
meira vez denunciado oficialmente 
no encontro que se realizou na 
Guarda. em principios de 1 976. 
entre o major Melo Antunes e 
Jose Maria de Areilza. na altura 
ministros dos Neg6cios Estrangei
ros de Portugal e de Espanha. 
respectivamente. A inten9ao de 

revogar esse «Pacto» e de o substi
tuir por um tratado de verdadeira 
utilidade para as rela96es luso
-espanholas foi mais claramente 
delineada quando o general Rama
lho Eanes se deslocou oficialmente 
a Espanha. em Maio de 1977. 

Madrid: Mario Soares e Adolfo Suarez 
assinam o tratado de amizede e cooperat;iio 
entre Portugal e Espanha. o qual abre 
novas perspectives para as relat;oes entre 
os dois poises e p6e termo ao denominado 
«Pacto IMrico». msllluldo em 1939 
por Franco e Salazar 

REFORCO DA COOPER ACAO 
LUSO- ESPANHOLA 

No texto do novo acordo- assi 
nado pelo Primeiro-ministro por 
tugues e pelo seu hom6nimo espa 
nhol. Adolfo Suarez- afirma-se 
que «O refor9o da coopera9ao entre 
os dois paises peninsulares ser
virfl a causa da unidade europe1a 
e contribuirfl para a paz e segu 
ran9a mternacionais. criando uma 
zona geogrflfica de estabilidade» 
A seguir. e manifestada a vontade 
de manter «uma prfltica de boa 
vizinhan9a e de multipla coope 
ra9ao. quer no plano bilateral. quer 
no quadro das organiza96es inter 
nacionais» de que Portugal e Espa 
nha sao membros. Sublinha-se. 
igualmente. que os dois Estados 
se abstem «de qualquer ingeren 
cia» nos assuntos pr6prios da outra 
parte. reafirmando-se a «lnVIOiabl 
lldade das suas fronteiras comuns 
e a integridade dos seus territ6-
rios». 

No que respeita aos vflrios domi 
nios concretos de coopera9ao. o 
acordo menciona o desejo con 
junto de estimular «O desenvolv1 
mento equilibrado e mutuamente 
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vanta)OSO» das relay6es econ6mi
cas. especialmente nos sectores 
da industria. comercio. agricultura. 
pesca. transportes e turismo. No 
plano cultural. sera promovida a 
conserva9ao da lingua materna 
pelos filhos dos emigrantes dos 
dois palses. bern como a «difu
sao e circulayao da produyao llte
raria e musical. das obras teatrais. 
cinematograticas e televisivas» e 
da criayao artistica. em geral. 
fomentando-se tambem o inter
cambia de estudantes e miss6es 
de professores. investigadores e 
especialistas. para alem da coope
rayao entre instituiyoes de ensino. 
organ1za96es juvenis e desporuvas 
Esta tambem previsto um maior 
«intercambio de informay6es rela
tivas tl investigayao e ao desen
volvimento tecnol6gico» e a reali
za9ao comum e coordenada de 
tarefas neste campo. incluindo 
«O aprove1tamento con)unto de 
instalayoes cientificas e tecnicas». 
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Palac'o dos Congresses 
(Madnd) os Primeiros

mlmstros de Portugal 
e Espanha mauguram 

0!1~18/mente iJ expOSI(:BO 
sobre cultura ponuguesa 

DESENVOLVI MENTO 
DAS ZONAS FRONTEI RI <;:AS 

As fronteiras entre os dois paises 
foram objecto de especial atenyao: 
assim. sera promovido o desen
volvimento econ6mico-social das 
zonas fronteiriyas e facilitar se-a 
o transite nas fronte~ras. pre
vendo-se. amda. o melhoramento 
das v1as de comunica9ao e o esta
belecimento de assistencia mutua 
em caso de sinistros nessas zonas. 

Finalmente. no campo militar. 
o conven1o refere-se tl cooperayao 
entre as Foryas Armadas de Por
tugal e de Espanha. «dando par
ticular atenvao aos intercamb1os 
de pessoal. tl realiza9ao de cursos 
e ao confronto de experiencias 
sobre metodos de instruyao. assim 
como a execuyao de exercicios 
combinadas». Deverao amda reali
zar se reunioes peri6d1cas dos 
Estados-Maiores dos dois paises. 

Para aplicayao deste tratado sera 
cnado um Conselho para a Coope
rayao Luso- Espanhola que exami
nara questoes de interesse comum 
e estudara medidas para uma 
cooperayao mais eficaz. Este Con
selho sera presidido pelos mmis
tros dos Neg6cios Estrangeiros de 
Portugal e de Espanha. e reunira 
alternadamente em Lisboa e 
Madrid. uma vez por ano «ou sem
pre que for ju lgado oportuno». 

EXPOSI<;:OES SOBRE 
CULTURA PORJ UGUESA • 

Nesta visita oficial de do1s dias 
tl cap1tal espanhola. o dr. Mario 
Soares foi acompanhado pelo 
mimstro da Defesa. coronel Fir
mine M1guel. secretario de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e Emi
gravao. dr. Joao Lima. secretario 
de Estado da Cultura. dr. David 
Mourao Ferreira e pelo presidente 
da Fundavao Gulbenk1an. dr. Aze
redo Perdigao. 

Comc1d1ndo com esta desloca
viio oficial do Pnme1r0 m1n1stro. 
foram inauguradas. na capital espa-

nhola. duas importantes exposi
v6es sobre aspectos da cultura 
portuguesa contemporanea. Assim. 
no Palacio dos Congresses esteve 
patente uma exposivao de pintura. 
escultura e gravura. que inclu1u 
300 obras . est1veram tambem 
expostos livros sobre arte portu 
guesa. exemplares de tra)es popu
lares do nosso Pais (pertencentes 
ao Museu do Trajo. recentemente 
inaugurado) e ObJectos caracteris 
t icos da v1da quotidiana das regi6es 
do interior (alfaias. cangas. mas 
caras. etc). levados pelo Museu 
de Etnologia. Durante o perlodo 
da expos19ao foram exibidos alguns 
filmes portugueses de que se c1ta. 
a titulo de exemplo. «Tras-os- Mon 
tes» (de Ant6nio Reis e Marganda 

PORTUGAL E 0 MUNDO 

M. Cordeiro). «Mascaras» (de Noe
mia Delgado) e «Douro. Faina Flu
vial» (de Manuel de Olive1ra). 

Ao mesmo tempo. e por ini 
ciativa da Fundavao Juan March. 
uma outra serie de iniciativas assi
nalou. em Madrid. estas jornadas 
sobre cultura portuguesa. Nas ins
talavoes desta Fundayao decorreu 
uma expos19ii0 documental sobre 
a revista «Presenva». complemen
tada com conferencias realizadas 
por David Mourao-Ferreira e por 
Virgilio Ferreira. Para lelamente. 
actuaram o Grupo de Musica Con
temporanea de lisboa. dirigido pelo 
compositor Jorge Peixinho. e o 
Coro e Orq\-)estra da Fundavao 
Gulbenkian. 

CONTACTOS OFICIAIS 

Na capital espanhola. Mario 
Soares foi recebido em audiencia 
pelo rei Juan Carlos. no Palacio 
de Zarzuela. tendo depois travado 
conversa96es com o Primeiro 
-ministro espanhol. durante as quais 
foram analisados problemas refe
rentes as rela96es bilaterais e mul
tilaterais dos dois paises. nomeada
mente no que respeita tl ONU. ao 
Mercado Comum e tl Conferencia 
sobre Seguranya e Cooperavao 
Europeia que recentemente decor
rev em Belgrade. Posteriormente. 
Adolfo Suarez condecorou o chefe 
do Governo portugues com as 
insignias da Grande Cruz da Ordem 
de Isabel a Cat61ica. 

Mario Soares teve tambem con
tactos com os presidentes das 
Cortes e do Congresso e dialogou 
com alguns parlamentares espa
nh6is. tendo declarado. na altura. 
que o Governo portugues apoiaria 
a eventual realizaviio de uma 
cimeira que reuna representantes 
dos paises membros da CEE e dos 
palses que se candidataram tlquela 
organizavao (Portugal. Espanha e 
Grecia) . tendo como objective dis
cutir em conjunto os problemas 
levantados pela admissao destes 
ultimos no seio da Comunidade 
Europeia. A delega9ao portuguesa 
ofereceu. depois. uma recep9ao 
-que decorreu na embaixada do 
nosso Pals - as autoridades locais 
e ao corpo diplomatico acreditado 
na 'capital espanhola. 

No ambito desta visita oficial. 
real izara-se anteriormente um 
encontro entre o embaixador de 
Portugal naquela cidade. Vfto r 
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Cunha Rego. e o embaixador espa 
nhol em Lisboa. Fernando Rodri 
guez Porerro. durante o qual foram 
analisadas questoes politicas e eco
n6micas relativas aos dois paises. 
Por outro lado. o coronel Firmino 
Miguel teve uma reuniao com o 
general Gutierrez Mellado. vice
-primeiro-ministro do Governo 
espanhoL encarregado dos assun
tos da Defesa. Outro encontro a 
assinalar foi o de David Mourao-

-Ferreira com o ministro espanhol 
da Cultura. Pio Cabanillas. 

A finalizar o programa da sua 
estada na capital espanhola. Mario 
Soares participou numa conferen 
cia de imprensa. realizada no Clube 
I nternacional de lmprensa de 
Madrid. na qual estiveram presen
tes cerca de uma centena de 
representantes de 6rgaos de infor
ma<;:ao. 

Adolfo Svarez entrega a Mario 
Soares as insignias da Grande 
Crvz da Ordem de fsabef 
a Cat61ica 



-

A CIDADE 
DO RIO AZUL 

A cidade tera tido origem na 
povoa<;ao celta de Cet6briga. que 
se erguia na margem esquerda do 
Sado. onde se encontram as ruinas 
designadas de «Tr6ia». Ap6s a 
reconqu ista foi povoada por D. San
cho II. que a doou a Ordem de 
Sant'lago em 1237. Em 1458 
daqui partiu D. Afonso V para 
Alcacer Ceguer. e em 1471 ~qui 
se casou D. Joao II com D. Leonor 
de Lencastre. D. Manuel outorgou -

--

-lhe foral novo em 1514 e con
cedeu-lhe o titulo de «notavel vila» 
em 1525. 

A Fortaleza de Outao. cons
truida no reinado de D. Joao I. 
para defesa da barra do Sado. foi 
em 1890 transformada em pa<;o 
real. onde D. Carlos e D. Amelia 
vinham frequentemente. 

Em 1657. a ra inha regente. 
D. Luisa. concede aos setubalen
ses o titulo de «leais vassalos». 
recompensando a sua prestimosa 
ajuda nas guerras da Restaura<;ao. 

De tradi<;oes liberais. na cidade 
se desenrolam alguns dos passos 
mais importantes para a instala-

<;ao do liberalismo vmt1sta e da 
Carta Constitucional. Por ela passa 
o setembrista e eminente tribuno 
Jose Estevao. a frente de tropas 
liberais em 1847. lutando contra 
a ditadura de Costa Cabral. 

Entre algumas datas mais signi
ficativas. assina lamos a inaugura
<;ao so lene do monumento a 
Socage. em 1871 (fi lho natural 
desta cidade) construido por ini 
ciativa de Ant6nio Feliciano Cas
tilho. com fundos angariados por 
subscri<;ao publica no Brasil. 

Em 22 de Dezembro de 1926. 
Setubal foi elevada a capital de 
distrito do seu nome. 

Prat;a 
Manuel Maoa 

Barbosa du Bocage 



Vista eeree do Tejo 
e mergem sui 

A PAISAGEM 

Em boa verdade se podera dizer 
que Setubal nao possuira grandes 
monumentos. mas e rica de exce
lente paisagem que a cerca e se 
disfruta de todos os pontes altos. 
assim como de encantadores arre
dores que mereceram ser referidos 
por escritores de grande nomeada 
como Oliveira Martins. Castilho. 
Fialho de Almeida. Ramalho Orti
gao e outros. 

Toda a peninsula de Tr6ia. 
extensissimas dunas floridas de 
uma vegeta<;:ao rasteira muito 
curiosa. e percorrida por uma 
estrada que. oferecendo mais um 
magnifico acesso e revelando ao 
visitante novas praias. permite 
explorar uma zona de atraente 
exotismo. com interesse para o 
arqueol6gico e ate para o botftnico. 

Ao redor das Praias do Sado. 
aspectos curiosos de salinas e ori 
ginais moinhos e. para quem vem 
dali. sobretudo de manha. uma 
surpreendente paisagem pode ser 
admirada sobre o vasto estuario 
com a Arrabida ao fundo. Arra~ 
bida. do arabe- AR RABI DAH 
cadeia de montes! · 

Esta serra tem umas cinco leguas 
de comprimento. de Outao ao 
Cabo Espichel. 0 seu ponto mais 
elevado e o Alto do Formozinho. 
449 metros acima do nivel do 
mar. t vasto. variado e mages
toso o horizonte que dela se 
abrange. 

A norte. as campinas de Azei 
tao. o Tejo. Lisboa e a serra de 
Sintra. Ao sui. Setubal. o Sado 
as ruinas de Cet6briga. o ocean~ 
Atl~ntico e a serra de Gr~ndola. 
Ao nascente. a Torre de Outao. 
que se tornou celebre quando da 
restaura<;:ao; e ao poente. 
o Oceano. 

Arrebide: 
Cabo £spichel 

Pelmela: 
Tlpico moinho de venro 

0 Castelo de Sesimbra 
visto da AmJbida 

Vista para sudeste 
da Serre de ArrfJbida 

Paisagens magnificas caracterizam este 
distri~o litoral, onde uma populac;Ao 
labonosa desenvolve a sua actividade 
contribuindo decisivamente para ' 
o progresso de toda a regiiio . 

Setvbal: 
Barcos de pesca no porto 

Setvbal: 
Pescadores 

no amanho das redes 

DESENVOLVIMENTO 

A extrac<;:ao do sal. das inumeras 
marinhas existentes nos terrenos 
marginais. constitu iu. durante 
seculos a sua principal actividade. 
a que vem juntar-se a produ<;:ao 
de vinhos (regiao de Palmela) e a 
cultura de citrinos. 

0 impulse mais notavel para o 
seu desenvolvimento recebe- o. 
porem. da industria das conservas 
de peixe. aqui estabelecida nos 
principios deste seculo. 

A cidade alarga-se constante
mente. multiplicam-se as constru 
<;:6es. embora a maioria nada fique 
devendo a magestade ou a beleza. 
Pelo porto. saem conservas de 
peixe e 0 ritmo de traba lho e 
febril. intense. reflectindo a acti
vidade piscat6ria. 

A cidade alinda-se. A antiga 
cal<;:ada de todas as ruas foi substi
tufda por moderno asfalto. Os esta
belecimentos comerciais am 
pliam-se. dotando a cidade de um 
grande. actual e rico centro comer
cia!. 

0 velho parque do Bonfim bene
ficia de excepcional aformosea
mento e o amplo estadio do Vit6-
ria Futebol Clube veio substituir 
o velho campo dos Arcos. cons
tituindo. hoje. um justo motive de 
orgulho de todos os setubalenses. 

Grandes industrias 

Cimentos; adubos; pesticidas; 
pasta para papel; papel; cartao 
canelado e sacos de papel; por
celanas e faian<;:as; montagem de 
circuitos integrados; industrias do 
mar; constru<;:ao de petroleiros ate 
750 mil tone ladas (Setenave); 
transforma<;:ao e distribui<;:ao de 
energia electrica; fermentos para 
a industria de panifica<;:ao. 

lndustrias medias 
e pequenas 

Lentes; Oleos vegetais; metalo
-mec~nicas; constru<;:ao civil (em 
franco desenvolvimento); fabrico 
de vestuario; tintas e vernizes; 
acess6rios para computadores elec
tr6nicos ; turismo. 



BOCAGE 

(1765-1805) 

MANU EL M ARIA BARBOSA 
DU BOCAGE na vida civil ini
ci ada em Setubal. ELMANO 
SADINO (o Manuel do Sado) 
para a Nova Arcadia. irmao de 
Camoes no infortunio e nos 
amores infelizes. 

Her6i plcaro. marinhei ro . 
figura popular de botequim e 
boemia. modelo de irreveren
cia contra toda a forma de 
ditadura e expoente da l iber
dade de expressao. o que lhe 
va leu grandes dissabores com 
os poderes lnquisitori ais. 

MONUMENTOS 

lgreja de Jesus 

A sua constrU<;ao. com mosteiro 
anexo. foi iniciada em 1490. sob 
a direcc:;ao de mestre Boitaca. por 
voto de Justa Rodrigues Pereira. 
ama de el-rei D. Manuel. Sofreu 
graves danificac:;6es por altura do 
terramoto de 1755. 0 Interior e 
coberto de ab6badas torsas. Corre 
as paredes um silhar de azulejos 
policromados formando dezo ito 
paineis . No coro estao reunidos 
alguns objectos de interesse artis
tico notavel. Este monumento con
tern relevantes laivos de arte 
manuelina e do g6tico final. sendo 
o ma is significativo entre todos. 

/greje de Jesus 
(Setubal) 

lgreja de Santa M aria 

Este templo. inteiramente recons
truldo no seculo XVI. e um ed i
ficio de linhas s6brias. De entre 
a sua imaginaria salienta-se um 
Cristo de marfim do secu lo XVII 
e um grupo escult6rio de Santa 
Ana. 

Existem dignos de nota ainda 
diversos te mplos : lgreja de 

S. Juliao. lgreja de S. Joao. Nossa 
Senhora da Anunciada. Capela do 
Recolhimento de Nossa Senhora 
da Saude. 

Museu de Setubal 

Anexo a formosa igreja debu
xada por mestre Boitaca. o vetusto 
Mosteiro de Jesus abriga as colec
c:;6es que hoje constituem o Museu 
de Setubal. lmportantes nucleos 
de pintura. escultura. ourivesaria. 
mobil iario. azulejari a. arqueologia. 
numismatica e bibliografia fazem 
parte do recheio. No sector da 
pintura sao dignos de particular 
referencia a magnifica tabua fla
menga do seculo XVI «0 Anjo 
Aparecendo a Santa Clara». «Santa 
Co leta» e «Santa lnes». Ouanto 
a pintura contempor§nea exp6e-se 
um bom numero de obras do setu 
balense Joao Vaz. Alberto de Sousa. 
Almada Negreiros. Ant6nio Car
neiro. Columbano. Diogo de 
Macedo. Carlos Botelho e Celes
tino Alves. 



Come"ou a funcionar em Lisboa 
um Centro de lnforma"Ao da ONU 
que. tal como o Primeiro-ministro 
afirmou na cerim6nia de inaugura
<:IO. tem como fun"ao principal 
418 de difundir entre n6s os ele
mentos de informa"ao necessaries 
para que o Povo portuguAs possa 
melhor conhecer. em toda a sua 
complexa diversidade, a actividade 
das Na"6es Unidas e das suas 
agAncias especializadas. e dar-se 
melhor conta da sua importAncia 
e utilidade11. 

Mario Soares acentuou. na ocasiao. 
que a entrada em funcionamento deste 
departam ento da ONU exprime o 
«reconhecimento da forma nova com 
que nos fomos aproximando cada vez 
mais do espirito e da letra da Carta 
das Na<;:oes UnrdaSI>. 

PORTUGAL E A ONU 

0 Prim ei ro -ministro- e actua l 
detentor da pasta dos Neg6cios Estran
geiros - . depois de se ter referido 
ao novo tipo de rela<;:oes que o nosso 
Pais tern vindo a manter com a ONU 
desde 1974. ano em que Portugal 
come<;:ou a prestar as Na<;:oes Unidas 
«uma permanente e sincera coopera<;:ao 
nos mais variados campos>>. sublinhou 
a importiincia efectiva do Centro de 
lnforma<;:iio agora inaugurado. recor
dando que. de agora em diante. o nosso 
Pais passa a acompanhar mais de 
perto a actividade da ON U. nomeada
mente no que respeita ao desarma
mento. a revisiio do Direito lnterna
cional e a luta pela defesa dos Drreitos 
do Homem. 

Atraves do novo Centro de lnfor
ma<;:iio da ONU «OS portugueses irao 
progressivamente conhecendo melhor 
o mundo em que vivemos e os seus 
problemas)). acrescentou Mflrio Soares 
que. a terminar. afirmaria ser desneces
sario destacar que «a informa<;:iio e 
base indispensavel para o exercicio 
dos nossos direitos e para a clara 
consciencia dos nossos deveres de 
cidadaos. na sociedade democratica 
que criamos e queremos preservar». 

MENSAGEM 
DE KURT WALDHEIM 

No decurso da cerim6nia de inau
gura<;:iio. o drrector do Servi<;:o de 
lnforma<;:ao das Na<;:oes Unidas leu 
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CENTRO DE INFORMACAO • 
DA ONU 
INAUGURADO EM LISBOA 
uma mensagem do secretario-geral 
daquela organiza<;:ao internacional. Kurt 
Waldheim. na qual se sublinhava o 
significado da abertura deste Centro 
de lnforma<;:iio. palo que representa 
para as rela<;:oes entre Portugal e as 
Nar;:oes Unidas. num periodo em que 
os membros «da sociedade mundral 
dependem cada vez mais uns dos 
OUtrOS>>. 

Nessa mensagem. Kurt Waldheim 
realr;:ava. tambem. o papel actual da 
ONU e a sua importancia no fu turo. 
recordando que. com os seus 149 
membros. aquela organiza<;:iio e hoje 
((Um forum unico. onde a comunrdade 
internacional pede rdentificar os pro
blemas relativamente aos quais pro
curamos as necessarias solu<;:oes)). Den
tro deste contexte. «a rede dos Centres 
de lnformar;:iio tern uma fun<;:ao vital. 
levando aos povos do mundo inteiro 

elementos directos sobre os objectives 
e a obra da organiza<;:ao de que eles 
fazem parte e que tern uma necessi
dade essencial do seu apoio)). 

Raul Trejos. o director do Centro 
de lnforma<;:ao da ONU em Lisboa. 
considerou. em declara<;:oes a imprensa. 
aquele departamento como «um mrcro 
cosmos. dos Servi<;:os Centrais de Infer 
ma<;:ao das Na<;:oes UnidaS)), estando 
apto a fornecer documenta<;:iio sobre 
todas as actividades daquela organi
za<;:ao internacional. para cumprimento 
da sua funcao de sensrbilizar o nosso 
Pals para os problemas com que a 
ONU se defronta. 

Conjuntamente com o novo Centro 
de lnforma<;:iio. foi tambem inaugurada 
a delegar;:ao do Alto-Comissariado das 
Na<;:oes Unidas para os Refugiados. 
a qual sera dirigida por Guilherme da 
Cunha. 

0 dlfecror 
do Servi90 
de lnforma9ao 
des Na96es Umdas 
le a mensagem 
de Kur1 Waldhetm. 
na maugura9ao 
do Centro 
de lnforma9ao 
daONU em Lisboa 
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PORTUGAl 

CEE 
Delega4j:6es de Portugal e da 

Comunidade Econ6mica Europeia 
(CEE) participaram, em Lisboa. 
numa serie de reuni6es de traba
lho, tendo como objective coor
denar as informa4j:6es necessilrias 
a elaboralj:Ao do parecer sobre o 
pedido de adesAo apresentado pelo 
nosso Pals em Marlj:o passado, 
o qual ira ser apreciado pelo Con
selho de Ministros da CEE no inl
cio do pr6ximo ano. Paralelamente, 
deslocou-se a capital portuguesa. 
em visita oficial, o presidente da 
ComissAo Executiva da CEE, Roy 
Jenkins. 

Vfror Consrancio, 
presidenre da Comissao 
para a I ntegrar;§o 
Europe1a 

NEGOCIAl;OES PARA A INTEGRAl;AO 

Agricultura. politica regional. finan<;as loca1s e pollttca monetaria. constituiram 
os quatro grandes temas das reunioes citadas. tendo a delega<;iio do nosso Pais 
sido chefiada pelo dr. Vitor Constlinc10. presidente da Comissao portuguesa para 
a lntegra<;ao Europe1a. No decurso dos trabalhos os delegados portugueses pres
taram informa<;oes tt~cnicas complementares ao pedido de adesao a CEE. pelo que 
na pr6xima reuniao- que decorrera em Bruxelas- os representantes da Comu
nidade deverao apresentar ja aos negociadores ponugueses o projecto do parecer 
que irao emitir. Segundo afirmou Vftor Constancio. prevfl-se que esse parecer venha 
a ser entregue ao Conselho de Min•stros da CEE durante o pnme•ro trimestre 
deste ano. 

REUNIAO DO COMIT£ MISTO 

No quadro das conversa<;oes entre Portugal e o Mercado Comum. decorreu. 
a seguir. a s~tima reuniao do Comit~ Misto Ponugai/CEE Este Com1te foi criado 
para acompanhar a gestao do acordo firmado em 1972 entre o nosso Pais e a 
Comunidade. Vitor Constancio pres1diu a delegac;ao portuguesa. sendo a represen
tac;ao da CEE chefiada por Roland de Kergolay. director-geral adjunto das Relac;oes 
Externas junto da Comissao Executiva daquela organizac;ao europeia 

A EXPORTAl;AO DE PRODUTOS T£XTEIS 

Os delegados ponugueses fizeram um pedido concreto para que se1a melho
rado o regime de importac;ao. pelos parses da CEE. das nossas conservas. vinhos 
do Porto e concentrados de tomate. Por outro lado. os representantes da CEE apre
sentaram formalmente propostas de restri<;ao as imponac;oes de texteis nacionais 
pelos parses da Comunidade. propostas a que se opuseram os delegados ponu
gueses. acentuando «a enorme imponanc1a que. do ponto de vista industrial. social 
e regional». esse sector tem para o Pals. Nesta perspectiva. os nossos delegados 
sublinharam. tambem. a «imponancia econ6m1ca de que se revestem as exportac;oes 
de produtos texteis para o mercado comunltario» cons1derando ainda que as medidas 
agora propostas ccsao incompatfve1s com o acordo de 1972». Admite-se que. face 
a posi<;,iio firme assumida pela delegac;ao ponuguesa. as c1tadas propostas restri
tivas venham a ser retiradas. mantendo-se a actual situac;ao no que se refere a 
exportac;ao de texteis nacionais para os palses do Mercado Comum. sendo respei
tadas. apenas. as medidas restritivas negociadas bilateralmente com a Franc;a e com 
a Gra-Bretanha. 
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VISITA DE ROY JENKINS 

Roy Jenkins 
(ao centro) 

Amda no ambito dos contactos entre o nosso Pals e a ~omunidade Econ9-
mica Europeia, deslocou-se a Usboa. em visita oficial. o pres1dente da Com1ssao 
Executiva da CEE. Roy Jenkins Falando aos jornalistas. a chegada. Roy Jenkms 
sublinhou que «O alargamento da CEE ~ desejavel. mas devera contribuir para o 
seu fortalec•mento e nao para a enfraqueceo>. pelo que os recentes ped1dos de 
adesao de Portugal. Espanha e Gr~cia irao ser ponderados. considerando «todas 
as 1mphca<;oes de modo realista e construtivo». 

ENCONTROS COM DIRIGENTES POLITICOS 

Depo1s de se ter reun1do com Vitor Constancio e com os membros da Comissao 
portuguesa para a lntegra<;ao Europeia. Roy Jenkins teve encontros com delega 
c;oes dos partldos politiCOS com representac;ao parlamentar (PS. PSD. PCP. CDS 
e UDP) e conferenc10u com o Primeiro-ministro. Mario Soares. avistando se a 
segUir com o pres1dente e com a Comissao Parlamentar dos Neg6cios Estra~ge1ros 
da Assemble1a da Republica. A finalizar esta s~rie de contactos. Roy Jenkms fo1 
receb1do em aud1€lnc1a pelo Presidente da Republica. general Ramalho Eanes. 

ccUMA REALIDADE E UM DESAFIO» 

Em conferflncia de 1mprens11 -a que estiveram igualmente presentes Mario 
Soares. Vitor Constancio e o secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeir?s e 
Em1grac;ao. Joao Lima-. o presidente da Comissao Executiva d~ CEE refenu se 
as perspectivas abertas pelo pedido de adesiio do nosso Pals, af1rmando. a pro 
p6s1to. ser «uma realidade e um desafio» o ccfosso econ6mico» existente entre 
Portugal e os paises do Mercado Comum. embora. segundo disse. ta1s diferenc;as 
niio possam ser consideradas cctao grandes que nao possam ser superadas. nem 
tllo pequenas que nao necessitem de um importante esforc;o de cooperac;ao». Nesse 
sent1do. Roy Jenkms recordou a necessidade de estabelecer um periodo de tran
SI<;iio. referindo-se. tambem, a mdispensabilidade de auxilio para reeqUihbrar a 
balanca de pagamentos portuguesa. Analisando. a terminar. as implicac;oes da 
poss1vel entrada da Espanha e da Gr~cia no Mercado Comum. Roy Jenkms af1r 
mou que essa h1p6tese em nada prejudicara as pretensoes do nosso Pals «0 ped1do 
de adesao de Portugal - acrescentou - nao sera prejudicado pelo pedido de 
entrada dos outros dois paises. 1: possivel que a entrada de Ponugal se processe 
rto prazo previsto. tendo em conta a existencia de um periodo de trans1c;ao» 

DELEGACAO 
PARLAM.ENTAR 
VISIT A 
JUGOSLAVIA 

0 presidente da Assembleia 
da Republica, Vasco da Gama 
Fernandes, chefiou uma dele
ga~ao de deputados portugue
ses que se deslocou a Jugos-
lavia, em visita oficial. · 

Em Belgrado. os deputados por
tugueses efectuaram conversac;:6es 
com Edvard Kardejl. um dos nove 
membros do conselho presidencial 
da Jugoslavia. Kiro Gligorov. pre
sidente da Assembleia Federal 
(Parlamento) daquele pais, e Vese
lin Djuranovic. presidente do Con
selho Executive Federal Jugoslavo. 
Nestas reuni6es foi sublinhado o 
desenvolvimento positivo das rela
c;:6es entre os dois paises. tendo 
sido considerada de grande lmpor
tancia a recente visita a Portugal 
do presidente Tito; procedeu -se 
tambem a uma troca de informa
c;:6es sobre a actual situac;:ao eco
n6mica em Portugal e na Jugos
lavia. bern como a uma analise 
sobre o esforc;:o desenvolvido pelas 
nac;:6es em vias de desenvolvi
mento com vista a melhoria da 
sua posic;:ao. atraves de urn con 
junto de medidas tendentes ao 
estabelecimento de uma nova 

ordem econ6mica internacional. 
Ao regressar a Lisboa. Vasco 

da Gama Fernandes afirmou trazer 
«muitos elementos para estudo. 
nomeadamente no que se refere 
a organizac;:ao politica e. funda
mentalmente. a autogestao. acres
centando ter ficado «particular
mente sensibilizado com o estilo 
de relac;:6es internacionais» prati
cado pela Jugoslavia. pais que 
classificou de «ferozmente inde 
pendente». 



Portugal dispoe «niio s6 da simpaua. 
como do apoio dos aliados» para 
ultrapassar o actual perfodo de crise. 
declarou Joseph Luns. secretario-geral 
da Organizat;iio do Tratado do Atlanrico 
Norte (NATO). ao chegar a Lisboa para 
uma VIS!ta oficial de rres dias. efectuada 
a convlte do Governo portugues. 

Em breves declarac;oes prestadas aos 
JOrnalistas. Joseph Luns salientou o 
importante papel que Portugal desem
penha na Al1anc;a Atlantica. devido a 
sua situac;ao geografica de «janela sobre 
o oceano». «Seguimos a descoloniza 
c;ao a que o Pais procedeu com multa 
s•mpaua e conhecemos as suas dif1 · 
culdades>>. prosseguiu. acrescentando 
que estas nao sao da responsabilidade 
de Portugal. uma vez que se inscre
vem num contexto mternacional de 
recessao econ6mica e resultam. tam 
bem. «do grande afluxo de compa
triotas» que se registou. A finalizar este 
encontro com os jornalistas. o secre
tario-geral da NATO recordou os dois 
anos e meio em que. durante a Segunda 
Guerra Mund•al. prestou servic;o na 
Legac;iio da Holanda em Lisboa. 0 aco 
lhimento prestado entiio aos refugiados 
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SECRETARIO-GERAL 
DA NATO 
EM LISBOA 

do seu pais. constituiu. segundo disse. 
mais uma razao para. em Portugal. 
se «sentir entre amigos». 

No decurso da sua visita. Joseph 
Luns foi recebido em audi~ncia pelo 
Presidente da Republica e teve reunioes 
como Primeiro-ministro e actual daten
tor da pasta dos Neg6c1os Estrangeiros. 
Mario Soares. e com o ministro da 
Oefesa. Firmino Miguel. tendo-se avis
tado ainda com o presidente da Assem
bleia da Republica. Vasco da Gama 
Fernandes. Posteriormente. Joseph 
Luns efectuou uma visita de trabalho 
as instalac;oes do Comando da Area 
lbero-Atlantica (COM I SEALANT) da 
NATO. em Oeiras. 

No final da audi~ncia que lhe foi 
concedida pelo general Ramalho Eanes. 
Joseph Luns salientou que o Presi
dente da Republica lhe tinha afirmado. 

Joseph Luns. 
fafando aos 
jornalistas. 
em Llsboa 

«em termos mais do que claros». que 
Portugal continua fiel a Alianc;a Atlan
tica e aos seus ideais. 0 secretario
-geral da NATO acrescentou que neste 
encontro foram abordadas «questoes 
concretas. polfticas. econ6micas e. 
sobretudo. militares. no que respeita 
ao reequipamento do Exercito portu
gues e ao papel que ele desempenhara 
no dispositive de defesa da NATO». 

Em confer~ncia de imprensa reali
zada no Palacio das Necessidades 
- na qual participou tambem Mario 
Soares - Joseph Luns exprimiu a sua 
satisfac;ao com o resultado das con
versac;oes que manteve com os diri 
gentes politicos e militares portugue
ses. reafirmando o apoio da Alianc;a 
Atlantica ao necessaria reequipamento 
militar dos tres ramos das Forc;as 
Armadas do Pais 



«A partir de Outubro de 1978 
estaremos em condic;:oes de apli 
car o grande projecto de credito 
agricola - em estudo no Ambito 
da cooperac;:Ao com a FAO - que 
se destina a cerca de mil e tre
zentas empresas agricolas da zona 
de intervenc;:iio da Reforma Agra
riall, anunciou o ministro da Agri 
culture e Pascas, Ant6nio Barreto, 
ao regressar de Roma. onde che
fiou a delegac;:Ao portuguesa a 
Confer6ncia Bienal daquele orga
nismo das Nac;:oes Unidas para a 
Al imentac;:Ao e Agricultura. 

Segundo Ant6nio Barreto. o rele
rido programa de credito - que se 
encontra em adiantada lase de estudo
ira beneficiar um milhar de pequenas 
empresas agrlcolas e cerca de tres 
centenas de explora<;:oes de outros 
tipos. entre as quais uma centena de 
cooperativas de produ<;:ao. Tal pro
grama visa. lundamentalmente. «tornar 
rentaveis as empresas agricolas que 
0 nao sao». designadamente atraves 
de empresttmos a taxas de juro redu
zidas 

ADMISSAO DE PAISES 
DE EXPRESSAO PORTUGUESA 

Nesta Conferencia da FAO. Portu
gal apoiou a admissao de Angola. 
Mo<;:ambique e S. Tome e Principe 
na organiza<;:ao. tendo a delega<;:ao 
portuguesa sido convidada a dar as 
boas-vtndas aos novos membros. em 
nome de todos os paises europeus 
representados na reuniao. No dis
curse entao pronunciado. Ant6nio Bar
reto alirmou. nomeadamente: «Como 
representante de Portugal. nao posse 
deixar de saudar lraternalmente Angola. 
Mo<;:ambique e S. Tome e Principe 
que. junta mente com a Guine- Bissau 
e Cabo Verde. representam um con
junto de pafses a que nos ligam la<;:os 
de cultura e lingua e cuja luta pelo 
desenvolvimento e independencia me
race hoJe o nosso respeito». 
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FAO 
COLABORA 
NO CREDITO 
AGRiCOLA 
«UM PASSO IMPORTANTE» 

0 ministro portugues salientou ainda 
que a admissao de novos membros 
naquele organismo da ONU <mao tern 
como (mica consequencia o alarga
mento da FAO». uma vez que esses 
pafses irao contribuir com «os seus 
conhecimentos e experiencias. factor 
de enriquecimento da organizac;:iio». 
A maioria dos pafses agora admitidos. 
salientou Ant6nio Barreto. «ainda recen
temente se encontravam sob adminis
tra<;:ao estrangeira. A sua admissao 
como na<;:oes soberanas e ainda uma 
vit6ria do seu combate pela mdepen
dencia e permite-lhes JUntar as nossas 
as suas for<;:as na luta contra a lome. 
a pobreza e a desigualdade>>. Rele
rindo. a seguir. que sempre que se 
veril icam admissoes de novos paises 
na FAO «damos um passe importante 
e conquistamos mais uma vit6ria». 
o representante de Portugal acentuou 
que a «universalidade autentica da 
FAO. sem limites. sera para n6s motive 
de grande satisfa<;:ao. tanto mais que 
ela e condic;:ao de uma maier elicacia. 
na medida em que os nossos problemas 
sao universais e ninguem deve ficar 
do outro lado da porta». 

Depois de dar as boas-vindas a 
outros dois novos membros daquele 
organismo da ONU - Comores e Dji
bouti -. Ant6nio Barreto concluiu a 
sua interven<;:ao apresentando a todos 
os paises agora admitidos na FAO 
as mais cordiais sauda<;:oes. em nome 
do Grupe Europeu. e exprimindo a 
esperan<;:a de que. com eles. sera pos
sfvel «desenvolver com sucesso o nosso 
esfor<;:o pela lelicidade do homem». 

Rom a: 
Antonio Barre10 

discursa 
na Conferencia 

da FAO 

PERSPECTIVAS 
DE COOPERA<;AO 

Posteriormente. o ministro portugues 
da Agricultura e Pescas ofereceu urn 
jantar aos cheles das delega<;:oes dos 
pai'S'es africanos de expressao portu 
guesa representados na FAO. durante 
o qual loram trocadas impressoes sobre 
as perspectivas de coopera<;:ao entre 
os respectivos pafses. 

Durante esta Conferencia da FAO 
Ant6nio Barreto participou em dis 
cussoes de caracter geral sobre a 
situa<;:ao da Agncultura e da Altmen
ta<;:ao no mundo. com especial nci 
dencia - conlorme altrmou aos JOr
nalistas - nos «problemas mais preo 
cupantes. como o dtalogo entre os 
paises industrializados e os menos 
desenvolvidos». 
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NEGOCIAC0ES 
COM A RENAULT 

0 mtfN$110 <M lrw/Ust1,. • T~o/OfJ>#. Noble elf Ct)$t#, dul~·- # PNI$. 
# CO{JVJt• do $0{! hom6/ogo {fMCh RfM6 MQntxy, tffldo J»rflf:t/)M}O Mil COfi..W· 
~ t1l.lft ~W~ C) ~t(} <N$ tel~ ilt(Ju$tfiiHS "'lfff 0$ t/oo$ /IM:U-1 N• 
~tM lr~ NQ/)16 tU Ctm• wbt~C«~ um ¥XJ«Jo <:Om • Ill~ R~ t~f· 
Hfll~ J)WJ seu JXAfl<hnle. not UJimos do qW/ ~ Mfll)lf.U t>MJCf/»rl n• 
fHStrtJtur~lo f tMUIIVOII'Ih'IMtO (U III<Nsttlf ~tomdwl 1t11t Ponu/}41 

Nt$~ de&loc.tlo. o monostfO por. 
tugu6s fa. .compff!hfdo ~ Pies./· 
dtn«t do OnJt>O cl& trabl!ho Qve ~n 
tim .s n~i~ com a cfleo•e 
Rentoui!Jt. 111"1'\ membro do oonsetho 
6c 94r6no. cH empres.a ,Ubl.co cElec· 
lfrC•dede de Portugat. (EOP) e o 
Pfimeof0·$00't1Vfo do Monti:t6rtO do$ 
NevO<:oos Estrange<rOJ 

F-'ando eos ,cwnah$ltS. ,..~,~,. OOf\· 
ferl~ia de itnp~~ tetltt.adl Hn 
Peros. Nobre da Co$to ahtn\(M,j que. 
ao tbfigo do contrato agora estabO· 
McJdo. a cROf'l•ul~ montar\'1. em Po.· 
tugel. f6brtcas o.e t)foduc;IO ct. 60 m.l 
eonos o 300 mil motorM POr ano. 
btm como uma fundic~!> o ftbfic.t 
~· a Plod'l.lc.\0 <I& e.o~ de veklci 
d.t!Ms. 1rt\'bes e outlos oomi)Ontnte• 
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FINANCIAMENTO 
F'AANCO-PORTUGUtS 

0 J)C'~nte da .-Rer\lulu. Setn.atd 
Verni~·Pa!l.oz. refer•u. por seu wrno. 
Que 0 II'IV'UIIn'tet\10 lOIII '-18 PfO• 
~to •~~"• de OtOtm de 1.3 bill6a de 
fiii'IOO$ (oetca ct. 11 m hOe$ de con. 
tot). ;enelo o fonenc••met'lto ve~em•do 
lido GoW~~no. pon~utt. •nvtstidoret 
Pf•v.tdo! e ~ c.Reneult•. Utn.~ aoeoe· 
d• ftanco·PQI1UVI.JOU -com 50 POt 
c.n10 de e.tl)•tal portugouts e 60 POt 
c•nto 0. •R•neult•-nrj Cried• l).tl'a 
conaetaar este pto,tcto 

A PfOI)6$•to dealt enunto. o M·l'l•t· 
'" dos N~ios htr1ngeo.ros divul· 
oou uM comun•eedo fM Q~ ae recot"da 
<W• o •~do agora ettfbel:~•do M 

PORTUGAL E 0 MUNDO 

OBJECTIVO$ 00 PAOJ£CTO 

cO Obte<:tfVO do PIOJe<:IO - nbente~ 
·M no rottfido comunieado- 6 l)tO· 
I)OfCoe>~»rtll'ldUtttat•ut~P'Of· 
tuguese bl$0$ tkn•.eu e ~., 
sens•veltl'lefHe melh0rld.t4 .,n relae3o 
6 Sttv.elo ectu•l. eoMe~Yendo, no 
Ot'IUII'IIO. 0 tnttC.OO POI'tUi\lk 0 $t\l 
caricttf 0. mere~ •borto a todas 
as mercas de eutomO.,.s.. 

Oei)O't$ de ac.ntvM qi.JO co fetrioo 
de vok:ulos Reneult .m Ponuget aet• 
11w:N!mentedo medlenlt o ai.NnOntO do 
V(lfi,une de produclo • a •nteg;reclo 
de s:>ee&S de ft~>~oeo toe.-!•. o MNE 
.-creaurua 

cAs nove~ e.et;vid.t6et IIIWf -'o pun. 
C•l)ll!~nw a cr~.to c:to umt fAbric-a 
de motOffiS com e.tl)ll<:idllde par• 300 
tl'li un•de<les POl •no. com lone •ntt• 
~ec&o )Qcfl 

0 objeet•VO • eteen~ Mtf6 o ettll· 
belee•mento dt Utn.l vesta coopereelo 
a hm de Que Ponuoel Pett•CIPt ~ 
l)tOfuncJ!deele naa .ctllli'<la<fu tnd\IS· 
tri•il de Renault, tntdia.nte o Clesen· 
VOIVtmento do.s •ntetc&tnl:liol tnlttl • 
f&bttcts f~encna$. aa de F.,.· Renault. 
em Esptnl\a, o as 1utu1as f&brte.s a 
setetn mon1edaa twn Pc:>ttug.al, do modo * Ql.ll a SUI ptod\l(:.io se fOit\lt COin· 
l)&l!tov• no tonpu.t\10 econ<lmioo dt 
£ur()9f Octdenttt. 

Rt(IOfde-se aue os vei<::!J1os. e pro· 
dUtlf. MQUndo et.te I)IOJOC"IO. setlo. 
l)llf'ICI~Imente OS modeolot cRHIM 5• 
• c.Ref\lult ll•. de.,.I'OO 111 nove$ 
f~IC41$ ptQI)OIQOnllf, Olobelmft'lte .• 
Cnl~ de Set~ f'r'UI fiOW)S PO$l0$ doe 
tllbe!hO no no»> Pel$ 

CONTOS 
POPULARES 
PORTUGUESES 
EDIT ADOS 
EM FRAN<;A 

•0 Gigante AdamlttOf • Outros 
Conto. d• Portug•h• («Le GNnt 
Adomesto r et Autr" ContN d u 
Portuoet•) • o dtulo d• um tivro 

~re erlen911s recentement• publi· 
cedo em fran~ peiN «£dit1ons 
I.e F•r•ndole:.. de P~~orit. 

Netta obra. c.aracteri~eda por 
um not6.,.. conjunto de lluttra· 
QO. • por um culdadoso arranjo 
or6fico. oseutoree- Marla PNet· 
-Kou.1lJ • MC>I.s6s Eaplrho S~mto
reunlnun • adaptaram ume ••ri• 
de contoe e lendiS PQpulares d• 
vtrlu .,.gi64:ts d o Pers: a introdu· 
CIC> inclui informe¢6M gen.r1CN 
Mtbre Portugal (a Hist6ria, e lfn~ 
g ua, o clime. ,.. tradi¢~. o fol· 
clore. etc.). 

•0 Gioente Adam.stor e Outros 
Contoa d e Portugt~l• conultui, 
pols. UfTWI inioietiva a tod~ oe 
tftuloe louvivel e ufTWI contrlb~,il• 
CIC> extreme ment• POtitiva para 
divulgar. no etu•no•lro. alguns 
•specto.lnauflolentement• conl\e• 
c.idos- ou tt• inedito.- do no.to 
pttrlm6nlo cultural. 
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Jo§o Lima. secretaflo de Estado dos 
Neg6CIOS EstrangelfOS e Emigrar;§o 

Representado pelo Secreta 
rio de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e Em igrac;:iio , 
dr. Joiio Lima, Portugal assi 
nou no decorrer da 61 .8 sessAo 
do comite de Ministros do 
Conselho da Europa, as con
venc;:oes de Seguranc;:a Social 
e o Estatuto do Trabalhador 
Migrante. 

A assinatura destes dois impor
tan tes documentos. que v isam 
essencialmen te a definic;:ao e pro
tecc;:ao dos direitos fundamentais 
dos trabalhadores migrantes. «con
duzem-nos a uma identificac;:ao 
cada vez mais completa com a 
Europa. que queremos democra
tica. forte e unida». acentuou Joao 
Lima. 

No primeiro ponto da ordem dos 
trabalhos da reuniao- referente 
ao processo de cooperac;:ao euro
peia - Joao Lima saudou a entrada 
da Espanha no Conselho da Europa 
e exprimiu o desejo dos dois povos 
de cooperar intensamente com os 
paises da Europa democratica. pelo 
que aludiu ao recente tratado luso 
-espanhol. Referiu. entretanto. que 
«a opc;:ao europeia de Portugal e 
clara». e salientou que «alem do 
pedido de adesao as Comunida 
des Europeias. o Governo por
tugues participa em numerosas 
actividades que fortalecem a nossa 
integrac;:ao progressiva na Europa. 
A construc;:ao desta Europa demo
cratica. aliada dos paises em vias 
de desenvolvimento. representa 
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Conselho da Europa 

PORTUGAL ASSINOU 
0 ESTATUTO 
DO TRABALHADOR 
MIGRANTE 
para Portugal um apoio importante 
para uma politica de detente e 
cooperac;:ao transcontinental». 

0 Secretario de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros referiu. por 
outro lado. a importancta que o 
nosso Governo atribui ao estudo 
e ao projecto da Reforma da Admi
nistrac;:ao Publica portuguesa. que 
vai ter a colaborac;:ao do Conselho 
da Europa. Exprimiu por isso agra
decimentos por aquele apoio. cujo 
co n t ribute . co n for me frisou. 
«e reconhecido por todos n6s como 
um passo importante para a con
solidac;:ao da democracia em Por
tugal». 

Comentando o facto de a Franc;:a. 
surpreendentemente. nao ter assi
nado os documentos - posic;:ao 
que considerou «desagradavel e 
quase incompreensiveh>. sobretudo 
depois das conversac;:oes efectua
das em Lisboa e em Paris- Joao 
Lima disse estar convencido que 
se trata mais «de dificuldades de 
ordem interna quanto a sua poli
tica de imigrac;:ao. do que de qual
quer outro motivo». Acrescentou 
contudo que «e uma conclusao 
a tirar pelo Governo frances e nao 
por n6s». 

Joao Lima realc;:aria o facto de 
no debate do Conselho da Europa. 
a Suecia ter proposto uma reuniao 
urgente do Comite de M inistros 
dos paises membros. com um 
unico ponto de agenda· «reflexao 
e discussao sobre a problematica 
da emigrac;:ao na Europa». «Tal 

co mo n6s - acen tuou Joao 
Lima - os suecos consideram a 
emigrac;:ao um elemento fundamen
tal e decisivo na intensificac;:ao da 
cooperac;:ao europeia. encarada 
num plano mais geral da nova 
ordem econ6mica internacional». 

ALEMANHA: 
Programa 
de TV para 
portugueses 

No passado dia 8 de Janeiro. a 
esta<;ao de Radio e TV «Westdeutscher 
Rundfunl<» (WDR). de Col6nia. ini
ciou a transmissao de um programa 
de televisao destinado aos portugueses 
residentes na Republ ica Federal da 
Alemanha. 

Este programa da WDR sera trans
mitido quinzenalmente. aos Domingos. 
e tera a dura<;ao de 20 minutos (das 
16 as 16.20 horas). sendo tambem 
difundido pela Rede Norte do Ill Pro
grama («Norddeutscher Rundfunl<». 
«Radio Bremen» e «Sender Freies Ber
lin») e pela Rede Sui («Siiddeutscher 
Rundfunk». «Saarlandischer Rundfunl<» 
e «Sudwestfunk») . 

A real izacao do programa esta a 
cargo da equipa de TV / Cinema da 
Secretaria de Estado da Emigra<;ao e 
cada emissao incluira um bloco noti 
cioso. uma rubrica cultural e um apon
tamento sobre mus1ca popular do nosso 
Pais. 



Este documento recomenda aos 
paises onde os trabalhadores emi
grantes desenvolvem a sua acti
vidade. bern como aos seus paises 
de origem. que intensifiquem os 
contactos com vista a obtenc;:ao 
de uma soluc;:ao comum para os 
problemas mais urgentes e apli
quem os acordos existentes. 

A mesma proposta conjunta 
insiste na utilizac;:ao de todos os 
meios apropriados para «melhorar 
a situac;:ao dos t raba lhadores 
migrantes e de todos os sectores 
contempl ados pelo Acto Final sabre 
Emigrac;:ao. compreendendo - se 
aqui a promoc;:ao dos seus direitos 

A EMIGRACAO EM FOCO 

DIREITOS 
DOS 
EMIGRANTES 
DEBATIDOS 
NA 
CONFERENCIA 
DE 
BELGRADO 

econ6micos. sociais. humanos e 
outros». 

Recorde-se que a Conferencia 
sabre Seguranc;:a e Cooperac;:ao 
Europeia. que. decorreu na capital 
jugoslava. reuniu 35 paises e se 
destinou a rever os progresses 
feitos nos dominies do desanuvia
mento militar e politico. da coope
rac;:ao econ6mica e dos Direitos 
Humanos. desde a Cimeira de 
Helsinquia. realizada em 1975. 

A citada proposta foi apresen
tada na sequencia de uma outra. 
assinada por Portugal e pela Espa
nha. em que eram pedidas melho
res condic;:6es sociais e econ6-

As delegac;:oes de Portugal. 
Espanha, ltalia, Gr6cia, Turquia 
e Jugoslavia apresentaram na 
Confer~ncia de Belgrado uma 
proposta conjunta para que 
seja ampliada a cooperac;:ao 
entre as na~oes que recebe_ll) 
trabalhadores migrantes e 'os 
seus paises de origem. .. 

micas para as centenas de milha
res de emigrantes portugueses El 
espanh6is que trabalham no estran· 
geiro. sobretudo nos nove paises 
membros do Mercado Comum 
Europeu. 

Os delegados das duas nac;:6es 
iber icas acentuaram. nesse 
documento. a necessidade de se 
envidarem todos os esforc;:os para 
promover os direitos dos traba 
lhadores emigrantes. recordando. 
por outre lado. que a actual crise 
econ6mica afectou ja muitos emi 
grantes portugueses e espanh6is. 
que foram forc;:ados abandonar o 
pais onde trabalhavam. 

Alemanha : SEGURO DE DOENCA 

~HoRiZONTE 

0 jorna/ mensa! «Horizonte». que 
se publica na RFA da. na sua co/una 
«lnforma9ao Social». algumas indi 
car;oes uteis aos trabalhadores por
rugueses ali residentes. Pelo inte
resse geral da materia. e pelo caso 
significativo que apresenta. trans
crevemos na Integra o seguinte texto 
reurado da citada publica9ao: 

«Um trabalhador portugues 
residente em Bad Homburg. foi 
passar ferias a Portugal. 

Tinha direito a 1 semana de 
ferias pagas e conseguiu mais 
3 ou 4 nllio pagas que o patrllio 
lhe concedeu. 

Levou consigo «O Kranken 
schein lnternacional». 

Na segunda semana teve urn 
acidente. Como «O Kranken
schein» s6 tinha validade para 
uma semana (a semana de fllrias 
a que tinha direito), teve que 
suportar todas as despesas com 
0 medico, medicamentos e hos-

• 
pital, onde se encontra internado 
ha ja alguns meses. 

Chama mos a aten<;ao para o 
seguinte: 

Sempre que o leitor deseje 
prolongar a sua estadia em Por: 
tugal para alem do periodo de 
ferias (pagast e a fim de poder 
continuer abrangido pelo seguro 
de doen<;a. devera efectuar. na 
sua «Krankenkasse», urn seguro 
voluntario por urn periodo que 
vai do fim das ferias atll ao 
regresso a Alemanha.» 
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PORTUGUESES 
·DIVULGAM 
0 FUTEBOL 

NOS EUA 

Arrur Jorge 
Ja1me GrJ~ 

Mess1as 
Simoes 
Eusebio 



~· ..... ~ COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Na sua ultima edi~;ao a revista 
«Horizontes/ USA». editada em Lis
boa pela Embaixada dos EUA, 
insere um artigo assinado por 
Bernardo Teixeira - escritor actual 
mente residente em Washington 
e antigo colaborador do vesper
tino «A Capital» - referente a 
crescenta popularidade que o fute
bol esta a adquirir nos Estados 
Unidos. 

Lembramos que ja ha tempos 
se havia deslocado a este pais 
uma delega~;ao portuguesa com
posta por Jose Augusto (treinador 
de futebol). Mirandela Costa 
(adjunto do Director-Geral dos 
Desportos) e Rui Silva (preparador 
fisico e treinador). tendo como 
objectivo apoiar tecnicamente os 
praticantes desta modalidade per
tencentes aos clubes e escolas da 
comunidade portuguesa. Na altura, 
foram promovidas varias sessOes 
de i nforma"ao para treinadores, 
direc"ao de treinos e prepara~;ao 
fisica, assim como sessOes de ini
cia~;ao ao futebol. 

Neste contexto se inseriu a assi
natura ha cerca de um ano. de 
um protocolo de acordo entre 
Portugal e os EUA sobre as rela-



c;:oes dos dois parses no domlnio 
da Educac;:ao Fisica e Desportos 
- protocolo de que foram signa
tarios o dr. Joaquim de Sousa. 
secretario de Estado da Juven
tude e Desportos e Frank C. Car
lucci. embaixador dos Estados Uni
dos em Portugal. 

0 citado artigo de Bernardo 
Teixeira assinala o contributo pres
tado. no ambito futebollstico. quer 
pelas diversas associac;:oes de fute
bol da comunidade portuguesa 
{com os seus campeonatos pr6-
prios que agrupam nao s6 adeptos 
portugueses mas bastantes pra
ticantes norte- americanos), quer 
os recentes casos de futebolistas 
portugueses que divulgam o «des
porto- rei» neste pals. Entre outros 
sao citados Eusebio. Malta da 
Silva, Humberto, Jaime Grac;:a. Ar
tur Jorge. Simoes. Vltor Moia, 
Messias e lbraim Silva. 

Sublinhe-se que. ultimamente. 
varios profissionais do nosso Pals 
assinaram contratos com equipas 
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Jose Augusto. 
um dos cremedores 

que se deslocou 
eos EUA para epoier 

cecmcemence 
algumas eqwpes 

de fucebol 
de comumdede 

porcuguese 
el restdences 

da liga Norte-Americana de Fute
bol {NAS L). por periodos limita
dos. aproveitando para tal o tempo 
de «defeso» em Portugal. 

A popularidade do futebol por
tugues, afirmam os homens do 
nosso «desporto-rei». encontra-se 
em franca progressao nos Estados 
Unidos, abalando seriamente as 
tres modalidades mais populares 
neste pais: «baseball». futebol ame
ricano {«soccer») e basquetebol ! 

De todos eles o «baseball>> e a 
mais antiga das modalidades des
portivas praticadas nos EUA. tendo 
evoluido desde 1845 ate aingir a 
sua forma actual. No «baseball» 
cada equipa entra em jogo com 
nove jogadores. mas a sua dinil
mica assenta no esforc;:o individual 
e responsabilidade de cada um. 
Em teoria, o jogo nunca pode 
terminar com um empate. e este 
factor torna-o capaz de se pro
longar indefinidamente. ao mesmo 
tempo que exige um esforc;:o e 
violencia fisica impar. 

Espelho {e resultante) da psico
logia americana. esta modalidade 
acabou por c riar um «teatr o» das 
ja hoje classicas forc;:as de apoio. 
Assim, cada equipa represents {e 
cria) um forte movimento de leal
dade que. da c idade natal. se 
transfere para a equi pa, conjunto 
onde se c onsubstancia a «honr~m 
de uma comunidade ; dai vao pou 
cos passos ate aparecerem multi
does de adeptos constituidos em 
grupos de apoio vestindo cami
solas com as cores da equipa, 
espectadores especialmente des
tacados para entoarem o seu hino, 
bandas de musica executando mar
chas. etc. Ora, e exactamente este 
cenario que parece querer trans
ferir- se para o futebol. .. 

Cabe uma pergunta, na qual 
as responsabilidades dos futebo
listas portugueses niio estao, feliz
mente. isentas ; estara o «desporto
- rei» a destronar gradualmente o 
velho «baseball>> nos Estados Uni
dos? 



ARGENTINA 
8 No ultimo Boletim lnforma

tlvo da Sociedade Portugue~a 
de Beneficencia e Socorros !"'u
t 08 editado em Buenos A1res. 
a~u~cia-se a concesslio de subsi
dlos da Secretaria de Estado da 
Emigra~lio e da Funda~lio C~
louste Gulbenkian - respectl
vamente de 150 mil escudos _e 
de 5 mil d61ares - que se de~tl
nam a apoiar as obras do Hosp1tal 
Portugues de Buenos Aires. 
A constru~lio deste Hospital e 
respectivo equipamento tern 
vindo a mobilizar nos ultimos 
anos todos os esfor~os da comu
nidade por tuguesa 

• Na cidade de Rosario de 
Santa Fe vai surgir, numa emis
sora local, urn programa radio
f6nico portugues de uma hora 
semanal com noticiario e diver
sos temas da actualidade portu
guesa. Lembramos que em Junho 
de 1933 urn compatriota. Virgilio 
M . Costa, manteve durante al
gum tempo urn programa de 
radio para portugueses. que ia 
para o ar todas as sextas-feiras 
das 21 as 22 horas. 

AUSTRALIA 

• 0 semanario «0 Portugues 
na Australia» noticiou a reali
za~Ao de uma conferAncia de 
imprensa dad a pelo Primeiro
· m in istro deste pais aos 6rgaos 
de informac;lio das diversas comu
nidades a li radicadas. Acompa
nhado pelo ministro da lmigra
~Ao e Assuntos Etnicos. M . Ma
ckellar. o Primeiro-ministro aus
traliano salientou na sua inter
ven<;:llo inicial, a importAncia que 
atribui a soluc;ao de diversas 
lacunas ainda existentes no campo 

COMUNIDADES PORTUGUESAS 

• A importAncia que as comu
nidades imigradas tAm vindo 
a adquirir neste pais, e talvez 
o factor-chave para explicar di
versas realiza~6es de Ambito asso
ciativo e recreativo, entre as 
quais destacamos a recente testa 
organizada pela «Associa<;:lio 
Mundial de Emigrantes». em que 
participaram varios agrupamen
tos tolc16ricos de diversas na
cionalidades radicadas na Argen-

da assistencia a prestar a cada 
comunidade. Urn representante 
de «0 PortuguAs na Australia» 
abordou o problema dos emi
grantes clandestinos neste pais. 
indagando quais as possibilida
des reais de virem a beneficiar 
de uma amnistia. 0 ministro da 
lmigrac;;lio, respondendo a per
gunta. esclareceu que estes ulti
mos haviam beneficiado de uma 
amnistia oterecida pelo Governo 
australiano ha pouco tempo. 
Porem, a soma total dos lega
lizados cifrou-se num reduzido 
numero de indivlduos que se 
apresentaram as autorid ades, 
pelo que, dada a variada gama 
dos emigrantes clandestinos e 
a eventual existencia de margi
nais entre eles. o assunto se 
apresenta de dificil solu<;:ao, pelo 
menos para os pr6ximos tempos. 

• 0 mesmo semanario infor
mou tambem que o Primeiro
·ministro e o ministro da Edu-

tina. Entre eles, a presenc;:a por
tuguesa tez-se assinalar. num 
desfile organizado por efeito da 
referida testa. atraves do rancho 
folcl6rico portugues da comu
nidade residente na cidade Jose 
C. Paz (provincia de Buenos 
Aires). A manifesta~ao mereceu 
os aplausos de toda a comuni
dade, especialmente pelo seu 
ined itismo. 

cac;ao deste pals entregaram re
centemente aos responsaveis pe
las 80 escolas das comunidades 
estrangeiras ali residentes, sub
sidios de apoio as suas activida
des pedag6gicas. Foram bene
ficiadas com estes subsidios duas 
escolas portuguesas: a «South 
Coast Portuguese Association 
Lda.» e a «Escola Portuguesa 
de Stanmore». 

BELGICA 
No «Centro dos lmigrados» 

em Namur (15, Rue du Beffroi). 
rea lizou-se urn encontro de tra
balhadores imigrantes para de
bate de problemas relacionados 
com a crise econ6mica actual, 
designadamente no dominio do 
desemprego. A reuniao estive
ram presentes representantes dos 
sindicatos FGTB e CSC, bern 
como urn elemento do Minis
terio do Trabalho belga. 
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BRASIL 
• Em Manaus, foram comemo

rados os 104 a nos de exis
tencia da Sociedade Portuguesa 
Beneficente, uma instituic;ao com 
relevantes servic;os prestados a 
comunidade portuguesa do es
tado de Amazonas. As celebra
c;oes desta efemeride incluiram 
diversas realizac;oes, entre as 
quais destacamos uma cerim6nia 
liturgics celebrada pelo Arce
bispo Metropolitano de Manaus, 
D. Joao de Sousa Lima. 

• Na sua ultima edic;ao, a revista 
«Caravela», editada para a 
co:omunidade portuguesa de Sao 
Paulo, faz refer€mcia a nossa 
rep~esentac;:ao na «XIV Bienal 
tn~filr.naciona l de Artes Plasticas 
de Sao Paulo». Esta representa
c;ao subordinou-se aos temas 
«Grandes Confrontos» e «Poesia 
Espacial» com uma selecc;:ao de 
trabalhos da autoria de 14 artis- . 
tas portugueses: Abilio Jose dos 
Santos, Alberto Pimenta, Ale
xandre O'Neill, Ana Hatherly, 
Aot6nio Aragao, Ant6nio Magno, 
Herberto Helder, Jaime Salazar 
Sampaio, Jose Alberto Marques, 
Jose Luis Luna, Liberto Cruz, 
Salette Tavares e Silvestre Pes
tana. 

Foi organizador da represen
tac;ao portuguesa o poeta E. M . 
de Melo e Castro que tambem 
expos trabalhos de sua autoria. 
A representac;ao de Portugal 
nesta «Bienal» incluiu, tambem, 
no , te.ma «Arqueologia do Ur
ba.n:O», os projectos «Lisboa -2/ 
i Pr..oblemas: Solucao», de Salette 
:tavares e Ribeir~ Telles, alem 
~~ •'«A Recuperac;ao da Ribeira 
~p(;~da (Porto)», trabalho apre
s'ejlfcfdo pelo Grupo Cruarb. 

,.fl. 

Slmbolo do grupo 
«Caravela» 

Na cidade de Curitiba reali 
zou-se recentemente urn con
certo de piano, com pec;:as de 
Beethoven, Cesar Frank e Cho
pin, interpretadas pelo pianista 
Castellana. 0 concerto foi orga
nizado em beneficio do «Fundo 
de Auxilio ao lmigrante Portu
gues», com sede nesta cidade. 
A iniciativa contou com a pre
senc;a de numerosa assistencia, 
em que se integravam autori
dades estaduais brasileiras. 

• A comunidade portuguesa 
do Rio Grande do Sui ofereceu 
urn busto de Luis de Camoes a 
cidade de Quaral. A oferta foi 
promovida pela «Comissao do 
4.° Centenario da publicac;ao de 
Os Lusiadas» e inaugurada ofi
cialmente pelo consul de Por
tugal em Porto Alegre, dr. Fer
nando Manuel 0 . Castro Bran
dao. Ao acto compareceram as 
mais prestigiosas personalidades 
luso-brasi leiras, alem de auto
ridades civis e militares. 

FRANc;A 
Nos arredores de Paris, em 

La Celie de Saint Cloud, a equipa 
de futebol do «Grupo Desportivo 
e Recreativo da Casa do Douro» 
venceu por 6-1 (4-0 ao inter
valo) uma turma de emigrantes 
portugueses, em jogo recente
mente disputado. 

Este encontro foi o primeiro 
na digressao que aquela equipa 
duriense efectuou em Franc;:a, 
e a ele assistiram algumas cen
tenas de portugueses residentes 
na regiao parisiense. 

RFA 
Na cidade de Munique cele

brou-se o «Dia do Concidadao 
Estrangeiro» que incluiu, entre 
outras iniciativas, uma serie de 
actividades teatrais e a exibic;ao 
de grupos folcl6ricos e artistas 
de varias nacionalidades. Por
tugal esteve representado por 
Sergio Godinho que interpretou 
algumas das canc;oes que mais o 
popularizaram. Por fim, reali
zou-se uma solene celebrac;ao 

Sergio Godmho 

liturgics, sendo de salientar o 
facto de tal cerim6nia ter sido 
levada a efeito de modo vivo e 
comunicativo, quer pela utiliza
c;ao das linguas das nacionali
dades mais representativas, quer 
pela presenc;a de bandeiras e 
trajos tipicos representativos das 
varias origens dos trabalhadores 
estrangeiros radicados na Ale
manha Federal. A cerim6nia foi 
presidida pelo novo cardeal de 
Munique, Josef Ratzinger. 

SWA I NAMIBIA 

V tt.~!91tA~.~~ 
0 semanario de lingua portu

guesa, «0 Emigrante», editado 
na cidade de Windhoek, anuncia 
a deslocac;ao de Amalia Rodri
gues a Joanesburgo, acompa
nhada pelo seu conjunto de gui 
tarras, para uma serie de espec
taculos nesta cidade sul-africana. 
A canc;onetista chegara a 22 de 
Janeiro, ap6s o que, nos dias 
27, 28 e 30 deste mes, realizara 
espectaculos no Coliseu daquela 
cidade, revertendo as receitas 
dos mesmos para a Sociedade 
Portuguesa de Beneficencia. Se
gundo «0 Emigrante», preve-se 
que Amalia seja entrevistada para 
a televisao local assim como a 
possivel gravac;ao de urn pro
grams de musica e canc;:oes por
tuguesas. 



Jacmto Ramos 

TERESA MOTA 
E RICHARD DEMARCY 

Teresa Mota e Richard 
Demarcy estAo a apresentar no 
<<Theatre de La Commune», em 
Aubervilliers- arredores de Pa
ris -, as pe<;as «As Vacas de 
Cujancas» e «Barracas 1975», 
ambas inspiradas em epis6dios 
da revolu<;Ao de Abril. 0 critico 
t eatral do diario «le Monden, 
M ichel Cournot, elogia large
mente o espectaculo em recente 
artigo publicado neste vesper
tino parisiense, salientando que 
e preciso ir a Aubervilliers ver 
estas fabulas portuguesas. «na 
medida em que elas relan<;am a 
esperan<;a». SAo interpretes deste 
espectaculo, entre outros. Jac
q ues Alonso, Jean- louis Jacopin, 
Teresa Mota, Mado Maur in, 
Colin Harris, Jean- Pol Dubois 
e Emiliano Suarez. 

Teresa Mota 

COMUNIDADES PORTUGUESAS 

TEATRO 
PARA 

PORTUGUESES 
NA 

EUROPA 

NOS SA 
GENTE 

JACINTO RAMOS 
DARIO DE BARROS 

LUZ FRANCO 

0 agrupamento teatral «Nossa 
Gente», do qual fazem parte 
Jacinto Ramos, Dario de Barros 
e luz Franco, tem granjeado 
o apre<;o das comunidades 
portuguesas, para as quais ja 
realizou varios espectaculos. Lem
bramos, a prop6sito, que em 
Maio de 1977, com o apoio da 
Secretaria de Estado da Emi
gra<;Ao. o grupo «Nossa Genten 
se deslocou a Fran<;a. realizando 
uma serie de espectaculos desti
nados aos trabalhadores portu
gueses ai radicados. Mais tarde, 
este ag r upamento, colaborou no 
«Dia das Comunidades Portu
guesasn, pelo que na fase actual 
da sua actividade parece dedi
car-sa exclusivamente ao ser
vi<;o dos trabalhadores portu
gueses espal hados pelo mundo. 
Nesta linha de actua<;Ao os c ita
dos actores vAo iniciar uma di
gresslio atraves de cinco paises 
da Europa, para apresentar a 
pe<;a musical <<Esta e a ditosa 
Pat ria m inha amadan, assim como 
uma pe<;a para c r ian<;as intitu
lada <<As aventuras de Luisinho 
Arroz no Planeta Zozirrapan. Os 
paises a visitar nesta digressAo. 
tambem apoiada pela Secretaria 
de Estado da Emigra<;Ao, sAo 
a Alemanha, Holanda, Belgica, 
luxemburgo e GrA-Bretanha. 

Reprodur;ao do cartaz 1 anuncio uttlizado 
na digressao europeia do gwpo cenico 
«Nossa Gente» 

e 
VARIEDADES 

JACINTO RAMOS :JlARIO DE BARROS • LUl f!IAHCO 
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A COMUNA 
0 grupo de teatro «A Comunan 

apresentou nos dias 8, 9 e 10 
de Dezembro passado, no «Thea
tre Populaire des Flandresn da 
cidade de Lilla, a pe<;a «Em 
Maio ... », estreada nos primei
ros mesas de 1977 em lisboa. 
0 grupo jlt havia, entretanto, 
apresentado a pe<;a na Casa da 
Culture de Grenoble. 

Uma imagem da per;a «Em Maio ... » 
do grupo (<A Comuns» 
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Subsidio 
do Governo Frances 
aos trabalhadores 
imigrantes 
que regressarem 
definitivamente 
ao pais de origem 

Em Junho de 1977, o Governo Frances instituiu 
urn subsldio para trabalhadores imigrantes (inscritos 
no desemprego e beneficiando dos respectivos subsi
d ios) que desejem regressar definitivamente aos paises 
de origem. Ao mesmo tempo que eram anunciadas 
medidas tendentes a reduzir o numero de imigrantes 
em Fran~;a, as autoridades daquele pals comunicaram 
que a partir do dia 1 de Outubro de 1977, a e<aide au 
retour)) passava a ser concedida a todos aqueles que 
trabalham em Fran~;& ha cinco ou mais anos. 

COMO SE OBT£M 0 SUBSIDIO 
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a) Os trabalhadores que se inscreverem no desemprego 
recebem uma carta assinada pelo Senhor Lionel 
Stoh~ru. Secretario de Estado. encarregado da imi
gracao. convidando os interessados a regressarem 
defmitivamente ao seu pals. 

Paralelamente. e entregue tambem uma nota 
explicativa indicando quem pode beneficiar da «aide 
au retour». quanto se recebe. o que se deve fazer. etc. 

0 interessado tem um m6s para se decidir e 
voltar a entregar a carta com uma das seguintes 
respostas: «Oui. j'accepte de retorner dans mon pays» 
(sim. aceito regressar ao meu pals) ou «non. je refuse 
de retourner dans mon pays» (nao. recuso-me a 
regressar ao meu pais). seguindo-se a assinatura. 

Se a resposta for negativa. normalmente. nao 
se passa nada. Com efeito. conforme comunicou o 
Senhor Lionel Stoleru na conferencia de imprensa 
do dia 27 de Setembro a aceitacao ou recusa e total
mente livre. Por outro lado. na carta de apresentacao 
do «dossier» que foi entregue ll imprensa le-se que 
a Franca «fechando as suas fronteiras ll entrada de 
novos trabalhadores imigrantes. nao diminui em nada 
os seus esforcos. bem ao contrario. para melhorar 
a insercao social daqueles que permanecem e traba
lham legalmente em Franca». 

Se a resposta do trabalhador foi positiva («oui. 
j'accepte de retourner dans mon pays») e a carta 
entregue no prazo de um mes e-lhe dado um «dossier» 
(em dois exemplares) de pedido da «aide au retoun> 

o qual deve ser preenchido e depositado na Agencia 
para o Emprego ou na direccao que lhe foi comunicada. 

Actualmente ha tres direccoes que sao indicadas: 
-Em Paris: APTM. 239. rue de Bercy, 75012 

Paris; 
- Em Liao: Maison du Travailleur Etranger. 15. 

rue du Dauphine. Lyon 3; 
- Em Marselha: Maison de I' Etranger. 16. rue 

Antoine Zattara. Marseille 3. 
Com o dossier devidamente preenchido e assi

nado tem que se entregar tambllm: 
- duas fotografias de identidade e passaporte 

do trabalhador; 
- cartas de trabalho e de residencia do traba

lhador. do cOnjuge e dos filhos menores; 
- ultimo boletim de salario do trabalhador e 

dos restantes membros da familia que tra
balharem (conjuge e fi lhos menores): 

- um recibo do pagamento do aluguer. 
b) Os imigrantes que trabalharem em Franca M cinco 

ou mais anos e pretendam regressar definitivamente 
ao pals de origem. devem dirigir-se a uma Antena do 
«Reseau National d'Accueil». ll Direccao Departa
mental do Trabalho. ou a uma das tres direccoes ja 
indicadas (Paris. Liao e Marselha). onde serao dadas 
todas as informacoes necessarias. Tambem e posslvel 
obtt:r informacoes. junto de «Inter-Migrants». telefo
nando para o numero 524.17.17 (Paris) . 

0 interessado obtem o «dossiem a preencher. 
assim como uma brochura amarelada. fornecidos na 
Direccao Departamental do Trabalho. E a este mesmo 
organismo que se deve entregar o «dossiem depois 
de preenchido e assinado. acompanhado dos documen
tos acima indicados (2 fotografias. passaporte. cartas 
de trabalho e residencia. etc.) ou aos organismos 
cujas direcc;oes foram indicadas para Paris. Liao e 
Marselha. 

0 CONTROLO 

0 «dossiem completo com os documentos pedidos. e 
depois transmitido ao ONI («Office National d'lmmigratiom>) 
que o manda analisar t ransmitindo-o. de novo ll Direccao 
Departamental do Trabalho e da Mao-de-Obra. Na mesma 
ocasiao. entrega ao interessado as cartas de trabalho e res i
dencia. assim como o passaporte. os boletins de salario e o 
recibo de pagamento do aluguer. 

A DECISAO 

Nos oito dias que se seguem. o trabalhador recebe uma 
resposta positiva ou negativa da Direccao Departamental do 
Trabalho e da Mao-de-Obra. 

Se a resposta for negativa. o «dossier» e arquivado e 
fica sem seguimento. 

Se a resposta for favoravel: 
a) 0 trabalhador tem que partir de Franc;;a nos dois 

meses que se seguem com o cOnjuge (marido ou 
esposa) e todos os filhos menores: 

b) Ouinze dias antes de partir. o trabalhador e convocado. 



A CONV OCA<;:AO 

Quando o trabalhador se apresenta. respondendo a con
voca<;ao. deve levar os seus documentos de identidade. o 
«livro» de familia. as cartas de trabalho e de resid€mcia do 
pr6prio. do cOnjuge e dos fi lhos menores. 

8 ) Nessa ocasiao recebe um cheque correspondente a 
indemniza<;iio prevista para a viagem. Para os portu
gueses. essa indemnizar;:ao foi estabelecida de acordo 
com o prer;:o da viagem por aviao. em classe turistica. 
de Paris a Lisboa ou seja. 825 francos por pessoa. 

f evidente que o trabalhador e os membros da 
familia nao sao obrigados a 1r de aviao. Escolhem o 
meio de transporte que lhes interessar. 

b) Assina uma ficha declarando que recebeu a indemni
zar;:ao para a viagem. 

c) Entrega definitivamente as cartas de trabalho e de 
resid~ncia de toda a familia (do pr6prio. cOnjuge e 
filhos menores. nao casados) e assina uma outra 
ficha em que declara que renuncia definitivamente 
as cartas que entregou. 

d) Recebe uma c6pia das duas fichas que assinou. 
e) Compromete-se a partir de Franr;:a nos 15 dias seguin

tes De qualquer modo. as fichas assinadas apenas 
dao direito a resid~ncia legal em Franca durante 
15 d1as. As mesmas fichas devem ser conservadas 
cu1dadosamente e levadas para Po11ugal a lim de 
serem apresentadas no Consulado de Franr;:a em 
Portugal. mais pr6ximo da resid~ncia ou na Delegar;:ao 
do ONI que. perante a apresentar;:ao das respectivas 
fichas. dara o peculio previsto para a «aide au retour» 
(1 0 000 francos). 

0 REGRESSO DEFINITIVO 

8) 0 trabalhador decide do meio de transporte que va1 
utilizar (carro. comboio. autocarro. etc.) para a data 
lim1te. no maximo. 

b) Depo1s de chegar a Ponugal com a familia. tern dois 
meses para receber o peculio no Consulado de 
Franr;:a em Portugal mais pr6ximo do domicilio ou 
na Delegar;:ao do ONI em Lisboa. Nessa altura. tern 
que entregar as fichas que assinou. ainda em Franr;:a. 
renunciando as cartas de trabalho e de resid~ncia. 

0 MONTANTE 

a) Para os trabalhadores desempregados que recebem 
as respectivas indemn1zar;:oes e se encontram em 
Franr;:a h8 menos de 5 anos. 
- 10 000 francos para o trabalhador (homem ou 

mulher): 
- 10 000 francos para 0 conjuge (homem ou mulher). 

no desemprego indemnizado; 
- 5000 francos para 0 conjuge que trabalhar e 

para os fi lhos menores que trabalharem ou se 
encontrem no desemprego: 

- Alem dos 825 francos de indemnizar;:ao para a 
v1agem. o conjuge e os fllhos menores que nao 

TOME NOTA 

trabalharem nem benefic1arem das indemniza<;oes 
de desemprego. nao t~m direito a mais nenhuma 
indemnizar;:ao. 

b) Para os trabalhadores em actividade ou no desem
prego (mesmo que se trate de urn desempregado 
que nao recebe as respect ivas indemnizar;:oes). desde 
que se encontre em Franr;:a ha cinco ou mais anos 
( na situar;:ao de trabalhador ou desempregado): 
- 10 000 francos para o trabalhador (homem ou 

mulher): 
- 1 0 000 francos para o cOnjuge que se encontrar 

na mesma situa<;ao (5 anos de trabalho e desem
prego); 

- 5000 francos para o cOnjuge que nao trabalha 
actualmente nem se encontra desempregado mas 
possui uma carta de trabalho; 

- 5000 francos para os filhos menores que tiverem 
uma carta de trabalho. 

A FORMACAO COM V ISTA AO REGRESSO 

f posslvel que venham a ser criados alguns estagios de 
formacao profissional com vista ao regresso. Se tal se verificar 
a informar;:ao sera divulgada. 

OBSERVA<;:OES DIV ERSAS 

a) Pensoes e rendas: 

0 trabalhador que beneficiar duma renda aci 
dente de trabalho ou de uma pensao de invalidez. 
antes de partir. deve entrar em contacto com a sua 
caixa ( indicando o numero da pensao ou da renda) 
informando-a do regresso definitivo a Portugal e 
comunicando-lhe a nova direcr;:ao. bern legivelmente 
(em letras maiusculas de prefenlncia). Se se desejar 
que os PTI far;:am seguir a correspond~ncia que 
chegar deve comunicar-se-lhe tambem a nova direc
r;:ao em Portugal preenchendo urn formulario previsto 
para o efeito. 

A renda ou pensao serao enviadas para a direc
<;ao indicada em Portugal. pela Caixa Francesa. 
atraves de urn vale postal internacional. 

Os titulares de uma pensao de invalidez mant~m . 
em Portugal. o beneflcio da ass i st~nci a medica e 
medicamentosa para o pr6prio e familiares. Os titu
lares de uma renda de acidente de trabalho. apenas 
terao esse beneficia se a taxa de incapacidade resul
tante do acidente for igual ou superior a 66.6 %. 

De resto. o direito a Seguranca Social caduca 
no mlis que se segue a data da ultima cotiza<;iio. 
a nao ser que. entretanto. se far;:a a inscrir;:ao na 
Caixa de Previd~ncia (urn seguro voluntario. se nao 
se trabalhar) ou na Casa do Povo. 

b) lndemnizar;:oes de desemprego : 

0 trabalhador que regressa definitivamente ao 
pals. beneficiando da «aide au retour», se estiver 
desempregado ou algum dos membros da familia. 
deve receber as indemnizar;:oes do desemprego. ate 
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ao d1a da partida. S6 a partir dal e que fica irradiado 
das listas. 

c) Reforma: 

As cotizacoes feitas em Franca para a reforma 
ou para a reforma complementar. sao direitos adqui
ridos que niio se perdem. 

Deve-se conservar cuidadosamente os boletins 
de sallmo. cemficados de trabalho e a carta de Segu 
ranca Social. Quando se atingir a idade legal para 

Subsidies 
a filhos 
de 
emigrantes 

1. Pelo despacho n.0 318/76 de 2 de Novembro do 
MEIC fora determinada a concessao de subsfdios 
a filhos de emigrantes. 

2. 0 Despacho n.0 196/77 de 25 de Agosto do MEIC 
pretende delinear a polltica de subsidies ao ensino 
particular para 1977-1978. 

3 0 Despacho n.0 196/77 continua a prever. de entre 
de subsfd1os que o MEIC concede. aqueles que se 
desunam a filhos de emigrantes. quando instalados 
em mternatos. (Ponto 1 .5. do referido despacho). 

4. 0 montante anual dos referidos subsidies e de: 
a) Ensino pnmllrio- 7500SOO (sete mil e quinhentos 

escudos). 
b) Ensino preparat6rio ou secundario- 12 OOOSOO 

(doze mil escudos). 

lmposto 
de 
Compensa~ao 

Em Portugal existe um imposto - o chamado lmposto 
de Compensacao - que se aplica aos velculos autom6veis 
ligeiros de passageiros e ligeiros mistos. uns e outros de 
service particular. que util izem carburantes ou combustiveis 
nao sureitos aos mesmos impostos que oneram a gasolina. 
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benef1ciar da reforma (actualmente dos 60 aos 
65 anos) e precise apresentar esses documentos na 
Caixa Distrital de Previdencia e Abono de Familia 
que tara o necessario junto da Caixa Francesa. 

d) Antes de panir e preciso ir ao Consulado da area 
a que penence pedir o certificado de bagagem que 
e preciso apresentar na fronteira para isencao das 
taxas alfandegarias. 

De qualquer modo. seria prudente. antes de 
tomar a decisao final. consultar o consulado da Area 
ou uma assistente soc1al. 

5. De acordo com o ponto 2.6. do referido despacho: 
«Os subsidios a filhos de emigrantes instalados em 
internatos: 
a) Nao abrangem os encargos inerentes a situa(:ao 

de inrernato. residfmcia e alimenta(:ao. que se 
manterao sobre a responsabilidade exclusive dos 
encarregados de educa(:ao. 

b) Nao sao atribuidos nos casos em que o pai ou a 
mae do a/uno tenham residencta em Ponugal. 
salvo se estiverem divorciados ou separados de 
pessoas e bens. rudicialmente ou de facto. e o 
responsavel pela educacao do aluno residir no 
estrangeiro». 

6. ~ condi(:ao de atribui(:ao destes subsfdios que os 
responsaveis pela educa(:ao do a/uno fa9am obriga
toriamente prova de que residem no estrangeiro. Essa 
prova pode ser feita mediante a exibi<;ao de: 
a) documento relativo aos descontos para os orga

nismos estrangeiros de prevtdencia: 
ou. em alternativa. 
b) documento bastante passado por entidade do 

pais onde se encontram. 
7. 0 presente regime de subsld1os nao e aplicavel aos 

filhos de portugueses residentes nos estados afri
canos de lingua portuguesa. visto que ja estao pre
vistas condi<;oes especiais para esses casos nos acordos 
de cooperacao com esses palses. 

(Oficio-Circular n.0 109/77 de Setembro de 1977. 
da lnspeccao Geral do Ensino Particular). 

Este imposto nao e definido pelo ramo de actividade 
dos proprietaries dos veiculos. nem pela sua situacao. apli 
cando-se. portanto. aos em1grantes que seram proprietaries 
dos mesmos velculos. 

A taxa anual deste imposto e de esc. 18 ooosoo. estando 
isentos os velculos autom6veis hgelfos m1stos. de peso bruto 
superior a 1 500 qui los. desde que dev1damente licenciados. 

Em princlpio. os autom6veis com matrlcula estrangeira 
que circulem em Portugal. ainda que por pequenos periodos. 
(por exemplo. no periodo das ferias). estao sujeitos ao paga 
mento do imposto de compensacao. Todavia. podera ser con
cedida a isencao transit6ria. desde que os respectivos pro
prietaries procedam ao dep6sito nos servicos de transito. dos 
documentos dos velculos. ficando estes. portanto. impedidos 
de circular em Portugal. Na altura do regresso ao estrangeiro. 
seri\o OS documentos devolvldOS. nao havendo Iugar ao paga
mento de qualquer imposto. 



Concessao do subsidio 
de desemprego 
aos trabalhadores 
desempregados 
em Portugal 

0 Decreto-l ei n.0 183/ 77. de 5 de Maio, ao mesmo 
tempo que reuniu a diversa l egisl a~;lio existente sobre 
subsfdio de desemprego, introduziu significativas me
lhorias neste subsldio. Os trabalhadores portugueses 
resident es no estrangeiro nlio t6m direito a este subsidio, 
mesmo que regressem a Portugal na situa~;lio de desem
prego. uma vez que a sua concesslio depende de deter
m inadas condi~;lles. Todavia. afigurando-se que o ass unto 
88 reveste de interesse para os emigrantes portugueses, 
quer por terem famil iares empregados em Portugal, 
quer por encararem a hip6tese de regresso ao Pais, 
ind icam-se, seguidamente, os pri ncipals aspectos do 
actual regime do subsld io de desemprego em Portugal. 

PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAlS DE ATRIBUic;:Ao 

1. A atribuu;:ao do subsld10 depende da verificar;ao dos 
seguintes pressupostos: 
a) Ter s1do trabalhador por conta de outrem nos 

ultimos doze meses a data do requerimento do 
subsldio: 

b) Ter capacidade para o trabalho; 
c) Estar disponlvel para o trabalho: 
d) Ser o desemprego involunttlrio. 

2. A capacidade consiste na aptidao para o trabalho 
aval iada pelos tecnicos competentes dos centres de 
emprego. 

3. A disponibilidade consiste na predisposit;ao para 
aceitar emprego convenie,,te e e comprovada atraves 
da inscric;;ao. como candidate a emprego. nos centres 
de emprego. 

CONDic;:OES GERAIS DE ATRI BUic;:Ao 

Sao condic;;oes gera1s de atrlbuic;;ao do subsidio: 
a) Ter estado empregado. em media. nos ultimos seis 

meses anteriores a data do desemprego. treze dias 
por mes ou ter trabalhado. em media e no mesmo 
periodo. vinte e quatro horas por semana. 

b) Estar obngatoriamente abrangido pelo regime geral 
da Previdencia ou ser s6cio efectivo das Casas do 
Povo e. em qualquer caso. desde que se tenha veri
ficado a entrada de contribuic;;oes. ou situar;ao a esta 

TOME NOTA 

equivalente. respeitantes a cento e v1nte dias de 
trabalho. nos dezono meses anteriores a data do 
desemprego. 

EXCLUSAO DO DIREITO 
AO SUBSIDIO DE DESEMPREGO 

1. Nao tern direito ao subsid10 de desemprego os tra
balhadores que se encontrem numa qualquer das 
seguintes situac;;oes. 
a) Os trabalhadores que tenham recebido indemni

zac;;oes relat1vas a ultima ou a anteriores cessac;;<ies 
de contratos de trabalho. mas apenas durante o 
numero de meses completes que resultar da divisaa 
dos montantes recebidos pelo saltlrio com brl~e 
no qual foram calculadas. • . 

b) 0 trabalhador. sem familiares a seu cargo. cilie 
tenha rendimentos medics mensais pr6prios iguais 
ou superiores a 60 % das remunerac;;oes mtnjmas 
garantidas estabelecidas no Decreto-Lei n.0 49/17. 
de 7 de Fevereiro: 

c) Os trabalhadores CUJO agregado familiar que cOn-i 
eles conviva em economia comum aufira. me 
media. «per capita». proventos iguais ou superiores 
a 60% da remunerac;;ao minima garantida. assegu
rando-se. todav1a. a cada agregado familiar o 
dobro das remunerac;;oes mln1mas garantidas: 

d) Os trabalhadores que se encontrem a receber 
subsldio pecun1ano. por doenc;;a ou maternidade. 
da seguranc;;a soc1al: 

e) Os trabalhadores que se encontrem a receber 
pensao de invalldez ou reforma. 

f) Os trabalhadores que tenham obtido. por si ou 
pelo seu agregado familiar. 1mportancias. a qual
quer titulo. nomeadamente heranr;as e lotarias. 
mas apenas durante o numero mteiro de meses 
que resultar da divisao daquelas importancias 
palo dobro das remunerac;;oes min1mas garantidas. 

2. Para efeito do disposto na allnea c) do numero ante
rior. nao se consideram proventos o abono de familia 
e prestac;;oes complementares 

CASOS EM QUE 0 DESEMPREGO 
SE CONSI DERA I NVOLUNTARIO 

1. 0 desemprego considera-se involuntario sempre que 
a quebra do vinculo jurfdico-laboral nao seja devi?~ 
a factos imputave1s ao trabalhador. 

2. Poderao ser equiparadas a situac;;ao de desemprego 
involuntario as suspensoes do contrato de trabalhci: 
sem garantia salarial. superiores a tnnta dias. mediante 
despacho do Secretario de Estado da Populac;;ao 
e Emprego 

3. A quahf1cac;;ao do desemprego como involuntario e 
referida ao ultimo emprego. mdependentemente da 
sua durac;;ao. desde que tenha decorrido o periodo 
experimental. 

4. 0 desemprego decorrente da cessac;;ao do contrato 
de trabalho por mutuo acordo das partes considera-se 
voluntano. 

5. 0 motive da cessac;;ao do contrato indicado pela enti-
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dade patronal nao e elemento decisivo para a quali 
ficacao do desemprego. 

6. 0 desemprego presume-se involuntario quando a 
aprecia<;ao do motivo do despedimento estiver com
provadamente pendente de conciliac;ao prevista na 
lei ou em instrumento de regulamenta<;ao colectiva 
de trabalho ou de decisao judicial. 

7. A pend en cia de concilia<;ao ou de decisao judicial e 
provada pelo trabalhador mediante documento emi
tido pela respectiva comissao de concil ia<;ao e julga 
mento ou tribunal do trabalho. do qual conste o 
objecto e o numero do processo. 

8. A passagem do documento referido no numero ante
rior pode ser solicitada verbalmente as entidades 
competentes e e isenta de quaisquer encargos para 
o trabalhador. 

0 QUE E PRECISO PARA REQUERER 
0 S UBSIDIO DE DESEM PREGO 

1. Para poder requerer o subsidio de desemprego. o 
trabalhador deve: 
a) Ser portador da declaracao da entidade patronal: 
b) Ser portador do cartao ou credencial da sua ins

titui<;ao de previdencia ou Casa do Povo; 
c) lnscrever-se como candidato a emprego no centro 

de emprego da area da respectiva residencia; 
d) Requerer pessoalmente o subsidio no centro de 

emprego indicado na alfnea anterior nos doze 
meses seguintes a data do desemprego. decla 
rando expressamente aceitar emprego conveniente. 

2. Em caso de recusa ou impossibilidade de a entidade 
patronal emitir a declara<;ao referida na alinea a) 
do n.0 1. pod era a mesma ser preenchida pelo sin
dicato de que o trabalhador for s6cio. ou. na falta 
de sindicato ou inscric;ao nele. por declarac;ao da 
lnspec<;ao do Trabalho ou da junta de freguesia do 
Iugar da presta<;ao de trabalho ou da residencia. 

M ONTANTE DO SUBSIDIO DE DESEMPREGO 
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1. 0 montante diario do subsidio sera igual a 75 % 
ou 60% das remunera<;oes mini mas garantidas fixadas 
na lei para os trabalhadores por conta de outrem 
a tempo completo. calculada na base de trinta dias 
de trabalho por mes. respectivamente com ou sem 
familiares a cargo. 

2. 0 montante global do subsidio calculado nos termos 
do numero anterior sera arredondado para a unidade 
de escudo imediata. 

3. Em caso algum o montante diario do subidio podera 
exceder 75% da ultima remunera<;ao diaria. 

4. Consideram-se a cargo qs familiares que nao tenham 
rendimentos mensais iguais ou superiores a 60% 
das remunerac;oes minimas garantidas e vivam na . 
dependencia econ6mica do trabalhador. presumindo-se 
como tais o conjuge nao separado de pessoas e 
bens. os fi lhos menores e os ascendentes que con
fi ram direito a abono de familia. 

5. 0 trabalhador pode fazer prova de que outras pessoas. 
ainda que nao familiares. se encontram a seu cargo. 
atraves de documento oficial id6neo. 

6. 0 montante fixado nos termos do n.0 1 manter-se-a 
inalteravel durante o periodo de concessao referido 
no artigo seguinte. excepto quando se verifique Casa
mento ou nascimento de fi lhos. desde que comuni
cados aos centros de emprego nos trinta dias poste
riores ao evento. 

PERIODO DE CONCESSA O 

1. 0 subsidio. pago mensalmente. sera concedido. em 
regra. durante o prazo de cento e oitenta dias. 

2. Os trabalhadores cujas idades a data da entrega do 
requerimento de subsidio sejam iguais ou superiores 
a 50. 55 e 60 anos. terao direito. respectivamente. 
a trezentos e sessenta. quinhentos e quarenta e sete
centos e vinte dias de subsidio. 

3. Decorrido o prazo de setecentos e vinte dias previsto 
no numero anterior. podera o trabalhador requerer 
antecipadamente a pensao de reforma a que tiver 
direito. 

4. Em qualquer das circunstancias referidas nos numeros 
anteriores. 0 subsidio nao e devido nos sete dias 
seguintes ao da data da entrada do requerimento. 

5. 0 prazo referido no numero anterior nao decorre 
durante o periodo em que o trabalhador receba pres
ta<;oes pecuniarias por doen<;a ou maternidade da 
seguran<;a social. 

PRORROGA<;AO DO PER IODO DE CONCESSAO 

0 periodo de concessao referido no numero anterior 
podera. excepcionalmente. ser prorrogado por mais cento 
e oitenta dias. desde que. cumulativamente. se verifiquem 
as seguintes condi<;oes: 

a) Falta de emprego conveniente; 
b) lnviabilidade de reconversao profissional. 

DEVERES DO TRABALHADOR 

1. Durante o periodo de concessao do subsidio. o tra 
balhador e obrigado a comparecer nas datas e locais 
que lhe forem determi nados pelo centro de emprego 
da area da sua residencia. 

2. Os trabalhadores tern o dever de comunicar ao res
pectivo centro de emprego. no prazo de cinco dias. 
a contar da data do evento: 
a) A obtenc;ao de todo e qualquer emprego ou 

ocupa<;ao. com indica<;ao da remuneracao corres
pondente; 

b) A incorpora<;ao no servi<;o militar: 
c) A concessao de subsidios por doen<;a ou mater

nidade: 
d) A concessao de pensao de invalidez ou reforma: 
e) A notificacao da decisao final dos procedimentos 

de aprecia<;ao do motivo de despedimento. 
3. 0 trabalhador devera sempre repor o quantitativa do 

subsidio indevidamente recebido. 
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Concessao 
de Abono de Familia 
e de prestar;oes 
complementares 
em Portugal 

0 Decreto- Lei n.0 197/77. de 17 de Maio veio regula
mentar. de forma integrada. o abono de familia e prestac;oes 
complementares dos trabalhadores da func;ao publica e dos 
trabalhadores abrangidos pelas caixas de previd~ncia e abono 
de familia. 

Como e natural. s6 t~m direito a estes beneficios os 
trabalhadores (nacionais ou estrangeiros) que trabalhem em 
Portugal. sendo ainda condic;ao de atribuic;ao do direito ao 
abono de familia a resid~ncia em territ6rio nacional dos fami
liares dos trabalhadores. 

Nao obstante. afigura-se que o assunto se reveste de 
interesse para os emigrantes portugueses que trabal ham no 
estrangeiro. Q11er porque tenham familiares a trabalhar em 
Portugal. quer porque pretendem regressar ao seu Pais. Assim. 
prestam-se. seguidamente. algumas informac;oes de caracter 
pratico sobre a concessao de abonos de familia e de pres
tac;oes complementares da seguranc;a social aos trabalhadores 
e seus familiares residentes em Portuga l. 

0 abono de familia sera. agora. atribuldo aos traba
lhadores em condic;oes de igualdade. independentemente do 
sexo e de serem ou nao chefes de familia. acautelando-se 
apenas. eventuais cumulac;oes. Foi generalizado. tambem. 

TOME NOTA 

ao abono de ascendentes o reg•me de manutencao em caso 
de morte dos trabalhadores. 

As prestac;oes complementares. un1formizadas em rela
c;ao tis da previd~ncia sao designadamente. subsld•o de casa
mento: subsldio de nascimento: subsidio de aleitac;ao: subsidio 
de funeral: subsidio vitalicio. 

A Portaria n.0 271 /77. da mesma data fixa o montante 
mensal do abono de familia por descendente. em 240S00 e 
por ascendente a cargo em 1 OOSOO. 

No caso de ascendentes. cons1deram-se a cargo do 
trabalhador os ascendentes que nao tenham rendimentos 
pr6pnos superiores a 1400S00 ou 2800S00. tratando-se de 
urn casal de ascendentes. 

Sao fixados tambem os quant1tauvos a atribuir pelos 
diversos subsldios. Assim: 

1. Subsidio de casament~ . 
2. Subsidio de nascimento 
3. Subsidio de aleitac;ao : 

2000S00 
1500S00 

a) 250S00 mensais. no caso de amamentac;ao materna; 
b) 250SOO mensais. acrescidos de complementos em 

produtos alimentares ate ao valor de 150SOO 
mensais. nos casos de insufici~ncia de amamen
tac;ao materna devidamente comprovada; 

c) atribuic;ao exclusiva de produtos alimentares direc
tamente ou mediante reembolso do respective 
custo. nos casos de impossibilidade de amamen
tac;ao materna devidamente comprovada. 

4. Subsidio de funeral 2000S00. atnbuido de uma s6 
vez pelo falecimento aos familiares com direito a 
abono de familia. ou do cOnjuge (se por este nao for 
devido) ou do pr6prio trabalhador. 

5. Subsldio vitalicio a atribuir mensalmente tendo em 
atenc;ao os grupos etarios: 
a) 250S00 ate aos 18 anos de idade: 
b) 500S00 a partir dos 18 anos: 
c) 750SOO a partir dos 35 anos ou antes. na falta 

de pai ou mae. 
0 subsldio vitalicio e atnbuldo em relac;ao a descen

dentes ou equiparados enquanto sofreram de doenc;a prolan
gada ou de incapacidade para o exerclc•o de qualquer act•
vidade. 
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AOS NOSSOS LEITORES 

,• 

.A correspondencia dos nossos leitores para esta revista deve ser 
dirigida para a seguinte morada: 

Revista «25 DE ABRIL - COMUNIDADES PORTUGUESAS)) 
Secretana de Estado da Emigra<;:ao 
Palac1o das Necessidades. 1.0 piso 
largo do R1lvas 
lisboa · Portugal 

Encontro-me imigrado em Franr;:a. e fui agora 
informado de que estao a dar um milhao de francos 
a quem queira regressar definitivamente ao seu Pais. 
Aqui apenas me souberam dizer que esta soma nos 
era entregue no Pais a que pertencfamos. Pedia por 
isso o favor de me explicar onde nos e entregue e por 
que meio de pagamento: ao mesmo tempo gostaria 
de saber quais serao os meus direitos perante a Caixa 
Medico Soctal. ou seja. que transferencias sera preciso 
fazer. Tambem agradecia que me informassem do 
segumte: minha filha tirou a cana de condur;:ao aqui 
em Franr;:a. e gostaria de saber o que e preciso para 
a tornar valida em Portugal. visto que tambem ela 
tenciona regressar definitivamente. 

.· 
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J. C. (Fran<;:a) 

A indemnizac;Ao prevista para a viagem de 
regresso a Portugal 6 paga por cheque antes 
da partida, no total de 825 francos por pessoa. 
Por essa ocasiAo o senhor assina urn conjunto 
de fichas que lhe dAo direito 6 resid6ncia legal 
em Franc;a durante 15 dias. As mesmas fichas 
devem ser conservadas cuidadosamente e leva
das para Portugal a fim de serem apresentadas 
no Consulado de Franc;a em Portugal, mais 
pr6ximo da residencia ou na Delegac;Ao do ONI 
(Rua Vale do Pereiro n. 0 14, Lisboa), onde lhe 
serll entregue o quantitativo previsto para a 
«aide au retour>> (10 mil francos). 

No caso de se decidir pelo regresso defi
nitivo a Portugal aconselhamo-lo, antes de 
partir, a dirigir-se ao Consulado da llrea a que 
pertence, pedir o certificado de bagagem que 
6 preciso apresentar na fronteira para isenc;Ao 

das taxas alfandegllrias. De qualquer modo, 
seria prudente, antes de tomar a decisilo final , 
consultar o consulado da llrea o u uma assis
tente social. 

Ouanto ao problema da carta de conduc;Ao 
de sua filha, enviamos-lhe a nota informativa 
sobre o assunto, nota que entretanto foi jll 
publicada em numero anterior da Revist a 
(n.0 22, pllg. 43) . 

Tenho 24 anos. encontro-me em Franr;:a. mas 
porque os meus documentos caducaram sou obngado 
a regressar daqui a tres meses. Como e que posso 
arranjar emprego a f. na regiao de Viseu? Oueria com
prar um tractor. mas nao tenho o dinheiro suficiente. 
nem tenho cana. a qual aqui nao e preciso para con
duzir tractores e maquinas agrfcolas e af sim. t por 
isso que Portugal nao pode andar para a frente. 

A . F. G. (Fran<;:a) 

Muito embora tendo presente as actuais 
dificuldades no mercado nacional de trabalho, 
poderll contactar o centro do Servic;o Nacional 
de Emprego, Avenida Alberto Sampaio, n.0 12 
- Viseu. solicitando esclarecimentos quanto ells 
possibilidades de emprego. Ouanto ao desejo 
de obter ajuda econ6mica para a compra de 
tractor, aconselhamo- lo a expor a sua situac;Ao 
ao lnstituto de Reorganizac;Ao Agrllria- Rua 
Rodrigo da Fonseca, 41 - Lisboa. Confirmamos 
que de acordo com o Decreto- Lei n.0 266 de 
10 de Abril 6 exigida a carta de conduc;Ao para 
conduzir tractores, nAo sendo necessllrio, no 
entanto, fazer prova de saber ler ou escrever. 



OS LEITORES ESCREVEM 

Na minha terra tenho uma casa. para a qual estou 
pagando a renda. e onde tenho a minha mobilia e todos 
os utensllios domesticos. Essa casa foi. segundo me 
dizem. vendida a outra pessoa. a qual diz que me poe 
wdo na rua. Ora eu nao tenho outra casa. e gostaria 
de saber se sou mesmo obrigado a sair de 1/J como 
esse senhor diz. e ainda por cima sem qualquer 
indemnizar;ao. 

A . J . R. (Aiemanha) 

De acordo com o disposto no C6digo Civil 
(art. 0 1093 n .o 1 allnea i) o senhorio pode resol 
ver o contrato de arrendamento (ou seja. obter 
o despejo da casa) se o arrendatario conservar 
o predio desabitado por mais de um ano, con
secutivamente ou, sendo o prlldio destinado a 
habita<;:ao. nao tiver nele resid~ncia permanente. 
habite ou nao outra casa, pr6pria ou alheia. 
0 arrendatario (o senhor) pode evitar a acc;:ao 
de despejo se. na sua ausAncia, permanecerem 
no predio os seus familiares (nomeadamente, 
os parentes ou afins na linha recta ou ate ao 
3.0 grau da linha colateral). Caso nAo se encon
trem a residir na habitac;:Ao os referidos fami
liares, sugerimos que, se considerar oportuno, 
chegue a um acordo com o senhorio a fim de 
evitar a possfvel acc;:Ao de despejo. 

Sou herdeiro de uma nascence de agua de rega. 
mas um vizinho. igualmence herdeiro da mesma. plan
tou- lhe eucaliptos em volta. Per;o que me informem 
quancos metros e que os eucaliptos tem de estar afas
tados de uma nascence de agua. que e publica. e se 
os outros herdeiros tem direito a fazer-lhe arrancar 
os eucaliptos. 

M . S. T. V. (Sui<;a) 

Nos termos do Decreta- Lei n.0 28039, de 
14 de Setembro de 1937, e proibida a plan
tac;:Ao ou sementeira de eucaliptos. bem como 
de outras especies arb6reas igualmente nocivas. 

a menos de 20 metros de terrenos cultivados 
e a menos de 30 de nascentes. terras de cultura 
de regadio, muros e predios urbanos. 

As plantac;:oes ou sementeiras feitas em 
contravenc;:Ao do disposto no numero anterior. 
poderao ser arrancadas a requenmento dos inte
ressados. dirigido a CAmara Municipal. que. em 
princlpio, mandar6 executar o arrancamento. 

Consideram-se interessados legftimos os pro
priet6rios e usufrutuarios dos terrenos, nas
centes. terras de regadio. muros e predios 
urbanos. 

0 requerimento referido no n.0 2 devera 
ser apresentado na Secretaria da CAmara Muni
cipal. indicando o fundamento legal do pedido, 
a especie (no caso. eucaliptos) e o numero 
das 6rvores a que respeita, denomi nac;:Ao, situa
c;:Ao e limites da propriedade em que estiverem 
radicadas, nome e residAncia do seu proprie
t6rio ou possuidor. A letra e a assinatura do 
requerente serao reconhec idas autenticamente 
por not6rio. 

Comprei uma propriedade com casa de habitar;ao 
e terreno. Foi celebrado concrato-promessa de venda 
e dei a quantia de 100 contos de sinal. no anode 1975. 
Ja fez dois anos. mas o dono efectuou nova venda. 
fazendo as escrituras para o casetro que Ia estava. 
0 papel de promessa de venda tinha prazo. para mim. 
a 20 de Dezembro de 1975. e a venda ao caseiro 
verificou-se a 15 do mesmo mes e ano. Ainda estou 
sem os 100 contos que tinha dado de sinal. e parece-me 
que agora tenho direito ao dobro. 

J. M. T. (Fran<;a) 

Pelos elementos que nos indica. verificou-se. 
efectivamente. falta de cumprimento do con
trato-promessa de compra e venda por parte 
do promitente vendedor. podendo V. Ex.8 actuar 
j udicialmente contra o indivlduo exigindo a 
devoluc;:Ao do sinal em dobro. Esclarecemos 
contudo que nao se encontra nas atr ibuic;:oes 
desta Secretaria de Estado proceder. por via 
judicial. a defesa dos intereses dos emigrantes. 

ASSINE E DIVULGE A REVISTA 

2& 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
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CIRCUITO DE CINEMA DA SEE 
Em cada numero da revista passamos a publicar 

informa~;oes sobre alguns dos principais filmes portu
gueses realizados nos ultimos anos. lniciaremos esta 
serie com «Brandos Costumes», do qual apresenta
mos as fichas tecnica e artistica, bem como um resumo 
do argumento. 

BRAN DOS 
COSTUMES 
FICHA TECNICA 

Realiza<;ao: Alberto Seixas Santos 
Argumento: Alberto Seixas Santos 

Luisa Neto Jorge 
Nuno J udice 

Ano de produ<;ao: 1972/73 
Dialogos: Luisa Neto Jorge 
Musica: Jorge Peixinho 
Fotografia: Acacia de Almeida (cor I Eastman) 

FICHA ARTISTICA 

Luis Santos . . 
Dalila Rocha 
Isabel de Castro 
Sofia de Carvalho 
Cremilda Gil 
Constan<;a Navarro . .. 

RESUMO DO ARGUMENTO : 

pai 
mae 
filha mais velha 
fi lha mais nova 
empregada domestica 
av6 

0 realizador empregando uma tecnica de alternancia de 
situa<;oes - retrospectivas de «actualidades» sabre a vida 
politica do regime salazarista e cenas quotidianas da vida 
duma familia pertencente a media burguesia - estabelece 
urn paralelo entre a gl6ria e o fim do regime do ditador Salazar 
e o autoritarismo caseiro do chefe da familia. 

As rela<;oes das duas fi lhas - entre si e entre elas e os 
pais. a av6 e a empregada domestica - traduzem as dife
ren<;as das gera<;oes e as influencias que as mesmas vao 
sofrendo face ao regime fascista. ate a queda deste com a 
morte do ditador. a qual. de certo modo. poderia simbolizar 
o fim do paternalismo e autoritarismo tradicional dos pais 
nas familias portuguesas. 

ULTIMA HORA 

Como notfcia de ultima hora informamos que. em rela<;ao 
a lista de fi lmes divulgada no numero anterior. poderao ser 
acrescentados os seguintes titulos: 

«Can<;ao de Lisboa» 
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Alberro Seixas Santos. 
realizador de «Brandos 

CostumeS>> 

Jmagens do filme 
«Brandos Costumes» 

«A Aldeia da Roupa Branca» 
«As Duas Causas» 

cujas fichas tecnica e artistica serao divulgadas no pr6ximo 
numero. Muito embora nao se tratem de produ<;oes recentes 
-antes pelo contrario- o facto de serem considerados 
«classicos» do cinema nacional justif ica a prioridade que lhe 
e dada 



-------AVISO AOS ASSINANTES DA REVISTA-------
Solicita-se aos assinantes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas». o favor 
de observarem o seguinte: 

1. Toda a correspondencia deve ser enviada para Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas»- Secretaria 
de Estado da Emigrac;ao - Palacio das Necessidades, 1.0 Piso. largo do Rilvas. lisboa - Portugal. 

2. Os documentos para pagamentos (cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc.) devem ser dirigidos a SECRETARIA 
DE ESTADO DA EMIGRA<;AO. 

3. Nao esquecer que o destinatario e o remetente devem ser escritos em. letra bem legfvel. de preferencia em maiusculas. 

PRECO DAS ASSINATURAS 
12 NOMEROS 

Portugal e Espanha 

Outros parses (excluindo Franc;:a. A lemanha. Belgica. 
Luxemburgo. Holanda. Suf<;:a e lnglaterra) 

300$00 

400$00 

----As importl!ncias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira. 

MUlTO IMPORTANTE 

• A expedi<;:ao da revista para fora de Portugal e feita por via aerea . Nos pre<;:os das 
assinaturas estao inclufdos os partes de correio. 

• Sempre que mude de residencia ou deseje receber a revista noutro local. comunique 
o mais rapidamente possfvel. 

• Nas renova<;:oes de assinatura. informe. sempre que possfvel. desde quando e assinante. 

-------·-----------------~ 

Oueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» da Secretaria de 

Estado da Emigra<;:ao. Para o efeito. envio a importancia de .. .... . .. ... $ ..... . 

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

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

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

PA[S .. ... . .... ..... ... . . .. .. 
'• . ...... •.····· · ············ ·· · · .... ······· ·· ···. · · ... . 

I Preencha este cupao. recorte-o pelo 
I tracejado e envie-o. juntatnerte com 
I a importancia respectiva para: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 

Palacio das Necessidades. 1 .0 Piso 
largo do Rilvas 
Lisboa - Portugal 



LOGO 'A PARTIDA A TAP RECEBE-0 COMO NA SUA TERRA! 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO PARA: 

PORTUGAL CONTINE 

ACORES 

EMADEIRA 

TRANBPDRTEB 
A~IIEOS PDRTUDUE&E& 
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