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DESTINOS Horas (TMG) 
FrequCncias C. onda DESTINOS lloru(TMG) 

FrcquCnci as C. onda 

I Kihl (tnCHOS) (KIIz) (mt"HO $) 

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

(Segunda·leota a s~bado) 
( Segunda·leora a s~bado) 17880 16 

19.30-20.00 
15340 19 

14. 30·18.00 21700 13 17880 16 
(Domingos) 00. 00·02. 30 11875 25 

(Dom1ngos) 11.30·12.00 
21700 13 
17 880 16 

£stados Unldos da Am~ri ca, 
01.00·03.00 11935 25 

Canad~ e Frota sacalhoei ra (Leste) 6025 49 15 340 19 
18.45-19.30 17 880 16 

( To1os os dias) (Oeste) 03 30·05.00 11935 25 14. 30· 18.00 21700 13 
6025 49 

6025 49 Mocambique 12.00· 12.30 
21700 13 
17880 16 

Europa 04.00·06.00 6185 48 (Segunda·leua 3 s~b3do) 

(Segunda 3 sexta·leir3) 9740 30 20.00 ·20.30 15340 19 

18.30· 20. 30 6025 49 
17 880 16 

9740 30 
(Dom1ngos) 12.00· 12.30 

21 700 19 
6025 49 17 880 16 

( Domi n~os e s~b3dos) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 
9740 30 19.30·20. 15 17880 16 

18. 30· 20.30 6025 49 14.30· 18.00 21700 13 
9740 30 

~acau. Timor e Austr,lia 09.55·10.55 21700 13 Guin~ c Cabo Verde 13.30· 14.00 21495 13 
(Segunda·leua a s~bado) 21735 13 (Segund3·1eir3 3 sab3do) 20.30·21.00 15125 19 

!Domingos) 09.25- 10.55 
21 700 13 ( Dom1ngos) 13.30·14.00 21495 13 

21735 13 20.15·21.00 15 125 19 
14. 30 ·18.00 21700 13 

s. Tom~ e Principe 11.00·11.30 
21700 13 

(Segund3·1eir3 a sab3do) 17880 16 India (Segunda·leH3 3 sabado) 15.00·15.45 17 895 16 

19.00·19.30 15340 19 Brasil 22. 30·01.00 9635 31 

17880 16 (Segund3·1eira 3 sab3do) 11840 25 

IDom1ngos) 11.00·11.30 
21700 13 21700 13 
17880 16 (Domingos) 14. 30 · 18.00 15 125 19 

18.00·18.45 17880 16 9635 31 
15340 19 22.30·01.00 11 840 25 

14.30·18.00 21700 13 
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Capa: 

Montagem a partir de uma fo
tografia retratando mestre Jose 
Malboa - quando exec:otava, 
ao ar livre, um dos seus 6ltimos 
trabalhos - e da reprodu~o de 
cO Fado:., um dos mals cele
bres quadros do artlsta. 

0 suplemento sobre a obra de 
Jose Malhoa, que publicamos 
oeste n6mero, teve a eolabora
~lo do Museu de Jose Malhoa 
(Caldas da Rainha) e do Mu
seu Naclonal de Arte Contem
porinea (Lisboa). Queremos 
agradeeer todo o apoio tecnieo 
e documental que nos foi pres
tado pelas Dr.•• Maria Teresa 
Seabra Cancela (MNAC) e Ma
tllde Tomas do Couto (MJM), 
e pelos Est6dios Mario Novais 
(Usboa). 

Colabora~o fotogrifica : 

Agenda ANOP; cA Capitab; 
Correlos de Portugal; cDI:8rio 
de Notlcian; EstUdios Mario 
Novals; lnstltuto Portugues de 
Cinema; Museu de Jose Ma
lhoa e Museu Naciooal de Arte 
Contemporlnea. 

Miguel Torga: 
50 anos de vida literaria 

«( ... ) E aqui estou, a contemplar a minha condi~o 
de letrado e a perguntar a mim mesmo se atraves de um 
simples verso do nosso Pamaso, como urn campooes 
atraves de uma aDteira do seu fumeiro, fui capaz de assu
mir toda uma ancestralidade civilizacional; se, ao ler uma 
pagina da H~oria Tnlgico-Maritima, ela desencadeou no 
meu espirito a vivencia de uma trajectoria cultural em que 
o geruo da lingua se reconh~ nos sucessivos elos da 
cadeiu. Este um significativo extracto da aloco~o que 
Miguel Torga pronunciou durante a sessiio em que foi 
publicameote homeoageado pela passagem do 50.0 aniver
Siirio da sua actividade de escritor e poets, e que coostitui 
-..n dos temas em destaque MSte n6mero. 
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PRIMEIRO
-M.INISTRO 

ENTREVISTADO POR 
<<A CAPITAL>> 

0 Primeiro-Mioistro, prof. Mota Pinto, 
em eotrevista coocedida ao vespertino 
cA Capitallo, abordou qucstoes de grande 
importiincia para a vida oacional, nomca
dameote as rcla~es entre o Excutivo que 
dlefia e a Assembleia da Republica, a re
visio constitucional, o acordo com o 
Fuodo Mooctario Intcrnacional, a entrada 
no Mercado Comum, o problema da habi
tario c a crisc no sedor das pcscas. Acen
tuando ser possivel cempreender uma rela
tiva regcncra\'iiO da vida cconomica, social 
c politica portugues:uo, Mota Pinto afir
mou, a dado passo, que estava firmemente 
decidido a levar a cabo as tarefas de re
construfiio do Pa is, atraves de uma con
duta rcalista e reformlsta. Aprcseutamos, 
a seguir, algumas passageos dcssa entre
vista a cA Capitab - a primeira a ser 
concedida pelo Primeiro-Ministro a urn 
orgllo da imprensa portugucsa, apos a en
trada em funfi'Oes do IV Govemo Cousti
tucional. 

Em resposta ft primcira pergunta formu
lada por Francisco de Sousa Tavares, di 
rector de «A Capital», sobre as rela~oes 

entre o Govemo e a Assembleia da Re
publica e a possibilidade de uma verda
deira ac~o governamental, o Primeiro
·Ministro rccordou as linhas de for~ do 
programa governamental e enumerou os 
seus objectivos bAsicos: «Tentar promover 

uma politica de aumento da produ~o e 
mais globalmente de desenvolvimento, 
pressuposto realista e imprescindivel de 
uma efectiva justi~ social, que e tambem 
outro objectivo da ac~o governativa; 
procurar realizar no quotidiano a ideia do 
Estado de direito democrntico; contribuir 
para urn revigoramento da conscicncia da 
idcntidadc nacional». 

Mota Pinto apontou em seguida os 
meios adequados para alcan~r estes objec
tivos - «uma politica ccon6mica realista, 
niio demag6gica, de cunho reformista ( ... ), 
uma politica de come~o de ataque dos 
males que en(erma a nossa vida econ6-
mica» - c acrescentou ainda urn outro 
mcio, estc situado no plano estritamente 
politico: «Dentro do rcspcito pela legali
dade e pelos direitos fundamentais dos ci
dadiios, criar a ideia de que a soberania 
dos 6rgaos de Estado e uma componente 
indispensAvcl da vida dcmocrAtica». 

A prop6sito do neccssArio rcfor~ da 
consciencia da identidade nacional , o Pri
mciro-Ministro cspecificou que o JV Go
vcrno prctcnde «por uma ac~ao adcquada 
na educa~o {por exemplo, curriculos e 
programas escolare.s), nas ac~es de ex
tcnsao cscolar, na difusao cultural junto 
dos emigrantcs. na politica externa, etc., 
contribuir para uma rcfor~ saudAvel do 
scntimento nacional, pondo em relevo de
signadamente os valores vitais, humanos, 

sociais e culturais do povo ponugues. na 
sua traject6ria hist6rica». 

Manter contactos com as for~as politicas 

Prosscguindo esta entrevista, Sousa Ta
vares interrogou Mota Pinto sobre a possi
bilidadc de se executar urn programa de 
fundo como o que acabara de apresentar, 
nas suas linhas gerais, com urn Governo 
apenas tolerado c nao apoiado claramentc 
pela Assembleia da Republica, tendo o 
Primeiro-Ministro respondido, designada
mente, o seguinte: «Este Govcrno vai man
ter, de uma forma regular, contactos com 
as for~s politicas representadas na Assem
bleia e, em particular, com as for~as que 
nii~ tomaram uma atitude inviabilizadora 
da sua existencia. Nestcs contactos muitos 
cquivocos se podcriio desfazcr, muitas arcs
tas se podcm arrcdondar, muitos falsos 
problemas se poderiio atalhar antes de se 
agudizarcm ( ... )». «Porque fomos inves
tidos nesta fun~o». continuou Mota Pinto. 
«estamos dccididos a assumi-la, seja qual 
for o seu peso. Quais siio as condi~es 
que eventualmcnte podcriam conduzir a 
uma ccssa~o de actividades do Govcrno? 
EstA implicito na sua pergunta. Respon
der-lhe-ei: desde logo os mecanismos cons
titucionais. Ou n6s tomamos a iniciativa 
de solicitar urn voto de confian~ . o que 
nao constitui objecto de ncnhum compro-
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misso assumido, ou ha dois votos de cen
sura, intervalados de urn m&, aprovados 
pela Assembleia, ou o senhor Presidente 
da Republica toma a iniciativa de exonerar 
o Governo». 

cA Lei Eleitoral e um diploma vasto» 

Uma outra questao abordada - a lei 
eleitoral recentemente vetada pelo Presi
dente da Republica -, mereceu a Mota 
Pinto este comentario: «A lei eleitoral e 
urn diploma vasto e portanto com muitos 
aspectos. Urn aspecto que esta certamente 
subjacente a sua pergunta e o da regra 
de proporcionalidade. Esta regra tern 
assento constitucional. Nao e apenas uma 
regra de legisla~o ordinaria. ll: bern sa
bido que o sistema proporcional conduz 
a uma certa fragmenta~o em numerosos 
grupos parlamentares. Entre n6s, alias, 
essa fragmenta~o nao atingiu, verdade se 
diga, os extremos de uma pulveriza~o. 
apesar de nao haver entre n6s regras como 
a famosa regra dos 5 por cento que os 
alemaes tern para impedir a prolifera~o 
de pequenos partidos. 0 que se verifica 
e que se torna dificil o aparecimento de 
uma for~a com maioria que assegure apoio 
estavel e coerente a uma ac~o governa
tiva ( . .. ). Outro aspecto e o da origem 
das candidaturas ser s6 a iniciativa dos 
partidos ou poder ser tambem outra. E 
claro que a possibilidade de candidaturas 
por grupos de independentes ou por asso
cia~oes, e nao s6 por partidos- a nao 
monopoli:.:a~ao partidaria da iniciativa na 
proposi~o das candidaturas - e a solu~iio 

0 Primeiro·minislro, prof M ala Pinlo, ao ser e111revis1ado pelo direc
IOr de " A Capila/JJ, dr. Francisco Sousa Tavares (a direila) 

que corresponde aos corolarios mais com
pletos da ideia democratica». 

A revisiio constituciooal 

Ao referir-se a prepara~o da revisiio 
constitucional, o Primeiro-Ministro acen
t~aria : «Para ser realista eu tenho de dizer 
que se algum papel desempenharmos- e 
niio se trata aqui de urn intento delibe
rado, podera ser urn resultado - nao e urn 
papel directo, mas e urn papel indirecto. 
Porque? Quem vai ter a responsabilidade 
da revisao constitucional sera a Assembleia 
a eleger ( . . . ) Sera a A.R. com poderes 
constituintes que ira decidir o problema. 
E, portanto, serao os deputados que Ia 
estiverem. e os partidos com os seus pro
jectos quem ira ter urn papel decisivo e, 
naturalmente, o povo portugues ao dar a 
sua preferencia a este ou aquele projecto». 

0 acordo com o FMI 

0 director de «A Capital» interrogaria 
depois Mota Pinto a prop6sito do acordo 
com o Fundo Monetario Internacional 
(FMi), tendo o Primeiro-Ministro respon
dido que «o acordo com o FMI pode ser 
visto por dois angulos». E acrescentou: 
«Por urn !ado, ele correspondeu a uma 
necessidade de obter uma especie de certi
ficado de credibilidade na esfera das rela
~oes financeiras intemacionais. As coisas 
siio o que sao. Para obter credito externo 
foi necessario esse certificado de credibi
lidade. Era necessario- e e- credito ex
terno, para cobrir o defice da balan~ de 
pagamentos correntes ( ... ). Ha ainda outro 
angulo a considerar. Qual e o conteUdo do 
acordo e da carta de inten~oes ao Fundo. 
Ora os pontos acordados- e nao foi este 
Governo que escreveu a carta de inten~oes 



ou fez o acordo - em mat~ria de «pia
fonds» de credito, de limites para 0 de
fice ors;amental e para o d6fice da balans;a 
de pagamentos corrcntcs, sao m~todos clfls
sicos de luta contra a inrJas;iio, de dcfcsa 
das reservas de ouro e divisas e de inci
tamento a uma actuaC(iio produtiva em vez 
de uma actuaC(iio impondcradamcnte con
sumidora. Estc Governo introduziu nesta 
materia uma nota espcclfica, que e a de, 
nesse corredor estreito, acentuar ao mfl
ximo uma perspectiva e uma orientaC(iio 
desenvolvimentista, em vez de caminhar 
com um esplrito pessimista e concentra
cionista». 

A entrada no Mercado Comum 

... A pergunta sobre a preparacrao politica 
que antecede a nossa eventual entrada no 
Mercado Comum e sobre a correspondente 

NAO PRETENDEMOS • --~ ...J. 

QUE NOS BATAM PALMAS 
r:;.~ --· .,. .. 
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necessidade de adaptar a nossa economia 
as condis:Qes europeias de mercado, o Pri
meiro-Ministro respondeu que o «equili
bria no dominio ecoo6mico» era uma 
questao prioritaria, sendo «necessflrio que 
uma serie de pontos ambiguos e bloquea
dores de uma economia saudflvel sejam 
csclarecidos». «A nossa economia», disse 
ainda Mota Pinto, «e, nos termos consti
tucionais, uma economia de duplo sector
-publico (estatal e cooperativo) e privado 
- mas deve ser uma economia em que 
niio haja privilegios para qualquer empresa 
ou sector, mesmo de natureza publica, pri
vilegios agressivos para os outros opera
dares econ6micos. Devc ser uma cconomia 
onde se cumpram leis que jfl foram apro
vadas, mas cuja execus;ao tern estado de
morada (como a lei das indemniza~oes, a 
lei da reforma agrflria, a lei delimitadora 
dos sectores publico e privado) e uma 
scrie de outras medidas que podem presti
giar o sector publico, o qual tern urn pa
pel importante no sistema econ6mico que 
o Mercado Comum conhece». 

0 problema da babita~o 
e a crise nas pescas 

Nesta longa entrevista foram ainda 
abordados outros problemas de particular 
imponancia para a economia nacional. 
Dcpois de se ter referido ao sector pu
blico, «cuja actuas:iio tern sido bastante 
deficiente» no que diz respeito ao pro
blema da habitas:iio, conforme sublinhou, 
Mota Pinto pronunciou-se sobre varias 

questoes com a actividade das empresas 
privadas do sector, afirmando a dado 
passo: «0 Govcrno tern dois instrumentos 
fundamcntais de actuas:ao. 0 primeiro e 
uma politica de terrenos, de cr&lito e fis
cal, que possa ser associada com uma poli
tica de rendas condicionadas. 0 outro ins
trumento, este ligado, digamos, a urn es
quema niio jfl de rendas condicionadas, 
serfl uma revisiio da legislaC(iio relativa ao 
inquilinato e em particular fls rendas de 
casa». 

Rcfcrindo-sc, mais adiante, fl situaC(iio 
existcntc no sector das pescas, o Primeiro
-Ministro disse: «Esse problema e de 
grande importiincia. As pescas devem cons
tituir urn campo com uma contribuicrao 
fundamental para a economia portuguesa 
c as 200 mi lhas maritimas, que definem 
a zona econ6mica exclusiva, fornecem urn 
elemento decisivo para a cria~iio de urn 
programa nacional de pescas, cuja con
clusao esta a ser estimulada no Ministerio 
da Agricultura e Pescas». 

A terminar, o prof. Mota Pinto falou 
sobre os grandes projectos de Sines e de 
Alqucva. anunciando, quanto ao primeiro, 
que o Consclho de Ministros decidira es
perar pclo relat6rio da comissao de inque
rito, relativo aos estragos verificados no 
molhe, para tomar, muito proximamente. 
uma decisiio global. Sobre o caso do Al
queva, o Primeiro-Ministro considerou 
que «os dados do problema siio muito di
ferentes», pelo que, «neste caso, a decisiio 
que se tomar, sera uma decisao de raiz, 
uma decisiio muito mais livre».• 
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No passado mes de Janeiro, e com ma· 
nifesto interesse dos utentes, entrou em 
vigor o novo Codigo Postal que permitiri 
a mecaniza~o dos servi~os de correio. 0 
novo sistema que ja se pratica em quase 
todos os paises da Europa e em outras 
partes do mundo, sendo ja conhecido pela 
maior parte dos portugueses residentes no 
estrangeiro, visa racionalizar a distribui~o 
da corrcspondencia que circula entre os 
tres milhocs e 700 mil domicilios exis
tentes no Pais, e ainda reduzir os custos 
de produ~iio da emprcsa publica CIT. 

Nos primeiros dias de Janeiro, iniciou-se 
a opera~ao de lan~mento do novo C6digo 
Postal que se iqsere na renova~o dos 
processos de gestao e de metodos de tra
balho dos Servi~os Postais portugueses c 
tern como objectivo ultimo «abrir as por
tas» ilquilo que, segundo se preve, sera 
n correio do ano dois mil. 

As razoes de ordem econ6mica e de 
ordcm opcracional que estao na base desta 
decisao. relacionam-se com a grande quan
tidade de objectos postais - dois milhoes 
de cartas distribuidas diariamente - que 
sao tratados pela empresa c exigem muitas 
opera~es, a maior parte delas feitas ma
nualmente. 

A mecaniza~o dos servi9os, estende-se 
as seguintes areas: 

- prepara~o das cartas, em que alem 
do equipamento utilizado habitualmente, 
serao emprcgues cinco maquinas SFO 
(separadoras-faceadoras-obliteradoras) para 
scparar as carta.s, colocar a face de cada 
urn para cima e carimbar o selo; 

- indexa~o , onde serao utilizados dois 
tipos de equipamento (de indexa~o e de 
video-codifica~o) para permitir a leitura 
e a divisao automatica da correspondencia; 

- divisao da correspondencia, a operar 
por uma maquina que alcan~a urn ritmo 
de 25 mil cartas por hora, lendo o c6digo 
impresso anteriormente em barras fluores
centes e div idindo o correio pelas locali
dades a que se destina. 



0 que e o COdigo Postal 

0 novo C6digo Postal ~. muito simples
mente, um sistema que visa facilitar a iden
tifica~o do centro distribuidor de correio 
a que a carta e destinada, atraves de um 
numero convencional previamente estabe
Jecido. A partir de agora, esse numero de 
quatro algarismos passa a fazer parte da 
dircc~o, ta l como o nome da rua, o nu
mero da porta e a localidade. Esse numero 
de c6digo escrever-se-a antes do nome da 
localidade a que a carta se destina e do 
nome da localidade de onde e remetida. 

Para alcan~r este objectivo. o Pais foi 
dividido em nove zonas que incluem os 
A9ores e a Madeira. 0 primeiro numero do 
c6digo corresponde a uma dessas nove 
zonas, e os outros dois numeros scguintes 
indicam o concelho onde esta instalado o 
Centro de Distribui~o Postal (COP). 

A Lisboa e Porto, destino principal dos 
quase dois milhoes de objectos postais que 
o. CTT movimentam diariamente, foi atri
buido um c6digo urn pouco diferente: 
aquelas cidades foram divididas em zonas 
identificadas com nurneros faceis de deco
rar e de indexa~o simples. Lisboa, por 
cxcmplo, que movimenta um milhao de 
canas por dia, sera identificada pelo alga
rismo I, e como estft dividida em 10 zonas, 
o seu c6digo podera variar entre 1000 e 
1900. 

A utilidade do novo sistema 

A possibilidade que o novo sistema ofe
rece, de manusear, no curto espa90 de qua
tro horas, um total de cerca de dois milhoes 
d~ canas, trarft grandes vantagens para o 
publico que utiliza os servi90s dos cor
reios. Paralelamente, os trabalhadores da 
empresa verao as suas tarefas facilitadas, 
resultando dal uma maior rapidez nas ope
ra9oes de encaminhamento da correspon
dencia e a certeza para o publico de que 
as suas cartas chegarao mais cedo aos 
respectivos destinos. Alem disso, estas 

-

••• 
vantagens permitirao ainda que a empresa 
consiga uma explora~o mais rentavel , 
pois, como e do conhecimento publico, os 
servi90s dos correios sao altamente defici
tftrios. 

Os portugueses tem agora todo o ano 
de 1979 para se adaptar ao uso do novo 
c6digo postal. A correspondt:ncia com a 
direc9iio «escrita a antiga», n11o sofera, por 
enquanto, atrasos em rela9ao a que uti
lizar o novo c6digo desdc j{l. 

As centrajs automat icas 

Para que este novo sistema alcance a 
eficllcia prevista, a mecaniza9lio das tarefas 
f: indispensavel. Por tal motivo se montou 
no Porto a primeira centr.tl de distribui~o 
semi-automatica de correspondcncia, cs
tando programado que em mcados do cor
rente ano entre em funcionamento a de 
Ltsboa (em Cabo Ruivo, onde estft a ser 
construida uma central totalmcnte nova) 
e no come90 do ano que vem a de Coim
bra. 

Resta ainda acrescentar que o projecto 
do novo c6digo surge na continua9lio de 
uma regra adoptada pela empresa em 
1973. a qual impunha o uso de sobrescritos 
de tamanho normalizado, e que o seu 
lan~mento foi preparado por reunioes de 
esclarecimcnto com os 40 mil trabalha
dores dos CIT e atrav~s de muitas ac~oes 
de propaganda atraves da distribui9lio de 

cartazes c autocolantes e de anuncios na 
imprensa, radio e televisao. 

0 investimento total , que inclui a com
pra do equipamento a uma empresa fran
cesa cscolhida em concurso intemacional 
e a forma~o de pessoal , ronda os 250 mil 
contos. 

Novo terminal ferroviario-postal 

A moderniza~o abrangera ainda a cons
tru~o do ja referido novo terminal ferro
viario-postal de Lisboa, na zona de Bei
rolas (Cabo Ruivo), emprendimento com 
uma area aproximada de 40 mil metros 
quadrados. 

Esse terminal de Beirolas dispora de urn 
ramal ferroviario pr6prio com estaciona
mcnto de carruagens e permitira abandonar 
a garc de St.• Apol6nia, onde a carga e 
dcscarga ~e faz precariamente. 

Com esta moderniza9iio, a rede primaria 
de transpones postais podcr{l ter maior 
produtividade, com uma consequente redu-
9iio do esfor~o fisico dos trabalhadores. 
Para isso, concorrera ainda a apreciavel 
aproxima9ao da futura Esta9lio Central de 
Corrcios (em Cabo Ruivo) e das novas 
instala~oes dos Transportes Postais, em 
Pinheiro de Fora. Neste local ficara ins
talado o parque de estacionamento para 
uma frota de 200 veiculos, as oficinas, a 
esta~o de servi90 e os escrit6rios dos 
Transportes Posta is de Lisboa • 

C6DIGO POSTAL 
melo camlnho andado 
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A INDUSTRIA DO MOBILIARIO 
A industria de mobiliario atingiu uma 

fase de grande dcsenvolvimento nos ulti
mos tempos. Contudo, esse crcscimeoto 
demasiado rilpido e que partiu de uma 
industria quase confinada, tradicionalmeo
te, ao artesanato, esta na origem das ac
tuais dificuldades ccon6mico-fiinanceiras 
scntidas pelas empresas do ramo. Ao 
mesmo tempo, porem, e fruto dessa ex
pansao, aumentaram as exporta~oes de mo
biliario e diminuiram as importa~;oes. 

Urn dos sectores industriais mais em 
foco, ultimamente, e o do mobilifuio, que 
engloba as act ividades de produ~o de m6-
veis domesticos, escolares, de escrit6rio, 
recintos para espectaculos, estabelecimen
tos comerciais e ainda madeiras para cons
tru~ao e outros fins. Para comprovar o 
facto, basta lembrar os certames ultima
mente realizados e que nao s6 chamaram 
a aten~ao do publico para a moderniza~o 
do sector, como tambem evidenciaram o 
born gosto, a criatividade e a perfei~ao 

executiva atingida nos anos mais recentes. 

Evolu~iio do sector 

A produ~o de mobiliario tem crescido 
de modo significative e regular nos ult i
mos anos e o seu valor total passou de 
900' mil contos em 1971 , para mais de 
tres milhoes em 1975 e quase 4.5 milhoes 
de contos em 1976. 

Esta evolu~o poderia ter sido ainda 
mais re1evante, se nao se verificasse uma 
grande dispersao e reduzidas dimensoes 
nas unidades de produ~o do sector. Real
mente, as fabricas, cerca de 770 em fins 
de 1976, empregando urn conjunto de 
cerca de 30 mil trabalhadores, concentra
vam-se em varios distritos (Lisboa, Santa
rem e Aveiro), mas a grande maioria si
tuava-se sobretudo em Braga e no Porto, 
zonas estas que detem 60 por cento do total 
das empresas. Quanto a dimensao das uni
dades fabris, acrescente-se que a pequena 
empresa, com menos de quatro trabalha-

dores, abrange 43 por cento do total das 
empresas existentes. 

0 crescimento demasiado rapido que se 
vcrificou teve efeitos negatives na maioria 
das empresas, apontando-sc como causas 
da instavel situa~ao econ6mico-financeira 
as seguintes: a falta de capitais pr6prios, 
que obriga a recorrer a capitais a1heios 
onerados com altas taxas de juros; a falta 
de uma organizas;ao comercial impulsio
nadora que corrija a deficiente organiza
~ao e gestao das empresas; e, por fim, a 
deficiente forma~o profissional do pessoal 
e a decrescente taxa de vendas, resultante 
d • descida do poder de compra. 

Exporta~iioflmporta~iio 

A exporta~o dos bens produzidos ncste 
sector tern registado urn crescimento irre
gular, mas tudo indica que se estabi-
1izara num futuro pr6ximo. Assim, o va
lor exportado desceu de 43 mil contos 
(em 1971) para 28 mil (em 1972) e 39 mil 
(em 1976) subindo para 71 mil contos em 
1977. 

Quanto a importa~o, deu-se 0 fen6meno 
inverso: tendo subido de 1971 a 1974 (de 
78 mil para 275 mil contos), os valores 
diminuiram apreciavelmente em 1976 e 
1977 (para 185 mil e 134 mil contos, res
pectivamente). 

Os indicadores das trocas comerciais do 
mobiliario de madeira confi rmam esta 
melhoria: em 1977, a exporta~o ultra
passou os 34 mil contos (urn aumento de 
19 mil contos em rela~o ao ano anterior) 
e as importas:oes desceram de 49 mil con
tos em 1976, para 26 mif contos em 1977. 

Os nossos melhores compradores, que 
se tern mantido na tabela, sao, actualmen
tc, os Estados Unidos, Ioglaterra, Alema
nha Federal, Franya e Belgica, e ainda as 
novas repub1icas de Cabo Verde, Angola 
e Guine-Bissau. 

Entretanto, o F undo de Fomento de Ex
porta~o tem-se esfors:ado por evitar os 
estrangu1amentos verificados na produyao 
e comercializa~ao dos produtos, desenvo1-
vendo actividades que proporcionam con
dis:oes para as empresas superarem algu
mas das dificuldades atras mencionadas. 

Para implantar os nossos m6veis nos 
Estados Unidos, urn grupo de vinte e uma 
empresas, responsaveis por metade da pro
du~o naciona1, constituiram-se em socie
dade comercial e viio exportar conjunta
mente para aquele pais. A nova sociedade 
(denominada IMP-Comercio de Mobi
liario de Portugal) concretizou uma poli
tica de exporta~o que ,individualmente, 
as empresas niio conseguiam praticar e ins
talou-se ja nos Estados Unidos, atraves de 
uma rede comercial propria, para impor· 
ta<;:iio e exporta~o de mobiliario dos seus 
associados e de artigos complementares. 

Segundo o contrato assinado entre o 
Fundo de Fomento de Exporta~o e a 
I MP, esta sociedade propoe-se a1cans;ar as 
seguintes metas nos mercado americano: 
urn mi1hao de d61ares em 1979, 2,5 mi1hoes 
em 1980 e 3,5 mi1hoes de d61ares em 1981. 

Urn outro acordo foi tambem assinado 
entre o Fundo de Fomento de Exportayao 
e a fabrica Os6rio de Castro (FOC), vi
sando o 1anyamento de mobi liario nacional 
nos mercados da Comunidade Econ6mica 
Europeia.• 
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0 PLANO NACIONAL DE TRANSPORTES 
Os in6meros problemas que 

se colocam a nivel nacional no 
sector dos transportes, exigem 
que sejam tomadas medidas 
imediatas que garantam o pro
gressivo saneamento {inanceiro 
das empresas publicas do sec
tor. Para normalizar esta situa
~o. foram conccdidos alguns 
subsidios as empresas em causa 
e iniciou-se a elabora~o do fu
turo Plano Nacional de Trans
partes que o Banco Mundial 
financia, tal como foi noticiado 
em numero anterior. 

0 montante dos prejuiz.os 
acumulados pelas empresas do 
sector publico dos transportes, 
rondou att final do ano de 
1977, os 17 milhoes de contos, 
cabendo metade deste valor a 

governamentais as referidas em
presas publicas. 

Encontra-se presentemente 
em prepara~o uma importante 
medida oeste dominio - o Pla
no Nacional de Transporte.s
que o Banco Mundial se dispos 
a financiar, atraves de urn em
prestimo de urn milhlio de con
tos. 

Estc Plano, cuja elabora~o 
foi cntregue a duas empresas 
estrangeiras, vira a ser o pri
meiro instrumento que englo
bara todos os gtneros de trans
pones, desde o rodoviftrio ao 
ferroviftrio, passando pelo ma
ritimo costeiro e pelo aereo in
terno, excluindo-se apena.s os 
transportes que cobrem a area 
urbana. 

introdu~o de urn sistema de 
contabilidade analltica, urn pla
no de conserva~iio de estradas 
e ainda o plano de rentabili
dade ferrovia ria da CP. 

As solu~oes a apresentar te
rlio de incidir sobre os cinco 
anos imediatos a data prevista 
para a entrega do Plano, que, 
por outro !ado, dara tambem 
indica~oes sobre a configura~o 
da rede de transportes para os 
dez a nos segui ntes. 

0 sector empresarlal do Estado 

Para pcrceber melhor a difi
culdade da situa~o. sera opor
tuno lembrar o seguintc. 0 sec
tor est:\tal dos transportes e 
comunica~es, porque abrange 
75 por cento do equipamento 
nacional dos transportes, e dos 
sectorcs empresariais do Esta
do, aquele que, sendo o maior, 

Os transpones aereos Infernos poderiio vir a tu uma importancia e um desenvolvlmento crescentes, a {l i
ve/ regional 

CP, Carris e Rodoviftria Na
cional. 

Previa-se que a situa~o me
lhorasse no 6ltimo ano devido 
aos ajustamentos tarifflrios, 
mas, possivelmente, os resul
tados negativos da explora~o 
vao ultrapassar os II milhoes 
de contos, o que obrigara a 
atribui~o de novos subsidios 

Para alem disso e pelo que 
se conhecc, esse Plano, que le
varft tr8s anos a ser elaborado 
e cujo custo ronda os 50 mil 
contos, incluira tambem urn 
sub-plano de assist~ncia a Jun
ta Aut6noma das Estradas des
tinado ao aperfei~amento do 
sistema de planeamento das in
fra-estruturas rodoviflrias e a 

regista problemas financeiros 
mais graves. Praticamente, qua
se todas as cmpresas sc encon
travam, ainda hil pouco tempo, 
em colapso financeiro. 

A situa~o. jft de si bastante 
negativa quando as empresas 
foram nacionalizadas, dado que 
a mesma se caracterizava por 
uma degrada~o conhecida das 

unidades produtivas, posterior
mente, com os elcvados encar
gos salariais c o sub-emprego 
da mlio-de-obra, veio a agra
var-se bastante. As suas estru
turas financeiras ainda se tor
naram mais deficientes, mais 
tarde, com a progressiva desca-

pitaliza~o das empresas e com 
a dcsvaloriza~o do escudo. 

Pode apontar-se como exem
plo a Rodoviftria Naciona1, que 
e o resultado da jun~o de vft
rias dezenas de empresas pri
vadas de transportes com enor
mes defices e com frotas de 
autocarros a necessitar de ime
diata substitui~o. 

Na Carris verificava-se iden
tico fen6meno: os autocarros 
da emprcsa tinham uma media 
superior a 14 anos de servi~o 
consecutivo e a maior parte dos 
electricos tinha entre 25 e 73 
anos de servi~. sem esquecer 
que uma centena deles se en
contrava irrecuperavel para o 
transporte. 

Na Transtejo, a media de ida
des dos barcos fluviais era de 
mais de 30 anos, havendo al
guns que rondavam os 60 anos 
de efectivo scrvi~o. 

Serfl, portanto, necessaria 
concluir que se torna urgente 
levar por diante o saneamento 
econ6mico-financeiro das trans
portadoras p6blicas, e concreti
zar outras medidas destinadas 
a ultrapassar a actual situa~o 
negativa .• 
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A EXPLORACAO 
DE PIRITES 

A descoberta de importante 
jazida de · pirites nas aldeias 
alentejanas de Neves - Corvo 
(Castro Verde), chamou a aten
yao, uma vez mais, para a gran
de reserva deste min~rio que 
se situa ao sui do Tejo. Inte
grada n:l faixa piritosa ib~

rica, a referida reserva consti
tui , ao que parece, o maior 
recurso do subsolo nacional. 
Essa imensa riqueza cujas re
servas se calculam em 230 mi
lhoes de toneladas a explorar 
- enorme quantidade quando 
comparada com os 620 milhoes 
de toneladas existentes em toda 
a Europa - podera tornar-se, 
quando explorada, a grande 
alavanca do desenvolvimento 
tecnol6gico, econ6mico e social 
do Alentejo. 

De facto, Portugal possui al
gumas riquezas escondidas no 
seu subsolo que at~ ao presente 
foram indevidamente explora
das. S6 a area portuguesa da 
faixa das pirites, que se estende 
desde Grandola a fronteira , 
abarca quatro zonas que foram 
exploradas por empresas es
trangeiras e multinacionais. 
At~ ao momento presente, a 

explorayao das pirites alenteja
nas, com uma produyao anual 
de 500 mil toneladas, nao pas
sou da fase inicial, podendo 
facilmente atingir-se os dois 
milhoes de toneladas anuais. 
Para alem disso, com a intro
du~ao de tecnologia mais avan
~ada, sera possivel tratar tam
bern as cinzas das pirites at~ 
agora desaproveitadas, conse
guindo-se assim recuperar uma 
certa percentagem de min~rios 
como o cobre, o zinco, a prata 
e o ouro, contidos nas pirites, 
em valor apreciavel. 

Por estes motivos, e segundo 
esta programado, a explorayao 
dos recursos metalicos nacionais 
ira, brevemente, ultrapassar a 
pura e simples extracyao mi
neira e tratamento de concen
trados, para entrar, decidida
inente, na zona da metalurgia, 
isto e, na produ~ao industrial 
dos pr6prios metais. 

A zona de Neves-Corvo 
\ 
~ partir de 1970, o Fundo 

Mirteiro de Beja efectuou algu
mas sondagens na area de Cas
tro Verde, entre as aldeias das 
Neves c Corvo, tendo chegado 
a descobrir uma nova jazida de 
pirites. 0 facto foi depois con
firmado pelos trabalhos desen
volvidos por empresas estran
gei ras especializadas, chegan
do-se a conclusao, depois de 
sondagens realizadas a uma 
profundidade media de 300 me
tros e de analisadas as amos
tras, que o min~rio possui urn 
alto teor de cobre. Os resul
tados obtidos vieram assim con
firmar que se estava perante 
uma jazida de pirites altamente 
rica em cobre e com percen
tagens elevadas de zinco, chum
bo, ferro, prata e ouro. 

Como as analises foram fran
camentc animadoras e demons
travam que a ja:zida de Neves
-Corvo era a inda mais rica que 
as minas de Aljustrel , concluiu
-se que esta regiao de Castro 
Verde constituia a grande espe-

ran~a de explorayao das pirites 
complexas do Alentejo. 

cEntrar na zona da metalurgia» 

Por essa raziio, apesar de os 
resultados serem francamente 
favoraveis, as prospec9oes con
tinuam, para que se possa ava
liar bern o volume dos minerais. 
Mas, ~ intenyao do Governo, 
muito em breve, ultrapassar a 
simples extrac9iio mineira como 
ate aqui acontecia c entrar na 
zona da metalurgia, ou seja, na 
produyao industrial dos pr6-
prios metais. 

A curto prazo, a regiao alen
tejana podera transformar-se e 
passar de rural , apenas, a regiao 
mineira e industrial. Foi certa
mente esta perspectiva que le
vou o cx-governador civil de 
Beja a afirmar quando visitou 
o local de Neves-Corvo: «Esta 
mina podera ser o aranque para 
uma nova epoca de tecnologia 
portuguesa da explorayao mi
neira, pois, o acesso profundo 
devera ser como ja se pratica 
em todo o mundo, uma rampa 
que permita a circulayao de via-

turas desde a superficie ate ao 
ja:zigo». 

0 projecto de prospec~o 

Relativamente aos custos or
~amentados para a prospecyao 
da ja:zida de Neves-Corvo, o 
projecto global preve investi
mentos que ate 1985 andarao 
na ordcm dos 160 milhoes de 
d6larcs (mais de sete milhOcs 
de contos a pre9os corren
tes). Paralelamente, eneontrava
-se em estudo ja adiantado, a 
cargo da Comissao para o Lan-
9ame'nto do Programa do Apro
veitamcnto Integral das Pirites 
(CPP), o alargamento da explo
rayao de Aljustrel, mais ligada 
a produyao adubcira e do acido 
sulfurico c, possivelmente, o 
das minas do Lousal. 

0 desenvolvimento da ex
tracyao racional das pirites 
alentejanas, se possuia ate aqui 
grande interesse, quando ape
nas cram conhecidas as minas 
de Aljustrel, do Lousal e de S. 
Domingos, estas actualmente 
paradas, adquiriu urn peso mui
to maior com a descoberta das 
Neves-Corvo. 

NOVA NOTA E NOVA MOEDA EM CIRCULACAO 
0 Banco de Portugal mandou 

colocar em circula~ao novas no
tas de vinte escudos e uma nova 
moeda de vintc c cinco escudos. 

A nota de vintc escudos tern 
na frente a figura do almirante 
Gago Coutinho, com o fundo 
em tom verde claro, e apresenta 

o scxtante sobre o astrolabio 
na zona central, tendo por cima 
da efigie dois raios triangulares 
de uma rosa-dos-ventos. No 
verso dcstaca-se, na metade in
ferior, a gravura de urn hidro
-aviao com a legenda «1922 

- Gago Coutinho lntCia a na
vcga9ao aerea astron6mica». 
No !ado esqucrdo, estao reprc
sentados, esquematicamente, os 
contincntes sul-americano, afri
cano e europeu, com a indica-

' 
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~o da rota seguida pelo almi
rante na viagem Lisboa-Rio de 
Janeiro, em 1922. 

Segundo consta, o Banco de 
Portugal emitiu 30 milhoes de 
unidades (600 milhoes de es
cudos) das novas notas e urn 
montante de quatro a cinco mi
lhoes de unidades da nova moe
da de vinte e cinco escudos. 

0 motivo do lan~mento des
ta ~rie de notas prende-se com 
o facto de ja se encontrar em 
circulas;iio a quase totalidade 
dos 30 milhoes de notas «Gar
cia da Orta», emitidas em Ja
neiro de 1978. 

a provavel que as notas de 
vinte escudos venham a ser 
substituidas totalmente por 
moedas de vinte e cinco escudos 
att ao fim do ano de 1980 e 
que seja criada uma nova nota 
de cinco mil escudos. 

Nesta altura o total das no
tas em circula~iio, de todos os 
valores, atinge quase os 300 
milhoes de unidades, assim re
partidas: 93 milhoes de notas 
de mil escudos, 30 milhoes de 
500 escudos, 60 milhoes de cern 
escudos, 32 milhoes de 50 es
cudos e 78 milhoes de notas 
de 20 escudos. 

0 APROVEITAMENTO 
DA lEZfRIA GRANDE 

Embora a agricultura portu
guesa niio se encontre naquele 
estadio de evolus;iio que todos 
desejam, ha, contudo, alguns 
projectos de desenvolvimento 
que entraram na fase de reali
zas;iio. Entre esses destaca-se o 
da Leziria Grande, de Vila 
Franca de Xira, que niio e dos 
menos importantes e onde fo
ram introduzidas melhorias 
apreciaveis. 

Muito peno de Lisboa, nos 
terrenos pr6ximos de Vila Fran
ca de Xira, entre os rios Tejo 
e o Sorraia, situa-se uma imen
sa llrea de 13.500 hectares, com 

6ptimas possibilidades agrico
las: a Leziria Grande. 

Antes de 1954, realizaram-se 
nessa area grandes melhorias, 
como as tentativas de enxugo e 
de recupera~o de terras, entre 
1954 e 1958, a conclusiio de 
urn muro de defesa, na exten
siio de 60 km. destinado a pro
tcgc-la das cheias. 

Entretanto, e apesar desse 
muro, do sistema de enxugo 
construldo nessa data e das boas 
perspectivas de escoamento de 
produtos que a localizas;iio da 
Leziria Grande oferece, verifi
ca-se uma serie de outras limi-

ta~es que impedem urn melhor 
desenvolvimento da agricullura 
da area, e que se resumem no 
scguinte: 

- o actual sistema de dre
nagem dos terrenos 6 insufi
ciente; 

- niio ha siste• a de controle 
da toalha freatica e a salini
dade atinge quase 90 por cento 
dos solos; 

- a introdu~o de agua tor
na-se insuficiente, porque e ele
vado o teor de sal nas aguas 
dos rios nas mares altas; 

- a rega e feita por bomba
gem a partir dos canais de en
xugo que siio invadidos pela 
vegeta~o aquatica. 

Por fim, acrescente-se o fac
to de a rede viaria ser pouco 
funcional e insuficiente a dis
tribui~o de energia electrica e 
de agua potflvel. 

0 apoio de tecnicos holandeses 

Para a resol u9iio destes e 
problemas que condi
um melhor aproveita-

mento da Leziria Grande. fo
ram estabelecidos, em 1975, 
contactos com tecnicos holan
deses, por intermedio do Mi
nisterio dos Neg6cios Estran
geiros. 

Das diligencias efectuadas 
resultou urn desenvolvido pro
grama de trabalhos que, con
forme noticiamos na altura, 
compreende estudos de carto-

grafia, de hidrologia, de inves- 11 
tiga~o da toalha freatica, das 
propriedades dos solos, sua uti
liza~o e das redes de drena
gem. A investiga~o relaciona-
-se, por outro lado, com o de
senvolvimento agricola actual , 
com culturas posslveis e suas 
produ~es, com a organizas;iio 
e a gestiio das empresas e outras 
infraestruturas. 

Um grupo de trabalho 

Segundo estA previsto, as 
quatro fases do projecto cuja 
metodologia inclui a investiga
s;iio preliminar, a planificas;iio, 
a formula~o e a finaliza~o do 
programa, deveriio terminar em 
Julho do corrente ano. 

0 projecto, iniciado em Ju
nho de 1976, esta a ser exe
cutado com o apoio t6cnico e 
a assistencia de urn lnstituto 
holandes. A ~ua direcs;iio cabe 
a urn grupo de trabalho que 
integra tecnicos desse lnstituto, 
dos Ministerios da Agricultura 
e Pescas e da Habitas;iio e 
Obras Publicas. 

Para alem dos fins directa
mente visados no programa -
o aproveitamento da Leziria 
Grande -, importa acrescentar 
que os trabalhos ja realizados 
tern contribuido para a forma
~o de tecnicos ponugueses que 
prestam servi~ naquele pro
jccto e outros peritos que vi
sitam o nosso Pais em busca 
de informa~oes sobre o mesmo 
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CUlTURA 

HOMENAGEM A 

MIGUEL 
TORGA 

A Secrctaria de Estado da Cultura c a 
Funda~o Gulbcnkian promovcram uma 
sessiio comcmorativa dos SO anos de vida 
litcriria de Miguel Torga. Ao acto assis
tiram, entre outras pcrsonalidades, o Prc
sidente da Republic:~, o prcsidente da 
Assemblcia da Republic:~ e o Primeiro
-Ministro, que foram recebidos pclos drs. 
David Mourio-Fcrreira e Azcrcdo Per
digiio, rcspectivamcnte, sccretario de Es
tado da Cultura c prcsidcnte do Consclho 
de Administra~ao da Fuoda~o Gulben
kian. 

David Mounio-Ferreira abriu a scsslio, 
justificando e comcntando a iniciativa da 
SEC, tendo depois vflrios escritorcs e en
saistas proferido breves discursos. De entre 
os oradorcs dcstacamos Sophia de Mclo 
Breyner, Joiio Maia, Jacinto do Prado Coe
lho, Alexandre O'Neill, Ferniio Magalhiies 
c Vasco Gra~ Moura. Finalmente os ac
tores Catarina Avelar c Sindc Filipe dccla· 
maram alguns pocmas do homcnagcado. 

Ao enccrrar a scssiio, Miguel Torga, 
com a simplicidade que lhc tern sido scm
pre peculiar, afirmaria, a determinado 
passo que, tudo fizera «para evitar esta 
homenagem e niio calculam quanto cia me 
aflige». No final, as principais individua
lidadcs prcscntes - pcrtcncentes ao nosso 
meio politico, litem rio e artlstico- cum
primentaram Miguel Torga e fclicitaram
·no pcla passagem destc so.• anivcrsario 
de actividade litcrflria. 

0 contista c o pocta 

A obra de Miguel Torga traz-nos o 
paincl do mundo rural, situado num am
bieote que nos faz lcmbrar os simbolos 
biblicos e mitol6gicos de toda a vida 
agricola: a seiva, a Agua, o vento, o plio, 
o pastor e o pastoreio, estao na sua obra 
como materia poetica. Alguns dos seus 
contos, cuja cstrutura e cxtremamente sin-

tetica, diio-nos no seu dramatismo quase 
rude, exemplos de dignidade e coragem 
simples, existentes no seio dos mais sin
gelos protagonistas. Diz.-se que a pocsia 
de Miguel Torga, a mais bern conscguida, 
se agrupa nos volumes do seu «Diflrio», 
o que e uma verdade. Porem, nunca ela. 
a nosso ver, iguala em vivacidade e den
sidade dramatica a prosa dos seus extraor
dinarios contos, onde atraves de persona
gens quase epicos, a sua filosofia pessoal, 
qucstionadora do mundo e da sociedade, 
dentro de urn angulo· individualista c com 
un• fundo religioso, alcan~ propor~es de 
mcstria impar. 

No entanto, se o contista e grande, niio 
c menor, pese a tudo o que afirmflmos 
atras, o poeta, cuja obra exprime a6s 
mesmas intui~oes do contista, mas de 
modo ao mesmo tempo generico c pessoa
lista, facto que lhe advem daquele tom 
individual em que procura interrogar 
outrem e interrogar-se a si mesmo, sendo 
ela, assim, percorrida por ap6strofes e 
reptos a urn Deus que jamais se visiona 
acima de todas as suposi~es. Trata-se de 
u~ poesia onde, para al~m do mais, se 
reflectem as apreensoes e esperan~s que 
os portugueses tern vindo a sentir nas ul
timas d~cadas. 

cTodo o muodo lhe pertence:t 

Adolfo Rocha, medico, nascido em 
S. Martinho de Anta em 12 de Agosto de 
1907, estreou-se nas letras portuguesas sob 
o pseud6nimo literario de Miguel Torga 
aos vinte e urn anos. Homem esquivo, nada 
dado a mundanices, vivendo aparentemcntc 
alheio a tudo o que o cerca; no entanto, 
por cada obra st,~a que ia saindo, verifi
cava-se que, afinal de contas, esse alhea
mento nao passava de aparcncia e a sua 
obra denuncia a preocupa~o geral, a cspe
ran~ colectiva, a interroga~o que outros 
haviam esgotado, talvei gratuitamente. 
Apaixonado da natureza c do homem, para 
ele os unicos espectaculos dignos de scrcm 
vistos e pcnsados e que constituem Conte 
de toda a sua inspira~o e labor liternrio. 
CAustico e rude frente aos «tartufos siios e 
gordos», mas nem por isso menos J>iSSui
dor do «sentido c6smico de piedade e 
amor» pelos que sao pobres e doentes. 

Universalista Iucido, escreveu uma vez 
que «entre o Oriente e o Ocidente niio 
cscolhe», visto que «todo o mundo lhe 
pcrtence», acrescentando: «Como homem 
e como portugues o que interessa saber e 
quem da a vida mais dignidade e pureza». 

Torga niio tolera o poder do regime de 
ditadura, porque «ele degrada tudo, quem 

o exerce e quem o tolera» e, ainda, porque 13 
ca rasoira da mediocridade nivela a seara 
numa pequenez out6nica», onde as vozes 
sao «O coaxar mon6tono do charco», onde 
«o medo e o oxigenio da respira~o na
cional». 

A sua obra literaria foi e e, a todo o 
tempo, urn libelo acusat6rio «contra todos 
os capitalismos e individualismos de natu
reza possessi va», porque foi e se quer 
semprc «do povo, e pclo povo e niio ha 
for~as humanas que lhe apaguem o ins
tinto da ccpa de onde provem». 

cUm artista, um homem 
c urn revolucionario» 

Vivcndo intensamente o momento ac
tual da socidedac portuguesa, e dimensio
nando cstc com os grandes sucessos mun
diais escrevcu: «0 mundo pasmado a 
olhar o ccu, a espera de ver astronautas 
russos e americanos no seu primeiro abra~ 
estratosfcrico, e eu com todos os sentidos 
postos em Lisboa, fl espcra que urn capitiio 
qualquer decida do nosso destino». 

Destino que clc sempre quis que fosse 
aquilo que declarou solenemente: « 0 que 
eu fui sempre, o que sou e o que serei 
c urn artista, urn homem e urn revolucio
nario. a mcdida em que sou um artista 
qucro urn mundo onde a bcleza seja o 
venice da pirllmide. Na medida em que 
sou homem, quero que nesse mundo os 
individuos sejam livres e conscientes. E na 
mcdida em que sou revolucionario quero 
que a rcvolu~o traga a tona as grandes 
massas c que nunca acabe de pcrcorrer o 
scu caminho pcrpetuo, scm estratifica9oes 
e scm dogmas». 

~ cste, pois, o nobre c6digo moral de 
ac~o que conduz cste cidadiio exemplar: 
o bclo, o bern c a verdade. 

A sua obra literflria foi sempre- e e 
hoje rna is que nunca- o latego contun
dente contra «os individualistas sem res
peito pclos individuos, que atacam niio as 
idcias, os valores, os principios», outrossim 
«3S fcridas de fulano e sicrano que e pre
ciso (azer sangrar, o autor do livro que e 
preciso denunciar, num 6dio mal contido 
pclo triunfo dos individuos, pclas suas vir
tudes, pela sua exisH!ncia». 

Ninguem como Miguel Torga foi con
tra a «autoridade imposta. a ordem por 
canaliza~o. que seriio uteis na constru~o 
de pontes», mas que se revelam «ineptas 
em materia de flora~o humana, mirram e 
matam». E contra o definhamento do espl
rito elc viu sempre «Uti!, s6, realmente, a 
liberdade». • 
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ACADEMIA 
DE MARINHA 

0 Conselho da Revolu~o 
criou a Academia da Marinha, 
em substitui~o do Centro de 
Estudos de Marinha, agora ex
tinto. 

A nova Academia, segundo o 
diploma publicado no «Diario 
da Republica», destina-se a 
«promover e desenvolver os es
tudos e a divulgar os conheci
mentos relacionados com as 
ciencias, as letras, as artes e 
tudo o mais que diga respeito 
'ao mar e as actividades marl
timas». 

Nos considerandos da porta
ria, afirma-se que «a notAvel 
a~o desenvolvida pelo Centro 
de Estudos da Marinha», acon
selhou a cria~ao de um orga
nismo esscncialmente cultural 
de nivel compativel com o 
prcstigio que, nacional e inter
nacionalmente. aquele centro 
granjeou». 

CINOUENTENARIO 
DE «A SELVA » 

Em conferencia de imprcnsa 
rcccntemente rcalizada na Bi
blioteca de Ossela (frente A 
Casa-Museu Ftrrcira de Cas
tro), foi apresentado o progra
ma das comemora~ocs do cin
qucntcnario do romance «A 
Selva», de Ferreira de Castro, 
obra que, cmbora antecedida 
do famoso romance «Emigran
tes», se pode considerar como 
tendo sido a ~ua definitiva con
sagra~o como escritor de cariz 
universal. As comemora~ocs, 

que decorrcrao por todo o Pals, 
abrangem tamb~m. como seria 
natural, o Brasil, onde, alias, 
a a~o do romance ¥! desen
rola, estando marcado como 
periodo comemorativo o que 
compreende o cspa~ entre o 
passado dia 6 de Janeiro deste 
a no e 29 de J unho de 1980. 

«A Selva» foi pubEcada, cfec
tivamente, em I 930, embora a 
data de nascimento, segundo a 

seu tempo declarou o escritor, 
se situe entre 9 de Abril e 29 
de Novembro de 1929. 0 ro
mance abarca um periodo de 
quinze anos, em que Ferreira 
de Castro, emigrante de tenra 
idade em terras de Santa Cruz, 
viveu de perto a experieneia 
do seringal «Paraiso», na Ama
z6nia brasilei ra. Do romance, 
Ferreira de Castro viria um dia 
a dizer: «As selvas, fechassem 
clas o scu mist~rio nas vasti
docs sul-americanas ou verde
jassem, mais permeAveis a luz 
solar, na Asia, na Africa, na 
Occllnia, represent.avam, desde 
hfl muito, urn assunto maculado 

literariamentc. Maculado por 
mil'l,entos romances de aventu
ras, onde a im.agina~o dos seus 
autores, para lisonjear os lei
tores fflceis, ~e pcrmitiria todas 
as inverosimilhan~s. todas as 
incroguencias». 

De facto. Ferreira de Castro 
soube fugir a esta regra da lite
ratura de cordel. 0 seu romance 
univcrsaliwu-se. levando a qua
se todos os rccantos do globo 
a gcsta do trabalho c da luta 
do trabalhador ignorado contra 
factores adversos, alguns im
postos pclo pr6prio homcm 
aqueles que vivcm do SCU CS· 

for~o. A sua prctcnsao foi 

simples: Ferreira de Castro 
quiscra realizar um livro de 
hist6ria singela, onde a pr6pria 
trama fosse o mais natural pos
sivel, talvez sem a exuber§ncia 
a que o leitor de entao se havia 
habituado, mas pleno de ho
nesto testemunho. Cabe bern 
lembrar as palavras que o pro
prio cscrevcu para a edi~o 

comemorativa de «A Selva», 
em 1955: «( ... ) "A Selva", dra
ma dos homens perante as 
injusti~as de outros homens e 
as violcncias da natureza, estava 
dcstinada a ser, desde o prin· 
cipio ao fim, para o seu pr6· 
prio autor, uma pequena his· 
t6ria, uma pcquena parcela da 
grande dor humana, dessa dor 
de que nenhum livro consegue 
dar senao uma pfllida suges
tao». 

Constituindo urn inigualavel 
succsso literArio e de expansao 
da lingua portuguesa, «A Selva:t 
foi editada na Alemanha, Bel· 
gica, Brasil, Bulgaria. Canada. 
Checoslovaquia, Espanha, EUA. 
Fran~ , Holanda, Inglaterra, 
JugoslAvia, ltAiia, Noruega, Ro
m~nia, Su~ia e Sui~, nomea· 
damentc. 

«A Selva» consagra Ferreira 
de Castro como criador de urn 
g~nero literario em que a reali· 
dade, a fi~o e emo~o se fun
dem num todo, numa expressao 
forte que ~. ao mesmo tempo, 
plena de simpatia humana, sua 
caractcristica fundamental. En· 
trc n6s, niio tem sido poucos 
os que apontam Ferreira de 
Castro como um pionciro, an· 
tcrior flqui lo que o mundo das 
lctras vi ria a conhecer com 
Steinbeck e Hemingway, idenli· 
ficando a sua arte com os 
grandcs problemas que agita· 
vam o mundo de entao. 

A Comissao Nacional das 
Comemora¢es, que funciona 
no Liccu Ferreira de Castro 
em Oliveira de Azem~is, pensa 
que as mesmas se ir§o revestir 
do brilho e exito que o escritor 
c a sua obra nos merecem. pelo 
muito que se deve a Ferreira 
de Castro como exemplo de ci· 
dadao digno c eminente perso
nalidade litcraria portuguesa de 
~mbito universalista. 
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Ap6s o seu almejado inicio continuam em bom ritmo as obras de adaptafiio, restauro e 
ampliafiio do im6vel ha tres m1os adquirido para sede do Cemro de Promo{:iio Social «Rainha 
Santa Mafalda» de Arouca. 0 im6veJ compreende um lar, creche, jardim infantil, saliio para pratica 
e aulas de costura e bordado, recinto para ocupayiio de tempos livres e ainda outras instalafoes 
complememares. Segundo tudo leva a supor, a inaugurafiiO deste melhoramemo, que muito alegra a 
populafiiO, esta prevista para Dezembro do ano em curso, em data que se ptmsa proxima do 
30.• at1iversano da agremiafiio. 

ALCOBACA 
FIGURAS E FACTOS 

Por iniciativa conjunta da 
Direc~o-Geral da Ac~o Cul
tural e da Associa~o para a 
Defesa e Valoriza~o do Patri
m6nio Cultural da Regiiio de 
Alcoba~. esteve patente ao pu-

blico uma exposi~o subordi
nada ao tema «Aicoba~- Fi
guras e Factos». 

0 ineditismo desta exposi~iio 
residiu no facto de estar mon
tada, exclusivamente, a partir 
de material cedido pela popu
la~iio, constituindo, assim, urn 
precioso reposit6rio documen
tal relacionado com a vida da 

Porm enor do esta tua tumular de D. Pedro /, no mosteiro de A lcobata 

terra nos ultimos cern anos, a 
qual era focada atrav~s de jor
nais, fotografias, trajos, livros, 
cartas e objectos diversos. 

CASTELO BRANCO: 
VERBAS AVULTADAS 

PARA AS FREGUESIAS 
A Omara Municipal de Cas

telo Branco ira despender mais 
de 207 mil contos em diversas 
actividades a efectuar no cor
rente ano. A edilidade albicas
trense ira efectuar na sede do 
Concelho, durante o ano cor
rente, obras no valor de cerca 
de 55 mil contos, enquanto que 
nas diversas freguesias as obras 
projectadas ultrapassam os 64 
mil contos. 

No capitulo da habita~o, o 
municipio de Castelo Branco 
ira dispender cerca de 31 mil 
contos, destinados a elabora~iio 
do Plano de Urbaniza~o. aqui
si~ao de terrenos e infra-·estru
turas do programa habitac·onal 
do concelho. 

CHAO DA PARADA: 
EMIGRANTES 

APOIAM ASSOGIACAO 
Segundo informou o semana

rio regionalista «Gazeta das 
Caldas», emigrantes portugue
ses residentes nos EUA apoia-

ram a constru~o do edificio e 15 
sede social da «Associa~o Cul
tural e Desportiva Paradense». 
Ainda segundo o mesmo peri6-
dico, nos fins do passado ano, 
na cidade de Elizabeth (EUA), 
os emigrantes originarios de 
Chao da Parada organizaram 
uma angaria~lio de fundos du
rante festa realizada para o efei-
to. 0 saldo foi de 161.752$70, 
quantia depositada, entretanto, 
na conta bancaria desta Asso
cia~lio. Este gesto de solidarie-
dade testemunha, pela sua elo
quencia, quanto sao sensiveis 
aos problemas da sua terra e 
de como, se solicitados para 
coisas concretas, os portugueses 
residentes no estrangeiro sa
bern responder prontamente. 

ESTORIL: 
PALACIO 

DOS CONGRESSOS 
A edifica~ao de urn Palacio 

dos Congresses no Estoril vai 
entrar em fase de abertura do 
concurso para o projecto, com 
posterior adjudica~o da obra, 
inicialmente prevista para o 
Corrente mes de Fevereiro. Este 
emprendimento, que devera 
custar cerca de 50 mil contos, 
constitui a primeira fase de 
concretiza~lio do plano de acti
vidades que a Junta de Turismo 
da Costa do Estoril propoe 
para 1979, e que, entre outras 
actividades e iniciativas, com
prende a recupera~o da estan
cia termal e a constru~o de 
urn complexo de piscinas, em 
Cascais. 0 plano, que promo-

. vera uma s~rie de realiza~oes 

- algumas ja estiio em curse
foi divulgado no decorrer de 
uma conferencia de imprensa 
que decorreu no Estoril. 

Entre as informa~oes pres
tadas pela Junta nesse encontro 
com os jomalistas, salientamos 
a decisiio de efectivar urn Fes
tival lntemacional de Folclore, 
no corrente mes de Fevereiro, 
e uma Feira Internacional de 
Artesanato entre 29 de Julho 
e 2 de Setembro do corrente 
ano, certame a realizar na Feira 
Internacional de Lisboa (FIL). 
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LAGOS: 
I SALAD NAUTIGO 

0 I Saliio N{wtico de Lagos, 
iniciativa do Clube de Vela lo
cal, serfl patrocinado pela res
pectiva CAmara Municipal e 
pela Comissao Regional de Tu
rismo do Algarve, decorrendo, 
no barlavento algarvio, entre 
os dias 17 e 25 de Mar~o pr6-
ximo. 

0 certame ficara instalado 
numa antiga fabrica da Ribei
ra, ocupando Area coberta de 
1.200 metros quadrados. Lagos, 
cidade virada para o turismo e 
desportos nAuticos, vai, pois, 
assistir a mais uma iniciativa 
de promo~o e de grande inte
resse para o desenvolvimento 
da regiao. 

MURTOSA: «AVENIDA 
DO EMIGRANTE» 

Na regiiio de Aveiro, o con
celho da Murtosa deve ser urn 
dos que mais emigrantes possui 
a trabalhar no cstrangeiro, no
meadamente no seio das comu
nidades portuguesas da America 
do Norte, Venezuela e Canada. 
Dai justificar-se inteiramente 
que a CAmara Municipal tenba 
decidido homenagear esses emi-
grantes. • 

Em rcuniiio da edilidade, o 
seu presidente informou que o 
projecto da obra, denominada 
«Avenida do Emigrante», foi 
entreguc a Direc~iio de Equipa
mento de Aveiro, para procedi
mento de todos os tramites 
usuais em tal materia. 

A iniciativa consta do plano 
de obras comparticipadas, o 
qual estA ja aprovado com al
gumas altera~es, tendo sido 
aberto concurso publico para 
este plano urbanistico, com 
uma base de licita~o no valor 
de 7.204.228$00. 

POMBEIRO DA BEIRA: 
CENTRO DE GULTURA 
A 0\mara Municipal de Ar

ganil abriu recentemente con
curso para arremata~o da em-

Muitos tim chamado a 0/hiio a vita cubista . Vila cubista porque as suas IIPICas casas 
aprcsentam a forma de cubos, degencrcscencia em linha recta da arquitectura arabe. Como ja refe
rimos em numero anterior, Olhiio rccebeu, como neulmma outra terra portuguesa, essa curiosa 
heranfa arquitectonica que mantem quase irltacta. Ora, esta localidade orgulhora dos sellS perga
mhlhos e, sem duvida com alguma raziio, apoiada no desenvolvimnzto que a marcou nestas ulcimas 
decadas, decidiu agora, atraves da Assembleia Municipal, aprovar o pcdido de passagem de vi/a a 
cacegoria de cidade. 0 respectivo estatuco fo i, mcretamo, jti euviado a Assembleia da Republica 
pela presidincia da Camara Municipal olhanense, pelo que e provtivel que, a breve tempo, possamos 
noticiar a passagem da vi/a cubista a cidade. 

preitada de constru~o da sede 
da Junta de Freguesia e do 
Centro de Cultura de Pombeiro 
da Beira. 

Com base de licita~o de 
6.242.391$20, esta obra e de 
grande interesse social para a 
freguesia, cujos habitantes de 
M muito vinham sentindo a 
sua falta. 

PORTO: 
INSTALAGAO 

DO MAIOR TELESGOPIO 
DO PATS . 

0 presidente do Instituto Na
cional de Investiga~o Cienti
fica assinou com uma firma 
inglesa urn contrato que permi
tirfl instalar no Porto o maior 
telescopio do Pals, o qual ira 

proporcionar aos astr6nomos 
portugueses condi~oes de tra
balho de nlvel intcrnacional. 

0 novo equipamento inclui 
uma montagcm equatorial e urn 
sistema de controlo para urn 
telcsc6pio de 30 polegadas, ma
terial a instalar no Centro de 
Astronomia da Universidade do 
Porto e cujo valor se eleva a 
5.800 contos. A Funda~o Gul
benkian comparticipou nesta 
iniciativa com urn subsidio de 
I .500 contos. 

AQUISICAO 
DE UMA UNIDADE 

GIRURGIGA «LASER» 
A primeira unidade cirurgica 

«Laser» existente na Peninsula 
Iberica, foi instalada na cidade 
do Porto, na Casa de Saude da 

Boavista. Trata-se de urn bis
turi 6ptico de partlculas para 
utiliza~o na cspecialidade de 
otorrinolaringologia. 

A instala~o desse dispendio
so aparelho fica a dever-se ao 
entusiasmo do dr. Manuel An· 
t6nio Pais Clemente, que du· 
rante cinco anos estagiou nos 
Servi~s congeneres dos Hos· 
pitais da Universidade de Bos
ton, cujo director, prof. Ste
wart Strong, foi o iniciador da 
aplica~o cirurgica com raios 
«Laser» na citada especialidade, 
em 1972. 

Por outro !ado, como tradi
cionalmente vern sendo hAbito, 
o pagamento dos custos de ins
tala~o ficam-se a dever a Fun
da~o Gulbenkian, bern como 
a aquisi~o de urn. microsc6pio 
e de diverso material de endos
copia. 
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SEVER DO VOUGA: 
OBRAS POBLICAS 

Importam em mais de 15 mil 
contos as obras publicas a ini
ciar neste concelho. Entre elas, 
figuram o lan~o de Paraduca ao 
limite do concelho, por Erve
dosa, o tro9o entre a estrada 

nacional 328 e Macida e o que 
vai da estrada nacional 328 a 
Areas. 

VILA DA FE IRA: 
PROMOCAO DO MEL 
Pode-se dizer que as «feiras» 

sao uma autcntica institui9io 
genuioamente nacional, elas su-

Os cantadores de Janeiras, quem ainda se lembra deles? 
Algu11s «teimosos» ainda i11sistem em manter esta tradifiio popular, 
mas viio rareando. Por este motivo foi significativa a decisiio romada 
pela delegafao de Viseu do Fundo de Apoio tUJS Organismos 
Juvenis (FAOJ) de promover um encomro distrital de Cantadores 
de Janeiras no Mosteiro de Salzedas, em Tarouca. 

A iniciativa contou com a participayiio dos grupos que ainda 
exisrem espalhados por varios pontos do distrito e visou a recolha 
e divulgayiio daquele antigo costume popular. 

0 facto deste encomro se ter realizado nos claustros do Mos
teiro de Salzedas teve por objectivo chamar a atmfiio para a 
importdncia e valor daquele monumemo cistercumse onde, in.fe
lizmeme, por {alta das necessarias obras de conseroayiio e restauro, 
esriio em perigo muitos valores artistico-culturais. 

cederam-se aos «ayougues» e 
«fangas» do Portugal medieval, 
tendo sido, desde entao para 
ca, incremento de progresso 
econ6mico, nomeadamente para 
as terras e regioes do interior. 
Mas ha «feiras» e Feiras, como 
soe dizer-se ... Feiras ha que se 
caracterizam pela especifica 
promo~ao que fazem a urn pro
duto, tais como as «Feiras do 
Cavalo», a «Feira do Queijo», 
a futura «Feira da Ceramica», 
a que ja nos referimos em nu
meros anteriores e, nesta or
dem de ideias, a «Feira do 
Mel», que se realizou na Vila 
da Feira. 

A «Feira do Mel» ou «dos 
vinte», em referencia a data, 
supomos, tern como caracteris
tica principal o facto de nela 
ser possivel adquirir o rico ali
menlo que e o mel da regiao, 
tratado por artesaos, eximios 
conhecedores de toda a gesta 
produtiva que ele engloba, alem 
de se terem vendido pelas con
feitarias locais, as tradicionais 
«foga~s» e os «caladinhos». 

VILA NOVA 
DE MIL FONTES: 

CONCLU1DA A PONTE 
SOBRE 0 MIRA 

Em visita de trabalho a esta 
localidade, o ministro da Habi
ta9io e Obras Publicas, eng. 
Almeida Pina, e o secretario de 
Estado das Obras Publicas, eng. 
Mario de Azevedo, assistiram 
aos preparativos da abertura da 
nova ponte sobre o rio Mira; 
ponte que com a sua entrada 
em funcionamento ira contri
buir para a melhoria das co
munica~oes na area de Sines. 

0 emprendimento que custou 
cerca de 285 mil contos, ~
cluindo os respectivos acessos~ 
foi caracterizado nestes termos 
pelo eng. Almeida Pina, em de
clara~es aos jornalistas: «Va
leu a pena o dinheiro que se 
gastou. Este investimento local, 
para alem de permitir a liga9io 
daquela zona urbana, permite 
uma possibilidade de expansao 
das duas margens, o que nao 
acontecia ate agora». 

A nova ponte, cujos traba- 17 
lhos foram iniciados em Marya 

Eng.• Almeida Pina 

de 1975, tern urn comprimento 
de 363 metros e uma largura 
de 13, permitindo velocidades 
da ordem dos 100 km/h ao 
trafego autom6vel sem qual
quer risco. 

VISTA ALEGRE: 
NOVA PONTE 
RODOVIARIA 

Foi inaugurada uma nova 
ponte rodoviaria ligando Vista 
Alegre a Gafanha da Nazare, 
no distrito de Aveiro. A nova 
ponte, que tern 70 metros de 
comprimento por 4 de largura, 
foi construida a expensas do 
Municipio de tlhavo, que con
tribuiu com 30 por cento das 
despesas, e da popula9io local, 
que contribuiu com o restante. 
Atravessando urn dos bra~os da 
Ria de Aveiro, ela vern contri
buir nao s6 para acabar com o 
velho e perigoso processo de 
passagem por barca, como en
curtar em cerca de oito qui16-
metros o trajecto entre a Ga
fanha e Vista Alegre. 
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A CORES 

\ 

REMODELACA()\ 
DO GOVERNO 

REGIONAL 
Em cerim6nia que se realizou 

na cidade de Angra do Herois
mo, perante o presidente do 
Governo Regional dos A~ores, 

Mota Amaral, c o ministro da 
Republica para aquela regiiio 
aut6noma, almirante Silva Hor
ta, tomaram posse os novos 
quatro secretarios e urn subse
cretflrio do executivo regional. 

No discurso proferido no 
acto da tomada de posse, Mota 
Amaral depois de afirmar que 
«O Govemo Regional dos A~
res inicia agora uma nova fase, 
a do desenvolvimento», subli
nhou, a prop6sito da autono
mia regional, que, «vencidas as 
primeiras barreiras para a con
solida~o da autonomia» e con
solidadas as respectivas insti
tui¢es «fo~so t faze-las fun
cionar». Pronunciando-se de
pais sobre ca diniimica do pro
cesso politico portugues», disse 
Mota Amaral, nomeadamente: 
«A medida que foram afasta
das as dificuldades inerentes 
a urn Governo minoritflrio, 
abrem-se novas perspectivas de 
dialogo, entendimento e coope
ra~o entre os 6rgiios regionais 
e 6rgaos de soberania ( . . . ). Al
can~do urn amplo consenso 
nacional acerca das institui-
90es, prosseguiremos em dia
logo, propondo com firmeza 
metas concretas, exequiveis, 
realistas». Ao referir-se ao re
gime democratico, Mota Ama
ral anunciou que o Govemo 
Regional dos A~res estava «a 
procurar aperfei~ar OS metO· 
dos de diAlogo com as for~s 
pollticas da oposi~o. dispon
do-se a contactos frequentes 
dentro e fora da Assembleia 
Regional». 

0 almirante Silva Horta, que 
se pronunciara antes de Mota 
Amaral, real~u a escolba cri
teriosa que fora feita e a aber-

0 mlnlstro da Republica para os Arores, almlrante Silva Horta, eo presldente do Governo Regional, 
Mota Amaral 

tura de espirito demonstrada 
na escolha dos novos membros 
do Governo Regional e, refe
rindo-se aos novos colabora
dorcs de Mota Amaral, acen
tuou que aqueles haviam sido 
escolhidos «pelo padriio apenas 
da competencia e da adequa~o, 
pondo de lado ra:Wes de geo
grafia que niio se justifica.». 

Entretanto, reuniu ja o ple
nario do Governo Regional 
com a presen~ dos novos mem
bros, que participam pela pri
mcira vez no executivo: Correia 
da Cunha e Jose Liberato (que 
desempenham cargos agora 
criados: o de secretario-adjunto 
da Presidencia do Govemo e 

PO COS 
DE SONDAGEM 

GEOTERMICA 
A perfura9iio de urn primeiro 

po9o de sondagem geotermica, 
na ilha de S. Miguel, alcan~u 
a profundidade de 1227 metros 
e atravessou uma jazida a uma 
profundidade da ordem dos 870 
metros, indicou A ANOP o di
rector do Insti tuto de Tecnolo
gia e de Geociencias dos A~
res, Vitor Hugo Forjaz. 

subsecretArio- adjunto para o 
Plancamento, respectivamente), 
I uls Dettencourt (Assuntos So
c•ais), Moreira da Silva (Agri
cultura e Pcscas) e Martins 
Mota (fransportes e Turismo). 

Trao~ferencia de competencias 

Acrescenta-se. a respeito des
ta ultima secretaria regional, 
que foi jft publicado no «Dia
rio da RepC1blica» urn decreto 
do Governo Regional dos A~o
res que estrutura e a regula
menta a Direc~iio Regional de 
Turismo. Estc organismo tera 
as scguintes atribui9oes: coor
denar e propor a cria9iio de 

As temperaturas encontradas 
nessa jazida sao vizinhas dos 
280 graus centigrados. Foram 
ainda captados diversos fluidos 
geotermicos, incluindo vapor, 
desde que a perfuras:ao prin
ci piou, acrcsccntou o referido 
tecnico. 

Por seu turno, na ilha Ter
cci ra, os trabalhos de prospec
.;lio cstao ainda atrasados, por 
falta de diversos recursos. Con
tudo, uma campanha de pros 
pcc~o sismica ja permitiu a se
lec~o de tres Areas potenciais. 
Falta agora, segundo Vitor 
Hug Forjaz, criar uma estrutura 

dclcga~oes e postos de turismo, 
com o objectivo de dinamizar 
a promo~ao turistica local ; fo· 
mcntar a valoriza~o profissio
nal dos trabalhadores ligados ao 
turismo; definir a politica de 
pre~s; c, ainda, colaborar na 
montagem das infra-estruturas 
e dos equipamentos necessarios 
ao aproveitamento dos recursos 
turisticos. 

Urn outro decreto-lei tambem 
publicado no jornal oficial, 
atribui ao Governo Regional 
dos A~orcs a superintendencia 
em toda a actividade de espec· 
taculos e divertimentos publi
cos do arquipelago. 

capaz de, a ritmo empresarial, 
conduzir os projectos tanto na 
Terceira como em S. Miguel 
e, futuramente, no Faial. 

0 director do Jnstituto de 
Geoci€ncia manifestou, por ou· 
tro lado, a opiniiio de que uma 
empresa pC1blica regional de re
cursos geotermicos e essencial, 
para tratar dos recursos que 
oeste campo estiio a ser des
cobertos, e que poderiio permi· 
tir aos A~ores uma economia 
anual de IS a 20 milhoes de 
escudos. 

Tal economia em combusti· 
vel que actualmente e impor-



tado, seria posslvel logo que 
estivessem em actividade dois 
ou tres po~os como o da Ri
beira Grande. 

Entretanto, a despesa ate 
agora efectuada com a sonda
gem geotermica naquela zona 
do norte de S. Miguel e de 20 
milhaes de escudos, sendo cin
quenta por cento desse quanti
tativa em d61ares. 

Por outro lado, as amostras 
geol6gicas recolhidas no furo 
ja terminado tern motivado 
grande curiosidade cientifica, 
visto que se trata da sondagem 
mais profunda que, na zona do 
Atlrtntico, ate agora se realizou 
a sui Jslrtndia. 

Nesa ilba n6rdica, as capta
~ de vapor tl!m descido a 
cerca de 2000 metros de pro
fundidade. 

LIGACOES 
TELEFffNICAS 

Vai ser montado em S. Mi
guel urn novo feixe hertziano 
com capacidade para 960 vias e 
que sera utilizado nas liga~ 
telef6nicas entre as principais 
ilhas dos A~res. 

0 novo feixe, que substitui 
todas as actuais liga~oes de sai
da de Ponta Delgada, devera 
ser entreguc para cxplora~o 
em 1980, depois de concluida a 
montagem e ensaios, s6 deven
do, nessa altura, ser utilizada 
cerca de metade da sua capaci
dade, devido a niio haver, por 
enquanto necessidade, de urn 
maior numero de vias. 

Com o novo feixe, as liga
~s de Ponta Delgada para 
Angra do Herolsmo e Horta 
passarao a dispor de 120 vias, 
funcionando ainda liga~es de 
60 vias daquela primeira cidade 
para Vila Franca e Ribeira 
Grande, em sao Miguel, bern 
como para Velas de sao Jorge. 

As instala~oes Terceira-Faial, 
que se efectuarllo atraves de urn 
r:relais:t a instalar na ilha de 
sao Jorge, disporiio de 120 vias, 
sendo de 60 o n6mero das que 
serao utilizadas entre a Ter
ceira e sao Jorge. 

0 antigo semtmano «As:oriano Oriental»- o mais antigo 
titulo existeme na imprensa pqrtuguesa- passa a joma/ diario, 
tendo ja aparecido os· seus primeiros numeros em Poma De/gada; 
o «Aforiano Oriemal» substitui, assim, o jonza/ «Afores» que se 
editara semana/mente. 

Com esta alteras:ao na periodicidade dos dois orgiios de 
imprensa, a empresa proprietdria pretende transformar o «As:ores» 
num semanario que Irate todos os problemas da Regiiio e que seja 
colocado todas as sextas-feiras nas restalltes ilhas do arquipelago e 
11as comunidades as;oriarzas residentes 110 estrangeiro. 

0 feixe disporfl igualmente 
de quatro vias radioelectricas 
para televisao, entre Horta e 
Ponta Delgada e, entre esta ul
tima cidade e Angra do Herois
mo, existirao vias que poderiio 
ser utilizadas em qualquer al
tura, nomeadamente em casos 
de avaria do feixe hertziano da 
RTP. 

As liga~oes telef6nicas nos 
A~ores efectuam-se actualmente 
atraves de cabos regionais e de 
urn feixe hertziano de baixa fre
quencia e fraca capacidade, me
nos de metade da que vai ser 
instalada, provocando satura~o 
das linhas nas boras de ponta. 

«CENTRO DE ESTUDOS 
NEMESIANOS» 

0 Governo Regional dos 
A~ores, ao adquirir a livraria 
e esp61io literario de Vitorino 
Nemesio, teve em vista o esta
belecimento, em Angra do He
rolsmo, provavelmente no pa
lflcio Bettencourt, de urn centro 
de estudos «nemesianos», o qual 

devera prolongar no arquipe
lago o estudo e compreensao 
da obra daquele celebre escritor 
a~reano, falecido no ano tran
sacto. 

Comprados por 4 mil contos, 
os manuscritos e a biblioteca 
de Vitorino Nemesio deveriio 
seguir para a ilha Terceira, 
onde ficarao confiados a Bi
bliotcca Publica e ao Arquivo 
Distrital de Angra do Herois
mo. Saliente-se que a biblioteca 
daquele poeta e escritor e com
pasta por cerca de 15 mil vo
lumes. 

«BALLET TEATRO 
ARQUIPELAGO » \ 

NASCEU EM I 

PONTA DELGADA 
Funciona em Ponta Delgada, 

desde o come~o da epoca esco
lar, uma escola de bailado diri
gida por Jose Trincbeiras e inte
grada no Conservat6rio Regio
nal dos A~res. A forma~o 
desta escola envolveu o esfor~ 

de muita gente e podera, em 
breve, rcvelar as primeiras pro
vas da sua eficiencia. De facto, 
recentemcnte, com a participa
~o de doze alunas e dez alu
nos, a Escola de Bailado do 
Conservat6rio Regional dos 
A~ores deu jfl urn espectaculo 
baseado em can~Oes regionais. 
Entre os artistas convidados 
destacou-sc particularmente a 
bailarina Isabel Santa Rosa, in
terpretando «A Morte do Cis
ne», de Saint-Saens, actua~o 

que foi obrigada a bisar por 
entusiastica exigencia do pu
blico. 

! 
\ 

A bailarlna Isabel Santa Rosa 
interpretando 11A Morte do Cisne» 

Este novo grupo de bailado, 
dirigido por Jose Trincheiras. 
intitula-se «Ballet Teatro Ar
quipelago» e espera-se que em 
breve esteja A altura de altemar 
com as companhias que o Con
tinente mantem em actua~o. 
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MADEIRA 

APOIO A 
IMPRENSA REGIONAL 
0 Governo Regional da Ma

deira, segundo consta de uma 
proposta de decreto regional , 
vai brevemente auxiliar os 6r
gaos privados da comunica~o 
social. 

No documento ja aprovado 
pelo executivo madeirense, pre
ve-se a constitui~o de uma 
comissao que sera encarregada 
de estudar e apresentar os pia
nos concretos de apoio e de 
auxilio ao sector da imprensa 
privada. Desse auxilio, que nao 
abrangera jornais pertencentes 
a partidos, associas:oes ou mo
vimentos politicos, serlio igual
mente cxcluidos os 6rgaos de 
informa~o em que for judi
cialmente reconhecida «a vio
la~o da orienta~o escrita no 
respectivo estatuto editorial», e 
tamb~m os que «fa~am propa
ganda de doutrinas cujos m~
todos e praticas se constituiram 
em sistemas politicos totalita
rios». 

0 sistema de apoio anuncia
do nao consistirfl somente na 
assist6ncia econ6mica as cm
presas que o solicitem. mas es
tender-se-a tamb~m a «realiza
~ao de estudos da problemAtica 
da comunica~iio social e da 
promos:ao de acs:oes que visem 
a sua expansiio dcntro e fora 
da regiiio aut6noma». 

Nesse documento, sublinha-se 
ainda que a existcncia do sector 
privado no dominio da comu
nica~o social, «~ garantia in
substituivel de liberdades cl
vicas e, conscquentemente, de 
pluralismo politico, constituin
do um facto determinante para 
evitar a verdade (mica do par
tido (mico e do Estado policial 
e concentracionario». 

Na comissao que vai scr 
constituida para cste efeito, ha
vera representantes das secre
tarias rcgionais do Planeamen
to e Finans:as, da Economia, 
da Educa~o e Cultura, e do 
Trabalho e ainda de trabalha
dores c proprieH'Irios dos 6rgiios 
de informa~iio que vierem a ser 
abrangidos pelas medidas de 
apoio. 

MACAU 

NOVO 
GOVERNADOR DE MACAU 

Dcpois de varios meses de 
expectativa, a Presidcncia da 
Republica anunciou oficialmen
te a nomea~o do general Melo 
Egidio para o cargo de Gover
nador de Macau, substituindo 
nessas funs:oes o coronet Garcia 
Leandro. 

Melo Egidio exercia actual
mente as fun~oes de adjunto do 
Chefc do Estado-Maior-General 
das For~s Armadas. Recorda
·se, por outro !ado, que o nome 
de Melo Egidio fora um dos 
quatro sugeridos em Macau 
pelo comandantc Almeida Cos
ta, quando estc membro do 
Conselho da Revolu~o efec
tuou consultas aos 6rgiios do 
poder deste territ6rio, em nome 
do Presidente da Republica , so
bre a substitui~o de Garcia 
Leandro, o qual havia, entre· 
tanto, concluido o mandato de 
quatro anos em Novernbro do 
ano passado. 

Melo Egidio terminou o cur
so de lnfantaria da Escola do 
Exercito em 1943, tendo depois 
prcstado servis:o em varias uni
dades desta Arma. Desempe
nhou, tambem, outras fun~oes, 

entre as quais destacamos as de 
professor do Instituto de Altos 
Estudos Militares e as de di
rector da Arma de Infantaria, 
cargo de que tomou posse de
pois de eleito pela sua Arma, 
em Agosto de 1975, sendo final
mente promovido a general em 
Fevereiro de 1976. 

ORGAMENTO PARA 79 
Segundo noticiou a ANOP, o 

ors:amcnto geral de Macau para 
o corrente ano cifra-se em 2 
mil hoes e 670 mil contos, isto c, 
mais 720 mil contos do que o 
de 1978, quando o conjunto da 
despesa publica or~amentada 

era de urn milhao e 950 mil 
contos. 

A cxplicar o montante assi
nalado, notou-se urn crescimen
to econ6mico da actividade fi
nanceira do territ6rio, mais 
propriamcnte no campo das re
ceitas publicas, com uma ex
pansiio na ordem dos 43,9 por 
cento em 1976 c 89,02 por 
cento em 1977, em rela~o a 
valores apurados no ano de 
1974. As receitas cobradas du
rante o periodo de Janeiro a 
Setembro de 1978, cujo mon
tante se situa na casa de urn 
biliiio c 490 mil contos, rcpre
sentam urn aumcnto de I 55 
por ccnto em rela~o a 1974, 
com apenas 970 mil contos. 

Do programa do Governo 
para 1979, ja apresentado e 
aprovado na Asscmbleia Legis
lativa de Macau, salienta-se que 
sera dada prioridade «A dina
miza~o de acs:Qes para o fo
mento da produ~o. principal
mente no dominio da diversifi
ca~o industrial jfl iniciada; a 
obten~o de uma melhor taxa 
de intensidade do factor capi
tal, envcredando no sector pro
dutivo pelas industrias de ca
pital intensivo; a cria~o de 
infra-estruturas de transportes e 
ainda das que tenham contri
buis:ao directa e significativa 
para o aumento da produ~o; 
a actualiza~o dos sistemas cdu
cacionais vigentes c o incre
mento de ac~es de forma~iio 
educacional; a melhoria da qua
lidade de vida nos pianos da 
habita~o. saUde, desporto, cul
tura e defesa do meio ambiente; 
a cria~iio de legisla~o de tra
balho; o aumento da eficiencia 
dos servi~os publicos e ainda o 
alargamcnto do sistema de co
munica~o social». 

No que respeita a politica 
monetaria, cambial e financeira 
a ser seguida, o Governo pre-

coniza, entre outras medida~. 

«ultimar a crias:iio de um banco 
local , com funs:Qes emissoras, 
de rcserva de divisas e ban
queiro do Estado, a atra~o 
de institui~es especializadas no 
credito a medio c Iongo prazo 
e o dcsenvolvimento de siste
mas de crCdito para habita~o». 

Diversifica~o da Produ~llo 

Industrial 

No (lmbito da politica indus
trial dcste territ6rio sob admi
nistra~o portuguesa salienta-sc 
o facto de o Governo apontar 
como metas ~a diversificas:iio 
da produ~o industrial e a 
promo~ao da cxpansao do scu 
investimento, facilitando ao 
mesmo tempo " crCdito». 

No que respeita a politica 
extcrna, refere-se no programa 
do Governo a nccessidade de 
se fazerem «estudos de merca
dos. o estudo e implanta~o de 
mcdidas tendentcs a incremen· 
tar as trocas comcrciais com 
Portugal e com os paises afri
canos de cxpressiio portuguesa 
e o estudo da cria~o de uma 
est rutura desalfandegada de urn 
entreposto comercial». 

No tocante a polltica urba
nistica c habitacional , o Gover
no de Macau procurara pros
seguir a cria~iio de melhorcs 
condis:oes habitacionais na ci
dade, fomentar a constru~o de 
habita~o social e elaborar no· 
vos pianos de urbaniza~o. 

Para correspondcr ao inte
resse da cduca~o e cultura na 
promos:ao social da comunidade 
e no proccsso de desenvolvi
mento ccon6mico, preve-se «in· 
tensificar o apoio financeiro ao 
ensino particular de fins nao 
lucrativos, incentivar a forma
~o profissional , atraves do 
estabelccimento de ensino ade
quado, promover e incrementar 
as actividades gimnodesporti
vas, incrementar as actividades 
culturais, garan ti r a perserva9iio 
de valores culturais de interesse 
hist6rico ou anistico e melho
rar as emissoes radiof6nicas em 
lingua portuguesa, estudando 
ao mcsmo tempo a possibili· 
dade do lans:amento da televi
siio no territ6rio». 
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JOSE MALHOA 
1855/1933 

£ normal nas gazetas. peri6-
dicos e jomais. comemorar pon
tualmente urn artista quando a 
efem~ride de uma data faz com 
que se lembrem as suas obras. 
Este uso e costume nem sempre 
corresponde aquilo que sera 
mais importante registar, pois 
que assim, os valores maximos 
da cultura aparecem, amiude, 
como datas de calendario e nao 
como valores que vivam por si 
pr6prios e aos quais se deva 
admira~o e estima por tudo o 
que de n6s e por o6s, portu
gueses. representam, eoquanto 
povo com uma cultura e uma 
identidade pr6prias. Por estas 
razoes, fica ja o leitor avisado 
que Jose Malhoa, nao e por n6s 
lcmbrado a prop6sito, de uma 
determinada data ou efem~ride 
de almanaque, mas sim pela sua 
obra impar, na qual «desfilam», 
como disse Ramalho Ortigao, 
«todas as rases da vida dos 
campos e das casas rusticas do 
cora~o de Portugal». 

0 Homem 

Jose Vital Branco Malhoa, 
nasceu na primavera de 1855 
nas Caldas da Rainha, dizendo 
dele alguns bi6grafos que, ainda 
garoto, ja cultivava a arte la
dina dos rabiscos, pintando as 
paredes da Travessa de S. Se
bastiao, onde entiio vivia. Sabe

vern a apoiar a voca~o plfls
tica que cedo nele havia des
pertado. 

Niio foi urn menino prodigio, 
nem urn «sonso», pois no fim 
do primeiro ano de Belas Artes 
a informa~ao do professor apre
senta-o como individuo de 
«pouca aplica~o. pouco apro
veitamento e comportamcnto 
pessimo», havendo outras infor
ma~oes de que, por varias ve
zes, se viram os mestres obri
gados a expulsa-lo das aulas, 
tal o feitio irrequieto de que 
dava constantes provas. No en-
tanto, estes primeiros passos 
niio impediram que terminasse 
o curso de pintura com elevada 
classifica~o e depois de alcan
~r o primeiro premio todos os 
anos. Concorrente a bolseiro 

·Se que os pais o destinavam a do Est~do, o seu nome nao fi
entalhador, rna~ quis a sorte gurou entre os eleitos, pelo que 
que o artista Leandro Braga teve de procurar outro meio de 
influcnciasse a familia do jo-1 vida. 

Durante tres anos vendeu 
chapeus e confcc~oes numa loja 
de modas para senhoras, na rua 
Nova do Almada, apesar de, 
nas horas vagas, continuar tra
balhando. «A Seara Invadida», 
quadro que pintou nesta al
tura. durante as horas do al
mo~. mostra jfl a admira~o 
que nutria pela pintura ao ar 
livre. 

Urn pequeno dissabor, de ca
riz aned6tico, viria depois a 
foro;:a-lo, definitivamente, a 
abandonar a provis6ria profis
siio de caixei ro. 

Uma senhora entrou urn dia 
na loja e, ao encarar com Ma
lhoa, perguntou-lhe se ele nao 
era aquele pintor que havia 
exposto urn quadro em Madrid, 
obra que os portugueses ainda 
nao haviam visto, mas por con
trapartida lhe escangalhava os 
seus estupendos chapeus! 

Malhoa acabaria por aban
donar a profissao de caixeiro e, 
apesar de casado e com en
cargos. deci d i u-se a vi ver so
mente de e para a pintura. 

Urn pcrcurso cstetico 

A nosso ver, Ramalho Orti
gao enganava-se redondamente 
quando chamou a Malhoa, ain· 
da que para o elogiar, urn ar
tista em que a pintura. e o:toda 
de fora» e. mais adiante, num 
pequeno estudo que the dedi
cou, acrescenta que as suas fi· 
guras populares sendo malicio
sas. ancd6ticas, nao aprcsentam 
o:nenhum esoterismo de pro
cesso, nenhum duplo sentido, 
ncnhuma ambiguidade». Ora c 
exactamcnte parte disto que 
contcstamos. A pintura de Ma
lhoa, homcm e artista de nasci· 
mcnto humilde, vai muito alem 
de tal descri~o. e se M coisa 
que ela nao ~ efectivamente, e 
uma pintura ctoda de fora», 
pois as suas telas denotam com 
acinte urn forte tra~o. a que 
Ramalho chama aned6tico, mas 
que os mais familiarizados com 
os grandes movimentos das 
idcias esteticas de entao, podem 
designar, com toda a raziio, 
como o percurso estetico que, 
nao s6 Malhoa mas muitos 
outros, percorriam; percurso 
que ia do naturalismo ao rea
lismo social, se bern que «mi
moseado» com demasiados por
menores. Os seus quadros sao 
cenas vivas, registadas para a 



«Os Olelros» (1896), 
oleo sl tela 

«As Papas» (1898) 
oleo sl tela 

«Egos Moniz peronte o re1 
de Ll'dO» (1907), oleo sl tela 

«Vasco da Gama perante o 
rei de Samorim» (sl d), 
oleo site/a 
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posteridade, da nossa hist6ria 
social nos campos, durante a 
I segunda metade do seculo XIX 
e principios do actual: nos seus 
quadros esta presente o homem 
do povo, sem pieguices, tal e 
qual: nos seus dramas, nas lidas 
da sua jomada de trabalho, nas 
suas festas e romarias, nos seus 
desgostos e ate nas suas cren
c;as medievas. 0 aned6tico, nao 
existiu, mas sim uma constante 
procura da verdade, do registo 
quase fiel de urn pcqueno trac;o. 
E vejam-se «A Volta da Ro· 
maria» ou «A Procissiio», por 
exemplo, para sc atestar quanto 
isto e verdade. 

De rcsto, e talvez hoje, ne
nhum pintor, tanto em vida 
como ap6s o seu desapareci
mento, se tenha introduzido tao 
profundamcnte na sensibilidadc 
e na mem6ria do povo. Dizem 
alguns que a mem6ria do povo 
e curta; sera? Talvez isso seja 
verdade para aquilo e para 
aqueles que nada de born ou 
duradouro the trouxeram. mas 
sabe-se como, hoje ainda, e real 
a penetra~o e popularidade 
que as obras de Malhoa cncon
tram no seio do povo e como, 
entre tantos outros, ele continua 
a ser o unico mestre que a me· 
m6ria popular regista, tal como 
acontece com outro artista, ain
da hoje presente na mesma me
m6ria: Bordalo Pinheiro. 

Estes fen6menos tern a ver 
com factores de identificac;ao e 
simbiose unicas, havidas entre 

Jose Malhoa, quando executava ao or livre um dos seus 1iltlmos 
trabalhos 

os artistas e a sociedade em que 
vivem, na qual se sabem inte
grar de modo exemplar, ques
tlio que nlio iremos aqui ex
pressamente abordar, pois tal 
nlio e o nosso objcctivo. Subli
nharemos, contudo, urn facto 
que a hist6ria registou, por nos 
parecer mais eloquente que 
qualquer outro. 

Conta-se que durante o mo
vimento insurreccional de 5 de 
Outubro de 1910 urn retrato de 
Malhoa, intitulado «Retrato de 
Sua Alteza o Principe Real D . 
Luis Filipe», estava exposto na 
Liga Naval, local onde entrou 
urn grupo de revolucionarios de 
arma em punho, dispondo-se a 
retalhar a tela por eta repre
sentar aquilo que havia sido o 
motivo da Revolu~o : a Mo
narquia. Ora acontece que entre 
os populares levados ao rubro 
naqueles dias de gesta her6ica, 
avanc;a urn e, colocando-se fren-

te ao quadro, como protcgcndo
-o da cegucira dos scus cama
radas, grita ao grupo: «Aqui 
ninguem toea. 'e urn quadro de 
Malhoa!». Quanto a populari
dade do artista, parccc-nos, cs
tamos conversados. 

A Obra 

Jose Malhoa comcc;a a ser 
conhccido, nomcadamcnte, de
pois de ganhar o primeiro pre
mio do concurso realizado pela 
Omara Municipal de Lisboa, 
em 1888, com o quadro o:Par
tida de Vasco da Gama para a 
lndia», obra que the mereceu 
o o:Habito de Cristo» conferido 
pelo rei D. Luis I. Mas nao era 
ainda este o Malhoa que a pos
teridade haveria de admirar e 
conhecer. 

A fase nova da sua obra apc
nas estava ainda a germinar, 
como o testemunha o quadro 
«Viatico ao Termo», realizado 

por este tempo. Tambem data 
do fim-do-seculo a obra «As 
Papas», de realismo s6brio. Este 
trabalho inaugura a sua nova 
{ase, seguindo-se «As Padeiras» 
c o:A Embrac;ar Cebolas», que 
alguns intitulam de autcnticos 
testemunhos etnogr.i.ficos, mas 
que slio, seguramente, registos 
de Mbitos e tradic;oes populares 
dotados de urn realismo preo· 
cupado em reter, no seu con· 
texto aparentemente singelo, o 
movimento e o car.i.cter do ob
jecto represemado. 0 povo en
tra na sua obra e, desde entiio, 
nunca mais de Ia voltar.i. a sair. 
A csta fase seguir-se-a a dos 
espac;os livres, dos ceus rasga· 
dos, dos campos, onde nos pa· 
recc que o artista se esmera, 
com uma militancia de autcn· 
tico realista , a reter o homem 
do povo num movimento, num 
pormenor de esforc;o no traba· 
tho, no riso, no gesto que, dir· 
-se-ia, ficou retido no espac;o. 
de modo a que o pintor o mar
casse na tela para o tempo. 

0 secuto XX vern encontrar 
o artista na sua pujanc;a cria
dora. Em 190 I, aparece a sua 
obra «A Volta da Romaria:t, 
que viria a figurar em varias 
cxposic;Ocs estrangeiras; quadro 
do qual dizem os entendidos 
que s6 o seu ceu vale todo o 
conjunto. Esta pintura perten
ceu a Jose Relvas. o qual a 
cxibia orgulhoso, numa das suas 
salas da Casa dos Patudos. 0 
quadro «C6cegas» e exposto em 
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"0 Fatlo• (1910)-A mots popular t' 
dim/gada obra tlr lfalltoa. adqumtl 
pt'la Camara \ftlllmpul tlr Lisboa 
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~tFestejando o S. Martlnho» (1907) 
-da colecrcio do Mufeu Nt•ciOtwl 
tie A rte ContemporlwNI-P um est1uiG 
exe£'uuulo no two alltt-rlor, j)tlftJ 

o mesmo quadro 
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Paris em 1905, sendo hoje per
tenya do Museu de Belas Artes 
do Rio de Janeiro; nele ja esta 
definitivamente afirmada a Case 
da luz; luz que cscorre por 
todos os !ados. Em 1906, Ma
lhoa desloca-se ao Brasil, a con
vite do Real Gabinete Portu
guC-s de Leitura, Ia deixando 
alguns trabalbos, como «A Pro
cissao», «0 Barbeiro na Al
deia» e a encantadora «Clara», 
inspirada no romance «As Pu
pilas do Senhor Reitor>>, de J(J. 
lio Dinis. 

A sua obra vai evoluindo e 
a sua cria~o artlstica, enquan
to forma particular do conhe
cimento, parece aprcsentar-se 
cada vez mais como urn jogo 
de ida e volta entre a a~o 
da realidade e a reacyao da 
consciencia. Colocado no meio 
do seu mundo, o artista, ao con
trario do cientista ,prop6e-nos 
reproduzir o essencial da reali
dade na forma do singular. 
Para Malhoa, o conhecimento 
e urn reflexo da realidade (tal 
como se pode aprender atraves 
dos seus trabalhos) e desvinua
da seria a sua obra se ele acre
ditasse na possibilidade da exis
tencia de urn reCiexo simples, 
imediato, puro, de base estrita
mente sensorial, como se fosse 
urn acto semelhante A impressao 
de uma chapa fotografica. A 
sua grandeza radica-se nesta 
seguranya de transformar a sua 
condi~o de escravo na condi
¢o de amo dos objectos pin-

0 artista, posando (Jara o jor6gra.(o. 110 seu "OU~Iiem de Lisboa 

tados. Este processo subentende 
na obra e vida de Malhoa. ne
cessariamente, uma psicologia e 
uma sociologia do acto criador, 
porque a consciencia individual 
do artista esta submersa num 
complexo social cujas conse
qucncias sofre, ainda que em 
certas ocasioes ele pudesse ter 
pcnsado em iludi-las. 

A arte da vcrdade 

Obras como «0 Remedio», 
representando aquela mulher 
que cruza os caminhos, ao en
tardecer, com o rem6dio para o 
docnte, evoca a dor, a angustia 
que tal situa~ao impoe aos que 
carecem de meios; tal como 
«S6 na aldeia», no dia da festa , 
aquela viuva ficou entregue a 
sua solidao. Siio o~ocs de ca
riz social de marcada simpatia 
e amor pela gente do povo, 
obras que nao ficam atras das 
suas garridas pinturas de opu-

lentas cores. A este conjunto 
pode-se acrescentar o celebre 
quadro mais conhecido sob a 
designa¢-io de «Os Bebados», 
mas cujo nome o artista quis 
que fosse «Festejando o S. Mar
tinho»: pintura de urn realis
mo desapiedado, onde o artista 
rcalya. num momento do meio 
rural, da vida dos camponeses. 
aquele em que estes «perdem a 
cabe~a» {rente a malga do vi
nho novo. A luz (: mortiya, e 
as loiyas, os tipos. a indumen
taria. as castanhas, as sard\nhas 
e a broa de milho, tal como a 
anatomia das figuras, o chape
lao largo, tiio usado antigamente 
nas terras estremenhas, sao tes
tcmunhos da arte com que Ma
lhoa executava as suas obras, 
a arte da verdadc. 

«0 Fado» o mais popular 
quadro do artista (actualmente 
exposto no Museu da Cflmara 
Municipal de Lisboa) e outro 

exemplo de estrondoso realis
mo, c sem duvida a pintura 
mais lisboeta na obra do mes
tre. 

«Basta Meu Pai!» parece-nos 
o quadro~e urn impressionista: 
ou «Ai Credo!». em que a moya 
minhota, escaldada do sol de 
Agosto, exclama afrontada! E 
outros, tantos outros, sao exem
plos do que acima afirmamos. 
Estamos em crer que a mais 
nenhum artista portugues. deste 
periodo das artes plasticas na
cionais. se pode tao certeira
mente aplicar o que o autor de 
<<Germinal», Zola, disse de 
Courbet: «E o (mico pintor da 
nossa epoca; pertence a familia 
dos que fazem carne, tern por 
irmiios, queira-o ele ou nao, 
Vcroncse. Rembrandt, Ticiano». 

Malhoa e o Povo 

0 povo, na obra de Jose Ma
lhoa, nao e representado apenas 
por alguem que o viu enquanto 
espectador, mas sim por quem 
teve o poder de penetrar na sua 
alma. como soc dizer-se. Ve
jam-se essas ca ras, esses rostos 
vincados! Esses gestos suspen
sos no eter! Esse movimento de 
rugas que marca dramas, ale
grias passageiras, angustias scm 
solu~o. E as maos, as maos 
que Malhoa pintou como ne
nhum outro foi capaz na altura 
e que quase falam na sua mi
mica estatica! 

0 artista nao se limitou a ser 
o pintor do aned6tico ou das 
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festan~s rusticas, como muitos 
o entcnderam; duas pinturas 
guarda o Brasil que sao a fo~ 
criadora de algu~m que descia 
ao humus da terra e das suas 
atonnentadas gentes: «0 Emi
grante» e cVaranda dos Rouxi
n6is»! 

Em Malhoa nao h~ de facto 
o cal~piio» dos fundos imagi
narios, dos amplos movimentos 
para dentro de si pr6prio, ou 
outra qualquer es~cic de arti
ficio visual e cst~tico. Talvez 
isto tenha levado alguns a con
siderarem que a sua pintura era 
«toda de exteriores», mas nisto 
consiste o erro. A sua pintura 
e positiva, quase brutal, dirta
mos, nalguns quadros, mas os 
ob jectos c pcssoas q uc ctcrn i
zou, ficaram delincados nas for
mas e nos gestos que ele soube 
reter, revelando, destas ultimas, 
o que lhes ia no pensamento. 

Uma o~o que e tambem 
urn metodo 

A diversidade dos temas po
pulares na obra de Malhoa uni
fica-se, ao fim e ao cabo, numa 
o~o que ~ tamb~m urn me
todo, e em vinude dessa o~o 
social, cuja forma-conteudo ~ 

uma complcta sociologia do 
Portugal de entao, constituiu-se 
urn todo indissoci~vel que, pela 
complexidade de temas que 
aborda da vida rural portu
guesa, traz ao seu realismo, 
intrinsecamente, a busca inces
sante das forrnas mais perfeitas 

A uto-retrato ( 1928) 

e mais pr6ximas daquilo que 
sugira uma dada realidade eco
n6mica-social. A heran~ cul
tural que, afinal, a sua obra 
constitui, e urn born ensina
mento, nao s6 pela forma de 
que se serviu, mas mais, muito 
mais, por ter feito tema-base 
de toda eta. a gesta ignorada e 
quotodiana do homem do povo 
e suas cnraizadas tradi~oes. 

cAs Promessas», ou «A Pro
cissao», recordando o arraial, 
os andores e os romeiros da 
festa na Bairrada. ou «A Som
bra», onde urn casal de cam
poneses se entrega ~ lida do 
campo. enquanto a crian~ es
braceja e sorri na canastra 
onde, ~ sombra, a depuseram, 
sao trabalhos rnaduramente pen
sados e conseguidos, resultantes 
de uma o~o coerente e deci
dida. 

Vern depois uma tonga lista: 
«Milho ao sol», «~ corar a 

roupa», «Amanha os arran· 
jarei!», «Gritando ao Reba
nha>>, «Conversa com o Vizi
nho» e o velho rifao popular, 
«Dar de beber a quem tern 
sede!». Obras onde a alegria 
contrasta com a dor, a garri
dice com a sericxlade. «Carri
~o», «A Rega dos Alfobres» ou 
«Saboreando», sao outras co
nhecidas obras do mestre, pie· 
nas de cor e de luz, nos arre
dores das Caldas da Rainha. 

Scm ter tornado em linha c;le 
conta a personalidade de cada 
figura ou cena, Malhoa nao 
poderia ter reproduzido de ma
neira mais not~vel o sentido 
real da sociedade e da classe 
de gente que escolhera, em toda 
a sua plenitude e veracidade. 
E por isso que as obras de Ma
lhoa ficam tao persistentemente 
retidas na mem6ria visual dos 
que as t~m visto. Quem pode 

esquecer, por exemplo, «Como 
eles se criam»? 

Em «Emigrante», «Desalen
to» e «Paleio», mas tamb~m no 
quadro hist6rico «Narra~o da 
Batalha da As~iceira», o que 
se ret~m de Malhoa e a sua 
capacidade em nos saber repre
sentar, da realidade de ca~ 
caso, a primeira verdade essen
cia!, sobressaindo sempre esta 
das linhas gerais do quadro so
cial que nos oferece. As suas 
telas talvcz nao se devam tanto 
~ dccantada «inspira~o», mas 
sim a uma pcrsistcnte obscrva-
9iiO da realidade que o cercava 
e, por outro !ado, a urn Iento 
e aturado trabalho, pois s6 isso 
nos podcrn cxplicar como ele 
nao sc deixa prender ou extra
viar na supcrficie dos factos 
que passava ~s obras. 

Malhoa rcpresen(ou a paleta 
do povo portugu~s numa deter
minada epoca, e poderemos di
zer scm cxagerar, que scm essa 
cxtraordin~ria paleta o esp6lio 
cultural de todo um povo teria, 
ccrtamcntc. ficado mais pobre. 

A actividade artistica de Jose 
Malhoa, um dos nossos mais 
conhecidos pintores contempo
rftneos, estcndeu-se ate 1933, 
ano da sua morte, e pode ser 
admirada no Museu existente 
nas Caldas da Rainha, o qual 
tern o seu nome, no Museu Mu
nicipal de Lisboa e no de Arte 
Contemporanea, tambem nesta 
cidade. 

J. P. S. 
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I e o Mundo 

VICE-PRESIDENTE 
CUBANO 
VISITOU 

PORTUGAL 
0 vice-presideote do Conselbo de Es

tado da Republica Socialista de Cuba, 
Carlos Rafael Rodriguez, e{ectuou uma 
visita ofic~l de tres dias ao oosso Pais, 
a convite do Conselho da Revolu~llo. Du
rante a sua estada em Lisboa, Carlos Ra
fael Rodriguez - o primeiro dirigeote 
cubaoo a deslocar-se a Portugal apc)s o 
25 de Abri l de 1974- tcve conversa~s 
com o Presideote Ramalho Eanes e com 
membros do Govemo e do Conselho da 
Revolu~o. 

«As relayoes de amizade eubano-portu
guesas cstao eimentadas em ra:tocs hist6· 
ricas que superam as contingencias de 
qualquer conjuntura», afirmou o Presidente 
da Republica no inicio do discurso que 
proferiu durante o jantar realizado em 
honra de Carlos Rafael Rodriguez, no 
Palflcio de Queluz. 

«Mas - prosseguiu Ramalho Eanes 
alem das afinidades que rcsultam de raizes 
culturais comuns e da convivcncia estabe
lecida no passado. Portugal e Cuba reco
nhecem a existencia contemporanea de 
factores que nao podem deixar de contri
buir para estreitar o seu relacionamento. 

Em epocas diferentes e por caminhos 
diversos, ambos os paises se libcrtaram de 
regimes retr6grados que lhes cstavam im
postos. Esta circunstlincia acrcsoentou nova 
convergcncia a atitude hist6rica dos dois 
povos. 

Carlos Rafael Rodriguez, a sua chegada a 
Lisboa. acompanhado pelo brlgadeiro Garcia 
dos Santos, chefe da Casa Militar do Presi
dt tlle da R epublica 

Estou seguro, no entanto, de que, inde
pendentemente das opy()es de cada pais, 
outras raziies concorrem hoje para refor
yar os elos das nossas relayoes». 

cO que nos uoe contiouara 
a prevalecer sobre o que nos divide» 

Mais adiante, Ramalho Eanes consi
derou. na sua alocuylio, que a visita do 

cstadista cubano coostituia cuma oportu
nidade de prolongamento de conversayiies 
que possam contribuir para a garantia da 
paz nas diversas regioes do Mundo e para 
adequada satisfaylio dos interesses m6tuos 
dos dois paises». 0 Presidente da Repu
blica referiu-se igualmente, As possibili
dades de reforyo das rela¢es de coope
raylio iuso-cubanas, tanto no sector eco
n6mico como nos dominios cientifico e 
tecnico, acrescentando que «a diversidade 
de posiyocs e opinioes de Portugal e Cuba 
nao a{ecta o nosso entendimento acerca da 
conveniencia de urn dialogo directo entre 
o~ Estados e da possibilidade de refor~r 
a compreensao mutua». 

Na parte final deste discurso, o general 
Eanes afirmaria, nomeadamente: 

«Considero auspiciosa, na perspectiva 
das nossas relayiies de projecylio multila
teral , a posiylio cubana de apoio A utili
za~ao da lingua portuguesa nos organismos 
internacionais. 

M.,as gostaria de afirmar a minha espe
ran~ de que saberemos encontrar novas 
vias de cooperaylio politica intemacional, 
atraves da posiyao responsavel, que nos e 
comum, de defeodermos os nossos inte
resses e as nossas expressoes de politica 
externa num quadro em que se evidenciam 
a tolcr1incia e a negociayao. 

A concretizayao deste prop6sito consti
tuira indicador seguro de que o que nos 
une continuara a prevalecer sobre o que 
nos divide». 
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Portugal e o Mundo 

34 0 Presidente Ramalho 
Eanes e o vice-presi
dente cubano durante 
o encontro realizado 
no Palacio de Be/em; 
em baixo, os dois es
tadistas acompanha
dos pelas respectivas 
esposas. 



«0 reencontro dos nossos dois pov<>s» 

«-e curioso pensar que, apesar da co
mum raiz iberica, a semelhan~ da lingua
gem que nos permite entendermo-nos para 
alem des diferentes idiomas, e a seme
lhanc;:a de uma hist6ria recente de largos 
anos de combate popular e nacional contra 
sucessivas tiranias, Portugal e Cuba tern 
vivido relativamente afastados, sem nos 
vincular algo mais do que a presenc;:a cul
tural da ironia aristocratica de E~ de 
Queir6s nalguns saloes literarios e a demo
crfltica ressonancia das vossas respectivas 
lutas pela liberdade nas notlcias interna
cionais», acentuou o vice-presidente do 
Conselho de Estado cubano no discurso 
que, a seguir, pronunciou. 

Carlos Rafael Rodriguez recordaria, a 
prop6sito, que «foram necessarias duas 
revoluc;:oes capazes de ir mais alem no 
ambito das nossas fronteiras para que 
Portugal e Cuba comec;:assem a reconhe
cer-sc», ficando entao estabelecido o que 
considerou como «O marco para o reen
contro des nossos dois povos». 

Noutro passe da sua alocus:iio, o diri
gente cubano sublinharia, designadamente: 
«A hist6ria, que uma vez nos situou, per
ventura ,em campos opostos, contra os 
nossos pr6prios desejos, ofercce-nos, po
rem, hoje, a perspectiva de poder trabalhar 
juntos, para ajudar os povos da Asia, 
da Africa e da America Latina, realizando 
a plenitude das suas possibilidades hist6-
ricas». 

A concluir, Carlos Rafael Rodriguez 
diria que, tal como anteriormente assina
lara o Presidente portugues, «as diferenc;:as 
de facto que nos separam em certos pro
blemas de ordem internacional contempo
ranea nao sao tantas que nao permitam 
uma frutifera e continua colaborac;:ao pela 
paz e o trabalho no sentido de resolver, 
per esforc;:os colectivos, importantes pro
blemas regionais». 

Conversa~oes com Ramalho Eanes 
e Mota Pinto 

No prosseguimento do programa da sua 
visita oficial ao nosso Pais, o vice-presi
dente cubano foi recebido, no dia seguinte, 
pelo general Ramalho Eanes, em audiencia 
realizada no Palacio de Belem. Ao encon
tro entre os dois estadistas estiveram pre
sentes o embaixador de Portugal em Ha
vana, Manuel Joao da Palma Carlos, e o 
representante diplomatico de Cuba em Lis
boa, Manuel Esteves Perez. 

Nesta reuniao - que teve uma durac;:ao 
de hera e meia- Ramalho Eanes e Ra-

fael Rodriguez debateram as linhas gerais 
das pollticas externas des respectivos palses 
e apreciaram as areas de cooperas:iio possl
veis no campo internacional, tendo ainda 
analisado a actual cooperac;:ao entre Por
tugal e Cuba e as perspectivas existentes 
para o seu incremento e alargamento. 

0 dirigente cubano visitou depois a 
zona de Cascais e Sintra, percorrendo lo
cais de interesse turistico, e foi obse
quiado com urn almos:o que decorreu no 
Palacio dos Seteais e que contou com a 
presen~ de uma delegas:iio do Conselho 
da Revolus:iio e de urn representante pes
seal do general Ramalho Eanes. 

No forte de S. J uliao da Barra - onde 
ficou instalado durante a sua estada na 
capital portuguesa - ,Carlos Rafael Ro
driguez recebeu, mais tarde, o Primeiro
-ministro, Mota Pinto, na presen~ do 
sccrctario de Estado des Neg6eios Estran
gei res e da Emigrac;:ao, Paulo Ennes. 

Falando aos jornalistas no final deste 
encontro, Mota Pinto salientou que o 
mesmo decorrera «dentro das regras de 
cortesia que devem nortear as relac;:oes 
entre governantes de palses, mesmo que 
tenham regimes politicos e econ6micos 
diferentcs, como c o case de Portugal e 
de Cuba». Entre os assuntos abordados 
durante a reuniao, o Primei'ro-ministro 
salientaria «as relac;:Oes comerciais entre os 
dois paises e aspectos da politica externa 
global, tais como a paz, o desarmamento, 
o dialogo Norte-Sui e a voz dos pequenos 
paises da comunidade internacional, e a 
politica cubana sobre a Africa Austral». 

Confereocia de lmprensa 

No ultimo dia da sua visita oficial ao 
nosso Pais, o vice-presidente do Conselho 
de Estado da Republica Socialista de Cuba 
teve uma reuniao com os membros do 
Conselho da Revolus:iio, e participou num 
almos:o com o general Ramalho Eanes, ao 
qual estiveram presentes as respectivas 
esposas. A encerrar o programa desta des· 
locac;:ao a Lisboa, Carlos Rafael Rodriguez 
concedeu uma conferencia de imprensa, 
que se efectuou no Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros. 

Falando aos jomalistas, Rafael Rodri
guez declarou que, em nenhum memento, 
esta visita a Portugal tivera como objective 
negociar a retirada das tropas cubanas 
estacionadas em Angola, e sublinhou que 
a sua vinda a Lisboa constituira «urn acto 
de amizade» e de consideras:iio para com 
o Presidente Ramalho Eanes e o Conselho 
mente das relac;:oes luso-cubanas aos mais 
diversos niveis. 

0 vice-presidente cubano afirmaria, 35 
mais adiante, que ao regressar a Havana 
o fazia «com a consci~ncia de que o voca-
c;:ao de Cuba e Portugal para a paz, para 
o esforc;:o internacional de cooperac;:iio e 
amizade entre os povos e o desenvolvi
mento da soberania, augura relac;:oes mais 
intimas entre os dois paises». 

Citando, uma vez mais, o Chefe de 
Estado portugues, Carlos Rafael Rodriguez 
recordaria, a prop6sito das ligac;:oes entre 
os dois povos, que «as diferenc;:as sao con
junturais e as semelhan~s sao perma
nentes», c referiu, a seguir, alguns dos 
principais aspectos das conversac;:Oes reali
zadas na capital portuguesa, as quais classi
ficou como «urn dialogo franco». 

Comercio luso-cubano 

Num encontro com a imprensa, o con
selheiro comercial da Embaixada de Cuba 
em Lisboa, revelou que o seu pais tern 
intenc;:ao de aumentar as suas compras a 
Portugal e manifectou a esperan~ de que 
a~ rela~oes comerciais entre os dois paises 
«sejam ainda mais frutiferas» durante o 
corrente ano, como resultado directo da 
segunda reuniao da Comissao Mista Luso· 
-Cubana. 

Recorda-se que o primeiro encontro da 
referida Comissao Mista foi efectuado em 
Mars:o de 1978, tendo Cuba assinado con
lratos de importas:iio, para o ano findo , 
num montante niio inferior a tr~s milhoes 
de d6lares. Em Dezembro, porem, o valor 
das nossas vendas ~quele pais elevou-se a 
5,1 milhOes de d6lares (mais de 220 mil 
centes), verba superior ao conjunto das 
exportac;:oes portuguesas para Cuba nos 
anos anteriores. 

Ficara tambem previsto, nessa reuniao, 
que, em 1978, pelo menos tres navies 
cubanos seriam reparados em estaleiros 
portugueses, mas esse numero aumentou 
para cinco - dois barcos da freta mer
cante e tres de pesca - , correspondendo a 
urn pagamento de cerca de 86 mil contos 
ao nosso Pais. 

C' ntudo, no mesmo perlodo as nossas 
impor\f'c;:Oes de Cuba cifraram-se em 72 
mil toneladas de a~ucar, no valor aproxi
mado de 480 mil centes, o que permite 
constatar que o intercambio comercial 
continua a ser deficitario para Portugal. 

Por outre !ado, e ainda em 1978, des
locaram-sc a Cuba representantes de dez 
empresas portuguesas, que obtiveram va
rias encomendas, enquanto ascendeu a 15 o 
numero de funcionarios cubanos que vie
ram a Portugal em missoes eomerciais. • 
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·MOCAMBICANAS -
0 general Sousa Meneses, em repre· 

senta~o do Presidente da R epublica c do 
Govemo portugues, chefiou a delega~o 
que se deslocou a Republica Popular de 
Mo~mbique para travar conversa~es com 
a~ autoridades daquelc pais. 

Em declara~oes prestadas a sua che· 
gada a Lisboa, o general Sousa Meneses, 
actual director do Instituto de Altos Es
tudos Militares, esclareceu que esta missiio 
de que foi encarregado- e que classi
ficou como «complexa e delicada» - se 
destinava fundamentalmente a confirmar a 
convergencia das vontades politicas dos 
governos de Portugal e de Mo~mbique a 
respeito «do primado da via negociada 
para a resoluyiio dos problemas pendentes 
e no respeito dos legitimos interesses dos 
dois povos e Estados». 

Sousa Meneses acrescentou que a mis
sao se poderia considerar «completamente 
realizada e coroada de exito», pois, se
gundo sublinhou. «ap6s duas sessoes de 
trabalho com o dr. Marcelino dos Santos, 
ministro do Plano da Republica Popular 
de Moyambique, e duas conversas profun
das com o presidente Samora Machel, foi 
possivel niio s6 confirmar tal convergencia 
como estabelecer uma plataforma que asse
gura o prosseguimento mutuamente dese
jado de negocia~es», designadamente so
bre os problemas relacionados com a pu
blica~iio da Lei 5/77 pelo governo mo~m
bicano, diploma cuja aplica~o iria por 
em causa os interesses de Portugal naquele 
Estado africano. 

0 general Sousa Meneses desmentiria, 
por outro !ado, que estas negociayoes se 
tivessem caracterizado, por urn «tom de 
dureza», afirmando, a este prop6sito: 
«Quando se discutem assuntos sobre os 
quais ha opinioes divergentes, ha contro
versia. Mas isso niio significa dureza. 
Neste caso, antes pelo contrario, o que 
sentimos foi urn clima de respeito, consi
dera~o e dignidade pelas nossas pessoas 
c pela nossa missiio». 

No final das conversa~oes, segundo 
disse ainda Sousa Meneses - que nesta 
deslocayiio a capital mo~mbicana fo i 
acompanhado pelo economista Oliveira 
Marques -, ambas as partes reconheceram 
a necessidade de serem estabelecidas, du
rante o corrente ano, plataformas de tra
balho que permitam resolver os problemas 
econ6micos e financeiros que tern vindo 
a afectar o normal desenvolvimento das 
rela~oes luso-mo~mbicanas. 

Doca de pesca do Cbiveve 
construida por empresa portuguesa 

lmportara em 211 mil contos a doca de 
pesca do Chiveve, que uma empresa por-

tuguesa esta a concluir no porto moyarn
bieano da Beira. 

Com o comprimento de 432 metros, a 
nova doca permitira o acesso a navios de 
trinta metros de comprimento e tres de 
calado, e dispora de uma rampa para 
repara9iio de barcos e de urn guindaste de 
cinco toneladas para manuseamento de 
cargas. 

Nas proximidades do cais serao insta
lados frigorificos e fabricas de gelo e de 
conservas e ainda fabricas de redes e de 
outros equipamentos para a pesca. 

Foi em 1976 que a Direc~iio dos Portos, 
Caminhos de Ferro e Transportes da Re
publica Popular de Mo~ambique adjudicou 
a empresa portuguesa «Construyoes Tec
nicas», com sede em Lisboa, a construs:iio 
da referida doca de pesca, a qual deveria 
ficar concluida no prazo de trinta meses. 

Participa-;llo financeira da Quimigal 
em empresa textil mo~mbicana 

A empresa publica portuguesa Quirni
gal e a principal accionista da cornpanhia 
Textil do Pungoc. unidade fabril instalada 
na cintura industrial da Beira e que ern
prega cerca de 750 trabalhadores. 0 Banco 
Totta & ~s;ores e a Companhia de Scguros 
Imperio. alem de varios particulares. tarn
bern se encontram entre os accionistas da 
companhia, criada em 1956, com objectivos 
agro-pecuarios e industriais. e cuja fabrica 
devera ser pro xi rna mente ampliada. atra
ves de urn novo investimento. 

Actualmente, a Companhia Textil do 
Pungoe tern como metas a produyiio men
sal de 70 toneladas de sacos de nl.fia sin
tetica c de 120 toneladas de sacos de juta, 
com urn valor anual de produyiio que 
devera ascender a 59 mil contos. Os sacos 
produzidos servem para embalar a farinha 
importada pelo porto da Beira, bern como 
produtos de exporta9iio (sal, feijao, co
pra), e sao ainda utilizados para a recolha 
da castanha de caju e para a distribui9ao 
de generos no mercado mo~mbieano (ba
tata e citrinos, sobretudo). 

Em breve deveriio chegar a Beira mais 
dois engenheiros e urn electricista da Qui
migal. Entre os dez tecnicos portuguese's 
que ali se encontram em actividade con
tam-se engenheiros, contabilistas, solda
dores e preparadores de trabalho. Por 
outro lado, o contrato de assistencia tec
nica existente entre a Quimigal e a Corn
panhia Textil do Pungoe preve que alguns 
trabalhadores mo~mbicanos possam efec
tuar estagios em Portugal. • 
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RELACOES 
OIPLOMATIGAS 

Pela primeira vez na historia dos dois 
paises, Portugal e a Goine-Cooacri estabe
lecera m rela~oes diplomaticas a nivel de 
cmbaixadores. A respcctiva declara~lo con
junta fo~ assinada, em Lisboa, pelo secre
tario de Estado dos Ncgocios Estrangeiros 
c da Emigra~o, Paulo Ennes, e pclo em
baixador Bocar Barry Biro, enviado espe
cial do presideote Sckou Toure. Falando 
aos jomalistas, o diplomata guineense 
admi tiu a bipotesc de que proximameote 
se venha a realizar uma reuoiilo de repre
sentantcs dos dois paises com vi~1a a ela
bora~ilo de acordos comercials. 

Na dcclara~o conjunta, redigida em 
portugu~~ e frances. assinala-se que «ap6s 
a restaura~o da democracia em Portugal 
e o acc~~o A independcncia da Guine
·Bissau. Mo~mbique, Cabo Verde, S. 
Tom~ c Principe c Angola, nada mais sc 
opoc ao cstabelecimento de rela~oes de 
amizadc c de cooperayao frutuosa entre 
os povo~ portugues e guinecnse». 

Dirigindo-se ao embaixador guineense. 
ap6s a as~inatura da dcclara~o conjunta, 
Paulo Ennes, secretario de Estado dos e
g6cios Estrangeiros e da Emigra~o. for
mulou votos de que os layos de caracter 
comercial c de cooperayao entre os dois 
paises «conheyam for~ nova». 

Por seu lllrno, Harry Biro afirmou que 
a Guinc-Conacri «aplaudiu viva e caloro
samente os acontecimcntos do 25 de Abril 

em Portugal, que criaram novas condiy6es 
para a aproxima~o dos povos da Guine 
e de Portugal». 

A reprcsentayao portuguesa na capital 
da Republica Popular e Revolucionaria da 
Gui n~ ficara a cargo do nosso embaixador 
em Bissau. Antonio Pinto da Fran~. 0 re
presentantc da Guine-Bissau em Lisboa 
niio foi ainda nomeado, de acordo com as 
informa~oes prestadas por Barry Biro. 

cA amizade e a colabora~o 

excluem queixas:t 

A partir do momento em que se nor
malizaram as relayoes diplomaticas entre 
os dois paises. niio ha limites para a coope
ra~o bilateral, tanto nos sectores comer
cia! e industrial como no da cultura, 
declarou o embaixador Bocar Barry Biro 
durante uma conferencia de imprensa rea
lizada num hotel de Lisboa. 

Aqucle diplomata acresccntaria, a pr0· 
p6sito, que mesmo antes do cstabeleci
mcnto formal das relayoes diplomaticas, 
ja havia contactos entre cmpresarios priva
dos portugueses e o govcrno de Conacri e 
que. oeste momento. estao em eurso outras 
iniciativas com a mesma finalidade. 

Barry Biro afirmou, por outro !ado, que 
«a amizade e a colaborayiio excluem quei
xas», respondcndo, assim, a pergunta de 
um jornalista sobre a possibilidade da 
Guine-Conacri retirar as queixas que, antes 
de Abril de 1974, apresentara nas Na~es 
Unidas, contra a politica externa de Por
tugal e relativa, designadamente, ii in
vasao do territ6rio guineensc por tropas 
portuguesas estacionadas em Bissau. Este 
assunto, segundo disse, nao foi, alias, abor
dado durante os contactos que manteve 
com as autoridades portugucsas. 

Recorda-se que as conversayoes entre 
o nosso Pais e a Guine-Conacri, com vista 
a abertura de rela~es diplomaticas, se 
inieiaram em 1976, na sede das Na~oes 
Unidas, em Nova Iorque. 

Dirigid.os, nessa altura, pelos represen
tantes dos dois paises na ONU, os con
tactos bilaterais prosseguiram depois em 
Bissau1 entre os embaixadorcs de Lisboa 
e de Cbnacri acreditados junto do govemo 
daquela antiga col6nia portuguesa. Pinto 
da Fran~a e Barry Biro encarregaram-se, 
a partir dai, das diligcncias necessilrias 
para concretizar aquele objectivo. 

Na capital portuguesa, o cmbaixador 
Barry Biro conduziu, duran te uma semana, 
as conversa~oes que antcccderam a assi
natura do comunicado conjunto, marcando 
o tntcto das relayaes diplomaticas entre 
Portugal e a Guine-Conacri. • 
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0 Ano Internacional da Crian~. que 
come~u a ser comemorado em todo 0 
mundo no passado roes de Janeiro, nasceu 
da ideia de urn representante das Organi
za¢es Nao Govemaroentais para a Infan
Cla que, em 1974, a prop6s ao Fundo 
das Na~es Unidas para as Crian~s 
(UNICEF). Em Dezembro de 1976 a 
Assembleia Geral da ONU proclam~ria 
I ?~9 o A no Internacional da Crian~a. de
c• sao que, desde logo, {oi apoiada por 
diversos palses, tanto a nivel govcrnamen
tal , como por pane de organismos, insti
tui¢e~ e cntidadcs particulares. Portugal 
part1c1pa ncstas comemora~oes com urn 
con junto de iniciativas jfl programadas e 
que se estcnderao ao Iongo de todo o 
ano; delas darcmos conta nos pr6ximos 
numeros. 

As comemora¢es deste Ano Interna
cional da Crian~ irao incentivar o lan~
mento de ac¢cs, de ambito nacional e 
internacional, tcndentes a melhorar as con
di~oes de vida das crian~s. 

Os principios que inspiraram a Decla
ra~o dos Direitos da Crian~ sao-agora 
rna is do que nunca -urn born motivo de 
reflexao para todos n6s; s6 atraves da sua 
real aplica~ao, completa e rcsponsflvel, se 
poderfl atingir aquela que sempre foi a 
aspira~o de todas as sociedades: a felici
dade das crian~s. de todas as crian~s. 

Ao assinalar o Ano Internacional da 
Crian~a. a Sccretaria de Estado da Presi
dencia do Conselho de Ministros distribuiu 
uma nota, dirigida as crians:as portuguesas, 
na qual, depois de ser citada a Declara~o 
dos Direitos que a seguir transcrevemos, se 
acentua: 

«Estes sao OS teus direitOS. Este e 0 

ano especialmcnte cscolhido para que os 
comeces a lcr ou saber c sobre eles fales 
com teus pais, tcus irmaos, teus profes
sores, teus vizinhos, teus amigos. 

Siio, ainda, os direitos de outras crian
~ que vivem no teu mundo e nao tern 
amor, nero casa, nem paz, mas tern fome, 
sao exploradas, estao doentes e ninguem 
cuida delas. Como as vais ajudar?» 

DEGLARAGAO 
DOS DIREITOS 

DA GRIANGA 

Princlpio Primeiro - A crian~ deve 
- fruir de todos os direitos enunciados 
• presente dedara~o. Todas as crian~s, 
- qualquer exce~io, serio credoras de 
tais direitos, sem distin~o ou discrimi
~ baseadas na ra~, na cor, no sexo, 
• religilo, nas opinioes politicas ou de 
qualquer outra natureza, na origem nu
donal ou social, na fortuna , no nasci· 
-..to ou qualquer outra situa~io que diga 
respelto a crian~ ou a qualquer membro 
da - lamllia. 

0 
Princlpio Segundo - A crian~ dcve 

beaeflclar de protec~o e ser-lhe-io pro· 
PGrdooadas oportunidades e facilidades, 
PCII' lei e por outros meios, a fim de Jbe 
facaltar o desenvolvimento fisico, intelcc· 
r.J, moral, espiritual e social, de forma 
•Ddavel e normal e em condi~oes de 
Hberdade e dignidade. Na adop~o de leis 
que visem este fim, o interesse superior 

da crian~a dcvc ser a coosidera~o deter· 
mlnante. 

Principio Terceiro - A crian~ tern di
reito, desde o nascimento, a om nome e 
uma nacionalidade. 

Principio Quarto- A crian\'a deve be· 
neficiar de seguro social. Deve poder cres
cer e desenvolver-se de uma maneira sao· 
d:\vel; com este fim deve ser assegurada, 
tanto a crian~ como a mile, ajuda e pro
tec~o cspeciais, nomeadamente os cui
dodos pre-natais e p6s-natais. A crian~a 
tern direito a alimenta~io, alojamento, 
divei"SSes e cuidados medicos adequados. 

Principio Quinto- A crian~, fisica, 
mental ou socialmente diminuida deve rc
ceber tratamento, educa~;lo e cuidados 
especiais de que necessitam o seu estado 
c situa~o. 

Principio Sex to - A crian~, para o 
desabrochar harmonioso da sun persona
lidade, tern necessidade de amor e com
prensio. Deve, tanto quanto posslvel, cres
cer sob vigiiJiocia e cuidados dos Pais e, 
nestes ou noutros casos, noma atmosfera de 
afei~io e de seguran~a moral e material; 
a crian~;a de tcnra idade nio deve, salvo 
circunstincias excepcionais, ser separada da 
mile. A sociedade e os poderes publicos 
tern o dever de tomar sob a sua particular 
protec~o, as crian~s sem familia ou aque
Jas que careccm de meios adequados de 
subsistencia. il. desejlivel por parte do Es
tado ou de outras entidades, a ajuda as 
familias numerosas por meios de abonos 
que lbes permitam criar e educar os filbos. 

Princlpio 5etimo- A crian~ tern di· 
reito a reccber uma educa~io que seri 
gratuita e obrigatoria, pelo menos ao nlvel 

elemcntar. Deve bencflciar de uma edu· 
ca~lo que contribua para a sua cultura 
geral e Jhe permita, em condi~oes de igual
dade, oportunidades para desenvolver a~ 
suas faculdades, o julgamento pessoal, e o 
sentido das responsabilidades morais e so
cials e tornar·se um membro util a socie
dade. 0 interesse superior da crian~ deve 
scr o guia daqueles que tern a responsabi
lidade da sua educa~o e da sua orien
ta~o; esta responsabilidade incumbe em 
prioridade a seus pais. A crian~ devc ter 
todas as possibilidades de se entregar a 
jogos e actividades recrcativas, que devem 
ser orientadas para os fins visados pela 
educa\'io; a sociedade e os poderes pu
blicos devem esfor~r-se por favorecer o 
go7.0 destes direitos. 

Principio Oitavo - A crian~a devc, em 
todas as circunstilncias, estar entre os pri· 
meiros a receber protec~o e socorros. 

Principio Nono - A crian~a deve scr 
protegida contra todo a forma de negli
gcncia, de crueldadc c de cxplora\'io. NAo 
dcve scr submetida a trMico, seja qual for 
a sua forma . A crian\.J nio dcve ser admi
tida nom emprego antes de ter atingido a 
idade minima apropriada. Nio deve, em 
caso ncnhum, ser constrangida ou autori
zada a aceita r uma ocupa~io ou emprego 
que prejudiquc a sua saUde ou a sua edu
ca~io, ou que Jhe entrave o desenvolvi
meoto fisico, mental ou moral. 

Principio Decimo - A crian~a deve ser 
protcgida contra as pr:\iicas que podem 
levar a discrimina~io racial, a discrlmi
na~io religiosa ou a qualquer outra forma 
de discrimina~o. Deve ser educada nom 
espirito de compreensio, de tolerincia, e 
no sentimento que lhe cabe de consagrar 
a sua energia e talento ao servi~o dos seus 
scmelbantes. • 
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PARTICIPACAO 
DE PORTUGAL 
NO CONSELHO 

DE SEGURANCA 
DA ONU 

Portugal iniciou, em Janeiro 
deste ano, o seu primeiro man
dato de dois anos como mem
bro nao permanente do Conse
lho de Seguranya das Na¢es 
Unidas, cargo para o qual foi 
elcito pela Assembleia Geral 
da organiza~o em vota~o rea
lizada em fins do ano passado. 
conforme foi noticiado no nu
mero anterior. 

Recorda-se que a candidatura 
do nosso Pais, como represen
tante da parte sui do grupo 
ocidental- a Noruega foi elei
ta para representar o norte - , 
registou. ao quinto escrutinio, o 
apoio de 99 votos, contra 45 
para Malta, o outro pais candi
dato ao mcsmo Iugar. E con
vic~.ao generalizada, nos cir
culos diplomllticos, de que Por
tugal contou. desde o inlcio 
da vota~o. com o apoio dos 
paises ocidentais e do teste 
europeu, a maioria dos latino
-americanos c alguns afro-asia
ticos. A candidatura portuguesa 
terfl sido depois reforyada com 
a adesao de alguns paises nao
-alinhados que anteriormente 
haviam apoiado Malta. 

0 Consclho de Scgurans:a ~ 
agora constituido, no bi~nio 
1979/80, pelos Estados Unidos, 
Uniao Sovi~tica, Republica Po
pular da China. Franya e Rei no 
Unido- os cinco membros per
manentes com direito a veto - , 
e Bangladesh, Bolivia, Gabao, 
Jamaica, Koweit, Nig~ria, No
ruega, Portugal, Checoslovflquia 
e Zambia, como membros nao 
permanentes. 

0 nosso Pais ocupa o Iugar 
que esteve nos ultimos dois 
anos atribuido ll Alemanba Fe
deral. e deverfl prcsidir ao Con
selho de Seguranya no pr6ximo 
mes de Novembro. 

Segundo declara¢es do chefe 
da missao permanente de Por
tugal junto da ONU, embai
xador Vasco Futscher Pereira, 

Vasco Futsclu•r Perl!iro, l!mbaix ador dl! Portugal j unto do ONU. 

quando da elei~o. a verdadeira 
raz.ii.o de fundo para o sucesso 
da candidatura do nosso Pals 
tern que ser procurada «na con· 
tribui9ao que Portugal deu, 
ap6s 1974. para o desenvolvi
mcnto da paz, na institucionali
za~o da democracia, na diver
sifica~o e alargamento das 
rela¢cs diplomflticas e, ainda 
(de resto, raz.ii.o nao menos im· 
portante), no reconhecimento 
por parte da comunidadc inter
nacional da validade das posi-
90es jfl assumidas pelo nosso 
Pais e da certeza que, no fu
turo, nos manteremos fi~is ao 
dcscjo de contribuir para a se
guranya e paz internacional, 
afinal os objectivos fundamen
tals das Na9oes Unidas, em ge
ral , e do Conselho de Seguran
ya, em particular». «Esta elei
~o- disse ainda, na ocasiao, 
o embaixador Futcher Pereira 

- dcve ser motivo de justifi
cado orgulho para o povo por
tugues e de redobrada satisfa
~o para todos aqueles que, 
constituindo uma verdadeira 
equipa, c.ontribuiram a todos os 
nlveis para que eta pudesse 
tornar-se uma realidade». 

Alem de ser actualmente 
membro do Conselho de Segu
ran~a. Portugal e ainda mem
bro da Comissao dos Direitos 
do Homem e tcrminou no ano 
passado as fun~Oes para que 
havia sido cleito no Conselho 
Econ6mico e Social das Na¢es 
Unidas. 

COOPERACAO 
ENTRE PORTUGAL E 

SAO TOME E PRINCIPE 
0 Presidente da Republica, 

general Ramalho Eanes recebeu 

em audiencia o ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros de s. 
Tome e Principe, Maria da 
Graya Amorim, que, durante 
tres anos, foi embaixadora do 
seu pais em Lisboa. 0 ministro 
santomense - que aproveitou 
esta passagem pela capital por
tuguesa, numa viagem entre a 
Argelia e S. Tome, para apre
sentar cumprimentos ao Presi
dente Eanes - classificou de 
cpositivos» os resultados das 
rela¢es de coopera~o com o 
nosso Pais, desde que aquela 
antiga col6nia portuguesa as
cendeu a independencia, em 
Julho de 1975. 

Trabalham presentemente na 
Republica Democrfltica de S. 
Tome e Principe seis dezenas 
de cooperantes portugueses, na 
sua maioria professores do Ma
gisterio Primflrio e do ensino 
secundario, mas as rela~<ies de 
coopera~o bilateral nao se 
confinam ao domlnio do en
sino. Com efeito, tecnicos por
tugueses estao a orientar a 
moderniza~o do aeroporto de 
S. Tome, o que constitui o pri-
mciro passo para a cria~o de 
uma carreira dos Transportes 
Aereos Portugueses para aquele 
destino; actualmente, a TAP 
estfl a escalar, uma vez por 
mes, aquele aeroporto, com urn 
voo regular da carreira Lisboa
·Luanda. Tecnicos e empresas 
portuguesas participam igual
mente na conclusao da estrada 
da cintura da ilha de S. Tome 
e na elabora~o de projectos 
de novos portos naquela ilha 
e na do Principe. 

Por outro !ado, residem em 
Portugal cerca de dois mil san
tomenses, a maioria dos quais 
sao tripulantes da marinha mer
cante. E tambem clevado o nu
mero de naturais de S. Tome 
e Principe que frequenta esco· 
las portuguesas. 

Os principais parceiros eco
n6micos da Republica Demo
crfltica de S. Tome e Principe 
siio, alem de Portugal, a Ho
landa e, desde 1976, os Estados 
Unidos. Em 1977, o nosso Pais 
vcndeu 214 mil contos de mer
cadorias a S. Tome e Principe, 
contra 113 mil em 1973. As 



importa~es portuguesas desce
ram, contudo, de 103 mil con
tos, em 1973, para 88 mil em 
1977, pelo que se tern acen
tuado, nos Ultimos anos, o 
sa)do favoravel a Portugal nas 
rela~es comerciais entre os 
dois paises. 

DELEGACAO 
ANGOLANA 

EFECTUOU CONTACTOS 
EM LISBOA 

0 Presidente da Republica, 
general Ramalho Eanes, rece
beu em audiencia o secretArio 
de Estado da Copera~o de 
Angola, Adolfo Nsikalangu, 
que se deslocou a Lisboa, che
fiando uma missao tecnica do 
seu pais que debateu com as 
autoridades portuguesas o re
fo~ da coopera~o bilateral 
em varios dominios. 

Adolfo Nsikalangu declarou 
aos jornalistas, no final da reu
niio com o Presidente da Re
ptlblica, que esta «missao me
ramente tecnica e de boa von
lade» podera servir de abertura 
para as pr6ximas negocia~es 
a efectuar em Luanda, no am
bito do acordo geral de coope
ra~o assinado em Bissau, no 
ano passado, pelos presidentes 
Ramalho Eanes e Agostinho 
Neto. A delega~o angolana, 
que permaneceu em Lisboa du
rante cinco dias, incluia tres 
elementos do Ministerio da In
dtlstria daquele pais. 

Recorda-se que, apesar de va
rios adiamentos na aplica~o do 

referido acordo de coopera~o 
bilateral, o intercambio entre 
os dois paises tern conhecido 
uma progressiva intensifica~o 
em varios sectores. Com efeito, 
ap6s a quebra provocada pela 
guerra civil e pelo l!xodo dos 
portugueses que viviam naquela 
antiga col6nia, as nossas expor
ta~es para Angola registaram 
urn acelerado crescimento nos 
ultimos dois anos, o qual nao 
foi, todavia, acompanhado por 
urn correspondente volume de 
importa~es. Dai que tenha sido 
ptecisamente com Angola que 
se observou o maior saldo posi
tivo da balan~ comercial por
tuguesa em !977, resultado que 
tera sido confirmado em 1978. 

No dominio cultural, regis
lou-se tambem algum incre
mento. Assim, a Republica Po
pular de Angola solicitou, re
centemente a Portugal, a coo
pera~o de seis dezenas de pro
fessores universitflrios, pedido 
que estA a ser analisado pelo 
Ministerio da Educa~o e In
vestiga~o Cientlfica, enquanto, 
e ainda oeste ambito, aumen
tam as vendas de livros por 
parte do nosso Pais. 

Entretanto, varias empresas 
portuguesas estiio a participar, 
em Angola, na elabora~o e 
execu~o de projectos e obras 
publicas, designadamente na 
constru~o de habita~es, pon
tes, barragens e complexos de 
irriga~o. Por outro Jado, inten
sificou-se a copera~o no sector 
militar, que inclui a venda de 
equipamento e a manuten~o 
de aparelhos da For~ Aerea 
angolana. 

? general Eanes com o secretario de Estado da Coopera~tio de Ango
a e o embaixador angolano em Lisboa 

PORTUGAL 
E A COLOMBIA 

ASSINARAM 
ACORDO COMERCIAL 
A mutua concessiio do esta

tuto de «na~o mais favoreci
da» em materia de obriga~es 
aduaneiras, foi estabelecida en
tre Portugal e a Colombia, atra
ves de urn acordo comercial 
assinado por representantes dos 
dois paises, em cerim6nia que 
decorreu no Ministerio dos Ne
g6cios Estrangeiros, em Lisboa. 
0 convenio foi subscrito pelo 
ministro Freitas Cruz e pelo 
embaixador da Colombia em 
Lisboa, Hernando Currea-Cubi
des. Ao acto esteve tambem 
presente o ministro do Comer
cio e Turismo, Repolho Cor
reia. 

Para alem da referida con
cessao, o acordo - com a dura
~o de dois anos e renovavel 
por periodos sucessivos de urn 
ano - inclui diversas clausulas 
tendentes A prom()\:iio do co
mercio luso-colombiano, para o 
que sera constituida uma co
missao mista. 

Portugal pretende alargar as 
suas exporta~oes para a Colom
bia aos dominios da constru~o 
e repara~o navais, metalome
canica, constru~o civil e obras 
publicas. Recorda-se que as re
la~oes comerciais entre Portu
gal e a Colombia tl!m valores 
pouco elevados, verificando-se, 
nos ultimos anos, saldos favo
raveis a este pais da America 
Latina. Assim, segundo dados 
provis6rios do Instituto Nacio
nal de Estatistica, Portugal ex
portou, em 1977, mercadorias 
no valor de 11,8 mil contos, 
enquanto que as nossas impor
ta~iies daquela origem atingi
ram 33,2 mil contos. 1974 foi 
o ano em que as rela~es co
merciais luso-colombianas assu
miram maior importancia, ten
do o nosso Pals importado 
143,7 mil contos de mercadorias 
e exportado 43,1 mil contos. 

Entre os produtos colombia
nos que Portugal tern habitual
mente importado, figuram o 

algodiio em rama (29,7 mil con- 41 
tos em 1977), peles e, em pe
quena quantidade, frutas tropi
cais. As principais exporta~iies 
portuguesas para a Colombia 
consistem em antibi6ticos e 
outros medicamentos (mais de 
5 mil contos em 1977), corti~. 
papel, conservas de peixe e 
material de telecomunica~oes. 

0 titular da pasta dos Ne
g6cios Estrangeiros anunciou 
al;;-da que se encontra em es
tudo urn outro acordo, de am
bito rnais vasto, nos dominios 
da copera~o econ6mica, tec
nica e cientifica, o qual ira 
promover uma estrutura de pro
tec~o e enquadramento legal 
as iniciativas empresariais luso
·COlombiano. 

COMERCIO 
LUSO

·FINLANDES 
As trocas comerciais entre 

Portugal e a Finlandia tem-se 
caracterizado, de uma maneira 
geral, por saldos positivos para 
a balan~ comercial portuguesa, 
facto de salientar, ja que o co
mercio do nosso Pais com o 
estrangeiro e altamente defici
tario no seu contexto global. 

No periodo J 973-77, a ba· 
lan~ comercial com a Finlan
dia apenas foi deficitaria em 
1976, na ordem dos 492 mil 
contos, defice correspondente a 
737 mil contos de exporta9oes 
portuguesas, contra 1 milhiio e 
229 mil contos de fornecimen
tos finlandeses. 

Os referidos saldos positivos 
de Portugal cifraram-se em 481 
mil contos no anode 1973 (835 
mil de exporta~es e 354 mil 
de importa~oes), 218 mil contos 
em 1975 (752 mil de exporta
~es e 534 mil de importa~es), 
e 189 mil contos em 1977 (952 
mil de exporta~oes e 763 mil 
de importa~es). 

A tendllncia oositiva oara o 
lado portugu€s manteve-se no 
primeiro semestre de 1978 e 
cifrou-se num saldo favoravel 
de 95 mil contos, correspon
dente a 487 mil contos de ex
porta9oes e 392 mil de impor
ta~es. 
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PortlJJal e o Mundo 

TRADUTOR 
DE CAMOES 

VISITOU PORTUGAL 
Convidado pela Associa~o 

Portuguesa de Escritores e pela 
Sociedade Portuguesa de Auto
res, deslocou-se ao nosso PaIs 
o poeta sovi~tico Wilhelm Le
vik, tradutor da obra de Ca
moes para a lingua russa. 
· «Goethe diz que para com
preender urn poeta ~ necessllrio 
conhecer o pals e o povo desse 
poeta», afirmou Wilhelm Levik 
ao referir-se tis razoes da sua 
vinda a Portugal, acrescentando 
que esta visita Jhe iria permit~r 
ccompreender Camoes» e, s•
multaneamente, «Conhecer me
thor as obras de outros escri
tores e outros poetas portu
gueseu. 

cT ive algumas dificuldades 
iniciais na tradu~o do grande 
poeta portugues. Em 1964, 
para al~m da minha prepara~o 
linguistica inicial, tive aulas de 
portugues e comecei a compre
ender o idioma. Posso ser con
siderado como o primeiro tra
dutor de Camoes para a lingua 
russa», disse ainda Wilhelm 
Levilc. que revelou depois a me
todologia que, como tradutor, 
utiliza, afirmando: cNa minha 
equipa de trabalho, utilizamos 
inicialmente textos de traduo;:ao 
literal feita por colaboradores. 
0 meu trabalho envolve a for
ma e a expressao po~tica na 
lingua russa, fugindo, logiea
mente, tt tradu~o literal». 

Aquele poeta sovi~tico anun
ciou, por outro !ado, que, com 
a sua equipa, estfl a fazer cum 
trabalho de divulga~o da lite
ratura portuguesa» na URSS, 
trabalho que considerou «apai
xonante». Neste Ambito, vai 
designadamente ser traduzida, 
ainda este ano, a llrica de Ca
m<>es e no pr6ximo ano devera 
ser publicada a tradu~o inte
gral de cOs Lusladas» ou urn 
certo nfunero de extractos. 

D urante a sua estada em Por
tugal, Wilhelm Levik - muito 
conhecido no seu pals nao s6 
pela sua traduo;:iio dos sonetos 

de Camoes, como pela sua obra 
de tradu~o e divulga~o de 
clflssicos ingleses, alemaes, po
lacos e espanh6is - foi recebi
do na Sociedade Portuguesa de 
Autores, Funda~o Gulbenlc.ian, 
Biblioteca Nacional e Acade
mia das Ciencias, tendo con
tactado diversos escritores, crl
ticos c especialistas camoneanos 
em Lisboa, Coimbra e Porto. 

1\YMl. KAM0:3liC 

············ .... ........... ........... 

Em Constlincia, VISitou as rui
nas da «Casa de Cam<>es» e foi 
homenageado com urn almoo;:o 
oferecido pelo presidente da 
edilidade local, Fernando Mor
gado. 

OUINZENA 
DE MOSICA 

PORTUGUESA 
NA ROMENIA 

«A receptividade do povo ro
meno a musica portuguesa foi 
total, com especial relevancia 
para a "4." Sinfonia" de Joly 
Braga Santos», afirmou o maes
tro Silva Pereira nurna entre· 
vista ao matutino «Diflrio de 
Notlcias», a prop6sito da 
«Quinzena de Musica Portu
guesa» que se realizou na Ro
m~nia, nurna iniciativa da Ra
diodifusiio Ponuguesa, em co
Jabora~o com a Embaixada 
daquele pais em Lisboa. 

Esta «Quinzena» contou com 
a preseno;:a de sete artistas por
tugueses que, dirigidos pelo 
maestro Silva Pereira, se exi
biram em cinco cidades rome-

nas, num total de nove con
certos e recitais. 

«Nao posso deixar de me 
referir a grava~o do disco da 
"4." Sinfonia" de Joly Braga 
Santos, com a colabora~o da 
Orquestra da Radiotelevisiio 
Romena e do seu coro, consti
tuido por cento e vinte figuras», 
referiu Silva Pereira que diri
giu essa grava~o. a qual sera 
integrada na colec~o disco
grflfica organizada pela Secre
taria de Estado da Cultura, 
«que em boa hora Jan~ou mais 
uma obra verdadeiramente no
lave!, uma das principais e ma is 
representativas da literatura 
musical portuguesa». 

Prosseguindo as suas decla
ra~es, o director musical do 
Teatro S. Carlos niio deixou 
de sublinhar que na citada 
«Quinzena» a composio;:iio por-

tuguesa esteve representada por 
obras de «alguns dos mais des
tacados autores, tais como Bon
tempo, Luis de Freitas Branco, 
Lopes Grao;:a, Ruy oelho, Ar
mando Jos~ Fernandes e Joly 
Braga Santos, entre outros». 
Quanto tt representa~o dos 
nossos int~rpretes e «na impos
sibilidade de se deslocarem to
dos quantos a RDP desejaria , 
ela niio deixou, por isso, de 
estar presente atravt!s de alguns 
dos nomes mais relevantes, 
como foi o caso de Vasco Bar
bosa, Nella Maissa e Fernando 
Serafim», disse ainda Silva Pe
reira , que acrescentou dever 
esclarecer que 0 exito desta di
gressiio se ficou a dever de 
igual modo cao extraordinflrio 
guitarrista que ~ Carlos Paredes 
e ao fadista Filipe Duarte». 

OROUESTRA GULBENKIAN 
NA URSS 

Registou assinalavel exito a 
digressiio que a Orquestra Gul
benkian efectuou na Uniiio So
vietica. Os concertos realizados 
em Leninegrado e em Riga fo
ram referidos com grandes elo
gios pela imprensa sovietica, 
com destaque para a actua~iio 

do violinista Gerardo Ribeiro. 
Do programa do concerto de 

Leninegrado, que decorreu na 
sala da filarm6nica Chostako
vitch, fizcram parte sinfonias 
de Mozart e de Stravinsky, bern 
como o «Divertimento», de 
Joly Braga Santos, obra escrita 
pelo compositor especialmente 
para esta «tournt!e» da Orques
tra Gulbenkian pela URSS. 

0 agrado do publico manifes
tou-se at ravt!s da longa ova~o 
atribulda aos executantes e 
ainda de elogiosa referencia por 
pane de Vladimir Ovtcharek. 
violinista sovietico de grande 
prestigio, que consideraria «ex
celentes» os musicos portugue
scs. Por seu !ado, Luis Pereira 
Leal. chefe do Departamento 
de Musica da Funda~o Ca
louste Gulbenkian. ao ser entre
vistado em Leninegrado. decla
raria, a prop6sito do citado 
concerto: «Niio encontramos 
ainda em parte alguma partici
pa~o emocional tao completa 
dos auditores. Esta ~ a nossa 
maior recompensa». 

Tamb6m o concerto efectua
do em Riga teve igual sucesso. 
Na sala de concertos da Filar
m6nica da Let6nia, onde ac
tuam os agrupamentos musicais 
estrangeiros, a Orquestra Gul· 
benkian apresentou urn pro
grama integralmente constitui
do por obras de Mozart, tendo 
como solista o violinista Ge
rardo Ribeiro. Comentando 
esta sessiio, - na qual a pedido 
do publico, a orquestra exe
cutou dois temas extraprogra· 
rna -, Ludwig Karlinch, pro
fessor do conservat6rio da Le
t6nia, afirmaria: «Os m6sicos 
ponugueses tocaram com per
feito sincronismo e demonstra· 
ram uma profunda compreen· 
sao das obras que executaram. 



SEMANA 
DE CULTURA 
PORTUGUESA 

EM FLORENCA 
A «Semana de Cullura Por

t ugu~sa». realizada em Floren
~ e inserida no ambito do 
acordo cultural luso-italiano, 
conquistou o publico e a cri
tica, chegando a ser considerada 
«uma das maiores manifesta
~cs culturais levadas a efeito 
por urn pais estrangeiro, em 
Floren~». 

A iniciativa ficou-se a dever 
a Embaixada de Portugal em 
Roma e incluiu uma exposis:;lo 
de gravura rortuguesa contem
poranca. que ocupou Iugar de 
honra na «IV Bienal de Artes 
Graficas» de Floren~. 

Esta cxposi~o havia ja sido 
anteriormcnte aprescntada em 
Bclgrado. Atenas. Bucareste e 
S6fia. t~ndo sido organizada 
pela Sccrctaria de Estado da 
Cultura. com a colabora~o da 
Funda~o Calouste Gulbenkian 
e da Coopcra tiva «Gravura». 

A «Scmana de C ultura Por
tuguesa» integrou. por outro 
!ado. uma importante mostra 
sobre a «Evolu~o do azulejo 
em Portugal dc~de o seculo XV 
ao seculo XX», que es teve pa
tcnte na sala de armas do Pa
lacio Vecchio. naqucla cidade 
italiana c qu.: a prescntava. en
tre outras obras consideradas 
como «de ~alor incalculfiVel». 

R etrato de Ophelia de Queiroz, a quem Fernando Pt>ssoa dirigiu as 
suas ttCartas de Amor» 

urn paine! de azulejos com 7 
metros de comprimento, rcpre
sentando uma grande vista de 
Lisboa, obra que foi executada 
antes do grande terramoto de 
1755. A organiza~o desta ex
posi~o itinerante - a primeira 
do gcnero a ser levada ao es
trangciro pcrtenceu. funda
mentalmente. ao Museu Nacio
na l de Arte Antiga, de Lisboa. 
A mostra ira ser divulgada nou
tras cidades de Italia e seguir:i, 
proximamente, para outros pai
ses. 

De dcstacar. igualmente. a 
confercncia sobre «0 azulejo 
na arte portuguesa», proferida 
pelo prof. Ricardo Averini 
director do lnstituto Italiano de 

Lis boa - e que foi secundada 
por uma scrie de visitas guia
das A cxposi~ao atrfls referida, 
a cargo do pintor Rafael Ca
lado. conscrvador do Museu 
Nacional de Arte Antiga e urn 
dos melhorcs especialistas em 
azulejaria portuguesa. Devera 
assinalar-se. tambem. a confe
rencia que o prof. Pina Martins 
-director do Centro Cultural 
Portugues de Paris da Funda
~iio Gulbenkian - dedicou ao 
tema «0 Renascimento portu
gues e a Itfllia». 

Uma exposi~o de trabalhos 
dos artistas plflsticos Angelo 
de Sousa (4 pinturas, 20 am
plia~es fotogrflficas e alguns 
diapositivos). Jose Rodrigues 

(25 desenhos e 5 esculturas) e 
Luis Noronha da Costa (6 pin
turas sobre tela), esteve patente 
no saliio Brunelleschiano e con
quistou numeroso publico que 
manifestou o desejo de ver 
mais arte portuguesa contem
po~nea. 

Realizou-se ainda urn con
certo de cravo, de que foi in
terprete Cremilde R osado Fer
nandes e que teve entre a assis-
11\ncia, urn consideravel numero 
de estudantes interessados na 
audityiio das obras apresentadas 
(melodias portuguesas do sc
culo XVIII). 

Por ultimo, deverfl registar-se 
o exito da retrospcctiva dedi
cada A obra do cineasta Manuel 
de Oliveira, na qual colaborou 
o lnstituto Portugues de Cine
ma. Esta retrospcctiva foi con
cluida com urn debate em que, 
aMm de Manuel de Oliveira, 
participaram o realizador An
t6nio Cunha T e les e varios cri
ticos ci nematogrUicos italianos. 

Em simultlineo com esta «Se
mana de Cultura Portuguesa» 
em Floren~. uma outra mani
festa~o cultural decorreu em 
Roma, no lnstituto Portugues 
de Santo Ant6nio, onde foram 
divulgadas as cCartas de Amor 
de Fernando Pessou - ate 
agora inCditas - .a par da rea
liza~o de uma scrie de confe
rcncias e de urn recital de 
cravo, dedicado, tal como o 
que decorreu em Floren~a. a 
autores portugucses do seculo 
XVIII . 

Pormenor do paine/ de azulejos ex posto t>m Florenr;a e que represent a uma vista de Llsboo. antes do terramoto de / 7JJ. 
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• 
PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA ~MIGRACAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQU£NCIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO •PORTUGAL-7&o 

OIFUNOIDO PEU HOP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.u FEIRAS -19.15 h 119.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e 97 40 KHz 

VENEZUELA-5.as FEIRAS -OA5 h 11.00 h (TMG) 
freq.: 11875 KHz 

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

A HOP ESTA A ENYIDAR ESFOR~OS NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 



Comunidades Po 

EMIGRANTES 
PORTUGUESES 

REGRESSAM 
DO IRAO 

Regressaram a Lisboa 77 emigrantes por
cuaueses que se encontravam a trabalbar 
ao Jrlo e se viram for~dos a abandonar 
aquele pais devido a deteriora~o da si
-~0 politica que, ultimamente, ali se 
tem verificado. 

A maioria destes trabalhadores encon
trava-se no l rao com contratos de moto· 
ristas, conduzi ndo grandes camiocs, de 
cerca de 40 toncladas, entre os portos do 
Golfo P~rsico c a capital iraniana, Teeriio, 
num pcrcurso aproximado de 1.500 qui16-
metros. 

Esta opcra~o de repatriamento foi deci 
dida c cxccutada pclo Ministerio dos Ne
a6cios Estrangeiros-que para o efeito 
fretou urn aparelho dos TAP-, tendo a 
Secretaria de Estado dos eg6cios Estran
aeiros c da Emigra~ao montado, no aero
porto de Lisboa, urn servi~ de apoio aos 
recem-chegados, no sentido de custear as 
despcsas de dcsloca~o dos mesmos para 
os seus locais de residencia - no interior 
do Pais e nos arqu ip~lagos dos A~ores e 
da Madeira, de ondc alguns cram natu
rais -. vi~to os rcferidos emigrantes terem 
regressado complctamente espoliados dos 
seus havcres c. na sua maioria, sem mesmo 
tcrem reccbido o derradeiro salario a que 
tinham direito. 

A opcra~o de rcpatriamento durou cs
cassas 49 horas, no total, tendo ainda pcr
manecido no lrao entre 150 e 200 portu
auescs, que sc encontram a trabalhar em 
zonas onde ainda nao se haviam verificado 
disturb ios c cujo rcgresso foi garantido, 
em caso de nccessidade, pelas empresas 
estrangeiras que os contrataram. 

Pronunciando-se sobre a necessidade 
deste subito repatriamento. em declara~es 
a agencia Anop. o embaixador de Por
tugal em Teerao. Francisco Paulo Mendes 
~e Luz. considerou que a situa~o politica 
lranana era grave, podendo vir a ser posta 
em cau~ a seguran~ dos trabalhadores 

• Teerao 

IRIO 

A /guns dos traba/hadores portugueses que regressaram do Jriio, durante a escala no aeroporto 
de Bagdad 

portugucses. «Quando isso se constatou», 
dissc ainda aquele diplomata, «lancei ime
diatamcntc urn apclo ao Ministerio dos 
Ncg6cios Estrangeiros. que felizmcntc sc 
concrctizou». 

No cntanto, e de acordo com infor
ma~oes prcstadas por alguns dos cmigran
tes, a sua chegada ao aeroporto da Portela, 
desde hfl alguns meses que a aprccnsao 
come~ara a invadir os portugueses que 
trabalhavam no l riio. Francisco Coelho. 
urn dos entrevistados, afirmou, a tal pro
p6sito, que ele e a maioria dos seus co-

legas estavam dispostos a regressar a Por
tugal «logo que terminasse o contrato de 
urn ano que haviamos assinado, urn con
trato de muitas promcssas que niio foram 
cumpridas». Entre essas «promessas» que 
niio foram concretizadas, podcra salien
tar-se o caso de vencimentos com dois 
mcses de atraso, para al6m de nao ter sido 
pago o ordenado de Dezcmbro a muitos 
dos trabalhadores agora regres.sados, sob 
a alega~o de que esse dinheiro sc desti
nava a liquidar as despcsas que com eles 
as empresas haviam efcctuado.• 
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Comunidades Portuguesas 

AFRICA DO SUL 
«ELO » 

UM NOVO 
BOLETIM 

INFORMATIVO 
A dinamica agremia~ao 

cUnilio Cultural, Recreativa e 
Desportiva Portuguesa», funda
da em Joanesburgo a 3 de Mar
~o de 1961, lan~ou recentemente 

PPG-
o primeiro numero do seu bo
letim informativo - intitulado 
cElo» -, iniciando, assim, um 
servi~o noticioso peri6dico so
bre as iniciativas que normal
mente leva a cabo, nao s6 junto 
dos seus numerosos associados 
como para toda a comunidade 
local. Entre aquelas iniciativas 
tem especial destaque a pratica 
de diversas modalidades des
portivas (sobretudo o basquete
bol e o h6quei em patios) e as 
iniciativas culturais, designada
mente no domlnio da musica, 
onde se salienta a cria~o de 
uma banda e de um grupo co
ral. 

De cuidado aspecto grafico, 
este primeiro numero do «Elo» 
traz informa~oes preciosas so
bre a larga actividade da agre
mia~o desde a sua funda~o. 
- e que incluiu a cria~o de in
fra-estruturas desportivas, com 
a constru~o de imponente pa
vilhlio gimno-desportivo -, e 

insere ainda a transcri~o de 
uma mesa redonda com os diri
gentes das vflrias modalidades 
desportivas ali promovidas, um 
artigo sobre a estada na Africa 
do Sui, e a visita efectuada as 
instala~oes da agremia~o. do 
deputado do PSD pela emigra
~o. Theodoro da Silva, assim 
como uma mensagem do presi
dente da UCRDP, Rodolfo Mi
randa, onde se faz um apelo aos 
associados e a comunidade em 
geral, para que «a uniao de es
for~os e inten~oes» seja a nota 
dominante na ultrapassagem do 
scu actual impasse, de modo a 
que os objcctivos a realizar con
tinuem a ser cobras de interesse 
comunitflrio e publico». 

BRASIL 

INAUGURACAO 
DO PROGRAMA DE TV 

«PORTUCALISSIMO » 
0 Canal 4 da esta~o de te

levisao cTV-Guajarb, de Be
ltm do Para, inaugurou o pro
grama «Portucalissimo», uma 
nova produ~o que vai para o 
ar todos os sflbados das 19 as 
20 horas (TMG). 

Trata-se de uma emissao a 
cores, composta de uma parte 
musical, noticiflrio, promo~ao 
ao turismo portugues e, final
mente, passagem de filmes so
bre Portugal e suas diversas 
regioes, com obras cedidas es
pecialmente para o efeito pela 
Sccretaria de Estado dos Neg6-
cios Estrangeiros e da Emigra
~o e pela Delega~o de Tu
rismo de Portugal no Brasil. 

CASA DO MINHO 
A Casa do Minho promoveu 

recentemente uma «Noite da 
Espadela» que reuniu a sua 
larga massa de associados em 
sugestiva festa. Recordamos que 
a espadela 6 instrumento para 
bater o linho e limpfl-lo dos 
tomentos, sendo vulgar que a 
opera~o que se destina - ou 
destinava - a espadelar o linho 
seja executada nos longos se
roes invemosos. A replica do 

espadelar do linho foi executada 
por algumas das componentes 
do grupo folcl6rico «Maria da 
Fonte» que, assim, deram um 
exemplo vivo de como perdu
ram no seio das comunidades 
portuguesas algumas das tradi
~Oes populares do trabalho, 
oriundas nomeadamente, do 
meio rural minhoto. Esta sin
gcla mas significativa demons
tra~o de autentico amor por 
toda uma tradi~o de Ion
gas gera~oes, a que se 
seguiu o fiar do linho e al
gumas dan~s regionais, vem 
assinalar, a nosso ver, uma ac
tividade que seria bom incen
tivar entre as diversas comu
nidades espalhadas pelo mundo, 
e que permitiria incentivar, de 
forma mais viva e actuante, a 
integra~o das crian~s portu
guesas, filhas dos trabalhadores 
ali residentes, em idade escolar, 
na aprendizagem da lingua e 
cultura dos seus pais. 

PRESIDENTE EANES 
RECEBEU 

JOVENS MINHOTAS 
RESIOENTES NOS EUA 
Em audiencia realizada no 

Palflcio de Belem, o Presidente 
da Republica, general Ramalho 
Eanes, recebeu duas irmas mi
nhotas, naturais de Vila Cova 
(Barcelos) e rcsidentes, desde hfl 
trcs anos, em Nova Jersey 
(EUA). 

As duas jovcns, Maria do 
Carmo Boucinho, de 18 anos, e 
Julia Boucinho, de 16 anos, fo
ram eleitas, respectivamente, 
crainha» e «princesa» das Fes
tas das Vindimas que, anual
mente, sao realizadas na cidade 
americana de Elisabeth pela 
associa~o local dos Amigos 
da Freguesia de S. Joao de 
Areias. Maria do Carmo e Ju
lia foram clei tas entre as 17 
concorrentes que se apresenta
ram a concurso, tendo-lhes sido 
atribuldo como prtmio, altm 
dos trofeus que receberam, 
uma viagem a Portugal. 

Falando aos jomalistas ap6s 
a audiencia concedida pelo Pre
sidente da Republica, as duas 

irmas classificaram aquele en. 
contro como «agradfiVeh, e «di
ferentc». 

Maria do Carmo e Julia fo. 
ram depois obsequiadas com 
um almo~ de homenagem, pro. 
movido pela Casa do Minho e 
que dccorreu num restaurante 
da capital, tendo, a seguir, visi
tado Lisboa e arredores num 
autom6vel que, para o efeito 
o Presidente da Republica lhe~ 
colocou a disposi~o. 

As duas irmas regressaram ja 
aos Estados Unidos, onde Ma
ria do Carmo Boucinho vai 
prossegui r os seus estudos se
cundflrios e Julia Boucinho 
continuarfl 0 seu trabalho ero
fissional numa fflbrica de mate
rial elcctr6nico. 

CONCURSO 
«CONHECER MELHOR 

PORTUGAL» 
0 mcnsluio «0 Saito» orga· 

nizou recentemente um concur
so denominado «Conhecer Me
lhor Portugal», que contou com 
o apoio da TAP e da Secre
taria de Estado dos Neg6cios 
Estrangciros e da Emigra~o e 
cujo primeiro preprio consistia 
numa viagem a Portugal, com 
estada de uma semana no Mi· 
nho. No sorteio, efectuado em 
Lisboa, foi contemplada Marl· 
lia Dias Frazao que, acompa· 
nhada de seu marido, visitou 
Iocais de interesse hist6rico
·turlstico e complexos agro· 
-pecuflrios c industriais da re
giao minhota, segundo urn pro
grama elaborado de comum 
acordo entre as tres entidades 
intervenientes nesta iniciativa. 

De acordo com o citado pe· 
ri6dico, e como nota curiosa. 
salienta-se o facto de, embora 
a Fran~a ter sido o pais euro· 
peu que maior numero de par· 
tici pantes ofereceu ao concurso, 
se terem rcgistado numerosos 
cup(>cs enviados dos EUA, Ca· 
nadll, America do Sui, Austrfl· 
lia e Africa do Sui, atestando 
que concursos deste tipo intc
ressam particularmente todas as 
comunidades portuguesas resi· 
dentes no estrangeiro. 



«SAGRES» PROSSEGUE 
VOLTA AD MUNDO 

E GONTAGTA 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 

Sete meses depois de terem 
deixado o porto de Lisboa 
para mtctar uma volta ao 
Mundo, os 180 tripulantes do 
navio-escola «Sagres», da Ar
mada portuguesa, continuam a 
cumprir a sua missao de «em
baixadores itinerantes», tendo 
recentemente contactado com 

as comunidades portuguesas re
sidentes em Macau e Hong
-Kong, duas das escalas pro
gramadas para esta tonga via
gem de circum -navega~o. 

0 programa desta viagem da 
I «Sagres» foi , aliAs, estabelecido 
na sequencia de urn pedido dos 

portugueses rcsidentes na Cali
f6rnia no sentido de que uma 
unidade da nossa Armada esti
vesse presente nas comemora
~oes do festival «Cabrilho», 
realizado anualmentc em San 
Diego. 

A viagem tern constituido urn 
exito, ja que era seu principal 
objectivo contactar povos com 

conforme declarou o coman
dante do navio, capitao de fra
grata Martins e Silva. 

Depois de visitar T6quio e 
Nagasaqui, no Japao, a «Sa
gres» seguiu para Macau, de 
onde depois partiu para Hong
-Kong. Em Macau, o coman
dante do navio-escola manifes
tou a Anop a sua convic~ao de 

gnificativas que a cSagres» me- 47 
receu, como, por exemplo, as 
dispensadas pelas comunidades 
portuguesas de S. Francisco, 
Vancouver, Honolulu, Hawai e 
outras que acarinharam os tri
pulantes «como se fossem seus 
filhos». 

.-Martins e Silva afirmou ain
da que, mesmo no Japao, a re
ce~o dispensada a «Sagres» 
excedeu todas as expectativas. 
Referindo-se; por outro !ado, 
as dificuldades surgidas durante 
a viagem, aquele oficial consi
derou que a tripula~o tern rea
gido de forma extraordinaria e 
nem mesmo os 12 dias de forte 

0 novio-escolo «So gres"; em cim o, visironres sobem a bordo do veleiro 

os quais Portugal tern boas re
la~oes, bern como algumas das 
comunidades ponuguesas espa
lhadas pelo Mundo e, tanto num 
caso como no outro, a recep
~o tern sido «extraordinaria», 

que esta viagem tern sido «mui
to util». «Somos uma verda
deira amostra do povo de Por
tugal», disse, a prop6sito, Mar
tins e Silva, que recordou al
gumas das rece~oes mais si-

tempestade sofridos entre Van
couver e Honolulu ou o ciclone 
que fustigou 0 navio junto a 
costa mexicana conseguiram al
terar o ~nimo ou perturbar o 
trabalho normal dos tripulantes. 



Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus negocios 
Ha ja quatro anos que a Sucursal BPA em Paris vern contnbuindo para o desenvolvimento das 

relaQOes econ6micas e financeiras entre Portugal e a Franc;a 
E apoiando, tambem, os Emigrantes Portugueses que trabalham 

nao s6 em Paris, como em toda a Fran~a 

flea ao d•spor dos muitos milhares de Emigrantes Portugueses 
que vivem numa das mais modernas e populosas locahdades da Regiao Parisiense 

BPA 
• BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO & 

Balcoes na Regiao de Paris 
SUCURSAL-5, Rue Auber (a Opera), 75009-PARIS · Telef. 073.24.65 ·Telex 220456 

AG~NOA DE VILUERS-55, Av. du General de Gaule, 94350-VILUERS·SUR·MARNE · T elef. 304.37.34 
AG~NOA DE CRETEII.-53. Rue du General Leclerc. 94()()0-CRETEIL · Telef. 899-2176 



Comunidades Portuguesas 

FRANCA 

ASSOCIACAO 
RECREATIVA 
E CULTURAL 

DE FONTENAY
-SO US-BOIS 

Esta associa~o. fundada hA 
exactamente urn ano e meio, 
tern vindo a desenvolver uma 
notAvel serie de iniciativas que 
visam a promo~o da eomuni
dade portuguesa residente na 
regiio. 

Assim, entre as vArias acti
vidades realizadas, destacamos 
os chamados «Ateliers de For
ma~o», que constam de aulas 
gratuitas, dadas em regime noc
tumo, sobre electricidade, eos
tura e bordados portugueses. 
A esta curiosa iniciativa jun
tam-se aulas de portugues para 
trabalhadores, o funcionamento 
de urn grupo de teatro amador 
e do rancho folcl6rieo denomi
nado «Aldeias de Portuga~. 

c:omposto actualmente por SO 
membros, para alem da publi
ca~o de urn jornal associativo 
cujo nome e «N6s, os emi
grantes». 

PAGAMENTO 
DAS DESPESAS 

DE DOENCA 
Regra geral, o pagamento de 

despesas medicas ou farma~u
ticas do trabalhador inscrito na 
seguran~ social francesa, niio 
pode ser realizado senio IS 
dias ap6s a entrega da pri
mei ra folha de declara~o da 
doen~. 

No entanto, as Caixas de 
Previdencia deste pals eslio a 
tentar abrandar o rigor desta 
regra. Assim, cada segurado 
pode obter urn pagamento mais 
ripido das referidas despesas, 
desde que se apresente pessoal
Dlente para o efeito na Caixa 
de que depende. 

Para que tal pagamento se 
110Ssa processar, deve o segu
rado levar eonsigo a respectiva 

Organizado pelo «Massachusetts Institute of Tecnology» 
(MIT), com a cooperafiio do «Center for Europetm Studies», de 
HtWard, e o apoio do l nstituto Portugues de Cinema, decorreu em 
Massachusetts e, mais tarde, no «Pacific Film Archive» de Ber
keley, na California, urn semimirio dedicado (1.(> filme portugues, 
durame o qual foram exibidas as obras «A Revolufiio de Maio», 
de Antonio Lopes Ribeiro, «Maria Papoila», de Leitiio de Barros, 
«Chaimite», de Jorge Brum do Canto, «Deus, Pdtria, Autori
dade», de Rui Simoes, «Brandos Costumes», de Alberto Seixas 
Santos, e cTras-os-Montes», de Antonio Rei.s e Margarida Martins 
Cordeiro. 

Entre os objectivos dura manifesraf[w cultural, a mais impor
tante promooida nos EUA sobre cinema portuguis, est eve a intmfiio 
de proporcionar a cineastas estudantts e, em particular, a larga 
comunidade portuguesa, o conhecimento de filmes que, em difermtes 
periodos das ultimas decadas, revelaram a/go da historia e do 
desmvolvimmto da nossa sociedade. 

declara~o de doen~ devida
mente preenchida e assinada e 
a correspondente receita me
dica, niio se esquecendo de eo
tar as estampilhas («Vignettes») 
necessArias; finalmente, deveriio 
ainda ser entregues os do
cumentos justificativos da qua
lidade de inscrito na seguran~ 
social, isto e, as folhas de pa
gamento do salArio (recibos). 

Quanto as indemniza¢es diA
rias, estas s6 poderiio ser pa
gas sob a apresenta~o de cer
tificado passado pela entidade 
patronal, atestando a suspensiio 
de trabalho por parte do bene
fi ciArio. 

ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 

CULTURAL 
DE VALENTON 

Iniciou a sua actividade re
centemente, um grupo folcl6-
rico desta Associa~o. em fes
ta organizada propositadamente 

para o efeito e na qual, alem 
de urn representante da Embai
xada de Portugal em Fran~, do 
presidente e do conselheiro cul
tural do municipio de Valen
ton, estiveram presentes ccrca 
de 600 pessoas que aplaudiram 
com entusiasmo a actua~o do 
grupo. Como factor de relevo, 
e de notar que este agrupa
mento folcl6rieo e o primeiro 
que em Fran~ se apresenta 
com os trajos tlpicos da Nazare. 

HOLANDA 

UM CENTRO 
PORTUGUES 

EM ZAANDAM 
HA cinco anos, na pequena 

cidade holandesa de Zaadam 
foi criada, por urn grupo de 
portugueses ali residentes, uma 
agrem1a~o, designada entio 
por «Casa Portuguesa de Zaa
dam». 

A hist6ria desta agremia~o 49 
regista dinlmica actividade e 
muita fo~ de vontade dos 
associados e da sua di~o, 
numa cidade onde niio existem 
mais de 40 famllias portugue-
sas. Assim, fruto do trabalho 
colectivo e da eompreensiio de 
todos, este Centro - como ago-
ra e denominado - eonseguiu 
realizar urn pequeno (grande) 
sonho: contar com dois profes
sores, vindos de Portugal, que 
administram o ensino da llngua
·pAtria as crian~s. Por outro 
!ado, formou-se urn grupo fol
cl6rico infantil e organizou-se 
uma biblioteca, uma equipa de 
futebol e urn conjunto musical. 

lNG LA TERRA 

AULAS 
DE PORTUGUES 

EM LONDRES 
Estao a decorrer as aulas de 

portugues em sete escolas lon
drinas dos bairros de Camden, 
Town, Baker Street, Portobello 
Road (duas escolas), Fulham, 
Vauxhall e Whitechapel. Nes
tes estabelecimentos funcionam 
urn total de 25 cursos para o 
ensino do portugues, da 1." a 
6. • classes e urn curso secun
dArio de lingua portuguesa, 
cujo objectivo e preparar os 
alunos para o exame «0» Level, 
na escola inglesa. 

0 ensino do portugues na 
capital brit~nica foi, pois, subs
tancialmente alargado e diversi
ficado em rela~o ao do ano 
lectivo anterior. 

Estas informa¢es foram pu
blicadas na Ultima edi~o do 
boletim cLuta Comum», edi
tado em Londres e que, a tal 
prop6sito, acrescenta que todos 
os que, na Grii-Bretanha, pre
tendam reeolher informa~ 
sobre assuntos relacionados com 
o ensino do portugues e edu
ca~o em geral, devem mar
car entrevistas pelo telefone 
(01)235-6216/718, as quartas-fei
ras (das I I h. as 14 h.) e as 
quintas-feiras (das II h. as 16 
h.). 



Reside em FranQa, 
Alemanha Federal, Belgica, Luxemburgo, lnglaterra 

ou na SuiQa? 

VEJA COMO E FACIL RECEBER MENSALMENTE A REVISTA 

EDICAO-EUROPA 

ENVIE 0 SEU PEOIDO PARA: REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS• 
Servi~o de Programa~ao e Apoio da Embaixada de Portugal 
6, Passage Dombasle-75015-Paris-FRANCA 

EM UTRA BEM UGIVU, INDIQUE: 

NOME ______________________________________________ __ 

IDADE ______________________________________________ _ 

PROFISSAO -------------------------------------------
MORADA----------------------------------------------
LOCALIDADE --------------------------------------------PAiS ______________________________________________ _ 

JUNTE A IMPORTANCIA DA ASSINATURA EM CHEQUE OU VALE DO CORREIO, PASSADOS EM 
NOME DE EMBAIXADA DE PORTUGAL-REVISTA ·25 DE ABRIL• 

PRE~O DAS ASSINATURAS 
(12 IIUMEROS / VIA AtiiU) 

Portugal e Espanba 300$00 
Fran~;a 40 F.F. 
Alemanba Federal 20 D.M. 
B61glca 350 F.B. 
Luxemburgo 350 F.B. 
Holanda 20 Fls. 
lnglaterra 5 £ 
Sul~;a 20 F.S. 
Outros pains (exctuindo Portugal e Espanha) 
o correspondente em moeda local a 400$00 



cTomo a liberdade de vos escrever a fim de assinalar o que 
.-e parece ser uma iojusti~ no vosso ofunero 9, de Outubro, 
que II r eceotemeote, a proposito da exposi~o cPORTUGAL» 
80 Museu das Criao~s, iotegrada no Museu de Arte Modema 
da Cldade de Paris. 

Acbel o vosso artigo bem feito e expllcando bastaote bem o 
que fol a exposi~o, mas olo estou de acordo com o paragrafo 
..Wnte: cA conce~o e realiza~o deste certame esteve a cargo 
do arqultecto frances Thierry Villette assistido por Alain Brioou 
e Jean-Pierre Reoouard com a t.'Oiabora~o de om grupo de 
...,...otes da Escola Superior de Arquitectura de Paris». Do 
modo como apreseotam as coisas o leitor compreeoden\ que 
coda a exposi~o esteve a cargo das tres pessoas dtadas e da 
FMola de Arquitectura de Paris. Ora, os aluoos da dita escola 
e 01 arqultectos citados realizaram a arquitectura interior (bern 
feita e desmootavel) da exposi~io, mas a realiza~o geral, a 
coace~o do coojunto cia exposi~o, os contactos com as di 
venas autoridades francesas e portuguesas, as viageos, a aoi
~o geral durante os sete meses que a exposi~o durou, etc. 
eltiveram someote a cargo da equipe do Museu das Crian~s 
(Catherine Huber, Dominique Troche!, Marie Matbello, Marie 
Luc, Ll Brlissoo), com a minba colabora~o no que diz respeito 
a\ aolma~o audio-visual e sobretudo a documentafiO e ao catll
loao. Ora nenhum de nOs ~ citado no vosso artigo. Ou nio se 
dta nlogu~m, o que ~ cooforme a nossa modestia habitual, ou 
dtaDHe todos, come~ndo pelos verdadeiros respoosilveis e 
aqueles que mais fizeram pelo sucesso da exposi~o cPortug.al» 
e desse mesmo modo pela valoriza~o da cultura portuguesa e 
du crlan~as portuguesas nas escolas francesas. 

Estou certo que saberlo rectificar nom proximo oumero e 
documentar-se tambem (Relations Publiques du Musee des Eo
futs, Marie Mathelin) a fim de lndicar para oode a exposi~o 
val vlajar e desse modo oode outras criao~s portugucsas (e fran
caas, claro) a podem visitar (e colaborar nos seus catellers:t) ( .. . ):t 

PIERRE UCLISE-COSTA 
(P~es•••• <le Portupis dau l'oasticatDI .. t sKOa· 
dalre fru~als: Cbaflo de Co•n l Paris XID-Uai
venltl: vice-prl•identt de I,'A.D.E.P.B.A.). 

Com a publica~o desta cana, fica feita a devida rectifica~o 
a referida noticia. Efectivamente, e devido a urn lapso, nao 
incluimos Pierre Leglise-Costa entre os responsaveis pela expo
si~o «Ponugal», apesar do seu nome ser mencionado no 
«Dossier-Catfllogo»- em bora apenas na qualidade de colabo
rador na elabora~o dos textos-fichas dessa publica~o- distri
buido no cename, e no qual nos baseamos para redigir a noticia. 

0 «Dossier-Catitlogo» nao mencionava, por outro !ado, os 
nomes dos membros da equipa de anima~o do Museu das 
Crian~s - nomes que Pierre L~glise-Costa agora revela - , pelo 
que, antes, nao os referimos. 

Logo que obtenhamos as informa~oes necessflrias e jfl soli
citadas, anunciaremos o roteiro e o calendflrio de digressao, em 
Fran~. da exposi~o «Portuga l». 

«Estou a pag.ar (350$00 por porque as merece. Ele disse que 
.. ) de renda de uma casa em nlo fazia tal, e eu entio pa
Portup l. Este aoo fui Ia pas- guei o mesmo. Mas a partir de 
aar f~rias e pagar ao seohorio. Janeiro teobo de pagar mais. 
Mas ele nio me queria aceltar Agradecia que me lnformassem 
o dlnbelro porque era pouco, se ele tern o direito de me au
querla que eu lhe desse mats. meotar a r enda. Falou-me tam
Eta dlsse-lbe que sim, que dava, bern de eu ter a casa fecbada 
• ele flzesse obras na casa, durante o ano, mas eu tenho Ia 

familia que val abrir as portas 
quase todas as semanas. Entlo 
tamb~m desejava saber se o 
senborio tcm o direito de me 
par fora por ter a casa fe
chada. 

J. A. V. (Fran~):t 

Nos termos do anigo 1093.• 
n.• I , alinea i) do C6digo Ci
vil , o senhorio pode resolver 
o contrato de arrendamento 
(isto ~. obter o despejo da ca
sa) se o arrendatilrio conservar 
o prMio desabitado por mais 
de urn ano, consecutivamente, 
ou, scodo o predio destioado a 
babita~io, nio tiver nele resi
deucia permaoente, habite ou 
nao outra casa, pr6pria ou 
alheia. 

2. 0 arrendatario (o senhor) 
pode evitar a ac~ao de despejo 
se, na sua ausl!ncia, pcrmanece
rem no predio os seus familia
res, o que nao acontece no 
seu caso, pois o facto de ter 
lfl familiares que lhe abrem as 
ponas, em nada obsta a que o 
scnhorio lhe ponha uma ac~o 
de despejo, alegando a sua n~o 
residi!ncia permanente. 

Assim, sugerimos-lhe que 
chegue a urn acordo com o se
nhorio no sentido de evitar a 
referida ac~o. 

3. No tocante ao aumento da 
renda, informa-se que actual
mente se encontram suspensas, 
em todo o Pais. as avalia~oes 
fiscais para o efeito de actua
lizayiio das mesmas em predios 
destinados a habita~o. pelo 
que, so mediante acordo ~ que 
e possivel verificar-se urn au
mente de renda. 

cUm vlzinbo meu resolveu ven
der o prCdio, o qual tem um 
muro que c metade meu e me
tade dele, e passa durante o ano 
(umas 3 ou 4 vezes) agua para 
dois bocados de terreoo que slo 
meus, para reg.ar o quintal desse 
mesmo ~dio. Esse vizinho 
disse·me que o predio era para 
vender, que ia a\ pra~, mas que 
eu era o primeiro a ser ouvldo. 
Disse-me isto no aoo de 1977. 
Eo sempre confiei o·ele, mas 
agora dlz-me que o prCdio ja 
esta veodido. Tenho ou olo dl
r eito ao pridio? Sou obripdo 

a deixar passar a agua para 0 51 
outro inquiUno? 

A. R. C. (Alemanha):t 

Os proprietaries de terrenos 
confinantes, de flrea inferior a 
unidade de cultura, gozam reci
procamente do direito de pre
ferencia no caso de venda de 
qualquer dos predios a quem 
nao seja proprietflrio confinan
te. 

Nao gozam do direito de pre
ferencia os proprietAries de ter
renos confinantes, quando at
gum dos terrenos constitua par
te componente de urn predio 
urbane ou se destine a algurn 
fim que olio seja a cultura, ou 
quando a venda abranja urn 
conjunto de predios que, em
bora disperses, formem uma 
explora~ao agricola de tipo fa
miliar. Tambem o proprietflrio 
de predio onerado com uma 
scrvidao legal de passagem, tern 
direito de preferencia, no caso 
de venda do predio que bene
ficia daquela servidao. 

Por~m. e considerando os ele
mentos indicados na sua cana, 
podera concluir-se que, no caso 
concreto, os terrenos constituem 
parte componente de predios 
urbanos e a servidao em causa 
e uma servidao de passagem 
para 0 aproveitamento de aguas 
e nao uma servidao de passa
gem, pelo que nao terfl direito 
de preferencia na venda do pr~
dio propriedade do seu viz.inho. 

No tocante a passagem de 
flguas pelos terrenos da sua 
propriedade, esclarece-se que, 
quando para gastos dom~ticos 
OS proprietilrios nao tenbam 
acesso as fontes, po~s e reser
vat6rios publicos destinados a 
esse uso, bern como as corren
tes de dominic publico, podem 
ser constituidas servidoes de 
passagem para o aproveitamen
to de flgua (atrav~s de terrenos 
alheios, no caso, os seus terre
nos) . 

De notar, todavia, que estas 
servidoes s6 serao constituidas 
depois de se verificar que os 
proprietaries que as reclamam 
nao podem obter flgua sufi
ciente de outra proveniencia, 
sem excessive inc6modo ou dis
pendio. 
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Circuito de Cinema da SENEE 

a) Curtas metragens: 
cBraslb 
20 min. a cor 
Realiza~o: Jorge Cabral (1978) 
Tcma: visita do P.R. ao Brasil 

cVenezucla:t 
20 min. a cor 
Realiza~o: Jorge Cabral (1978) 
Tema: visita do P.R. a Vene-

zuela 

cMadeira- A Terra 
eo Home~ 
20 min. a cor 
Rea1iza~o: Ant6nio de Sousa 

(1977/78) 
Tema: Cultural 

b) Mtdias metragens: 

cFesta, Trabalho e Pio em 
Grlj6 da Parada:t 

35 min. a cor e p.b. 
Rea1iza~o. M. Costa e Silva 

(1972) 
Tema: Etnogr{lfico 

cA Alimenta~llo Raclonab 
22 min. a cor 
Realiza~o : Francisco Saalfe1d 

(1977/78) 
Tema : Didactico: 

c) Longas metragens: 

I - De fi~o: 

cAs Horas de Maria:t 
A cor 
Realiza~o: Ant6nio de Macedo 

(1976) 

COLABORE COM 

cA Confedera~o:t 
A cor 
Realiza~o: Luis Galvao Teles 

(1976) 

2- Documentais: 

cCo1onia e Viloes:. 
A cor 
Realiza~o: Leone! Brito (1977) 

cCavalgada segundo S. 1oio, o 
Baptlsta:t 
A cor 

· Realiza~o : Joao Matos Silva 
(1976) 

cGente do Norte ou Hist6rla 
da Vilarica:t 
A cor 
Realiza~o : Leonel Brito (1976) 

0 CIRCUITO GRATUITO DE CINEMA DA SENEE 
ENVIANDO-NOS AS SUAS SUGESTOES 



tambem 
passcimos a fronteira 

a imperio a maior companhia de seguros 
portuguesa ha sete anos em franf;a 

Para o ajudar a construir um futuro. 

Para que possa rea lizar- se sent indo -se 

firmado na vida. 

Para encontrar em si proprio 
e no seu seguro de vida um apoio importante. asuasegu-adora 

105 , Rue du Faubourg Saint_ Honore 75008 PARIS _ Tel. 260 33 18 



• • 

te~hVO 

c;ur.•o nsmos c o 
nome m3 loc;l ;,de 
$em pentos, nem 
t r_,. separador.s). 

melo camlnho andado 

• • • • • I" • • • • • • 

CODlGO POSTAL 
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