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- em especial ao seu Gabinete de 
Estampas. onde se en~ontra o re
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tal britanica (tclcfoto UP I/ ANOP
·R. Lctkey). 

Portugal Hoje 

2 IV Governo Constitucional 
4 Assembleia da Republica 
5 Recenseamento Eleitoral 
6 Novos Chefes Militares 
7 l. o de Dezembro de 1640 

13 Eleiy5es Municipais em Evora 

Portugal e o Mundo 

18 Visita Presidencial ao Parlamento Europeu e ao 
Reino Unido 

31 Elei¥lio de Portugal para o Conselho de Segu
ranya da ONU 

34 Intervenylio de Portugal na Conferencia Geral 
da UNESCO 

35 Conferencia Regional da F AO 
36 Portugal e o Conselho da Europa 
37 Relavoes Luso-Senegalesas 
38 Cooperayao Tecnica entre Portugal e a Guine

-Bissau 

44 Comunidades Portuguesas 

47 Tome Nota 

51 Os Leitores Escrevem 

52 Circuito de Cinema da SNEE 

21 S uplemento I Macau 

NOTA DA REDAC~XO 
Por motivos de ordem t~nica foi necessario agrupar neste n6mero da 
Revista o material referente aos meses de Novembro e Dezembro. Do 
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pelo que os assinantes nao ficarllo preJudicados com esta medida. Como 
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IV GOVERNO CON TITUCIONAL 
0 IV Governo Constitucional, chefiado pelo 

prof. Mota Pinto, foi empossado pelo Presi
deote da Republica, em cerimonia realizada 
no Palacio da Ajuda. A entrada em fun~oes 
do novo Executivo - que integra 15 miois
tros - vem encerrar uma tonga crise poli
tica que, como ja foi salientado em numeros 
anteriores, se iniciou em Julho passado, altura 
em que os ministros do CDS abandonaram 
o ll Governo Constitucional, provocando a 
sua queda, e se prolongou com a rejei~io par
lamentar do Programa do Ill Governo. 

0 debate parlamentar sobre o Programa 
do IV Governo Constitucional sera um dos 
temas em destaque no nosso proximo numero. 

Na sequencia da sua comunica<;ao ao 
Pais, em fins de Setembro, e uma vez que 
os principais partidos politicos niio conse
guiram estabelecer urn acordo nas bases 
enunciadas nessa alocu<;ao, o Presidente da 
Republica, general Ramalho Eanes, tomou 
a iniciativa de indigitar o prof. Mota Pinto 
para Primeiro-ministro, encarregando-o de 
formar «urn Governo com apoio parla
mentar estavel». 

0 prof. Carlos Mota Pinto, de 42 anos 
de idade, e catedratico da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Natu
ral de Pombal, Mota Pinto desvinculou-se 
em Dezembro de 1975- durante o Con
gresso de Aveiro- do PSD, partido em 
que estava inscrito, depois de ter chefiado 
o grupo parlamentar social-democrata na 
Assembleia Constituinte. 

0 novo Executivo 

Preparado durante urn mes de contactos, 
consultas e diligencias, sobre as quais o 
Primeiro-rninistro indigitado manteve uma 
certa discric;:iio, dado que, segundo afirmou, 
era vantajoso «combinar o dever de infor
mar o Pais com a sobriedade postulada 
pela seriedade das questoes a resolver», o 
IV Governo Constitucional- odecimoap6s 

o 25 de Abril - foi fina l mente empossado 
pelo Presidente da Republica. 

0 novo Gabinete a que preside Mota 
Pinto - e que, segundo palavras suas, e 
constituido por «cidadiios niio vinculados 
a partidos politicos» - tern 15 ministros, 
a saber: Jacinto Nunes (Vice-Primeiro-mi
nistro para os Assuntos Econ6micos e, 
cumulativamente, min istro das Finant;as e 
do Plano); tenente-coronel Loureiro dos 
Santos (Defesa); Alvaro Monjardino 
(Ad junto do Primeiro-ministro); coronel 
Gont;alves Ribeiro (Administrat;iio lnterna) ; 
Eduardo Correia (Justit;a); embaixador Frei
tas Cruz (Neg6cios Estrangeiros); Vaz Por
tugal (Agricultura e Pescas); Alvaro Barreto 
(Industria e Tecnologia); Repolho Correia 

0 Presidente Ramalho Eanes discursando no acto de posse do I V Govem o 

(Comercio e Turismo); Marques de Carva
lho (Trabalho); Valente de Oliveira (Edu
cat;ao e lnvestiga<;ao Cientifica); Pereira 
Magro (Assuntos Sociais) ; Marques da 
Costa (Transportes e Comunica9iies); Al
meida Pina (Habita<;ao e Obras Publicas); 
e Proent;a de Carvalho (Comunica<;ao So
cial). 

0 IV Governo Constitucional apresenta 
varias alterat;oes importantes na sua orga
nica, em relat;ao aos Gabinetes anteriores. 
Assim, e de assinalar a criac;:ao do cargo 
de Vice-Primeiro-ministro para os Assuntos 
Econ6micos, pasta que, ligada a das Finan
t;as e do Plano, foi entregue ao prof. Jacinto 
Nunes, que anteriormente dirigia a Caixa 

Geral de Depositos e dispiie de larga expe
riencia e prestigio nos dominios da econo
mia e finant;as. 0 cargo agora criado indica 
que o Governo pretende enfrentar com 
determina9iio os problemas econ6micos e, 
simultaneamente, preparar o futuro ingresso 
do nosso pais oa Comunidade Econ6mica 
Europeia. 

Outras pastas foram tambem remodeladas 
e eotregues a personalidades que entram 
no Executivo pela primeira vez: estao oeste 
caso a pasta dos Neg6cios Estrangeiros, 
confiada a urn diplomata de carreira, o 
embaixador Freitas Cruz, e a do sector da 
Comunica<;ao Social - departamento que, 
devido «a qualidade e quantidade dos pro-

blemas» que enfrenta, se transforma nova
mente em ministerio - , que foi entregue 
ao dr. Proent;a de Carvalho. 

Alem das tres personalidades citadas, 
entram tambem pela primeira vez no Go
verno: Loureiro dos Santos - que foi du
rante algum tempo vice-chefe do Estado
-Maior General das For9as Armadas -
substituiu Firmino M iguel no Ministerio 
da Defesa; Alvaro Monjardino, ate agora 
presidente da Assembleia Regional dos Ac;:o
res; e Alvaro Barreto, que anteriormente 
exercia fun9iies no conselho de adminis
tra<;ao da Lisnave. Para os Minish~rios do 
Trabalho, da Educa<;ao e Investiga<;ao Cien
tifica, e dos Transportes e Comunicat;iies, 
foram chamados, respectivamente, Marques 
de Carvalho (membro do conselho de geren
cia da Sociedade Central de Cervejas), 

Nobre da Costa. Primeiro-Ministro cessante, e 
Mota Pinto. chefe do novo Executivo. trocam 
impressc)es durante a cerim6nia realizada no 
Pa/6cio da AJuda. 

Valente de Oliveira (da Comissao de Pla
neamento da Regiao Norte) e Marques 
da Costa (que presidia ao conselho de 
admioistra91i0 da Siderurgia). 

Por outro !ado, tres ministros transita
ram do anterior Executivo: Gont;alves Ri
beiro (Administra9iio Interna), Vaz Portugal 
(Agricultura e Pescas) e Perc:ira Magro 
(Assuntos Sociais). 

Na mesma altura foram tambem empos
sados pelo Presidente da Republica os 
secretarios de Estado da Presidencia do 
Conselho e da Administrat;ao Interna, res
pectivamente Xavier de Basto e Figueiredo 
Lopes, tendo a posse dos restantes secre
tarios de Estado decorrido em data posterior. 

3 
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PO UTICA 

ASSEMBLEIA 
DA REPUBLICA 

Na Assembleia da Republica foi finalmeote 
aprovada a Lei das Finan~as Locais, con
tributo importante para a consolida~iio da , 
democracia em Portugal. 

Inidou-se, entretanto, a UI Sessao Legis
lativa da primeira legislatura com a elei~ao 

do deputado socialista Teofilo Carvalho dos 
Santos para a presidenda da Assembleia da 
Republica. 0 novo presidente do Parlamento 
- o segundo cargo mais importante na bierar
quia do Estado Portugues- sucede a Vasco 
da Gama Fernandes, que em dois anos de 
maodato oaquela Assembleia, conquistou 
grande simpatia e popularidade. 

A Lei das Finan~as Locais 

E conhecida a importancia atribuida a 
aprovar,:ao da Lei das Finanr,:as Locais, 
em ordem a consolidar,:ao da democracia 

em Portugal, aprovar,:ao que os partidos 
consideram ter sido urn decisivo passo em 
frente na descentralizar,:ao democnltica do 
Pais. Isso mesmo transparece, alias, do 
consenso verificado no Parlamen to e na 
subcomissao encarregada de redigir o texto 
base para votar,:ao final. De facto, votando 
a favor da lei em quase todos os seus artigos 
(excepto 0 13.0 , referente a possibilidade 
de «os municipios poderem contrair empres
timos a curto, medio e Iongo prazo, em 
entidades publicas de credito»), os deputa
dos manifestaram o desejo de garantir o 
ensaio da autonomia financeira que a lei 
consigna e atribuir as autarquias Iocais as 
verbas indispensaveis para sanar os seus 
orr,:amentos. 

Uma das inovar,:oes fundamentals do 
diploma diz respeito ao montante atribuido 
as autarquias, ate aqui «olio mais de sete 
por cento» das receitas da Administrac;:iio 
Publica (e em 1978, apenas 6,2 por cento), 
valor que agora sobe para 14 por cento 
e vem responder em grande parte as caren
cias das Camaras Municipals. 

Na prAtica, segundo disse o deputado 
Eduardo Pereira (PS), preve-se que «os 
Municipios viio passar a dispor do dobro 

Acacio Barreiros (UDP), pondo multo em
bora algumas reservas, afirmou: <<A situa
c;iio em que vive a maioria das auta rquias 
e insustentavel, pelo que se impoe a rApida 
aprovac;ao de uma lei das autarquias e 
finanr,:as locals que assente nos 6rgaos 
populares e tenha urn efectivo poder na 
resolur,:iio dos problemas do povo.» 

Os restantes partidos demonstraram cla
ramente o seu regozijo. Assim, Abreu Lima 
(CDS) considerou o novo diploma como 
<<uma das leis mais desejadas para a satis
far,:iio das necessidades essenciais da vida 
do Pais e que ira reforc;ar e revigorar a 
estabilidade democrAtica.» 

Para Veiga de Oliveira (PCP), esta lei 
apresenta-se como <mma importante con-

Segundo Eduardo Pereira (PS) o diploma 
contribuini <<para a progressiva anulac;:lio 
das diferenr,:as entre o mundo rural e o 
mundo urbano, entre o interior e o litoral 
e para consolidar a democratizar,:ao do 
Pais». 

Saliente-se, finalmente, que foi aprovado 
por unanimidade, urn artigo proposto pelo 
CDS que fixa o limite de 15 de Julho de 1981 
para a revisao obrigat6ria do diploma agora 
aprovado. 

0 novo presidente 
da Assembleia da Republica 

Proposto pelo grupo parlamentar do seu 
partido, o deputado socialista Te6fi lo Car
valho dos Santos foi eleito, em segunda 
votac;ao, para o cargo de presidente da 
Assembleia da Republica, por 134 votos, 
ou seja mais do que a maioria necessaria 
(116). 

Vasco da Gama Fernandes, ap6s ter 
declarado eleito o novo presidente da Assem
bleia da Republica, felicitou, nas breves 
palavras de despedida que entao proferiu, 
<<o camarada de sempre, Te6filo Carvalho 
dos Santos» e, a prop6sito dos dois anos 
em que dirigiu aquela Assembleia, afirmou: 

· das verbas com que ate agora contavam 
para investimentos», deixando, por outro 
!ado, «de haver comparticipar,:Oes do Estado 
em obras a empreender pelos Municipios.» 

Te6.filo Carvalho dos Santos. actual presidente da Assembleia da Republica 

As declara~Oes de voto 

A Ass~bleia, atraves das declarar,:oes 
de .':'9\0 dos varios partidos, regozijou-se 
com a aprovar,:ao da lei e mesmo o deputado 

tribuicao para a consolida~lio e defesa do 
sistema democratico-constitucional e da de
mocracia», enquanto que para Magalhaes 
Mota (PSD) ela aparece como <<urn passo 
em frente na constru9lio da democracia 
em Portugal e urn importante meio de 
consolidar o poder local.» 

<<Saio com a mesma linha de rumo que 
sempre segui: defender a democracia e 
prestigiar as actividades parlamentares nas 
quais estou inserido». Saudou, por fim, 
todos os seus colegas deputados, sem excep
c;ao, os quais o aplaudiram demoradamentel 
de pe. • 



RECENSEAMENTO 
ELEITORAL 

para todas as elei¢es por sufragio directo 5 
e universal». Alem disso, no artigo 48.•, 
n.• 2, da nossa Lei Fundamental, estabe
lece-se que ((0 sufnigio e universal, igual e 
secreto e reconbecido a todos os cidadilos 
maiores de 18 anos, ressalvadas as incapa-
cidades da lei gerab>. Entretanto, e embora 
a lei estabel~ o direito e o dever de todos 
os cidadiios se recensearem, o caracter de 
obrigatoriedade nao foi aplicado aos emi
grantes, em raziio das dificuldades com que 
estes deparam para se inscreverem nos con
sulados ou postos respectivos. r Esclarece-se que o recenseamento elei-

m toral e uma exigencia 16gica que deriva da 
pr6pria Constitui~lio de todo o regime 

.... politico baseado no sufragio universal, esta

Estiio a decorrer a bom ritmo as inscri~oes nos cademos eleitorais; os primeiros dias de 
recenseamento Joram marcados por uma consideravel ajluencia de cidadiios aos locais onde o 
mesmo tlecorre. 

lniciaram-sc em todo o Pais c no cstrangeiro, nos primeiros dias do mes de Dczembro 
e prolongar-se-iio ate ao dia 10 de J aneiro de 1979, as inscri~ocs nos cadernos eleitorais, acto 
que e obrigat6rio para todos os cidadios portuguescs com mais de 18 anos e residcntcs no 
Continente e llhas, e abrange, por for~ da nova lei recentemente publicada, mesmo aqueles 
cidadiios que sc encontravam inscritos no recenseamento de 1975. 

Dado que com esta opera~ilo fie~ completo o processo legislativo necess{nio para a rea
liza~lio de elei~iies gerais (recorda-sc que foram ja aprovadas as leis do Sistema Eleitoral, 
do Recenseamento Eleitoral e da Comissao Nacional de Elei~iies), em qualquer momento 
julgado conveniente pelo Prcsidente da Republica, poderlio ser marcadas elei~iies para a 
Assembleia da Republica, as quais, normalmente, terio Iugar em 1980. 

Promulgada que foi pelo Presidente da 
Republica a Lei do Recenseamento Elei
toral, ja aprovada pela Assemble1a da Re
publica, puderam finalmente iniciar-se, neste 
mes de Dezembro, as varias opera~Oes do 
recenseamento eleitoral. Destinam-se estas 
a inserever em novos cadernos eleitorais 
todos os cidadao, portugueses maiorcs de 
18 anos de idade, mesmo aqueles que 
tenham o seu nome inscrito no recensea
mento eleitoral de 1975. 

0 recenscamento na Constitui~io 

0 Ministerio da Administra~o Interna 
distribuiu recentemente urn comunicado em 
que, alem de afirmar que se ia proceder a 
«urn acto normal na vida de urn Estado», 
lembrava que «este recenseamento sera, em 
principio, definitivo». 

Segundo a Constitui~o da Republica 
Portuguesa (artigo 116.•, n.• 2), «O recen
seamento e oficioso, obrigat6rio e unico 

belecendo um conjunto de procedimentos 
que se destinam a elaborar urn registo tiel 
dos cidadaos possuidores dos requisitos 
considerados necessarios para o exercicio 
do direito de voto. 

A actividade do S.T.A.P.E. 

Para o born andamento das varias ope
racQes deste recenseamento e a elabora~iio 
dos respectivos cadernos eleitorais, o Secre
tariado Tecnico para os Assuntos Politicos 
e Eleitorais (ST APE) orientou nos diversos 
meios de Comunica~o Social uma cam
panha de sensibiliza~o da opiniao publica. 
Durante esta campanha de esclarecimento, 
fez-se a distribui~iio de milhaes de cartazes 
explicativos, de 37 milhOes de cajxas de 
f6sforos e de guias de recenseamento. Este 
material foi distribuido pelas 4035 fregue
sias portuguesas e afixado nas esta~Oes da 
Rodoviaria Nacional, da CP, dos C1T e 
do Metro, em autocarros da Carris, nas 
Casas do Povo, em Sindicatos, etc. 

Depois disso, foram distribuidos 10 mi
lhOes de verbetes e I 0 miihOes de cartoes 
eleitorais por todo o continente e regioes 
aut6nomas e ainda em todos os nucleos de 
emigrantes no estrangeiro, com o auxilio 
das For~as Armadas e do Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. A completar este 
processo, constituiram-se comissoes recen
seadoras em que participaram delegados 
dos partidos politicos representados na 
Assembleia da Republica. 

A p6s estes preparativos, os cidadiios elei
tores dirigiram-se, a partir do dia 4 de 
Dezembro, as suas Juntas de Freguesia, 
para se inscrevcrem nos cadernos eieitorais. 
Mais tarde, sera enviado a cada urn dos 
inscritos o seu cartao de eleitor, com o qual 
comprovara a sua capacidade eleitoral. 

Segundo as estimativas do ST APE, devera 
aumentar de modo significativo o numero 
de cidadaos elcitores, em razlio da grande 
quantidade de novos recenseados que re
gressaram das antigas colonias e dos emi
grantes que se fixaram em definitivo no 
Pais, depois de 1975, data do ultimo recen
seamento que registou seis milhoes e meio 
de inscritos. Recorda-se que antes do 25 de 
Abril o numero de recenseados nunca uitra
passou urn milhao e 800 miL • 
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0 chefe do Estado-Maior General das For~as Armadas, general Ramalho Eanes. cumprimenta o 
ulmirtmte Souto Cn.z, que tomou posse do cargo de Vice-Chefe do EMGFA 

NOVOS CHEFES MILITARES 
Veriflcaram-se, recentemeote, algumas mudan~as e substitui~iies em altos cargos do 

sector militar. Encontram-se oeste caso, o novo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), 
'ice-almirante Sousa Leitio eo novo vice-chefe do Estado-Maior General das For~as Armadas 
(EMGFA), almirante Souto CruL, de cujas tomadas de posse apresentamos a seguir um 
breve rcsumo. 

Perante membros do Conselho da Rcvo
lucilo e elevado numero de oficiais, o genera l 
Ramalho Eanes, na sua qualidade de chefe 
do Estado-Maior das Forcas Armadas, deu 
posse ao novo chefe do Estado-Maior da 
Armada, vice-almirante Sousa Leitao, que 
ate aqui desempenbava as funcQe$ de oficial
·general adjunto do comandante do Estado
·Maior-General das For~as Armadas 
(CEMGFA). 

No inicio da cerim6nia usou da palavra 
o vice-almirante Sousa Leitao, afirmando 
que «o Pais e as instituicoes democraticas 
que o regem, exigem urna Marinha eficiente)), 
0 que s6 e possivel, segundo salientou, «SC 

os elementos que a formam - pcssoal, 
material e estruturas- contribuirem em 
alto grau de forma harmonica para os 
objectivos a atingin>. Em seguida, o novo 
CEMA referiu a necessidade de dotar a 
Marinha de novos meios nava is, mais ade
quados as tarefas prioritarias que lhe foram 
atribuidas ultimamente, especialmente as 
que derivam da nossa extensa Area oceanica 
denominada <<Zona econ6mica exclusiva)), 
que constitui «urn patrim6nio a explorar 
e a defender contra os depredadores e em 
proveito da necessAria melhoria de n ivel 
de vida do povo portugues.)) 

((Correcta inser~io da for~a militar 
no corpo riaciooal» 

0 Presidente da Republica, na sua alo
cu~io, debrucou-se sobre «as rela~ da 
instituicao militar com a sociedade civil, 

e sobre o esforco de normalizacilo empreen
dido e os seus objectivos finais)), afirmando, 
a dado passo, que «em Portugal haverA em 
breve condicoes hist6ricas para a correcta 
insercao da forca militar no corpo nacio
nal ( ... ) quando depender directamente e 
sem equivocos do poder civil)). 

Prosseguindo, o general Ramalho Eanes 
apresentou os objectivos politicos funda
mentais das Forcas Armadas, no actual 
periodo de transicao: «1. Garantir a lnde
pendencia Nacional, a unidade do Estado 
e a integridade do territ6rio; 2. Salva
guardar a democracia pluralista, contra 
todos os que ameacem subvertc-la ou des
trui-la; 3. Exigir que a lcgitimidade demo
cnitica se funde no consenso democratica
mente expresso ern eleicoes livres; 4. Criar 
condi~oes que permitam a reconducao das 
Forcas Armadas a independencia institu
cional do Governo legitimo, afastando-se 
definitivamente da situacao. ou da sua 
instrumentalizacao. como interlocutor, adu
lado ou caluniado, mas sempre determi
nante, do dialogo politico nacional)). 

Por fim, o Presidente da Republica diri
giu-se ao empossado nestes termos: <<A esco
lha de V. Ex.• para chefe do Estado-Maior 
da Armada e urn acto pcssoal do Coman
dante Supremo das For~as Armadas. Para 
essa decisao contribuiu o conhecimento 
da personalidade de V. Ex.• e a aprcciaciio 
critica do seu ajustamento a missao politico
-militar de chefe do Estado-Maior da Ar
mada». 

Por inerencia do scu novo cargo, o vice-

-almirante Sousa Leitilo e, a panir de agora, 
membro do Conselho da Revolucao. 

Posse do no'o vice-CEMGFA 

Alguns dias depois, teve Iugar a ceri
m6nia de posse do almirante Souto Cruz 
no cargo de vice-chefc do Estado-Maior
·General das Forcas Armadas (vice
·CEMFGA). 

Na presenca dos altos comandos mili
tares, do Primeiro-ministro e diversos mem
bros do Governo, presidente do Supremo 
Tribunal de Justica e de outras individuali
dades, o Presidente da Republica, ao empos
sar o almirante Souto Cruz, referiu-se a 
vasta actividade de reorganizacao em curso 
nas Forcas Armadas. 

Tendo em perspectiva os anos 80, altura 
em que, segundo referiu, «OS exercitos 
devem por termo a relacao equivoca que 
foram for~ados a manter com o poder 
politico)), o general Ramalho Eanes afirmou 
o seguinte: ((A missiio de preparar as For
cas Armadas para a decada de oitenta 
-em cuja definicao e coordenacao V. Ex.• 
vai participar por forca das func0e5 em 
que foi investido, constitui um desafio 
nacional posto lis Forcas Armadas e ao 
poder politico)). 

Mais adiante, e a prop6sito das relaci>es 
entre o poder politico e nas Forcas Armadas, 
o Presidente da Republica acentuou: «1m
porta assim, antes de mais, preservar e con
solidar a democracia. Com esse prop6sito 
se acordou com os dirigentes partidarios 
o actual periodo de transicao, constitucio
nalmentc consagrado. Por seu intermedio 
se pretendcu evitar erros semelhantes aos 
que arrastaram a I Republica para o 28 de 
Maio. Erros entlio cometidos pelos deten
tores do poder e pela oposicao. ao procura
rem nos exercitos a forca que democratica
mente nao possuiam e a autoridade que 
nao sabiam conqu1star pelos seus programas 
e prAtica politica. 

Preservada a democracia, podem e devern 
as Forcas Armadas, em 1980, ((ocupar no 
corpo da Naciio o Iugar ao mesmo tempo 
essencial (num mundo ainda indesarmado) 
e natural (numa nacilo civil)», acrescentou 
o Presiden tc. 

0 genera l Ramalho Eanes destacou ainda 
os requisitos imprescindiveis para que as 
Forcas Armadas ocupem o seu Iugar no 
corpo da Nacao. 0 Presidente Eanes anun
ciou. a este prop6sito, os pontos mais 
importantes, que passamos a citar: «Con
cessao as Forcas Armadas dos meios finan
ceiros necessArios a execucao das missOes 
internas e externas que lhes atribuam ou 
venham a atribuir; reconhecimento, na actual 
ou na proxima legislatura, de que a supre
macia indiscutivel do poder politico-civil, 
essencial em democracia, pressupi>e que 
a Na~ilo estabele~a. com oportunidade e 
realismo como dcseja, que as Forcas Arma
das se enquadrem no conjunto nacional, 
definindo as bases da defesa nacional, do 
servico militar. dos padroes que devem 
regular a vida dos cidadi!.os que, temponiria 
ou permanentemente, detem as armaS». 
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A Restaura~o 

Segundo regista a nossa mo
de rna historiografia, com ciencia 
e 16gica provadas em documen
tos coevos, duas ideias atraves· 
sam o movimento restaurador 
de I 640. A primeira consiste no 
facto de a coroa portuguesa ter 
sido usurpada em 1580 A casa 
a que pertencia «de juro e her· 
dade» - o ducado de Bra· 
gan~ - por Filipe II de Espa
nha, e seus sucessores, Fil ipe Ill 
e Filirc IV, retendo-a estes ile
galmentc. portanto. Na reali· 
dade, de acordo com a tradi~ilo, 
o povo de Lisboa poderia cantar 
ap6s a morte do Cardeai-Rei 
D. Henrique («0 Casto»): 

«Viva £/-Rei D. Henrique 
No Inferno multos anos, 
Pois deixou em testamento 
Portugal aos Castelhanosl». 

A retent;;ao da coroa de Por
tugal nos dominios de Espanha 
nao criava com o tempo, por 
prescrit;;ao, qualquer direito. 
sendo, como era, urn mero acto 
de fo~. A legitimidade do du· 
que de Br~gan~ ao fundar nova 
dinastia r~gia, constituia, pois, 
fundamentalmente, uma resti
tuit;;ilo do «seu a seu dono>>, 
como soe dizer-se. De acordo 
com a segunda ideia, a uniilo' 
din!stica fizera-se pela for~. 
mas jurando os monarcas caste· 
lbanos respeitar as leis, foros 

D. Joao IV, segundo uma gravura a/emil da epoca 

Na sequencia de vanas conjuras que marcaram o 
dominio dos FiUpes de Espanha em Portugal, a «con
jura~ao de 1640»- resultado de urn equilibrio momen
taneo entre a nobreza nacional - Jogrou efectivar a 
separa~o politica definitiva entre Portugal e Espanha, 
conforme era ditado pelo supremo interesse nacional, 
j8 que a anexa~o do nosso Pais niio passara de urn 
acto de for~a, ainda que com o beneplacito de uma 
parte substancial da nobreza portuguesa, ligada por 
la~os familiares e interesses economicos aos dois paises 
da Peninsula Iberica. A distancia de tres seculos niio 
fez perder significado a esta Iuta. 

e costumes do Reino de Portu· 
gal, cuja coroa ficaria unida na 
mesma ca~ as coroas caste· 
lhanas e aragonesa, mas cujo 
senhorio permaneceria indepen
dente. Ora, aconteceu que ja o 
pr6prio Filipe II com~ra a 
faltar aos compromissos jura
dos, coisa em que os seus suces
sores cairam sem rebu~s. si
tuando·se a mudan~ radical, 
que tendia a apagar os privilegios 
de Portugal, por alturas de 1620. 

Os conjurados de 1640 visa
vam, por conseguinte, o regresso 
a forma Jegitima, isto e, tradi· 
cional, anterior a 1580, pondo 
tcrmo a essa tirania. Encabe
~ada por parte da nobreza por· 
tuguesa, pouco ou nada ligada 
por lat;;os de familia ou econ6-
micos (os quais se completavam, 
nalguns casos dos seus oposi· 
tores) com a nobreza de Espa
nha, a <<conjura~ao» apresenta
·se de cariz diferente daquela 
briosa nobreza dos campos de 
Aljubarrota, que culminou epi· 
camente uma gesta iniciada pelo 
povo «miudo>> de Lisboa no 
ano da gra~ de 1383. Dai que 
se encontrem entre os conju
rados coisas singulares que pas
saremos a resumir. 

A revolta popular nao era 
pequena. Grande motor da Res
taura~ao foram as «alterac3eS>> 
de t!vora e do Algarve, no fundo 
«revoltas da fome>>, contra o 
aumento do pre~ do trigo im· 
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posto por Castela. Entre os que 
participaram na repressao ao 
movimento popular dessa altura 
e, mais tarde, se tornaram <<con
jurados» de 1640 contra o domi
nio castelhano, contam-se o caso 
de Pedro Vieira da Silva, secre
tario de Estado de I 642 a I 662, 
e do duque de Medina Sidonia. 

Ao certo, o que se pode dizer 
da Restaurac;:ao e que ela pro
curou acabar a tempo com a 
revolta popular que grassava por 
diversos sitios, causada sobre
modo pela ganancia do governo 
de Filipe IV de Espanha e nao 
apenas por ingenuos e abnega
dos principios patrioticos, como 
se podera atestar pela biografia 
de alguns dos hom ens de I 640, 
quase todos colaborantes com 
o ocupante numa ou noutra 
data, antes da conjura. 

De facto, as massas campo
nesas movimentavam-se em va
rios locais da Peninsula. Como 
exemplos podemos citar a revolta 
da Biscaia, dos <<pobres contra 
os ricos» em 1631, que foi com
pletamente esmagada, e a 7 de 
Junho de 1640 a revolta dos 
camponeses que entram em Bar
celona. 

A estes movimentos populares 
devemos juntar urn motim no 
Porto em 1628 ou 1629. A Res
taurac;:ao e, pois, uma realiza~lio 
nobiliarqu ica, sem duvida com 
plena legitimidade, por direito 
proprio, a que Portugal gover
nasse os seus destinos atraves 
de urn rei proprio; mas so a 
partir de determinada fase do 
processo historico, depois da 
repressao dos motins populares 
e para evitar que novas tormas 
de amotina<;:oes degenerassem 
numa revolu<;:iio muito mais ra
dical. 

No fundo, a desconfianya 
dos dirigentes pelas massas popu
lares e uma unanimidade tenaz 
entre OS primeiros quantO a 
rejei<;:ao da guerra sempre que 
esta lhe parece escusada ou de
masiado tonga; por outro lado, 
surdos anseios populares, mani
festando-se logo em <<altera<;:oes» 
e <<motins», mas raro atingindo 
expressao politica madura e, por
tanto, duradoura, sem que tenha 
de passar pelo «crivo» das classes 
dirigentes que evitam sempre, a 
todo o custo, tais interven<;:oes 
populares. Era este o meio am
biente da Restaura<;:ao e desse 
recuado Portugal de onde sairia 
o 1.• de Dezembro de 1640. • 



TROFEU 
INTERNACIONAL 
PARA TAPETES 
DE ARRAIOLOS 

Os Tapetcs de Arraiolos cons
tituem urn dos exemplos mais 
internacionalindos do artesa
nato portugues. De inspira~;ao 
persa, a fixa~ilo da manufactura 
dos rcferidos tapetcs nesta vila 
do Alentejo advem. presume-se, 
da fixa~ao nesta regiao de rami
lias islilmicas expulsas do Bairro 
da Moura ria em Lisboa, durante 
o reinado de D. Manuel I. 

Manufacturados em Ia pura, 
executados em ponto cruzado 
e utilizando corantes naturais, 
os tapetes formam predominan
temente composi~es ftorais, fi
guras 7oorm6ficas e outros moti
vos de inspira.;iio mais ou menos 
fantasiosa . 

A confirmar o que acima afir
mamos sobre a sua internaciona
liza<;iio, foi recentemente atri
buido «0 Trofeu lnternacional 
de Turismo y Hosteleria 7S» 
a fabrica «Tupetes de Arraiolos/ 
/Trevo». Trata-se de uma pe
quena unidade industrial que 
emprega cerca de cento e trinta 
pcssoas e que esta quase exclusi
' 'amente orientada para a expor
ta<;ilo. 

Sublinhe-se que os paises que 
mais nos importam estas obras 
silo os Estados Unidos e a Repu
blica Federal Alemii. 

MONUMENTOS 
NACIONAIS 

A Baixa Pombalina de Lisboa, 
edificada em finais do seculo 
XVIII, ap6s o terramoto de 1755, 
por iniciativa do entiio ministro 

de D. Jose, Sebastiao de Car
valho e Melo (Marques de Pom
bal), foi classificada como con
junto de interesse publico pela 
Secretaria de Estado da Cultura. 

Urn decreto daquele departa
mento do Ministerio da Educa
<;ao, publicado no boletim ofi
cial, atribui a referida classifica
~;iio a zona delimitada a norte 
pela Travessa de S. Domingos, 
Largo do mesmo nome e Largo 
de Dom Joilo da Camara, a 
sui pelas Ruas da Alffindega e 
do Arsenal (ate a Pra~ do Mu
nicipio), a oeste pelas Ruas Nova 
do Almada, do Carmo e Pri
meiro de Dezembro. e a leste 
pela Rua da Madalena e pelo 
Po1;0 de Borratem. 

0 diploma integra na lista de 
im6veis de interesse publico ou
tros im6veis do distrito de Lis
boa: Capela de Nossa Sen bora 
da Nazare (Cascais), Forte de 
Crismina (Praia da Agua Doce), 
restos do Forte de Santa Marta 
(Cascais), Casa do Ferreira das 
Tabuletas (Chiado-L isboa). 
lgreja de S. Jose dos Carpin
teiros e anexos, Palacete do 
n.• 97 da Rua de Pedrou~os, 
Palacio do Monteiro-Mor, pre
dio n.• 74-B da Avenida Almi
rante Reis, Fabrica de Ceramica 
da Viuva Lamego (lntendente), 
Forte de S. Bruno (Caxias), 
Aqueduto Gangantada (Caren
que) e Palacio de Monserrate 
(Sintra). 

0 decreto n.• 95!78 atribui, 
por outro lado, a classifica~o de 
monumentos naci('nais aos se
guintes im6veis: Castelo de Ma
rialva (Meda), distrito da Guarda. 
Residencia Senhorial dos Cas
telo Melhor (AnsHio). Loba 
(Amarante), distrito do Porto, 
e Capela do Anjo da Guarda 
(Ponte de Lima), Viana do Cas
telo. 

No referido diploma inclui-se 
ainda uma extensa lista de im6-
veis agora classificados de inte
resse publico, e de valores con
celhios praticamente distribuidos 
por todo o Pais. 

«OS MAIS ANTIGOS 
CINEMAS 

DE LISBOA» 
0 lnstituto Portugues de Ci

nema (JPC) publicou uma inte
ressante obra documental, o li
vro «Os Mais Antigos Cinemas 
de Lisboa - 189611939», da 
autoria do dr. M . Felix Ribeiro. 

Felix Ribeiro, que e historia
dor e director da Cinemateca 
Nacional, presta homenagem, 
com esta obra, a alguns dos pio
neiros do cinema portugues, abor
dando igualmente temas que no 
inicio deste seculo eram de grande 
importancia para os primeiros 
passos da 7 .• A rte em Portugal, 
tais como a musica no cinema, 
a seguran~ das salas, legenda
gem, etc. Contudo, para os sau
dosos do cinema, assim como 
para os apa1xonados cinefilos, a 

flilheteira em fimcionamento num 
dnemtl lisboeta que teve vida 
e.fi'mera: o "Sa/iio Cosmopolita", 
inaugurctdo <'Ill 1914 na nta da 
Mouraria. 

curiosidade maior deste traba
lho reside na numerosa reprodu
~o. grafica e fotografica, de car
tazes e de inumeras salas hoje 
definitivamente desaparecidas. 
:-lo conjunto, a obra, que e de 
leitura acessivel, e ilustrada por 
uma serie de narrativas de peri
pecias, anedotas e retratos sobre 
aquilo que foi o mundo dos 
«movies» em Portugal. 

LANCAMENTO . 
DE UVRO SOBRE 
0 PASTOREIO E 

0 QUEUO DA SERRA 
Com a presen~ do autor. 

Alberto Trindade Martinho, foi 
lan.;ado no Sabugueiro (Serra 
da Estrela) o livro «0 Pastoreio 
e o Queijo da Serra». 

0 livro, que resulta de urn 
estudo sociol6gico das aldeias 
abrangidas pelo parque natural 
da Serra da Estrela, foca o papel 
do pastor na economia da regiiio. 

Alberto Trindade Martinho, 
natural 4o Sabugueiro, e soci6-
logo e membro da comissao 
directiva do Parque Natural da 

Serra da Estrela. Alem do livro 
agora publicado, o autor e res
ponsavcl por outras obras, como 
<<As voltas que o flo dli>> e 
«Sabugueiro, uma aldeia da Serra 
da Estrela». 

OPERACAO DE 
«CURACAO ABERTO» 

INEDITA 
EM PORTUGAL 

Pela primeira vez em Portugal, 
efectuou-se nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra. uma 
opera<;iio de «cora~i!o aberto». 
com pulmao artificial, pelo pro
cesso chamado de «membrana 
oxigenadora». A interven~iio ci
rurgica, a que foi submetido 
urn jovem de 14 anos que sofria 
de anomalia congenita (valvula 
pulmonar muito apertada), du
rou eerca de 7 horas e 30 minutos. 
A equipa clinica era chefiada 
pelo prof. Marcial de OHveira 
e dela faziam parte os cirurgi0es 
Cunha Leal, Canaveira Manso. 
Ferrao de Oliveira, Luis Eugenio 
e Castro Fernando. 

Assim, pekt primeira vez no 
nosso Pais, foi utilizado o «pul
miio artificial», ou membrana 
oxigenadora, que tern por objec
tivo substituir os pulmoes du
rante a interven<;ilo cirurgica. 
Este processo, mais sofisticado 
que os utilizados anteriormente, 
consiste em fazer passar o san
gue por camadas muito finas, 
em numero de alguns milhares, 
conformc a superfic.e corporal 
doen te. Essa passagem faz-se de 
uma maneira muito suave, o que 
se traduz numa melhor capta~ao 
fisiol6gica do oxigenio. Anterior
mente o oxigenio era recebido 
aos borbulhocs. 

«0 cora~ao 6 urn 6rgiio que 
a ciencia, hoje, domina por com
pleto», afirmou, a prop6sito, o 
prof. Marcial de Oliveira, ap6s 
a operacilo. 

0 paciente, Ant6nio Araujo 
Dias, de 14 anos, a residir na 
Pedrulha, encontra-se pronto a 
retomar, gradualmente, uma vida 
normal. A doen~ que o retinha 
na cama (sentia grandes dificul
dades em andar, cansando-se 
facilmente) denomina-se «Este
nose Pulmonar», ou seja urn 
aperto na valvula pulmonar que 
impedia o sanguc de seguir nor
malmente aos pulmoes, difieul
tando a purifica<;ilo do liquido 
vital e, por conseguinte, ponto o 
jovem em perigo quase cons
tante. 
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DESPORTO 

Lisboa teve oportunidade de ver numa 
das suas «salas de visitas», o Pavilhiio dos 
Desportos, algumas das melhores «mara
vilhas» da patinagem artistica sobre rodas, 
durante o XXIII Campeonato do Mundo, 
organizado pela Federa~o Portuguesa da 
modalidade. 

Esta brilhante iniciativa trouxe ao nosso 
Pais cerca de 300 praticantes de diversas 
nacionalidades, entre os quais se encontra
vam alguns campeoes. Para o aconteci
mento contribuiu a Camara Municipal de 
Lisboa que efectuou a expensas suas a 
decoray1io do velho recinto do Parque 
Eduardo VII. Houve, no entanto, como 
nao podia deixar de ser, algumas coisas 
que nenhuma boa vontade pode alterar: 
referimo-nos, concretamente, a acanhada 
pista de patinagem com os seus 40 x 20 
metros, o que e bern significativo do muito 
empenho que os dirigentes internacionais 
do Campeonato puseram para que esta 
sua edicao se realizasse em Portugal. 

A organiza~o foi considerada, pela im
prensa e pelos participantes, impecavel. 
Americanos e alemaes, as grandes vedetas 
da modalidade, n1io se recusaram a reconhe
cer a eficacia dos organizadores, facto que 
e de salientar se tivermos em atencao que 
e a primeira vez que se realiza em Portugal 
o Campeonato do Mundo. 

Urn 3. • Iugar para Fatima Baptista 

No final foi realizado a «Taca do Mundo/ 

XXIII 
CAMPEONATO 

DO MUNDO 
DE PATINAGEM 

ARTISTICA 
Tr& tltulos mundiais conqnistados por pati

nadores da RFA e dos Estados Unidos, urn 
terceiro Iugar de Fatima Baptista na Ta~a 
do Mundo e um extraordloario nivel tecnico 
exibido pelos melhores patinadores, este o 
balan~o do Campeonato do Mundo de Patl
nagem sobre rodas que decorreu no Pavilhio 
dos Desportos de Lisboa, organizado pela 
Federa~io Portuguese de Patinagem. 

/Lisboa-78>>, prova destinada aos patina
dores que n1io conseguiram urn Iugar na 
final. E, aqui, na prova de senhoras, a por
tuguesa Fatima Baptista, ao conseguir o 

terceiro Iugar, levou a \mica medalha con
quistada pel<> nosso Pais, arrancando estron
dosa ova<;iio aos espectadores presentes. 

De resto, a assistencia mereceu, inclusive, 
a simpatia de muitos patinadores, pel<> entu
siasmo que levou e pelo apoio moral que 
regularmente veio a prestar a alguns prati
cantes, vitimas de quedas. Quedas atribuidas, 
nalguns casos, alias, pelos tecnicos e exe
cutantes, a pequena dimensao da pista. 

Como resultado mais espectacular sa
lienta-se aquele alc;anyado pel<> par norte
·americano, Fleurette Arsenalt/Dan Littel. 
que pela segunda vez consecutiva, renova
ram o titulo de campe3es do mundo, obtendo 
a mais alta pontuacao. Nesta final de pares, 
OS portugueses OCUparam OS dois ultirnOS 
Juga res. 

Finalmente, a saldar esta realiza<;1io ine
dit;a nu lll>SSO Pais, realizou-se urn auten
tico «show» no qual actuaram os tres pri
meiros classificados, despertando no publico 
a exigencia de bisarem as suas actuacoes. 

Norte-americanos e alemaes, como muitos 
j{l anteviam, dominaram. Dosrestantes pai
ses, e eram 13 os representados, apenas a 
ltalia conseguiu obter uma medalha. 

Eis como ficaram distribuidas as meda
lhas: Estados Unidos, 3 de ouro, 2 de prata 
e I de bronze; Alemanha Ocidental, I de 
ouro, 2 de prata e I de bronze; ltalia, I de 
bronze. 

No total: Estados Unidos, 6 medalhas: 
Alemanha Ocidental, 4 medalhas e ltalia , 
I medalha. 



NOVO 
GAMPEAO NAGIONAL 

DE XADREZ 

Luis Santos e o novo cam
peao nacional individual de xa
drez, classifica<;ilo que alcan<;ou 
na competi<;ilo que decorreu em 
S. Joao da Madeira. 0 novo 
titular, que empatou na ultima 
partida, beneficiou contudo do 
empate tambCm registado num 
outro encontro entre Joaquim 
Durilo e Antonio Fernandes. 
facto que desde logo !he asse
gurou a conquista do Campeo
nato e do titulo. 

OS 59 ANOS DE 
«OS BELENENSES» 
«Os Belenenses» comemora

ram os seus 59 anos de nasci
mento, havendo, pois, raz3es de 
jubilo para quantos dedicam es
pecial aten<;ilo ao clube de Bell:m. 
Fundado ha 59 anos e tendo 
por emblema a cruz de Cristo, 
a turma regista no seu «curri
culunl» momentos altos do des
porto nacional, particularmente 
no futebol, como nilo poderia 
deixar de ser. Assim, registe-se 
o titulo de campeilo nacional 
da modalidade, no ano de 1946. 

Clube formado nos tempos 
«beroicos» do futebol portugues 
que culminariam com a sua fun
da<;ilo em 1919. Equipa «azul' 
e branco» que revelou alguns 
nomes famosos do futebol por
tugues, como ja aqui recorda
mos. entre eles o celebre Ma
tateu. 

Para este clube, onde o des
portivismo vertical e silo con
tinua a ser pedra de toque, as 
nossas felicita~3es. 

23.° CAMPEONATO MUNDIAL 
DE HOQUEI EM PATINS 

Esta edi<;ilo do «Mundial» re
gistou duas linbas de for~. se 
assim se pode dizer. Uma delas 
referiu-se a Espanba, desejosa 
de renovar o seu titulo de cam
pea, conquistado anteriormente 
em Oviedo (recorda-se que o 
nosso Pais foi ooze vezes cam
peao do mundo e a Espanba 
oito); a outra, pertenceu a selec
<;ilo da Argentina, apresentada 
como grande favorita. Este Cam
peonato do Mundo, disputado 
no <<Parque de Maio» da cidade 
argentina de San Juan, teve na 
assist€ncia, desde o primeiro 
jogo, uma multidao entusiasta 
que reservou as equipas con
correntes calorosas manifesta
<;3es e aplausos. 

Portugal foi derrotado, pela 
primeira vez nesta jornada, pelo 
Brasil (2-3), facto que compro
meteu, desde o inicio, a firmeza 
da equipa para a tabela final. 
As pro vas sucederam-se e a selec
<;ilo nacional, portando-se bem, 
desiludiu, nao obstante, as pre
visoo dos que cl esperavam algo 
de substancial, pois a verdade e 
que, para quem ja foi tantas 
vezes campeilo, urn modesto 
3.• Iugar e algo «tristonho». 

Na verdade, a equipa da Ar
gentina foi a campea deste tor-

A se/ec~;iio que representou 
Portugal no Campeonato do 
Mundo e. em destaque. Cristiano. 
um "marcador" imbotf•·el. 

neio mundial, seguida da Espa
nha que quase repetiu a proeza. 
No entanto, a nosso ver, talvez 
o h6quei portugues seja o mais 
conforme aquilo para que mr
cialmente foi destinado. isto e. 
praticar desporto de modo 
«limpo», sem, contudo, menos
prezar as oportunidades de golo. 

Dizemos isto, porque para 
muitos, ~ questao que se p()e 

ao hoquer nacional e a de esco
lher entre o seu estilo proprio, 
mars tecnico e, talvez, especta
cular, ou alinhar no rumo es
colhido por quase todas as outras 
equipas. onde impera a for~ 
e cujo objectivo realista e obter 
golos de qualquer maneira, em
bora dentro dos regulamentos 
estipulados. De qualquer modo, 
o nosso h6quei ficou em ter
ceiro Iugar. 

Cristiano: o melhor marcador 

0 avan<;ado portugues Cris
tiano sagrou-se como o melhor 
marcador deste Campeonato (39 
golos), com uma vantagem de 
8 golos sobre o segundo clas
sificado, oespanhol Giralt. Aclas
sifica<;ilo final das Equipas ficou 
assim ordenadas: 

I. • Argentina .. . 
2.• Espanha .. . 
3.• Portugal ... 
4 • Alemanha ... 
5.• Chile 
6.• - EUA 
1.• ltalia 
8.• Brasil 
9.• Belgica 

I 0.• Australia 
11.• M~amb ... . 
12.• Japao ..... . 

21 pontos 
20 pontos 
17 pontos 
13 pontos 
12 pontos 
12 pontos 
II pontos 
II pontos 
8 pontos 
5 pontos 
2 pontos 
0 pontos 

11 
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0: IV MEIA MARATONA DA NAZARE 
No percurso Nazare-Famali

cao-Nazare foi disputada a Meia
-Maratona, prova internacional, 
de 20 095 metros, que contou 
com a presen<;a de 2020 atletas 
dos 2360 inicialmente inscritos 
em representa~ao de 12 paises. 
A prova, que foi dividida pelas 
categorias de federados, popula
res, senhoras, juniores e vetera
nos, apresentou no final o «re
cord» de I h. 5 m. e 14 segundos, 
marca que ficou a pertencer ao 
atleta portugues Anacleto Pinto. 

Anacleto Pinto, atleta olim
pico, do Academico de Viseu, 
ao sair novamente vencedor desta 
prova, com tres triunfos em 
quatro edi.;oes, confirmou aquilo 
que ja se considera proeza assina
lavel nos anais do nosso atle
tismo. A prova foi disputada em 
born andamento pelos cinco fa
vorites e primeiros classificados, 
registando-se, no entanto, aos 

15 quil6metros, a desistencia de 
outro «olimpico», Aniceto Si
moes, que at~ ai se mantivera 
no quarto Iugar. 

Milhares de pessoas desta vita 
piscat6ria assistiram, ao Iongo 
do percurso, a uma das maiores 
manifesta~oes desportivas do 
Pais e, tambem, uma das maio
res do mundo na sua modalidade 
e que, ao Iongo das suas quatro 
edi~oes, teve quase sempre, para 
regozijo de todos, urn portugues 
como vencedor em cada uma 
das categorias. Eis a ordem de 
chegada: 

Federados: 
1. • - A. Pinto (A c. Viseu) 
2.• - Manuel Paiva (CAP) 
3.• - Gerald Taylor (GB) 
4.• - Blase Sbuel (Suic;a) 
5.• - Jose Sena (FCP) 
6.• - Tavares da Silva (Bf) 
7.•- L. Horta (F. Medic.) 

8.• - Cidalio Caetano (Bf) 
9.• - A. Riscado B.V. Cascais) 

10.•- Vasco Pereira (Bf) 

1.• popular: 
A.nt6nio Riscado (B. V. Cascais) 

I." junior: 
Elisio Rios (C. P. Arouca) 

1.• mulher: 
Dany Justine (Belgica) 

1.• veterano: 
Avelino Ferreira 

No sector femintno, registou
-se a suprernacia inesperada da 
atleta belga Dany Justine, ape
sar da excelente presenc;a de 
Rita Borralho, que revelou pro
gresses ao conquistar o 3.0 Iugar 
na sua categoria. Surpresa tam
bern no triunfo de Elisio Rio, 
urn «ilustre desconbecido» que 
veio da Casa do Povo de Arouca, 
na categoria de jilniores. 

BOLSA 
DE ESTUDOS 

PARA 
NORA ARAOJO 

A desportista benfiquista Nora 
Araujo .vai partir para os Estados 
Unidos, gra~as a concessao de 
uma bolsa de estudos pela Uni
versidade de Auburn, no estado 
de Alabama. A data da partida 
ainda nlio esta fixada, porem 
tudo leva a crer que sera ainda 
este ano, provavelmente em De
zembro. 

Nora Araujo, que os portu
gueses conhecem como «estrela 
cadente>> do nosso jovem atle
tismo feminino, frequentara urn 
curso de Matematica de quatro 
anos, com especializac;ao em 
compu tad ores. 



ELEICOES 
MUNICIPAlS 
EM EVORA 

A Alian~ Povo Unido (APU) 13 
alcan~ou a maioria absoluta nas 
elei~Oes municipais realizadas em 
Evora, conseguindo, assim, aumen-
tar de tres para quatro 0 numero 
dos se~ vereadores no executivo 
da Camara eborense. Saliente-se que, 
para urn total de 36 985 eleitores 
inscritos, se registou uma elevada 
percentagem de abstencionismo 
(13 170), apesar da intensa campa-
nha eleitoral que durante algum 
tempo se desenvolveu naquela cidade 
alentejana. 

Os resultados finais registados nas catorze 
freguesias de Evora deram, por outro lado, 
como consumada a subida de numero de 
eleitores do PSD, que obteve 5115 votos 
(2976 em 1976) e uma nhida descida da 
vota~o no PS que desceu para 4101 votos 
(8991 em 1976), assim como do CDS. 
com 1268 (1767 em 1976). Por seu turno 
a UDP registou 534 votos e o MRPP( 
{PCTP, 202. 

De acordo com os ultimos numeros ofi
ciais, a APU obteve a maioria absoluta 
com 12 645 votos. Recorde-se que esta 
forma~lio politica, cuja designa~lio em ·1976 
era FEPU, havia obtido entlio I I 258 votos. 

0 concelho de Evora, cuja populat;:lio 
ronda os 54 mil habitantes, foi distribuido, 
para efeitos eleitorais. por 75 mesas de 
voto, correspondentes as freguesias urbanas 
e a dez freguesias rurais. Apesar da pro
paganda politico-partidaria caracteristica de 
tais periodos, a acalmia e o civismo foram 
a nota predominante na capital do Alto 
Alentejo que, durante algum tempo, esteve 
no centro das aten~<>es do Pais, como «bar6-
metro» politico. 

Estas elei.yoes antecipadas haviam sido 
convocadas a 5 de Setembro passado, na 
sequencia das demissoes dos Ires vereadores 
do PS as quais se seguiu a do unico vereador 
do PSD; como os substitutes dos vereadores 
demissionarios se recusaram a tomar posse, 
havia-se chegado a uma situa~o de falta 
de «quorum», pelo que se tornou absolu
tamente imprescindivel a realizat;:iio destas 
elei~Oes municipais. Em sintese, eis os nume
ros finais: 

Eleitores inscritos ... 
APU 
PSD .. . 
PS .. . 
cos .. . 
UDP 
PCTP/ MRPP 
Abstenc<>es ... 

Vereadores eleltos: 

APU 
PSD .. . 
PS .. . 

36 985 
12 645 votos 
5 I 15 votos 
4 101 votos 
I 268 votos 

534 votos 
202 votos 

13 170 

4 
2 
I 
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Sob o lema ((Resistencia, Traba/ho e Lutm> realizaram-se as festas anuais da cidade do Barreiro, 
as quais, no dizer da respectiva comissao promotora, constituiram uma jornada cultural memoravel, 
tfestacando-se, emre 0111ras iniciativas, os concertos pela Banda do Exercito, Orquestra Sinf6nia do 
Teatro de S. Carlos e imerpreta~oes executatfas pela Companhia Nacional de Bailado, para a/em das 
sessoes dedicadas tis comemora~iJes do (Q de Ouwbro». Houve ainda uma homenagem a Lopes Gra~a 
e ao Teatro de Amadores, assim como um dia tfedirado ti crian~a e outro a Reforma Agrtiria. 

Entre outras iniciam·as a destacar, poderemos referir a do semanario regionalista (<./orna/ da Terra», 
que se publica pe/o segundo ano consecutivo nesta progressim vi/a, e que decidiu /onfor uma edi~iio ditiria 
durante o periodo das festas. Fino/mente, nas mstafac-oes do (<Luso» e nos «Penicheiros», co/ectividades 
locais, estiveram potentes exposi~oes sabre arte e cultura, niio tendo sido esquecida a presenr:a do imprensa 
rexional, cujo hist6ria e evolufiio foi largameme document ada. 

Ill ENCONTRO 
DA IMPRENSA 

ALGARVIA 
Encontra-se em fase de orga

niza~o o (<Ill Encontro da lm
prensa Algarvia», que desta vez 
tern como entidade organiza
dora o quinzenario (() Sporting 
Olhanense». Por seu turno, o 
jornal (() Barlavento» esti a 
claborar urn projecto de Esta
tutos da Associa~ao de Jornais 
e Jornalistas Amadores do Al
garve. para aprova~ao no refe
rido Encontro. 

CABECEIRAS 
DE BASTO: 

AGRO/BAST0-78 
Mais de 10 mil pessoas visi

ta ram a <(Agro/Basto-78» que 
se realizou em Cabeceiras de 
Basto, segundo informou o sema
nario regionalista (() Cavado» 
que se publica em Braga. 0 cer-

tame. que se realizou conjunta
mente com as festas anuais, com
preendeu col6quios. conferen
cias e diversas realizac;<>es. 

Entre todas as iniciativas e de 
referir o concurso pecuario, no 
qual pa rl icipa ram cerca de 200 
cabec;as de gado bovino, a maio
ria de rac;a barrosa. 

Urn tccnico agricola, o vete
rinario Marcelino Sobral, abor
dou na altura as caracteristicas 
dessa es~cie bovina de cor ama
rela, salientando as suas grandes 
qualidades para o trabalho e 
o seu trato d6cil. Na opiniiio 
do rcferido tecnico, esta rac;a, 
que C. proven ien te da regiao do 
Barroso onde foi conseguida, 

. deve scr necessaria mente com-
prcend ida no respectivo regis to 
genealogico. enquanto especie 
pura. nascida no concelho de 
M onta legre. p denominado como 
o ((SOlar da rac;a». 

SEMANA 
DA COSTA VERDE 

Realizou-se em Espanha, nas 

ilhas de Las Torres (Galiza), 
uma semana dedicada a ((Costa 
Verde», na qual se inclui Por
tugal. 

A cidade de Viana do Castelo 
participou nessa semana, fazen
do-se representar pelo seu Grupo 
Folcl6rico e por uma exposic;ao 
de artesanato, em que figuraram 
os mais belos trajos regionais 
do Alto Minho. 

A VARIANTE 
DA COVILHA 

A variante da Covilhil foi 
adjudicada a firma Tecnopul
·AFPICO, de Lisboa, por 420 
mil contos. segundo revelou o 
prcs1dente da Camara Municipal 
desta cidade. Ainda de acordo 
com a mesma fonte, a obra 
poder.i ter inicio brevemente. 

A variante da Covilhii, que 
abrange uma zona compreen
dida entre a Ponte Pedrinha e 
a Sr.' do Carmo (Teixoso), tern 
programada a sua abertura ao 

tnifego para 1980. Algumas ra
mificac;3es ligari!o aquela via it 
Covilha e Tortosendo. Por outro 
!ado, o projecto preve a cons
truc;ao de uma ponte sobre o 
rio Zezere, perto da ponte Pe
drinha. 

Atingida a fase fundamental 
para a sua concretiza~o, a va
riante da Covilha, assim como 
as variantes do Fundao e 'Cas
telo Branco, tambem previstas, 
possibilitarao acentuada melho
ria no trafego rodoviflrio da 
Beira Baixa. 

FAMALICAO: 
OBRAS DE 

ELECTRIFICACAO 
Em reuniao da Camara Muni

cipal de Famalicao foi autori
zada a electrifica~o de varios 
lugares distribuidos pelas frc
guesias do referido concelho. 
Assim, seriio beneficiadas a breve 
trecho: Requiao, no Iugar do 
Sobrado ; Avidos, nos lugares 
de Penedo Rachado a Silveiro; 
Esmeriz, no caminho do Souto 
a Cerqueira: e nos lugares de 
Aldeia Nova a Souto e de Esqui
nheira a Frelilo. 

Estes melhoramentos, revela
dos pelo semanario regionalista 
(dornal de Famalicao», sao in
teiramente custeados pela· Ca
mara Municipal. 

FERMENTELOS: 
MONUMENTO 

AO EMIGRANTE 

0 matutino porruense (<Jornal 
de Noticias» publicou a infor
ma~o de que uma comissao 
composta por naturais de Fer
mentelos (regii!o de Agueda), 
com o apoio da Comissao Mu
nicipal de Turismo de Agueda, 
promoveu d iversas iniciativas en-



~ as quais destacamos a cons
tru~ de urn monumento ao 
emigrante, a erigir no recinto 
marginal da Pateira, junto A 
estalagem, em Fermentelos. 

Para o efeito, representantes 
da referida comissAo deslocar
-se-io aos paises onde a emigra
~ ~ mais significativa, com o 
objectivo de recolher elementos 
para a realiza~o de um filme, 

intitulado <<0 Emigrante Por
tugues», de modo a registar para 
a posteridade algumas das obras 
mais notaveis das comunidades 
portuguesas no estrangeiro. Este 
filme sera, em principio, uma 
das iniciativas que culminarao 
com a inaugura~o do monu
mento citado. 

Quanto a este ultimo, apre
sentara a forma de piri.mide, 

Flgueln cia Foz{ David de Sousa morreu 116 67 anos 

0 semandrio regionalista «Mar Alto», que se publica na Figueira 
do Foz, fez num dos seus ultimos numeros a e1•oca~ao de David de 
Sousa, interprete musical de notdve/ talento que faleceu a 3 de Outu
bro tk /918 na sua terra natal. 

David tk Sousa nasctu na Figueira do Foz em /880 tendo come~ 
~ado a estudar mrisica aos 9 anos rh idade. Aos /3 anos era jd cantor 
soprano do Si Patriarca/, e em 1904 concluia o curso do Conser
vat6rio tk Lisboa, oo qual se seguiu o tk Leipzig em 1908. 

A sua participa~ao neste curso se referiram os mestres tk Leipzig 
nos seguintes termos, segundo transcri~iJo do semandrio «Mar Alto»: 

4<( ... ) Talento musical distinto e grande inteligencio asseguram 
ao sr. ( David) tk Sousa os me/hores resultados nos seus estudos. 
Tocou no exame publico do Conservat6rio Imperial tk Mrisica a 
28 tk Fevereiro tk 1908 as varia~oes sinf6nicas tk .Boellmann de 
forma admirave/>1. 

Em 1910 alcanca enorme sucesso em Iekaterinoslaw (sui do 
Rrissia) com a sua Raps6dia Eslava. 0 seu primeiro concerto na 
Figueira do Foz foi realizadb a 29 de Setembro tk 1913. 

tera a altura de 10 metros e a 
sua base (urn pentagono) teni 
2,10 metros de lado, No cimo 
sera colocada uma esfera de 
bronze, com o diil.metro exterior 
de metro e meio. Na sua con
ce~ est~tica, ele retratani a 
vida e obra do emigrante por
tugues nas vArias areas culturais 
onde se fixou e simbolizara a 
sua inftuencia nas cinco partidas 
do mundo. 

GUARDA: 
PROBLEMAS 

DO CONCELHO 
0 concelho da Guarda possui 

70 aglomerados populacionais 
por electrificar, segundo revelou 
o presidente da CAmara Muni
cipal da Guarda, Abilio Curto, 
em recente sessao camararia. 

Das 15 freguesias que deve
riam ser electrificadas no corrente 
ano, somente tres foram con
templadas com aquele melhora
mento. 0 facto deve-se, segundo 
afirmou Abilio Curto, a falta 
de assistencia por parte da em
presa Electricidade de Portugal 
(EDP). 0 presidente da Omara 
revelou ainda que este concelho 
foi contemplado pelo Gabinete 
de Gestil.o do Fundo de Desem
prego com a quantia de 16 680 
COntOS, a qual SC destina a reali
zac;ao de vl\rios melhoramentos, 
sobretudo nos meios rurais. Esta 
verba foi conseguida atrav~ de 
pedidos directos feitos pelas Jun
tas de Freguesia. 

0 presidente da edilidade disse, 
por outro lado, que o Municipio 
tern urn prejuiw de mais de 
4000 contos, devido ao atraso 
de obras por parte de diversos 
empreiteiros. Abilio Curto in
formou tambem a Climara que 
participara, com o presidente 
da Comissao Municipal de Tu
rismo, Artur Pina, na «II Con
ferencia Europeia das Cidades 
Hist6ricaS>I, a realizar, em No
vembro proximo, em Munique 
e Laudshut, na Alernanha Fe
deral. 

SANGALHOS: 
RESTAURO DE UM 

TEMPLO HISTORICO 
A Igreja de S. Vicente, em 

Sangalhos, edifica~o que data 
do seculo XVIII, encontra-se 
em pessimo estado de conser
va~o. Saliente-se que este monu-

mento e bastante venerado em 
toda a regiiio. 

Para obviar a esta circunstan
cia, formou-se recentemente em 
Sangalhos uma comissao cons
tituida por 84 elementos, a qual 
se prop& levar por diante as 
obras de beneficia"io do templo 
avaliadas, para ja, em mais de 
tres mil contos. 

Para a execu~o dos trabalhos, 
em parte jli em curso, foram 
montados andaimes que impor
taram em cerca de 200 contos. 

S. MARTINHO 
DE MACELOS: 

CENTRO SOCIAL 
E CULTURAL 

Segundo o jornal regionalista 
«Riba Tlimega-Vila Meii», estli 
em fase bastante adiantada a 
constru~o daquilo que sera o 
orgulho da Banda de Mancelos 
e regiilo de Vila Meii: o seu 
Centro Social e Cultural! 

Um grupo de bairristas decidiu 
apoiar a obra em curso de modo 
a apressar a sua completa edifi
ca~o. Efectivamente,esta Banda, 
com os seus oitenta anos de 
existencia, pode considerar-se 
urna agremiac;iio bern arreigada 
nas tradi~ culturais da regiil.o, 
tanto como institui~ilo promo
lora de cultura, como, tambem, 
pelo seu papel de centro de apoio 
e incentivo a todos os que nela 
esperam encontrar urn veiculo 
para as suas aspira"oes. 

VILA FRANCA 
DO ERVEDAL 

A povoac;iio de Vila Franca 
do Ervedal, no concelho de Oli
veira do Hospital, passa a deno
minar-se Vila Franca da Beira, 
segundo estipula urn decreto do 
Ministerio da Administra~o In
lerna recentemente inserto no 
boletim oficial. 

A medida tern em conta a 
vontade dos habitantes e dos 
6rg!os autarquicos, a exposi~o 
feita nesse sentido pela respectiva 
CAmara Municipa~ e o parecer 
favonivel do govemador civil 
do distrito de Coimbra. 

A nova Vila Franca da Beira 
pertence A freguesia de Ervedal 
da Beira e tern origem muito 
anterior A nacionalidade. No 
~ulo xn foi doada pela mulher 
do rei D. Sancho I a Albergaria 
de Poiares. 
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A CORES 

No Pa/6cio de Be/em. 
o Presidente da Rep•i· 
blica investiu no cargo 
de ministro da Repu
blica para os A(:ores. 
o almirante Silva Horw. 
que sucede como repre
sentcmte do poder cen
tralnaquelearquip<Hago. 
ao general Galviio de 
Figueiredo,ministro ces-

L---------U...------------------------~ sante. 

NOVO MINISTRO DA REPUBLICA 
PARA ·08 ACORES 

No discurso que proferiu na tomada de 
posse do novo ministro da Republica nos 
A~ores, almirante Silva Horta, que ate aqui 
exercia o cargo de vice-chefe do Estado
·Maior da Armada, o Presidente da Repu
blica referiu-se a concretiza<;:ao da autonomia 
das ilhas dos Ac;ores e da Madeira, subli
nhando que era «uma tarefa nacional que 
deve empenhar igualmente as autoridades 
nacionais e regionais.» 

A natureza e organiza~ilo 
do Estado democratico 

0 general Ramalho Eanes, no inicio da 
sua alocu<;:ao, comet;ou por dizer que «a 
tomada de posse do novo ministro da 
Republica na Regiilo Autonoma dos A~ores 
constitui motivo de reflexao sobre a natureza 
c organizac;ilo do Estado democnitioo que 
estamos empenhados em construim, tendo 
em seguida. realc;ado a necessidade de recriar 
o Estado e de transformar a sua estrutura 

e reorganizar o seu funcionamento, salien-
tando, a proposito, que tal tarefa era «a 
mais importante, a mais urgente que se 
deparava ao regime democnitico .>> 

Depois, referindo-se concretamente a orga
nizac;ilo do Poder Local e Regiona l que o 
texto constitucional implica, o Presidente 
da Republica acrescentou: «Para o Estado 
omnipresente da Constituicao de 1933, as 
questoes regionais niio existiam senao como 
urn problema de ordem publica. Onde as 
particularidades proprias de algumas regioes 
e instituic;oes reclamavam maior acesso a1> 

poder, reforc;ava-se a autoridade, fortale
cia-se a dependencia, perpetuava-se o subdc
senvolvimcnto. 0 25 de Abril significou 
por isso, para algumas zonas do Pais, uma 
esperanc;a de participa<;:ao e uma promessa 
de progresso». 

Autooomia: uma tarefa nacional 

Mais adiante, o general Ramalho Eanes, 
sublinhou: «A concretizac;ao da autonomia 
nos Ac;ores e na Madeira, e, pois, tarefa 
nacional que deve empcnhar e compro
meter igua lmente as autoridades naciona is 
e regionais». A este respeito, acrescentaria 
Ramalho Eanes que tal ta refa era nacional, 
«porque eta faz parte intcgrante do pro
jecto democnitioo e pluralista que orienta 
a sociedade portuguesa e deveni presidir 
as transforma¢es do Estado e dos seus 
servic;os ( ... ), porque exigc urn esforc;o de 
recupera<;:ao do atraso econ6mioo que niio 
esta ao alcance dos meios financeiros tecni
cos e humanos existentes nessas regioes ( ... ), 
porque envolve transformac;oes porfundas 
nas relac;oes e nos servic;os existentes a 
nivel central e regional e sem as quais a 
autonomia juridica nao passara de urn 
gerador de confl itos e de urn acumulador 
de frustrac;oes.» 

0 Presidente da Republica , a concluir, 
saudou o empossado, dizendo: <tE neste 
quadro complexo que V. Ex.• aceitou o 
encargo de continuar a servir o Pais e de 
dar continuidade a acc;ilo devotada do seu 
antecessor. Estou certo que a consciencia 

cada vez mais aguda da necessidade de 
reunir esforcos e meios em torno do essencial, 
podeni superar muitos dos problemas que 
tern centrado as questoes regionais na dis
cussiio abstracta e na esfera da rela<;:ao 
politica.» 

Respeito pela soberania 

Logo a seguir e depois de ter proferido 
o compromisso de honea e assinado o auto 
de posse, o almirante Silva Horta, numa 
breve a locuc;ao, afirmou, nomeadamente, 
que, «como representante, na regiiio auto
noma dos Acores, da soberania nacional, 
da qual o Presidente da Republica e o 
supremo guardilio, asseguro que o respeito 
por essa soberania sera o guia constante 
da minha actuac;i!o.» 

Mais tarde, na sessiio oficial de boas
-vindas que decorreu no Palacio dos Capi
tiies, em Angra do Heroismo, o novo miois
tro da Republica para os Ac;ores manifestou 
a inten<;:ao de garantir a concretizac;iio de 
uma ampla autonomia e de manter as 
melhores relac;oes com o Governo Regional. 

Nessa cerim6nia a que assistiram os pre
sidentes do Governo e da Assemblcia Regio
nais, Mota Amaral e Alvaro Monjardino, 
respectivamente, o vice-almirante Silva 
Horta acentuou que o ministro da Republica 
deve estar com os representantes do povo 
ac;oreano, exprimindo junto do Govemo 
central os seus problemas e desejos e devendo 
ser, nao urn concorrente ao poder regional, 
mas sim urn colaborador deste. • 



MADEIRA 

HOMENAGEM A 
EDMUNDO 

DE BEITENCOURT 
«Edmundo de Bettencourt, 

poeta encoberto» e 0 titulo da 
conferencia que a poetisa a~
riana Natalia Correia proferiu 
no Funcbal, a convite do Go-

ALPINISMO 
NA MADEIRA 

Uma escola de alpinismo, diri
gida por monitores da Escola 
de lnnsbruck, com~ra a fun
cionar em breve na ilha da 
Madeira. 

<<A Madeira dispOe de con
di¢es excepcionais para a pra
tica deste tipo de desporto», 
declarou o professor Grasse, da 
Escola de lnnsbruck, que acres
centou ser seu objectivo dedi
car-se essencialmente aos pas
seios de grupo, embora haja 
alguns pontos na Madeira que 
permitem a pnitica do a lpinismo 
classico. 

Esta iniciativa integra-se num 
programa da «Tui», operador 
turistico alemao, que prctende 
deste modo fomentar os seus 
contingentes para este arqui
pelago. 

NAVIO FRIGORIFICO 
Encontra-se neste arquipelago 

o navio-frigorifico «llha das Fo
reS>•, que dara apoio aos barcos 
de pesca, particularmente aos 
que se dedicam A pesca do atum. 

A utiliza<;ao deste navio, se
gundo considerou o secretArio 
regional da Agricultura e Pescas, 
Gaudencio Figueira, poder:l 

vemo Regional da Madeira, para 
evocac;ao do referido poeta de 
origem madeirense. 

Edmundo de Bettencoun nas
ceu no Funchal em 1899 e faleceu 
em Lisboa em 1973, tendo sido 
urn dos fundadores da revista 
<<Presen~». juntamente com Mi
guel Torga, Jose Regio. Casais 
Monteiro e Branquinho da Fon
seca. 

<<abreviar a passagem da fase 
artesanal da pesca madeirense 
a fase industrial». 

CONCURSO OISTRITAL 
DE PINTURA 
DO INATEL 

A tela «Recorda<;ilo>•, da auto
ria de J oilo de Freitas A nasuicio, 
foi a obra vencedora do Primeiro 
Concurso Distrital de Pintura, 
organizado pela Delegac;ao do 
Funchal do INATEL. 

Nos lugares imcdiatos classifi
caram-se os trabalhos <<A Pro
cura•>, de Gilberto Soares, «lgreja 
de Santo Ant6nio>>, de Hilario 
Caldeira e <<0 Que a Minha 
Vista Alcan<;a>>, de Leone! da 
Silva. 

QUARTO CENTENARIO 
DO PORTO DE 
SANTA CRUZ 

Tiveram Iugar no Porto de 
Santa Cruz, as festas do quarto 
centenario da cria<;lio daquela 
freguesia. Do programa das cele
bra<;oes, destacaram-se a exibi
<;lio de diapositivos e filmes sobre 
a hist6ria local, desfile de grupos 
folc16ricos e bandas de musica 
e diversas cerim6nias religiosas. 

-MACAU 

UNIVERSIOADE 
INTERNAGIONAL 

DE FERIAS 
Na sequencia das diligencias 

iniciadas hA urn ano pelo prof. 
Almerindo Lessa, presidente da 
comissao instaladora da Uni
versidade lnternacional de Fe
rias, Macau tern sido, nos ulti
mos tempos, ponto de encontro 
de cientistas e intelectuais que, 
em representac;ao de varios orga
nismos patrocinadores da mesma 
Universidade, vern colaborar 
com o referido catedratico por
tugues na ultimac;lio de progra
mas para o primeiro ano de 
actividade daquela instituic;lio 
cultural, cujos t rabalhos se deve
riio iniciar em Outubro-Novem
bro de 1979. 

A nova Universidade dispoe 
ja do apoio das Universidades 
Livres de Lisboa, de Toulouse 
(Fran~). da ONU (Japao) e de 
Manila e, ainda, do Centro Eu
ropeu de Ecologia Humana (Ge
nebra), Associa<;lio lnternacional 
para o Estudo da Condic;ao de 
Vida e Saude (Sofia), Centro 
Internacional de Gerontologia 
Social (Paris) e Organiza<;lio 
Mundial de Saude. 

Entretanto, em reuniao rea
lizada no ambito das suas fun
<;oes, o prof. Almerindo Lessa 
revelou que o chanceler da Uni
veridade de Ferias sera o Gover
nador de Macau, e os vice
-chanceleres, respectivamente, o 
presidente da Assembleia Legis
lativa, Carlos Pais de Assun<;ao, 
e Ho Yin, deputado da mesma 
Assembleia e presidente da Asso
cia<;iio Comercial de Macau. 

MACAU NA FIFA 
Ap6s a recente admissao na 

Federac;ao Internacional de Fu
tebol (FIFA), Macau procura, 
actualmente, projectar e definir 
o seu futebol tendo, para ja, 
em vista, a sua participa<;lio nos 
pr6ximos jogos asiaticos e, em 
1982, no «Mundial>> de Espanha. 

Dai a pretensilo dos respon
saveis pelo futebol de Macau 
em contratarem urn treinador, 
a tempo inteiro, que tera a seu 
cargo a reorganiza<;lio do futebol 
em ordem as grandes competi
¢es internacionais. Nesse sen
lido, um jovem treinador por
tugues; Joao Flores, estA em 
contacto com os dirigentes do 
futebol macaense, tendo jA a pre-

sentado urn plano de trabalho 
a Luciano Cunha, delegado em 
Portugal do futebol de Macau. 

SERVICO NOTIGIOSO 
0 Governo de Macau assinou 

com a agencia ANOP urn con
trato, segundo o qual esta agen
cia noticiosa passa a fornecer 
aquele territ6rio urn servi<;o dia
rio nacional a ser usado no 
ambito do Governo, nomeada
men te nos seus respectivos de
partamentos de informa<;lio. 

0 referido acordo foi assinado 
no Palacio da Praia Grande, 
pelo major Ramos de Campos, 
chefe de gabinete do governador, 
em nome do Governo de Macau, 
e pela ANOP, atraves do seu 
correspondentc em Macau, Cesar 
ne Sa. 

A CHINA 
VAl AUMENTAR 

0 FORNEGIMENTO 
DE PRODUTOS 
ALIMENT ARES 

A Republica Popular da China 
vai aumentar os campos de cui
lura que possui junto A fronteira 
com Macau, com o objectivo 
de melhorar o fornecimento de 
generos alimentares A popula
<;l!o daquele territ6rio, anunciou 
o presidente da Associa<;lio Co
mercia! de Macau, ap6s o seu 
regresso de Pequim, onde assis
tiu ao s.• Congresso Nacional 
da Republica Popular da China. 

Falando durante urna reuniiio 
realizada em Macau para cele
brar o encerramento daquele 
Congresso chines, Ho Yin reve
lou ainda que a Universidade 
de <<Kei Nam» na provincia de 
Kuong Tung, vai reiniciar bre
vemente as suas actividades, pelo 
que passarlio a ser aceites estu
dantes de Macau que ali se 
pretendarn matricular. 

FABRICA DE CERVEJAS 
E REFRIGERANTES 

A <<Sociedade Central de Cer
vejas» considera que Macau cons
titui urn mercado com caracte
risticas que justificam a instala
<;lio de uma fabrica de cervejas 
e refrigerantes, segundo afirmou 
o director daquela empresa, Joiio 
Salgado, que ali sedeslocou recen
temente para debater o assunto. 
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Num curto improviso dirigido aos jorna
listas que o aguardavam no aeroporto de 
Lisbon, o Presidente Eanes considerou que 
o «objectivo fundamental» desta sua via
gem de cinco dias havia sido atingido. 
«Pretendiamos- afirmou- aproximar-nos 
mais e mais rapidamente da Europa. Julga
vamos e agora estamos certos de que esta 
aproximac;Ao mais rapida teria de passar 
necessariamente pelo Reino Unido. Aca
bada a visita, estamos convencidos de que, 
dal, teremos toda a ajuda, pois a Alian,.a 
mantem-se viva, diria antes, revitalizada, 
e o Reino Unido interessado em apoiar 
Portugal na sua caminhada no sentido da 
Europa». 

Ramalho Eanes acentuaria, alias, que 
tivera ocasiao de sentir esse apoio, «de 
uma maneira marcadamente afectivu, quer 
da parte da rainha Isabel II, quer do Go
verno - e particularmente do Primeiro
-ministro James Callaghan - , quer ainda 
por parte do povo britlinico com que con
tactou. 

«Queria dizer, tambem - acrescentou o 
general Eanes-, que esta caminhada no 
sentido da Europa nos pareco facilitada 
porque tambem as autoridades das Comu
nidades, em Estrasburgo, manifestaram todo 
o interesse em que Portugal erie, rapids
mente, condi~oes de igualiza~ilo e de inte
grac;Ao europeias». 

A terminar estas breves declara~Oes o 
Presidente da Republica salientou a impor
tlincia da convenc;Ao de seguran,.a social 
luso-britanica, assinada durante a sua estada 
em Londres, e que, segundo afirmou, ira 
permitir aos portugueses que trabalham na 
Grii-Bretanha «condi~ de apoio que ate 
agora olio tinham». Ramalho Eanes anun
ciou ainda que a rainha de lnglaterra acei
tara o convite que lhe dirigiu para visitar 
oficialmente o nosso pals. 

Discurso no ParlaJMDto Europeu 
Em Estrasburgo, primeira escala desta 

viagem oficial, o general Ramalho Eanes 
discursou no Parlamento Europeu, reunido 
em sess1io solene para receber o Chefe de 
Estado portugues. Do programa da visita 
de Ramalho Eanes constaram ainda, designa
damente, urn encontro com o presidente 
do Parlamento Europeu, Emilio Colombo, 
a presen,.a numa reuniilo do Comite de 
Ministros do Conselho da Europa - reuniilo 
que foi presidida pelo ministro espanhol 
dos Neg6cios Estrangeiros, Marcelino Oreja, 
com quem o general Eanes teve depois 
urn encontro informal - , uma conferencia 
de imprensa no Palacio da Europa e um 
contacto com a comunidade portuguesa 
local. 

Valera a pena recordar, entretanto, que 
a sede do Parlamento Europeu e no Luxem
burgo, embora este organismo - consti
tuido por 198 deputados dos nove paises 
da CEE - utilize por vezes as instala~es 
do Pahicio da Europa para efectuar as· 
suas sessoes. 

Nilo sendo ainda membro da CEE, Por
tugal nao esui representado naquele Par-
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«Portugal tern hoje prestigio e conta com o apoio para caminhar para niveis europeus, 
mas a concreti:ta~io desse objectivo exlge urn esfor~ maior da parte de todos e em parti
cular daqueles que trabalham», deelarou, nomeadamente, o Presidente da Republica, no final 
da viagem que efeetuou i Grii-Bretanha e a sede do Parlamento Europeu, em Est rasburgo. 

Ramalho Eanes com o presidente do Parlamento Europeu. Emilio Colombo, em Estrasburgo. e (a 
direira) com a rainha Isabel II, em Londres 

larnento; os grupos parlamentares portu
gueses fazern parte de urn outro organismo 
europeu, de ftmbito mais vasto - dado 
incluir deputados de todos os paises repre
sentados no Conselho da Europa -, desig
nado Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa. 

No extenso diseurso que pronunciou pe
rante o plenario do Parlamento Europeu, 
durante a sessao solene realizada em sua 
honra, o Presidente Rarnalho Eanes consi
derou que a pr6xima elei~ilo directa daquela 
assernbleia «representara urn passo hist6-
rico na irnplernenta~ilo do projecto de uni
fica~io europeia, que at~ agora se reali
zou. sobretudo, atrav~s de acordos entre 
Estados». E a este prop6sito o Chefe de 
Estado portugues sublinharia: 

«0 sufragio directo especifico integrara 
democraticamentc os cidadi!os europeus 
oeste processo. 

«Dani assim cumprimento ao objcctivo 
fundamental do Tratado de Roma que e 
o de "estabelecer uma uniiio cada vez mais 
estreita entre os povos europeus" e, ao 
mesmo tempo, refor~ra nos eleitores a 
consciencia da sua liga~ao a uma entidade 
politica europeia>>. 

Mais adiante e a prop6sito da sua visita 
aquele Parlamento, o general Eanes afir
rnou: 

« Prirneiro Presidente portugues eleito 
directarnente por sufr:lgio dernocratico desde 
ba rnais de rneio seculo, a minha presen~ 
aqui testemunha a nossa o~ao por uma 
democracia pluralista, que e urn dos prcs
supostos da integra~o europeia. 

«Significa tarnbem a considera~ao em 
que temos esta alta assembleia. 

«Mas permito-me ainda confirmar-vos a 
adesi!o da maioria parlamehtar do meu 
pais a plena integra~ao de Portugal nas 
Comunidades». 

Urn contributo para a aproxima~io 
dos po>os europeus 

Referindo-se a presen~ e a irnportancia 
dos emigrantes portugueses que trabalham 
nos paises da CEE, Ramalho Eanes disse: 

«Portugal tern considerado que a pre
sen~ nos paises da Comunidade de mais 
de urn decimo da popula~o portuguesa 
constitui uma contribui~o concreta para 
a aproxtma~ilo progressiva dos povos euro
peus, que o preambulo do Tratado de Roma 
coloca entre os seus primeiros objectivos. 

c<V emos na presen~ desses portugueses, 
e na garantia do seu direito a permanecerem 
nos paises de acolhimento, mesmo durante 
estc periodo de crise econ6mica generali
zada, uma clara reafirma<;ao da solidez dos 
principios comuniuirios e da evolu~o da 
filosofia social no interior das Comunidades 
Europeias». 

Ja no final da sua alocu<;ilo e ap6s ter 
rcafirmado a «vontade politica» de Portu
gal para a futura integra<;ilo na Cornuni
dade, o Presidente Ramalho Eanes declarou: 

«Antevejo conliadamente o mornento his
t6rico em que o voto directo dos portugueses 
nas elei<;ilcs para o Parlamento Europeu 
confirme a mobiliza~o da opinilio demo
cnitica portuguesa para a constru,.ao da 
Europa do futuro». 

Encontro com a Comunidade Portuguesa 

A adesao de Portugal a CEE, a situa,.ao 
politica vivida no Pais e os problemas dos 
emigrantes portugueses nos paises da Comu
nidade, constituiram os principais temas 
da conferencia de imprensa dada pelo Pre
sidente portugues no Palacio da Europa. 
Posteriormente, Ramalho Eanes teve urn 
encontro informal, nas instala<;Oes do Con
sulado de Portugal, com cerca de duzentos 
trabalhadores portugueses, residentes na 
zona de Estrasburgo, aos quais recordou 
as dificuldades com que o nosso pais se 
debate, acentuando, por outro !ado, que 
Portugal podc contar com apoios externos: 
«lloje, mesmo, tive a certeza disso no 
Parlamento Europeu. Mas M problemas 
que temos de scr n6s a resolver e nao espe
rar que outros os resolvam», afirmou, a 
dado passo, o Presidente. 

Frequentemente interrompido por aplau
aplausos, Ramalho Eanes reconheceu que 
o Pais nao tern feito pelos ernigrantes tudo 
o que devia faLer: «Sou o primeiro a reconhe
cer que faltam escolas e uma informa,.ao 
seria», disse. 

A can~onetista Amalia Rodrigues - que 
na altura estava a actuar num restaurante 
de Estrasburgo participaria na parte final 
deote encontro do Presidente Eanes com 
os nossos compatriotas ali residentes. 

Rece~iio em Londres 

Em Londres, o general Rarnalho Eanes 
foi recebido, a chegada, pela rainha Isabel II 
e seu marido, o duque de Edimburgo, em 
cerim6nia a que estiveram presentes alem 
de diversos membros da casa real, o pri-
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meiro-ministro, James Callaghan, o mmts
tro dos Neg6cios Estrangeiros, David Owen, 
e outros elementos do governo britiinico. 

Ramalho Eanes e sua esposa, acompa
nhad<;>s pelos seus anfitrioes, dirigiram-se 
depois para o Palacio de Buckingham, num 
cortejo a que assistiram mil hares de pessoas. 

Ap6s a tradicional troca de presentes 
e condecora~oes, o general Eanes e sua 
mulher estiveram na Abadia de Westminster, 
onde depuseram uma cocoa de ftores no 
tumulo do Soldado Desconhecido. 

No Palacio de St. James, antiga resi
dencia real, decorreu a seguir a cerim6nia 
de apresenta~ao de boas-vindas ao Chefe 

A dr. • Manuela Eanes (a esquerda) segue arentamente o discurso que o seu marido proferiu na 
sessiio solene do Parlamenro Europeu 

de Estado portugues por parte do presidente 
do Conselho da Grande Londres e do 
Jorde «mayor» e vereadores de Westminster. 
Ao proferir uma sauda~ao aos 6rgaos autar
quicos da capital britanica, Ramalho Eanes 
referiu-se il necessidade de aperfei~oar, em 
Portugal, as formas democniticas de poder 
local. 

«Poderemos encontrar na pratica inglesa 
- disse - ensinamentos que nos serao mais 
uteis desde que o povo portugues pode optar 
por formas democniticas de Governo e 
quer aperfei~oa-las, ao nivel dos 6rglios 
de poder local, e quando ainda nos e pos
sivel conciliar a protec~iio da natureza e 
da paisagem com as exjgencias do progresso 
agricola, os imperativos da industrializacao 
e os impulsos do urbanismo». 

Ultrapassando o canicter formal do acto, 
o general Ramalho Eanes assinalou, a dado 
passo «a sabedoria com que os londrinos 
encararam a necessidade de humanizar o 
Iugar onde vivem, na continuidade de uma 
tradi<;ao britanica de protec<;iio do ambiente 
que e anterior ao moderno debate eco16-
gico». 

«Expressoes solenes mas profeticas» 

Anteriormente o Presidente portugues 
tinha ja lido e feito entrega de urn perga
minho ao «mayor» de Westminster, no qual 
destacava a alianya firmada entre o nosso 
paise o Rei no Unido ha mais de seis seculos. 

Na ocasiiio, depois de evocar as «expres
soes solenes mas profeticas» do tratado 
de 1373, segundo as quais deveria perdurar, 
entre Portugal e a Inglaterra, «uma verda
deira, tiel, constante, mutua e perpetua paz 
e amizade, uniiio e alian<;a», Ramalho Eanes 
considerou que com esta visita se dava segui
mento ao espirito do convenio, «na medida 
em que os dois paises conjugam esfon;os 
para a constru<;il.o de uma Europa livre, 
democratica, unida e pr6spera». 

As liga<;oes hist6ricas entre Portugal e 
a Gril.-Bretanha foram igualmente referidas 
nas alocu~oes, proferidas pelo presidente 
do Conselho da Grande Londres e pelo 
Jorde «mayor» da cidade. 

Mais tarde, o Presidente da Republica 
recebeu em audiencia, no Palacio de Buckin
gham, os chefes dos Estados-Maiores das 
Foryas Armadas britanicas. Segundo indi
caram informadores oficiais portugueses, 
citados pela Anop, durante este encontro 
foram analisadas e debatidas as perspectivas 
de coopera<;iio militar entre os dois paises. 

«Uma vitoria para os ideais 
da demcx:racia e da liberdade» 

A Gr1i-Bretanha espera <<a oportunidade 
de acolher Portugal na Comunidade Econ6-
mica Europeia como membro pleno», decla
rou a rainha Isabel II de Inglaterra ao dis
cursar no banquete que ofereceu em honra 
do Presidente Ramalho Eanes. 

Isabel II preconizou tambem a partici
pa<;ilo de Portugal nos «esfor<;os conjuntos 
para a construcao de uma Europa mais 
estavel, mais pr6spera e mais democratica». 



Depois de recordar que ambos os paises 
«combateram juntos ao Iongo de muitos 
seculos», a rainha de lnglaterra acentuou 
que o seu pais seguira de perto a evolu¥3o 
politica de Portugal ap6s o 25 de Abril e 
acrescentou: <<Foi com admira~ao e sim
patia que observamos o povo portugues 
procurando, em circunstancias de grandes 
dificuldades e priva~3es, criar o tipo de 
sociedade que deseja ter: uma sociedade 
justa, livre e bumanitaria. 0 sucesso do 
povo de Portugal nao se restringe s6 ao 
povo de Portugal: e tambem uma vit6ria 
para os ideais da democracia e da Jiber
dade». 

<<Rela~Oes ainda mais amplas 
e rrutuosaS>> 

Por seu turno, o Cbefe de Estado por
tugues agradeceria, na sua alocu¥3o, o 
<<esperado e valioso apoio do Governo bri
tanico a candidatura de Portugal as Comu
nidades Europeias>>, salientando tambem 
que <<a sabedoria consubstanciada na Alian~a 
constitui-nos na obriga~ao de estabelecer 
entre o Reino Unido e Portugal rela~oes 
ainda mais amplas e frutuosas>>. 

Por outro lado - prosseguiu Ramalbo 
Eanes-, <<a for~ secular da Alian~ Luso
· Britllnica pode actualmente projectar-se de 
maneira inteiramente nova nas liga<;oes que 

os dois paises mantem com os outros con- 21 
tinentes». 

<<Como outrora na EFT A. boje ainda 
na NATO e amanha na CEE, Portugal e 
o Reino Unido podem continuar juntos, 
no espirito da velba Alian~. defendendo 
a totalidade dos direitos humanos no qua
dro das organizac;3es com voca¥3o uruver
salista, como a ONU e a UNESCO, e das 
ac<;3es que consubstanciem o dialogo Norte
-Sui», disse, a terminar, o Presidente da 
Republica. 

No segundo dia da sua estada em Lon
dres, o general Eanes concedeu audiencias 
separadas a representantes dos principais 

0 primeiro-ministro briti'mico. James Callaghan. cumprimenta o Presidente Eanes. a porta do n. 0 10 du Downing Street: ao /ado. Rama/ho Eanes 
(ulundo a membros du comunidade portuguesa de Londres, durame a sessiio rea/izada no Porchesll•r Hall 
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parceiros sociais da Gra-Bretanha, as con
federa~aes sindical (TUC) e patronal (CBJ), 
tendo ainda recebido o corpo diplomatico 
acreditado na capital britanica e visitado 
o Estado-Maior ingles dos anos da guerra, 

· os celebres «Churchill War Rooms». 
0 Chefe de Estado portugues teve, por 

outro !ado, conversa<;:<les com o primeiro
·ministro britanico, James Callaghan, na 
residencia oficial deste. Na reuni!o -a que 
inicialmente estiveram presentes os minis
tros dos Neg6cios Estrangeiros dos dois 
paises - foi analisada, essencialmente, a 
problematica da adesiio de Portugal a CEE, 
bern como alguns aspectos do apoio econ6-
mico e financeiro da Grii-Bretanha ao 
nosso pais. Recorda-se, a prop6sito, que 
o Reino Unido e o principal parceiro 
comercial de Portugal. 

Assinado Acordo de Seguran~ Social 

No ambito da visita do General Rama
lho Eanes a Londres, os ministros dos 
Neg6cios Estrangeiros da Grii-Bretanha e 
de Portugal assinaram urn Acordo de Segu
ran93 Social e urn protocolo adicional que 
iriio beneficiar os cerca de trinta mil portu
gueses que trabalham naquele pais. 

Estes diplomas contemplam varias reivin
dica~oes da comunidade portuguesa, nomea
damente quanto ao estabelecimento de pen
soes de reforma, subsidios de doen93, inva
lidez e maternidade, direito a beneficios a 
curto prazo e assistencia medica em Por
tugal para os familiares dependentes. 0 novo 
convenio e o protocolo adicional deverao 
entrar em vigor nos primeiros meses de 1979. 

No Guildhall, o general Eanes foi depois 
obsequiado com um jantar que !he foi 
oferecido pelo Jorde «mayor» de Londres. 
No discurso que entiio pronunciou, o Chefe 
de Estado portugues passou em revista as 
rela~es luso-britanicas, desde ha 605 anos, 
e preconizou «uma coopera~i!o muito mais 
intensa entre os dois paises em todos os 
dominios», acrescentando estar convicto de 
que «a constru<;:i!o da Europa e mesmo o 
principal desafio que se coloca, hoje e no 
futuro, as rela~aes entre Portugal e o 
Reino Unido>>. 

Antes de partir para a cidade nova de 
Brack nell - no cumprimento do programa 
estabelecido para o Ultimo dia desta visita 
oficial -, o Presidente Eanes recebeu Mar
garet Thatcher, principal dirigente do Par-

tido Conservador britiinico, actualmente na 
oposi<;:ao. 

Em Brackenell, uma das novas cidades 
pertencentes a um projecto oficial que 
engloba a cria<;:ao de urn conjunto de 32 no
vas urbaniza<;:<les, o general Eanes foi infor
mado sobre os principais problemas babi
tacionais ex.istentes na Gra-Bretanha e sobre 
o modo como os mesmos estao a ser enfren
tados e resolvidos. 

Depois de uma visita a uma fabrica de 
material electr6nico, tambem em Bracknell, 
Ramalho Eanes esteve na Academia Militar 
de Sand hurst - sendo recebido com todas 
as honras militares - , e partiu depois para 
Reading, onde observou uma explora~o 
agricola da Faculdade de Agronomia e uma 
estar;ao horticola. 0 Presidente inauguraria, 
mais tarde, uma exposi~ao de tape~ria 
portuguesa, no Palacio de Keosigtoo. 

Melhorar a situa~lio dos emigrantes 

Teve particular relevo o encootro do 
Presidente Eanes com cerca de quatro cen
tenas de emigrantes portugueses, numa ses
sao que decorreu no Porchester Hall. Refe
rindo-se a um cartaz de apoio a Reforma 
Agraria que havia observado na rua, o Pre
sidente sublinbou que tambem ele dizia 
«viva a reforma agraria», acrescentaodo a 
este prop6sito: «En tendo que na area da 
reforma agraria devem existir unidades 
colectivas, cooperativas e propriedades pri
vadas. Posso proweter-vos que a reforma 
agraria vai ser reatizada». 

Ramalbo Eanes adiantou, por outro lado, 
que conhecia os problemas da comunidade 
portuguesa na Gra-Bretanha, nomeadamente 
no dominio escolar, e disse que tudo seria 
feito para melhorar a situa~iio, embora os 
meios financeiros nao permitam desenca
dear uma acr;ao global tendente a resolver 
definitivamente todos os problemas. 

A prop6sito do momento politico vivido 
em Portugal, o Presidente lembrou que «as 
pessoas devem olhar os partidos de maneira 
colaborante», visto que os partidos politicos 
sao necessarios e, por isso mesmo, deveriio 
ser apoiados. Frequentemente aplaudido, 
Ramalho Eanes recordou que alguns emi
graotes tern aioda as suas casas ocupadas 
em Portugal, e afirmou: «Aquilo que os 
emigrantes adquiriram no Pais, para mim 
e sagrado. Obrigarei as autoridades a res
peitar isso de maneira completa». 

Completando o programa desta visita 
presidencial ao Reino Unido, o general 
Ramalho Eanes ofereceu, na Embaixada 

de Portugal, um banquete de despedida 
para agradecer a hospitalidade da rainha 
Isabel II e do duque de Edimburgo. 

Durante este jantar, o Presidente Eanes 
destacou o acolhimento que recebeu durante 
a sua permanencia na Gra-Bretanha e afir
mou que a amizade do povo britanico para 
com o povo portugues «e tao forte quanto 
antiga e tao jovem quanto dinamica», di
zendo, a concluir: «Embora Portugal sou
besse tudo isto quando a visita come<;:ou, 
a minha estada permitiu confirmar que 

Portugal pode continuar a contar com o 
Reino Unido. Em nome do povo portugues, 
posso assegurar que o Reino Unido pode 
continuar a contar com Portugal>>. 

Antes do seu regresso a Lisboa, Ramalho 
Eanes concedeu uma conferencia de im
prensa, durante a qual revelou que se irao 
iniciar proximamente negocia~oes com o 
Fundo Monetario lnternacional (FMJ) para 
a atribuir;iio de urn novo emprestimo de urn 
biliiio de d61ares a Portugal, verba que se 
destina a permitir a recupera~ao do defice 
da nossa balan93 de pagamentos. Os inves
timentos britanicos, a questao do paga
mento das indemniza<;:oes devidas a cida
diios ingleses cujos bens foram expropria
dos e a situa~o politica portuguesa, foram 
assuntos igualmente abordados durante este 
encontro com os jornalistas. 

Apoio financeiro 
da Gri-Bretanha 

a Portugal 
A Gra-Bretanha estabeleceu uma nova 

linha de credito a favor do Estado Portu
gues, no valor de cinco milhaes de Iibras 
(cerca de 455 mil contos) e tendo como 
objectivo possibilitar a aquisi~o, por parte 
do nosso Pais, de bens e servi~os de ori
gem britanica, devendo a utiliza<;:iio deste 
credito verificar-se, em primeiro Iugar, na 
realiza<;:iio de projectos que beneficiem areas 
rurais, nomeadamente numa empresa-piloto 
de explora<;:ao leiteira, na fruticultura e 
culturas horticolas e na industria de vimes. 

0 acordo foi assinado, em Lisboa, pelo 
embaixador da Grii-Bretanha e o ministro 
portugues das Finan<yas e do Plano, tendo 
assistido ao acto o vice-governador do 
Banco de Portugal, o secretario de Estado 
e o director-geral do Tesouro e urn repre
sentante do Gabinete de Coopera<yao Eco
n6mica Externa. • 

No Palacio de Buckingham, o general Eanes e 
sua esposa despedem·se da rainha Isabel II e 
do duque de Edimburgo, no final desta visita 
ojicial do Cheje de Estado portugues a Gril
-Bretanha · 
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MACAU 

por Rafael Perestrelo, italiano 
ao serviyo de Portugal, foi encar
regado pelo governador de Ma
laca, Jorge de Albuquerque, 
irmao de Afonso de Albuquer
que, de empreender nova incur
sao no territ6rio, mas esta de 
can\cter meramente comercial. 
Sabe-se que a missao resultou 
num exito. 

Registe-se que, tambem, nesta 
mesma data (1515} sai de Lis
boa a primeira frota destinada 
a iniciar, especificamente, as pri
meiras relayoes oficiais, diplo
maticas e comerciais, com a 
China. Comandava-a Fernao 
Peres de Andrade, ja com o 
titulo de «Capitao-Mor da Via
gem da China». A frota chega 
a Damao a 15 de Agosto de 1517, 
seguindo depois para Cantao, 
onde deixa a embaixada che
fiada pelo naturalista Tome Pi
res, com carta e presentes de 
D. Manuel para o «Rei da 
China». A parte comercial e 
maritima e desempenbada por 
Fernao Peres com bastante feli
cidade. No entanto a parte diplo
matica malogra-se por completo. 
S6 em Janeiro de 1520, Tome 
Pires e autorizado a seguir para 
Pequim, onde e recebido com 
simpatia pelo imperador Wu
-Tsung. Porem, a inesperada 
morte deste levanta serios con
flitos e as intrigas e os mal
-entendidos engendrados pelos 
mandarins da corte deitam tudo 
a perder para os portugueses. 
Numa irrupyao de xenofobia a 
corte imperial ordena a retirada 
de todos os estrangeiros do seu 
solo, suspende o comercio com 
o exterior e fecha o porto de 
Cantao a navegayao estrangeira. 

0 periodo do trBfego ilegal 

De 1522 a 1554 as rela9oes 
diplomaticas e comerciais entre 

Portugal e a China en tram numa 
fase que se podera en tender como 
menos brilhante. Consequencia 
directa das intrigas urdidas pelos 
mandarins, e no seguimento des
las, uma frota portuguesa co man
dada por Martim Afonso de 
Melo Coutioho demanda a China 
e, embora encarregada de com 
esta lavrar urn tratado de paz, 
e recebida com hostilidade, ven
do-se obrigada a retirar com 
pesadas perdas. 

A ruptura das relayoes sino
·portuguesas (ou luso-chinesas, 
se se preferir), embora ainda 
deficientemente esboyadas, oao 
afecta grandemente o recrudes
cimento do trafego comercial. 
Na verdade, os portugueses reve
Jaram ai, como noutras latitudes, 
urn espirito pouco respeitador 
das vontades dos oaturais (ainda 
que estas fossem discutiveis}, ini
ciando actividades que podere
mos coosiderar de cootrabando 
e trafego clandestino, atraves de 
certas ilhas e portos do litoral, 
nomeadamente mais ao norte, 
nas provincias de Fukien e Che
kiang. Mas seria perfeito faccio
sismo e injustiya atribuir somente 
aos portugueses esta tendencia 
para comercio clandestino, pois 
a verdade e que eles foram nisso 
encorajados, encontrando 
mesmo colaborayao bastante 
activa, por parte dos mercadores 
chineses e, claro, cumplicidade 
por parte das autoridades locais. 
0 mais inaudito e que no meio 
de tanta ilegalidade, ou exacta
meote por isso, os portugueses 
conseguiram estabelecer algumas 
feitorias, tais como Chincbeu e 
Liampo ou Ningpo. 

0 porto da deusa 
A-Ma (A-Ma-Kao) 

0 ano de 1554 e de capital 
importancia para a hist6ria das 
relayoes luso-chinesas: ap6s tres 
aoos de demoradas negociayoes, 
o capitao Leone! de Sousa, que 
se encontrava em Sanchuang 
(onde em 1552 morreu S. Fran
cisco Xavier), a frente de uma 
forya de dezassete navios, assina 
com o «hai-tau» (governador 
provincial} de Cantao urn «assen
tamento» para oficializar e regu
lamentar as relayoes de paz, ami
zade, comercio e navegayao entre 
Portugal e a China. 

Remontam a este periodo 
(1550/55) os primeiros contactos 
dos portugueses com Macau, 
entao pequena a ldeia de pesca
dores. Os cbineses chamavam
-Jhe Ho-Keang, isto e, a «Baia 
do Espelho em forma de Con
cha» ou Ou-Mun, «Porta da 
Baia do Espelho de Agua» e, 
mais popularmente, sobretudo 

entre os mercadores e marinhei
ros, A-Ma-Kao, isto e, «Porto 
da Deusa A-Ma», rainha dos 
ceus e padroeira de mareantes, 
que lhe erigiram urn templo a 
entrada da barra, tendo sido esta 
a ultima designayaO perfiJhada 
pelos portugueses e que hoje 
perdura, com as inelutaveis cor
rupyoes de tempo e linguas, ate 
chegar a «Macau» actual. 

Tudo leva a crer que foi a 
partir do «assentamento» de Leo
ne! de Sousa que fomos autori
zados a estabelecer uma feitoria 
livre e legal em Macau, passando 
os portugueses a concentrar-se 
ali de 1555 a 1557, como aban
dono de todas as outras feitorias. 
Os documentos mais antigos que 
comprovam a nossa presenya 
em Macau datam de 1555. Fer
olio Mendes Pinto faz datar uma 
carta de «Macuao, 20 de No
vembro de 1555», porem, e para 
quem se nao contente com as 
descriyoes deste picaresco (nem 
sempre conformes a verdade) 
temos alguma correspondencia 
do provincial dos Jesuitas, Padre 
Belchior Nunes Barreto, ond7 
existe uma carta que este tam
bern escreveu «desde Machoam 
porto da China, 23 de Novem
bro de 1555». 

Concessiio de Macau 
aos portugueses 

A formal concessao de Macau 
aos portugueses data de 1557. 
Esta foi feita inicialmente pelas 
autoridades provinciais de Can
tao, porem, logo confirmada pelo 
imperador Chi-Tsung e ratifi
cada peloseu sucessor Mo-Tsuog. 
0 motivo de tal legado, segundo 
uma tradiyao quase tao antiga 
como o proprio facto, consiste 
em, a pedido dos mandarins da 
regiao, termos Jibertado as aguas 
do delta de Can tao de numerosos 
piratas, entre os quais se des
tacou o celebre Chau-Tse-Lao. 

Daqui se pode concluir que 
a nossa presenya em Macau 
constituia uma garantia de pro
tecyao e paz esta vel em toda 
a costa. Por outro !ado, os his
toriadores inclinam-se para que 
a reabertu ra da China ao comer
cio exterior e, consequentemente, 
a autorizayao dos portugueses 
terem o seu tradicional entre
posto comercial, e uma sequencia 
directa da obra de policiamento 
e protecyao que entao nos de
monstramos capazes de realizar. 
Assim, uma razao vern justificar 
e coroar a outra, tal como o 
fim da politica econ6mica autar
quica, por parte da China a 
nosso favor, parece ela tambem, 
justa recompensa por meritos 
cabalmente reconhecidos, e nao 

obra de qualquer tipo de pressao 
em que, noutras latitudes, fomos 
tao destros em levar a pnltica. 

Mas nao se retenha aqui o 
leitor. Os chineses, com toda 
a sabedoria milenaria, realiza
vam obra dupla. Com a con
cessao de Macau, eles conseguem, 
ao mesmo tempo, criar, fomen
tar e proteger o seu comercio 
externo, atraves de urn local onde 
os mercadores poderiam tratar 
com estrangeiros sem infringir 
as rigorosas leis imperiais, ao 
mesmo tempo que evitavam que 
estraogeiros entrassem e perma
necessem no seu territ6rio. 

De aldeia de pescadores 
a emporio famoso 

Ap6s o seu estabelecimento 
em Macau, os portugueses trans
formaram-se em intermediarios 
e transportadores de todo o 
Jucrativo comercio e trafego da 
China com o Japao, Manila, 
Siao, Malaca, india e Europa. 
Macau permaneceu como base 
e entreposto (m ico de todo o 
comercio externo chines, tendo 
os portugueses o monop6lio das 
suas importayoes e exportayoes, 
pelo menos ate 1685, ano em 
que o imperador Kang-He abriu 
a todos os estrangeiros o mer
cado de Cantao, ate entao reser
vado exclusivamente aos por
tugueses. 

Durante esses 130 a nos ( 1555/ 
/ 1685}, de modesta e igoorada 
aldeia de pescadores, Macau 
transformou-se num ftorescente 
emp6rio maritimo-comercial, na 
epoca, dos rna is activosdo mundo 
e, simultaneamente, em nao me
nos importante centro de inter
cambio espiritual e cultural entre 
o Ocidente e o Oriente. Vinte 
anos ap6s o nosso estabeleci
mento ali, ou seja, por volta 
de 1575, o Papa Gregorio XIII, 
pela sua bula «Super Specula 
Militantis Ecclesiae», fundou a 
diocese de Macau, com juris
diyao sobie toda a China, o 
Japao e a Coreia. 

Terra de acolhimento e repouso 
para poetas e escritores 

A cidade e sua regiao cresceu 
com certa rapidez, passando em 
pouco tempo de escassas cen
tenas de habitantes para a lguns 
milhares. Alem de mercadores, 
marinheiros, soldados e funcio
narios metropolitanos, acorre
ram a]j para se fixarem defini
tivamente, numerosas familias 
orienta is- portuguesas, de pri
meira gerayao, filbos de casa
mentos cruzados com malaios, 
siameses, japoneses e indianos. 
Acontece que em Macau todos 



Vista 11era/ do porto interior e da avenida marginal; Macau: vista 
geral da cidade. 

Juncos ancorados no porto interior da cidade. durante as festividades 
do Ano Novo chines; Um modemo edificio de apartamentos e, ao 
fundo, a fortale:a e o farol da Guia. 
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Desjilf' do Correjo do Dragao, atraves· 
sando o Largo do Lt'al Senado: Dant;a 
do Leao do None. executada durante 
as ct'lt'brafOeS do Ano No>'O chines: 
Duas ct>nas dt> uma representacao da 
6pera chinesa tradicional. 
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Ruinas da-lgr1:ja deS. Paulo. A pn'meira igreja com esta designar;iio foi 
destn.fda pelojogo em 1601. tendo sido edificado um novo templo. no 
ano seguinte. par operarios chineses e japaneses. sob a direcr;iio de pa· 
dresjesuftas. Afachada barrocafoi acrescentada mais tarde, entre 1620 
e 1627. e constitui lioje - bem como a escadaria que /he da acesso -
tudo o que resta daquele grandioso monumetrto. quase completamente 
destrofdo par um outro incendio. em /1>35: Edificio do Leal Senado, no 
centro da cidade. 

Avenida Almeida Ribeiro. junto ao Largo do Leal Senado: Edificio do 
Museu Camoes. constn1fdo em 1770 e onde fwrcionou. dura file varios 
anos. a presidencia da Companhia britfinica das lndias Orientau. 



se sentiam tio seguros como se 
estivessem em Portugal. Segundo 
o testemunbo de Fernao Mendes 
Pinto, deixado na obra «Pere
grina<;ao», a seguran<;a em Ma
cau era tao boa «como se estivera 
situada na mais segura parte de 
Portugal». 

Segundo a tradi~io, entre os 
mais antigos moradores da ci
dade contava-se Luis de Camoes, 
que em Macau teria exercido 
o cargo de «provedor de defun
tos e ausentes» e vivido com a 
lendaria malaia ou siamesa por 
ele imortalizada sob o nome 
transliterato de Dinamene (de 
Tei · Nam · Mun, que significa 
Porta da Terra do Sol, segundo 
Afranio Peixoto), cuja morte, 
no naufragio do rio Me-Kong, 
foi cborada no soneto «Alma 
Minba Gentil», na opiniao de 
alguns estudiosos camonianos. 
Diz ainda a tradioio que Camoes 
teria composto parte dos cantos 
dos «Lusiadas» numa pitoresca 
gruta, hoje relicario evocativo 
do grande epico. 

Cerca de 250 a nos mais tarde, 
em identicas circunstancias, Ma
cau acolbeu o grande poeta 
Manuel Maria Barbosa du So
cage. Vindo de Cantio, ap6s ter 
rompido com a disciplina militar 
do posto onde estava colocado, 
na india, parece que o poeta 
deambulou em extrema miseria 
durante tres meses por aquela 
terra cbinesa, nio se sabendo 
com que recursos conseguiu apor· 
tar a Macau, onde desembarcou 
pobre e miseravel como Job. 
Sabe-se que o «ouvidor» da 
cidade, Lazaro da Silva Ferreira, 
que por aquela data governava 
interinamente, teve pena dele 
e o socorreu. Por outro !ado, 
pressente-se ter bavido urn movi
mento de simpatia e ternura, 
por parte dos portugueses de 
maior destaque, em volta do 
poeta que ali aportara seminu, 
deprimido e a cair de fome .. 
A esta gente se deve o regresso 
de Socage a Lisboa. Urn pequeno 
extracto de urn seu poema faz
·nos lembrar as atribula~Oes por
que deve ter passado: «Triste 
povo! E mais mlsero, eu babito/ 
/No remoto Canti!o, donde Ulis
seia, 1 Nao pode a ti voar meu 
debit grito! 1 Miserrimo de mim, 
que em terra albeia, I Ca onde 
muge o mar da vasta China, I 
I Vagabundo braguejo a morte 
feia!». 

Outro dos maiores nomes da 
nossa poesia, Camilo Pessanba, 
tambem passou e viveu nesta 
cidade. Bacbarelando-se em Di· 
reito, partiu para Macau, ai 
exercendo as profiss<>es de advo
gado e professor do liceu, mor
rendo no ano de 1926. Num 

pequeno mas precioso volume, 
«Clepsidra», se fez a primeira e 
incompleta reuniao da sua obra 
poetica. Urn outro volume saiu, 
de prosa e verso, aparecendo 
como nome «China». Eo Oriente 
em que ele viveu, essa terra que 
lbe deu acintes de imagina<;ilo, 
foi-nos por ele legado, atraves 
do grande desiderato que rea
lizou no labor de poeta. 

Venceslau de Morais, oficial 
da marinha, diplomata e, tam
bern, escritor (1855-1929), estu
dou a paisagem, habitos e costu
mes do remoto Oriente, nomea
damente o Japao, onde viveu 
muito tempo e onde morreu. 
Em algumas das suas obras exis
tem importantes referencias a 
Macau. Citamos algumas: «Tra
<;os do Extremo Oriente» , 
<<0 Culto do Cha», <<Cartas do 
Japao» e «Osoroshi». 

Entre muitos outros nomes, 
niio poderemos esquecer Ferreira 
de Castro, aquele que reatou 
com <<A Volta ao Mundo» a 
tradi~io desse gl:nero de lite
ratura, velbo de quatro seculos. 
0 novo peregrino do seculo XX, 
desses pequenos mundos quase 
desconhecidos, n1io esqueceu en
tao Macau. Nessa obra, para 
alem de paginas pungentes de 
bumanismo, encontraremos mui
tos aspectos que ele fixou e que 
foram o fim de uma idade his
t6rica, dado que a viagem do 
escritor e quase que a propria 
obra, terminaram quando a Eu
ropa estava de novo em guerra, 
de sorte que muitos dos lances 
«radiografadoS>> por Ferreira de 
Castro, do Proximo ao Extremo 
Oriente, do Japao aos Estados 
Unidos (pode-se dize-lo), cons
tituem boje importantes do
cumentos de sociologia e bisto· 
ria. Dai, nao ser por puro exito 
«facil» que a obra «A Volta 
ao Mundo», atingiu a mais ele
vada tiragem de todas as obras 
editadas em portugues. 

«Nio ba outra mais leal>> 

Os mercadores de Macau, reu
nidos ouma pr6spera e dina
mica burguesia comercial, orga
nizada segundo moldes decal
cados das republicas urbanas do 
Mediterraneo, instituiram em 
I 583 urn Senado da Camara, 
formado por membros por eles 
eleitos, com plenos poderes admi
ni strativos, economicos e judi
ciais, ficando a autoridade do 
capitiio-mor da «Viagem do Ja
pao» (capitao-gencral ou gover
nador, de nomea<;ao regia) limi
tada aos assuntos militares. Tal
vez se possa dizer, sem exagero, 
que a autonomia administrativa 
do actual territ6rio tern fundas 

raizes democraticas e republi
canas, ao contrario do que seria 
de imaginar. 

Ao Senado da Camara com
petia exclusivamente niio s6 zelar 
pelos interesses de toda a popula
<;ao, mas tambem defender os 
direitos soberanos de Portugal, 
conforme as prerrogativas con
tidas na antiga concessao impe
rial chinesa. 

Em 1586 o Porto de Amacao. 
ou Povoacao e Porto do Nome 
de Deus na China, recebeu o 
estatuto de cidade, passando a 
chamar-se Cidade do Nome de 
Deus na China, com privilegios 
e honrarias identicas As da cidade 
de Evora. 

Mais tarde, devido a lealdade 
e patriotismo dos seus morado
res durante a ocupa<;ilo caste
lhana, de 1580 a 1640 - Macau 
const ituiu urn desafio as podero
sas autoridades espanholas no 
vizinho arquipelago das Filipi
nas -, D. Joiio IV concedeu a 
Macau o titulo e divisa de ((Nao 
ba outra mais leal». Em 1810, 
da mesma forma e durante as 
invas3es francesas, o Senado da 
Camara recebeu de D. Joiio VI, 
pelo patriotico comportamento 
da sua popula<;ao, a designa~iio 
de ((Leal Senado», sendo o unico 
organismo portugues a ostentar 
tal titulo. 

Do seeulo XIX 
aos nossos dlas 

Ap6s restaura~iio da indepen
dencia de Portugal, em 1640, 
Macau atravessou duas fases 
decisivas. Na primeira, que du
rou 160 anos (1685-1845), a 
cidade foi o unico ponto aberto 
a navegacao internacional em 
toda a China, servindo nao s6 
de centro de operar;3es comer
ciais e de residencia de todos os 
estrangeiros, como tambem de 
sede das missoes diplomaticas 
e consulares dos paises acredi· 
tados junto da corte de Pequim. 
Macau, que durante 130 anos 
desempenbara papel relevante 
nas rela<;Oes comerciais da China 
com o estraogeiro, como au·as 
descrevemos sucintamente, pas
sou a ser, nos 160 anos seguintes 
u rna base para todas as coinu
nica~3es e actividades com os 
orientais por parte dos ociden
tais, enquanto os representantes 
de~tes paises aguardavam que 
lhes fosse facultada a entrada 
no territ6rio chines, propria
mente dito. 

A outra fase inicia-se, ap6s 
este brilbo cosmopolita de Ma
cau, com a cbamada <<Guerra 
do 6pio» (1839-44), cujas prin
cipais consequencias determina
ram a entrada dos estrangeiros 

.. ' ..... 
e a instalacao de miss3es diplo-
mAticas e consulares em terri
t6rio chines, ou seja, a abertura 
dos ((portos do tratado11, ao tra
fego internacional (Cantao, 
Amoi, Fucbau, Ningpo, Xan
gai) e o estabelecimento brita
nico em Hong-Kong. Esta fase, 
plena de disturbios por parte 
de diversas potencias imperia
listas, ca racterizou urn dos perio
dos mais tragicos da historia 
da China. 

A partir de entao, quando a 
China perdeu a sua vida isolada 
e autarquica, passando a ser, 
no extremo oposto ao desejflvel, 
pasto de incontidos desejos impe
rialistas de inumeras potencias 
ocidentais, Macau foi-se gradual
mente adaptando as novas cir
cunstiincias, transformando-se 
numa cidade pacata, de vida 
simples e tranquila, ao mesmo 
tempo que os territorios vizi
nbos entravam num periodo de 
convuls3es, inseguran~ e guer
ras de rapina que culminaram, 
ap6s a queda do milenario re
gime imperial, na implanta~ao 
da Republica, em 1912 e, final
mente, no estabelecimento de 
uma democracia popular, 
em 1949. 

Foi assim que Macau entrou 
na fase actual da sua vida. 

Desta ultima fase deve-se sa
Jientar que a caracteristica mais 
importante das rela<;3es luso
·Chinesas nestes 400 anos da 
hist6ria de Macau silo nio so 
a paz e amizade, mas tambem 
a coexistencia e convivencia que 
sempre tern existido entre Por
tugal e a China, atraves de 
Macau, o que levou o falecido 
presidente Mao-Tse-Tung a afir
mar, numa das suas obras, ser 
«Portugal o unico pais da Europa 
que permaneceu na China sem 
nunca !he ter feito guerra». • 
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Segundo o ultimo recenseamento 
da popula~Ao, realizado em 1970, 
o territ6rio contava 248 636 habi
tantes, dos quais 241 413 estavam 
fixados na cidade - incluindo 14 533 
vivendo permanentemente nas em
barcao;3es imobili18das nas aguas 
do territ6rio e 7223 hab11avam 
nas ilbas da Taipa e Coloane. 

A quase totalidade da popula~o. 
segundo o referido recenseamento, 
e constiluida por cbineses (240 008), 
seguindo-se os poriUguese. com 
7456 habitantes 

No entanto, de acordo com recen
tes estimativas, a popula~o do ter
rit6rio ja a1ing1a em fins de 1977, 
cerca de 266 510 babilantes. 

Turlsmo 

A par do comercio externo, o 
turismo ocupa um Iugar preponde
rante na economia de Macau. Em 
1977, registou-se um movimento de 
2 788 139 pessoas entradas no ter
rit6rio, na sua maioria provenientes 
de Hong-Kong. Desse total, 539 881 
sAo considerados IUristas estrangei
ros. Destes, os visitantes de naciona
lidade japoncsa constituiram o nu
mero mais elevado, atingindo cerca 
de 4S,S por cento do total, seguidos 
dos visitantes do Sudeste Asiatico 
(18,1 por cento). Os visitantes chJ· 
neses de Hong-Kong ultrapassam 
dois milh6es anualmente. 

Em 1977, exist1am 1926 quartos 
de hoteis com urn lndice de ocupa~lo 
estimado em 44,43 por cento. Vanos 
novos boteis, ligados a cade1as inter
nacionais, e urn enorme complexo 
turistiOCI. serio construldos nos pr6-
ximos anos. 

Os maiores p61os de atra~ilo turls
tica sAo os edificios e conjuntos arqul
tect6nicos de caracterlsucas mediter
ranicas, a presen~ da cultura portu
guesa, em contraste com a chinesa, 
a riqueza do passado bist6rico, o 
jogo nas suas diversas formas (casi
nos, pelota basca, corridas de gal
gos, etc.) c ainda as tradicionais cor
ridas de autom6veis e de moto
ciclos nas quais participam todos os 
anos condutores de renoma inter-

Pesca: uma acli•ldade tradlcional 

Dada a exiguidade do territ6rio, 
o sector primario e pouco exprcssivo 
no c6mputo da cconomia de Macau, 
sen do praticamente inexistcnte a agri
cultura e a silvicultura Daqui resulta 
que o tcrrit6rio 1mporta a quase 
totalidade dos produtos ahmentares 
que consome, nomeadamcnte da vJZi
nba Republica Popular da Chma e, 
atraves de tiong-Kong. alimcntos 
provenientes de diversas oriaens, en
tre as qua1s se destacam os Estados 
Umdos e a Australia. 

A pesca constitui, desde longa 
data, uma acuvidade tradicional que, 
antes da chegada dos portugueses 
tinha ja grande importilncia, fazendo 
de Macau urn centro piscat6rio. 
Em 1977 a exporta~Ao do pescado 
(peixe diverso e mariscos) atingiu 
3514 toneladas, no valor de 190 000 

0 parque industrial tem vindo a 
modificar-se substancialmente, obri
gando ao retrocesso das tradicionais 
fabricas de pancb6es e de f6sforos, 
que tanto caracterizaram o pano
rama de Macau durante varios decC
nios. Hoje apenas existem algumas 
fa bricas de fogo de art.ificio e pan
cbaes. 

A industria macaense, no ultimo 
decenio. virou-se para o sector textil 
que, oeste momento, ocupa Iugar 
cimeiro nas exportao;3es. Este sector 

cento em 1977) com relevo para a 
Fran~ e a Repliblica Federal Alemi, 
os quais absorveram naquele ano 
38 por cento do total das exportao;3es 
para aquele mercado; outro cliente 
importante slo os Estados Unidos 
da America, que no ano passado 
compraram a Macau 16 por cento 
da sua exporta~o. No primeiro 
semestre de 1978, todavia, a CEE 
apenas adquiriu 50 por cento dos 
produtos exportados, enquanto que 
os EUA subiram para 23 por cento 
do total. 

MACAU 

e composto por 300 f:ibricas de ves
tuario e de malbas de li, de pequena 
e media dimensAo e ISO fabricas 
de outros artigos texteis, incluindo 
fia~o. carda~o e tecelagem. 

Ha ainda a destacar, fora deste 
sector, as fabricas de pirogravura 
de loi~, brinquedos, ca~do, bin6-
culos e maquinas fotogrificas e de 
curtumes. 

Com~rclo exltmo 

As exporta~6es de Macau enca
minbam-se principalmente para os 
paises da CEE (cerca de 60 por 

Para o mercado portugu~s as ex
portao;3es de Macau t~m vindo a 
decrescernosliltimostresanos,devido 
ao regJme de contigenta~o e a 
situa~o cambial existente no nosso 
pais, notando-se que as vendas de 
Macau a Port up!, em 1971, repre
sentaram cerca de 4 por cento do 
total das suas exporta~ quando 
em 1974 cram de cerca de 6 por cento. 

A balan~ comercial do territ6rio 
que era deficitaria antes de 1976. 
acusou um saldo positivo de 169 mi
lh6es de patacas (1690 mil contos) 
naquele ano, enquanto que em 1977 
o saldo positivo era de 161 m1lb6es 
de patacas (1610 mil Contos). 

Em fins de 1975, Macau aderiu 
ao Acordo Multifibras, tendo a partir 
de entio participado nas assembleias 

gerais do Com 
gerais do Comite dos Texteis que 
se realizam anualmentc em Genebra. 
Ao abrigo daquele convenio, Macau 
tern celebrado outros acordos de 
texteis com diversos paises, entre os 
quais se salientam os da CEE, EUA 
e o grupo da Escandin:ivia. 

Govemo e administrafio 

De harmonia com a Constitui~o 
Poliuca da Republica Portuguesa e 
o Estatuto Orgamco de Macau. este 
territ6rio sob administra~iio portu
guesa constitui uma pessoa colectiva 
de dlfeito publico interno e. com 
ressalva dos principios estabelecidos 
nas leis constitucionais da Republica 
e naqucle Estatuto, goza de autono
mia administrativa, econ6mica, finan
oeira e legislativa. 

sao 6rgaos de governo proprio 
do Territ6rio o Governador e a 
Assembleia Legjslativa, funcionando 
ainda junto do primciro o Conselho 
Consultivo. A fun~iio legislativa e 
exercida pelo Governador e pela 
Assembleia Legislativa, e a executiva 
pelo Governador, coadjuvado por 
Secretarios-Adjuntos. 

0 Governador e o representante 
dos 6rgilos de soberania da Repu
blica e tern, na hierarquia da fun~iio 
publica, catcgoria correspondente a 
de Min1stro do Governo da Repu
blica. E nomeado e exonerado pelo 
Pres1dente da Republica. sendo a 
nomea~ao precedida de consulta a 

'popula~o local. 
A Assembleia Legislativa e com· 

posta por dezassete Deputados, dos 
qua1s se1s sAo eleitos por sufragio 
directo e universal, seis por sufragjo 
mdirecto e os restantes cinco designa
dos pelo Governador, para servirem 
por urn mandato de tres anos. 
A Asscm ble1a elege o seu Presidente, 
de entre os seus membros, por sufra
gio secreto. 

0 Conselho Consultivo, formado 
por voga1s eleitos, natos e nomeados, 
funciona permanentemente junto do 
Governador como 6rgao consuhivo 
deste. 

0 Governador preside tambem ao 
Con~clho superior de Seguran~ ao 
qual compete estabelecer e coorde
nar directrizes no ambito da segu
ran~ do territ6rio. 

Os servi~os publicos de Macau 
silo organismos privativos do terri
t6rio, podendo constituir entidades 
aut6nomas, dotados ou oiio de per
sonalidade juridica. Existem dois 
Mun1clpios, o de Macau e o das 
llhas, tendo a Camara Municipal 
de Macau, desde 1809, a designa~o 
de Leal Senado. 

Quaoto a admimstra~o da jus
li~a, ela regula-se pela legjsla~o 

emanada dos 6rgiios de soberania 
da Republica, estando a Comarca 
de Macau dependente do diSlrito 
jud1c1al de Lisboa e sendo os ser
vi~os do Ministerio Publico assegu
rados por um procurador da Repu
blica, que superintende na Delega~io 
da Procuradoria, oa Policia Judi
ciaria e nos Servi~os de Regjstos e 
do Notariado. • 



Desta forma o Conselho de Seguran9a 
da ONU sera formado, no bienio 1979/80, 
pelos seguintes paises: Estados U nidos, 
Fran9a, Reino Unido, Republica Popular 
da China e Uniao Sovietica (membros per
manentes, com direito a veto), Bangladesh, 
Bolivia, Gabao, Jamaica, Koweit, Nigeria, 
Noruega, Portugal, Checoslovaquia e Zam
bia. 

Nos primeiros quatro escrutinios para o 
Iugar do grupo da Europa Ocidental a que 
concorriam o nosso Pais e Malta, Portugal 
foi inicialmente apoiado por 84 votos, des
ceu para 77, depois su biu para 81 e, final
mente, para 93. No quinto escrutinio foi 
obtida a maioria com 99 votos, superior 
em tres votos a necessaria - que corres
ponde a dois ter9os, ou seja 96 votos -
para a elei9ao. 

Solicitado pelo matutino «Diario de Noti
cias» a comentar esta elei9ao, o ministro 
dos Negocios Estrangeiros, Correia Gago, 
sublinhou do is aspectos: «Em primeiro 
Iugar, a prepara9ao e a defesa da candida
tura de Portugal foram das poucas tarefas 
em que o III Governo Constitucional actuou 
com plena capacidade politica. E-rne, por 
isso, muito grato, que as tenha podido 
levar a born termo. 0 segundo aspecto e 0 

significado da elei9ao, que, a meu ver, 
traduz o reconhecimento do mais impor
tante orgao do mais importante foro inter
nacional de que Portugal tern possibilidades 
de dar urn contributo util e especifico para 
a manuten9ao da paz e seguran9a mun
diais, atraves de uma politica externa coe
rente e com urn recorte proprio». 

Contactado pelo mesmo jornal a pro
posito deste assunto, J oao Lima, do PS, 
afirmou que a elei9ao significou «a consa
gra9ao internacional de Portugal, urn pe
queno pais outrora isolado e hoje com 
urn papel da maior importancia que lhe 
e entregue dentro da organiza9a0 que repre
senta, porventura, a vontade colectiva das 
sociedades organizadas». 

Tambem Ribeiro e Castro, porta-voz do 
CDS, em declara9oes ao «DN», considerou 
a elei9ao como urn facto «bastante positivo» 
que, como e sabido, decorre «da candida
tura que, nomeadamente, o dirigente do 
meu partido, dr. Sa Machado, tanto apoiou 
e patrocinou, enquanto ministro dos Nego
cios Estrangeiros». 

Recorde-se, ainda, que, em recente entre
vista ao jornal citado, Rui Machete, do PSD, 

ELEI AO 
DE PORTUGAL 

PARA 0 
CONSELHO DE 

SEGURANCA -
DA ONU 

Portugal foi eleito membro do Con
selho de Seguran~a da Organiza~ao das 
Na~oes Unidas (ONU), para urn man
dato de dois anos, que se inicia a 1 de 
Janeiro de 1979. 

A Assembleia das Na~oes Unidas ele
geu o nosso Pais ao quinto escrutinio 
por 99 votos. Malta, que disputava com 
Portugal o mesmo Iugar, obteve oeste 
Ultimo sufragio apenas 45 votos. 

afirmara que a candidatura do nosso pais 
ao Conselho de Seguran9a constituia «uma 
consagra9ao de uma viragem da politica 
externa portuguesa». 

Na mesma ocasiao, Aida Nogueira, do 
PCP, declarara que as vantagens ou des
vantagens da elei9ao «dependiam da poli
tica externa que vier a ser seguida». 

Portugal e a ONU 

Portugal foi admitido na Organiza9ao 
das Na9oes Unidas em 14 de Dezembro 
de 1955, mas so apos o derrube do fas
cismo, em Abril de 1974, se intensificou 
a coopera9ao entre o nosso Pais e a orga
niza9ao. 

Circunstancias de ordem politica, nomea
damente a vigencia de uma ditadura em 
Lisboa e a manuten9ao das guerras colo
niais, provocaram, antes daquela data, urn 
profundo contencioso entre ambas as partes. 

Actualmente Portugal dispoe do apoio e 
da administra9~ dos Estados membros 
da ONU, agora traduzidos nesta elei9ao 
para o Conselho de Seguran~ e que ja 
anteriormente haviam permitido a elei9ao 
do nosso Pais para o Conselho Economico 
e Social da organiza9ao e, em data mais 
recente, para a Comissao dos Direitos do 
Homem, tal como foi noticiado oportuna
mente. 

Fun~oes e Organica do Conselho 
de Seguran~a 

A principal responsabilidade do Con
selho de Seguran9a - orgao das Na9oes 
Unidas a que janos referimos desenvolvida
mente em numero anterior - e a de manter 
a paz e a seguran~ internacionais, podendo 
investigar qualquer situa9ao passivel de se 
transformar em conflito armado. Qualquer 
pais membro da ONU pode levar ao conhe
cimento do Conselho essas situa9oes, ate 
mesmo urn dos Estados envolvidos na con
tenda, desde que aceitem «a priori» as 
obriga9oes decorrentes de uma solu9ao paci
fica, decidida pela Assembleia Geral ou 
pelo secretario-geral. 

Em questoes que nao sejam processuais, 
as decisoes do Conselho de Seguran9a exi
gem nove votos afirmativos, incluindo obri
gatoriamente os votos da totalidade dos 
membros permanentes. Em questoes pro
cessuais, urn voto favoravel de qualquer 
grupo de nove membros e suficiente. 

A presidencia do Conselho e exercida 
por cada urn dos seus membros, em rota9ao 
mensal, segundo a ordem alfabetica em 
ingles. As linguas oficiais deste orgao da 
ONU sao o ingles, frances, russo, chines 
e espanhol. 

0 Conselho de Seguran9a possui tres 
comissoes principais: a comissao de peritos, 
para questoes tecnicas e processuais, a 
comissao para admissao de novos mem
bros e a comissao militar, composta por 
chefes de Estado-Maior dos membros per
manentes ou dos seus representantes e des
tinada a apreciar assuntos militares. 0 Con
selho de Seguran9a e considerado como 
orgao executivo da ONU tendo poderes 
para decretar a interven9ao militar de for-
9as das Na9oes Unidas (os «capacetes azuis») 
nas zonas de conflito, ou san9oes econo
micas contra os paises que nao cumpram 
as suas decisoes. 
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• 

33. o aniversario da 0 NU 

«Teremos de ultrapassar os estritos objec
tivos nacionalistas na procura de objectivos 
mundiais e para isso sera indispensavel 
contar com a vontade politica de todos os 
Governos membros, se pretendemos rea
lizar progressos significativos para alcan9ar 
as metas da· paz, justi~ social e melhores 
condi9oes de vida, com maior liberdade 
para a popula9ao do mundo», afirmou, 
nomeadamente, o secretario-geral da ONU, 
Kurt Waldheim, ao discursar, em Nova 
Iorque, durante uma sessao especial come
morativa do 33.0 aniversario da funda9ao 
das Na9oes Unidas. 

Nesta alocu9ao, pronunciada na Assem
bleia Geral da ONU, Kurt Waldheim recor
dou que «ao Iongo dos anos decorridos 
desde 1945 produziram-se no mundo alte
ra9oes que os fundadores das Na9oes Unidas 
dificilmente poderiam ter previsto», e refe
riu ainda que, neste momento, «milhares 
de pessoas em todo o mundo participaram 
nas actividades das Na9oes Unidas, com 
vista a prom09a0 do desenvolvimento eco
nomico e social e a prestar socorro e ajuda 
humanitaria aos refugiados e as pessoas 
afectadas por situa9oes de emergencia». 

A ONU, que foi fundada por 51 na9oes, 
conta hoje com representantes diplomaticos 
de 150 paises membros. Os principios e 
objectivos das Na9oes Unidas estao expres
sos na Carta da organiza9ao: manter a 
paz e a seguran~ internacionais; desenvol
ver rela9oes de amizade entre as na9oes; 
obter a coopera9ao internacional na reso
lu9ao dos problemas econ6micos, sociais, 
culturais e humanitarios internacionais e, 
finalmente, promover o respeito pelos direi
tos humanos e liberdades fundamentais de 
todos os homens. 

A ONU propoe-se, tam bern ser urn centro 
da harmoniza9ao das ac9oes de todos os 
paises na pressecu9ao destes fins comuns. 

A ONU e uma organiza9ao de na9oes 
soberanas e nao urn governo mundial. Como 
tal, urn dos principais problemas que en
frenta e 0 de fazer respeitar a legisla9a0 
interna que aprova e diz respeito a situa9oes 
em Estados so beranos. 

A Assembleia Geral 

As N a9oes U nidas tern cinco 6rgaos 
principais: a Assembleia Geral, o Conse
lho de Seguran9a - atras referido -, o Con
selho Econ6mico e Social, o Tribunal Inter
nacional de Justi9a e o Secretariado. 

0 principal 6rgao deliberativo e a Assem
bleia Geral. Nela estao representados todos 
os Estados membros, dispondo de urn voto 
cada urn. As decisoes sobre assuntos impor
tantes carecem de uma maioria simples. 
As decisoes sobre assuntos importantes 
carecem de uma maioria de dois ter9os 
para que haja aprova9ao. 

A Assembleia reune anualmente, de mea
dos de Setembro a meados de Dezembro, 
podendo tambem efectuar sessoes especiais 

Aspecto de uma reuniao do Conselho de Seguran<;a da ONU (foto de arquivo) 

ou de emergencia. Quando nao esta em 
sessao plenaria, a Assembleia divide-se em 
comissoes especializadas que continuam a 
trabalhar em assuntos especificos. A Assem
bleia s6 pode discutir os problemas e votar 
recomenda9oes, nao tendo poderes para 
obrigar qualquer Governo a agir segundo 
aquilo que recomendou. 

0 Conselbo Economico e Social 

Actuando sob a autoridade da Assem
bleia Geral, o Conselho Econ6mico e Social 
das N a9oes U nidas coordena o tra bal ho 
econ6mico e social da 0 NU e das suas 
institui9oes e agencias especializadas. 

Com 54 membros, este Conselho faz 
recomenda9oes e centraliza as actividades 
destinadas a melhorar o comercio mundial, 
a encorajar o crescimento econ6mico dos 
paises subdesenvolvidos, a melhorar o esta
tuto da mulher, a acabar com as discrimi
na9oes contra as minorias, etc. 

Por seu turno, o Tribunal lnternacional 
de Justi~ consiste num corpo de 15 juizes 
eleitos pela Assembleia Geral e pelo Con
selho de Seguran9a, tendo a sua sede em 
Haia, na Rolanda. A solu9ao pacifica dos 
conflitos, em conformidade com os prin
cipios da justi9a e da lei internacionais 
- segundo o que esta previsto na Carta 
da ONU -, e o prop6sito deste Tribunal. 

Quanto ao Secretariado, ele trabalha para 
os demais 6rgaos das Na9oes Unidas e 
administra os programas e as politicas por 
eles delineadas. Presidido pelo secretario
-geral da ONU, o Secretariado tern ainda 
como principal tarefa chamar a aten9ao 
do Conselho de Seguran9a sobre qualquer 
assunto que, na sua opiniao, ameace a 
paz e seguran9a internacionais. E o Secre-

tariado que administra o dia-a-dia das 
N a9oes U nidas. 

As agencias e institui~oes especializadas 

Das numerosas agencias e comissoes espe
cializadas da Assembleia Geral ou do Con
selho Econ6mico e Social das Na9oes U ni
das destacam-se: a Agencia Internacional 
de Energia At6mica (AIEA), o Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comercio (GATT), 
a Organiza9ao Internacional do Trabalho 
(OIT), a Organiza9ao das Na9oes Unidas 
para a Alimenta9ao e Agricultura (F AO), a 
Organiza9ao das N a9oes U nidas para a 
Educa9ao, Ciencia e Cultura (UNESCO), 
a Organiza9ao Mundial de Saude (OMS), 
o Fundo Monetario Internacional (FMI), 
o Banco lnternacional para a Reconstru9ao 
e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo das 
Na9oes Unidas para as Crian~s (UNICEF) 
e o Alto-Comissariado da ONU para os 
Refugiados (ACONUR). 

Coloquio em Lisboa 

0 33. o aniversario da ONU foi assina
lado em Lis boa com urn col6quio realizado 
na Funda9ao Gulbenki.n por iniciativa da 
Associa9ao Portuguesa de Estudantes e 
Juventude para as Na9oes Unidas (APEJNU) 
e que contou com o apoio do Centro de 
Informa9ao da ONU no nosso Pais. 

0 debate foi moderado pelo prof. Andre 
Gon9alves Pereira, da Faculdade de Direito 
de Lisboa, e centrou-se em tres temas pre
viamente propostos: a aprecia9ao da acti
vidade da ONU desde a data da sua fun
da9ao; a analise da questao do desarma
mento; e a aprecia9ao das rela9oes entre 
Portugal e aquela organiza9ao internacional, 



0 "Pa/6cio de Vidro ". sede da ONU, em Nova lorque 

tendo particularmente em atenc;ilo a possibi
lidade - depois confirmada - da eleic;ilo do 
nosso Pais para o Conselho de Seguranc;a. 

A convite da APEJNU, intervieram oeste 
col6quio o prof. Adriano Moreira, na sua 
qualidade de espeeialistas em Relac;oes Inter
nacionais; Raul Trejos, director do Centro 
de Informac;ilo da ONU em Portugal ; 
Eduardo Paz Ferreira, da Associac;ilo de 
Relac;Oes Internacionais; Rui Machete, assis
tente de Ciencias Politicas na Faculdade 
de Direito de Lisboa; e Guilherme Cunha, 
representantedoAho-Comissariado da ON U 
para os Refugiados. 

For~ Armadas portuguesas 
poclem colaborar com a ONU 

As Forc;as Armadas portuguesas encon
tram-se actualmente <\ disposic;ilo da Orga
nizac;3o das Nac;aes Unidas (ONU) para 
atenderem «pedidos coerentes e exequiveis 
de auxilio militar em qualquer parte do 
Mundo», segundo apurou a ANOP junto 
de uma foote militar autori:zada. 

Esta noticia surge na sequencia de uma 
afirmac;iio nesse sentido proferida pelo Chefe 
do Estado-Maior General das Forc;as Arma
das, general Ramalho Eanes, durante o 
acto de posse do novo chefe do Estado
·Maior da Armada, almirante Sousa Leitilo. 

Como membro de pleno direito «Portugal 
esta em sintonia com a ONU», disse ainda 
o mesmo informador rnilitar qualificado, 
acrescentando que «se a ONU nos pedir 
forc;as, n6s temos tropas treinadas para 
qualquer tipo de acc;ilo>>. 

Tambem o ministro da Defesa Nacional 
se referiu a este assunto, afumando aos 
jornalistas que o contingente portugues que 
se podera vir a integrar nas forc;as dos 
((capacetes azuiS>> das Nat;:Oes Unidas sera, 
em principia, formado por Fu:zileiros, 
Comandos e Para-quedistas. 0 ministro 
salientaria, a tal prop6sito, que esse con
tingente foi constituido, «naturalmente, a 
pedido da ONU>> e nilo por iniciativa por
tuguesa. 

Entretanto, e ainda no ambito da ((inter
nacionalizac;ilo>> das Fon;as Armadas por
tuguesas, prosseguem as conversac;oes para 
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na Forc;a M6vel Aliada da NATO, a qual 
estA direetamente dependente do coman
dante supremo da Alianc;a Atlantica, gene-
ral Alexander Haig. Para as autoridades 
rnilitares do nosso Pais, a inser<;ilo de tropas 
nacionais naquela forc;a da NATO propor
cionaria urn duplo aspeeto positivo: por 
urn lado, as condit;:Oes de treino dos sol
dados seriam substancialmente melhoradas 
e, por outro, o equipamento a forneeer a 
Portugal seria dos tecnologicamente mais 
avan<;ados. 

Partlclpa~io do PNUD no combate 
a polui~io do rio Tejo 

Foi assinado no Ministerio da Habita<;ao 
e Obras Pliblicas, em Lisboa, urn novo 
acordo de cooperac;lio entre o Governo 
portugues e o Programa das Nac;oes Uni
das para o Desenvolvimento (PNUD). 
0 novo convenio estabelece a participac;ilo 
daquele 6rgilo subsidiario da Assembleia 
Geral da ONU no estudo eeol6gico do rio 
Tejo, que ira permitir avaliar o grau de 
degradac;ilo das aguas e adoptar medidas 
para resolver ou minirnizar a poluic;ilo. 

A contribui<;lio eeon6mica do PNUD 
para este projeeto e de 250 mil d6lares e I ~ 
destina-se, fundamentalmente, A aquisic;ilo ~~~ 
de equipamento, contratac;ilo de consul- ~-
tores estrangeiros e formac;ilo de tecnicos 
portugueses. 

A exeeu<yilo do projeeto estA programada 
para tres anos e a UNESCO sera o orga
nismo responsAvel pelo PNUD. 

Na cerim6nia de assinatura do protocolo, 
o PNUD foi representado pelo director
·delegado para a Europa, Jean Petitpierre, 
o qual devera ainda debater com as autori
dades portuguesas o apoio a conceder a 
outros projectos nacionais, no ambito do 
programa de coopera<;ilo existente entre 
Portugal e aquele 6rglio das Nac;oes Uni
das, programa a que ja fi:zemos referencia 
em nlimero anterior. 

E de salientar que o estuario do Tejo e 
apontado como urn dos casos mais graves, 
em Portugal, de destruic;ilo dos recursos 
naturais. As aguas deste rio recebem os 
esgotos ni!o tratados de uma populac;ilo de 
cerca de dois milboes de habitantes, resi
dentes nas areas de Lisboa e Barreiro
-Montijo, e ainda os afluentes poluidos da 
cintura industrial da cidade. Num estudo 
ja elaborado em 1976 previa-se que as 
infraestruturas turlsticas desta :zona- in
cluindo as praias da Costa do Estoril -
seriam fortemente afectadas pelo aumento 
da poluic;ilo das aguas do estuario do Tejo. 

0 programa de trabalbo agora adoptado, 
e para o qual o PNUD ira contribuir, tern 
como objectivos concretos o estudo da 
qualidade das aguas, a caracterizac;ilo dos 
esgotos urbanos e aftuentes poluidos pela 
industria, e a elaborac;ilo de recomendac;Oes 
sobre medidas a tornar para proteger o 
iejo. • 
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INTERVENCAO 
DE PORTUGAL 

NA CONFERENCIA GERAL 
DA UNESCO 

A delega~io portuguesa a 20.' Confer~ncia 
Geral da UNESCO, que se realizou em 
Paris, foi chefiada pelo secretario de Estado 
da Cultura, Teresa Santa Clara Gomes, 
que, durante o debate sobre o programa 
daquele organismo internacional para o prO
ximo blenio, apresentou uma comunica~io 
subordinada ao tema «Contrib ui~io da 
UNESCO para a nova ordem intemacional>>. 

Tendo criticado a forma predominante· 
mente economicista e tecnicista como certos 
sectores das Na~es Unidas encaram as 
relat;:oes entre os povos do Hemisferio Norte 
e do Hemisferio Sui, Teresa Santa Clara 
Gomes desafiou a UNESCO no sentido 
de esta se empenhar noma humanizat;:iio 
global dessas relat;:oes, no respeito pela 
identidade cultural de cada povo e tendo 
em conta as finalidades para que se orienta 
o processo de desenvolvimento. 

Alguns dos dominios concretos aponta· 
dos como contributo da UNESCO - orga
nismo das Na<;:oes Unidas para a Ciencia, 
Educa<;:ao e Cuitura - a favor de uma nova 
ordem internacional foram a alfabetiza~iio, 
considerada como instrumento para uma 
amllise critica do mundo, o papel da ciencia 
e da tecnologia como resposta as necessi
dades especificas do desen vol vimento de 
cada povo, a dimensao cultural do proprio 
crescimento economico e os meios de comu
nicac;ao como veiculo indispensavel a uma 
troca de informat;:iio sobre os aconteci
mentos vividos e interpretados pelas dife
rentes culturas e sociedades. 

A interven~ao portuguesa teve acolhi
mento entusiastico por parte das 141 dele
ga.yoes presentes a Conferencia, tendo sido 
vivamente felicitada a chefe da delega<;:ao 
do nosso Pais. 

Confer~ncia dos Ministros Europeus 
da Cultura 

Decorreu em Atenas a 2.' Conferencia 
dos Ministros Europeus Responsaveis pela 
Cultura, na qual participou uma delega<;:ao 
portuguesa, presidida pelo secretario de 
Estado da Cultura, Teresa Santa Clara 
Gomes. 

Na sua intervent;:ao, aquele membro do 
Governo portugues referiu-se ao insucesso 
da maior parte das politicas economicas, 
a escala mundial e no interior dos diversos 
paises, no que respeita a uma distribuit;:iio 
equitativa das riquezas produzidas, nomea
damente os bens culturais. 

«Se aceitarmos que os objectivos cultu
rais orientam a escolha de ciencias e de 
tecnologia mais adaptadas a cada socie
dade - declarou Teresa Santa Clara Go
mes - os recursos potenciais dos diferentes 
povos seriam necessariamente melhor utili
zados, tanto do ponto de vista cultural, 
como do ponto de vista estritamente econo
mico». «0 que quer dizer - prosseguiu -
que os objectivos culturais teriam urn papel 
primordial na escolha dos modelos de pro
dut;:ao que conduziriam o conjunto da vida 
nacionah>. 

«E atraves da identidade cultural de cada 
povo que poderemos encarar a livre cir
cula~1io de ideias e das informat;:oes, inci
tando a confronta.yao das diferentes reali
dades culturais nacionais entre elas e do 
conjunto destas realidades com os novos 
elementos da ciencia e da tecnologia», afir
mou ainda Teresa Santa Clara Gomes. 

«0 contexto cultural europeu 
e o Iugar de Portugal>> 

Por seu lado, urn outro membro da dele
gat;:ao portuguesa a esta Conferencia, Anto· 
nio Alt;:ada Baptista - escritor e presidente 
da comissao organizadora do Instituto do 
Livro - , discursou sobre «0 Contexto Cul
tural Europeu e o Lugar de Portugal». 

Relembrando o predominio das infiuen
cias francesas na cultura do nosso Pais, 
aquele escritor considerou que existem na 
cultura nacional «fenomenos que podem 
constituir, no contexto europeu, urn ele
mento novo, extraordinariamente dinami
zador». Mais adiante, depois de manifestar 
a sua convict;:ao de que os problemas hoje 
postos pelas sociedades desenvolvidas dizem 
respeito a crise dos valores que, nos tilti
mos a nos, dominaram a civilizat;:ao europeia, 
Antonio Alt;:ada Baptista afirmou: «No 
fundo, sente-se que eles deixaram de ser 

valores absolutos, deixaram de ser com
ponentes de om modelo universal a impor 
a todos os "barbaros" que quisessem ter 
acesso a cultura e a civiliza.yao. Por ironia, 

Teresa Santa Clara Gomes. secretario de Esta· 
do da Cultura do III Govemo Constituciona/ 

e exactamente com os valores vividos nas 
sociedades tropicais que a confronta<;:ao se 
esta a verificar». 

«Por razoes historicas e geograficas evi
dentes, Portugal contem existencialmente o 
encontro destas duas linhas de valor. E o 
nosso clima e a nossa posi<;:iio geografica, 
por om lado, mas foram cinco seculos de 
historia quotidiana em que ambas as civili
za~oes, com os seus valores altamente con
traditorios, se entranharam no nosso tecido 
social e nos impediram, culturalmente, de 
fazer uma escolha nitida», disse ainda Al~ada 
Baptista, que acrescentou, a terminar: «Se 
a resolu<;:iio das tensoes culturais existentes 
nas sociedades desenvolvidas passar por 
urn dialogo e por urn aprofundamento 
destas duas linhas de valores, o contributo 
cultural do nosso Pais, no contexto europeu, 
pode ter um papel indispensavel e dinami
zadom. • 



GONFERENGIA 
REGIONAL 
DA FAO 

Realizou-se em Lisboa a I J.• Confer&cia 
Regional da F.A.O. para a Europa, na qual 
participaram delegados de 26 palses membros 
da organiza~io. A Conferencia - que foi 
presidida pelo ministro portugu~ da Agri
cultura e Pescas - contou com a coopera~io 
da Comissao Economic• das Na\liles Unldas, 
a convite do Governo do nosso Pais, e teve 
como temas principals OS problemas mals 
prementes nos sectores agricola, florestal e 
piscatorio do Velho Continente, sendo de 
salientar, entre os resultados dos trabalhos 
o apelo para que os palses mais desenvolvldos 
aumentem a difusio dos conhecimentos, as 
transferencias de tecnologia e a coopera~io 
cientifica com outras regioes, e utlllzem 
adequada e racionalmente as suas zooas 
florestais e de pesca. 

Durante os trabalhos, os participantes 
decidiram apoiar o programa que a F.A.O. 
- organiza~o das Nac;:lles Unidas para a 
alimenta~ e a agricultura - esra a eiabo
rar para a ux iliar os pa ises em vias de desen
volvimento que alargaram recentemente as 
suas zonas de pesca para o limite das 
200 milhas maritimas. tendo em vista uma 
meihor utilizac;:ao dos respectivos recursos 
biologicos. Ainda oeste ambito, foram deba
tidas as incidcncias do novo regime oceiinico 
no abastecimento regular de pescado e na 
gestiio dos recursos piscat6rios dos paises 
europeus. 

A importincia da produ~ florestal 

No que respeita as tendencias e perspec
tivas de produc;:iio e consumo de madeira, 
foi salientada a situa~ deficit! ria da Europa 
no sector florestal, tendo sido solicitado 
A F.A.O. que elabore um conjunto de 
directrizes politicas para ajudar os palses 
europeus a formularem as respectivas poli
ticas nacionais para aquele sector em fun~o 
das suas necessidades. 

A prepara~o da Conferencia Mundial 
sobre Reforma Agrfuia e Desenvolvimento 
Rura~ a realizar no proximo ano, em 
Roma, levou ao debate de algumas das 
quest0e5 mals prementes oeste domlnio, 
atraves, sobretudo, da analise que alguns 
delegados apresentaram sobre a situa~o 
nos seus paises. Os principals objectivos 
daquela Conferencia serao contribuir para 
erradicar a pobreza das zonas rurais, aumen
tar a produ~ e promover a participa~o 
das popuiac;:Oes no desenvolvimento, tendo, 
no entanto, sido reconbecido que, nessas 
zonas, as reformas econ6micas, socials, cul
turais e tCc:nicas devem ter origem nas 
decisOes soberanas de cada pais. 

A Conferencia recomendou, no seu rela
t6rio final, a realiza~o de reuni0e5 peri6-
dicas do grupo de trabaiho criado pela FAO 
para estudar os recursos hidriulicos, e o 
prosseguimento, por parte daqueia organi-
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da mulher nas zonas rurals e a sua contri
bui~o para o desenvolvimento rural. 

Por ultimo, foi sugerido que na proxima 
Conferencia Regional para a Europa -que 
decorrer.i em Atenas, em 1980 - se dis
cutam as politicas de emprego, as politicas 
de investigac;:iio agricola, a comercializac;:3o 
dos produtos agricoias e a utiliza~ de 
energia na agricultura. 

Na sessiio de encerramento falou o eng.• 
Vaz Portugal, ministro da Agricultura e 
Pescas, que presidira as diversas sessi>es 
da reunillo, o qual fez uma sintese das prin
cipals concluslles desta Conferencia e agra
deceu a F AO e a todos OS delegados pre
sentes a sua colaborac;:3o nos trabalhos. 

Director-geral da FAO 
em Lisboa 

Deslocou-se a Lisboa o director-geral da 
FAO, Edouard Saouma, que participou na 

Edouard Saouma. director-geral da FAO. e 
Vaz Portugal, ministro da Agricultura e Pescas, 
durante os tralxl/hos da Confetincia, em 
Lis boo 

sessllo de abertura da 11.• Conferencia 
Regional da organizac;:ao. Durante a sua 
cstada no nosso Pais, Edouard Saouma 
foi recebido pelo Presidente Ramalho Eanes 
e teve encontros com o Primeiro-ministro, 
o ministro da Agricultura e Pescas, o secre
tario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros 
e da Em igracao e o presiden te da Comissllo 
Nacional da FAO. 

Nos seus contactos com as autoridades 
portuguesas, Edouard Saourna debateu, entre 
outros assuntos, a possibilidade de alargar 
a outras actividades o programa de coope
rac;:i!o e apoio que a F AO delineou para 
Portugal. 

Simpbslo da FAO 
sobre problemas alimeotares 

Decorreu na capital portuguesa o Sim
p6sio lnternacional sobre Economia Fami
liar, organizado pelo Governo do nosso 
Pais, no ambito da Comissao Europeia de 
Agricultura da FAO. 

Neste encontro - realizado nas instala
c;:lles da Funda~o Gulbenkian - partici
param representantes da Franc;:a, Italia, 
Suic;:a, Marrocos, Polonia, Espanha, Israel, 
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landa, Alemanha Federal e Austria. A dele
gac;;ao portuguesa foi constituida por tecnicos 
da Direcc;;ao-Geral de Extensao Rural, do 
Programa Cooperativo de Educac;;ao Nutri
cional (PROCEN), da Comissao Nacional 
da FAO e ainda dos Ministerios da Educa
c;;iio e Cultura e dos Assuntos Sociais, tendo 
o titular da pasta da Agricultura e Pescas 
discursando no inicio dos trabalhos. 

A realizac;;ao deste Simp6sio em Portugal, 
liga-se a atribuic;;iio, a partir de 1974, de 
uma maior importiincia aos problemas rela
cionados com a situac;;iio a limen tar - desde 
a produc;;ao ao con sumo- e a educac;;ao 
nutricional no nosso Pais, tend·o como 
objectivo melhorar o estado de saude e a 
qualidade de vida da popula<;ao portuguesa. 
Em Novembro do mesmo ano, a Confe
rencia Mundial de Alimentac;;iio, organizada 
sob a egide das Na.yoes Unidas, aprovou 
uma serie de resoluy()es com vista a asse
gurar a eliminac;;iio da fome e da rna nutric;iio 
em todo o Mundo, no periodo de urn dece
nio. Entre essas resoluc;;oes figurava uma 
recomendac;ao aos Governos de todos os 
paises representados na ONU, para exe
cutarem politicas e programas de educac;;iio 
e investigac;;iio nutricional. 

Cria~iio do programa de educac;;iio 
nu !ricional 

Portugal, atraves da Comissao Nacional 
da F AO, respondeu a essa sol icitac;ao pro
movendo a criac;iio, em Janeiro de 1975, 
de urn Programa Cooperativo de Educac;;iio 
Nutricional (PROCEN), em cuja execuc;ao 
participam tecnicos de varios ministerios 
e departamentos oficiais. Posteriormente, 
foi criado urn grupo de traba lho com o 
objectivo de lanc;ar uma Campanha de 
Educac;ao Alimentar (CEA) dirigida a toda 
a populac;iio portuguesa, no intu ito de 
divulgar a pratica de uma alimentac;iio o 
mais correcta possivel com os recursos 
disponiveis. 

Este Simp6sio realizado em Lisboa teve 
como principais finalidades o esclarecimento 
do papel das «extensionistas» (divulgadoras) 
em economia familiar na planificac;;iio e 
realizac;ao dos programas de desenvolvi
mento e de melhoria da nutric;ao das popula
c;;oes, assirn como da sua acc;;ao no dominio 
da promoc;;ao da produc;;ao alimentar e da 
preven<;ao das perdas de alimentos entre 
os locais de produc;;lio e os de consumo e, 
por ultimo, 0 estudo do processo de trans
ferencia de conhecimentos e de tecnicas dos 
paises mais evoluidos para os menos desen
volvidos. 

«0 ensino da nutric;;ao», disse, a prop6-
sito, Ligia de Azevedo - principal respon
savel pela organiza<;ao deste Simp6sio e 
representante do PRICEN -, numa das 
comunicay()es que apresentou, «pode con
tribuir para uma redw;;ao das importay()es 
de alimentos, mas essa reduc;iio s6 sera 
consideravel se au men tar a produc;;iio intema, 
especialmente no que se refere a cereais, 
carne, Ieite e ovos» • 

PORTUGAL 
E 0 
GONSELHO 
DA EUROPA 
A reuoiio da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, que recentemente decor
reo em Est rasburgo, teve a participac;;.iio de 
uma delegac;;i o portuguesa composta por cinco 
deputados a Assembleia da Republica, e 
dedicou OS seus trabalhos a actualizacyiiO da 
«Carta Social Europeia>>. 

A representac;;io portuguesa era constituida 
pelos deputados Dieter Dellinger (PS), Cunha 
Leal e Servulo Correia (PSD), Lucas Pires 
(CDS) e Carlos Carvalhas (P CP). 

0 debate sobre problemas da emigrac;;iio 
motivou interven9oes de alguns destes depu
tados. Cunha Leal, depois de referir os 
lac;os s6cio-culturais que devem ligar os 
jovens emigrantes ao pais de origem, defen
deu uma a mpla informac;ao, para os emi
grantes, dos seus direitos, prerrogativas e 
deveres, assim como os de sua familia. 

Lucas Pires apresentou a lgumas sugestoes 
para a inser9iio social dos emigrantes nos 
paises de acolhimento. Para o deputado 
centrista, essa inserc;;iio passa pela defini9ao, 
por parte de todos os paises. de uma poli
tica de emigra9ao que «garanta confianc;a 
e persistencia», e considera<;ao de wda a 
emigrac;;iio como <<emigraviio interna euro
peia». 

Carlos Carvalhas afirmou por seu turno 
que os emigrantes sao considerados pelos 
paises da Europa como «cidadaos de segunda 
classe», entendendo que tal actuac;;ao e ilegal 
e injusta. Aquele deputado sublinhou ainda 
que os emigrantes sao as primeiras vitimas 
do desemprego e da inftac;;ao. e pediu que 
0 reagrupamento familiar e 0 direito a 
estadia. bern como o acesso a habita~iio 
social e outras regalias fossem acelerados 
e facilitados. 

A Carta Social Europeia 

Em nome de Portugal e do scu partido, 
Servulo Correia defendeu a ratificac;iio da 
«Carta Social Europeia», importan te 
documento sobre direitos economicos e 
sociais. 

Na perspectiva daquele deputado social
·democra ta «o sistema ju rid ico portugues 
corresponde, hoje, aos requisitos minimos 
de ratificac;iio» daquele documento. «Para 
urn pais como Portugal - sublinhou Ser
vulo Correia- a ratifica~iio teria van tag ens 
e, sobretudo, tornaria mais dificil o retro
cesso da legislac;iio intema das materias 
regulamentadas na Carta, ocorrencia pos· 
sivel devido as dificuldades de ordem eco-

• • • • • • • • • 
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nom1ca aliadas a instabilidade da nossa 
vida politica». 

Assinada em 1965, a Carta Social Euro
peia vai ser agora actua lilada e submetida 
de novo a ratifica~ao por todos os paises 
membros do Conselho da Europa. Entre 
os novos d ireitos que irao ser incluidos na 
carla, destacam-se o direito dos trabalha· 
dores de participarem nas decisoes respei
tantes as empresas onde trabalham, e o 
direito de participarem na regu lamen tac;;iio 
das condivoes de t rabalho. 

Advogada a protecc;;iio dos filhos 
dos emigrantes 

Segundo o noticiou o semanario «Tempo», 
o Parlamento Europeu aprovou ainda, por 
unanimidade, urn projecto de recomendar;iio 
apresentado pela Comissao da Popula<;ao 
e dos Refugiados, onde o seu relator - o 
deputado socialista belga Claude Dejar· 
din - ana lisa o fen6meno relativamente 
recente da segunda gerar;iio de emigrantes, 
isto e, dos filhos dos emigrantes nascidos 
ou entrados muito jovens no pais de acolhi
mento. Neste relat6rio, Claude Dejardin 
tece ainda importantes considerar;oes sobre 
o estatuto juridico dos emigran tes, as possi· 
bilidades da sua completa integra<;:ao, a 
escolaridade obrigat6ria e, finalmente, os 
problemas relativos ao cumprimento das 
obrigac;;oes militares. 

Portugal adere a conven~oes europeias 
sobre testamentos e cartas de conduc;;ao 

0 embaixador de Portugal junto do Con-
selho da Europa, Jose Cutileiro, assinou 
na sede daquele organismo, em Estrasburgo, 
a Convenc;iio Europeia sobre o Sistema de 
lnscri91io e Testamentos. Esta Convenc;ao 
permite que qua lquer interessado em faler 
urn testamento possa inscreve-lo nao s6 no 
seu pa is de origem mas tambem em todos 
os outros Estados signata rios. A Convenc;;lio 
vigora ja em cinco paises da Europa: Belgica, 
Cbipre, Franc;;a, Turquia e Holanda. 

0 embaixador portugues assinou tambem 
a Convenc;;ao sobre os efeitos lnternacionais 
de Perda de Carta de Condur;ao. Estipula 
esta Convenr;ao que o Estado que a preen de 
a carta de condu<;ao a urn autornobilista 
deve avisar nao s6 o pais emissor da carta 
como o de residencia do condutor. Os paises 
avisados poderlio tomar as medidas legais 
que aplicariarn se a infracc;;iio nele tivesse 
ocorrido • 



Embaixaclor Charles De/gudo Freire 

RELACOES 
Luso= 
-SENEGALESAS 

As rela9(>es entre o Senegal e Portugal 
constituiram o principal tema de uma entre
vista que o embaixador daquele pais afri
cano em Lisboa, Charles Delgado Freire, 
concedeu a agencia Anop, durante a des
loca~o que recentemente efectuou a Macau, 
onde participou em reuni3es relacionadas 
com a proxima abertura da un iversidade 
de ferias daquele territ6rio sob adminis
tra.yao portuguesa. 

Ao evocar as origcns das rela.y3cs luso
-senegalesas o diplomata sublinhou que elas 
«remontam a longa data, pois foram os 
navegadores portugueses os primeiros a 
aportar a costa senegalesa no seculo XV, 

marcando deste modo o inicio dos con
tactos que se p1 ""'"!!.tram ao Iongo da 
Hist6ria, se bern que, em dada fase, tenba 
ocorrido urn periodo de obscuridade, uma 
especie de eclipse, durante a luta de liber
tayiio dos paises africanos de expressao 
portuguesa». 

«Nunca desesperamos, porem - prosse
guiu - e acreditamos sempre no genio do 
povo portugues para superar essa conjun
tura. Foi exactamente nesse contexto que 
o presidente Leopold Senghor deu a sua 
contribui'YiiO discreta, muito discreta, para 
fazer evoluir a Africa portuguesa no sen
tido das suas legitimas aspira.yoes de na.y3es 
independentes. Durante esse periodo - os 
meios politicos portugueses sabem-no e os 
observadores estrangeiros tambCm - o pre
sidente Senghor desempenhou urn papel 
muito positivo». A actuac;iio do chefe de 
Estado senegales contri buiria, alias, para 
que tivesse Iugar em Dacar o hist6rico 
encontro en tre o entao ministro portugues 
dos Neg6cios Estrangeiros, Mario Soares, 
e o secretario-geral do PAIGC, Aristides 
Pereira, o qual marcaria a abertura do 
caminho para a descolonizac;ao. 

0 entrevistado lembrou em seguida que, 
com a abertura da Embaixada do Senegal 
em Lisboa, em Setembro de 1976, se inau
gurou uma cooperayao positiva no dominio 
politico, comec;ando-se a explorar todas as 
possibilidades que se abriam para intensi
ficar tal cooperac;ao. «lsto quer dizer - acres
centou aquele diplomata - que tentamos 
utilizar todos os meios que estavam ao 
nosso alcance para que a coopera~o fosse 
o mais operacional possivel». 

Abordando, depois, aspectos especificos 
da cooperac;ao econ6mica, Charles Del
gado Freire acentuaria que, apesar de <<ja 
terem sido trocadas quatro miss3es de ope
radores, o nivel de coopera~o e muito 
baixo, pelo que est3 a tentar-se incrementar 
a situac;iio». Nesse sentido se insere a des
locaylio de uma missiio comercial portu
guesa a Feira lnternacional de Dacar, que 
se realizou recentemeote, e uma possivel 
visita ao Senegal de uma delegayao de 
elementos ligados ao sector imobili{trio por
tugues, para analise das possibil idades de 
actuayiio na zona. 

Referindo-se especificamente ao dominio 
comercial, o embaixador Delgado Freire 

Amore tambem seguran<;a! 
Ao conduzir leve 
sempre o seu filho 
no banco de tras! 

citcuiQt e vivet. 

afirmou que «as industrias portuguesas tern 
vantagens que necessitam de aproveitar, na 
medida em que, por urn lado, sao extrema
mente competitivas e, por outro, tern uma 
tecnologia adaptada ao nosso pais e conti
nente, devido a experiencia adquirida no 
passado, na medida em que, niio obstante 
o que se passou, Portugal pode reencontrar 
o seu Iugar em Africa». 

Presidente da Funda~io Gulbenkian 
visitou o Senegal e a Guine-Bissau 

«Fui para estudar e estabelecer urn deter
minado programa, e considero que foram 
atingidos os objectivos que visionara», afir
mou o presidente do conselho de adminis
traylio da Funda<;ao Calouste Gulbenkian, 
Azeredo Perdigao, no regresso de uma via
gem ao Senegal e a Guine-Bissau, a con
vite, respectivamente, dos presideotes Leo
pold Senghor e Luis Cabral. 

Nas declarac;3es que prestou aos jorna
listas, ao regressar a Lisboa, Azeredo Per
digao recordou que esta sua viagem a 
Africa se relaciona com outras que tern 
feito com certa frequencia, no sentido de 
procurar estreitar as relay3es culturais entre 
a Funda~ao a que preside e os paises de 
quase todos os continentes. 

Nesta sua deslocac;ao, em que teve opor
tunidade de proceder a uma ampla troca 
de impress3es ao mais alto nivel, tanto 
no Senegal como na Guine-Bissau, Azeredo 
Perdigao deu conta do interesse mani
festado pelo nosso Pais, quer por parte 
do presidente Leopold Senghor, que con
siderou urn homem «de espirito humanista 
e de grande nivel cultural», quer por parte 
do presidente da Guine-Bissau, pais com 
o qual Portugal - segundo sublinhou -
(<deve conservar e desenvolver as melhores 
rela<;Oes de amizade». 

A Fundac;ilo Gulbenkian, acrescentou, 
contribuira para tal objectivo na medida 
das suas possibilidades. 

0 dr. Azeredo Perdigiio, que viajou acom
panhado de sua mulher, disse ainda que o 
povo da G uine-Bissau ((deseja e necessita 
da nossa colabora~ilo», afirmando, a con
cluir: <(Pelo nosso lado nilo a regatearemos, 
pois criar urn pais novo como o que estiio 
a fazer, nao e f:icil» . • 
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COOPERACAO 
TECNICA -
ENTRE 
PORTUGAL 
E A 
GUINE
·BISSAU 

Um acordo de coopera~iio tecnica 110 doml· 
11io militar deverd ser assinado dura/lie a 
vi~·ita oficial que o Presidente Ramalho Eanes 
efecluard a Guim!-Bissau /lOS principios de 
1979. noticiou a Anop. 

0 no•·o acordo emre os dois poises, cujo 
projecto se encomra JO COIIcluido, representa, 
segu11do os observadores, uma evolufilo con
sider6vel 110 campo das relaroes bilaterais. 
0 projecto de acordo preve o fornecimento 
de material e a prestarl7o de serviros, i11clui11do 
a .f'ormar;iio de pessoal militar, e admite, 
tambem, a criar;iio de missoes militares junto 
das respectivas embaixadas com o objectivo 
de coordenar os programas de cooperariio 
nesle dominio. 

Ainda no ambito da cooperat;ao luso
·guineense, foi anunciado em Lisboa que 
o grupo portugues dos supermercados «Pao 
de A~<ucan> vai passar a prestar assistencia 
tecnica as duas principais empresas do 
sector comercial da Guine-Bissau - os «Ar
mazens do Povo» e a «Socomin». 

A assistencia solicitada ao grupo «Pao 
de Ac;ucan> sera inic1almente dirigida a 
formac;ao e treino do pessoal daquelas duas 
cmpresas guineenses, cmbora tambem seja 
encarada a hip6tesc de cia vir a ser alargada 
a outros campos em que mutuamente se 
julgue que a experiencia do grupo portu· 
gues possa revelar-se util. 

Segundo o eng.• Abreu Faro, adminis
trador do «Plio de Ac;ucam, que esteve 
recentemente em Bissau para analisar as 
possibilidades de sc dar inicio ao referido 
programa de assistencia, foi tambem estu· 
dada a hip6tesc de o seu grupo conceder 
apoio comercial a Guine-Bissau atraves da 
colocac;ao no mercado portugues de deter
minados produtos guineenses, nomeada
mente frutas tropicais. 

Tecnicos da Setenave em Bissau 

Uma equipa de tecnicos da Setenave 
deslocou-se a Guine-Bissau para recolher 
dados que permitam a apresentat;ao de 
um projecto definitivo tendente a reacti
vac;ao dos estaleiros navais da capital gui
neense. 

A deslocat;ao destes tecnicos portugueses 
a Guine-Bissau relaciona-se com a concre
tizac;ao de urn protocolo, assinado em 
Agosto passado, entre os estaleiros da Sete
nave eo Comissariado de Estado da Energia, 
Industria e Recursos Naturais daquele pais 
africa no. 

Preve-se que, alem da reestruturat;ao e 
reequipamento dos estaleiros, venha a fazer 
parte do trabalho dos tecnicos da Setenave 
a format;ao de pessoal especializado, o apoio 
ao relanc;amento da actividade de reparac;ao 
naval - que, provavelmente, se iniciara no 
decorrer do segundo semestre de I 979 -
e a cooperac;ao futura na gestlio dos esta· 
leiros, o que podera ser objecto, durante 
o proximo ano, da constituic;lio de uma 
sociedade mista luso-guineense. 

A reactivac;lio dos estaleiros de Bissau 
representara urn forte contributo para a 
melhoria da situac;ao econ6mica da Guine
· Bissau, devido, sobretudo, a possibilidade 
de obtenc;iio de receitas em divisas estran
geiras, ja que a assistSncia a prestar podera 
incluir, alem das frotas ftuviais e pesqueira 
do pais, os navios de pesca e outros, ate 
250 toneladas, que pertencem a diversos 
Estados e desenvolvem actividades nas aguas 
territoriais guineenses. Os estaleiros navais 
de Bissau tinham deixado, praticamente, 
de funcionar logo ap6s o lim da guerra 
colonial. Durante este periodo, os mesmos 
eram utili:z:ados quase exclusivamente para 
apoio a Armada portuguesa e os seus 
tecnicos pertenciam a este ramo das nossas 
Forc;as Armadas. 

Selec~io de professores para a Escola 
de Direlto da G uine-Bissau 

Os conselhos Cientificos das Faculdades 
de Direito de Lisboa e Coimbra serao os 
responsaveis pela escolha de professores 
portugueses que, como cooperantes, irlio 
leccionar na Escola Media de Direito que 
a Republica da Guine-Bissau projecta criar. 

Esta foi uma das conclus~ dos encon
tros havidos, em Bissau, entre uma dele
gac;ao portuguesa que ali se deslocou e 
uma delega.,:ao guineense. Tais encontros 
tiveram por objectivo o debate de questoes 
relacionadas com a criac;lio da referida 
escola e as possibilidades de cooperac;lio 
bilateral no dominio da Justic;a e, em par
ticular, do ensino do Direito. 

A criac;ao da referida escola permitira 
responder a necessidade de format;ao de 
quadros a nivel intermedio na Republica 
da Guine-Bissau, nomeadamente nos secto· 
res da magistratura, advocacia, notariado, 
administrat;:lio publica e gestlio de empresas. 

No decurso das reunioes citadas foi mani
festada a opiniiio de que, oeste projecto, 
o ensino das disciplinas cssenciais a uma 
formac;lio juridica devera reflectir a reali
dade africana, em geral, e da Guine-Bissau, 
em particular, devendo ser realc;ado o estudo 
do Direito e das instituic;aes africanas. 
bern como o Direito positivo e consuetu· 
dinario guineense. 

Embora ainda nao tenha sido tomada 
uma decislio defioitiva quanto a estrutu
rac;ao do curso, e intenc;lio do Governo 
da Guine-Bissau niio s6 garantir o acesso 
ao estudo das ciencias j uridicas a estu· 
dantes que concluam o ensino secundario, 
mas tambem proporcionar aos funcionarios 
do Estado uma oportunidade de aumenta· 
rem os seus conhecimentos e valorizarem 
a sua experieocia profissional. 

A delegat;ao portuguesa que se deslocou 
a Bissau era cbefiada pelo director-adjunto 
do Gabinete Coordenador para a Coope
rac;ao do M inisterio dos Neg6cios Estran
geiros e integrava um representante do 
Ministerio da Educat;:ilo e Cultura e mem
bros dos Conselhos Directivos das Facul
dades de Direito de Lisboa e Coimbra. 

Recorda-se que, no dominio da Justic;a, 
a Guine-Bissau, para alem da cooperat;ao 
com Portugal, tern contactado outros paises 
africanos de expresslio portuguesa com o 
objectivo de procurar solut;:oes para alguns 
problemas que sao comuns a todos eles. 
Nesse sentido, decorreu recentemente em 
Luanda uma reunilio dos ministros da Jus
tic;a dos Governos de Angola, Cabo Verde, 
Guine-Bissau, Moc;ambique e S. Tome e 
Principe. 

Aristides Pereira em Lisboa: 
«Os amigos devem ver-se todas as vez.es 

que for posslveb> 

«N6s consideramos esta escala absoluta· 
mente normal dentro das relac;;oes entre 



os nossos dois paises e entre n6s, pessoal
mente, visto que os amigos devem ver-se 
todas as vezes que for possivel», afirmou 
o presidente da Republica de Cabo Verde, 
Aristides Pereira, momentos antes de seguir 
para o seu pais, ap6s uma escala de cerca 
de quatro horas em Lisboa, durante a qual 
teve conversa<;Oes com o Presidente Rama
lbo Eanes para analise das rela~Oes luso
-cabo-verdianas. 

Na capital portuguesa, Aristides Pereira 
- que regressava de uma visita oficial a Ju
goshivia - foi recebido pelo general Eanes, 
pelo presidente da Assembleia da Repu
blica, Primeiro-ministro e outras entidades 
oficiais, alem do Primciro-ministro de Cabo 
Verde, Pedro Pires, igualmente em escala 
por Lisboa, vindo de Nova torque, o nde 
discursou na Assemblcia Geral das Na~oes 
Unidas. 

- disse ainda o presidente da Republica 
de Cabo Verde- para saudar o povo por
tugues por quem sempre Iemos os senti
mentos proclamados durante a luta e que 
agora temos possibilidades de concretizar 
atraves de actos concretos e que tambem 
se definem pela maneira como se desen
volvem as rela~ entre os nossos dois 
paises e governos. Portanto, nesta sau
da~o ao povo portugues queria justa mente 
interpretar os sentimentos do povo cabo
-verdiano e garantir q ue da nossa parte 
tudo fa remos para que essas rela~oes fru
tuosas, que entre nos se mantem, se possam 
desenvolver e refor~r cada vez mais». 

A finalizar, Aristides Pereira agradeceu 
ao Presidente Eanes e a sua esposa, bern 
como a todas as entidades oficiais com quem 
contactou, «o acolhimento fra ternal e sim
patico que the dispensaram». 

Os presidentes Ramallw Eanes e Aristides Pereira. acompanhados pe/as respectivas esposas e o 
embaixador de Cabo V<•rde em Lisboa. Corsino Fortes 

Depois de os d'"' d1d~' de Estado terem 
conferenciado a sos, no forte de S. Juliiio 
da Barra - onde o presidente cabo-ver
diano foi obsequiado com urn alm~o ofe
recido por Ramalho Eanes , houve igual
mente uma reunii!o entre o Primeiro-minis
tro de Cabo Verde e o seu hom6logo por
tugues. 

No aeroporto da Portela, momentos antes 
de regressar ao seu pais, Aristides Pereira 
proferiu uma declara~iio em que salientou 
que esta breve escala em Lisboa se justi
ficara quer por Portugal ser «urn pais 
amigo e urn pais que consideramos aliado 
nesta fase da nossa luta pela reconstru~iio 
naciooal», quer «porque o Presidcnte Rama
lho Eanes e urn amigo nosso». 

«Queria aproveitar esta oportunidade 

Coopera~iio no sector das 
telecomunica~Oe$ 

Cabo Verde e Portugal estao ja ligados 
directamente por «telex», atraves de cinco 
linbas que tecnicos da companhia portu
guesa «Radio Marconi» instalaram na cidade 
da Praia, ao abrigo do programa de coope
ra<;:ao entre os dois paises. 

A Republica de Cabo Verde dispOe de 
um comutador «teleX>> com capacidade para 
50 assinantes, que permite as diversas enti· 
dades governamentais e institui<;:Oes nacio
nais, bern como ao publico em geral, esta
belecerem comuoica<;:Oes directas com todo 
o muodo. 

Ainda no ambito do programa de coope
ra<;:ao luso-cabo-verdiano, deslocou-se a Por-

tugal o director dos Correios e telecomuni- 39 
ca<;:oes de Cabo Verde, Jorge Monteiro 
dos Santos, que no nosso Pais visitou 
diversas instala<;:OeS dos CIT e dos TLP 
e efectuou contactos com responsaveis de 
varios departamentos daquelas empresas 
publicas, tendo como objectivo obter infor
mac;oo especificas sobre a estrutura e orga
nizac;ilo empresarial das mesmas, em parti-
cular quanto a aspectos ligados a contabi
lidade, equipamento, estatistica e forma~iio 
de pessoal. 

A~ucar relinado para Cabo Verde 

Portugal acaba de recuperar o mercado 
cabo-verdiano do at;ucar refinado. As refi
narias de A~ucar Reunidas (RAR), com 
instalac;oes na cidade do Po rto, acabam 
de assinar com a Empresa Publica de Abas
tccimentos de Cabo Verde (EMPA) urn 
contrato de fornecimento de oito mil to ne
ladasfano daquele produto- no valor de 
cern mi l contos - , quantidade q ue ira 
satisfazer toda a procura do mercado interno 
de Cabo Verde. 

No concurso para o fornecimen to de 
at;ucar para o pr6ximo ano, duas propostas 
das RAR mereceram particular aceita<;:iio: 
o estabelecimento de urn ftuxo de comer
Claliza~o independente da constante osci
lar;ao dos pre~os internacionais do produto 
e a proposta de montagem, na cidade da lie 
Praia, de uma unidade de empacotameoto. i 
com assistcncia tecnica das RAR e com :: 
tecnicos preparados profissionalmente .:m 
Portugal. 

Ap6s a recuperac;iio deste mercado, per
dido havia urn ano e meio a favor de paise
da Comunidade Econ6mica Europeia, a, 
RAR desenvolvem actualmente uma serie 
de contactos comerciais com vista a recupe
rac;i!o de outros mercados tambem perdidos 
nos novos paises africanos de lingua por
tuguesa. • 

A ristides Pereira e Ramalho Ea11es em Lis boa: 
11111 abra~o que simboliza as exce/entes re/a~;O..s 
t•fllre Cabo Verde e Portugal 
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((TETE)) ACTUOU 
NO FESTIVAL DE CIRCO 
DE BERLIM 

«Tete», a (mica mu lher-palha~ portu
guesa, foi convidada a participar no 28.• Fes
tival Internacional de Teatro, realizado em 
Berlim e que este ano teve como tema o 
circo. Centenas de pessoas que enchiam o 
Circo Gruss, o maior da Alemanha Federal, 
aplaudiram a exibi98o da «clown» portu
guesa que apresentou, com ex ito, um numero 
intitulado «Donas de Casa>>. 

Comentando o numero que apresentou 
no Festival - urna pantomima com cerca 
de 12 minutos - , <<TetC>>, que no circo 
trabalha como palha~ <<Faz-Tudo», afir
mou que dedicara o mesmo <(II todas as 
mulheres portuguesas, principalmente as 
mulheres que trabalham no circo». 

Ainda na Alemanha Federal, <<Tete» reali
zou urna serie de espectaculos para traba
lhadores portugueses ali residentes, actuando 
em Berlim, Francoforte e localidades cir
cunvizinhas. 

Depois de referir que as suas actua¢es 
- «um trabalho muito modesto», con forme 

fez questilo de sa lientar - foram bastante 
apreciadas pelos nossos c~patriotas radi
cados na RFA, «Tete>> manifestou a espe
ran<;a de que esta sua iniciat iva seja o 
primeiro passo para fututos trabalhos liga
dos a emigra~ilo. «Espero q ue a Secretaria 
de Estado da Cultura coroece a dedicar 
maior actividade a esse sector, urna vez 
que esta agora a criar um departamento 
de apoio aos artistas de circo e a promover 
a arte do circo. Eu propria estou ligada 
a isso, pois liz um projecto que foi aceite 
e estou interessada em desenvolve-Jo cada 
vez mais». 

«Tetb> come.,:ou a trabalhar no cireo h3 
sete anos, em Fran.,:a, tendo actuado em 
diversos circos portugueses e em espectll
culos para crian~as. Recentemente, foi 
nomeada. por despacho do secretario de 
Estado cia Cultura, para a Comissao Ins
taladora do futuro Centro Naciol)al de 
Circo. 
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42 AGORDO DE 
GOOPERACAO 

ENTRE AGENGIAS 
NOTIGIOSAS 

DE PORTUGAL 
E DA CHINA 

A Agencia Noticiosa Portu
guesa (Anop) e a Agencia Noti
ciosa Nova China (Hsinbua) esta
beleceram um acordo de coope
ra~ao e mterdimbio noticioso. 
Assinado pelo presidente do con
selho de gerencia da Anop, Joao 
Tito de Morais, por urn dos 
vogais, Corregedor da Fonseca. 
c pelo director da delegao:;ao da 
Hsinhua em Lisboa, Shen Ting 
Yi, o acordo preve o intercambio 
de notlcias e de fotografias entre 
as duas agencias e a assistencia 
aos correspondentes ou enviados 
da Anop a China, ou da Hsinhua 
a Portugal. 

No acto de assinatura deste 
acordo, foi salientada a impor
llincia da cooperao:;ao entre as 
duas agencias noticiosas e a 
sua incidencia positiva no pro
cesso de estabelecimento de rela
~oes diplomaticas entre Portu
gal e a Republica Popular da 
China. 

A questao das relao:;oes diplo
maticas entre os dois paises cons
tituiu, alias, o tema dominante 
das declarao:;oes prestadas a Anop 
pelo vice-ministro chines dos 
Neg6cios Estrangeiros, Yu Zhan, 
o qual, depois de referir o incre
mento verificado na coopera~ao 
entre Portugal e a Republica 
Popular da China, acentuou que 
desde que ambos os paises «con
tinuem a fazer esforo:;os, as rela
~oes diplomaticas entre eles nao 
demorarao muito tempo». «Nao 
existem obstaculos insuperaveis 

prosseguiu Yu Zhan - na 
medida em que as duas partes 
tcm a mesma vontade na sua 
concretizao:;ilo», ate porque, se
gundo recordou, <<a amizade e 
os contactos entre a China e 
Portugal datam da hist6ria re
mota, tendo-se. no eotanto, in
tensificado e aumentado ao nivel 
popular e de intercambios, de
pois da queda da ditadura de 
Salazar». 

Rccorda-se que Portugal e a 
China tem mantido contactos 
frequentes desde ha dois anos, 
quando os respectivos embaixa
dores em Paris se encontraram 
pela primeira vez. A visita de 
uma delegao:;ilo portuguesa a 

China, a abertura em Lisboa, em 
'v1ar~o passado. de uma dele
ga~ilo da Agencia Nova China, 
e a digressilo recememente efec
tuada pela equipa de futebol 
do Sporting aquele pais do 
Oriente, sao consideradas como 
eta pas muito importantes no pro
ccsso de aproxima~iio entre os 
dois Estados. 

POLITIC A 
DE AMBIENTE 

0 Prestdente do s~r"c;o ;-.;acio
nal de Par<lues. Reservas e Patri
m6nto P<IISagbuco. Fernando 
Pessoa. que pa rllci pou na 
V A'scmbleia da Federa<;ao 
Europc~t de Parques. em Bel
l!rad,) (Jugosl{tvia). declarou it 
Anor tcr manifestado naquela 
rcuniao o interesse na proxima 
reali;a~ilo. em Portugal. de um 
scmim\rio sobre questoes tecni
cas de politica de ambiente. com 
a colabora~ao de especialista~ 
daquela organiza~iio. 

Portugal e mcmbro da Fede
ra~iio de~de que esta foi criada. 
hit cinco anos. e podeni vir a 
beneficiar da ~ua interven~ao 
tccnica. tanto atraves da divul
ga~ao de informa<;ao sobre a · 
materia. como de recomenda
~ocs ao Governo no sector da 
politica de ambiente. 

A Federa<;iio Europeia de Par
que<; dcver.'t tornar-se membro 
cfecti\O do Con~lho da Europa. 

SINDIGATOS 
EUROPE US 

APOIAM ADMISSAO 
DE PORTUGAL 

NA GEE 
1\ Confedera~ao dos Sindica

tos Europcus (CSE) anunciou. 
em Bruxclas. o seu «apoio incon
dicional>> a adesao de Portugal. 
Esranha c Grccia a Comunidadc 
Econ6mica (CEE), segundo noti
ciou a 1\ nop. 

A confedcrJ~ao. que agrupa 
sindicatos dos no\e paises mem
bros da CEE. recorda. no mesmo 
comunicado. que se opos <i 
entrada dos referidos paises na 
Comunidade Europeia quando 
os mesmos ~ encon travarn sob 
regimes ditatoriais. 

Ju>tificando a sua actual posi
<;ao. a CSE afirma a sua con
v icc;ilo de que a adesiio destcs 
patscs europcus refor~ara os res
pcctivos proccssos de democra
tlla<;ao 

Paulo Ennes. secretario de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e da 
F.m igra(uo 

As trocas comerciais e as rela
c;oes de cooperao:;iio entre Por
tugal e a Pol6nia vao ser alar
gadas, segundo declarou o secre
ta rio de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Emigrao:;ilo. 
Paulo Ennes, ao regressar de 
Vars6via, onde manteve con
versac;oes com as autoridades 
polacas para debate de assuntos 
relacionados com a cooperao:;ao 
bilateral e questoes de ambito 
internacional. 

No final das reunioes foi subli
nhada, nomeadamente, a neces
sidade de os dois paises prosse
guirem esforo:;os conjuntos com 
vista ao desanuviamento poli-
1 ico e a cooperao:;ao na Europa 
e no resto do mundo. A segu
rano:;a e o desarmamento na 
Europa constituiram. alias. os 
principals temas destas conver
sac;i'ies, ja que, conforme afir
mou Paulo Ennes a Anop, sao 
problemas «que interessam il 
Pol6nia, pais que tem estado 
sempre no centro dos conflitos 
europeus, ao contrario do que 
acontece com Portugal». 

Em Vars6via, aquele membro 
do Governo port ugues teve 
encontros com o vice-ministro 
polaco dos Neg6cios Estrangei
ros, Josef Czyrek - que cbefiou 
a delega<;3o polaca nestas con
versa<;oes e avistou-sc com o 
titular da pasta dos Neg6cios 
Estrangeiros da Po16nia. confe
renciando ainda com o vice
-ministro do Comercio Externo, 
com quem debateu as possibili
dades de incremento das trocas 
comercia is e da cooperao:;ao indus
trial. Neste dominio, Paulo Ennes 
mostrou-sc optimista quanto a 
possibilidade de a Po16nia vir 
a adquirir urn elevado contin
gente de concentrado de tomate 

ao nosso Pais. 0 secretlirio de 
Estado referiria, por outro lado, 
<<a grande simpatia e interesse 
que os governantes polacos mos
tram pelo que se passa em Por
tugal». 

De passagem por Paris, no 
seu regrcsso a Lisboa, o secre
tario de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Emigra~ao teve 
uma serie de reunii'ies de tra
balho na Embaixada de Portu
gal sobre assuntos relacionados 
com os trabalhadores portugue
ses residentes em Frano:;a. 

GONGRESSO 
SOBRE OS DIREITOS 

DO HOMEM 

Vitori11o Magallraes Godi11ho 

0 entendimento diverso dos 
Direitos do Homem, conforme 
os regimes politicos, sociedades 
e cultum'-. e, ainda. a interpre
tac;ao dos mesmos como con
quistas humanas. foram os temas 
bastcos da e'posi<;ao do prof. 
Vitorino Magalhaes Godinho no 
«Congresso sobre os Direitos do 
Homem» que decorreu em Viena 
de Austria. 

Ao Iongo da sua interven~3o, 
aquele professor universitario 

que no rcferido Congresso 
reprcsentou o Ministerio portu
l!UCs dos Neg6cios Estrangei
ros afirmou a nccessidade de 
ligar os Direito~ do Homem a 
cria~iio de nO\'OS va lores e a 
uma nova concepo:;ao «do Homem 
e dos homens», que responda a 
actual «cri;c de civiliza~ao». 

A existencia de varios siste
ma~ de direitos humanos, desde 
o politico-social da Republica 
Francesa aos direitos s6cio-cul
tura is do nosso tempo, sao <<Uma 
necessidade» e «uma perspectiva 
hist6rica», segundo afirmou. 

Na sua comunicar;ao, o repre
sentante do MNE referir-se-ia 
alllda a «urgencia de se iniciar 



0 Governo noruegues ofereceu a Portugal, ao abrigo do acordo de cooperatiio entre os dois poises, 
urn moderno navio oceonografico equipado com a mais avanfado tecnologia, cujo valor esta estimado 
t'm 400 mil COntOS. 

A cerim6nia oficial do entrega do navio, em Lisboa. assistiram o embaixador e o ministro das Pescas 
do Noruega, respectivamente Ltid Edwardsen e Elvind Bosse, eo ministro da Agricultura e Pescas, Vaz 
Portugal. 0 ministro noruegues, depais dt> salientar que o facto representava o <<ponto decisivo» na C()()pe
rafiio desenvolvida, a partiT de 1974, entre a Noruega e Portugal, referiu que essa cooperafiJO entre os 
dois povos tern contribuido para reforfar as relatiJes ~ amizade, «mas tambem suscitado em nos a je 
no futuro deste Pals, sobretudo na sua capacida~ de C()()ptrafiiO e organizatiio». Como exemplo citou 
a «maneira impressronante» como a tripulafiiO portuguesa a bordo do navia tinha conseguido familia
rizar-se com os sistemas tecnologicamente avanfados ~ que este dis/)Qe. 

0 ministro do Agricultura e Pescas. Vaz Portugal, disse. por seu turno, que com este navio - bapti
zado «Noruega» - «poderemos agora explorar uma vasto area maritima necessaria a extrOcfiiO de 
recursos indispensaveis a economia e d alimentOfiiO dos partugueseS>>. 

A ultramoderna unidade foi imediatamente colocada ao senifo do lnstituto Nacional de lm•esti
gafiiO das Pescas (organismo do MAP) que tern a seu cargo, entre outras actividades, o estudo das dife
rentes especies piscicolas em termos da sua biologia e do ambiente o~ vivem e da distribui~iio e dina
miza~iio das suas popu/OfOtS, visando sobretudo conhecer qual o maximo ~ capturas posslveis de maneira 
a niio afectar o ritmo reprodutivo das especies. 

a divulgao;iio dos Dircitos do 
Homerm> e <i importiincia «diduc
t ica e pedag6gica.» da mesma. 
Vitorino Magalhiles Godinho 
historiou tambem a luta pelos 
Direitos do Homem, tendo afir
mado, a dado passo, que tais 
Direitos constituiram uma <<limi
tao;iio dos poderes do Estado e 
da for~ arbitruria», sendo hoje 
condio;Oe5 para a forma~ilo da 
personalidade humana. 

PARTICIPACAO 
PORTUGUESA 

NA CONSTRUCAO 
DE FABRICA 

MARROOUINA 
Com~ram j:i a regressar ao 

Pais alguns dos cerca de seiscen
centos trabalhadores portugue
ses que, em Marrocos, pr6ximo 
de Oujda, contribuiram para a 
constru~!io de urna fabrica de 
cimento, a primeira daquela 
regiao. 

A obra, que esteve a cargo de 
urna empresa de Lis boa, in i
ciou-se ha dois anos, estando 
presentemente em fase de aca
bamentos. 

Segundo alirmou urn alto fun
cionario do Ministerio da Indus
tria de Marrocos, o trabalho 
dos portugueses foi considerado 
ompec<\vel e exemplar e o seu 
labor, demonstrou, por outro 
lado, urna capacidade tccnica de 
megavel valor. A demonstra~o 
desta capacidade- acrescentou 

podera vir a reflectir-se na 
adjudica~o a empresas portu-

guesas de futuros trabalhos em 
Marrocos. 

NOVAS 
CARREIRAS AEREAS 
ENTRE PORTUGAL 

E MADRID 
Os Transportes A~reos Por

tugueses (fAP) e a companhia 
de avia~ comercial espanhola 
Iberia estabeleceram urn acordo 
sobre o aumento do numero de 
carreiras aereas entre Portugal 
e Espanha, passando de 14 voos 
semanais para 20, a partir de 
Abril do pr6ximo ano. 

Durante a reuniao, realizada 
em Lisboa, entre rcprcsentantcs 
das duas companhias, ficou tam
bern assente que a TAP poder:i 

operar, a partir do referido mes, 43 
entre Lisboa e Barcelona, com 
uma frequencia trissemanal. Os 
dias em que, possivelmente. se 
efectuariio os voos. seriio as 
quartas e sextas-feiras e aos 
domingos. Estiio j:i em curso 
as diligencias necessarias para 
a autoriza~ destes voos, atra-
v~ da Direc~iio-Geral da Aero
nautics Civil. 

A TAP anunciou, entrctanto. 
a abertura de um novo escrit6rio 
na cidade espanhola de Vigo. 
Segundo urna nota informativa 
divulgada pela transportadora 
aerea nacional, cste novo escri
t6rio depende funeionalmente da 
dclega~lio da TAP em Madrid 
e visa servir melhor a popula~o 
da Galiza, particularmente no 
que se refere as liga~es com as 
comunidades de emigrantes 
oriundos daquela zona e resi
dentes em diversos paises, desi
gnadamente da America Latina. 

EXPORTACAO 
DE PRODUTOS 

HORTICOLAS ALGARVIOS ~~;; 
PARA A ~i 

FINLANDIA :: 
Segundo Pertti PohJamemi, 

rcpresentante consular da Fin
liindia em Portugal, dcvcra con
cretizar-se pro,imamente urn 
acordo aereo luso-finlandes que 
permitira a e'porta~o de pro
dutos horticolas alganio; para 
aquele pai;. n6rdic0 r 't3' decla
ra~lles foram profcn.l ''· ·m Pnr
timilo, durante urn en, ·•t ,, de 
jornalistas com um gou110 de 
comerciantes e importadorcs lin
landcses que visitou o Algarve. 

Os visitantcs finlandeses. che
fiados por Alpo Neuvonen e 
Unto Mcrinen, representavam a 
maior cadeia privada de vendas 
de produtos alimcntares, de tipo 
conserveiro. a qual displle de 
densseis escrit6rios rcgionais. 
trinta c oito armazens de venda 
por grosso e tres mil postos de 
venda a retalho. entre os quais 
-c contam os maiores supermer
cados do seu pais. 

De acordo com Leena Val
tanen, gerente de vendas. a sua 
organizat;iio que vende cerca 
de quarenta por cento dos pro
dutos alimentares que os finlan
deses consomem e e'traordi
nariamcnte e'igcnte na qualidade 
do que comercializa e que s6 
vende depois de rigorosa analise 
laboratorial. 



MADEJRENSES 
NO ARTICQ 

0 «..orna! da Madeira» publi
cou uma curiosa noticia que 
passamos a transcrever parcial
mente, tanto pelo seu ineditismo 
como pelo facto de testemunhar 
a capacidade de adapta~ao dos 
portugueses em terras de dimas 
hostis : 

«Hoje, e raro o pais do globo 
onde nao existam familias de 
madeirenses. Mas a informa~o 
que acaba de nos prestar o lei tor. 
senhor Jose G. Valente. afigura
-se suficientemente curiosa, me
recendo- nos referencia nestas 
colunas, ate como forma de 
mensagem a urn dos mu itos 
filhos desta Terra , que se tor
naram verdadeiros <<cidadaos do 
Mundo>>, levados pelo espirito 
de aventura, outros pela neces
sidade de construir urn futuro 
mais risonho para os seus. 

E o caso do madeirense Ma
nuel Luis Andrade, natural da 
freguesia do Faial, concelho de 
Santana, que trabalha numa pou
sada, em Resolute Bay, na Ilha 
de Cornwallis, Canada, para
lelo 75, em pleno Oceano Gla
cial Artico. 

Sera, efectivamente, este nosso 
conterriineo o madeirense que 
trabalha mais a norte da esfera 
terrestre? De qualquer modo, 
mesmo sem podermos assegurar 
o «titulo>>, ni!o ha duvida que 
urn madeirense em zona tao 
setentrional constitui curiosi
dade ( ... )>>. 

«TACA DO 
EMIGRANTE» 

Cumprindo o que fora pro
gramado, as duas equipas fina
listas da «Tac;a do Emigrante» 
de futebol disputaram no estadio 
Jose Alvalade (Lisboa) a final 
do torneio que reuniu, nesta 
experiencia desportiva inedita, 
cerca de cinquenta turmas des
portivas de d iversas associac;oes 
culturais e recrcativas de traba
lhadores portugueses, residentes 
em Franc;a, Luxemburgo e Bel
gica. 

0 encontro constituiu demons
tra~o de vitalidade de ambas as 
equipas, o «Sporting Clube dos 
Portugueses de Roubaix>> e a 
«Uniao Portuguesa Desportiva e 
Social de Orleans». 

A partida, apreciada por al· 
guns milhares de espectadores, 



teve como equipa vencedora a 
«U. D. S. de OrleanS)> a quem 
foi entregue a «Ta~ do Emi
grante», oferta do «Sporting 
Clube cfe Portugal>>, enquanto a 
equipa vencida recebeu urn tro
feu oferecido pelos Transportes 
Aereos Portugueses (TAP). 
Acrescen te-se que est eve tam
bern em disputa uma «Ta~ 
Desportivismo», oferecida pelo 
jornal «0 Saito», organizador 
dinamico desta iniciativa de en
vergadura. 

Para atingirem a final, o Rou
baix eliminara os Lusitanos de 
Saint-Maur (2-1), enquanto a 
equipa de Orleans derrotou o 
Saint-Ouen (4-2 na marca~ao 
de grandes penalidades, depois 
de 1-1 ao fim do tempo regula
mentar). 

Perante o ex ito alcan~do nesta 
iniciativa sem paralelo, e se forem 
conseguidos os apoios necessa
rios, julga-se possivel que a futura 
«Ta~ do Mundo do Emigrante 
PortugueS)> alcanoe os objectivos 
a que a Comissao Organizadora 
se prop<le como meta de tra
balho, havendo j:i cerca de 500 
equipas interessadas oeste grande 
torneio. Assim, as agremia~oes 
desportivas das comunidades 
portuguesas espalhadas por todo 
o mundo, eventualmente inte
ressadas neste torneio, devem 
escrever para: Comissao Orga
nizadora da <<Ta~ do Mundo 
do Emigrante Portugues», Spor
ting Clube de Portugal Estadio 
Jose Alvalade, Lisboa. 

AFRICA DO SUL 

«PORTO 
FUTEBOL CLUBE 
DE TROYEVILLE» 

o .. p,.,h, lut~bol Clube>> de 
T roycville e uma das mais anti gas 
colectividades fundadas pela 
comunidade portuguesa resi
dente na regiilo de Joanesburgo, 
pelo que a compra de urn terreno, 
recentemente decidida pela sua 
direc<;ilo, para constru~o de 
nova sede e estadio de futebol, 
foi recebida com bastante agrado 
pela massa associa tiva. 

0 terreno tern urna area de 
143 metros de fren te, por 290 
de fundo, o que permitirn amplo 
aproveitamento para as futuras 
instalac;oes. 

Ernesto Machado, presidente 
da colectividade, declarou, a pro
p6sito, ao peri6dico «0 Seculo 
de Joanesburgo»: «( ... ) Era isto 

0 Presidente da Republica, general Ramalho Eanes, VISI/Ou 
recentemente o «ate/ien> do escultor Martins Correia, que termi
nou urn busto do navegador Jofio Rodrigues Cabrilho, destinado a 
cidade de San Diego (EVA) . A obra, urn bus to de bronze po/icro
madoJoi encomendada pela comunidade portuguesa residente naquela 
cidade californiana. 0 escultor, que mostrou ao Presidente da Repu
blica todo o trabalho exposto no seu <<atelier», ofereceu a Ramalho 
Eanes uma estatueta em bronze policromado e referente ao tema 
proven~a/ «a mo~ de amor cantada>>. 

que M muito fazia falta ao 
Troyeville. 0 clube cresceu, e 
tern que pensar no futuro. ( ... ) 
Pensamos construir aqui as nos
sas futuras instala<;oes. Para ja, 
contudo, o campo de futebol 
tern toda a prioridade, ate par
que estamos a dispender cerca 
de R 3000, por a no, em aluguer 
de campos, onde as nossas equi
pas de futebol treinam e jo~tam». 

ARGENTINA 

CENTENARIO DA 
«SOCIEDADE 

PORTUGUESA 
DIAS HISTORICOS» 
Os festejos desta agremia<;ilo 

contaram com a adesao entu
siasta da comunidade )usa-argen
tina, tendo culminado numa ceri
m6nia de vivo patriotismo onde 
se recordaram os cern anos de 
vida daquela Soctedade. Entre 
os convidados estiveram pre
sentes diversas individualidades 
argentinas e o embaixador de 
Portugal em Buenos Aires, dr. 
Lencastre da Veiga, segundo in
formou o Boletim da Sociedade 
Portuguesa de Beneficencia e 
Socorros M utuos. 

Por outro lado. o embaixador 
de Portugal anunciou que o 
Governo portugues dectdira ou
torgar o titulo de Comendador 
da «Ordem de Benemerencia» 

"" :;,r. J,,..., Otas, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Bene
ficencia e Socorros Mutuos, com 
sede em Buenos Aires. 

AUSTRALIA 

PROGRAM A 
DE RADIO 

EM LINGUA 
PORTUGUESA 

0 semanario «0 Portugues 
na Australia» informou recente
mente que a comunidade portu
guesa radicada no sui deste pais 
tern a partir de agora o seu 
programa de radio em lingua 
portuguesa, todas as quintas
-feiras, das8 as 8,30 horas(TMG), 
sintonizando a esta~o 5 UV 
a 530 kilociclos. 

Por outro lado, todos os inte
ressados em apoiar este pro
-rama, podem contactar com o 
seguinte endere<;o: Radio Lusi
tania 1 Ethnic Broadcasting Cor
poration I 24 Parker St., MILE 
END. S. A. 5031. / tel. 2726886. 

CANADA 

ENSINO DA 
LINGUA PORTUGUESA 

A semelhan~ do que aeon
Ieee noutros paises onde e grande 
a comunidade de residentes por-

tugueses, tam~m neste pais, na 
provincia do Quebeque, se ini
ciou este ano lectivo urn pro
jecto-piloto de educa9il0 para 
jovens portugucses ali radicados, 
conforme ja haviamos noticiado 
em numero anterior. 

Segundo o jornal «Voz de 
Portugal>>, de Montreal, este 
curso «oferece a possibilidade 
de se poder aprender portugues 
nas escolas estatais, para os que 
se inscreverem pela primeira vev>. 

A lingua portuguesa, enqua
drada no quadro de materias 
facultativas, silo destinados 150 
minutos semanais, num pro
grama-piloto elaborado por pro
fessores portugueses radicados 
no Quebeque ha ja alguns anos. 

EUA 

«A GENTE 
DOS ACORES» 

Acaba de ser publicado o 
livro «A Gente dos A~reS>> da 
autoria de Caetano Valadao 
Serpa. A obra, que abarca temas 
como «ldentifica<;ilo, Emigra~o 
e Religiosidade dos seculos XVI 
ao XX», constituiu a lese de 
doutoramento do seu autor em 
1976, sendo agora apresentada 
ao publico sob forma menos 
tecnica, embora mantendo toda 
a problematica de urn trabalho 
hist6rico-sociol6gico devida
mente documentado. 0 livro 
c{)ntem bastantes dados estatis
ticos sobre a emigra~ dos 
A~res para os Estados Unidos. 
0 seu autor, que nasceu na ilha 
das Flores, em 1936, e professor 
de Literatura, Lingua e Civili
za<;ilo portuguesas no Liceu Mu
nicipal de Cambridge. 

LIVRO EDITADO 
PELO «CENTRO 

DE ESTUDOS 
PORTUGUESES 
E BRASILEIROS» 

Por seu turno, urn jovem pro
fessor universit!rio portugues 
nos Estados Unidos, Onesimo 
Teot6nio Almeida, volta nova
mente a editar urn trabalho (em 
1975 ja havia publicado urn 
estudo sobre a comunidade ac;o
riana, «Da Vida Quotidiana na 
LUSAiiindia» ). Desta feita trata
-se, porem, de um «quase tea
tro» ambulante pard agrupa
mentoscenicosdascomunidades, 

45 



46 tendo como titulo «Ah! Monim 
dum Corisco!. .. ». 

A obra e composta por curtos 
«sketches», escritos no curioso 
lingua jar dos luso-americanos de 

origem a~riana, contendo aqui 
e alem can~i>es do folclore ilbeu, 
nomeadamente de S. Miguel, 
Terceira, Pico e Faial. 

Este livro, publicado pelas 
Edi~esGavea-Brown- do Cen
tro de Estudos Luso-Brasileiros 
da Brown University (Providence, 
E UA) - insere-se nos objectivos 
desta editora. ou seja. <<veicular, 
no campo da literatura e das 
artes, a experiencia imigrante 
portuguesa nos Estados UnidoS>>. 

MERCADO 
PORTUGUES 

PARA A AREA 
DE BOSTON 

Segundo noticiou o jomal «Por
guese TimeS>>, a comissao de 
desenvolvimento urbano da ci
dade de Cambridge, estado do 
Massachusetts, concedeu a um 
grupo de comerciantes de origem 
portuguesa, residentes nesta area, 
autoriza\aO para a constru~o 
de urn supermercado de «caracter 
etniCO», segundo designa\ilO da· 
quele periodico. 

0 centro co mercia I, cujo nome 
sent «0 Mercado», pretende 
aprcsentar os produtos para 
vcnda publica de acordo com 
os tipicos mercados-feiras que 
'iC realizam em Portugal, e inte
grar.i estabelecimentos diversos, 
mcluindo restaurante e cafe ti· 
picos, num edilicio que abran
gcr:'l espa~ consideravel. 0 pro
JCCtO e do a rquitecto Ant6nio 
P. de Castro. tambem autor do 
projccto da nova lgrcja de Santo 
Ant6nio. Curiosidadc rclevante: 

nas diversas instala~oes de «0 
Mercado» havera escrit6rios para 
profissionais luso-americanos, 
desde o medico ao advogado e 
ao contabilista. Este centro 
.;omercial, iniciativa inedita de 
centraliza~ilo de diversas activi
dades eminentemente caracteris
ticas de uma comunidade em· 
preendedora, vim a beneficiar 
uma area densamente habitada 
por muitos milhares de portu
gueses. 

REUNIAO DE PADRES 
PORTUGUESES 

NA CALIFORNIA 
Na rei to ria da lgreja das Cinco 

Chagas em San Jose, efectuou-se 
uma reuniao dos sacerdotes por
tugueses que trabalham na Cali
fornia, segundo noticiou o Bole
tim de lnforma~o da «Obra 
Catolica Portuguesa de Migra
~s». 

Na reuniilo, que foi orientada 
por D. Aurelio Granada, Bispo 
Coadjutor dos Ar;:ores e membro 
da Comissao Episcopal das Mi
fra~oes, participaram o Bispo 
de Macau, D. Arquiminio Ro- · 
drigues da Costa, de passagem 
pela California, e dezassete pa
dres portugueses. 

Os panicipantes abordaram 
q uestoes relacionadas com a pas
toral sobrc os emigrantes e meto
dos de entreajuda a encetar pelos 
padres portugueses. Entre outras 
conclusoes desta reuniao, apon
tamos as seguintes: reconheci
mento da necessidade de urn 
forte e inquebrantavel espirito 
de cquipa entre todos e a neces
sidade de que estes encontros 
tenham uma certa regularidade: 
reconhecimento da necessidade 
de os padres ponugueses pode· 
rem con tar com diversos apoios, 
sobretudo no esfor~ a fazer para 
sea tender pastoralmente aos por
tugucses, de harmonia com a sua 
mentalidade. tradi\Oes e modos 
de ser, sem com isso deslizar 
para a segrega~o: 

FRANCA 
«ASSOCIACAO PARA 0 

DESENVOL VIMENTO 
DOS ESTUDOS 
PORTUGUESES 
E BRASILEIROS» 

A Associa~ao Para o Desen
volvimen to dos Estudos Portu-

gueses e Brasileiros (A DEPB) 
publicou urn util prontuario (for
ma to de bolso) em lingua fran 
cesa, destinado a todos aqueles 
que se intercssam pelo desen
volvimento do ensino da lingua 
portuguesa em Fran\3. Oeste 
pron tuario exaustivo constam 
textos oficiais, programas. listas 
de cursos. textos do acordo cul
tural franco-portugues e franco
·brasi leiro, bibliografia, li sta de 
fi lmes e diaposit ivos sobre diver
sos temas relacionados com a 
cultura dos paises de lingua por
tuguesa, assim como outros fil
mes distribuidos regularmente 
pelas embaixadas de Portugal 
e Brasil, rede nacional dos postos 
de aco lhimento para os traba
lhadores imigrados, etc. 

Este prontu.irio ( « Vademe
cum». no seu titulo original) 

- -:..:;:.-::= --
~~~ 

com 190 paginas, nao e vendido, 
sendo destinado a envios gra
tuitos aos interessados que o 
solicitem a ADEPB e enviem 
urn envelope semi-comercial (for
mato 17 x 25 em), com a fran
quia de 2,75 FF ou 4,80 FF 
(pura o estra ngeiro). 

Recorda-se que o endere~ 
da citada Associar;:ilo e o se
guinte: 11 7. rue de Rennes -
- 75006. Paris I Fran~a (Tel. 
548.45.63). 

SUICA 

ASSOCIACAO 
DE EMIGRANTES 

Na cidade de La Chaux-de
· Fonds, cantao de Neuchatel. 
esta em forma~o mais uma 
associa~o de trabalhadores por
tugueses ali residentes. A direc
~lio insta ladora, presidida pelo 
Sr. Carlos de J esus, desenhador
-grafista da industria relojoeira, 

ja registou a inscri\iiO de rna is 
de 60 familias portugucsas. 

A sede da associa~o esta em 
fase de insta lac;ilo, o que nao 
o bstou ao funcionamento da sua 
sec~o escolar, presentemente 
frequentada por mais de 30 crian
\QS. 

Outras secc;3es encontram-se 
tambem em funcionamento, tais 
como uma s~ao de apoio social 
aos trabalhadores e associados 
com questoes de ordem diversa 
a resolver, secc;ao desportiva e 
ainda uma s~ilo cultural. 

VENEZUELA 

ANIVERSARIO 
DA CAMARA 

DE COMERCIO 
LUSO

·VENEZUELANA 

Industria is veneLUelanose por
tugueses comemoraram o quinto 
aniversario da Camara do Comer
cio e Turismo Luso-Venezue
lano, num dos hoteis de Caracas. 

Segundo disse Fernando Fi
gueiredo, delegado em Portugal 
daquela Camara, em declara~oes 
a ANOP, foram convidados de 
honra Carlos Andres Perez, pre
sidente da Republica da Vene
zuela, e os govcrnadores de Cara
cas e Miranda. 

Foram distinguidos com o ga
lardao do quinto aniversario, o 
embaixador e o oonsul da Vene
zuela em Portugal e o director 
em Lisboa da Viasa, companhia 
veoezuelana de avia~ao. 

A Camara de Comercio e Tu
rismo e responsavel por brilhan
tes e bern sucedidas iniciativas 
no campo do intercambio comer· 
cial e turistico entre o nosso 
Pais e a Venezuela, publicando 
regularmente urn Boletim lnfor· 
mativo onde as suas actividades 
sao referidas, assim como indi
cac;oes de utilidade pr{llica para 
aqueles a quem se destina . 



BILHETES DE IDENTIDADE 
E GERTIFIGADOS 

DE REGISTO CRIMINAL 
Instru~Oes para a sua renova~ao 

a requerimento 
por portugoeses 

residentes no estrangeiro 
Em consequencia das recentes altera~Oes 

emolumentares relativas aos custos de reno
vayilo do bilhete de dentidade e a obten~ao 
de certificado do registo criminal, transcre
vemos o teor de duas notas sobre o assunto, 
publicadas pelo Centro de ldentificat;ao 
Civil e Criminal. 

Bilbetes de ldentldade 
«Os portugueses residentes no estrangeiro 

que pretendam renovar o seu bilhete de 
identidade devem preencher os impressos 
pr6prios e entrega-los no Consulado de 
Portugal, juntamente com o bilhete ante
rior e urn vale postal internacional ou 
documento de pagamento equivalente, a 
ordem do Director do Centro de ldentifi
ca~o Civil e Criminal, pagavel em Lisboa, 
no montante de ISOSOO. 

Esta importancia inclui todas as despesas 
relativas a cobran93 de taxa, portes ai:'reos 
e remessa directa ao interessado pelo que 
nlio devera ser acrescido de qualquer outra 
quantia. 

Os impressos, que devem ser preenchidos 
correcta e completamente, sem emendas, 
rasuras ou entrelinbas, podem ser adqui
ridos nos Consulados de Portugal ou pedidos 
directamente ao Centro de ldentifica~iio Civil 
e Criminal, Rua Gomes Freire, 174 - Lis
boa I, mediante o envio de 80$00 (mon
tante cjue nlio inclui o custo do impresso 
plastificado em que e passado 0 bilbete 
de identidade, que deve ser pago no Consu
lado de Pprtugal e que importa em 10$00 
para pagamento dos impressos e das des
pesas de remessa por via ahea. 

No [alta de bilhete anterior ou se for a 
primeira vez que o interessado pede o 
bilbete de identidade e necessaria juntar 
certidlio de nascimento para bilhete de 
identidade passada h3 menos de tres meses. 

Se o interessado o preferir, o Serviyo 
de Relayoes Publicas do Centro de Identi
fica~o Civil e Criminal pode-se encarregar 
da obten~o desta certidlio, mediante a 
indica~o do nome completo, filia.;lio, data 
de nascimento, naturalidade, Conservat6ria 
em que foi registado e o envio de 150$00 
ou equivalente para as despesas necessarias 
a obtenyilO do documento.» 

CertiJicados do Registo Criminal 

«Para obter o certificado do registo cri
minal basta preencber o impressa proprio 
- modelo 101-DSI -, reconhecer a assi
natura em notario ou no Consulado de 
Portugal e remeter o impressa a Dir~o 
dos Servi¥OS de ldentifica¥lio - Rua Gomes 
Freire, 174 - Lisboa I - acompanhado de 
vale postal internacional ou documento de 
pagamento equivalente, pagavel em Lisboa, 
no montante de 170$00. 

Esta importancia inclui todas as des
pesas relativas a cobrano;a de taxa, portes 
aereos e remessa ao interessado pelo que 
olio deverit ser acrescida de qualquer outra 
quantia. 

0 certificado sera remetido por via aerea 47 
para o endere~o que constar do impresso 
modelo 101. 

Este impresso deve ser preenchido correcta 
e completamente, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas. 

0 impresso modelo 101-DSI pode ser 
adquirido nos Consulados de Portugal ou 
pedido directamente a Direc~lio dos Ser
vi.;;os de ldentificac;ao, para o endereyo 
acima, mediante o envio de 80$00 para 
pagamento do impresso e das despesas de 
remessa por via aerea.» 

ALTERACOES 
AO GODIGO CIVIL 

Entraram em vigor as allerayoes ao C6digo 
Civil introduzidas pelo Decreto-Lei n.• 496/ 
/77, de 25 de Novembro. Dado que muitas 
destas altera¢es poderao interessar aos 
emigrantes portugueses residentes no estran
geiro, indicam-se, seguidamente, alguns as
pectos mais relevantes das modificac;Oes vi
gentes a partir de I de Abril de 1978. 

Maioridade 
A maioridade foi antecipada dos 21 para 

os 18 anos, o que significa que, a partir de 
I de Abril de 1978, todo o individuo com 
18 anos e maior, deixando os pais de serem 
seus representantes legais. Esta medida e 
uma 16gica consequencia da atribui~ao cons
titucional do direito de votar e de ser eleito 
aos 18 anos. Na verdade, nao faria sentido 
que urn individuo de 18 anos pudesse ser 
eleito deputado, votando na Assembleia 
da Republica as leis que regem o Pais, e 
tivesse de ser representado pelos pais ou 
tutores na pn'llica de certos ~ctos. 

A emancipa~o por concessao ou por 
decisi!o judicial foi eliminada. Mantem-se, 
todavia, a emancipa~o pelo Casamento. 

lmporta referir que, nao obstante os 
filhos atingirem a maioridade aos 18 anos, 
os pais continuam obrigados a prover ao 
sustento e educa~ao dos filhos, quando estes 
nao tenham completado a sua formac;iio 
profissional aos 18 anos, se for razoavel 
exigi-fa, e pelo tempo necessAria para que 
aquela forma~o se complete. 

ldade minima pan o casameato 
Os individuos de ambos os sexos passam 

a podcr contrair casamento a partir da 
mesmil idade: 16 anos. Assim, nao h3 alle
rat;lio para os homens, enquanto as mulhe
res passaram dos 14 para os 16 anos. 

Dado que s6 aos 18 anos e que se atinge 
a maioridade, ent re os 16 e os 18 anos 
exige-se a autoriza~o dos pais ou tutores 
para o casamento, a qual podeni ser suprida 
judicial mente. 

Rela~iies entre m1rido e mulber 

As rclac;oes entre marido e mulher pas
saram a basear-se na igualdade de dircitos 
e devcrcs dos conjuges, traduzindo 0 ajus
tamento aos principios consagrados nos 
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artigos 13.• e 36.• da Constituic;;ao Portu
guesa de 1976. 

Assim, pertenee a ambos os conjuges a 
direcc;;ao da familia, cuja orientac;;io deve 
ser acordada em comum, tendo em conta 
o bern da familia e os interesses de um e 
outro. Do mesmo modo, os conjuges devem 
escolher de comum acordo a residencia 
da familia, atendendo, nomeadamente, as 
e~igencias da sua vida profissional e aos 
intcrcsses dos filhos. 

Enquanto, ate agora, a mulher adoptava 
o apelido do marido, a actual lei permite 
a cada um dos conjuges conservar os seus 
pr6prios apelidos ou adoptar os apelidos 
do ou tro, a mulher o do marido, este o 
da mulher. 

Quanto as despesas da familia, admite-se 
que o dever de contribuir para as mesmas 
seja cumprido por qualquer dos conjuges 
pela afectac;;ao dos seus recursos aqueles 
encargos e pelo trabalho dispendido no 
Jar ou na manutenc;;iio e educac;;i!o dos 
filhos. 0 que quer dizer que a lei consagra 
o chamado «servic;;o domestico» como uma 
verdadeira contribui<;:ao para as despesas 
da familia. 

Na lei anterior, o marido poderia, em 
certas condic;;oes, fazer cessar a actividade 
profissional da mulher, desde que para tal 
nilo tivesse dado consentimento. A partir 
de agora, cada urn dos ronjuges pode e~er
cer qualquer profissao ou actividade sem 
o consentimento do outro. 

Anteriormente, a administrac;;ilo dos bens 
do casal, incluindo os da propria mulher, 
pertencia ao marido, como chefe de familia. 
Actualmente, a regra geral remete a cada 
um a administra<;:iio dos seus pr6prios bens, 
sejam os de uso pessoal, os provenientes 
do trabalho, ou os que venha a herdar. 
Quanto aos restantes actos de adminis
trac;iio, se se trata de uma acc;;iio normal, 
intervcm cada urn dos conjuges indiscrimi
nadamente; se se trata de uma acc;;i!o mais 
complexa, intervirilo os dois. 

A estabilidade da casa familiar encon
tra-se agora mais protegida. Com efeito, 
a aliena.;ao, onerac;;iio, arrendamento ou 
quaisquer outras disposic;Oes sobre a casa 
de morada da familia carece sempre do 
consentimento de ambos os c6njuges. 

Outro aspecto importante respeita ao 
contrato de arrendamento. 0 arrendamento 
faz-sc, em regra, em nome do homem, 
que podia, ate agora, fazer cessar o con
trato de arrendamento da casa habitada 
pelo casal, o que tinha como consequencia 
o despejo da mulher e dos filhos. Face a 
nova legislac;ao. s6 com o consentimento 
do outro, marido ou mulher podem denun
ciar o contrato de arrendamento, subarren
dar ou emprestar a morada da familia. 

Tambem no capitulo da assistencia se 
verificaram alterac;<>es na lei. 0 dever de 
assistencia nos termos da lei, compreende 
a obrigac;iio de prestar alimentos e de con
tribuir parJ os encargos familiares. Este 
dever mantem-se durante a separac;ilo de 
facto se esta nao for imputavel a qualquer 
dos conjuges e, caso ela venha a ser imputada 
a um deles, o dever de assistencia pertence 
ao conjuge culpado. Porem, em casos excep
cionais, o tribunal pode vir a fixar esse 
dever ao conjuge inocente ou menos culpado 

se o outro se encontrar em situac;ao de 
necessidade. 0 cumprimento deste dever 
faz-se, naturalmente, em func;;iio da durac;ao 
do casamento e da colaborac;;iio que o outro 
ronjuge tenha prestado a economia do 
casal. Aqui torna-se relevante a valoriza~iio 
do trabalho domestico, que passa a contar 
para a economia do agregado familiar e, 
recebera, em caso de div6rcio ou separa~ao, 
a devida compensac;llo. 

Rela~iies entre pals e ftlhos 
A nova legisla~ao reconhece a existencia 

de direitos e deveres tanto dos pais para 
os filhos, como dos filhos para os pais. 

Assim, enquanto a lei anterior tinha como 
principio o de que «os filhos devem honrar 
e respeitar seus pais», passa-se a afirmar 
que «pais e filhos devem-se mutuamente 
respeito, auxilio e assistencia.» 

Por outro lado, e consagrado o direito 
dos filhos se pronunciarem nos assuntos 
que lhe dizem respeito. Com efeito, se os 
filhos menores continuam, naturalmente, a 
dever obediencia aos pais, tam~m estes, 
«de acordo com a maturidade dos fil hos, 
devem ter em conta a sua opinilio nos 
assuntos familiares importantes e reconhe
cer-lhes autonomia na organizac;ilo da pr6-
pria vida». 

Filbos nascidos fora do usamento 
Uma alterac;;iio de fundo: desapareee a 

distinc;;iio entre filhos <degitimos)) e «ilegi
timos>>. 0 filho de um dos conjuges e de 
outra pessoa passa a ter os mesmos direitos 
dos filhos desse conjuge, designadamente, 
no aspecto da heran~a. 

A presun~ao de paternidade tam~m foi 
alterada. Assim, a mile casada pode decla
rar, no acto do registo de nascimento de 
um fi lho, que o mesmo ni!o e do marido, 
declarac;;iio a qual se segue um processo 
simples que permite afastar a presun~ao 
de paternidade. 

As acc;5es de impugnac;;iio de paternidade 
presumida ou de investigac;iio de paterni
dade passam a admitir prova livre, isto e, 
por qualquer meio se pode provar, respecti
vamente, que o marido da mile nao e pai 
do individuo em causa ou que o reu e o 
pai do investigante. 

Direito do c3njuge sobrevivo 
a heranc;a do c3njuge faleddo 

E este, igualmente, um dos aspectos mais 
relevantes do novo sistema legal. A te aqui, 
falecendo um dos conjuges, 0 outro con
juge ni!o tinha direito a heranc;a, desde 
que houvesse descendentes ou asccndentes 
do falecido. 

A partir de agora, o conjuge passar.i a 
herdeiro Jegitimario- isto e, que nao pode 
ser afastado por testamento relativamente 
a eerta parte da heranc;a - bem como a 
suceder em concurso com os descendentes 
ou os aseendentes, e a receber toda a heranc;a 
na ausencia destes. 

Em particular, havendo filhos, a heran~a 
sera dividida em tantas partes quantas os 
fi lhos mais o conjuge, sendo atribuida uma 
parte a cada um, ni!o recebendo, em todo 
o caso, o conjuge sobrevivo menos de um 
quarto da heranc;a. 

0 conjuge sobrevivo passa, ainda, a ter 
o direito de habitac;;iio da casa de familia 
comum ou propria do defunto, bem como, 

nos mesmos termos, o direito de uso do 
recheio da mesma. 

As notas acima referidas tern apenas a 
finalidade de chamar a atenc;;iio para as 
alterac;Oes introduzidas no C6digo, men
cionando-se apenas alguns aspectos dessas 
altera~oes. Ni!o houve a pretensi!o de refe
rir todas as altera~oes, dada a sua e~tensao. 
Os servi~os desta Secretaria de Estado con
tinuam entretanto a disposic;ao dos emi
grantes portugueses que se lhes dirijam, 
quer pessoalmente, quer por escrito, a 
expor problemas concretos que se lhes 
apresentem. 

A CAIXA DOS 
TRABALHADORES MIGRANTES 

INFORM A 
Concessio de 

Assistencia Medica 
a pessoas de nacionalidade 
cabo-verdianas, seguradas 
do seguro social holandes 

bem como 
aos respectivos familiares 

que residem 
ou passam a residir ou se 
desloquem temporariamente 

ao nosso pais 
Em consequencia da independencia de 

Cabo Verde, realizaram-se oportunamente 
conversa~oes entre uma delegac;i!o do orga
nismo de liga~l'io holandes «Ziekenfonds
raad>> e uma delegac;ilo daquele novo pais 
africano, com a finalidade de tomar algu
mas medidas praticas, de natureza provi
s6ria, que permitam a continuac;;iio da con
cessi!o de assistencia medica aos segurados 
do seguro social holandes, residentes ou 
deslocados temporariamente em Cabo Verde. 

De acordo com as delibera90es tomadas. 
informa-se o seguinte: 

I. No respeitante a concessi!o de assis
tencia medica aos segurados do seguro 
social holandes e respectivos familiares, 
que residam ou se desloquem temporaria
mente a Cabo Verde, foi decidido aplicar 
ainda, provisoriamente, as disposi~oes da 
Convenc;iio luso-holandesa, ate a celebra~iio 
de uma Conven~ilo entre a Holanda e 
Cabo Verde. 

2. 0 organismo de ligac;;iio do lado cabo
verdiano, passa a ser a Caixa Sindical de 
Previdencia dos Empregados do Comercio 
e Oficios Correlativos, c<>m sede em: Caixa 
Postal, 34 - Praia - Cabo Verde. Esta 
Caixa Central deixa portanto de ter qual
quer interferencia na concessilo de assis
tencia medica a segurados do seguro social 
holandes e respectivos familiares, residentes 
ou deslocados temporariamente em Cabo 
Verde. Nesta materia e desde ja as relac;;oes 
passam a ser directas entre a Holanda e 
Cabo Verde. 

3. No tocante as pessoas de nacionali
dade caboverdiana, seguradas do seguro 
social holandes e respectivos familiares, 
que ja residiam ou passam a residir ou 
se desloquem temporariamente a Portugal, 



continuam a ter direito a concesslio de 
assistencia medica atraves dos Servi~os Me
dico-Sociais portugueses. 

4. No entanto, para que tal direito lhes 
possa ser reconhecido, e indispensavel que 
sejam portadores dos respectivos formu
hirios, passados pelos competentes orga
nismos bolandeses. 

5. Nesta conformidade, a partir desta 
data niio poder.ft ser concedida assistencia 
medica com base nas credenciais a que se 
refere a nossa folba de «lnforma~s» 
numero 02/ 74, de 30/03/14. As referidas 
credenciais bern como as «Normas de Pro
cedimento» que regulavam a sua emisslio 
e baviam sido comunicadas pela mesma 
folba de «lnforma<;;aes» deixam pois de 
estar em vigor. Aquelas credenciais, recorda
·Se, destinavam-se, exclusivamente, aos fami
liares residentes em Cabo Verde, que se 
deslocavam a Portugal por motivo de doen<;;a, 
de estudo, de ferias ou outro justificado. 

6. Este novo procedimento nilo preju
dica, como e 6bvio, a concesslio de assis
tencia medica as pessoas de nacionalidade 
caboverdiana, residentes em Cabo Verde e 
que se desloquem temporariamente ao nosso 
Pais, mesmo no caso de segurados no 
seguro social holandes e respectivos fami
liares, ao abrigo do Acordo de Coopera~iio 
Medico-Social entre a Federa<;;ilo das Cai
xas de Previdencia e Abono de Familia 
e a Caixa Sindical de Previdencia dos Empre
gados do Comercio e Oficios Correlativos. 
Nos termos do referido Acordo (n.• 2 da 
clausula 7. •), para a concessilo de assis
tencia medica deve igualmente ser passada 
uma credencial, que, no entanto, e de con
teudo diferente da credencial referida no 
nlimero anterior. 

7. Em bora seja ja do conhecimento desses 
Servi<;;os, nao parece descabido indicar OS 

formularies que os interessados devem a pre
sen tar e que, consoante a situa<;;ilo, silo os 
seguintes: 

a) Segurado activo deslocado temporaria
mente em Portugal - PH. Sa ou 
PH. 5c; 

b) Segurado activo autorizado a deslocar
-se a Portugal, ap6s a verifica<;;ilo da 
doenya na Holanda - PH. !Ia; 

c) Familia residente em Portugal 
PH. 12a ; 

d) Segurado pensionista - PH. 14a. 

SISTEMA DE 
POUPANCA -GREDITO 

A participa~lio no sistema de poupan~a
·credito para emigrantes e equiparados, ins
tituido pelo Decreto-Lei n.• 540/76, de 9 de 
Julho, foi inicialmente confinada as ins
titui<;;Oes de credito do Estado ou nacio
nali2adas, e mais tarde tornada extensiva 
a Caixa Econ6mica de Lisboa, anexa ao 
Montepio Geral. 

Na previsilo de que outras caixas econ6-
micas do continente e das ilhas adjacentes 
venham efectivamente a mostrar-se inte
ressados em participar no sistema de pou
panya-credito, o Despacho Nornativo 
n.• 223/77, de 28 de Outubro, veio fixar 
as condi<;;Oes minimas que deverilo ser preen
chidas para o efeito. 

Assim, nos termos do referido Despacho 
Normative, poderao solicitar a sua parti
cipacao no sistema de poupanca-credito as 
caixas econ6micas que tenham capital e 
reservas niio inferiores a 5000 contos e 
um saldo global nao inferior a 150 000 
contos de dep6sitos a ordem, com pre
-aviso e a prazo. 

Os emigrantes portugueses poderao efec
tuar as suas transferencias de dinbeiro para 
Portugal atra ves destas caixas econ6micas, 
uma vez que, embora as mesmas niio este
jam autori2adas a exercer o comercio de 
ciimbios, as importancias remetidas pelos 
emigrantes para credito das suas contas 
de deposito, no quadro de sistema de pou
panya-credito, serao convertidas em escudos, 
logo ap6s a sua recep<;;ilo, num banco comer
cia! ou em qualquer outra instituicilo auto
rizada a exercer o comercio de cambios. 

Por esta forma se facilitou a transfe
rencia de valores para Portugal, atraves 
de urn maior numero de institui~oes que 
poderi!o abrir contas de dep6sito especiais 
de poupan~a-credito a favor de emigrantes 
portugueses residentes no estrangeiro. 

CERTIFICADOS 
DE AFORRO 

Certificados de aforro sao titulos de 
divida publica nominatives e amortizaveis 
destinados a conceder uma aplica~ilo remu
neradora as pequenas poupanyas. 

A partir de I de Novembro de 1977 
aplica-se uma nova tabela de amortiza<;;ilo 
dos certificados de aforro, aplicavel em 
caso de reembolso ou de concessilo em 
renda vitalicia. 

Ha no entanto que distinguir entre os 
certificados ja existentes em 31 de Outubro 
de 1977 e os emitidos a partir de I de No
vembro de 1977. 

Assim: 
Os certificados ja existentes em 31 de 

Outubro de 1977 serao amortizados de 
acordo com as tabelas I e II, aplicadas de 
modo conjugado. 

TABELA I 

Tempo decorrido 
Valor 

do certi6cado 
apOs a data de emissio em 31/ 10/17 

3 meses 71$90 
6 meses 73$80 
9 meses 75$70 
I a no ... 77$70 
I ano e 3 meses ... 79$80 
I ano e 6 meses ... 82$00 
I a no e 9 meses ... 84$20 
2 anos ............ 86$40 
2 anos e 3 meses 88$80 
2 anos e 6 meses 91$30 
2 anos e 9 meses 93$80 
3 anos ............ 96$30 
3 anos e 3 meses 98S80 
3 anos e 6 meses 101$40 
3 anos e 9 meses 105$00 
4 anos ............ 107$60 
4 anos e 3 meses 110$80 
4 anos e 6 meses 114$00 
4 anos e 9 meses 117$20 
5 anos ............ 120$50 

TABELA II 

NUmero 

Tempo dtcorrido a partir de a muhiplicar 

I de Novcmbro de 1977 
pelo nlor 

do certificado 
<m 31 de Outubro 

3 meses ... ... ... ... ... 1,037 143 
6 meses ... ... ... ... ... 1,074 286 
9 meses ... ... ... ... ... 1,'111 429 
I a no ... ... ... ... . .. ... 1,150000 
I a no e 3 meses . .. ... ... 1,192 857 
I a no e 6 meses ... .. . ... 1,237 143 
I ano e 9 meses ... .. . ... 1,281 429 
2 anos ... ... ... ... ... ... 1,325 714 
2 anos e 3 meses ... ... 1,377 143 
2 anos e 6 meses ... ... I ,428 571 
2 anos e 9 meses .. . ... 1,480 000 
3 anos ... ... ... .. . .. . ... 1,531 429 
3 anos e 3 meses .. . ... 1,591 429 
3 anos e 6 mes-es . .. ... 1,651 429 
3 anos e 9 meses ... ... 1,711 429 
4 anos ... ... ... ... ... ... 1,772 857 
4 anos e 3 meses .. . ... 1,842 857 
4 anos e 6 meses .. . ... 1,914 286 
4 anos e 9 meses .. . ... 1,985 714 
5 anos ... ... ... ... . .. ... 2,057 143 

Para o calculo do valor de amortiza~ao 
em 31 de Outubro de 1977, o tempo decor
ride ap6s a data de emiss1!o arredondar-se-a 
para o trimestre imediatamente a seguir. 

Suponhamos que uma pessoa comprou 
urn certificado em 12 de Marc;o de 1976. 
Arredondando para o trimestre que acaba 
em 30 de Abril de 1976, esse certificado 
em 31 de Outubro de 1977 valia 82$00. 
Quanto vale esse certificado em 31 de 
Janeiro de 1978? Como passaram 3 meses 
depois de 31 de Outubro de 1977, muhi
plicam-se os 82$00 pelo factor correspon
dente a tres meses na tabela II , ou seja 
1,037 143, o que dar.ft por arredondamento 
cerca de 85$20. 

Quanto aos certificados emitidos a partir 
de I de Novembro de 1977 serao amorti
zados de acordo com a tabela Ill. 

TABELA m 
Valor 

Tempo dccorrido de amortizacAo 
ap61 a data de cmissio de cada unidade 

de 70$00 

3 meses ... ... ... ... ... 72$60 
6 meses ... ... . .. ... ... 75$20 
9 meses ... ... . .. ... ... 77$80 
I a no . .. ... .. . . .. ... ... 80$50 
I ano e 3 meses .. . ... ... 83$50 
I a no e 6 meses ... .. . ... 86$60 
I ano e 9 meses ... ... ... 89$70 
2 anos ... ... ... ... ... .. . 92$80 
2 anos e 3 meses ... ... 96$40 
2 anos e 6 meses ... ... IOOSOO 
2 anos e 9 meses ... ... 103$60 
3 anos ... ... ... ... ... ... 107$20 
3 anos e 3 meses ... ... 111$40 
3 anos e 6 meses ... ... 115S60 
3 anos e 9 meses ... ... 119S80 
4 anos ... ... ... ... ... ... 124$10 
4 anos e 3 meses ... ... 129SOO 
4 anos e 6 meses ... ... 134SOO 
4 anos e 9 meses ... ... 139SOO 
5 anos ... .. . ... ... ... ... 144$00 
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.. 
PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQU~CIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO •PORTUGAL-7&o 

OIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.AS FEIRAS -19.15 h /19.:1) h (TMG) 
freq.: &025 KHz e 97 40 KHz 

VENEZUELA-5.as FEIRAS -0.45 h 11.00 h (TMG) 
freq.: 11875 KHz 

E. U. A. -4.'8 FEIRAS -4.15 h 15.00 h (TMG) 
freq.: 5025 KHz 

A RDP ESTA A ENYIDAR ESFOReos NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 



((Sendo possuidor de duas armas 
de ca~a a chumbo, e pensando 
vollar definitivamente ao meu pais 
e levi-las comigo tendo ja os 
documentos legals, gostava de 
saber qual a lei em vigor que 
me abrange sobre o imposto alfan
degirio, na minha situa~io de 
emigraate. Ao mesmo tempo gos
tava de saber se a lei actual 
me permlte lr ca~ar a Portugal 
com a arma que possuo na Suecia, 
salndo eu com a mesma. termi
nado o periodo de ca~ e oeste 
caso quanto tempo e permitido 
ter a arma em Portugal. 

Agradecia que me informassem 
tambem se a lei portuguesa me 
per mite comprar um carro pequeno 
de carga em Portugal, de caixa 
aberta (cerca de 2 / 3 mU quilos, 
a gas61eo) e com o mesmo salr 
do Pals, vir I Suecia buscar os 
meus m6vels e outros baveres para 
deflnltlvamente voltar a Portugal. 
Contlnuam os carros a gas6Jeo 
de calxa aberta a estarem isentos 
de impostos de gas61eo? 

Tenho dols carros de pra~a em 
Estocolmo. Gostaria de saber se 
quando eu voltar a Portugal defi
nitivamente te.rei dlreito a obter 
urn Iugar na pra~a para poder 
continuar a trabalbar na minha 
profissio de taxista. 

G. S. R. (Suecia)» 

Enviamos-lbe quatro notas in
formativas sobre as normas regu
ladoras da importa..ao de armas 
de ca~, da importa..ao de auto
m6veis, sobre a isen..ao de direi
tos para bens de uso domestico 
e sobre o imposto de compen
sa..ao. 

Quanto a aquisicao em Por
tugal de urn veiculo de caixa 
aberta a fim de fazer o transporte 
dos seus haveres da Suecia ate 
a sua residencia em territ6rio 
nacional, informamos que na 
legislacilo vigente nao foi pos
sivel localizar qualquer impedi
mento. No entanto, aconselha
mo-lo a informar-se dos condi
cionalismos !ega is nos paises por 
onde transitar tanto na viagem 
ate a Suecia, como no regresso 
a Portugal. 

No referente a obten..ao de 
licen~s para taxi, devern con
tactar a Camara Municipal do 
Concelho para onde as pretende 
e solicitar as informac0e5 sobre 
a viabilidade de aquisi..ao das 
mesmas. 

Informamos ainda que, no 
caso de ihe serem concedidas 
as licen~as para taxi, podera 
beneficiar do disposto no De
creto-Lei n.• 46/76 sendo-lhe exi
gido a titulo de Imposto sobre 

a Venda de Yeiculos Autom6veis 
o equivalente a 15 %· Neste caso, 
nao !he poderao ser aplicadas as 
reducoes previstas no Decreto· 
-Lei n.• 172/77 de que enviamos 
c6pia. 

«Encontro-me imigrado na 
Sui~a. mas ji estive na Alemanha 
em 1973. Queria saber o que 
devo faur em rela~io ao reem
bolso dos descontos que flz nesse 
pais. 

' J. J. P. (Sui~a)» 

0 reembolso das contribuit;Oes 
pagas para o seguro alemilo de 
pensoes s6 pode ser concedido, 
desde que satisfa~ uma das con
dicoes a seguir indicadas: 

a) ter decorrido urn perlodo 
de dois anos sem contribuicoes 
para a seguran~ social alema, 
na data da apresentacilo do re
querimento; 

b) se ate 19/10/ 1972 tiver pelo 
menos 60 meses de descontos 
na Alemanha, o reembolso das 
contribuicoes pode ser pedido 
antes de dois a nos ap6s o ultimo 
desconto para a seguran~ social 
a lema. 

Esclarece-se, no entanto, que 
se o senbor for reembolsado das 
contribuit;Oes, perde todos os 
direitos relativamente a segu
ranca social alema. Assim, mais 
tarde, niio podern babilitar-se 
a uma pensiio alema. 

Para esclarecimentos rna is por
menorizados devern dirigir-se a 
Caixa Central de Seguranca So
cial dos Trabalbadores Migran
tes - Rua da Junqueira, 112, 
Lisboa-3, entidade a quem com
petem todos os assuntos de Se
guran~ Social. 

((Encontro-me lmlgrado em 
Fran~a hi cerca de qulnze anos. 
Em Agosto de 1976 comprei duas 
partes de casa no valor de mll 
contos. A empresa vendedora com
promete-se a entregar-me os apar
tamentos prontos em Novembro 
desse mesmo ano, o que s6 veio 
a suceder em Outubro do ano 
seguinte. Eotretanto, e por inter
medio de um familiar , vim a 
saber que a empresa alugou os 
referidos apartamentos sem meu 
conhecimento, em Maio de 77. 
Escrevi eotio uma carta ao direc
tor da empresa manifestando-lhe 
o meu desagrado, e dlzendo-lhe 
que uma vez que os contratos 
de arrendamento nio estavam 
assinados por mim nio tinbam 
qualquer valor. Nem resposta 

obtive, mas sei que ele disse as 
inquilinas para nio pagarem mais 
ate nova ordcm. Em Outubro 
de 77 fez-se a escritura, contra 
a minha vontade, pols tinha com- S 1 
prado os apartamentos livres e 
nio ocupados. Pols disseram-me 
que se eu olio fizesse a escritura 
perdla o dinheiro que ja tinha 
dado (SOO contos). E assim th·e 
que fazer, seguindo-se que limps-
ram as maos de tudo, ficando eu 
com todas as responsabilidades. 
A empresa construtora hi dols 
anos que me promete fazer os 
acabamentos e quanto as ioqui
Hnas, uma saiu e ficou a dever 
tres meses, e a outra ate a pre
sente data, e desde Abril de 77, 
s6 pagou tambem tTes meses. 

F. J . C. (Fran~a)» 

Relativamente ao problema do 
arrendamento dos apartamentos, 
se o senhor niio pretendia des
tinA-los a habita~ao propria, a 
empresa tinha poderes para os 
arrendar, porem poderia ter-lbe 
dado conhecimento do facto, 
embora nao fosse obrigada a 
pedir o seu consentimento; na 
realidade o senhor prestou os 
500 OOOSOO como sinal, cele
brando assim urn contrato-pro
messa de compra e venda com 
a referida empresa e s6 passou 
a ser o verdadeiro proprietario 
a partir da data da escritura 
definitiva. 

Quanto a inquilina que ate 
a data s6 pagou tres meses, nos 
termos da legista..ao presente
mente em vigor (art. I 093. •, n.• I, 
a linea a) o senhorio pode intentar 
em Tribunal uma ac~ao de reso
Iu..ao do contrato de arrenda
mento (a fim de obter o despejo 
da casa) se o arrendat{uio nao 
pagar a renda no tempo e Iugar 
pr6prios nem fizer deposito libe
rat6rio. 

De notar que o direito a reso· 
lucilo do contrato por falta de 
pagamento de renda, caduca, se 
0 inquilino, ate a contesta~ao 
da ac~ao pagar ou depositar as 
rcndas em atraso e 50 % do que 
for devido a titulo de indemni
zacao. 

Final mente, ref ere- nos que 
(<ainda tern que pagar uma 
multa». Afigura-se-nos que s6 
tern problemas se o senhor nao 
comunicou em tempo a Camara 
Municipal respectiva a identifi
ca..ao da casa, com o numero 
de divis<>es e a renda pretendida 
ou exigida por lei, acompanhada 
da exibi..ao do contra to de arren
damento, mas isso nao implica 
a perda do direito a isen¢o 
de sisa. 
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«MALTESES, BURGUESES E AS VEZES ... » 
I" 

Artur Semedo 

0 Iii me que apresentamos neste 
numero, e do qual acaba de ser 
adquirida uma c6pia para o 
<<circuito de cinema», foi pro
duzido e realizado por Artur 
Semedo em 1973. 

Artur Semedo tern urn estilo 
cinematogratico muito pessoal 
para ridicularizar as pessoas e 
as institui~Oes sem cair na dema
gogia facil. E atraves desse estilo 
que, partindo de situa.;oes que 
ate podem ser reais, critica a 
sociedade (neste caso a socie-

dade burguesa colonial), mais 
atran\s da imagem e do suben
tendado do que propriamente 
do dialogo que lhe serve de 
suporte. Dialogo este que, alias, 
lembra com frequencia o do 
teatro de revista, com as suas 
caracteristicas «deixas» tanto do 
agrado deste rea lizador e do 
'publico em geral, o qual podera 
sentir-se, por esse meio, com
pensado de algumas deficiencias 
que a realin~iio do lilme apre
senta e que foram reconhecidas 
pelo proprio autor. 

Ficba Tecnica e Artistica: 

PRODU<;:i\0: 
Art ur Semedo ( 1972/73) 

REALIZA<;:AO: 
Artur Semedo 

ARGUMENTO: 
Artur Semedo 

FOTOGRAFIA : 
Joilo Silva e Joao 

PROCESSO : 
Cor (35 mm) 

M OSICA : 
Pedro Osorio 

SOM: 
6ptico 

Moreira 

TEMPO : 
I hont e 45 minutos 

lnterpretes prlncipais: 

Artur Semedo, Y ola, Pedro 
Pinheiro, Henrique Viana, Aida 
Rodrigues, Nicolau Breyner, etc. 

Biografia do Realizador 

Artur Semedo nasceu no Alen
tejo (Arronches) em 2 de No
vembro de 1925. Frequentou o 
Conservat6rio Nacional onde. 
em 1949, concluiu o curso de 
teatro. 

Estreou-se como actor de ci
nema em 1950, num filme luso
· brasileiro realizado por Leitiio 
de Barros, «Vendaval Maravi
lhoso». Participou, ainda como 
actor, em «Saltimbanc.os» (1951), 
«Nazare» (1952), «As Duas Cau
sas» (1952), «0 CSrro dos En
forcados» (1954), «0 Dinheiro 
dos PobreS>l (1956), «Vidas sem 
Rumo>> (1956) e «Lota~iio Esgo
tada>> ( 1972), entre outros. Como 
realizador assinou, nomeada
mente, «0 Dinheiro dos Pobres» 
(1953) e «0 Rei das Berlengas1> 
(1976/77). 

PARA QUE 0 CIRCUITO DE CINEMA POSSA BENEFICIAR TODOS 
OS NUCLEOS DE PORTUGUESES ESPALHADOS PELO MUNDO 
E NECESSARIO QUE OS FILMES CIRCULEM RAPIDAMENTE. 

Colabore connosco 
devolvendo os filmes 

logo apos a sua utiliza~ao 



--------- AOS ASSINANTES DA REVISTA ----------

Solicita-se aos assinantes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas», 
o favor de observarem o seguinte: 

1. Toda a correspondencia deve ser enviada para: 

Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA EMIGRA<;AO. 

Palacio das Necessidades, 1.0 Piso, Largo do Rilvas, Lisboa-Portugal. 

2. Os documentos para pagamentos (cheques, vales de correio, ordens de pagamento, etc.) devem ser dirigidos a: 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGElROS E DA EMIGRA<;AO. 

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

PRE<;O DAS ASSINATURAS 
12 NUMEROS 

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

Outros paises (excluindo Franc;a, Alemanha, Belgica, 
Luxemburgo, Rolanda, Suic;a e Inglaterra) ........ . 

300$00 

400$00 

As importancias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira. 

MUlTO IMPORTANTE 

e A expedic;ao da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos prec;os das assinaturas estao incluidos 
os portes de correio. 

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

• Nas renovac;oes de assinatura, informe, sempre que possivel, desde quando e assinante. 

--------------------------1 

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

de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigrac;ao. Para o efeito, 

envio a importancia de ............ $ ...... ( .......................................... ) 

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

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

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

PAiS ......................................................................................... . 

Preencha este cupao, recorte-o pelo 
tracejado e envie-o, juntamente com 
a ~portancia respectivd para: 

SECRETARIA DE ESTADO 

DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

E DA EMIGRA<;AO 

Palacio das Necessidadcs, t.• Piso 

Largo do Rilvas 

Lisboa-Portugal 



NOVO REGENSEAMENTO 
ELEITORAL 

--

--

SE TEM 18 ANOS OU MAIS 
e nao esta abrangido pelas incapacidades 

previstas na lei 

DEVE RECENSEAR-SE 
(mesmo que se tenha inscrito no 

recenseamento anterior) 
Para tal deve dirigir-se a comissao 

recenseadora da zona onde reside 
habitualmente 

AS COMISSOES RECENSEADORAS 
FUNCIONAM: 

em Macau: 

nas Camaras Municipais 
no estrangeiro: 

nos postos consulares ou embaixadas 

NAO SE ESQUE<;A QUE E NECESSARIO 
LEV AR 0 BILHETE DE IDENTIDADE OU 

PASSAPORTE 
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