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OESTINOS Hot as (TMG) 
Ftequitncias C. onda 

OESTINOS Ho••• (TMG) 
Fr~quincias C. onda 

(KHz) ( metro s) (KH z) (metros) 

Venezuela 00.00·02.30 11875 25 Angola 11.30-12.00 
21700 13 

{Segunda·feira a s~bado) {Segunda·fei ra a s~bado) 17 880 16 

19.30-20.00 
15340 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 

Eslados Unidos da Am~nca. 01.00-03.00 11935 25 
Canad' e Frota Bacalhoeira (L este) 6025 49 15340 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 
17880 16 

Europa 04.00·06.00 6185 48 (Segunda·feira a s~bado) 

(Segunda a sexta ·feira) 9740 30 20.00-20.30 15340 19 

18.30·20.30 6025 49 
17880 16 

9740 30 
(Domingos) 12.00-12.30 21700 19 

6025 49 17880 16 

(Domin~os e s~bados) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 9740 ~ 19.30·20. 15 17880 16 
18.30·20.30 6025 49 14.30-18.00 21700 13 

9740 30 

Macau. Timor e Auslt"ia 09.55-10.55 21700 13 Guin~ e Cabo Verde 13.30-1 4.00 21495 13 
(Segunda·feira a s~bado) 21735 13 (Segun da·feira a s~bado) 20.30-21.00 15 125 19 

(Dom ingos) 09.25-10.55 21700 13 (Domingos) 13.30· 14.00 21495 13 
21735 13 20. 15·21.00 15125 19 

14.30-18.00 21700 13 

s. Tom~ e Principe 11.00-11.30 
21700 13 

(Segunda·feira a s~bado) 17 880 16 India (Segunda-:e ira a s~bado) 15.00-15.45 17895 16 

19.00-19.30 15340 19 Brasil 22.30·01.00 11 790 25 
17880 16 (Segunda-fei ra a s~bado) 11840 25 

. 
(Domingos) 11.00-1 1.30 21700 13 21700 13 

17880 16 (0o)l1i ngos) 14.30-18.00 15125 19 

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

14. 30· 18.00 21700 13 11840 25 
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A no 
No primeiro dia de 1978 o ?residence da Republica. 

general Ramalho Eanes. dirigiu ao Pals atraves da 
Radio e da Televisao, a tradicional mensagem de Ana 
Novo. Apresentamos a seguir. na Integra, o texto da 
mensagem: 

«Portugueses 
0 dobrar de mais um ano na vida de um povo 

que conta por seculos a sua presen9a na Hist6ria e 
por si s6 motivo suficiente para que este primeiro 
dia de 1978 seja para todos os portugueses um dia 
de serena reflexao. 

Este ano que hoje principia encontra Portugal 
perante graves dificuldades. 

Desajustamentos sociais de grande amplitude. como 
o desemprego actual em Portugal e na Europa, tornam 
mais inseguras as sociedades onde o trabalho cons
titui a (mica garantia de sobrevivencia para a genera
lidade dos cidadaos. 

Em Portugal, o ano findo foi ainda assinalado por 
outras realidades de forte incidencia negativa· infla9ao. 
deficiente assistencia medico-sanitaria. desarticula9a0 
do ensino, irregularidades no abastecimento de pro
dutos essenciais.» 
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0 Presidents da Republica 
durante a leiturs da tradiciona/ 

menssgem de Ano Novo 
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A CRISE ECON OMICA E FINANCEIRA 

«A crise econ6mica e financeira assumiu em 1977 
proporc;;6es preocupantes. apesar da evoluc;;iio favo
ravel da produc;;iio industrial. das receitas de turismo 
e das remessas de emigrantes. 

Em termos globais. a situac;;iio reflecte-se hoje 
num ja intoleravel defice da balanc;;a comercial. que 
exige perigoso recurso ao credito externo. cada dia 
mais dificil de se obter. ou a venda das nossas reservas 
de ouro. 

A subida do custo de vida e as distorc;;oes e desvios 
em materia fiscal influenciaram negativamente a quali
dade de vida de muitos portugueses. agravando em 
certos casos a desigualdade das condic;;oes de exis
tencia.>> 

PASSOS IMPORTANTES DADOS EM 1977 

«No entanto. deram-se em 1977 passos impor
tantes para a pacificac;;iio da sociedade portuguesa e 
para a estabilizac;;ao de areas fundamentais da nossa 
vida colectiva 

Concluida a legit imac;;iio de todos os 6rgiios do 
poder. foi possivel normalizar o funcionamento das 
instituic;;oes democraticas e estabelecer o equ ilibrio 
das respectivas competencias. 

No dominic econ6mico conseguiu-se um consi
deravel avanc;;o na clarificac;;iio do sistema. Publica
ram-se normas fundamentais. como a lei da reforma 
agraria. a lei que delimita o sector publico e o sector 
privado. a lei que fixa os criterios das indemnizac;;oes. 
Formalizou-se o pedido de adesiio a C. E. E .. que pres
supoe para a nossa economia um modo de funciona
mento em mercado e com crescente abertura ao exterior. 

Observou-se ainda progressiva consolidac;;iio da 
confianc;;a no sistema financeiro. que se reflectiu no 
elevado cresci men to dos dep6sitos ba ncarios. t tam
bern de assinalar o inicio da recuperac;;iio do investi
mento.» 

CLIMA DE PAZ SOCIAL 

«No dominic !aboral. o ano caracterizou-se pela 
manutenc;;ao de um relative clima de paz social. Foi 
positiva a evoluc;;iio da produtividade. com reduc;;iio 
do absentismo. melhoria da disciplina !aboral e nitido 
abrandamento dos conf litos de trabalho- facto que 
merece ser assinalado. sobretudo porque coincid iu com 
quebra do poder de compra dos salaries. 

Em relac;;iio ao processo de consolidac;;iio das ins
tituic;;oes e principios democraticos. distinguirei a tarefa 
realizada a nivel legislative. em particu lar a que visou 
adaptar o regime juridico a nova filosofia constitucional. 
em materia de direitos. liberdades e garantias.» 

AS FOR<;AS ARMADAS. 
SUPORTE DA DEMOCRACIA 

«As Forc;;as Armadas. pelo seu comportamento ao 
Iongo deste periodo. constituiram -se em suporte efec
tivo da democracia. Progrediu o processo de recon
duc;;iio das Forc;;as Armadas ao seu perfil hist6rico. 
com adopc;;iio de medidas tendentes ao reforc;;o da 
sua disciplina. a reafirmac;;iio do principio da hierar
quia. e a permanente salvaguarda da coerencia apar
tidaria da instituic;;iio militar. 

No plano internacional. as relac;;oes de Portugal 
alargaram-se e intensificaram-se em 1977. podendo 
mesmo dizer=se que tiveram llD'l desenvolvimento impor
tanto no quadro da Penins'GTa. no ambito da N. A. T. 0 .. 
na aproximac;;iio da Europa e na cooperac;;iio com os 
novos paises de expressiio portuguesa. 

Portugueses: 
Uma ideia paternalista do Estado. heranc;;a do 

passado recente. poderia conduzir- nos a transferir 
para o sistema de 6rgiios que exercem o poder politico 
o dever de pensar. decidir e executar os grandes objec
tives nacionais.» 

1978 : 0 ANO DE ARRUMAR 
A NOSSA CASA 

«Pelo contrario. em qualquer caso. mas sobretudo 
nas circunstancias que o Pais atravessa. e ao nivel 
das atitudes individuais e colectivas dos cidadiios que 
se hiio-de observar as grandes mudanc;;as. 

Nesta quadra do ano e natural sent irmo-nos ainda 
mais perto uns dos outros. mais iguais entre n6s. mais 
solidarios. mais fraternos. 0 Natal. sintese de grande 
parte da cultura do nosso povo. explica este senti
mente de unidade que. vinculando-nos a todos. enJac;;a 
mais fortemente os emigrantes- cada um dos por
tugueses repartidos pelo mundo. 

Mas nunca como hoje foi necessaria a comunhiio 
do povo portugues entre si e com a sua pr6pria hist6ria. 
Cidadiios do mundo. pouco tempo a nossa dispersao 
nos tern deixado para nos debruc;;armos sobre n6s. 
E chegada a hora de o fazermos. t inadiavel que o fac;;a
mos. 1978 tem de ser. e precise que seja. o ano de 
arrumar a nossa pr6pria casa.» 

AUMENTO DA PRODU<;AO. 
CRIA<;AO D E RIQUEZA 

«Sem um esforc;;o colectivo imediato no dominic 
do aumento da produc;;iio correm gravissimo risco os 
beneficios ja conquistados. bern como a sua extensiio 
aos que ainda nao puderam usufrui-los. 

Sem acrescida contribuic;;iio de cada um para a 
criac;;iio de riqueza continuarfamos a descer a escada 
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do empobrecimento e do endividamento, rumo a um 
patamar em que a nossa soberania estaria amea<;ada. 

Nao poderemos veneer simultaneamente todas as 
dificuldades que defrontamos.» 

OBJECTIV OS NACIONAIS PRIORITARIOS 

«Compete- nos seleccionar os objectives nacionais 
prioritarios. 

Com real ismo e determina<;ao teremos de avan<;ar 
em 1978 nos dominies da organiza<;ao e funcionamento 
da nossa economia. na melhoria da administrac;:ao 
publ ica. no aperfeic;:oamento dos servi<;os de educac;:ao. 
no aumento da eficacia dos servi<;os de saude e na 
multiplicac;:ao de habitac;:oes condignas. 

Para o saneamento da nossa economia sera neces-

sario eliminar gradualmente as indeterminac;:oes que 
subsistein. lmportara definir regras claras e coerentes 
em pontos fundamentais como estes : 

- Incentive a poupan<;a e ao investimento; 
- Equipara<;ao das empresas dos sectores publico 

e privado. quando concorrentes; 
- lntervenc;:ao disciplinadora do Estado: 
- Financiamento das empresas por capitais pr6-

prios e pelo recurso ao sistema de cred ito; 
- Elim inac;:ao de mecanismos paralelos de decisao; 
- Condic;:oes do exercicio da func;:ao de gestao; 
- Motivac;:ao material dos empresarios e dos qua-

dros; 
- Consti tui<;ao e interven<;ao das organizac;:oes dos 

trabal hadores; 
- Aplicac;:ao das leis que protegem os direitos 

dos trabalhadores.» 

Os membros do Conselho da Revolv980 apresentam cumprimenws de Ano Novo ao Presidente da Republica. no Palacio de Belem 

Em nome do Governo. o Primeiro-ministro. acompanhado por membros do sev Ministerio. apresentou cumprimemos ao general Ramalho Eanes. 
no inlcio deste ano 
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MU DANCA RADICAL 
DO APARELHO DE ESTADO 

«t tambem inad•flvel uma reforma administrativa 
seria. profunda e global Nova estrutura. nova organi
za<;ao. nova gestao. novos conce•tos de carreiras e 
quadros. nova dinamica - e uma mudan<;a radical 
que se espera e exige para d•gn•flca<;ao da fun<;ao e efi
cacia do aparelho de Estado. S6 um sector publico 
administrative dotado de flexibilidade. acreditado pela 
competencia. desburocratizado e expedite possibilitara 
a Portugal a d1nam1ca que permita ultrapassar a fron
teira da estagna<;ao. 

Esta reforma profunda e a critica aberta. mas objec
tiva e fundamentada dos 6rgaos de comunica<;ao 
social contribuirao por sua vez para extirpar do apa
relho de Estado o virus resistente da corrup<;ao.>> 

o compromisso politico das for<;as responsaveis pelo 
programa de Governo e administra<;ao. que contenha 
a previsao das ac<;oes fundamentais de recupera<;ao 
financeira e econ6mica e de melhoria dos servi<;os 
essenciais. e que promova a intensifica<;ao do trabalho 
nacional na execu<;ao desses objectives. Um Governo 
estavel e eficaz podera assim assegurar as condi<;oes 
de exito de uma politica que se harmonize com a 
vontade democratica do povo ponugues e sirva verda 
deiramente os seus interesses.» 

A RECONSTRU<;AO DO PAIS 

«Os meios de comunica<;ao social devem desem
penhar um papel fundamental na cria<;ao de um esp!-· 
rito colectivo adequado a vastidao do projecto de 
reconstru<;ao do Pais - projecto que exig ira grande 

0 Nuncio Aposto/ico. decano do corpo dip/omAtiCO acredllado em Lisboa. apresenta cumprimentos de Ano Novo ao general Ramalho Eanes. em 
cenmoma que decorreu no PalACIO da Ajuda 

OS SERVICOS SOCIAlS BASICOS 

«Por outro lado. o Pais exige a correspondencia 
entre o esfor<;o financeiro despendido com os servi<;os 
sociais bflsicos Educa<;ao. Saude e Previdencia
e a sua organiza<;ao e funcionamento. E sera preciso 
come<;ar i med iatamente um esfor<;o de reorganiza<;ao 
que a)uste esses servi<;os aos meios atribuidos e as 
necessidades de toda a popula<;ao portuguesa. 

0 problema da habita<;ao tera de ser encarado. 
em 1978. com um ntmo e uma flexibilidade de reali
za<;ao que perm1tam reduzir drasticamente a penuria 
de casas e que promovam a mtegra<;ao no circuito 
legal do esfor<;o que s6 tem encontrado saida atraves 
da constru<;:ao clandestina » 

0 NOVO GOVERNO 

<<A const1tu1<;ao do novo Executive devera reflectir 

coragem. esfor<;o de inova<;ao. capacidade criativa. 
tenacidade e determina<;ao. 

Portugueses: 
Evoco as comunidades dispersas para repetir. como 

e preciso fazer em rela<;ao as coisas essenciais. que a 
solidariedade dos «ausentes» e condi<;ao necessaria 
a estabiliza<;ao da democracia em Portugal. 

Lembro a coopera<;ao internacional para dizer que 
nao podemos prescindir do apoio financeiro de ter
ceiros. 

Mas insisto em que dependem de n6s as trans
forma<;oes suficientes que permitam antecipar a jus
ti<;a para todos. 

1978 podera ser. se todos quisermos. o ano de 
arranque para a recupera<;ao da nossa economia. 

Temos a nossa frente a perspectiva de um con
sense para as medidas de salva<;ao nacional que a 
situa<;ao do Pais torna agora imperativas.» 
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llvaro Cunha/ (PCP) Freitas do Amerel (CDS) Sousa Franco (PSD) 
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M6rto Soares. secret6rio -geral do PS 
e Prtmelfo-mtmstro tndtgt/ado para a forma~ao 

do II Governo Consmucional 

.. 

Portugal hoje 

Negocia~Oes 
para a forma~io 
do II GOVERNO 

CONSTITUCIONAL 
Tendo em atenr;ao o resultado das 

consultas aos panidos politicos com 
represencar;ao parlamencar. e depois de 
ouvido o Conselho da Revolur;ao. 
o Presidence da Republica des1gnou 
o secretario-geral do Panido Socialista 
para encetar as diligencias necessiJrias 
a formar;ao do II Governo Consmu
cional. Nos diversos comunicados pos
teriormente em1tidos pela Pres1denc1a 
da Republica- tendo como objectivo 
informar o Pals sabre o andamenco 
das conversar;oes - . e saliencado que 
o novo Governo devera ter garancido 
<wm apoio parlamencar est/Jvel e 
coerente» para exercer as suas funr;6es. 

Nos dias que se seguiram a sua 
nomeacao para a tarefa de formar o 
II Governo Constitucional. Mario Soa
res teve reunioes com Freitas do Ama
ral (CDS). Alvaro Cunhal (PCP) e Sousa 
Franco (PSD). ao mesmo tempo que 
iam sendo conhecidas as repercussoes 
de tal nomeacao. 

Assim. para Ant6nio Re1s - d1ngente 
parlamentar do PS e membro da dele
gacao socialista que partlcipou nas 
negoc1acoes com os outros part idos -. 
«O Partido Socialista nao teve outra 
alternativa que nao fosse aceitar ter 
de indicar o nome do dr Mano Soares 
para formar Governo>>. Ant6nio Re1s 

sublinhou tambem que o seu partido 
estava consciente da responsabilidade 
hist6rica que lhe cabia e que. uma 
vez ma1s. colocava o interesse nacional 
acima dos interesses partidarios. 

Amaro da Costa (CDS) declarou a 
imprensa que a designacao de Mario 
Soares nao constituia surpresa. sendo 
natural que o Primeiro- ministro indi
gitado fosse uma personalidade do PS. 
Alias. ja num encontro anterior. Mario 
Soares e Freitas do Amaral tinham 
chegado. nesse aspecto. a um certo 
entendimento nos pontos essenciais. 

0 PCP. atraves de um comunicado 
da Comissao Polit ica do seu Comite 
Central. insistiu «na sua prontidao em 
participar na elaboracao de uma pla
taforma na base de quatro pressupos
tos: o respeito pela Constituicao. o res
peito pelos 6rgaos de soberania. 
a manutencao dos limites entre as 
diversas formacoes econ6micas (sector 
nacionalizado. sector privado. unida
des colectivas de producao. coopera
tivas. empresas em auto-gestao) e a 
garantia das liberdades e direitos dos 
cidadaos em territ6rio nacionah>. 

Finalmente. para o PSD. em comen
tario feito pelo seu secretario-geral. 
Magalhiies Mota. a situacao apresen
tava-se de modo diferente: «Nao foi 
nomeado um Primeiro-ministro. foi ape
nas indicada uma pessoa para fazer 
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Aspecto de uma das reunioes entre delegar;;oes do PSD e do PS um dos encontros entre 
representantes do PCP e do PS 

8 

conversac;oes com vista a lormac;ao do 
II Governo Constitucional». Magalhaes 
Mota acrescentou ainda que desse 
facto resultavam duas consequencias 
importantes: e que ainda nao existia um 
acordo programatico que permitisse a 
nomeac;ao de um Primeiro-ministro e. 
deste modo. a nova lase do processo 
de lormac;ao do II Governo Constitu
cional. constituia uma prova clara de 
que era necessario ultrapassar. em 
definitive. a f6rmula governativa PS
-independentes. ou qualquer outra 16r
mula que se traduzisse nos mesmos 
resultados. 

CONTACTOS INTERPARTIDARIOS 

As relac;oes entre alguns partidos 
passaram. tambem. por nova lase neste 
periodo. 

Assim. o PSD decidiu suspender as 
relac;oes mantidas com o CDS. den
tro dos acordos denominados «Con
vergencia democratica». firmados em 
Junho do ano passado. entre os dois 
partidos. 0 CDS contrapos. na altura. 
que nao reconhecia qualquer funda
mento para as queixas e criticas do 
PSD. 

Na actividade partidaria que depois 
se desenvolveu ha a destacar as impor
tantes reunioes do Secretariado Nacio
nal e da Comissao Directiva do PS. 
que analisaram as possibilidades de 
estabelecer uma plataforma governa
tiva estavel ate 1980. A Comissao 
Directiva ratilicou a politica de aber
tura. ja aprovada pelo Secretariado 
Nacional do PS e. consequentemente. 
o Partido Socialista veio a abanconar 
a sua estrategia de nao-alianc;as. para 
aceitar que num Governo «de base e 
responsabi lidade PS. seja admit ida a 
entrada de personalidades pertencentes 
a outros partidos». 

VOTO DE CONFIANI;A 
EM MARIO SOARES 

Nessa reuniao da Comissao Direc
tiva do Partido Socialista. foi aprovado 
um voto de conlianc;a em Mario Soa
res. para que este prosseguisse nas 
tarefas da formac;ao do novo Governo. 

0 presidente da comissao perma
nente do PSD. Sousa Franco. subli
nhou depois de um encontro que 
manteve com Mario Soares. que nao 
se haviam atingido resultados especi
ficos e que o seu partido estava dis
posto a participar abertamente nas 
negociac;oes. embora com esta perspec
tiva: «Ou estamos no Governo ou 
estamos na Oposic;ao». 

..... 



Ao mesmo tempo. prosseguiam os 
dialogos entre a delegac;:iio do PS 
_ constituida· por Jorge Campinos. 
Jaime Gama e Ant6nio Reis - e as 
representac;:oes do PCP e do PSD. 
Por outro lado Mario Soares teve uma 
reun iao com Freitas do Amaral. 
seguindo-se encontros entre delega
c;:oes dos respectivos partidos. Freitas 
do Amaral acentuou. nessa altura. que 
a crise se estava a arrastar demais e 
que era necessario dizer ao Presidente 
da Republica e ao Pais» se havia ou 
nao possibil idades de acordo». Nessa 
reuniao. foram inventariados alguns 
problemas e confirmados os pontos 
ja anteriormente acordados. deba
tendo-se tambem questoes essenciais 
em que ainda nao se tinha chegado 
a acordo. ou seja. aquelas que se refe
riam a «materias programaticas. em 
especial materias financeiras» e uma 
outra que dizia respeito «fl articulac;:ao 
entre os diferentes acordos previstos». 

Por outro lado. Carlos Brito. um dos 
representantes enviados pelo PCP fls 
reunioes com a delegac;:ao do PS. 
declarou que «Se tornava necessaria 
uma f6rmula governativa e uma com
posic;:ao pol itica do Governo que dem 
garantias de execuc;:ao de uma plata
forma politica». considerando como 
elemento determinante dessa plata
forma «uma politica de recuperac;:ao 
econ6mica que exige um esforc;:o nacio
nal. em que a participac;:iio dos traba
lhadores e decisiva». 

Posteriormente. um dos delegados 
do PSD a conferencia com os socialis
tas. afirmou a imprensa terem sido 
encontrados «pontos de convergencia. 
muito embora existam ainda pontos 
de desacordo». acentuando que o seu 
partido continuava a defender a cons
ti tu ic;:ao de urn Governo tripartido e 
que. portanto. o PSD insistia na exclusao 
do PCP. 

POSSIBILIDADES DE ACO RD O 

No momento em que fechamos a 
Redacc;:ao deste numero. pode con
cluir-se. ap6s a reali zac;:ao dos ultimos 
encontros partidarios - e. em espe
cial. ap6s as reunioes da Comissao 
Nacional do PS. por urn lado. e do 
Conselho Nacional do CDS. por outro 
-que teriio ficado reforc;:adas as pos
sibilidades de estabelecimento de um 
acordo que permita. em breve. a for
mac;:ao do II Governo Constitucional. 

De facto. o Conselho Nacional do 
CDS - o qual. entre outros pontos. 
discutiu a formac;:ao do novo Governo-

Portugal hoje 

Deleg;J1;;6es do CDS e do PS debatem as possibilidades de estabelecimento de um acordo que 
permita a forma980 do II Governo Constitucional 

mandatou o secretariado nacional da 
sua Comissao Politica para «prosse
guir as negociac;:oes com o Partido 
Socialista. com vista a encontrar solu 
c;:oes para a saida da crise». 

Acrescente-se que. em Faro. esteve 
tambem reunido o Conselho Nacional 
do PS D - contando com a presenc;:a 
inesperada de Sa Carneiro - que apro
vou as normas de funcionamento do 
Congresso Extraordinario. a realizar no 
lim de Janeiro. nao se tendo registado 
alterac;:oes de fundo quanto a posic;:ao 
deste partido em relac;:iio a uma pos
sivel plataforma governativa. 

Tambem Alvaro Cunhal. discursando 
num comicio do PC P. em Sacavem. 
insistiu numa plataforma com o PS 
e subli nhou: «Temos uma palavra a 
dizer sobre a constituic;:ao do Governo. 
Defendemos urn Governo que esteja 
em condic;:oes de apl icar a plataforma 
e nao e de acreditar que uma plata
forma PS/PCP possa ser realizada por 
ministros CDS». 
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A imagem documents o estado em que f1cou 
o interior ( plateia e camarores) do T eatro 
D. Maria II. ap6s o inc~nd10 que desvastou 
o ediflcio. em 1 de Dezembro de 1964 

0 interior do Teatro. no die em que se 
concluiram as obras de restauro 

Fachada prmc,pa/ do Teatro 0 Mana II 
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Port ugal hoje 

Teatro D.Maria II 
De acordo com um diploma 

publicado no «Diario da Republica». 
o Governo decretou a entrada em 
funcior).amento do Teatro D. Maria II . 
em regime de instala<;:iio ate a 
publica<;:iio da respectiva lei orga 
nica. portanto transitoriamente. 
0 referido regime de instala<;:iio 
vigorara por um periodo de dois 
anos. prorrogavel anualmente me
diante despacho do Primeiro 
-mm1stro. Durante esse periodo 
aquele Teatro sera gerido por uma 
direc<;:iio constituida por tres mem
bros. 

Ainda segundo o mesmo 
diploma. o Teatro D. Maria II 
tem por missiio. nomeadamente. 
«defender e difundir a cultura tea 
tral portuguesa. na salvaguarda e 
e expansao da Lingua Patria e na 
preserva<;:iio do patrim6nio artis
tico. bem como formar e estimular 
novas gera<;:oes de dramaturgos. 
actores. encenadores. decoradores 
e tecnicos de teatro». 

Compete-the tambem «apresen
tar obras teatrais pertencentes ao 
patrim6nio nacional e novas 
cria<;:oes susceptiveis de enrique
cer esse patrim6nio. assim como 
estimular por todos os meios a 
qualidade de novos originais por
tugueses. aos quais dara a neces
saria protec<;:iio e divulga<;:iio». 
t ainda objectivo do Teatro Nacio
nal D. Maria II «procurar a divul
ga<;:iio de obra teatral de Gil Vicente 
em todos os seus multiplos aspec
tos. facilitando o seu acesso a 
um publico tao vasto quanto pos
sivet. e apresentar pe<;:as ou ciclos 
de pe<;:as que melhor documentem 
periodos bem determinados do 
teatro portugues. da segunda 
metade do seculo XVI ao nosso 
tempo». 
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As 
reservas 
das 

albufeiras 

Duas vistas aereas de albufeiras situadas no rio Cavado 
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As reservas hfdncas das afbufeiras. 
elevavam-se. em fins de Dezembro 
passado. a 80 par cento da sua capa
Cidade max1ma de armazenagem. as 
14 albufe,as do s1stema primario 
- aquele que fornece a produr;;ao 
basica e nac1ona/ da energia elec
mca - unham nesse periodo o equi
valence a quase 1800 m!lhoes de KWh. 

Assim. encontravam se praticamente 
ao nlvel max1mo de armazenagem. as 
albufeiras de Guilhofrei (a 100 por 
cento). a de Vilarinho das Furnas. a 
de Venda Nova. a de Salamonde. a 
da Cani~ada e a mais imoortante do 
sistema. a do Alto Rabagao. A albu
feira do Cabril. no rio Zezere. a segunda 
ern importllncia. e as de Castelo de 
Bode e da Lagoa Comprida. na Serra 
cia Estrela. estavam ainda aquern da 
sua capacidade maxima. No seu con
junto. a percentagem de producao 
hldrica atingida foi de 86 por cento. 
ficando reduzida a 14 por cento a 
producao de energia tl!rmica: a expor
ta~ao. ao abrigo do regime de trocas. 
atingiu cerca de 55 milhoes de quilo
vatios 

,. 

Os valores mais altos foram regis
tados em Mar~o e Abril de 1977. 
meses em que as reservas armaze
nadas subiram a quase 2200 mllhoes 
de KWh - o equivalente a 96 por 
cento da capac1dade total -. numero 
elevadiss1mo se for comparado com 
o valor aungido em Setembro de 1976: 
28 por cento 

No Alentejo e no Algarve. a situa~ao 
das albufeiras do SIStema de regadio 
e semelhante. pois as reservas das 
13 albufeiras e represas que o cons
utuem t~m aumentado consideravel
mente. Oepois dos meses de seca do 
Verao de 1 976. as reservas neste sis
tema elevavam se a 48 por cento da 
sua capacidade total (quase 500 mi
lhOes de metros cubicos de agua). 

Como se esperam ainda grandes 
quantidades de chuva no perfodo de 
Fevereiro a Abril. parece nao haver 
necessidade de recorrer a restri~oes 
durante este ano. quer quanto ao 
consumo de energia electrica. quer 
quanto a agua necessaria para as 
regas de Verao. Torna-se por isso per
feuamente possfvel reduzir ao minimo 
a produ~ao de energia tl!rmica. 

Portugal hoje 

Novos 
cacilheiros 

Nos estaleiros portugueses estao a 
ser construidos 12 «cacilhelfOS» para 
a «TRANSTEJO». empresa publica que 
assegura as carreiras fluviais entre Lis
boa e a margem sui do Tejo. 

Este empreendimento. que constitui 
a primeira fase da renovar;;ao camp/eta 
da frota daquela empresa p6blica. foi 
entregue aos estaleiros de S. Jacinto 
( Aveiro) ea «Argibav» ( Alverca). ficando 
a primeira empresa com seis unidades 
para construir e a segunda com as 
outras seis. em conjunto com a Foz
nave (Figueira da Foz) . 

Os navios come~adio a ser entre
gues brevemente. ao ritmo de uma 
unidade de dois em dois meses. estando 
este prazo de entrega dependente das 
industrias subsidiarias estrange1ras. que 
fornecerao 40 a 50 por cento do 
material a empregar na constru~ao. 

Por este motivo e para obviar a 
situa~oes que normalmente encarecem 
a produ~ao nacional neste sector. sera 
criado um Gabinete Nacional de Pro-

J¢Ctos. que terti por objectivos a dis
~hbui~ao racional dos projectos de 
constru~ao naval e o estabelecimento 
duma maior colabora~ao entre os esta
leiros portugueses e as industrias afins. 

Segundo os especialistas. os novos 
«cacilheiros». a construir em Alverca. 
apresentarao boa estabilidade. bom 
poder de manobra e aprecifwel nivel 
de conforto. Cada urn deles podera 
transporter nos seus tres pisos 
- coberta, tombadilho e conves
cerca de 500 passageiros (391 senta
dos). Os barcos possuirem equipamento 
moderno. incluindo um propulsor de 
proa para facilitar a manobra de atra
ca~ao. instrumento inedito neste tipo 
de navios e cuja instala~ao. face fls 
correntes e aos ventos do Tejo. se 
justifica plenamente. 0 comprimento 
total dos «cacilheiros» l! de 31.35 
metros e a largura maxima de 7.25 
metros. com um deslocamento de 
214.5 toneladas. uma velocidade de 
11 n6s e uma borda fora de agua de 
um metro e dez. 

Estes «cacilheiroS'Ii. actualmanre am sarvi~o no Tejo. lfliO ser subst1tuldos pelas novas umdades 
em constru~8o nos astalairos de S Jacmto e de Alvarca 
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Aspecco geral das salinas de A veiro 
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As 
salinas 

de 
Aveiro 

Os proprietarios das salinas de A veiro 
enfrentam graves dificuldades. oca
sionadas pelas grandes e persistentes 
chuvadas que tem caldo nos 11/timos 
meses. Por este motivo e ainda por 
causa das fortes ventamas que as 
acompanharam. abriram-se grandes bre
chas nos muros de suporte das salinas 
da regiao. tendo-se tornado bastante 
dificif o trabalho. uma vez que as aguas 
da ria enrram e saiem livremente. impe
dindo a format;ao dos «tabuleiros». 

Sabendo que o Governo concedeu 
subsidios aos agricultores afectados 
pelas cheias do Vale do Mondego. 
os proprietaries das salinas tern vindo 
a desenvolver esfort;:os no sentido de 
conseguir que as entidades oficiais 
efectuem as obras de reconstrucao 
dos muros de defesa das salinas. , 

Numa exposi<;:ao dirigida ao Pre
sidente da Republica. os citados pro
prietarios esclarecem que a produ<;:ao 
anual de sal e de 60 mil toneladas. 
num valor de 32 mil contos. nela se 
ocupando cerca de 800 trabalhadores. 
durante cinco meses. a que se devem 
juntar outros mil ligados a actividades 
do sector (transportes fluviais e rodo
viarios. rede de comercializa<;:ao. duas 
fabricas de higieniza<;:ao de sal. etc.) 

Neste documento revela-se ainda 
que se encontram abandonadas mais 
de 55 por cento das 272 marinhas 
existentes naquela zona. numa altura 
em que a procura do produto aumenta 
e em que se fazem exportat;:oes para 
o Zaire e Finlandia. tornando-se urgente 
produzir mais sal para satisfazer as 
necessidades das novas industrias qui
micas portuguesas. 

Portugal hoje 

Duas imagens 
do complexo fabril 
da F!SIPE 

Produ~ao 
de 
fibras 
acrilicas 

A «FISIPE». unidade industrial pro
dutora de fibras acrflicas. inaugurada 
em 1976. terminou o seu primeiro 
ano de actividade com mais de nove 
mil toneladas de produt;ao. no valor 
de 650 mil cantos. o que corresponde. 
em mais de dois tert;os. a uma efectiva 
economia de divisas. ' 

Situada no Barreiro. esta grande 
unidade industrial resultou da asso
ciat;:ao da CUF (Companhia Uniao 
Fabril) com uma empresa japonesa 
que forneceu a tecnologia. 

Urn dos objectivos prioritarios da 
empresa - o qual esta a ser plena
mente atingido- e contribuir para 
que o sector textil nacional l[e torne 
aut6nomo. substituindo importat;:oes no 
que respeita a fibras acrilicas. De facto. 
a boa qualidade da materia produzida 
tern tido grande aceita<;:ao tanto nos 
mercados internos como externos. tendo 
ate sido exportadas pequenas quanti
dades de fibras (para a Espanha. Sue
cia. Belgica. Hungria e Mo<;:ambique). 
em regime experimental. 

Por esse motivo. e com o fim de 
antecipar o aumento de produ<;:ao ja 
previsto. a «FISIPE» procedeu a um 
aumento de capital de 380 para 500 
mil contos. Por outro lado. encon
tram-se em fase final os estudos para 
fazer chegar a produ<;:ao anual c!ls 
21 mil toneladas (actualmente e de 
12 mil e quinhentas toneladas) e para 
a amplia<;:ao da gama de fibras pro
duzidas. Este projecto que envolve 
investimentos da ordem dos 500 mil 
contos e devera estar concluldo em 
1980. proporcionara uma economia 
de divisas de. pelo menos. 350 mil 
contos por ano. 

Para concretizar a sua polftica de 
presta<;:ao de servi<;:os. a «FISIPE» tern 
participado em diversos certames da 
actividade textil. nomeadamente na 
«PORTEX». feira de dimensao inter
nacional que teve Iugar no Palacio 
de Cristal (Porto). em Setembro pas
sado. e onde foram expostos produtos 
acabados. confeccionados com Iibras 
acrilicas. tais como malhas. alcatifas. 
tapetes. tecidos decorativos. cortinados. 
cobertores e estofos. 
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Breves 
ESTALEIROS DE VIANA 

Aos Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo foi concedido um subsldio 
de 375 mil contos. Presentemente, os 
estaleiros de Viana tAm em carteira 
encomendas de seis navios para arma
dores estrangeiros, o que permitir(l 
a ocupac;Ao dos seus 1800 trabalha
dores at6 fins de 1979. 

AEROPORTO DA PORTELA 

Estllo a decorrer os estudos des
tinados ao projecto do alargamento 
do aeroporto da Portela, tendo como 
objectivo satisfazer as necessidades 
crescentes do tr6fego allreo da capi 
tal. Paralelamente, estllo em curso 
pianos relativos ao futuro maior aero
porto do Pals, que se situarll, prova
velmente, na regillo ao sui do Tej o 
e cuja entrada em funcionamento se 
prevll para o ano de 1990. 
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Portugal hoje 

INTERCAMBIO 
DAS CASAS DO POVO 

Realizou-se, nas cidades da Horta, 
Angra do Herofsmo e Ponta Delgada, 
o cd lntercAmbio Ac;oriano de Casas 
do Povo)), organfzado pela Junta Cen
tral das Casas do Povo. Uma caravana 
composta de diversos grupos das 
Casas do Povo de S. Miguel deslo
cou-se lis ilhas de S. Jorge, Gracfosa, 
do Pfco, do Fafal e da Tercefra, para 
nelas realizer sess6es culturais, recrea
t ivas e desportivas. 

PLANO DE VIAc;AO RURAL 

Lanc;ado pela Junta Aut6 noma das 
Estr adas, o Plano de Viac;llo Rural 
n.o 1 t em como grande objectivo a 
realizac;llo de 128 obras em estradas 
municipais. Essas obras, no valor 
de 900 mil contos, englobam a cons
truc;Ao de 535 km de estradas e a 
pavi ment ac;ao de mais 131 km, ser
vfndo umas 547 povoac;6es que no 
seu conjunto tem perto de 140 mil 
habitantes. 0 Plano, jfl aprovado e 
cujos projectos estao a ser adjudf
cados, deverfl estar concretfzado at6 
fins de 1980. 

ELECTRIFICAc;Ao RURAL 

A electrfficac;ao das freguesias ru
rais do Pais c·ontinua a processar- se, 
encontrando-se 91 ,9 por canto jft 
electrificadas. Os distritos de Lisboa 
e de Setubal sao os unicos que regis 
tam cem por cento, apresentando o 

de Viana do Castelo, com 75 por 
canto das suas freguesias electr ifi 
cadas, a situa c;llo mais desfavorflvel. 

FABRICA DE FIB RA DE VIDRO 

A CUF (Companhia Uniao Fabril) 
estft a construir, no Barreiro, uma 
f ftbrica que poderft tornar Portugal 
auto-suficiente em fibre de vidro. 
A fflbrica, a primeira do Pals no 
sector, utilizar(l matllrias-primas na
cionais e a sua produc;ao de fibra de 
vidro destina-se II indust ria de plfls
ticos reforc;ados. 

I:UF 
CAIXAS DE CR£DITO AGRICOLA 

Foi recentemente eleita uma comis
sAo provis6ria para desenvolver esfor
c;os no sentfdo de vir a ser criada, 
em breve, a Federac;llo Nacional das 
Caixas de Crlldito Agricola Mutuo. 
Essa comissao, elefta por setenta das 
142 cafxas de credito agricola exis
tentes no Pals, jft iniciou o difllogo 
com organismos oficiais, propondo-se 
elaborar um projecto de organizac;llo 
da Federac;llo Nacional e redigir os 
respectivos estatutos. 
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CARACAS 
Centro 
para 
emigrantes 

Foi inaugurado. em Caracas. um 
«Centro para os lmigrantes». Este 
Centro foi concebido pelos bispos 
da Venezuela - que para este tim 
organizaram uma Comissao Cat6-
lica Venezuelana das Migra<;:oes
e possui uma equ ipa social ao 
servi<;:o dos imigrantes. os quais 
serao ajudados independentemente 
da sua ra<;:a. religiao. nacionalidade 
ou ideolog ia politica. A cria<;:ao 
deste servi<;:o e part icu larmente 
oportuna. pois podera contribuir 
para resolver diversos problemas 
existentes no referido pais. no que 
se refere a estadia de imigrantes 
ilegais. 

Entre as diversas tarefas que se 
imp6s. o Centro tem em vista. 
num.a primeira etapa. a informa<;:ao 
e assistencia no plano juridico. 

Comunidades portuguesas 

o auxilio a obten<;:ao de emprego. 
o desenvolvimento de aspectos 
socio-culturais. assim como estu
dar o fen6meno migrat6rio e a sua 
coordena<;:ao. Numa segunda etapa 
preve-se a colabora<;:ao com ·orga
nismos privados e religiosos inte
ressados em conceder alojamento 
temporario aos imigrantes. 

Homenagem 
a 
Peter 
Francisco 

Segundo noticiou o semanario 
«Portuguese Times». editado em 
New Bedford. a «Sociedade dos 
Descendentes de Peter Francisco» 
portugues que se distinguiu por 
feitos her6icos durante a guerra de 
independencia dos Estados Uni 
dos -. em colabora<;:ao com a 
«Portuguese Continental Union». 
lan<;:ou uma campanha para obten
<;:ao de fundos destinados a res
taura<;:ao completa da casa onde 
viveu Peter Francisco. a «Locust 
Grove». situada em Buckingham 
County (Virginia) . 0 ci tado jornal 
recorda que tais donativos sao 

FRANf;A 
problemas de ensino 

0 ultimo numero de «Presem;:a Portuguesa». revista mensa! para a comuni
dade portuguesa residence neste pals. com especial divutgat;:ao em toda a regiao 
parisiense. publicava na sua sect;:ao «Correio dos Leitores». um pertinence apelo 
sob o titulo «Vma Esco/a num Armazem». texto que reproduzimos na Integra por 
ser prova simtomatica da capacidade de solidariedade e organizat;:ao das nossas 
comunidades. pese embora as condit;:oes adversas com que por vezes tem de lutar: 

«Como os filhos dos imigrantes sao bem. isto ja nao e maul Pondo ainda 
inteligentes. em considerat;:ao que foram ensinados 

lsto acontece num Iugar de Frant;:a por uma s6 professora 70 e tal criant;:as 
em Elencourt. em ensino misto de 7•. 2•. 3.•. 4.•. 

Existe uma escola num simples arma- 5• e 6.• classes. mais ainda os atunos 
zem que o meu patrao muito genero- tem na totalidade 4 horas de aulas 
samente emprestou para funcionamento a 4.•-feira e 4 horas ao sabado. e 
de escola portuguesa. No ano pas- certo que este ano a senhora profes-
sado, 76-77 fizeram exame da 4 .• sora ja nao ensina a 6.• classe. mas 
classe a volta de 30 alunos. nao ficou h/J que considerar que o numero de 
nenhum distinto. mas todos ficaram alunos e superior ao do ano anterior. 

legalmente considerados como 
contribui<;:ao para uma obra de 
interesse publico. podendo. por 
isso. ser deduzido ao lmposto 
Federal. 0 «Portuguese Times» 
apela a comunidade portuguesa 
dos EUA para que envie os seus 
donativos. apoiando esta iniciativa. 
para a seguinte morada: «Portu 
guese Continental Union - Peter 
Francisco Dound» I 889. Boylston 
Street. Boston- Mass. 02115. 

Es~udo sobre 
a1ntegra~ao 
dos 
portugueses 
nos EOA 

A Brown Un iversity. em cola 
bora<;:ao com a Southeastern 
Massachussetts University. levou a 
efeito um estudo sobre a integra
<;:ao dos emigrantes portugueses 
nos EUA. Para o efeito. estudan
tes do Departamento de Ciencias 
Politicas daquelas universidades 
realizaram inqueritos nas areas de 
Fox Point e South End. em New 
Bedford. 

Uma pergunta: sera que as enti
dades escolares estejam ao corrente 
deste facto? E nao criem mais um 
Iugar duma professora para que os 
alunos possam ter aulas todo o dia 
de quarta-feira e todo 0 dia de sabado 
ou nao h/J professoras no desemprego? 
Oue possibilidades terao estas criant;:as 
de aprender? Seria bom que se res
peitasse o que se escreve. o decreto
-lei n.0 486!75 de 4 de Setembro 
e o despacho n.o 72!77 de sua Ex.• 
o Secretario de Estado de Adminis
trat;:ao Pedag6gica: 

1 Iugar. 17 alunos; 
2 lugares. 65 alunos: 
3 lugares. 65 alunos; 
4 lugares. 96 alunos; 
5 lugares. 125 alunos: 
Mais de 5 lugares. 25 alunos por 

professor ( ... ). 

Jose Nogueira ROQUE.» 
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Associa~io dos 
Portugueses 
de Sarthe 

Cerca de 3 mil portugueses residem actualmente 
na regiao francesa de Sarthe. constituindo a maior 
comunidade estrangeira da zona. Oriundos. na sua 
maioria. do norte e do interior do Pais. os portugueses 
da regiao de Sarthe desenvolveram esfor9os. durante 
varios anos. para concretizar urn projecto por todos 
acarinhado: a cria9ao de uma associa9ao que. numa 
base de solidariedade e interdimbio. pudesse servir 
os seus interesses culturais e recreativos. Em meados 
de 1964. os nossos compatriotas conseguiram obter 
o apoio de urn grupo de franceses. tendo sido criada 
uma associa9ao luso-francesa da qual. anos depois. 
sairia a «Associa9ao de Cultura e Promo9ao dos Por
tugueses da Sarthe». reconhecida oficialmente pelas 
autoridades francesas em Novembro de 1975. mas 
ainda sem sede pr6pria. 

0 passo seguinte foi agora concretizado: na pre
sen9a de 500 participantes. o Consul de Portugal em 
Tours procedeu a inaugura9aO da sede da «Associa9aO 
Cultura e Promo9ao dos Portugueses da Sarthe». 
cerim6nia a que estiveram presentes o adjunto do 
presidente da municipalidade. o conselheiro comuni
tario e o delegado departamental para a anima9ao 
cultural. Na ocasiao. foi organizada uma testa tipica
mente portuguesa em que participou o Grupo de Dan9as 
e Cantares Folcl6ricos dos Portugueses de Tours. 

Com a abertura desta sede (20. Avenue Jean 
Jaures I 72100 - Le Mans). a Associa9ao dos Por
tugueses da Sarthe inicia uma nova etapa da sua 
actividade. mantendo-se fiel aos objectives que esti 
veram na base da sua forma9ao: facilitar a promo9a0 
social. profissional e cultural dos emigrantes portu 
gueses; desenvolver e defender a cu ltura portug uesa; 
proporcionar actividades recreativas; transmitir informa-
96es de interesse geral e cooperar com outras asso
cia96es e organismos publicos franceses. 
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Comunidades portuguesas 

Ana Gouveia 
tocografada . 
numa rua da Lisboa 

II Miss 
Portugal I Australia II 

«Ana Gouveia. «Miss Comuni
dade Portuguesa da Australia». 
esteve recentemente em Lisboa. 
tendo sido recebida pelo secreta 
rio de Estado dos Neg6cios Estran
geiros e Emigrac;;ao. Joao Lima. 
e pelo presidente da Camara Muni
cipal de Lisboa. Aquilino Ribeiro 
Machado. Ana Gouveia seguiu 
depois para a Madeira. deslo
cando -se posteriormente ao Bra-

sil. a convite da comunidade 
madeirense residente naquele pais. 

Com 1 5 a nos de idade. a jovem 
conquistou. em Sydney tres titu
los: «Miss Portugal» - no con
curso organizado pelo Madeira 
Clube- «Miss Comunidade da 
Radio Portuguesa e Brasileira» e 
«Miss Comunidade Portugal -Aus
tralia». Ana Gouveia nasceu na 
aldeia do Canic;;o. localidade pr6 -
xima do Funchal. tendo emigrado 
para a Australia quando tinha ape
nas 5 anos de idade. 

Em diversas entrevistas e decla-

rac;;6es a imprensa da capital. a 
jovem Ana Gouveia sublinhou a 
capaeidade de iniciativa da comu
nidade portuguesa residente na 
Australia. salientando a existencia 
naquele pais de sete associac;;6es 
portuguesas. Embora tanto ela 
como os seus pais nao viessem 
ha dez anos «a terra do seu nas
cimento». e apesar de gostar muito 
de viver na Australia. Ana Gouveia 
afirmou. com convicc;;ao. querer 
continuar a ser portuguesa. 

Ana Gouveia ao ser 
recebida pelo secre
tario de Estado dos 
Neg6cios Estrangei 
ros e Emigra<;iio. 
Joiio Lima 
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Comunidades portuguesas 

Levar 
a cultura 

portuguesa 
ao Canada 

Jose Carlos Ferreira e Sousa. em declarar;;6es ao «Di/irio de Notfcias» 

A escritora Manuela de Azevedo em 
recente artigo inserido numa das edi
t;:6es do matutino «Diario de Noticias». 
fez referencia a estadia. em Lisboa. de 
Jose Carlos Ferreira e Sousa. portugues. 
natural da Nazare e actualmente resi 
dente no Canada. como um dos mais 
activos promotores daquilo que podera 
vir a ser a criat;:ao de uma associat;:ao 
cultural luso-canadiana. Jose Carlos 
Ferreira e Sousa residiu em alguns pai
ses da Europa. tendo-se posteriormente 
fixado naquele pais. Ai frequenta uma 
Universidade. acumulando esta acti
vidade com as funt;:oes de funcionario 
consular e delegado da Secretarla de 
Estado da Emigrat;:ao. Nas declarat;:oes 
de Jose Carlos Ferreira e Sousa. reco
lhidas por Manuela de Azevedo. des
tacam-se alguns dados importantes 
para o reconhecimento da necessidade 
urgente em criar estruturas associa
tivas de intercambio cultural entre o 
nosso Pais e os portugueses resi
dentes no Canada. 
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Cita-se. a titulo de exemplo. o caso 
da comunidade portuguesa de Onta
rio onde. dos cerca de 100 mil resi
dentes. 1 0 mil frequentam a escola 
e elevado numero terao no presente 
ano acesso a Universidade. Regista-se. 
a prop6sito. a seguinte afirmat;:ao da
quele delegado da SEE: 

«As entidades oficiais canadianas. 
partindo do principia de que os emi
grantes pagam impastos iguais aos 
nacionais. poem a sua disposi9ao ver
bas consideraveis. que geralmente. cada 
col6nia utiliza em favor. claro, da 
cultura do seu pals. A Espanha e a 
ltalia sao as mais operosas. As suas 
manifesta98es culturais. a varios nfveis, 
atingem enorme interesse. E. se e certo 
que Portugal nao pode fazer despesas 
de representa9ao cultural. o mesmo 
nao se dira dos portugueses do Canada 
que. devidamence organizados. podem 
assumir responsabilidades de certo 

vulto material. como transporte de 
obras de arte. para exposi98es de 
livros, etc.. sem esquecer a presen9a 
de equipas tecnicas que acompanhem 
essas exposh;oes e de individualidades 
de cultura para levar ali testemunhos 
das nossas actividades culturais.» 

No citado artigo. e de destacar a 
afirmat;:ao de que nao fa ltam no Canada 
homens da Universidade. intelectuais. 
filhos de portugueses. gente que deseja 
auscultar a nossa cultura para melhor. 
ate. conhecer e amar a Patria dos 
portugueses, os quais. recorde-se. na 
provincia do Ontario. sao uma cen 
tena de milhar. Salientando o papel 
relevante desempenhado pelas bibl io
tecas canadianas - algumas com sec
t;:oes para portugueses. destacando-se 
como mais importante a «Charles R. 
Sanderson»-. Jose Carlos Ferreira e 
Sousa nao deixou de acentuar que 
as lacunas existentes no ambito cul
tural nao se compadecem com estas 
pequenas achegas c ircunstancia is. 
tanto mais necessarias quanta e enorme 
o desejo de contactos culturais. de 
qualidade. com Portugal. 

A prop6sito. Jose Carlos Ferreira 
e Sousa salientou a determinado passo 
desta entrevista : 

«Ouanto a teatro, dir-se-a que ne
nhuma companhia de qualidade visitou 
ainda Toronto: que nao funciona Ia 
qualquer grupo de teatro amador tam
bem represencativo: que nao se conhe
cem textos portugueses. lsto, em con
traste com o que se passa nas col6nias 
de emigrantes de outros paises. prin
cipalmente a italiana. a inglesa e a 
espanhola. 

Em todo o caso. neste panorama 
sombrio. h8 uma pequena restea de 
sol portugues. levado as magnlficas 
bibliotecas do Canada. que sao as 
sessoes de cinema e de diapositivos. 
Uma vez por semana. as crian9as 
«vao aos filmes». documentarios que 
elas muito apreciam. sobre o Museu 
dos Caches. as feiras. a fruta, a faina 
no Douro fluvial. filmes que sao segui
dos com o maior interesse por alunos 
e professores. tanto portugueses como 
outros de lingua inglesa.» 

Manuela de Azevedo fina liza a reco
lha destas declarat;:oes. salientando que 
Jose Carlos Ferreira e Sousa teve 
contactos. em Lisboa, com diversas 
instituit;:oes culturais, levando consigo 
o projecto estimavel de lant;:ar. em 
Toronto. as bases de uma associat;:ao 
de amizade e cultura luso-canadiana. 

--
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A ilha do Pico. vista da cidade da Horta 

ESPECIAL 

ores 
0 arquipelago dos Ac;:ores, situado em pleno Atl§ntico, a cerca de 1500 km a oeste da costa 

europeia e quase 4000 km da costa leste americana, e constituido por nove ilhas, num total de 2330 km 2 

e 291 000 habitantes, segundo o censo de 1970, alongando-se de 25° a 31° de longitude oeste e de 
36° 55' a 39° 43' de latitude norte. A ilha mais importante e a de Sao Miguel com 747 km2 de superficie 
e 150 000 habitantes, seguida pela llha Terceira, com 397 km2 e 70 400 habitantes, sendo a mais pequena 
a do Corvo, com 17 km2 e 470 habitantes. 

AS ORIGENS 
DO ARQUIP~LAGO 

0 arquip61ago 6 de origem 
vulcAnica, formado a partir da 
acumulac;:Ao de muitas cente-

nas de metros de espessura 
de materiais variados, produ
zidos por varias erupc;:6es . 
Neste arquip61ago, ao contra
rio do que sucede na Madeira 
onde nAo ha noticia hist6rica 
de qualquer erupc;:Ao, as ilhas 
de SAo Miguel, Terceira, SAo 

Jorge. Pico e Faial foram tea
tro de erupc;:6es posteriores 
ao seculo XV. A oeste do Faial 
vem-se inserir o ultimo epis6-
dio eruptivo - o vulcAo dos 
Capel in hos -acentuando 
ainda mais o promont6rio que 
na ilha se formava deste lado. 

De origem submarine. nascido 
a pouco mais de urn qui16-
metro da costa. em fins de 
Setembro de 1957, em breve 
se ligava a terra firma por urn 
istmo que, sucessivamente 
alargado, chegou a ultrapassar 
quil6metro e meio de largura. 
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Pa1sagens bem carac -
terlsticas do arqwpe
lago ar;oriano 

CLIMA 

Pela posic;:lo em latitude. 
o arquip61ago dos Ac;:ores estll 
sujeito a um clima ocellnico. 
Os Ac;:ores sAo conhecidos na 
metereologia por terem dado 
o nome ao anticiclone subtro
pical do AtiAntico Norte. 
0 anticiclone 6, pols. o prin
cipal factor de influ6ncia no 
estado do tempo. 

A itha de SAo Miguel &Kem
plifica bem o clime ac;:oriano: 

chuva variando de 1000 mm. 
nas plataformas baixas da ilha. 
junto ao litoral. a mais de 
1880 mm. nos macic;:os erupti
vos. sempre em func;:llo da 
altitude e da manor exposic;:llo 
a oeste. 

Em Ponta Delgada chove. 
em m6dia. 188 dias por ano. 
contra 65 no Funchal, 99 em 
lisboa. 155 no Porto; a tem
peratura m6dia anual 6 de 17.4° 
com um mllximo em Agosto 
de 22°, e um mfnimo em Feve
reiro de 14.2°; no lnverno. 
por6m. devido aos ventos for
tes e Ill grande humidade. hll 
uma sensac;:Ao de frio mais 
intenso do que o correspon
dent& Ill temperatura indicada 
pelo termometro. 
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POVOAMENTO 
E FLORESTACAO 

Tal como a Madeira. todo 
o arquiplllago ac;:oriano era 
deserto quando comec;:ou a ser 
povoado palos portugueses. em 
meados do s6culo XV. Por 
ordem cronol6gica as primei
ras ilhas a serem ocupadas e 
valorizadas foram Santa Mar ia, 
Silo Miguel e Terceira. Embora 
com intervalos de tempo dife
rentes. entre o reconhecimento 
e a ocupac;:Ao efectiva. a colo
nizac;:llo foi intense e rflpida. 
notorialmente em SAo M iguel 
e Terceira. Em todas as ilhas. 
os primeiros estabelecimentos 
humanos fixaram-se ao Iongo 
do l ito rat; o interior. devido 
ao relevo e ao revestimento 
vegetal. so mais tarde come
c;:ou a ser desbravado e siste
maticamente ocupado. 

0 aspecto das ilhas que se 
apresentava aos primeiros po
voadores era o de uma extensa 
cobertura de densas florestas 
de cedro. faia e Ioureiro. bem 
como de arbustos de pequeno 
porte. como as urzes e muitas 
variedades de fetos; aspecto 
muito diferente daquele que 
as ilhas hoje apresentam. Em 

todas et •• s a acc;:Ao do homem 
foi intensa e os resfduos dessas 
betas mates apenas subsistem 
no fundo das grutas de mais 
diflcil acesso e. certamente. 
mesmo assim alteradas. As ilhas 
onde a degradac;:Ao florestal 
foi mais intense no Corvo. 
Graciosa e T erce ira; hoje 
encontram-se quase despidas 
de flrvores. Assim. a cobertura 
vegetal teve de ser seriamente 
encarada. fazendo-se a intro
duc;:llo de numerosas esp6cies 
que. espalhando-se por todas 
as ilhas. nllo tardaram a tomar 
a feic;:llo de subespontllneas. 
Estas especies vieram um 
pouco de todo o mundo. 
devendo Ill Austrfllia a sua maior 
percentagem: entre etas a con
teira. o incenso. a faia. maci
c;:os de araucllrias e criptome
rias. sem esquecer as lindas 
hort6nsias que. trazidas da 
China e do Japllo. bordejam 
os caminhos e dividem os pas
tos. 

AS CULTURAS 

A zona das cultures nunca 
excedeu os 400 m. fundamen
talmente por causes climate-

rices; plantas mais exigentes 
de calor. como a vinha. estAo 
confinadas aos taludes de lava. 
Ills flreas de biscoito. arribas 
menos lngremes, isto e. fuga 
res de temperatura alta. devido 
Ill intensa reverberac;:llo. e soa
lhei ros. enquanto as encostas 
pr6ximas se encontram envol
tas em nuvens. Trigo. cevada. 
vinha-pastel e citrinos tiveram 
grande importllncia no desen
volvimento do arquipelago. 
A cultura do milho ainda 
domina em todo o arquipl!lago; 
embora este cereal tenha sido 
introduzido tardiamente. teve 
grande sucesso dada a regu
laridade de rendimento . Nllo 
esquecer que. durante muito 
tempo. ele foi a base alimentar 
da populac;:llo. secundado palo 
inhame. 

Porl!m, a principal fonte de 
rendimento 6. em todas as 
i lhas. o gado; as pastagens 
que se situavam. ate ha uma 
duzia de anos. acima dos 400m. 
dissociadas das zonas de cul
tures e ocupando as terras mais 
permanentemente envolvidas 
em nevoeiro, encontram - se 
hoje alternando com ccterras 
de plio» e estendidas ate ll 
arriba. 
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A medida que a llrea das pas
tagens aumenta e melhora a 
aua qual id ade, maior quanti
dada de gado 6 criada, gado 
que se dest ina nAo s6 ao abate 
- ilhas e continents- como 
tambllm ao fabrico de manteiga 
a queijo. os g randes produtos 
de exportat;:Ao do arquipelago. 

No con)unto das ilhas, pela 
axiatAncia de cultures indus
triais, d istingue-se a de Silo 
Miguel. onde se cultiva bater
reba at;: ucareira. chic6ria, cha. 
tabaco. 

A PESCA 

A pesca propriamente dita 
nlo tam atraido muito as popu
lat;:6es; as enseadas sao escas
aas e nem sempre de acesso 
fkil e as tllcnicas pouco desen· 
volvidas. Palo contrllr io a cat;:a 
ao cachalote 6 tradicional. e 
ilhas como o Pico e Flores 
tim part e important& da sua 
populat;:lio ligada a esta activi 
dade. Hoje as dificuldades slio 
grandes por falta de gente e 
a tl!cnica pouco evolu iu. Por 
isso encerrar am muitas das 
f6bricas de extract;:lio de 61eo 
• farinat;:Ao dos ossos. A pesca 
do «boni to». outra actividade 

J. 

d e relative importancia nal 
gumas ilh as. co mo Silo M iguel. 
tambllm entrou em decadiin
cia. Todas estas actividades 
mariti mas cederam Iugar a uma 
outra: a ap anha das algas. 
actualmente com bastante 
importAncia. 

Lembremos que estas duas 
actividad es. agricult ure e pes
cas, ocupavam. ainda em 1960. 
cerca de 60% d a p opulat;:Ao 
act iva. 

EM IG RACA O 

Um dos problemas mais agu
d os das ilhas 6 o da a lta den
sidade de populat;:Ao. base d a 
elevada emigrat;:Ao reg i st ada 
desde sempre no Arquipl!lago 
e que ainda recentement e 
registou u m alto indice: ap6s 
1965, tem-se registad o todos 
os anos a emigrat;:Ao d e 10 mil 
indivlduos. A p ercentagem d e 
emigrat;:Ao varia d e i lha para 
ilha. estando, em parte, l i gada 
ao diferente regime d e pr o 
priedade que reina no arqui 
p lllago; a compartic ipat;:ao de 
SAo Miguel foi , neste periodo, 
da o r dem dos do is tert;:os . 
A eru pt;:Ao do vu lclio dos Cape
linhos foi pret exto para a salda 

d e alguns milhares de at;:oria
nos. nAo s6 do Faial como de 
todas as outras i lhas. A car
rente ainda hoje mais seguida 
6 a da Aml!rica : agora mais o 
Can ad(l que os Estados Uni
dos. A maior ia dos empregos 
encont ra-se l i gada a industr ia 
da construt;:Ao civil, embora a 
apanha d o tabaco e o trata
mento do gado continuem a 
ser imp ort antes. Uma das mais 
m arcad as ca r acterlsticas da 
em igrat;:Ao at;:o r iana 6 a per
sist6nc ia ao Iongo do tempo 
e irregularidade do fluxo. A pri 
meira resulta de uma economia 
d llbil e pouco diversificada; 
a segunda relaciona-se com 
as facil id ades ou dificuldades 
com que os at;:orianos depa
ram por parte dos grandes 
palses d e est ad ia ( Estados Uni
dos da A ml!ri ca e Canad6). 

A evolut;:Ao deste problema 
capi tal est 6 dependente. par
t anto, para alllm das incidl!n
cias ext ernas, da capacidade 
que o arqu iplllago revelarll na 
expansAo d o seu sector secun
d(lrio. 

0 FUTURO 

Ponte Delgad a, Angra do 

A (:ores · aspectos 
urbanos e arquitecto-
mcos 

Herolsmo e Ho rta sAo capitais 
respectivamente do grupo ori
ental. central e ocidental. As 
t rAs cidades Ulm feit;:6es bam 
distintas embora com uma 
caracterlstica co mum : todas 
viravam costas ao mar. E se 
hoje Ponte Delgada e Horta 
tl!m as suas avenidas marginais 
a las sAo muito recentes: a pri
meira foi construlda nos ulti· 
mos anos da dl!cada de 50, 
a segunda uma dezena de anos 
mais tarde. 

A abertura d o tr6fego aereo 
f oi um dos factores de moder
nizat;:Ao em todas as ilhas. 
mesmo no Corvo, aliada a difu
sAo dos r6dios transistoriza
dos e, recentemente, ao novo 
sistema de telecomunicat;:oes 
por satelite entre os At;:o res e 
o continente (r6dio, televi sAo 
e comunicat;:6es, em gerat ). 
Os emigrantes que vl!m passar 
ferias ao arquiplllago sAo o s 
grandes respons6veis pelas 
modificat;:6es operadas em 
todas as ilhas, tanto as que 
imprimem a sua marca n a pai
sagem - modificat;:Ao do trat;:o 
trad iciona l das casas, por 
exemplo - . como nas trans
format;:6es no interior destas 
e como, talvez mais a inda. na 
mentalidade das populat;:oes. 

SJ 



Antero 
de Quental 
1842/1893 

0 mats tlustre dos poetas a~oreanos nasceu em Ponta 
Delgada Cotmbra. Paris. Guimaraes. Nova lorque. Lisboa 
e Vila do Conde constituiram pontos de passagem na «via 
dolorosa» anteriana. Da educa~ao religiosa. cat61ica tradi
cional ao suicfdio. da consciE~nc i a de proprietario a genero
sidade das aspira~oes sociais e coopera tivas. Antero foi impul
sionador da Uniao Iberica. fundador de associa~oes operarias. 
conferencista revolucionario. adepto de Engels e Marx. mas 
mais pr6ximo de Proudhon pela sua natureza de classe. intro
dutor em Portugal da Associa~ao lnternacional dos Traba
lhadores. fundador das Conferencias do Casino (1871) encer
radas pelo Governo. Aos 18 a nos penetra no mundo do pen
samento. da msatisfa~ao e da poesia Nos textos da sua juven
tude avultam os temas amorosos com laivos de medita~ao 
filos6fica ou ultra-romantica: edita «Pnmaveras Romanticas» 
(1875) e «Ratos de Extinta Luz». Passa a exaltacao social. 
doutrinaria e antitradicionalista nas «Odes Modernas» (1865). 
<<A poesia moderna e a voz da revolu~ao». afirma. Seguem-se 
«Born Senso e Born Gosto» (1865). «A Oignidade das Letras 
e as literaturas Oficiais» e «Tendencias Gerais da Filosofia 
na Segunda M etade do Seculo XIX». Dele disse E~a de Oueir6s: 
«Urn genio que era urn santo»! 

54 

ECIALACORESESPECIALACORESESPECIALAC 

Ancero de Ouencal 

ANTOLOGIA 

cFac-stmile» da capa da 
cAncotogia da Poesia 
A~oriana». organtzada 
por Pedro da Silveira 

A populac;ao dos Ac;ores e o tema destas 
imagens que, na sua diversidade, traduzem 
- enquanto conjunto de registos fotogra
ficos - epocas diferentes e gerac;3es di
ferentes. 

DA POESIA ACORIANA 
A livraria Sa da Costa publicou recente

mente uma «Antologia da Poesia A<;:oriana» 
com selecc;ao. prefacto e notas de Pedro 
Loureano de Mendon<;:a da Silveira. Este 
trabalho constttut valtoso contributo para o 
esp61io literano da cultura portuguesa em 
geral. e da ac;oreana. em particular. Sobre 
o seu autor. publtcanos. a seguir algumas 
notas bibliograftcas. 

Pedro Laureano de Mendonc;a da Silveira. 
nasceu em 1922. na freguesia da Faja Grande. 
llha das Flores. Ap6s um ano de frequencia 
do seminario. em Angra do Heroismo. fez 
estudos no liceu da mesma cidade e no 
de Ponta Delgada. Em Lisboa. onde reside 
desde 1951. foi jornalista da imprensa nao
·diaria. propagandtsta de especialidades far
maceuticas. tradutor e consultor literario de 
uma editora Presentemente ocupalse na 
actualizac;ao do «Dtcionario Bibliografico 
Portugues•. comec;ado por Inocencio Fran
cisco da Silva. Colaborou como poeta. con
tista e sobretudo. como ensaista e crittco 
literario em vanos JOrnats e revistas - «0 
Comercio do Porto». «0 Primeiro de Janeiro». 
«Vertice». «Seara Nova». «Col6quio-Letras». 
etc. - e publicou estudos sobre hist6ria e 
folclore dos Ac;:ores em revistas especiali
zadas. Em Maio de 1973 proferiu quatro 
conferencias sobre a li teratura portuguesa 
na Universidade Federal do Para. em Belem 
do Para (Brasil). Tem feito pesquisas sobre 
a hist6ria dos Ac;:ores e da literatura ac;:oriana 
em bibliotecas nacionais e estrangeiras e. 
nos ultimos anos. dedtcou-se a investigac;ao 
hist6rico-literaria 
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Regillo de contrastes, o arqui
pelago a"oriano tern conhe
cido, desde sempre, um 
problema essencial: a falta 
de uma rede eficaz de trans
partes e comunica"Oes. As 
diversas iniciativas em curso 
neste sector - que e deci
sivo para o real desenvolvi
mento dos A<;:ores - irllo 
permitir resolver, a curto e 
medio prazo, este problema. 
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A nova esta98o terrestre de telecomunica96es (via satelite) de Ponca De/gada 

Novo sistema de 
telecomunica~oes 

Foi ja inaugurado um novo sistema de telecomunicat;6es. 
por satelite. entre os At;ores. o continente e o resto do mundo. 
Este melhoramento das comunicat;6es que causou compreen
slvel alegria em todo o arquipelago. pelo facto de ter reduzido 
bastante o isolamento em que vivia a populat;fio daquelas 
ilhas. ficou marcado pe/a troca de varias mensagens. entre 
etas uma do Presidente da Republica. em que se afirmava. 
no inicio: <<Este dia ficara assinalado na hist6ria da moderni
zat;fio entre os At;ores e o continence». 

No texto desta mensagem presidencial. acentuava-se a 
import~ncia do papel a desempenhar pela tecnologia «na eli
minac;ao das formas de distanciac;ao entre os Ac;ores e o con
tinente» e no desenvolvimento regional. chamando-se a 
atenc;ao para «OS altos custos humanos da insularidade». 
bem conhecidos da populac;ao ac;oreana. pela dura expe
rienc ia do seu dia a dia. A seguir, o Presidente da Republica 
realc;ou a participac;ao colectiva que o empreendimento exi
gira. nestes termos: «A esta<;ao terrena de S. Miguel. que 
permite as comunicac;oes via satt'llite. e. alias. um exemplo 
de Participac;ao colectiva no reforc;o da autonomia dos Ac;ores. 
A sua construc;ao exigiu vultuosos encargos que foram supor
tados por toda a populac;ao do Pafs. e s6 foi possfvel atraves 
da colaborac;ao empenhada da comunidade nacional». Refe
rindo-se. a terminar aos muitos ac;oreanos que trabalham 
no estrangeiro. o general Ramalho Eanes acentuou a neces-

sidade de «multiplicar os meios de contacto com os ac;oreanos 
emigrantes. onde quer que eles tenham decidido fixar as 
rafzes do seu fu turo». 

«PERSPECTIVAS NOVAS» 

Nesse dia. a Radiotelevisao Portuguesa (RTP) transmitiu 
em directo para os Ac;ores. um programa especial de tres 
horas dedicado ao acontecimento. o qual incluiu. alem da 
ja citada mensagem do Presidente da Republ ica. breves 
saudac;oes do Primeiro-ministro em exercfcio. Mario Soares. 
do ministro dos Transportes e Comunicac;oes. Rui Vilar. e dos 
deputados pelos Ac;ores. Jaime Gama (PS) e Ruben Raposo 
( PSD). Nas mensagens provenientes dos A<;ores. os inter
venientes - general Galvao de Figueiredo (ministro da Repu
blica). Mota Amaral (presidente do Governo Regional) e 
Alvaro Monjardino (presidente da Assembleia Regional) -
puseram em realce «as perspectivas novas que se querem 
abrir nos Ac;ores». 

Neste programa especial intitulado «Boa Noite. Ac;ores» 
a TV apresentou ainda comunicac;oes de dois escritores ac;o
reanos (Vitorino Nemesio e Natalia Correia). um documen
tario sobre as i lhas do arquipelago e a pesca da baleia e tam
bern um espectaculo de variedades em que actuaram. entre 
outros artistas. a canc;onetista Amalia Rodrigues e um grupo 
folcl6rico da llha Terceira. 

A NOVA ESTACAO DE S. MIGUEL 

A nova estac;ao de telecomunicac;oes. instalada a poucos 
quil6metros de Penta Delgada (na freguesia da Faja de Cima) 
encontra -se sintonizada com um satelite artificial (geo-esta-

S9 
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Ramalho Eanes ao inaugurar o novo sistema 
de telecomunicar;6es: «Esre dia ficsra assinalado 
na hist6ria da modernizar;iio entre os Ar;ores 
e o continents» 

0 minisrro dos Transpones e Comumcar;oes. 
Rui Viler. no momento em que. pels primeira 
vez. utihzava o novo serVtf:O telef6nico 
(vta sarehre) da Radio Marconi 

Dots escmores. naturals do 
arqutpelago ar;oriano. panictparam 
no programs «Boa Noire. Ar;ores» 
da RTP: Vttorino Nemesio 
e Natalia Correia 

cionario) da companhia amer1cana INTELSAT Com os seus 
meios de transmissao e posslvel estabelecer comunica<;oes 
telef6nicas e telegraticas - pelo sistema semi-autOmatico e 
automatico -- e comunica<;oes por telex enrre os A<;ores e 
todos os paises do mundo que disponham de igual sistema. 
De acordo como projecto inicial. a esta<;ao terrestre deS. Miguel 
permite ainda a transmissao de programas de televisao {a preto 
e branco e a cores). 

A sua montagem. a cargo da Companhia Radio Marconi. 
fo1 in•c•ada em Fevereiro do ano passado. tendo se realizado 
num tempo recorde. uma vez que a inaugura<;ao -· que estava 
prevista para o primeiro trimestre do ano corrente - veio a 
fazer-se em Dezembro de 1977. facto que se deve atribuir 
aos esfor<;os conjugados da Radio Marconi e da empresa 
japonesa (a «Mitsubishi») que forneceu o equipamen to. 

A aparelhagem. no valor de 200 mil contos. permite a 
cobertura mtegral do planeta. atraves da utlliza<;ao de tres 
satelites situados a 36 mil quil6metros de distanc1a 0 SIStema 
e servido por uma antena parab61ica de 32 metros de diametro 
e por urn reflector passivo. funcionando com urn feixe de 
micro ondas ligado .ao Centro de Telecomunica~oes de Ponta 
Delgada. e daqui as esta<;oes dos CTT {Corre•os. Telegrafos 
e Telefones) do arquipelago. 

As comunica<;oes telef6nicas com os A<;ores. obedecem 
agora ao seguinte esquema marcar o indicativo 091. se for 
de Lisboa. marcar o indicativo 0145. se for das restantes 
redes do continente. Depo1s. pede-se o numero dese)ado a 
operadora. que o obtera por selec<;ao automat1ca Para infor
ma<;oes. ligar para o numero 19 {se for de L•sboa) e para 
0145 ( das restantes redes) Para obter chamadas para fora do 
arquipelago. os assinantes dos A<;ores tedio de marcar o 
indicativo 00 e pedir 0 numero desejado a operadora. 
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ANTECE DENTES H ISTORICOS 

(: oportuno acrescentar alguns dados hist6ricos. referentes 
a fase de implanta<;ao do velho sistema dos cabos submarinos. 
no seculo passado. 

Assim. a cerim6nia de inaugura<;ao do cabo submarino 
entre o continente e o arquipelago dos A<;ores. teve Iugar 
em 27 de Agosto de 1895. A partir dessa data tornou-se 
possivel a popula<;ao das llhas contactar telegraf•camente 
com o resto do mundo Em Carcavelos. no local onde se 
encontrava instalado o ediflcio da esta<;ao do cabo subma
rino. est eve presente El- Rei D. Carlos que inaugurou oficial
men te o sistema de comunica<;oes com esta breve mensa· 
gem: «Sinto-me feliz ao enla<;ar a mae-patria. por urn vinculo 
quase tao intimo como o pensamento que nos reune. ao 
valoroso povo a<;oreano Esta aberto a circula<;ao. o cabo 
telegrafico entre Lisboa e os A<;ores». Nessa altura. comple
tavam-se 1a quarenta anos entre a prime•ra proposta de urn 
general britanico e a concretiza<;ao do lan<;amento desse cabo 
submanno que estabelecia a liga<;ao telegratica entre a velha 
Europa e o «Novo Mundo» da America do Norte. via A<;ores 
{Horta). 0 jornal «Autonomia dos A<;ores». que liderava o 
movimento defensor da descentraliza<;ao administrativa do 
arquipelago. editou urn numero comemorativo. Mas foi ao 
((A<;oreano Oriental». de Ponta Delgada. o (qornal mais antigo 
das ilhas e de todo o reino». que entao se dirigiu urn grupo de 
jornalistas de Lisboa. presentes a cerim6nia enviando uma 
sauda<;ao que foi red•g•da por Brito Aranha. decano dos jorna
listas da capital e director do ((D1ario de Notfc•as». 



ECIALACORESESPECIALACORESESPECIALACORESESPECIALACORESESPECIALACORESESP 

Dois milhoes 
de contos 
em 
investimentos 

0 Plano de lnvestimentos a realizar no arquipelago dos 
A9ores durante o corrente ano. envolve verbas da ordem dos 
dois milhoes de cantos. as quais serao aplicadas. em grande 
parte. nos sectores produtivos (na percentagem de 40.5 por 
cento) e nos sectores soctats. tais como saude. habita9ao 
e ensino (22.3 por cento) . 

Segundo anunciou o Governo Regional. a razao de terem 
sido destinadas maiores verbas aos sectores da produ<;ao. 
reside no facto de «as prioridades estabelecidas respeitarem 
as infra-estruturas de apoio as actividades econ6micas (portos. 
aeroportos e comunica<;oes). a prospecc;:ao e explorac;:ao de 
novos recursos energeticos: a valoriza<;ao e diversifica<;ao 
das actividades primarias e a melhoria da habita<;ao». 

COMUNICA<;OES : AEROPORTOS E PORTOS 

0 secretario Regional dos Transportes. ao analisar a 
situac;:ao da rede de transportes. durante um programa da RTP 

Vista parcial da cidade 
de Ponta De/gada 

adiantou que iam iniciar-se var ias obras de construc;:ao de 
novos aer6dromos. continuando as obras de amplia<;ao em 
alguns dos aeroportos ja existentes: em Penta Delgada. ilha 
de S. Miguel (amplia<;ao da aerogare e construc;:ao de um 
terminal de carga): nas Lajes. ilha Terceira (conserva<;ao da 
aerogare): na Graciosa (arranque das expropria<;oes de ter
renos com vista a constru<;ao de uma pista de avia<;ao): na 
ilha do Pico (constru<;ao da base aerea): e na Horta -ilha do 
Faial. onde se tem registado carencias de equipamentos e 
de combustiveis. Projecta-se ainda a construc;:ao de aer6-
dromos nas ilhas do Corvo e de S. Jorge. e a cria<;ao de uma 
nova aerogare que satisfa<;:a as necessidades do aeroporto 
internacional de Santa Maria. A questao da regionaliza<;ao 
da SATA (Sociedade A<;oreana de Transportes Aereos) sera 
em breve resolvida. dado que. com a transferencia para o 
Estado da quota-parte do capital privado da empresa e com 
a cedencia de um segundo aviao «DC-6». pertencente a 
Forc;:a Aerea. a SATA passara a dispor de capacidade suficiente 
para responder as solicita<;oes do mercado regional. 

Ouanto as estruturas portuarias -que constituem ainda. 
ate ao momento. um entrave ao desenvo'· •ento a<;oreano -. 
uma vez que nao existem portos em C!JICO das ilhas do arqui
pelago. planeia-se a construc;:ao do porto das Flores. ao abrigo 
do acordo luso-frances de telecomunica<;:oes e a edifica<;ao. 
ja adjudicada. das instala<;oes portuarias do Pico. 

OS TRANSPORTES TERR ESTR ES 

Os transportes terrestres serao bastante beneficiados neste 
Plano de lnvestimentos. apontando-se como obras priorita-
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ECIALA~ORESESPECIALA~ORESESPECIALA~ORESESPECIALA~ORESESPECIALA~ORESESP 

Actividades 
econ6micas dos 

A9ores: as imagens 
da esquerda 

documentam · o 
movimento portuario: 
a direita. uma fabrics 

de lacticfnios 
e um aspecto do 

transporte de gado 
para abate. 

rias. as seguintes: melhoria das condir;:oes gerais rodoviarias 
atraves da construr;:ao ou da conservar;:ao das estradas nacio
nais e de viar;:ao rural; criar;:ao de centrais de camionagem. 
parques de estacionamento de autom6veis e gares rodovia
rias de mercadorias: reapetrechamento e renovar;:ao da frota 
e melhoria dos servir;:os das empresas de transportes. Concre
tamente. ja foram comprados tres autocarros para a ilha das 
Flores. dois para a Graciosa e estao em curso aquisir;:oes 
para o Faial. Pico. S. Jorge e Terceira. 

ATENUAR AS DESIGUALDADES INTER- REGIONAIS 

Para ser possivel atenuar. de facto. as desigualdades inter
-regionais existentes. o Plano geral de lnvestimentos aponta 
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como objectives os seguintes: medidas de ordenamento 
fisico do territ6rio: introdur;:ao de esquemas que assegurem 
a mobilidade da mao-de-obra de umas ilhas para as outras 
e consequente formar;:ao e aperfeir;:oamento profissional dos 
trabalhadores: apoio ao artesanato de qualidade: estudos 
para a recuperar;:ao de habitar;:oes degradas: dil igencias para 
assegurar o aprovisionamento dos materiais necessaries a 
actividade econ6mica e prospecr;:ao de novos mercados para 
a exportar;:ao. 0 Plano tern em vista. primariamente. o desen
volvimento da agricultura e da pesca no arquipelago- atraves 
do apoio a prestar a varias formas de associativismo agricola - . 
o aproveitamento integral das potencialidades da regiao. a 
regionalizar;:ao e reestruturar;:ao dos servir;:os de estatistica 
e a definir;:ao da organica do planeamento regional. incluindo 
o controlo da execur;:ao do actual Plano. 



Bona: Ramalho Eanes e Walter Scheel (telefoto ANOP) 

Visita 
Presidencial 

RFA ' a 
0 Presidente da Republica. general Ramalho Eanes. efeccuou. durante quatro dias. uma V/Sita oficial a 

Alemanha Federal. A coopera9ao econ6mica entre os dois palses. as rela96es de Portugal com a GEE e a NATO. 
os problemas dos emigrantes portugueses e o futuro da Base Aerea de Beja - cujo acordo de utiliza9ao devera 
ser revisto em breve --; constituiram os temas principais das conversa96es que o Presidente Eanes manteve com 
as autoridades alemas. Em Bona. esta visita foi classificada como «extremamente importance para o futuro das 
rela96es entre os dois Estados. no ambito dos contactos bilateral's na Europa Ocidental». A/em de ter participado 
em encontros com emigrantes portugueses residentes em Bonae em Hamburgo. Ramalho Eanes teve reunioes com 
o Presidente Walter Scheel. o chanceler Helmut Schmidt e representantes dos principais partidos politicos. sindi
catos e associa96es patronais. 
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Portugal e o -mundo 

Nesta viagem, o Presidente da Republica foi acompanhado 
por sua esposa, dr.a Manuela Eanes, e por uma comitiva de 
que faziam parte o titu lar da pasta da Agricultura e Pescas, 
dr. Antonio Barreto, os secretaries de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e Emigra<;ao, dr. Joao Lima, e da Industria, 
eng.0 Santos Martins, chefes das casas civil e militar da Pre
sidencia da Republica e respectivos assessores, funcionarios 
superiores do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, como 
convidados, o general Silva Cardoso, comandante da 1 .a Regiao 
Aerea, e o dr. Alexandre Vaz Pinto, presidente do I nstituto 
de lnvestimento Estrangeiro, entre outras individualidades. 

0 aviao da TAP em que viajou a comitiva presidencia l 
aterrou no aeroporto de Wallin, em Col6nia, de onde o Presi
dente seguiu, de helic6ptero, para Bona. 

ENCONTRO COM WALTER SCHEEL 

Ramalho Eanes foi acolhido, a chegada, pelo Presidente 
da Republica Federal da Alemanha, Walter Scheel. No palacio 
presidencial, o Chefe de Estado portugues foi recebido por 
membros do Governo de Bona e pelo burgomestre da capital 
federal. Hans Daniels, em cerim6nia a que estiveram presentes 
o embaixador da R FA em Lis boa, Fritz Cas pari. e o represen 
tante do nosso Pais em Bona, Hernani Lopes. 

Ramalho Eanes e Walter Scheel teriam, mais tarde. uma 
reuniao em que foram abordados, entre outros assuntos, o 
significado e a oportunidade desta visita oficial, aspectos 
da actual situa<;ao politica em ambos os pafses e os problemas 
dos portugueses que trabalham na Alemanha Federal. 

Antes de v isitar a Camara Municipal de Bona. onde foi 
recebido pelo burgomestre da cidade, o Presidente Eanes 
dep6s uma coroa de flares no monumento de Hofgarten 
- erigido em mem6ria dos mortos nas duas Grandes Guerras -, 
seguindo depois para o Hotel Kon igshof, onde recebeu cum
primentos do corpo diplomatico acreditado na capital alema. 

VISITA A CAMARA DE BONA 

Na sala de recep<;6es da Camara de Bona, o burgomestre 
Hans Daniels saudou o Presidente portugues, fazendo votos 
para que 0 ilustre visitante tivesse exito na «constru<;ao de 
uma democracia em liberdade» no nosso Pais. 

No discurso entao proferido, Hans Daniels afirmou «ser 
irnpossivel imaginar a Europa, tal como ela se apresenta hoje, 
sem Portugal». Recordando, a seguir, a contribui<;ao que 
Portugal deu a Europa e ao mundo atraves da cultura e de 
«descobrimentos audaciosos», o burgomestre de Bona mani
festou-se a favor da amplia<;ao da Comunidade Econ6mica 
Europeia, considerando que Portugal tem o seu Iugar asse
gurado na CEE, uma vez que o nosso Pais «optou por uma 
ordem livre e democratica». Hans Daniels salientou, por outre 
lado, que as rela<;6es entre Lisboa e Bona remontam ao ano 
de 1147, quando o cruzado alemao Henrique de Bona - cujos 
restos mortais jazem na lgreja de S. Vicente de Fora- com
bateu e morceu para ajudar a libertar Lisboa dos Mouros. 

«UM ABRACO DE GRATIDAO» 

Este tema seria tambem referido pelo general Eanes que, 
discursando de improvise, acentuou que Henrique de Bona 
morrera «pela liberdade de Lisboa». afirmando, a prop6sito, 
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que os portugueses «sabem apreciar nesta altura o valor da 
liberdade, sabem que ela apenas se podera conjugar de maneira 
inteira num quadro de democraci a». Manifestando a espe
ran<;a de que «os europeus sejam homens dos seus paises 
mas que sejam, tambem, homens da Europa», Ramalho Eanes 
acentuou que o povo alemao esta ligado ao povo portugues 
por vel hos la<;os que, embora em situa<;ao diferente, se refor
<;a rao no ideal de uma «Europa livre. unida e democratica». 

0 Presidente concluiu o seu discurso com «um abra<;o 
sincere. um abra<;o de amizade e um abra<;o de gratidao» 
pelo auxilio que a Alemanha Federal deu aos Portugueses 
num perfodo diflcil. em que «a liberdade foi pasta em causa 
e o totalitarismo se quis impor» em Portugal. Agradecer esse 
auxflio - acrescentou - era, alias, um dos grandes objec
tives desta v iagem. 

No f inaL Ramalho Eanes e sua mulher assinaram o Livro 
de Ouro da edilidade. 

HOMENAGEM A ANTONIO BARRETO 

Entretanto. num almo<;o oferecido em honra dos membros 
do Governo portugues que acompanharam o Presidente Eanes 
nesta viagem, o ministro alemao da Agricultura. Josef Ertl, 
elogiou a ac<;ao do dr. Ant6nio Barreto. pela «sua decisiva 
contribui<;ao» para a reorganiza<;ao da agricultura em Portugal 
e, em especial, pela sua revisao da Lei da Reforma Agraria . 

Josef Ertl substituia, nesta ocasiao, o ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros. Hans- Dietrich Genscher, impedido de com
parecer por motivo de doen<;a. 

No seu discurso de boas-vindas, Josef Ertl declarou que 
Portugal s6 poderia veneer as difi culdades econ6micas que 
actualmente enfrenta, atraves da melhoria das infra-estru
turas existentes e da intensifica<;ao da produtividade agricola, 
de modo a reduzir a importa<;ao de generos alimenticios. 
0 min istro sublinhou, tambem, o va lor que o Governo de 
Bona atribui as boas rela<;6es com Portuga l, considerando 
que a futura entrada do nosso Pais na CEE constituira um 
marco na H ist6ria portuguesa e um passo em frente para o 
alargamento efectivo da Comunidade Europeia. 

Falando depois, Ant6n io Barreto afirmou que Portugal 
entrara na CEE como membro de pleno direito e nao como 
«irmao pobre», uma vez que o Pais nao pretende ficar na 
dependencia econ6mica dos restantes membros daquela asso
cia<;ao e tera. nessa altura, «uma agricultura de nivel compa
ravel ao dos seus parceiros». 

APOIO A DEMOCRACIA PORTUGUESA 

Na sequencia do programa estabelecido para esta v1s1ta . 
o Presidente da Alemanha Federal ofereceu um jantar em 
honra do Chefe de Estado portugues. Walter Scheel e Ramalho 
Eanes proferiram, na altura, importantes discursos que assina 
la ram a rel evancia das rela<;oes de amizade e coopera<;ao 
entre os dois paises. 

Reafirmando o apoio da R FA a integra<;ao de Portugal 
no Mercado Comum Europeu, Walter Scheel salientou, a 
determinado passe : 

«Assim como apoiamos Portugal na con sol ida<;ao da sua 
jovem democracia, estamos dispostos a ajudar Portugal na 
supera<;ao das suas dificuldades econ6micas. Oueremos con 
tinuar a faze-lo - na medida do possivel - tanto por via 
directa como por via multilateral, para facilitar ao povo por-



As senhoras de Walter Scheel e de Ramalho Eanes (telefoto ANOP) 

tugues o caminho em direq;ao ao progresso e a justiva social. 
em liberdade e plena cooperavao 1gualitflria com os povos 
da Europa>>. 

Ouase a termmar. o orador fana uma referencia aos por
tugueses que trabalham na Alemanha Federal. mencionando 
o facto de eles gozarem «de grande respeito e simpatia por 
mostrarem aplicavao. hab1lidade e amor a familia». Walter 
Scheel referiu ainda «O muito empenho em que eles e os seus 
familiares se sintam bern entre n6s» e acentuou: «Oueremos 
que continuem a ser nossos amigos. tambllm ap6s terem 
regressado a Portugal» 

0 FUTURO OA EUROPA 

0 Presidente da Repu
blica depoe uma coroa 
de flores no monu
mento de Hofgarten 
(telefoto ANOP) 

Os Chefes de Estado de 
Ponugal e da Alemanha 
Federal. acompanhados 
pelas esposas. durante 
um jantar de gala reati
zado em Bona (telefoto 
ANOP) 

Por seu turno. o general Ramalho Eanes atribuiu parti
cular relevo. no discurso entao pronunciado. a «necessidade 
de se conceber em termos mais ousados do que ate agora. 
os modos de prossecuvao dos mteresses comuns da Europa 
democratica». 

Segundo afirmou o Presidente da Republica. «as Comu
nidades Europeias tern o dever de cumprir a sua vocavao 
hist6rica. serem um verdadeiro sistema colectivo de segu
ranva mutua europeia nos domlnios econ6mico e social». 
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«Delas se espera». frisou. «que consutuam urn mecanismo 
capaz de assegurar o desenvolv1mento natural das nossas 
sociedades democrftticas. com salvaguarda dos direitos e 
liberdades fundamentais do cidadao e efectiva promo~;ao 
do progresso social. S6 assim as Comunidades Europeias 
exercerao uma ac~;ao paralela ao esfor~;o comum de defesa 
no quadro da NATO. que todos reconhecem como altamente 
positivo para a manuten~;ao da paz na Europa». 

SOLIDARIEDADE POLITICA DA ALEMANHA 
FEDERAL 

Depois de se ter referido a importancia que Portugal 
atribui a «solidariedade democratica na Europa». Ramalho 
Eanes afirmou: 

«A Republica Federal da Alemanha e urn pals amigo 
onde vivem e trabalham mais de cern mil portugueses. Mas 
e muito mais do que isso: a Republica Federal da Alemanha 
avulta entre os palses que contr ibufram decisivamente para 
a restauracao da democracia em Portugal». 

Ja no final da sua alocucao. o Presidente recordou o 
apoio moral. a cooperacao econ6mica e financeira e a soli
dariedade polftica da RFA para com o nosso Pais. e mani
festou a esperanca de que «O afecto entre Portugueses e 
Alemaes e os interesses dos nossos dois pafses possam sempre 
coincidir no futuro». 

Ramalho Eanes convidaria. depois. o Presidente Walter 
Scheel a visitar oficialmente Portugal. convite que foi aceite. 

CONTACTOS EM BONA 

No segundo dia da sua estada em Bona. o general Eanes 
avistou -se. sucessivamente. com varios dirigentes politicos 
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alemaes. representantes da industria e dos sindicatos. tendo. 
a seguir. uma reuniao com o chanceler Helmut Schmidt e 
participando. finalmente. num encontro com varias centenas 
de trabalhadores portugueses radicados na RFA. 

Nas reunioes que manteve com Helmut Khol (dirigente 
do CDU. partido democrata-cristao). Franz Josef Strauss 
(do CSU. partido social-cristao). Wolfgang Mischnick (do 
FOP. partido liberal). representantes da industria alema- entre 
os quais se encontravam dirigentes da Grundig e da Siemens
e dos sindicatos. Ramalho Eanes abordou. entre outros assuntos. 
a questao das futuras negociacoes entre Portugal e a Ale
manha Federal. tendentes a assinatura de urn acordo bilateral 
que visara essencialmente - segundo afirmou a imprensa 
o dr. Alexandre Vaz Pinto. presidente do lnstituto de lnvesti
mento Estrangeiro- proteger OS investimentos mutuos de 
eventuais riscos politicos. 

0 Presidente debateu tambem a situacao na Europa e 
as condi~;oes para a entrada de Portugal na CEE. e esclareceu 
os seus interlocutores sabre aspectos da conjuntura politica 
e econ6mica do nosso Pals 

0 Chefe de Estado manifestou a sua confianca nas forcas 
democraticas portuguesas que. no seu entender. se encon
tram aptas a encontrar uma solucao para os problemas que 
o Pais enfrenta. e encorajou os industriais alemaes a fazerem 
investimentos em Portugal. Recorde-se. a prop6sito. que no 



Portugal e o mundo 

ultimo ano e meio os investimentos alemaes no nosso Pais 
se cifraram em 430 milhoes de marcos. 

CONVERSAC6ES COM HELMUT SCHMIDT 

«Se a Europa desenvolvida nao atentar nos problemas 
especificos da periferia e. numa visao introspectiva. se alhear 
do que se passa nos paises menos dotados do Sui. correnl! 
o risco de o Atlantico e o Mediterraneo deixarem de ser mares 
inteiramente abertos e democraticos». afirmaria o Presidente 
da Republica no decorrer de um almoc;:o oferecido pelo chan
celer Helmut Schmidt. com quem mantivera antes demoradas 
conversac;:oes. 

0 Chefe de Estado reforc;:aria aquela afirmac;:ao ao acres
centar que «O prec;:o que a Europa desenvolvida tera de pagar 
pela integrac;:ao. nao ja apenas militar e polftica. mas tambem 
econ6mica e social. dos paises com menos recursos. sera 
sempre menor do que os custos que resultariam de suportar. 
no seu flanco sui. factores de deteriorac;:ao. enfraquecimento 
e ate eliminac;:ao da democracia». 

Nas citadas conversac;:oes -a que Ramalho Eanes atri
buiu «um alto valor politico»- com Helmut Schmidt foi de 
novo abordada a problematica da integrac;:ao de Portugal 
no Mercado Comum. sendo tambem comentadas as relac;:oes 
luso-alemas e as questoes relativas aos portugueses que 
trabalham na RFA. 

0 chanceler alemao prometeu ao Presidente Eanes que 
iria ser incrementada a cooperac;:ao entre os dois paises no 
capitulo da formac;:ao de tecnicos de planeamento para os 
sectores da agricultura e pescas. tendo como objectivo dimi 
nuir a dependencia portuguesa do exterior. no campo agro
-alimentar. 

ACORDO DE EMIGRA<;AO SERA REV ISTO 

Helmut Schmidt reafirmou. por outro lado. o apoio total 
do seu pais para o ingresso de Portugal na CEE e a conti 
nuac;:ao do auxilio econ6mico. garantindo. ainda. a manu
tenc;:ao dos postos de trabalho dos cerca de 65 mil emigrantes 
portugueses que trabalham na RFA. E de salientar. tambem. 
a pr6xima revisao do acordo que sobre esta materia existe 
entre os dois paises. De acordo com afirmac;:oes do secre
tflrio de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e Emigrac;:ao. 
dr. Joao Lima. tal revisao visara garantir as condic;:oes de estada 
e emprego. alargar a seguranc;:a social. garantir o reagrupamento 
familiar. a informac;:ao e o ensino do portugues nas escolas 
alemiis. 

MANUELA EANES EM COLONIA 

A esposa do Presidente da Republica deslocou-se. entre
tanto. a cidade de Col6nia - distante 25 quil6metros da 
capital federal -. onde foi recebida. a chegada. pela mulher 
do ministro-presidente do Estado da Renania (Norte-Ves
teffllia). 

A dr.• Manuela Eanes visitou o Jardim Municipal de 
lnfancia - instituic;:ao que acolhe diariamente 120 crianc;:as. 
40 das quais estrangeiras - . tendo ai contactado com um 
grupo de crianc;:as portuguesas. A seguir. deslocou -se a um 
asilo para a terceira idade. onde foi recebida no nucleo hospi
talar. Depois de um almoc;:o oferecido em sua honra por indi
vidualidades locais. Manuela Eanes visitou a Catedral de 
Col6nia e o Museu Romano-Germanico 

Ja em Bona. a mulher do Presidente da Republica esteve 
na casa onde viveu Ludwig van Beethoven. agora transfor
mada em Museu. tendo assinado o livro de honra. 

ENCONTRO COM EMIGRANTES 

Centenas de trabalhadores portugueses. muitos vindos de 
distancias consideraveis. deslocaram-se ao Beetovenhalle. em 
Bona. para ai contactarem o Presidente Eanes. Declarando 
nao pretender fazer um discurso formal. mas antes travar 
uma conversa com os compatriotas ali presentes. o Chefe 
de Estado descreveu o quadro democr{nico que actualmente 
se vive em Portugal. salientando que «a nossa jovem demo
cracia. ainda com defeitos. nao podera ser real enquanto 
na nossa terra nao podermos trabalhar. viver e morrer». 

Ramalho Eanes observaria. alias. que «quando a emigrac;:ao 
for voluntflria. entao havera democracia». referindo-se. a 
seguir. a dignidade do emigrante portugues e a Hist6ria do 
nosso povo. «Nao estamos por favor em qualquer terra. onde 
ganhamos o nosso dinheiro e deixamos riqueza». afirmou o 
Presidente. acrescentando que os paises europeus devem 
proporcionar aos trabalhadores imigrados os elementares 
direitos humanos. nomeadamente a manutenc;:ao do direito 
de estada e emprego. o reagrupamento familiar com emprego 
para mulheres e filhos. a igualdade perante a lei e o direito 
a habitac;:ao e a cultura. 

0 Presidente anunciou depois que o chanceler Helmut 
Schmidt lhe dera garantias quanto a manutenc;:ao dos postos 
de trabal ho de todos os portugueses actual mente residentes 
na Alemanha Federal. 0 general Eanes manifestou ainda a 
esperanc;:a de que este exemplo dado pelo governante alemao 
venha a ser seguido por outros paises da Europa. 

No final do encontro. Ramalho Eanes trocou impressoes 
com alguns dos presentes. procurando inteirar-se dos pro-
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blemas com que se debatem. Na ocasiao. um grupo de emi
grantes entregou ao Presidente um memoranda que enun
crava as princrpars drficuldades da col6nia portuguesa da RFA 

REUNIAO COM WILLY BRANDT 

No dia seguinte. ai_nda em Bona. o general Eanes teve um 
encontro _com o presrdente do SPD (partido social-demo
crata). Wrlly Brandt. Segundo afirmou a imprensa um dos 
assessores do Pr~srdente portugues. o tema dominante deste 
encontro for a rmportancia da preservar;ao da democracia 
na Europa. desrgnada~ente em Portugal e na Espanha. Rama
lho Eanes alerto~ Wrlly Brandt para o perigo que corre a 
Europa desenvolvrda. caso esta nao continue a apoiar a insti
tucronalrzar;ao da democracia nos palses do Sui. em parti
cular na Peninsula Iberica 

Por se~ la_do. Willy Brandt anunciou ter intenr;ao de pro
mover a crrar;ao de um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Palses da Europa do Sui, o qual constituiria uma forma 
de cooperar;ao da Europa desenvolvida para com os palses 
de me_nores recursos econ6micos. 0 dirigente do SPD acres
centarra. a prop6sito deste projecto. considerar de toda a 
conveniencra que a ele aderissem tambem palses nao-euro
peus. de modo a alargar o ambito da iniciativa. 

Wrlly Brandt assegurou. ainda. ao Presidente Eanes o 
seu «rncondrcronal apoio politico» a admissao do nosso Pais 
na CEE. mesmo que tal tomada de posir;ao implique «altera
r;oes de estruturas de funcionamento da Comissao da CEE». 

RECEP<;AO EM HAMBURGO 

. Ramalho Eanes seguiu, por via allrea. para Hamburgo, 
crdade que. recorde-se. mantem relar;oes comercrais com 
Portugal desde ha quatrocentos anos. 

Depois de assinar o Livro de Ouro do municipio, o Presi
dente e a esposa receberam as boas-vrndas do burgomestre 
da crdade. Hans-Uirich Klose. o qual. na ocasiao. salientou 
o facto de Port.ug_al_ ter enveredado «pelo caminho. nem sempre 
facrl. da constrturr;ao de uma democracia pluralista» e acres
centou: 

«N_6s alemaes. Iemos a mais profunda compreensao pela 
srtuar;ao_ da JOvem democracia portuguesa. Justamente na 
actual srtuar;ao da economra mundial. ela tem de provar que 
as instituir;oes democraticas permitem encontrar e impor 
solur;oes para os problemas do pais» 

A termrnar. o burgomestre de Hamburgo reafirmaria que 
a Alemanha Federal continuara a ajudar o nosso Pals «a resolver 
os seus problemas econ6mrcos». 

Respondendo as palavras de Hans- Uirich Klose. o Presi
dente Eanes evocou o papel hist6rico desempenhado por 
Portugal como elo comercral entre o Oriente e o Ocidente e 
referindo-se ll opr;ao europeia do povo portugues, declarou~ 
«Nesta nossa ?Pr;iio. contamos com o apoio e a cooperar;ao 
dos nossos amrgos. entre os quais se conta a Republrca Federal 
da Alemanha». 

I NTENSIFICAR 0 COMI:RCIO LUSO-GERMANICO 

0 Chefe de Estado participou. a seguir. num encontro 
com membros da Camara de Comercio de Hamburgo Acen-
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tuando a necessidade de rntensificar o comercio luso-germa 
nrco. Ramalho Eanes afirmou. a dado passo: 
. «Uitrapassado que foi o periodo de perturbar;ao que se 

vrveu em Portugal nos anos de 1974 e 1975. estamos since 
ramente confiantes em que as relar;oes econ6micas entre a 
Republica Federal da Alemanha e Portugal possam acele
rar-se _sensivelmente no pr6ximo futuro. principalmente pela 
eleva~ao do nivel das nossas trocas. com a redur;iio do saldo 
negatrvo da balanr;a comercial». 

«UMA CONVERSA DE VERDADE» 

Tal como acontecera em Bona. o Presidente da Republica 
encontrou-se em Hamburgo com centenas de emigrantes 
portugue~es. com quem manteve «uma conversa de verdade». 
e~ to~ rnforr:nal. Depors de ter prestado informar;oes sobre a 
srtuar;ao polltrca nacronal e o processo de institucionalizar;ao 
da democraci ~ em Po~tugal. Ramalho Eanes recordou que 
ca~ aos partrdos politrcos encontrar solur;c'ies para resolver 
a crrse actual e defender a democracra Referindo se aos pro
blemas respertantes a rnformar;ao dos nossos emigrantes. 
o gen~ral Eanes exo~tou os presentes a criar;ao de um jornal 
para. drfusao de uma rnformar;ao objectiva. com vista ao escla-
recrmento dos portugueses que trabalham no estrangeiro, 

de m_odo a evrtar os efertos negativos dos boatos e das falsas 
noticras. 
. Ramalho Eanes salientou. depois. a importancia das asso

crar;oes de trabalhadores imigrados. afirmando. nomeada
mente: «£ necessario que estas assocrac;c'ies sejam de portu-

gueses fraternalmente unrdos e niio de homens ideologica
mente divididos». 

PORTUGAL E A NATO 

Na Academia Militar de Hamburgo. o Chefe de Estado 
foi obsequiado com um jantar oferecido pelo ministro alemao 
da Defesa. George Leber. com o qual trvera anteriormente 
uma reuniao de trabalho. para analise de assuntos militares 

A particrpar;ao de Portugal na NATO - organizar;ao a 
que o nosso Pais pertence «por razoes de caracter s6cio
cultural. por determinantes geo- polhicas e por raz5es geo
estratllgicas» -. constituiu o tema principal do discurso 

que Ramalho Eanes pronunciou naquela Academia Militar 
a lema. 

Uma visita a principal base naval da RFA. em Kiel. no 
Mar Baltico. e um almor;o no castelo desta cidade alema. 
preencheram a parte final do programa estabelecido para 
esta deslocar;ao do Presidente portugues a Alemanha Federal 

Na base naval de Kiel. o general Eanes foi recebido com 
todas as honras militares pelos dois oficiais alemaes de mais 
alta patente. os vice-alrnirantes Guenter Luther e Hans-Helmut 
Close. 

0 Presidente embarcou num «destroyem da Armada alema. 
tendo efectuado uma viagem de duas horas ao Iongo do 
fiorde de Kiel. atll Laboe. local onde foi construido um monu
mento homenageando os marinheiros mortos no decurso das 
duas guerras mundiais. Durante a viagem. Ramalho Eanes 
assistiu a uma demonstrar;ao do funcionamento do moderno 

armamento daquele vaso de guerra. que esta equipado com 
rampas lanc;a misseis. 

A dr. Manuela Eanes vrsitou. entretanto. o solar de Schie
rensee. ediflcio que data do seculo XVIII e que !rca situado 
nos arredores de Kiel. 

ccRELA<;OES TRADICIONALMENTE AMIGAVEIS» 

0 Presidente da Republica e sua comitiva foram obsequia 
dos. pelo ministro-presidente do Estado de Schleswig Holstein. 
com um almoc;o no castelo de Kiel. 

0 ministro-presidente Gerhard Stoltenberg referiu. na 
altura. que esta vragem do general Ramalho Eanes a Alemanha 
Federal tinha «grande signrficado para a Europa» e recordou 
as «relac;Oes tradicionalmente amigaveis» entre os povos da 
Alemanha e de Portugal 

Ao discursar. o Presrdente Eanes recordou o «rmportante 
papel de guardiao da paz» que a cidade de Kiel desempenha. 
«papel defensivo que resulta da convicr;ao de que a paz ll 
um imperativo que a Humanidade reclama e que a Europa 
devera consolrdar. dentro do espirito da Conferencia de Hel 
sinquia». 

Prosseguindo. disse Ramalho Eanes· 
<<Partilhamos identrcos pontos de vista sobre a mrssao de 

paz que compete as Forr;as Armadas. como decorre da nossa 
comum participac;ao na NATO e. hoje ainda. pude apreciar 
no meu contacto com a Marrnha alema 

lnterpreto a homenagem que me for prestada esta manha 
como sendo drrrgida a um povo de marrnheiros que escreveu 
paginas das mais gloriosas da Hrst6na do Mundo». 

REGRESSO A USBOA 

A comitiva presidencial seguiu depois para o aeroporto 
de Hamburgo Fuhesbuttel. de onde regressou a Lisboa 

Em declarar;oes prestadas aos jornalistas que o aguar
davam no aeroporto de Lrsboa o Presidente da Republica 
efectuou um breve balanc;o desta visrta oficial a RFA. «para 
dizer aos portugueses. de uma maneira muito geral. como 
decorreu a viagem». 

Comer;ando por afrrmar que «as autorrdades da Republica 
Federal da Alemanha foram extraordinariamente cordiais. de 
onde se podera verificar que Portugal ll considerado. efectiva 
mente. como um pais com que ll necessaria contar para que 
a Europa possa realmente ser construlda». o general Ramalho 
Eanes referiu -se. em seguida. lis conversar;oes que manteve 
com dirigentes politrcos da RFA. as quais. disse. servrram 
«para demonstrar que a Republica Federal da Alemanha esta 
disposta a cooperar com Portugal. em sectores drversos e 
da maneira mais aberta» 

Depois de mencionar os encc ., que teve com emr-
grantes residentes em Bona e em Hamburgo, o Presidente 
acrescentou 

«Oueria. para finallzar. drzer que Portugal tem. efectrva
mente. um capital de confianr;a na Republica Federal da Ale
manha. e creio que na Europa. e que tem obrigac;ao de o apro
veitar da melhor manerra e o mais raprdamente Dizer que os 
nossos compatriotas que trabalham no estrangerro. neste 
caso. na Alemanha. estao convencrdos que o Pais tem possibi
lidades e que deve utiliza las raprdamente para sair da crise 
e que. se o fizer. desta maneira. pode contar com o seu esforr;o» 
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Portugueses 
constroem 
o maior estaleiro 
do mundo arabe 

A industria portuguesa de construt;ao 
e reparat;ao naval viu aumentado o 
seu prestigio internacional, ao ser mau
gurado. no Bahram. um tmportante 
estaleiro. cujo pro1ecto e coordenat;ao 
~a construt;ao haVIam stdo entregues 
a LISNAVE, que forneceu igualmente 
a porta da doca. a estat;ao de ltmpeza 
de tanques e outros equtpamentos 

Mais de 50 empresas portuguesas 
contribufram para as obras de cons
trut;ao. entre as quats a PROFABRIL 
que projectou as obras mariumas e fts~ 
calizou os trabalhos de construt;ao civtl. 
a MAGUE. a ENI, os EstalelfOS de 
Sao Jacinto. etc. No total. os servtt;os 
e equipamentos fornecidos pela mdus
tria nacional aproximam se dos dots 
milh6es de contos. 

0 estaleiro e as instalac;:oes adja
centes destinam-se a reparac;:ao de 
superpetroleiros e sao propriedade da 
ASRY (Arab Shipbuilding and Repair 
Yard). entidade financiada pela Orga
nizac;:ao dos Paises Arabes Exporta
dores de Petr61eo (OPAEP). 

A inaugurac;:ao es11veram presentes 
cerca de dois mil convrdados. entre 
os .qu~is o ministro portugu~s da 
lndustrra e Tecnologia. eng Nobre 
da Costa. o presidente do Conselho 
de Administrac;:ao da LISNAVE. Jose 
Manuel de Melo e o admrnrstrador
-delegado. Alvaro Barreto. A cerrm6-
nia de inaugurac;:ao do complexo for 
presidido pelo Chefe do Estado do 
Barhain. xeque AI-Khalifa 

28 

0 NOVO ESTA LEIRO 

Com 350 metros de comprimento 
e 75 de largura. o novo estaleiro 
-que custou cerca de 12 milhoes de 
contos- fica a ser gerido pela LI S
NAVE. pelo prazo de dez anos. pror
rogflVel. recebendo aquela empresa. 
anualmente. dois milhoes de d61ares 

p~la tarefa. Trata-se do maror empreen
drmento projectado e construldo por 
portugueses fora do Pais. permitindo 
o desenvolvimento das relac;:oes econ6-
mrcas entre Portugal e o Bahrain e 
tambem com os restantes membros 
da OPAEP: Emirates Arabes Unrdos 
ArAbia Saudita. Kowait. Oatar. lraqu~ 
e Ubia. Tal prop6sito foi. aliAs. con
firmado pelo ministro Nobre da Costa, 
no seu regresso a Lisboa. ao sublinhar 

-
que «a participac;:ao de organizac;:oes 
portuguesas na construc;:ao e equipa
mento do estaleiro de reparac;:oes navais 
do Bahrain e. sobretudo. a posic;:ao 
dominante da LISNAVE na preparac;:iio 
e orientac;:iio tecnica do mesmo. podem 
r~flectir-se. de forma muito significa
llva. no estabelecimento e manuteno;:ao 
de uma corrente comercial e de outros 
interesses entre Portugal e o Bahrain. 
se soubermos aproveitar conveniente
mente essas possibilidades». 

0 mrnrstro da Industria e Tecnologia 
acentuou que ap6s a conclusao dos 
trabalhos a LISNAVE ficarA ainda a 
gem o estalerro. pelo que cerca de 
250 tecnrcos portugueses continuarao 
a trabalhar naquele Estado do Golfo 
Persrco. 0 eng. Nobre da Costa afir
mou tambem que o estaleiro agora 
rnaugurado nao deverA representar urn 

)I 

-

acrescimo de concorr~ncia aos esta
leiros da USNAVE. em Almada. pois 
a maior clientela prevista para o com
plexo da ASRY e a dos navios-tanques 
que navegam entre o Golfo Persico. 
o Extreme-Oriente e pafses do Oceano 
Pacifico. 

A USNAVE 
E 0 PROJECTO DA ASRY 

A LISNAVE for contactada em 1972 
pela OPAEP para realizar os estudos 
e participar na gestao do novo esta
lerro naval. oferta que s6 foi aceite 
ap6s se ter concluido da viabilidade 
econ6mrca do empreendrmento. A adju
dicac;:ao s6 se verrficou. no entanto. 
dors anos mars tarde. ap6s se terem 
alterado. de forma substancial. as con
dic;:oes de extracc;:ao e comercializac;:ao 
dos produtos petroliferas Fazendo face 

Por tugal e o mundo 

a forte concorrencia internacional exis
tente no sector. a LISNAVE viu os 
seus esforc;:os coroados de ~xito. com 
a concretizac;:ao da adjudicac;:ao do 
empreendimento. no Cairo. em Julho 
de 1974. o qual foi dado por concluido 
semanas antes da data prevista. per
mitindo que em 1 5 de Dezembro 
de 1977 desse entrada na doca seca 
o primeiro petroleiro para reparac;:ao 

A ACTIVI DADE DA USNAVE 

A LISNAVE e. actualmente. uma 
empresa quase virada em exclusrvo 
para o mercado externo. contribuindo 
de forma activa para a captac;:ao das 
divisas convertiveis. tao necessArias 
a economia portuguesa cerca de 95 
por cento da facturac;:ao da USNAVE 
resulta de obras efectuadas para o 

estrangeiro. A empresa tern cerca de 
60 por cento do seu capital social 
em maos portuguesas e e accionista 
dos estaleiros de Curacao (Venezuela) 
e da SETENAVE (Setubal) e arnda 
das empresas LISNICO. ENI. ELEC
TROARCO. REPROBEL e GASLIMPO. 

Entretanto. a LISNAVE procura obter 
a adjudicac;:ao. total ou parcial. de 
outros empreendimentos em diversos 
paises do mundo. Assim. admite-se 
que venha a construir. tambem para 
a OPAEP. um novo estaleiro num Pals 
do Medrterraneo. projecto que se en
contra em estudo por aquela organi
zac;:ao flrabe e que poderA localizar-se 
no Egipto. na Argelia ou na Ubia. 
Outra hip6tese. menos provavel. reside 
no Dubai. onde se podera vir a loca
lizar um outro super-estaleiro. Con
tudo. a OPAEP tern manifestado bas
tantes retic~ncias a concretizac;:ao deste 
empreendimento. que iria fazer con
corr~ncia ao estaleiro da ASRY. Neste 
memento. a LISNAVE desenvolve con
tactos igualmente na Venezuela e no 
Brasil. mas a penetrac;:ao nestes paises 
reveste-se de maiores dificuldades. visto 
que rmplicaria urn grande investimento 
de caprtais. 

ALGUNS DADOS 
SOBRE 0 BAHRAI N 

Pequeno Estado do Golfo Persico. 
o Bahrain tornou-se famoso pelo ele
vado volume de petr61eo existente 
no subsolo e que e responsavel por 
uma das rendas mais elevadas «per 
caprta» em todo o mundo. 

Com a area total de 635 quil6metros 
quadrados. isto e. cerca de 1 50 vezes 
mais pequeno que o nosso Pais, o 
Bahrain e constituido por 35 pequenas 
ilhas arenosas. a maior das quais da 
o nome ao Estado. A populac;:ao total 
e de 216 mil habitantes. a mesma da 
Islandia. 0 petr61eo e exportado sob 
a forma de refinados - gasolina. gas6-
leo. fuel. nafta - pois o pais possui 
uma refinaria com capacidade para 
cerca de 90 milhoes de barris por ano. 
sensivelmente identica ao volume de 
produc;:ao. 

As receitas petroliferas constituem 
85 por cento dos recursos do pals. 
A restante riqueza e proveniente da 
rndustrra pesqueira. da agricultura de 
subsrstencia e do cultivo de perolas. 
que ocupam 7 a 8 por cento da popula
c;:ao activa. 

A caprtal do Estado e Manama. 
havendo ainda duas outras cidades 
rmportantes. Riffa e Jiddah. 
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Portugal e o mundo 

Macau vende texteis 
i CEE 

Um dos bamos de Macau 

Macau vai intensificar as suas expor
ta~oes de texteis para os pafses da 
Comunidade Econ6mtca Europeia 
(CEE). em consequencia da asstnatura 
de um novo acordo. que entrou em 
vigor no primeiro dia deste ano e 
sera valido ate 31 de Dezembro de 1982. 
0 acordo fot assinado pelo Governador 
daquele cerrit6rio. coronet Garct8 Lean
dro. e por um delegado da CEE. 
John Beck. 

Entre outras clausulas. o artlculado 
estabelece que o Euromercado renun
Cia a adopcao de medidas restritivas 
a lmportac;ao de produtos texteis onun
dos de Macau. estabelecendo mesmo 
l1geiros aumentos nas quotas de im 
portac;ao. o que 1rfl beneficiar a eco
nomia do ternt6rio. 

0 acordo estabelece tamb~m. pela 
pnmeira vez. a poss1billdade de trans
ferencia de quotas ao nlvel inter-regio
nal. desde que se obtenha o acordo 
dos respecuvos paises. Adm1tem-se 
tamb~m alterac;oes ao nlvel das diver
sas categonas de texteis. com salva
guarda. como ~ evidente. das quanti
dades e valores totais 

Macau compromete se a regulanzar 
o volume de exportac;ao ao Iongo do 
ano. de forma a nao criar dificuldades 
conJuntura1s de comercializac;ao nos 
paises membros da CEE. Prevem-se. 
por outre lado. novos tipos de certi
ficados de origem e de licenc;as de 
exportac;ao 
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Uma operlma em actividade numa f8brica de r§xteis 

«ACORDO FRANCAMENTE 
SATISFATORIO» 

«0 acordo ~ francamente satisfa
t6rio para Macau». afirm0u. a prop6-
sito. Armando Campos. chefe dos ser
vic;os econ6micos do territ6rio. encar
regados das negociac;oes que ante
cederam a assinatura do acordo Estas 
decorreram em Bruxelas. sede do Euro
mercado. e em Macau. Aquele alto 
funcionario recordou que as negocia
c;oes se haviam iniciado numa con
JUntura claramente restritiva a impor
tac;ao de texteis por parte dos palses 
do Mercado Comum, os quais se 
debatem com dificuldades de comer
Cializac;ao dos seus pr6prios produtos 
deste sector. cujo custo de produc;ao 
~ bastante superior ao que se pratica 
naquele territ6rio portugues do Sueste 
Asifltico lmporta referir que Macau 
ocupa. neste memento. o none Iugar 
num total de 25 paises fornecedores 
de texteis para a CEE. 0 sector ~ 
responsflvel por 80 por cento das 

exportac;oes do territ6no e a CEE 
absorve 60 por cento dessas expor 
tac;oes. 

<dmpoe-se agora fabricar artigos de 
melhor qualidade e praticar uma poll 
tica de marketing agressiva». declarou 
o chefe dos Servic;os de Economia de 
Macau. que apelou para a capacidade 
de realizac;ao dos mdustna1s estabe
lecidos no territ6rio. dos quais va1 
depender a resposta ao acordo assi
nado com a CEE 

Os especialistas precomzam uma 
rflpida reconversao da industria de 
Macau nos pr6ximos cinco anos. tor
nando-a menos dependente do sector 
textil. sem que isso signifique uma 
diminuic;ao do valor acrescentado ou 
do nlvel de emprego. as quais teriam 
graves repercussoes na economia local. 
Para a concretizac;ao destes prop6sitos 
o Governo de Macau estfl a conceder 
facilidades de diversa ordem. Oiver
sificar a produc;ao industrial constitui. 
assim. um objective prioritflrio para 
Macau no futuro pr6ximo. 



Portugal e o mundo 

Tecnologia 
portuguesa 
no lraque 

Cento e trinta tecnicos e operarios 
especiatizados porcugueses escao a fazer 
a montagem dos equipamentos etec
tricos de uma siderurgia localizada em 
Khor-AI-Zubair. no lraque. Pinto de 
Lima. um dos cecnicos responsaveis 
por essa obra. revelou a imprensa que 
um cons6rc10 formado por empresas 
porruguesas. especializadas em equi
pamento electrico mdustriaf. se encar
regou do referido trabalho por coma 
de uma firma francesa. a quem o 
mesmo foi encomendado pelo Governo 
do lraque. 
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0 contrato assinado entre aquela 
soc•edade francesa de engenharia 
- denominada «Creusot-Loire Entre
prises» - e o cons6rcio de empresas 
nacionais atinge o valor aproximado 
de 170 mil contos (cerca de 16 mil hoes 
de francos franceses). representando 
430 mil horas de trabalho de monta
gem. durante mais de um ano. Este 
contrato foi obtido num concurso inter
nacional em que participaram empresas 
polacas. espanholas. jugoslavas e in
glesas. 

Os trabalhos iniciaram se em Junho 
do ano passado. estando a decorrer 
de acordo com o planeamento con
tratual. que preve a montagem de dois 
trens de laminagem. duas unidades 
de vasamento continuo. quatro fornos 
eh~ctncos e servic;os gerais (incluindo 
a estac;ao de bombagem. a central de 
oxigenio e a central de ar compri
mido). 

No local da obra foi organizada 
uma base com cerca de 2300 metros 
quadrados. equipada com dezoito edi
flcios pre-fabricados proven1entes do 
nosso Pais. para a 1nstalac;ao dos tec
n•cos e operarios portugueses. t: tam
bern de origem portuguesa a grande 
maioria dos artigos e equipamento com 
que foi apetrechada a base. 
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Portugal e o mundo 

Banco Mundial 
colabora no 
Plano Nacional de Transportes 

No fJmb1lo da polftica de desenvoi
VImento global do sector dos trans
porres. para a qual o Banco Mundial 
conmbuiu com um empresumo de 
24 milhoes de d61ares. vai ser elabo
rado um Plano Nacional de Transportes 
para os pr6ximos cinco anos. o qual 
inclulftJ. tambem. os pnnclpios btJsicos 
de um programa de melhoramemos 
genericos para um perfodo de dez anos. 
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Transportes · 
um sector dec1sivo 

na economia portuguese 

A elaborat;:iio do Plano Nacional 
de Transportes ficara a cargo de uma 
empresa estrange1ra seleccionada de 
entre as recomendadas pelo Banco 
Mundial. devendo os consultores per
manecer em Portugal por um periodo 
de trlls anos. findos os quais se efec
tuara a transferencia de conhecimentos 
e tecnologia para tecn1cos portugueses. 
pertencentes ao Gabmete de Estudos 
e Planeamento dos Transportes e Comu
nicat;:oes. que assegurarao a postenor 
actualizat;:ao e renovat;:ao do Plano. 

Este projecto compreende ainda a 
assistencia a Junta Aut6noma de Estra
das (JAE) - aperfe1t;:oamento de um 
sistema de infra-estruturas rodoviarias. 
uulizat;:iio de contabilidade analit1ca 
para um plano de conservat;:iio de 
estradas. e aspectos de organizat;:iio 
e administrat;:ao a realizar no ambito 
deste departamento oficial -. bem 
como um plano de reabilitacao ferro
viaria da CP. a realizar em colaborat;:ao 
com esta empresa publica 

A coordenat;:iio destes trabalhos e 
a onentat;:ao e supervisao da activi
dade dos consultores estrangeiros ficara 
a cargo de uma com1ssao directiva 
nomeada por despacho conjunto dos 
Ministerios do Plano e Coordena~;iio 
Econ6mica. dos Transportes e Comu
nicat;:oes e das Obras Publicas. 

0 lant;:amento do Plano Nacional 
de Transportes implicara a constituit;:ao 
de um banco de dados do sector e a 
elaborat;:iio de um modelo matematico 
de planeamento que poss1bilitara efec· 
tuar analises comparadas das alter
nativas de desenvolvimento. segundo 
diversos niveis de investimento. para 
os transportes ferrovianos. rodoviarios. 
aereos (internos) e marlumos (costei
ros) 

Atraves deste Plano sera possivel 
aumentar a eficacia do sector e desen
volve-lo como um todo. assegurando
-se a coordenacao entre os varios 
meios de transporte e a melhoria de 
cada um deles. 



Ensino · 
do Portugues 
no estrangeiro 

Conf orme demos conhecimento em numero ante
rior (n. 0 21 - Set embro/ Outubro de 1977) o ensino 
da lingua portuguesa no estrangeiro tem ja estabele
cidas as suas disposic;:C>es legais bflsicas atraves da 
publicac;:lio de um decreto da Assembleia da Republica 
(Lei n.0 74/ 77). Como igualmente informamos, a refe
rida lei seria objecto de regulamentac;:lio no prazo de 
60 dias- disposic;:lio agora cumprida pela Porta ria 
754/ 77, de 19 de Dezembro ultimo, e que dada a sua 
importancia, designadamente para os professores por
tugueses no estrangeiro, transcrevemos na integra : 

1 - Do conceito de curso do ensino portugu~s no 
estrangeiro 

1.1 - Considera-se curso de nivel basico ou secun 
dario no estrangeiro o ensino regular e organizado. em paises 
estrangeiros. da lingua e cultura portuguesas. bem como de 
disciplinas do sistema escolar portugues. desde que ministrado: 

a) Nas escolas oficiais ou oficializadas dos diferentes 
paises. integrado ou nao no horario normal escolar: 

b) Em instituic;:oes de ensino particular devidamente lega
lizadas: 

c) Em instalac;:oes pr6prias de associac;:oes de cidadaos 
portugueses e seus descendentes residentes no estran
geiro. oficialmente reconhecidas. ou em instalac;:oes 
cedidas por entidades publicas ou privadas dos respec
tivos paises. 

2- Do reconhecimento oficial e criac;:lio dos cursos 
e lugares docentes 

2.1 - Poderao ser reconhecidos oficialmente por des
pacho ministerial os cursos que. nos termos do numero ante
rior. funcionem de acordo com programas definidos pelo 
Ministerio da Educac;:ao e lnvestigac;:ao Cientifica e com 
docentes de comprovada competencia. 

2.2 - Sempre que os cursos funcionem nas condic;:oes 
previstas nas alineas b) e c) do n. 0 1.1. exigir-se-a que as 
instalac;:oes onde os cursos se leccionam sejam reconhecidas 
como suficientes pela autoridade consular ou pelo coorde
nador. nos paises em que exista. 

2.3- Nas areas consulares onde o numero de crianc;:as 
e adultos portugueses ou luso-descendentes o justifique. 
serao criados cursos em numero suficiente para o ensino 
basico e secundario. por portaria conjunta dos Ministros das 
Financ;:as. dos Neg6cios Estrangeiros e da Educac;:ao e lnves
tigac;:ao Cientifica 

2.4- Poderao ser ainda criados cursos de expressao 
oral de lingua portuguesa para crianc;:as em idade pre-escolar 

em estabelecimentos de ensino ou junto de instituic;:oes de 
caracter s6cio-cultural. por portaria conjunta dos Ministros 
das Financ;:as. dos Neg6cios Estrangeiros e da Educac;:ao e 
I nvestigac;:ao Cientifica. 

2.5 - A cada grupo de vinte e cinco alunos em idade 
escolar correspondera um curso. a criar nos termos desta 
porta ria. 

2.6- Desde que as condic;:oes locais nao permitam 
cumprir o disposto no numero anterior. poderao excepcional
mente ser criados cursos com uma frequencia nao inferior 
a quinze alunos. sob proposta. devidamente fundamentada. 
das autoridades consulares ou dos coordenadores. nos paises 
em que existam. aprovada pelos competentes servic;:os do 
Ministerio da Educac;:ao e lnv~c;:ao Cientifica. 

2.7- Simultaneamente com a criac;:ao dos cursos. sera 
definido. para cada area consular. o numero de lugares de 
docentes necessaries para assegurar o respective funcio
namento. 

2.8- Para a prossecuc;:ao do estatuido no numero al(te
rior. ter-se-a em conta o tempo de funcionamento de cada 
curso. que em caso algum pode ser inferior a tres horas sema
nais. devendo atender-se tambem a distilncia entre as loca
lidades em que os cursos funcionam. 

2.9 - Aos docentes que desempenhem func;:oes nos 
cursos oficialmente reconhecidos ou criados nos termos dos 
n.os 2.1. 2.3 e 2.4 desta portaria serao reconhecidos os direitos 
consignados no artigo 11.0 da Le1 n.0 74/77. de 28 de Setembro. 

2.10- Sempre que tal se revele imprescindivel. o Estado 
Portugues assumira. no todo ou em parte. as despesas com 
a instalac;:ao e manutenc;:ao dos cursos. bem como as remune
rac;:oes do pessoal docente. 

2.11 - Consideram-se desde ja abrangidos pelas dis
posic;:oes da presente portaria os cursos de lingua e cultura 
portuguesas. criados em paises estrangeiros ao abrigo da 
legislac;:ao anterior. cuja manutenc;:ao e remunerac;:ao dos 
respectivos docentes seja de inteira responsabilidade do 
Estado Portugues. 

2.12- Os casos de reconhecimento oficial. concedido 
sem exigencia do disposto no n. 0 2.1. serao revistos no prazo 
de oito meses ap6s a publicac;:ao da presente portaria. 

3 - Da escriturac;:ao escolar 

3.1 - Em todos os cursos cujo funcionamento nao 
esteja integrado no horario escolar normal das escolas oficiais 
ou oficial izadas dos diferentes paises e obrigat6ria a existencia 
e preenchimento dos seguintes livros de escriturac;:ao escolar: 

a) Uvro A - de matricula. frequencia e seus resultados: 
b) Livro B- diario de frequencia: 
c) Livro C - registo das visitas respeitantes aos servic;:os 

de orientac;:ao pedag6gica e inspecc;:ao; 
d) Uvro E - da correspondencia expedida: 
e) Arquivo de toda a correspondencia recebida. 

3.2 - Os livros referidos no numero anterior serao elabo
rados pelo Ministerio da Educac;:ao e lnvestigac;:ao Cientifica. 
ouvidos os coorder\adores. nos paises em que existam. tendo 
as caracteristicas especificas e apropriadas aos condiciona
lismos do ensino nos diferentes pafses. 
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3 3 - Perante a i nexist~ncia dos modelos especificos refe
ridos no numero anterior. serao utilizadas as folhas. cujos 
modelos t~m. respecttvamente. os n.o• 265. 266. 589 e 630 
do catlllogo Diversos da lmprensa Nacionai-Casa da Maeda. 

3.4 - £ ainda obrigat6rio a utilizaQao de cadernetas esco
lares individuais. segundo modelo a aprovar por despacho 
do Ministerio da Educacao e lnvestigacao Cientffica. 

4 - Dos programas e da avaliac;llo de conhecimentos 
nos cu rsos de ensino portugu6s no estrangeiro 

4.1 - Os programas dos cursos serao estabelecidos por 
despacho do Ministro da EducaQao e lnvestigacao Cien
tlfica. tendo em conta os objectivos especfficos do ensino a 
que se destinam. 

4.2 - A forma de avaliaQao de conhecimentos dos cursos. 
integrados ou nao no horllrio escolar normal das escolas 
oficiais ou oficializadas dos diferentes pafses. e a que for 
usada no respectivo estabelecimento de ensino. devendo o 
resultado final ficar devidamente registado. 

4.3 - 0 Ministro da EducaQao e lnvestigaQao Cientifica 
definirll. por despacho e caso a caso. as formas de avalia<;ao 
de conhectmentos dos alunos. sempre que se nao verifique 
o estabelecido no numero anterior. 

5 - Da qualidade do ensino 

5.1 - 0 Estado Portugu~s garantirll a qualidade do 
ensino. quer atraves de uma cuidada selec<;ao do pessoal 
docente. quer ainda por meio de acQoes de apoio pedag6gico. 
nomeadamente cursos de prepara<;ao e aperfeicoamento. 
segundo normas definidas ou a definir pelos serviQOS compe
tentes do Ministerio da Educa<;ao e lnvestiga<;ao Cientifica 
ou recomendadas por organismos internacionais a que Por
tugal tenha aderido e. sempre que possfvel. em colaborat;:ao 
com as autondades escolares dos respectivos parses. 

6 - Da elei~;Ao dos delegados escolares 

6.1 - Em cada llrea consular onde se verifique o dis
posto no n.o 2 do artigo 2. 0 da Lei n.o 74/77. de 28 de Setem
bro. serll eleito um delegado escolar. por escrutinio secreta. 
nos termos do artigo 9.0 da citada lei. 

6.2 - A assembleia eleitoral. para cumprimento do dis-
posto no numero anterior. serll convocada pela autoridade 
consular ou pelo seu substituto legal. 

6.3 - As convocat6rias mencionarao as normas prllticas 
do processo eleitoral. locais de afixacao dos names dos can
didatos. local. data e hora do inicio da assembleia eleitoral. 
devendo ser enviadas. pelo correio. a todos os docentes da 
llrea consular. com anteced~nci a de quinze dias em relacao 
aquela data. 

6.4 - As candidaturas deverao ser subscritas pelos can
didatos e por um numero minima de 1 5% dos docentes em 
exercfcio na llrea consular. 

6.5 - As candidaturas referidas no numero anterior deve
rao ser entregues. ate quinze dias antes da data da abertura 
da assembleia eleitoral. a autoridade consular ou ao seu substi-
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tuto legal. que de imediato as rubricarll e farll afixar nos locais 
previstos na convocat6ria. 

6.6 - A mesa da assembleia eleitoral serll composta 
pela autoridade consular ou seu substituto legal. que presidira. 
e por dois secretllrios-escrutinadores. escolhidos pelo presi
dente de entre cidadaos portugueses. 

6.7 - Cada candidatura poderll indicar ate dois repre
sentantes para fiscalizar todos os actos de eleit;:ao. 

6.8 - A urna manter-se-ll aberta durante oito horas. 
a menos que antes tenham votado todos os docentes eleitores. 

6.9 - A abertura da urna serll efectuada perante a assem
bleia eleitoral. lavrando-se acta. de que constem os factos 
ocorridos. as declara<;oes de voto e o resultado da votat;:ao. 
e que serll assinada pelos componentes da mesa e pelos res
tantes membros da assembleia que o desejarem. 

6.1 0 - A acta refer ida no numero anterior Iicari! na 
posse da autoridade consular. 

6.11 - Considera-se eleito o candidato que obtiver o 
numero de metade e mais um dos votos entrados na urna. 
os quais deverao representar pelo me nos 60% do numero 
total de eleitores. 

6.12 - Quando no primeiro escrutfnio nenhum candidato 
sair vencedor nos termos do numero anterior. haverll segundo 
acto eleitoral. o qual serll realizado no prazo mllximo de dois 
dias e ao qual concorrerao apenas os dots candidatos anterio
mente mais votados. 

6.13 - As reclama<;oes relativas ao acto eleitoral deverao 
ser entregues a autoridade consular no prazo de oito dias 
a contar da data do respectivo acto. devendo ser enviadas. 
decorrido esse tempo. no prazo mllximo de oito dias. ao encar
regado da missao diplomlltica no respectivo pals. que deci
dirll em ultima instancia. 

6.14 - Desde que nao haja reclamaQoes. a autoridade 
consular remeterll. no prazo mllximo de trinta dias ap6s a 
elei~;ao do candidato a delegado escolar. aos servicos compe
tentes do M inisterio da Educat;:ao e lnvesuga<;ao Cientifica 
c6pia de toda a documenta~;ao relattva ao processo eleitoral. 
para efeitos de homologaQao. 

6.1 5 - Por despacho ministerial. a proferir no prazo 
mllximo de quinze dias uteis a contar da data em que for rece
bida a documentat;:ao referida no numero anterior. serll decla
rada a validade da eleicao e homologado o delegado escolar. 
uma vez que se verifique a observancia das disposicoes apli
cadas. 

6.16 - Em caso de nao haver delegado elei to. serao as 
suas funcoes desempenhadas pelos adjuntos de coordenador. 
nos parses em que existam. ou pela autoridade consular 

7 - Aceita~;Ao e dura~;llo do mandato dos delegados 
escolares 

7.1 -0 docente eleito como delegado escolar nao poderll 
recusar o mandato. 

7.2 - 0 docente eleito como delegado escolar. nos ter
mos desta portaria. tomarll posse no prazo mllximo de oito 
dias. ap6s comunica<;ao da homologa<;ao. perante a auto
ridade consular. 

7.3 - 0 delegado escolar e elelto por um perfodo de 
tr~s anos. Iindo o qual poderll ser reeleito. 

7.4 - 0 perfodo de validade do mandato previsto no 
numero anterior poderll ser reduztdo nos casas seguintes 



a) Quando o delegado escolar for punido com qualquer 
das penas previstas no artigo 11.0 do Estatuto Disci
plinar dos Funcion~rios Civis do E<:tncio· 

b) Quando o delegado escolar apresentar ra7oes funda
mentadas que as entidades superiores JUiguem justi
ficadas. 

7.5 - 0 delegado escolar. durante o seu mandato. depende 
das seguintes entidades: 

a) Coordenador de ensino. nos parses em que exista; 
b) Adjunto de coordenador. nas ~reas consulares em 

que exista: 
c) Autoridade consular. nos paises sem coordenador. 

7.6 - 0 delegado escolar eleito nos termos deste diploma 
vence pelo horario completo estabelecido para o pais em que 
exerce. 

7.7 - No caso de o delegado escolar eleito ser docente 
que lecciona em curso oficialmente reconhecido. considerar
-se-a. para os efeitos referidos no numero anterior. o horario 
que lhe tlver sido distribuldo no ano escolar anterior ao da 
elet~ao 

7 8 - 0 delegado escolar eleito tera direito a reduc;:ao 
de horario docente. variavel de acordo com o numero de 
docentes em exercicio na sua area consular e com as caracte
risticas de distribuic;:ao da rede escolar. competindo ao coor
denador. nos paises em que exista. ou a autoridade consular 
propor aos servic;:os competentes do Ministerio da Educa~ao 
e lnvestigac;:ao Cientlfica o numero de horas da reduc;:ao 
horana lectiva. 

7.9 - A redu~ao de horano sera obrigatoriamente fixada. 
em data anterior a da eleu;:ao do delegado escolar. para cada 
area consular. 

8 Da competAncia dos delegados escol ares 

8.1 - Os delegados escolares deverao colaborar com as 
entidades de quem dependem. supervisando e coordenando 
as acuvidades pedag6gtcas e administrativas relativas ao 
ensino dentro da sua area consular. de forma a tornar mais 
efi caz a aproxima~ao entre aqueles e os agentes de ensino 
da respectiva area. competindo-lhes: 

a) Diltgenciar para que todos os docentes estejam perma
nentemente informados sobre as ac~oes de caracter 
pedag6gico ao seu alcance ou que impltquem a sua 
participac;:ao; 

b) Transmitir a entidade de quem dependem as carencias 
fundamentais em materia pedag6gica e didactica sen
tidas pelos docentes da sua area; 

c) Colaborar com os docentes da sua area na planifi
cac;:ao das actividades escolares de que forem incum
bidos: 

d) Representar os docentes. ouvidas as suas optntoes. 
quando de reunioes sobre assuntos pedag6gicos e 
dtdacticos. sempre que se imponham consultas alar
gadas. e supervisando essa recolha de elementos; 

e) Receber e compi lar. para apresenta~ao superior. infor
ma~oes sobre anomalias detectadas pelos docentes 

no desempenho das suas fun~oes. a fim de sofrerem 
tratamento adequado pelos servic;:os competentes; 

f) Responsabilizar-se pela divulgac;:ao e afixac;:ao de legis
lac;:ao e regulamentos de interesse para os docentes 
em locais julgados convenientes: 

g) Coordenar a elabora~ao de estatisticas referentes a 
matriculas. frequencia. aproveitamento escolar dos alu
nos. faltas de assiduidade do pessoal docente ou de 
outras que se venham a achar pertinentes; 

h) Coordenar a interven~ao peri6dica do material didactico 
atribufdo aos diferentes cursos da sua area e sempre 
que ocorra substituic;:ao do respective docente: 

i) lnterferir directamente junto dos docentes. sempre 
que necessario. no sentido de tmpedtr que sejam 
ultrapassados os prazos fixados pelos servi~os de 
coordenac;:ao. onde existam. ou pela autoridade con
sular na devolu~ao do material didllctico ou de apoio 
cultural requisitado aquelas entidades; 

j) Supervisar e coordenar a d i stribu i ~ao do material refe
rido no n.0 3 desta portaria. bern como da documen
tac;:ao destinada ao funcionamento dos cursos. respon
sabilizando-se pela execu~ao das ac~oes tidas por 
necessarias para a tornar eficaz. 

9 - Disposic;:oes finais 

9.1 -As primeiras elei~oes dos delegados escolares. 
a que se refere o n.o 6.1 da presente portaria. deverao estar 
concluidas ate ao fim de Junho de 1978. 

9.2 - Em tudo o que nao vai espectalmente regulado 
na presente portaria. a organiza~ao e funcionamento dos 
cursos e a actividade docente regem-se pela legisla~ao do 
Estado Portugues no que lhes for aplicavel. 

CRIA~AO DE 
CURSOS BASICOS , 
NA SUICA, HOLANDA 
E LUXEMBURGO 

Na execuc;:ao de normas ja definidas para a 
expansao da Lingua e da Cultura portuguesa no 
estrangeiro como forma de apoio aos nossos 
compatriotas radicados em varios paises do 
Mundo, o Governo tem vindo a intensificar a 
criac;:ao de cu rsos de ensino basico de Portugues 
onde e mais significativa a prec: 11c;:a de familias 
portug uesas. Uma recente Port aria (753/77, de 
14 de Dezembro), da responsabi lidade conjunta 
dos Ministerios dos Neg6cios Estrangeiros e d a 
Educac;:ao e lnvestigac;:ao Cientifica, cria agora 
os seguintes cursos em varias l ocalidades de tres 
paises da Eu ropa : SUICA (Genebra e Lausana) ; 
HOLAN DA (Den Bosch, Helmond, Amstelveen, 
Bijlmemeer e Zandaam) ; LUXEMBU RGO (Mon
dorf- les-Bains, Syainfort e Mertzig) . 
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Contrato de 
arrendamento 
rural 

A l ei n.0 76/77. de 29 de Setembro, instituiu um 
novo regime do contrato de arrendamento rural, revo
gando o anterior Decreto-Lei n.0 201 /75. de 15 de Abril , 
bem como toda a legisla~;:Ao e)(istente sobre arrenda
mento rural. Dado que esta materia interessa a muitos 
emigrantes portugueses. quer na qualidade de arren
datllrios. quer de proprietarios de terrenos arrendados. 
apontam-se alguns alguns aspectos mais relevantes do 
regime agora vigente. 

1. Obrigatoriedade do contrato escrito 

A partir da entrada em vigor da Lei n. 0 76/77. tornou-se 
obrigat6rio reduzir a escrito os arrendamentos rurais quando 
a superficie agricola util seja igual ou superior a 2 hectares: 
a partir de Outubro de 1980 tambem os arrendamentos de 
terrenos cuja superffcie agricola util seja igual ou superior a 
1 hectare terao de ser reduzidos a escrito: a partir de Outubro 
de 1 983 todos os contratos de arrendamento rural deverao ser 
reduzidos a escrito. 

Mas note-se que. mesmo em rela<;ao aos terrenos com 
superficie agricola util inferior a 2 hectares. a reducao a escrito 
torna-se obrigat6ria se tal reducao vier a ser exigida. em qual
quer memento. pelo senhorio ou pelo arrendatMio. mediante 
notificacao a outra parte. No caso da parte notificada se recusar 
a reduzir o contrato a escrito. pode a outra parte solicitar a 
fixacao dos termos do contrato a comissao concelhia de arren
damento rural. 

2. Prazos dos arrendamentos rurais 

Em regra. os arrendamentos rurais nao podem ser cele
brados por prazo inferior a seis anos. valendo este se houver 
sido estipulado prazo mais curto. 

Findo o prazo mfnimo de seis anos (ou o convencionado 
entre as partes. se for superior). entende-se renovado o con
trato por perfodos sucessivos de tr~s anos. enquanto o mesmo 
nao for denunciado. nao podendo 0 senhorio opor-se a pri
meira renovacao. 

Todavia. os arrendamentos ao agricultor aut6nomo (isto 
e. aquele que tem por objecto um ou mais pred1os que o 
arrendatario explore. exclusiva ou predominantemente. com 
o seu pr6prio trabalho ou o das pessoas do seu agregado 
domestico). terao o prazo de duracao minima de um ano. 
Findo o prazo de um ano (ou o convencionado entre as partes. 
se for superior). entende-se renovado o contrato por periodos 
sucessivos de um ano. enquanto o mesmo nao for denunciado. 
nao podendo o senhorio opor-se as cinco primeiras renovacoes 
anuais. 
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Os prazos mfnimos acima tnd1cados. bem como a reno
vacao por perfodos. aplicam-se mesmo aos arrendamentos 
nao reduzidos a contrato escrito 

3. fi)(a ~;:Ao das rendas 

A renda sera sempre estipulada em dinheiro. a menos 
que as partes a fixem expressamente em generos. Todavia. 
a partir de Outubro de 1968, serao obrigatoriamente fixadas 
em dinheiro as rendas dos contratos CUJO senhorio tenha. 
como ocupacao predominante. uma actividade nao agricola. 

A renda e fixada por periodos de um ano e. em caso algum. 
pode ser convencionada a antecipacao do seu pagamento. 
As rendas acordadas entre as partes. podem ser actualizadas 
de seis em seis anos. por iniciativa do senhorio ou do arren
datario. 

0 pagamento da renda sera feno anualmente Se o arren
datario nao pagar a renda na data contratualmente estabe
lecida e no Iugar pr6prio. o senhorio. decorridos sessenta 
dias ap6s a data do vencimento. tem o direito de requerer 
o despejo do inquiline. sem perda das rendas em falta. Todavia. 
o inquiline podera impedir o despejo se. antes do tribunal 
proferir a sentenca. pagar todas as rendas em atraso. acres
cidas de juros de mora. 

4. Denuncia do contrato de arrendamento 

Os contratos de arrendamento consideram-se sucessiva 
e automaticamente renovados se nao forem denunciados 
nos seguintes prazos: 

a) 0 arrendatario devera avisar o senhorio. mediante 
comunicacao escrita. com a antecedencia minima de um 
ano relativamente ao termo do prazo ou da sua renovacao. 
aquela antecedenc1a sera reduz1da a tres meses no caso de 
arrendamento ao agricultor aut6nomo: 

b) 0 senhorio devera avisar o arrendatario. tambem mediante 
comunicacao escrita. com a antecedencia minima de dezoito 
meses relativamente ao termo do prazo ou da sua renovacao: 
aquela antecedencia minima sera reduzida a doze meses no 
caso de arrendamento ao agricultor aut6nomo 

0 arrendatario podera opor-se a denunc1a do contrato. 
desde que os prMios arrendados se destinem por morte do 
arrendatario e transmite-se ao cOnjuge sobrevivo. desde que 
nao divorciado ou separado de pessoas e bens ou de facto. 
e parentes ou afins ate ao 4 .o grau e que com o mesmo vivam 
habitualmente em comunhao de mesa e habitacao ou em 
economia comum. pela ordem seguinte: 

a) Ao cC>nJUge sobrevivo. 
b) Aos parentes ou afins de hnha recta. preferindo os 

primeiros aos segundos. os descendentes aos ascendentes 
e os de grau mais pr6ximo aos de grau mais afastado; 

c) Aos parentes ou afins do 2.0 grau da linha colateral. 
preferindo os primeiros aos segundos: 

d) Aos restantes parentes e afins. preferindo os primeiros 
aos segundos e os de grau ma1s pr6ximo aos de grau mais 
afastado. 



6. lndemniza~;Ao pela denuncia do contrato 

Aquando da cessacao da relacao contratual. o arrenda
tArio tern direito a ex1gir do senhorio uma indemnizacao cor
respondente ao valor das benfe1torias. No caso de cessac;ao 

do contrato por denunc1a do senhorio. o arrendatArio poderA 
ainda exigir. alem do valor das benfeitorias. uma indemni
zacao nunca superior ao equivalente a urn ano de renda. se 
a denuncia causar prejulzo a economia do arrendatArio. 

Aquisi~io de c~sa, 
de reni.ta econom1ca 
pelos arrendatarios 

Muitas das famllias que habitam em casas de renda 
econ6mica construidas pela Previdflncia Social tern, 
ao Iongo dos anos, manifestado a pretensao de pode
rem vir a adquirir as casas de que sAo arrendatarias. 
Na verdade. em vez de pagar r enda uma vida inteira, 
e natural que urn inquili no deseje adquirir a propriedade 
da casa onde hab ita. 

Atraves do Decreto- Le1 n ° 419/77. de 4 de Outubro. 
foram estabelec1das d1versas d1sposicoes. permitindo que essas 
casas sejam divid1das em reg1me de propriedade horizontal 
e adquiridas pelos respectivos arrendatArios. Porque alguns 
emigrantes portugueses ou suas famil ias sao arrendatarios 
de casas de renda econ6m1ca propriedade da Previdencia. 
indicam-se. segu1damente. alguns dos aspectos do referido 
diploma que preve a possibilidade da transmissao da propria
dade para os inquilinos. 

1. Quem pode adquirir as casas 

As moradias e fraccoes aut6nomas destinadas a habi
tac;ao s6 podem ser vendidas aos respectivos arrendatarios. 

No entanto. as casas cujos arrendatarios tenham idade 
superior a 55 anos podem ser adquiridas. a requerimento 
destes. por seus parentes ou af1ns na linha recta descendente 
(isto e. filhos. netos e enteados). que com eles coabitem ha 
mais de urn ano. ficando aqueles e os respectivos conjuges 
com o usufruto. 

As fraccoes aut6nomas desunadas a fins diferentes dos 
de habitacao s6 podem ser vendidas mediante previa reali
zac;ao de concurso publico. tendo o direito de preferencia 
na compra de cada fraccao o respective arrendatArio. 

2. Direito adquirido 

A venda das moradias e fraccoes aut6nomas far-se-a 

Nota final : Como se compreende. nao e possivel referir 
nesta Nota lnformativa todas as disposicoes legais regula
doras do contrato de arrendamento. pois a Lei n.0 76/77 e 
urn extenso diploma de 53 artigos a qual. por sua vez. sera 
ainda regulamentada dentro de 3 meses por decreto-lei a 
publicar pelo Governo. Assim. fez-se uma breve referencia 
aos aspectos porventura mais importantes do novo regime. 
ficando esta Secretaria de Estado a disposic;ao para informar 
com mais pormenor sobre qualquer problema concreto de 
arrendamento rural que lhe seja apresentado. 

sempre separadamente da propriedade do solo afecto ao 
ediflcio. Constitui-se. assim. urn direito de superficie. o qual 
compreende unicamente a faculdade de manter as constru
c;oes no terreno onde se encontram implantadas. 

3. Fixa~;Ao do pre~;o de venda 

A avaliac;ao das moradias e fracc;oes aut6nomas desti
nadas a habitac;ao serA efectuada mediante aplicac;ao dos 
limites maximos dos custos de construc;ao atribuldos as casas 
de renda limitada. a cujo valor calculado acrescera urn adi 
cional. no maximo de 20 %. a titulo do direito de superficie. 
Todavia. o limite mAximo do custo poderA ser reduzido em 
conformidade com a qualidade da construc;ao. sempre que 
o nivel desta seja considerado inferior ao normal. 

4. Pagamento e garantia 

0 pagamento do prec;o das moradias e fracc;oes aut6nomas 
destinadas a habitac;ao podera ser efectuado em prestac;oes 
mensais de igual quanutativo ate ao limite de trezentas (isto 
e. ate ao mAximo de 25 anos). aplicando -se. neste caso. uma 
taxa de juro identica a fixada para as prestac;oes das casas 
econ6micas. Estas prestac;oes mensais tern de ser pontual
mente pagas. pois a falta de pagamento de qualquer pres
tac;ao implica o vencimento das restantes. 

Para garantia do credito decorrente da venda a prestac;oes 
sera constitulda hipoteca sobre a moradia ou fraccao aut6-
noma. Torna-se obrigat6rio efectuar urn seguro contra incen
dio. bern como a cobertura dos riscos de morte e invalidez. 

5. lmpedimento de venda palo adquirente 

Durante os primeiros cinco anos. as moradias e frac<;:oes 
aut6nomas destinadas a habita<;:ao nao poderao ser revendidas. 
dadas ou hipotecadas pelo arrendatario-adquirente. salvo se. 
entretanto. ocorrer a morte ou invalidez permanente e absoluta 
do mesmo. Ao fim dos cinco anos (ou antes. no caso da refe
rida . morte ou invalidez do adquirente). a casa podera ser 
vendida. dada ou hipotecada. desde que. antes. sejam pagas 
todas as prestac;oes mensais ainda nao vencidas. 

6. Limites da renda 

As habitac;oes adquiridas nas condic;oes anteriormente 
indicadas poderao ser arrendadas. Todavia. durante urn periodo 
de 30 anos. a renda esta limitada por urn valor maximo fixado 
na lei. 
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AOS NOSSOS lEITORES 
A correspondencii1 deve ser 
dirigida para a seguinte morada: 

Revista «25 DE ABRIL - COMUNIDADES PORTUGUESAS» 
Secretaria de Estado da Emigra9ao 
Palacio das Necessidades. 1 .0 piso 
Largo do Rilvas 
Lisboa - Portugal 

«Estou em Franr;a desde Maio de 1967, e tenho dois 
filhos. um dos quais. o mais velho. com 12 anos de idade 
e 8 anos de Escola Francesa. Este ano pediu-me se eu o 
deixava a estudar em Portugal. Ora como eu penso estar 
ca por pouco tempo mais (um ano ou dois). disse-lhe logo 
que concordava. Tratei encao de the arranjar um cotegio e 
matriculei-o no de Santa Lurdes. em Santo Tirso. Ja Ia esca 
a estudar. e pago 12 contos por ano. Ca informaram-me que 
os filhos dos emigrantes a estudar em Portugal rem direito 
a faze-lo gratuitamente. t verdade? 

S. B. S. (Fran<;a)» 

0 Ministerio da Educac;:ao e lnvestigac;:Ao Cien
tifica concede efectivamente subsidios de estudos 
a filhos de emigrantes instalados. em regime de 
internato. em estabelecimentos de ensino parti
cular no nosso Pais. desde que o Pai e a Mae dos 
alunos sejam ambos emigrantes. 

0 montante anual dos subsidios e de 7500$00 
para o ensino primario e de•12 000$00 para os 
ensinos preparat6rio ou secundario. 

Caso tenha mais alguma duvida, devers diri
gir-se por escrito a lnspecc;:Ao-Geral do Ensino 
Particular (Av. 5 de Outubro. 89, 3. 0

- Lisboa). 

«Estive em Portugal a passar as minhas ferias e comprei 
um terreno por 87 500S00. Paguei a siza desse terreno e 
dirigi-me pessoalmence ao notario para fazer a escritura. 
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0 notario informou-me que nao faziam escrituras durante o 
mes de Agosto. e ficou entao combinado para o dia 8 de 
Setembro. Neste intervalo. o dono do terreno arrependeu-se 
e ja n§o mo quer vender. nem me quer devolver 56 mil escudos 
que /he tinha dado por conta. Recebi agora uma carta dos 
meus sogros a dizer para eu ir a Portugal tratar do assunto. 
mas o meu patriio nao me dispensa para eu ir a!. e corro o 
risco de perder essa quantia. lnformo tambem que tenho em 
meu poder um papel assinado pelo vendedor. e que o mesmo 
indica a quantia que ele recebeu. 

M. J. G. M . (Fran<;a)» 

Devera dirigir-se ao Consulado da area da sua 
resid~ncia a fim de poder passar uma procurac;:ao 
a uma pessoa da sua confianc;:a. evitando deste 
modo a sua deslocac;:ao a Portugal. Na mesma 
devers constar que a pessoa o pode representar 
em juizo (ou seja no tribunal ). 

Ouanto aos 56 mil escudos que entregou ao 
proprietario do terreno. no caso de ambos terem 
celebrado um contrato-promessa de compra e 
venda. com as assinaturas reconhecidas pelo 
notario. e aquele nao cumprir com o acordado. 
entAo o senhor tem o direito de exigir o dobro 
da quantia prestada (artigo 442.0 do C6digo Civil) 
e pode intentar-lhe uma acc;:ao em t ribunal. 

«Encontro-me na «Zambia e tenho duas filhas na idade 
escolar. Uma esta na escola primaria. podendo portanto 
estudar aqui: outra possui o «Standard 6» da Africa do Sui. 
Na Zambia n§o tem esco/a apropriada para ela. e eu gostava 



que eta estudasse em Portugal, se posslvel num colegio 
A companhia onde trabalho paga os seus estudos e acomo
da(:aO em Portugal ate ao montante de cerca de 40 mil escudos 
por ano. 

Agrade(:o o favor de me informar das possibilidades da 
sua transferencia e equivalencia aos estudos sul-africanos, 
e se htJ possibilidades de continuar os seus estudos em Portugal. 

M. J S. (Zambia)» 

0 «Standard 6» da Africa do Sui tern equi
val~ncia ao 8. 0 ano de escolaridade obrigat6ria 
(antigo 4. 0 ano do Curso Geral dos liceus), pelo 
que devera inscrever a sua filha no 5. 0 ano do 
Curso Geral. 

Para obter a equivalencia, devera fazer urn 
requerimento dirigido a Direcc;:3o - Geral do Ensino 
Secundario (Campo dos Martires da Patria, 2 
-lisboa), fazendo-o acompanhar do certificado 
das habilitac;:oes literarias obtidas na Republica 
da Africa do Sui. 

Para saber qual o colegio que convira melhor 
a sua filha, podera dirigir-se a lnspecc;:Ao-Geral 
do Ensino Particular (Av. 5 de Outubro, 89, 3. 0 

- lisboa), a qual I he indicara que colegios axis
tern na zona que prefere. 

«Preciso de fazer obras na casa que af tenho a/ugada. 
A inquilina nao habita Ia desde hfJ tres anos, e tem a casa 
praticamente abandonada. em muito mau estado. utilizando-a 
para arruma(:6es. como pude verificar quando estive ai de 
ferias. Gostaria que me informassem sobre o que posso fazer 
neste caso. 

J. F. L S. (Fran<;:a)» 

Dado afirmar-nos que a sua inquilina n3o 
reside na casa ha pelo menos 3 anos, o senhor 

nos termos do artigo n. 0 1093.0 n. 0 1 alinea i) 
do C6digo Civil. pode resolver o contrato de 
arrendamento (isto e obter o despejo da casa) 

se o arrendatario, sendo o predio destinado a habi
ta<;:ao. nao tiver nele residencia permanente. habite 
ou nAo outra casa. pr6pria ou alheia. lgualmente 
podera invocar os prejuizos causados, ou seja 
o estado de deteriorac;:Ao da casa (alinea d) do 
mesmo artigo. 

Assim, e na hip6tese de nAo conseguir che
gar a urn acordo com a inquilina no sentido de. 
esta lhe entregar a casa, devera recorrer as com
petentes vias judicia is a fim de intentar uma acc;:Ao 
de resoluc;:Ao do contrato (esta acc;:Ao deve ser 
proposta dentro de urn ano, a contar da data 
em que ' teve conhecimento dos factos sob pena 
de caducidade) . 

Esclarecemos ainda que em- face dos elemen
tos indicados na sua ~r.o senhor nAo se encon
tra legalmente obrigado ao pagamento de quais
quer indemnizac;:oes. 

«Eu e minha esposa encontramo-nos na Alemanha e temos 
uma filha que andou a estudar ate ao setimo ano no Colegio 
deS. Gon(:alo, em Amarante. ate ao perfodo de 76177. Como 
minha filha quer tirar o curso de Germanicas. pe(:o que me 
informem como eta deve fazer para arranjar Iugar para estudar. 
e de preferencia no Porto. 

A J. R. (Aiemanha)» 

Os alunos do ensino secundario que no cor
rente ano completaram o Curso Complementar 
dos liceus (7.0 ano) e que desejam prosseguir 
estudos universitarios terAo de se inscrever no 
ano propedeutico. recentemente criado e cuja 
durac;:Ao prevista e de urn ano lectivo. 

56 depois de decorrido este, e de acordo 
com as condic;:oes de aproveitamento e outras 
que v ierem a ser estabelecidas, e que poderAo 
candidatar-se a Faculdade. 

Aconselhamos portanto que a sua filha obte
nha junto do M. E. I. C. (Av. 5 de Outubro, 107 
- Lisboa) os convenientes esclarecimentos sobre 
o assunto. 
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, ~ CIRCUITO DE CINEMA DA SEE 
~ . ... . . 

11A CAN(:AO 
DE LISBOA'' 

No nrJmero anterior divulgamos a celebra9ao do contraco 
com filmes que marcaram uma epoca e que, apesar dos anos. 
ainda hoje sao vistos com pleno agrado. nao admirando. pois. 
a sua inclus§o em todas as retrospectivas dedicadas ao cinema 
nacional. 

Por se tratar do primeiro filme sonoro portugues. inteira
mente rodado em Portugal, <<A CAN(:AO 0£ L!SBOA» merece 
destaque especial. Sobre ele. o director da Cinemateca Nacio
nal. dr. Felix Ribeiro. publicou uma analise que. com a devida 
venia, transcrevemos: 

«0 filme de Cottinelli Telmo. que com ele realiza a sua 
estreia no cinema. nao sendo uma obra impecavel - ela acusa 
altas imperfei<;:oes. alguns deslizes de montagem e de desen
volvimento de ac<;:ao. tratamento por vezes teatral em demasia 
de algumas cenas - possui. no entanto. valor espectacular 
causando uma impressao de agrado e satisfa<;:ao. 

0 argtJmento. de caracter absolutamente popular. facil e 
amavel, um bom pretexto para nele serem focados tipos pito
rescos. certos motives caracteristicamente alfacinhas. varies 
costumes tipicos de Lisboa. foi muito bem aproveitado por 
Cottinelli Telmo que os estudou e utilizou com um agudo 
sentido de observa<;:ao. tratando uns com amavel simpatia. 
outros com ironia. imprimindo ainda a outros uma fei<;:ao 
caricatural quadrando esplendidamente as inten<;:oes e fei<;:ao 
do filme. 

As personagens que interveem na anedota. desenhadas 
com felicidade e moldadas pelos seus interpretes com justeza: 
os ambientes caracterfsticos em que a ac<;:ao decorre: varies 
epis6dios tra<;:ados com humoristica inten<;:ao. como sejam os 
da sociedade recriativa. os do retiro dos fados. os do casa
mento: situa<;:oes de um belo efeito c6mico como. por exemplo. 
a da prova do fato. a do exame. algumas passagens no Jardim 
Zool6gico estao a atestar o interesse. como espectaculo 
popular de «A CAN~AO DE LISBOA». 

Ficha tecnica 

ANO DE PRODU~AO: 
PRODU~AO 
REALIZA~AO: 
ARGUMENTO: 
GtNERO: 
DIA LOGOS E VERSOS: 

1933 
T 6bis Portuguesa 
Cottinelli Telmo 
Cottinelli Telmo 
Co media 
Jose Galhardo 

ULTIMA HORA 
Cinema para crianc;as 

0 «Circuito de cinema» acaba de adquirir c6pias de filmes 
de desenhos animados produzidos e realizados em Portugal: 

- «0 CALDO DE PEDRA» 
- «OS DEZ ANOEZINHOS DA TIA V ERDE AGUA» 
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Reprodut;:ao do canaz concebido por Almada Negreiros para anunciar 
a esrreie de «A Cant;:ao de Lisboa» 

MUSICA: 
MONTAG EM : 

SOM: 

FOTOGRAFIA: 

Raul Ferrao e Raul Portela 
Cottinelli Telmo. Jose Gomes 
Ferreira e Tonka Toldy 
Paulo de Brito Aranha e Hans-Christof 
Wolhrab 
P. & B: Cesar de Sa 
e Henry Barreyre 

LABORATORIO: Lisboa Filme 

Ficha artistica 

INTtRPRETES: Beatriz Costa. Vasco Santana. 
Ant6nio Silva. Teresa Gomes. 
Manuel de Oliveira. Manuel dos 
Santos Carvalho. etc. 

- «AS DUAS COMADRES» 
-«PIT, 0 COELHINHO V ERDE : 0 GIGA NTE DO 

LAGO» 
- «PIT, 0 COELHINHO V ERDE: NAO QU ERO SER 

PALHA<;O» 

As associa<;:oes interessadas na sua projec<;:ao deverao para 
o efeito contactar os Consulados da area da residencia seguindo 

as norma s habituais. 



~------AVISO AOS ASSINANTES DA REVISTA-------

SOiicita-se aos assinantes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril -Comunidades Portuguesas». o favor 
de observarem o segumte: 

1. Toda a correspondencia deve ser enviada para Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas>> - Secretaria 
de Estado da Emigra .. lio- Palac io das Necessidades. 1 .0 Piso, Largo do Rilvas, Lisboa - Portugal. 

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

3. Niio esquecer que o destinatario e o remetente devem ser escritos em letra bern legivel. de preferencia em maiusculas. 

PRECO DAS ASSINATURAS 
12 NUMEROS 

Portugal e Espanha . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. 

Outros palses (excluindo Fran<;:a. Alemanha. Belgica. 
Luxemburgo. Holanda. Sui<;:a e lnglaterra) .. . 

300S00 

400$00 -As importtlncias das assi naturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira . 

Cl 

CAilCA ~ 
P ORT.UGUl SA 

I>£• Cf 19 

~-~- ·-----· ·--

MUlTO IMPORTANTE 

• A expedi<;ao da revista para fora de Portuga l e feita por via aerea . Nos pre<;os das 
assinatu ras estao inc luldos os partes de correio. 

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

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

---------- ---- ...,......-- - --------
Gueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» da Secretaria de 

Estad d E · N p f · · · A • d s o a m1gra<;ao. ara o e e1to. env1o a 1mportanc1a e . .. ...... .... .. .. . 

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

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

LOCAL I DADE ............. . ............. . .. . .. . .. .. ... .. .. .. . . . .................. . 

PAIS ..... · · ······ .... ·· ·· ···.····· ............. .. .. .................. ................ . 

Preencha este cupao. recorte-o pelo 
tracejado e envie-o. juntamente com 
a importancia respectiva p'ara: 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 

Palacio das Necessid ades, 1 .0 Piso 
Largo d o Rilvas 
Lisboa - Portuga l 
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LOGO A PARTIDA A TAP RECEBE-0 COMO NA SUA TERRA! 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO PARA: 

PORTUGAL CONTINENTAL 

ACORES 

EMADEIRA 

TRANSPDRTES 
AEREOS PDRTUGUESES 
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