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DESTJNOS Jtoru(TMG) 
frcqu~nci as C. onda 

OESTINOS Horas (TMG) 
Frcqwfncias C. ond• 

(Kilz) (menu s) (KII•) (mcuos) 

Venezuela 00.00-02.30 11875 25 An cola 11.30· 12.00 
21700 13 

(Segunda·teua a s~bado) (Segunda· fwa a s~bado) 17880 16 

19.30-20.00 
15 340 19 

14. 30· 18.00 21700 13 17880 16 
(Donungos) 00.00·02.30 11 875 25 

(0011ongos) 11.30-12.00 21700 13 
17880 16 

Estaolos Uniolos da AmErica. 
01.00·03.00 11935 25 

Canadf ~ F'rota Bacalhoeira (L tsle) 6 025 49 15 340 19 
18.45-19.30 17880 16 

(To1os os dou) (Oeste) 03. 30·05.00 11935 25 14.30-18.00 21700 13 
6025 49 

6025 49 Motambique 12.00-12.30 
21 700 13 
17880 16 

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

(Segunda a sexla·feioa) 9 740 30 20.00· 20. 30 15340 19 

18.30·20. 30 6025 49 
17 880 16 

9740 30 
( Oomongos) 12.00·12.30 21700 19 

6025 49 17880 16 

(Domon~os e s3bados) 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 

9 740 30 

\tacau. Timor e Aus t.rflia 09. 55· 10.55 21700 13 Guinf ~ Cabo V~rde 13.30·14.00 21495 13 
(Segunda·feora • s~bado) 21735 13 (Segunda-feora a s~bado) 20. 30-21.00 15125 19 

fOOOJongos) 09. 25-10.55 21700 13 (Domongos) 13.30-14.00 21495 13 
21735 13 20.15-21.00 15125 19 

14.30-18.00 21700 13 

S. Tomt e P rincipe 11.00· 11.30 21700 13 
(Segunda·teora a s~bado) 17880 16 India (Segunda· teooa a sabado) 15.00-15.45 17895 16 

19.00· 19.30 15 340 19 Brasil 22.30·01.00 9635 3 1 
17880 16 (Segunda·feira a sabado) 11840 25 

f Oomongos) 11.00-11. 30 21700 13 21700 13 
17880 16 (Dollongos) 14.30· 18.00 15125 19 

18.00· 18. 45 17880 16 9635 31 
15340 19 22.30-01.00 

14. 30· 18.00 21700 13 11 840 25 



\)t~~S\ \ U \..\..~· -~O.JUN.1919 

N° 36/Abri/ de 1979 

PUBLICA(;AO MENSAL 
DA SECRETAJUA DE ESTADO 
DOS NEC6CIOS ESTRANCEUlOS 
E DA EMICRA(;AO 

Dirurto 

Manuel Arias 
Director do Servi~o 
de lnforma~Go e Apoio Cultural 

Edlrlo 

Servico de 
,lnforma~lo e Apoio Cultural 

Sede 

Minist~rio 

dos Nee6cios Estraneeiros 
PalAcio du Necessidade•. 1.• Piso 
Larao do Rilvu 
I JS4 l i•boa CODEX - Portugal 
Telefs. 67 67 00/ 1/2 

Composirlo t lmprtulo 

Casa Portueuesa 
R . das OAveas , 109 
1200 Lisboa • Portugal 
Telefs. 36 67 76177 

EDICAO EUROPA 
Commlulon paritaire •·• 3331 P 

Repreuat .. te 

Embaixada de Ponupl 
Serv~o de Proeram~io e Apoio 
6, Pusaae Dombule 
1501~- Paris- Fro~ 
Telefs. ~33 9~ 9~ e ~33 96 96 

Distrlbuirto 

-. Fran~a. R . F . A ., l*laica, Lux., 
Holanda, Sul~a. Jnalaterra 

Pre~o• 

Fran~a - 4 FP 
R .P.A.-2 OM 
l*l&ica - 3~ FB 
Luxemburao - 32 FL 
Holanda - 2 FLS 
Sul~ - 2 FS 
lnalaterra- 50 P 

Capa: 

Montagem grafica a partir de 
uma foto que documenta o 
cerco ao quartel do Carmo, em 
Lisboa, no dia 25 de Abril de 
I 974. 0 rel6gio de estudio e o 
microfone, ao centro, evocam o 
importante papel que, naquela 
data, a R!ldio desempenhou no 
ambito do Movimento das For
c;as Armadas: efectivamente, foi 
as 0 horas e 29 minutos que, 
durante a emissiio do programa 
«Limite» na Radio Renascenc;a, 
o locutor Leite de Vasconcelos 
difundiu a senha para o inicio 
das operac;oes militares que con
duziriam ao triunfo do MFA. 
A referida senha era constituida 
pela leitura dos versos introdu
t6rios da can~o «Griindola, 
Vila Morena», da autoria de 
Jose Afonso. No decurso das 
operac;oes militares, as forc;as 
do Movimento contaram com o 
espont~meo e entusiilstico apoio 
que lhes foi dispensado pela 
popula~o da capital. 

Colabora~o fotogrilfica: 

Ag!\ncia ANOP, «A Capital», 
«Diario de Noticias», Direcc;iio
·Geral de Divulgac;iio, Antonio 
Manuel, Alfredo Cunha, Carlos 
Gil e Fernando Baiiio. 

No Proximo Numero: 

0 terceiro anivers3rio da promulga~o da Constitui~o 
foi comemorado na Assembleia da Repilblica, consti
tuindo um dos temas em destaque no pr6ximo niunero. 

A visita de Estado que o .Presidente Ramalbo Eanes 
efectuou a tres paises do Leste Europeu - Bulgaria, Ro
menia e Hungria - e outro dos assuntos em relevo no 
notic.iario do DOSSO numero de Maio. 
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25 DE ABRIL 
3 

1974 
1979 

Ha cinco aoos, a eclosio do Movi
mento das For~s Armadas, em 15 de 
Abril de 1974, marcou o ioicio do pro
cesso de democratiza~ do Pais e a aber
tura de oma nova pagioa oa Hist6ria do 
Portugal cootemporiioeo, caraderizada por 
um eoojuoto de profundas altera~ poli
ticas, socials e eeooomicas. 

0 s.• aniversario do «Dia da Liber
dade:t foi agora comemorado, a nivel na
cional, atravts de infuneras iniciativas 
promovidas por entidades oficiais, autar
quias, partidos politicos, colectividades c 
associa~oes populares. As actividades reali
zadas- nomeadamente as de caracter cul
tural, artlstico e desportivo- contaram 
ainda com a colabora~o da comissao ofi
cial e organiza~oes nao-govemamentais 
ligadas as comemora~oes do Ano Intema
cional da Crian~. 

Presidida pelo major Vasco Louren~o. 

mebro do Conselho da Revolu~o. a Co
missao Organizadora das Comemora~es 
do Dia da Liberdade- nomeada anual
mente - foi constituida pelo ministro ad
junto do Primeiro-ministro, dr. Alvaro 
Monjardino, pelo ministro da Adminis
tra~o Interna, coronel Gon~lves Ribeiro, 
pelo ministro da Educa~o e Investiga~o 
Cientlfica, dr. Valente de Oliveira, pelo 
ministro da Comunica~o Social, dr. 
Proen~ de Cnrvalho, pelo secretario de 
Estado da Cultura, dr. David Mourao
-Ferreira. pelo secretario de Estado da 
Juventude e Desportos, tenente-coronel 
Bacelar Begonha, pelo secretario de Estado 
da Presidencia do Conselho de Ministros, 
dr. Xavier de Basto, pelo presidente da 
Cttmara Municipal de Lisboa, eng. Aqui
lino Ribeiro Machado, e pelo almirante 
Dias Martins, adjunto do E.M.G.F.A. 
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Carros de combote defendem os acessos ao Terreiro do Paw, em Lisboa, na manhii do dia 25 de Abril; em boixc, diveTSOS popu/ares destmindo viaturas penenrentes 
ao jam a/ «tpoco!!, pona-voz e acerrimo defensor do regime deposto. 

Na passagem deste 5.• aniversArio do 
25 de Abril, recordamos aqui , na Integra, 
a hist6rica proclama~o do Movimento 
das Fon;as Armadas, que assinalou o 
triunfo da liberdade e da democracia em 
Portugal : 

cConsiderando que, ao fim de treze 
anos de Juts em terras do Ultramar, o 
sistema politico vigente oio eonseguiu de-

finir, concreta e objedivamente, uma poli
tic:a ultr.tmarina que conduza a paz entre 
os Portugueses de todas as ra~s e credos; 

Considerando o crescente dima de to
tal afastamento dos Portugueses em rela
~o as responsabilidades politic:as que lhes 
c:abem como cidadios, e o crescente desen
volvimento de uma tutela de que results 
constante apelo a deveres com paralela 
denega~o de direitos; 

Considerando a necessidade de sanear 

as institui~oes, eliminando do nosso sis
tema de vida todas as ilegitimidades que 
o abuso do poder tem vlndo a legalizar; 

Conside.rando finalmeote que o dever 
das For~s Armadas e a defesa do Pais, 
como tal se entendendo tambem a tiber
dade civiea dos seus cidadios; 

0 Movimento das For~s Armadas, 
que aeaba de eumprir com exito a mais 
importante das miss6es clvieas dos illtimos 
anos da nossa Hist6ria, prodama a Na~o 



25 DE ABRil 
1974 
1979 

A esquerda, em dma, duas lmagens rderemes as temativas de mediar;iio levadas a robo pelo ex-director-geral da ltlfomrariio, Feilor Pima. com o ob}eaivo de ga 
romir a imegridade}isiro de Ma~lo Clletano, que se rejugiara no Quane/ do Camro. acompanhado por alguns dos membros do seu Govemo. Apos o general 
Spinola ter recebido a rendirifo do ex-presidente do Conselho, este abandonou o Quane/, sob prisiio. numa viatura hlindada. floras depois, Mara!lo Caetano (acom
panhado por sua fi/ha, Amtfrico Tomas e Moreira Baptista, nomeadamente) encontrava-se }a na Madeira, para onde jol env/ado em aviiio militar, sob esrolta. 
Na joto da direita, em dma, o general Spinola anunda ao Pais, pela RTP, o texto da proclamarifo da Juma de Sah•aciio Nadonal, na madrngada de 26 de Abril. 
Nas suas linhas gerais, a referida prodamarifo baseava-se no Programa do MFA. 

~t sua inten\'io de levar a cabo, ate a sua 
eompleta realiza~o, um programa de sal
va~o do Pais e de restitui~o ao Povo 
Portugues das liberdades civicas de que 
vem sendo privado. Para o efeito, eotrega 
o Governo a uma Junta de Salva~o Na
ciooal a quem exige o eompromisso, de 
aeordo eom as linhas gerais do Programa 
d«. Movimento das For~s Armadas que, 
atraves dos orgios informativos, serll dado 
a conhecer a Na~o, de no mais curto 

prazo eoosentido pela nec:essidade de 
adequa~o das oossas estruturas, promover 
elei~es gerais de uma Assembleia Nacio
nal Constituiote, cujos poderes, por sua 
represeotatividade e liberdade na elei~o, 

permitam ao Pais eseolber livremeote a 
sua forma de vida social e politics. 

Certos de que a Na~o estli eooooseo 
e que, ateotos os fins que nos presidem, 
aceitari de bom grado o governo militar 
que terll de vigorar oesta fase de tran-

si~o, o Movimeoto das For~ Armadas 
apela para a calma e civismo de todos os 
Portugueses e espera do Pais adesio aos 
poderes iostituidos em seu beneficia. 

Saberemos deste modo bonrar o pas
sado no respeito pelos eompromissos assu
midos peraote o Pais e por este assumido 
peraote terceiros. E ficamos na plena cons
cieocia de haver cumprido o dever sa
grado da restitui~o a Na\'io dos seus 
lcgitimos e legals poderes:.. 

5 



tambem 
passcimos a fronteira 

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

Para o ajudar a construir um futuro . 

Para que possa real izar-se sentindo-se 

firmado na v ida. 

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

IIVIPERIO 

asuasegu-adora 

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



Assembleia da Republica: a bancada do Govemo, cam o Primeiro-minisrro ao 
Cl'rlrro, apos o anuncio dos resulrados da l'orariio sobre as proposras do Orra
menro I' Plano para 1979, apresenradas pelo Exi!Cillii'O e ~eiladas pelos parlamen
rares. 0 general Ramalho Eanes •·olraria, enrretanro, a man!{estar a sua amjianca no 
elenco govemamenral clu!}lado pelo prof Mora Pmro. 

IV GOVERNO 
CONSllTIJCIONAL 
CONTlNUA EM FUNGOES 

0 Presidente da Rep(Jblica, general Ramalho Eanes, 
nao aceitou 0 pedido de demissiio que lhe foi apreseotado 
pelo Primeiro-ministro, prof. Mota Pinto, na sequencia 
da rejei~o, pela Assembleia da Rep(ablica, das propostas 
de lei govemamentais referentes ao ~o Gerai do 
Estado para 1979 e as Grandes 0~ do Plano. Nom 
comunicado da P.resideocia da Rep(r~ distribuido 
ap6s a audiencia que o Otefe de Estado concedeu ao 
Primeiro-ministro, acentuava-se que, deodo em a~o 

-a situa~o politica e ecoOOmica do Pais e por considerar 
globalmente meritorios o programa e a a~o do Go
vemo», o general RamaJho Eanes entettdeu «nio clever 
aceitar o pedido de demissiio» fonnulado pelo prof. 
Mota Pinto. 

Assim, o IV Govemo Constituciooal contillua em 
f~ e deveri apreseotar a A~bleia da Rep6blica, 
em data proxima, novas propostas de lei do ~mento e 
do Plano. 
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Portugal Hoje 
PO UTICA 

0 presideme do PSD, Sa Carneiro, ao discursar no Assembleio, anundando a oriemac:iio de voro adoprada 
pelo seu ponido; no sua imerven}iio final, o Primelro-ministro dlj'endeu, umo vez mois, as propastas govemo· 
memals rlj'eremes ao Orr:amento e Plano; no decurso do votac:iio notar-se-ia a ausinda de gronde pone dos 
deputodos sodols-dem()(Totas. 

No decurso do debate parlamentar que 
determinou a niio aprova~o das propastas 
do Executivo, estiveram particularmente 
em foco tres questaes: o passive! lan~
mento de um novo impasto sobre os rendi
mcntos de trabalho- vulgarmente desig
nado como «impasto sobre o t3.• mcs» -, 
a aplica~ao da Lei das Finan~as Locais 
eo estabelecimento de um limite de 18 por 
ccnto para os aumentos salariais durante 
o COrrente ano. 

Na alocu~o que pronunciou na ultima 
sessiio destc debate, o Primeiro-ministro 
defendcu as propastas governamentais do 
Or~mento e do Plano, tendo sublinhado, 
a dado passo, que o Executivo niio pres-

cindia do aumento do novo imposto e 
rcivindicava «a coragem e o m~rito de 
niio virar a cara as responsabilidades», 
dado que, conforme acentuou, «as des
pesas correntes tern de ser cobertas com 
ro:ceitas correntes e nao com emprestimos» 
e que «s6 uma austeridade concreta, e nao 
a das palavras, podera permitir a recupe
ra~iio». Mota Pinto recusou ainda a alte
ra~ao do limite de 18 por cento para os 
aumcntos salariais e uma aplica~iio incon
dicional da Lei das Finan~s Locais, 
cmbora tenha manifestado, quanto a esta 
ultima questiio, 0 desejo de atender, na 
medida do passive!. as necessidades das 
autarquias locais, dada a impartancia 

destas para uma efectiva descentraliza~o 
democratica do poder. 

Nas suas interven~oes, Acacio Barreiros 
(UDP) e Carlos Brito (PCP) anunciaram 
a~ decisiies dos respectivos partidos de 
volar contra as propostas de lei apresen
tadas pelo Governo. Lucas Pires (CDS) 
declarou, par seu lado, que os deputados 
centristas votariam a favor das duas pro
pastas, enquanto o PS, atraves de Ant6nio 
Guterres, anunciava que votaria contra o 
Plano e se absteria no Or~mento. 

Depois de uma tonga reuniiio do grupo 
parlamentar do PSD, o presidente deste 
partido, sa CarneirO, anunciou que OS 

dcputados sociais-democratas s6 votariam 
favoravelmente as propastas governamen
tais- nomeadamente a do Or~mento
se o Executivo sc comprometesse a «elimi
nar o novo impasto sobre os rendimentos 
do trabalho, ou seja, sobre o 13.• roes, 
derrubar o tecto de 18 par cento como 
limite maximo do aumento da massa sala
rial e aplicar totalmente a Lei das Finan~s 
Locais». Como referimos atrfls, estas con
di¢es niio foram aceites pelo Primeiro
-ministro. 

Entretanto verificar-se-ia que a orien
t2~o de voto expressa par sa Carneiro nao 
obtivera o acordo da totalidade dos depu
tados do PSD, uma vcz que, no momento 
da vota~o, se notou a aus~ncia da maioria 
dos parlamentares daquele partido, regis
t2ndo-se ainda, entre aqueles que partici
param no sufragio (32 num total de 73). 
alguns votos favoraveis ao Governo. Os 
restantes deputados sociais-democratas 
abstiveram-se, adoptando a orienta~o pre
conizada pelo presidente do seu partido. 

Uma vez efectuada a contagem e di
vulgados os resultados das vota¢es cons
tatou-se que as propostas do Governo 
haviam sido derrotadas: o Or~amento rc
gistou 43 votos favoravcis, 46 contra c 
116 absten~iies; o Plano teve 40 votos a 
favor, 135 votos contra e 30 absten~iies. 

Assim, votaram a favor do Or~mento 
os deputados do CDS, cinco do PSD e 
o independente Vasco da Gama Fernandes. 
l) grupo parlamentar do PCP, o repre
sentante da UDP e os independentes Bras 
Pinto, Lopes Cardoso, Vital Rodrigues, 
Carmelinda Pereira e Aires Rodrigues vo
taram contra. Os deputados do PS e cerca 
de metade dos parlamentares do PSD 
abstiveram-se. 

A favor do Plano votaram os depu
tados do CDS, dois do PSD e o inde
pcndente Vasco da Gama Fernandes. PS. 
PCP, UDP e os cinco independentes acima 
referidos votaram contra. Abstiveram-sc 
30 parlamentares do PSD. • 



3~ CONGRE DO PS 
Decorreu em Lisboa, no Pavilhio dos 

Desportos, o 3. • Congresso do Partido 
Socialista, que reuniu cerca de mil dele-

"' gados e uma centena de convidados na
cionais e estrangeiros. Os documentos 
debatidos-o relat6rio do secretario-genl, 
Mario Soares, c o texto programatico inti
tulado cDez anos para mudar Portugal 
- Proposta do PS para os anos 80:. -
foram aprovados pela grande maioria dos 
participantes, tendo ainda sido eleitos os 
membros dos 6rgios dirigentes do partido. 

A abertura dos trabalhos do Congresso 
foi rnarcada por uma interven~ao de An
t6nio Macedo, presidente do Partido So
cialista. A seguir, o secretario-gcral, Mario 
Soares, iniciou a leitura do scu relat6rio 
«Confiar no PS - Apostar em Portugal», 
no qual se salientava que o PS, embora 
niio defenda a realiza~o de elei~oes gerais 
antecipadas ou intercalares, se encontra 
preparado para as disputar. <tt: necessario 
que o Governo niio abuse dos seus poderes 
c tome em considera~o a advertencia que 
daqui !he fazemos», afirmaria o secre
tario-geral do PS, acrescentando que a 
condena~o da politica seguida pelo Go
verno de Mota Pinto devera materiali
zar-se nos pr6ximos debates parlamentares. 

Mais adiante, Mario Soares considerou 
que se assiste presentemente a uma subti l 
viragem politica na sociedade portuguesa, 
cujos p"rimeiros sinais foram a coliga~o 
do PCP com o PSD e outras for~s da 
oposi~o para derrubar o primeiro Go
verno Constitucional e «a imposi~o feita 
pelo Presidente da Republica de niio per
mitir a forma~o de urn Governo sem uma 
maioria estavel e coerente na Asembleia». 
A este prop6sito, o secretario-geral do PS 
acentuaria que o Presidente da Repu
blica, «num regime semipresidencialista 

0 secreuirio-geral do PS, Mario Soares, foi reconduzido no cargo por vota~iio quase uniinime 
dos delegados presentes neste 3.° Congresso do partido. 

como o nosso, deveni limitar-se a ser urn 
arbitro e moderador da vida politica». 

Revisio Constituciooal 

Ao abordar a questiio da revisiio cons
titucional, Mario Soares condenou energi
camente aqueles que defendem a realiza~ao 
de urn referendo, acentuando que a revisao 
s6 podera ser efectuada a partir da segunda 
legislatura e atrav~s da iniciativa dos gru
pos parlamentares. A verificar-se uma 
decisao prematura neste dominio - acen
tuou - , ela poderia causar «uma ruptura 
de consequencias imprevisiveis». 

0 sector da comunica~o social foi 
tamb~m analisado neste relat6rio do secre
tario-geral do PS, que se referiu a exis
tencia de «uma central de intoxica~o que 
funciona com largos meios de apoio e 
coordenadamente contra a democracia, 
contra o 25 de Abril e, em especial , contra 
o PS». 

c Dez anos para mudar Portugal» 

Os debates realizados neste CongreSso 
tiveram por base niio apenas o relat6rio 
do secretario-geral do PS, mas tambem o 
documento intitulado «Dez anos para mu
dal Portugal - Proposta PS para os anos 
80>>, texto em que se analisa a situa~iio 
do nosso Pais nos pianos econ6mico, social 
e politico, e se apresenta a proposta de 
ac~o do PS, «urn projecto de sociedade 

aut6nomo e inovador», assente, designa
damente, nos seguintes objectivos: conso
lidar o Estado democratico; atingir o pleno 
emprego, modernizar a economia e inte
grar Portugal na Europa; optar por urn 
modo de vida em sociedade; valorizar as 
comunidades de portugueses no estran-· 
gciro; e garantir a interven~o dos traba
lhadores na constru~o do socialismo. 

A parte final do 3.• Congresso do PS, 
ao qual assistiram muitos convidados re
presentando diversas organiza~oes e par
lidos politicos estrangeiros, foi preenchida 
com as vota~oes da lista (mica apresentada 
para os 6rgiios dirigentes do partido, no
meadamente para a Comissao Nacional, 
tendo esta obtido uma maioria confor
tavel (651 votos a seu favor, 211 contra 
e 105 brancos e nulos). Mario Soares foi , 
simultaneamente, reconduzido no cargo de 
secretario-geral do partido, por vota~iio 

quasc unanime.• 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

A PRODUCAO 
E 0 CONSUMO 

DE LEITE 
Ernbora a produ~o nacional de Ieite 

tenha vindo a aumentar, a quantidade 
produzida niio e ainda suficiente para as 
necessidades dos portugueses, rnotivo pelo 
qual tern sido necessario rerorrer a im
porta~iio (8,5 milh0e5 de litros em 1978). 

Por outro lado, a lavoura nacional 
tern vindo a aperfei~oar os metodos pro
dutivos, de modo a atingir, na decada de 
90, uma produ~o anual de 1,2 bilioes de 
litros, valor muito significativo e que nos 
aproximara das taxas de consumo de Ieite 
dos outros paises europeus. 

Confirmando a tendencia crescente 
verificada nos ultimos anos, a produ9iio 
de Ieite controlado atingiu no anode 1977 
o montante de 361 milhoes de litros, e 
no ano passado ultrapassou largamente a 
marca de urn milhlio de litros por dia, 
tendo-se registado mais de 333 milhoes de 
litros nos primeiros nove meses desse ano. 

Apesar deste alto indice produtivo, o 
consumo de Ieite por parte dos quase dez 
milhoes de portugueses e ainda inferior, 
sete a oi to vezes, ao consumo verificado 
noutros paises europeus. 

Paralelamente, a produ~lio de man
teiga atingiu valores nunca alcan~dos 

(mais de 2100 toneladas em 1977), regis
lando nova subida nos nove primeiros 
meses do ano passado (mais 35 por cento 
que em J 977). Subiu igualmente a pro
du9iio de queijo (que passou de 6600 para 
J 2800 toneladas entre 1974 e 1977) e dos 
outros derivados do Ieite. 

0 ber~o do cooperativismo leiteiro 

Para o aumento verificado muito con
tribuiu a regilio de Entre-Douro e Mon
dego, que possuindo o maior numero de 
cooperativas leiteiras e sendo a regilio que 
mais Ieite produz, e ainda o ber~ e o 
centro do cooperativismo Jeiteiro no Pais. 

Foi ai que surgiram, em 1924, as duas 
primeiras cooperativas de Ieite - a de 
Sanfins e a do Vale do Vouga - e, em 
1962, a Unilio de Cooperativas de Lacti
cinios de Entre-Douro e Vouga. Mais 
tarde, em 1971 , este poderoso movimento 
de produtores de Ieite alargou-se a bacia 
do Mondego, passando a denominar-se 
Unilio das Cooperativas de Produtores de 
Leite de Entre-Douro e Mondego (LAC
TICOOP). Com 14 cooperativas associadas 
e outras em regime de coopera9iio espe-

cia!, a LACTICOOP, com mais de vinte 
mil produtores (possuindo trinta mil vacas 
e 500 postos de recolha de Ieite), movi
menta quase II() milhoes de litros de Ieite 
por ano, 35 por cento dos quais sao 
enviados para a regilio de Lisboa. 

Na zona de Estarreja, Murtosa, Ovar, 
Agueda, Oliveira de Azemeis e Alber
garia-a-Velha, situa-se a segunda copera
tiva leiteira do Pais, a PROLEITE, que, 
com onze mil associados, movimenta 
anualmente cerca de 38 milhoes de litros, 
recolhidos em 300 salas (individuais e 
colect ivas) de ordenha meclinica. 

As zonas de produ~o 

As zonas ja citadas e a do Minho 
fornecem , no scu conjunto, cerca de 65 

pz 

... 

por cento da produs:lio total do Pais. 
A seguir vem a Estremadura com 16,2. 
por cento e, no fundo da tabela, o Al
garve (com I ,4 por cento) e tras-os-Montes 
(com menos de um por cento). 

0 concelho de Barcelos, o primeiro 
produtor do Minho em quantidade e 
qualidade, com 24 milhoes de litros, deve 
• seu aumento de produ9iio anual ao 
incremento das salas colectivas de ordenha 
mecanica (160 salas no concelho) e a 
rcconvcrslio do gado bovino. 

Na zona de Portalegre, onde predo
mina o minifundio, a recolha organizada 
de Ieite comes;ou em 1970, com sete mi
lhoes de litros, tendo ultrapassado os l 4 
milhoes, no ano findo. 

Quanto as regioes aut6nomas, a con
tribui9iio dos A~res atingiu 27 por cento 
da produs;lio nacional (a lavoura de S. Mi-

guel recolheu mais de 100 milhoes de 
litros de Ieite), e a da Madeira, um por 
cento do total (800 mil litros por ano). 

0 apuramcnto das ra~as leiteiras 

Um factor que tern grande influcncia 
O•) aumento da produ9iio leiteira, e o apu-. 
ramento de ra~as. Neste dominio, a Esta
s;lio de Estudos de Reprodus:lio Animal 

tcm contribuido imenso para promover 11 
a melhoria genetica das especies animais, 
atraves da insemina9iio artificial e do con
trole da fertilidade. No caso dos bovinos 
leiteiros, o numero de vacas inseminadas 
a rtificialmente foi, em 1976, superior a 
I l l mil (correspondendo a 5() por cento 

d-:> total existente nesse ano). 
A referida Estas;lio mantem ainda um 

banco de semen com uma produ~lio de 
200 mi l doses de diferentes ras;as nacio
nais e estranwras, o que constitui reserva 
valiosa para o fomento da bovinicultura 
nacional. 

Problemas a resolver 

Para aumentar ainda mais a produs;ao 
de Ieite, torna-se necessario encontrar a 
solus;lio para outras dificuldades, como a 
da forma de explora9iio da terra, repartida 
em minifundios em muitas regioes do 
Pais. Nlio e facil incrementar uma pro
dus;lio que, como a do Ieite, se baseia em 
exploras;oes familiares, e e feita por pes
soas normalmente idosas que nlio dispoem 
de mais de 2 ou 3 vacas. 

Por outro !ado, e urgente alargar as 
zonas de culturas forrageiras (os azevlies, 

os milharados e os trevos), de modo a 
armazenar maiores quantidades e a pres
cindir, tanto quanto possivel, da impor
tas;lio de alimentos compostos. 

Por fim, ha tambem que resolver o 
problema da articula~lio com o sector 
industrial e encontrar uma solus;lio para 
as flutuaS:Oes sazonais de uma agro-pecua
ria que se encontra ainda pouco desen
volvida no nosso Pais.• 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

Os responsaveis pela pro~o do 
turismo encontram-se empenhados em 
desenvolver um turismo de qualidade que 
traga anualmente ao nosso Pais, muito 
em breve, mais de cinco milbOes de visi
tantes. Para se atingir tal objectivo, muito 
contribuiram as Feiras de Turismo ulti
mamente levada s a efeito na Feira Inter
nacional de Lisboa, pela A~ocia~o In· 
dustrial Portuguesa. 

As ultimas estatisticas divulgadas pela 
Di rec~ao-Geral de T urismo, revelararn 
que, no ano findo, se registaram quase 
3,5 milhoes e meio de entradas de estran
geiros em Portugal, numero muito 'signi
ficativo pois representa urn acrescimo de 
14,4 por cento em rela~o ao ano de 1977 
(quase tres mi lhoes de entradas). Mais de 
metade dos estrangeiros (51 ,7 por cento) 
foram espanh6is, tendo-se repartido a 
outra metade por ingleses (9,6 por cento), 
alemli.es ocidentais (7,6 por cento), fran
ceses e outras nacionalidaeds. Acrescente
·Se ainda que a maior parte dos nossos 
visitantes entrou pelas fronteiras terrestres 
(63,1 por cento), cabendo aos aeroportos 
apenas 28,1 por cento do total. 

e caravanismo 

importantes certames que 
recentemente tiveram Iugar na Feira Inter
nacional de Lisboa (FIL). salientou-se a 
«flL TEL 79», que constituiu o «2.• Salao 
lnternacional de Equipamento Hoteletro 
e de Ocupa~o dos Tempos Livres». 

A exposi~ao estendia-se por uma area 
de seis mil metros quadrados, onde cerca 
de 160 expositores e 1500 agentes de via
gens dos mais diversos paises tiveram a 
oportunidade de mostrar a mais de 200 mil 
visitantes urn conjunto de servi~s rela
cionados com o Turismo e os Tempos 
Livres: campismo, caravanismo, navega
~o e recreio, desporlo e equipamentos 
para a hotelaria, e aspectos relacionados 
com a fo rma~ao profissional no sector. 

Na delega~o portuguesa teve Iugar de 
relevo a apresenta~o das empresas de 
equiparnento para hotelaria e de artigos 
para campismo, que, nos ultimos anos, 
devido a intensifica~o da procura, se 
viram pressionadas a urn grande desen
volvimento. 

No que respeita a industria de cam
pismo e caravanismo, deve referir-se que, 
como urn numero crescente de pessoas tern 
procurado pa~r as suas ferias mais eco
nomicamente, as cartas de campisrno 
conheceram uma rapida evolu~o. Assim. 
de urn total de 18 mil cartas existentes 
em 1970, passou-se para cerca de 75 mil 
no ano findo . 

cMEDITOUR 79:.: Bolsa de Turismo 
do Mediterrlneo 

Na FIL realizou-se a cPrimeira Bolsa 
de T urismo do Mediterraneo e dos paises 
da America Latina» (MEDITOUR-79). 
Com este certame, traduzindo urn pro
jecto portugues e uma iniciativa inedita 
no Pais, pretendia-se deslocar o eixo de 
actua~o das bolsas de turismo, partindo 
do facto de que existem 10 milhoes de 
camas na area turistica do Meditcrraneo 

Neste sentido, e porque a referida zona 
tern uma capacidade de oferta fora do 
vulgar, a MEDITOUR-79 surgiu para pro
mover o turismo na bacia mediterranica c, 
ao mesmo tempo, deslocar o turismo mun
dial das areas tradicionais. 

A concluir, podcremos afirmar que 
esta feira foi urn exito, nao s6 porquc 
cerca de 130 mil pessoas a visitaram, mas 
ainda porque ficou prevista a realiza~li.o 

peri6dica da «MEDITOUR» em Portugal, 
de dois em dois anos. 

Outras exposi~oes 

No ano corrente, estli.o ainda previstas 
na F IL outras importantes feiras e cer
tames. Assim, depois da recente realiza~ao 
da «Fl L TEXTIL/FILMODA», uma feira 
virada para a divulga~o dos texteis por
tugueses nos mercados internacionais, tera 
Iugar, de 27 de Abril a 6 de Maio o 
primeiro salao internacional de infancia 
e juventude «JUVENTUS-79». 0 pro
grama deste a no inclui ainda a 2Q. • Feira 
Jnternacional de Lisboa, o mais antigo e 
prestigiado certame nacional, este ano 
subordinado ao tema «Uma feira profis
sional com dimensao mundial» (de I a 10 
de Junho). Entre 28 de Set'embro e 7 de 
Outubro havera mais outra edi~o da 
«INTERCASA», feira dedicada a deco
ra~ao e ao mobiliario. Em Novembro (de 
2 a II), tera Iugar a «FILAGRO{VINI
FIL, cujo objectivo e mostrar as activi
dades agricolas, essencialmente as do sec
tor vinicola, e ainda a produ~o nacional 
de alfaias agricolas. Por ultimo, de 4 a 
9 de Dezembro, a «<BERIA-79» procurara 
fomenlar o intercambio comercial e indus
trial entre Portugal e a Espanha.• 



A POlO 
AS PEOUENAS 
E MEDIAS 
EMPRESAS 

No seu plano de actividades 
para o ano em curso, o lnstituto 
de Apoio As Pcquenas e Medias 
Empresas lndustriais (IAPMEI) 
cstabeleceu cinco areas princi
pais sobre as quais incidira o 
seu programa de actua~ao: 

assistt!ncia tecnica e promo~o 
do investimento; financiamen to 
e crCdito; informa~o tecnica; 
forma~o e aperfei~amento e 
assistcncia tecnol6gica. 

As empresas actualmente 
abrangidas pelos esquemas do 
IAPMEI pertencem aos seguin
tes sectores econ6micos: indUs
trias alimentares e de bebidas; 
tcxteis e confec~oes; cal~do e 
curtumes; madeiras, mobiliario 
e corti.,:as: metalomecanica, qui
mica e borracha. 

Apolo a 240 empresas 

Para al<:m da assistencia tec
nica corrente na resolu~o de 
casos pontuais de natureza tec
nol6gica ou financeira. o apoio 
a prestar pelo IAPMEI estfl 
orientado, neste ano de 1979, 
para ac~oes que consolidem a 
reorganiza~ao tecnica e finan
ceira das empresas, e que ja 
haviam sido iniciadas em anos 
anteriores. A ajuda a prestar 
tera em conta a viabilidade das 
mcsmas. o planeamento indus
trial do sector, o volume de 
emprego e os nlveis de expor
ta~o a desenvolver pela em
presa. 

A assistcncia tecnica e estru
tural engloba a elabora~o de 
projectos de reorganiza~o, re
conversao e expansao das em
presas que depois serao con
cretizados e sistematicamente 
apoiados quanto aos aspectos 
tecnicos, econ6micos e finan
ceiros. 

Acrescente-se que, no cor
rente ano, este apoio estrutural 
abrangera cerca de 240 empre
sas com urn volume de vendas 
de 6,6 milhOes de contos, apro-

ximadamente, e que empregarn 
cerca de vinte mil trabalhado
rcs. 
Coopera~o entre empresas 

Atraves do Servi~ de Pro
m~o de A~iics Colectivas 
(SPAC) daquele lnstituto, estiio 
tambem a decorrer algumas ini
ciativas de prom~o de coope
ra~o entre empresas, as quais 
se dcstinam, prioritariamente, a 
firmas pertcncentcs aos sectores 
dos artigos de borracha e do 
cal~do. Ne~te ~mbito, prosse
guc igualmente o acompanha
mento de quatro projectos ini
ciados no ano passado (dois 
deles rclativos a fusoes de em
prcsas de lanificios da Covilha 
e os rcstantes a empresas de 
artigos de borracha e de mobi
liflrio), que abrangem cerca de 
1400 trabalhadores, e deverao 
ser lan~dos oito projectos no
vos que se destinam a fabricas 
de Janificios (tres delas da Co
vi lhii. e outras em Avelar, Tor
tozcndo e Castanheira de Pera) 
e a empresas de eandceiros. 

Novos postos de trabalho 

0 plano de investimentos do 
IAPMET, num total de quase 
dois milhoes de contos, abrange 
85 empresas ja existentes ou em 
forma.,:iio e prevc a cria~o de 
mais 2620 postos de trabalho. 
As novas unidades industriais 
contam com a colabora~o do 
Servi .,:o de Promo.,:iio do Inves
timento e Analise de Projectos, 
do IAPMEI. que podera elabo
rar os pareceres sobre a viabili
dade de tais empresas. Neste 
campo, teriio prioridade as que 
forem consideradas mais impor
tantes para o desenvolvimento 
da polltica ccon6mica global , 
como e o caso das industrias 
que incorporam percentagens 
elevadas de produtos nacionais, 
disp(iem de boa capacidade , de 
exporta~o e visam a substitui
,.ao de importa .. oes. 

Para a execu~o de todas as 
aq;oes descritas, o IAPMEI 
conta com um F undo de Avales 
no valor de dois milhoes de 
contos, de dota~ normais do 
Or,.amento e de varios esque
mas de credito. • 

ESTRADAS 
NAGIONAIS 

A Junta Aut6noma das Es
tradas (JAE) inclui no seu pro
grama para o bienio 1979-80. a 
realiza.,:io de um extenso con
junto de obras nas estradas na
cionais, no valor de quase tres 
milhoes de contos. 

Segundo o plano de activi
dades daquele organismo, as 
principais constru~es progra
madas sao a Ponte de Barcelos, 
que ira melhorar o trafego 
entre Viana do Castelo-Braga e 

Vila Real (cujo investimento 
ronda os 400 mil contos) e a 
reconstru.,:ao do tro.,:o de estra
da, de 19 quil6metros, entre 
Ma~o c Gardete (no valor de 
130 mil contos), que ira bene
ficiar as liga~es rodoviarias 
com a Beira Baixa. a Guarda e 
Espanha. 

Entre outros projectos impor
tantes em curso, destacam-se os 
s-.:guintes: constru~o de 8 km 
na estrada Lisboa-Loures-Mal
vei ra (no valor de 1.5 milhao 
de contos); a radial da Buraca, 
com 1,5 km e n6s de liga~o na 
Buraca e nos Quatro Caminhos 
(250 mi l contos); a via rapida 
de acesso ao Barreiro (de 5 km, 
no valor de 150 mil contos); as 
pontes do Vouga e Marne!, na 
Estrada Nacional n.• I (110 mil 
contos); a constru~o de urn 
Jan~ de liga~o a Ourique, na 
estrada de acesso ao Algarve 

(100 mil contos); a estrada Bra- 13 
gan~-Mirandel a (40 km; 110 
mil contos); e as estradas de 
Guarda-Vilar Formoso (40 km; 
200 mil contos) e Guarda-Viseu 
(reconstru.,:io de 85 km, no va-
lor de 900 mil COntos). 

Rccorda-se que, no ano fin
do, e depois de terem sido efec
tuadas importantes obras no va
lor de mais de 650 mil contos, 
a rede viaria nacional ficou 
com dez mil e 500 quil6metros 
de estradas em born estado (ou 
seja, 56 por cento do total), seis 
mil c 600 quil6mctros em estado 
regular (35 por cento) e 1500 
quil6metros considerados em 
mau estado. 

Por outro lado. e ainda de 
referir que o plano da JAE 
preve uma melhoria substancial 
nas liga9oes rodoviarias entre 
as principais cidades do norte e 
centro do pais: Porto- Vila 
Real- Bragan,.a: Aveiro- Viseu
-Guarda-Vilar Formoso; Coim
bra-Viseu e Santarem-Castelo 
Branco. 

Nesse sentido, foram ja con
cluidos os estudos previos da 
via rapida entre Aveiro-Viseu 
e a fronteira de Vilar Formoso, 
num percurso de 200 quil6me
tros c com 16 metros de lar
gura, prevendo-se que em breve 
se inicie a constru.,:iio do lan~ 
entre Viseu-Mangualde. Outra 
via a ser construida dentro de 
pouco tempo e a nova estrada 
do Mario, que ligara a cidade 
do Porto e de Vila Real de 
Tras-os-Montes, a partir de 
Amarante.• 
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•A.- Mostra o modo de velome que servira 
para fater cortar os art-s, levando sua dcrrora 
aquella parte d'onde for dirigida. 

U. - Mostra o modo que teri para se gover· 
nar, pois sem leme seguiria sua vontade, e n~o 
a de seu artifice piloto. 

CC.- Apontam o corpo da barca que, como 
o engratado da.s conchas, leva em cada vlo urn 
cano, que mteriormente (com folies para isso fei· 
tos) supprirlo a faha de ventos. 

D. - Oenota o feilio de umas azas que nlo 
un·irlo maiJ que de a sustentarem, para que nlo 
c~ia i banda; porque tomando o '·en to em si, de 
nenhuma maneira a derribar£. 

EE. - Apontam as Gguru esphericu, em que 
est a o-ugrtdo- attracuvo: slo feitas de me· 
tal, se:rvem de cobertura para se nlo corrompcr 
a pedra de cevar, que por dentro do pe, que e 
ouco, attrah1r.i a si conunuamente a barca, cujo 

t..Xlarca-

«Fac-simile» de uma gravuro presumfl•e/menre publicada em 1784 porum admirodor de Barrolomeu de GwmiJo que pfftendia reMndimr para a a>nstrutor do «Pas
sarola» a priondade do invenro, quando, em 1783, o engenho >'Oodor aiado pelos irmiios Monrgo(fier, em Fronta./ez cair no esquedmento as experiendas realizadas 
pe/o mvenror porruguis, em 1709. 

-

corpo ~ de madeira, forrado de chapas de ferro, 
e pela parte inferior forrada de estreitas taboas 
feitas de palha de centeio, para a commodidade 
da gente, que lcvarA atC dcz homcns, e como scu 
inventor ontc. 

F. - Mostra a cobcrta feita de arame a modo 
de rede, em cujos fios se tern enfiado muita som
ma de alambre:s, que com muita actividade aju· 
d.io a sustentar a barca, que pda quentura do 
sol fari forca par:. attrahir a si u cstrellas. 

0. - Mostra a agulha de marear; porque sem 
ella nlo se p6~em guiar. 

U. - Mostra o artifice que como astrolabio ou 
balutilha, compaco e carta Cle marear toma a al· 
tura do sol para ver onde se acha. 

II. - l''inalmente mostram as roldanas para 
por elias se alargar mais ou menos a escota de 
qualquer parte que o vento fa(a fei(lo.• 

Bartolomeo Loureo~o de Gusmlo eo· 
viou, em Abril de 1709, uma peti~o ao rei 
D. Joio V de Portugal, oa qual relatava o 
ioveoto de um aparelho voador capaz de 
fazer 200 leguas ou mais, por dia, e com 
o qual se poderia auxiliar a maoobra dos 
exercitos e ao mesmo tempo ter acesso as 
terras mais remotas. 

0 seu aparelho, designado por cPassa· 
rola:t, tioba uma estrutura de vime, rorrada 
de papel e, depois de se elenr a pouca Barrolomeu de GusmiW, fftrotado num quadro do 
altura, acabou por se ioceodiar. epoca. 

270 
Bartolomeo Louren~ Gusmao nasceu 

em Dezembro de 1685 em Santos, na entao 
col6nia portuguesa do Brasil. Era, por
tanto, urn subdito da coroa portuguesa. Seu 
pai, Francisco Louren~ de Gusmao, me
dico militar, pos a educa~o de seu filho 
nas maos de urn padre, o que influiu bas
tante na sua posterior entrada para o 
SeminArio de Belem, na Bahia. 

Segundo urn dos seus bi6grafos, logo 
nos primeiros anos deu sinais de ser 
grande talento, nomeadamente nos cam
pos da filosofia e da matemAtica, para alem 
de possuir uma prodigiosa mem6ria. 

Nos principios de 1708 veio segunda 
vez a Lisboa (onde jA antes se deslocara, 
em missao da Companhia de Jesus, a que 
pertencia), sendo recebido com particular 
considera~o. na faustosa corte de D. Joao 
V, segundo dizem os cronistas, dada a fama 
dos seus dotes particulares, e ainda devido 
ao facto de ter sido apresentado ao Rei 
pelo marques de Fontes e Abrantes. 

Sabe-se que o talento inventivo de Bar
tolomeo de Gusmao jA se havia manifes
tado, antes de 1708, na constru~o de uma 
bomba hidraulica com que fazia ascender 
a Agua do rio Paraguassu ate ao elevado 
ponto em que se situava o SeminArio bra
sileiro. Contudo, nao se consegue descor
tinar, em tudo o que dele se sabe, como e 
de onde lhe veio a ideia de construir uma 
mAquina voadora. A lenda e a tradi~o 

DA 
(que em alguns casos andam de maos da
das) rezam que tal lhe tera ocorrido 
quando, ocasionalmente, ao observar uma 
bola de sabao que flutuava no ar, reparou 
que ela subia mais rapidamente ao passar 
sobre urn foco calorifico. 

Em meados de Abril de 1709, urn ano 
depois de estar em Lisboa, Bartolomeu de 
Gusmao deveria ter amadurecido as suas 
ideias de tal modo que resolveu informar 
D Joao V de que inventara urn «instru
mento de andar no an>, dispondo-se a pedir 
para si o direi to exclusivo do seu invento. 

Bartolomeo de Gusmlo e a Peti~o ao R ei 

Nao se pode afirmar que a peti~o hoje 
conhecida tenha sido requerimento redi
gido pelo punho do pr6prio padre Barto
lomeu de Gusmao; no entanto, e certo 
que ela nos testemunha a existencia do 
invento, assim como o facto de, para o 
mesmo, haver sido 'requerido «registo de 
patente:t, como se diria boje. Desse curioso 
documento transcrevemos, a seguir, alguns 
extractos: 

cPeti~o do Padre Bartolomeu sobre o 
Instrumento que inventou para andar pelo 
ar e suas utilidades. 

Diz o licenciado Bartolomeo Louren~, 

que ele tern descoberto um instrumento 
para andar pelo ar, da mesma sorte que 
pela terra e pelo mar, com muito mais 

15 
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brevidade; fazendo-se mui tas vezes duzen
tas e mais leguas de caminho por dia ( ... ) 
No que interessa a Vossa Majestade muito 
mais que todos os outros Principes, pela 
maior disiAncia dos seus Domlnios; evi
tando-se desta sorte os desgostos das Con
quistas, que provem em grande parte de 
chegar tarde a noticia deles. ( ... ) Desco
brir-se-lio as Regioes mais vizinhas aos 
P6los do Mundo, sendo da Na~lio Portu
guesa a g16ria deste descobrimento. 

( .. . ) Pede a Vossa Majestade seja ser
vido conceder ao suplicante o privilegio de 
que, pondo por obra o dito invento, ne
nhuma pessoa de qualquer qualidade que 
for, possa usar dele em nenhum tempo 
neste Reino ou suas Conquistas, scm 
licen~ do suplicante ou seus herdeiros, sob 
pena de perdimento de todos os bens; e as 
mais que a Vossa Majestade parecerem». 

D. Jolio V foi de facto «magnanimo» 
para o jovem padre jesulta que contava 
apenas 24 anos de idade quando realizou 
a sua experiencia, acrescentando As pena
lidades dirigidas aos que ousassem usar e 
abusar do invento de Bartolomeu de G us
mao, sem autoriza~o previa, nada menos 
do que a pena de morte. 

Coisa curiosa, os «P61os do Mundo» 
cram jfl atractivo importante para este 
portugues, que neles via algo de extraor
dinflrio a ser desvendado; porem, estava-se 
Ionge do seculo XIX e das viagens fabu
losas As regioes do Artico e Antflrtico que, 
como se sabe, foram gl6ria que nao coube 
a portugueses. 

0 Rei patrocinou a experiencia e, em 
6 de Mar~o de 1709, numa quinta situada 
em AlcAntara, iniciou-se a constru~o da 
celebre mflquina voadora; a primeira e fra
cassada tentativa decorreu, presumivelmen
te, a 5 de Agosto e uma segunda a 7 ou 8 
do mesmo mes, queimando-se ambos os 
baloes a poucos metros do solo. Contudo, 
jfl il segunda tentativa, e segundo as infor
ma~es de que hoje dispomos, o pequeno 
ballio subiu «20 palmos acima do solo», 
tendo assistido A «procza» toda a Casa 
Real, incluindo o Rei, a Rainha e infantes, 
para alem do marques protector do padre 

0 apoio coocedido pelo rei D. Joao V revelou-se decisivo para a concre
tiza~o das experieocias que o inventor da «Passarola» preteodia Jevar a 
cabo, tendo como objedivo criar o seu «instrumento para andar no ar» 
que iria permitir a descoberta das «RegiOes mais vizinhas aos Polos do 
Mundo». 

Bartolomeu e grande numero de fidalgos. 
0 engenho incendiou-se e tanto quanto se 
sabe Bartolomeu de Gusmlio nlio chegou 
nunca a voar em tal aparelho, Ubula que 
circulou durante muitos anos. Finalmente, 
a 3 de Outubro, outro «instrumento de 
voar», lan~do na ponte da Casa da lndia 
elevou-se a cbastante altura». 

A 26 de Setembro de 1724, Bartolomeu 
de Gusmlio fugiu precipitadamente de Lis
boa em direc~o a Espanha, em companhia 
de Fr. Jolio Alvares de Santa Maria. Aban
donara o Pals com medo das persegui~ 
da Inquisi~o. pois o seu nome aparecera 
cnvolvido numa complicada hist6ria de 
cbruxaria». Adoecendo gravemente durante 
a viagem, veio a falecer em Toledo, a 18 
ou 19 de Novembro de 1724. 

A verdade hist6rica 

a de todo ilus6rio e ridlculo inventar 
uma proeza imagin{l ria com a do padre 

Bartolomeu de Gusmlio a clevar-se nos 
arcs de Lisboa, pilotando o seu engenho, a 
«Passarola», na medida em que a sua obra 
nlio carece desta «piedosa» mentira, dado 
que foi ele, efectivamente, o primeiro cien
tista a construir uma «rnflquina» capaz de 
subir «20 palmos acima do solo», por meio 
de ar aquecido. Podemos, assim, considern
-lo o inventor do aer6stato; nao devemos, 
no cntanto, exagerar ao ponto a que o fez 
Camilo Castelo Branco, ao proclamar que 
Bartolomeu de Gusmlio fora o homem mais 
extraordin{lrio que o ~culo XVIII havia 
produzido. 

Homem talentoso, o cpai» da cPassa
rola» prestou, inegavelmente, urn contri
buto importante para os primeiros passos 
da aeronflutica, nessa epoca jfl distante em 
que poucos poderiam prever o sucesso e 
o desenvolvimento das «mflquinas voado
ras» dos nossos dias. 
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GULTIJRA 

Em 17 de Setembro de 1899, nasceu 
Jose Maria dos Reis Pereira (Jose Regio) 
em Vila do Conde, vindo a falecer em 
1970. Completa-se, pois, durante o cor
rente ano, 0 80.0 aniversfuio natalicio de 
urn dos nossos escritores mais controversos 
,. originais, efemeride que, a justo titulo, 
aqui assinalamos, sintetizando para o efeito 
uma· pequena nota bio-bibliografica do 
autor de «Poemas de Deus e do Diabo», 
obra publicada em 1925 e seu primeiro 
livro de poesia. 

Jose Regio foi urn dos mais notaveis 
escritores portugueses deste seculo: poeta, 
romancista, contista de meritos excepcio
nais, ensaista e autor de inesqueciveis pa
ginas doutrinarias, critico e articulista em 
diversas revistas e publica9oes peri6dicas 
(«Mundo Literario», «Seara Nova», «Ver-

tice», «Ocidente», «Sen>, «0 Comercio do 
Porto», «Diario Popular» e revista «Va
riante», nomeadamente), e uma das almas 
mais dinamicas da revista «Presen~». que 
nos anos 20-30 deu que falar no nosso 
meio artistico e litenflrio. 

0 seu «psico1ogismo» analitico legou
-nos obras de grande significado, no que 
respeita ao conhecimento mais ou menos 
profundo de determinadas caracteristicas 
enraizadas em alguns estratos sociais do 
nosso povo, particularmente naquilo que 
nele constitui a materia, nem sempre bern 
determinada, que vai da frontei ra do pro
fano a da religiao crista. «Benilde ou a 
Virgem Mae» (1947), obra ja consagrada 
na tela pelo cineasta Manuel de Oliveira, 
e urn dos muitos exemplos sintomaticos do 
que acabamos de referir. 

A figura fragil de Rosa Maria, em 17 
«Davam Grandes Passeios aos Domingos» 
(1941 ), ficara para sempre na mem6ria de 
quem tenha lido ou, porventura, venha a 
ler esta novela, cuja ac~o se desenrola 
em Portalegre; inolvidaveis sao, tambem, 
as figuras exaltadas e apaixonadas que nos 
surgem nas paginas do «Jogo da Cabra
-Cega». Em 1947, Jose Regio publica o 
primeiro volume de uma triologia, com o 
titulo geral de «A Velba Casa», que a cri-
tica viria y onsiderar como o maior ro
mance eX.stente na literatura portuguesa, 
depois de «Os Maias» de E9a de Queiroz. 

Mas Jose Regio, que para alem de 
escritor produtivo, possuia uma outra veia 
artistica para o desenho de tra9o vigoroso 
.: pessoal (tal como seu irmao Julio Reis 
Pereira), consagrou-se tambem no teatro. 
Algumas das suas pe9as sao monumentos 
da nossa moderna dramaturgia; entre elas 
citamos, por exemplo, «A Hist6ria Prin
cipia Onde Eles Poem o Fim», que por 
si s6, bastava para consagrar urn escritor 
teatral. 

Entre as varias novelas que publicou, 
«Hist6rias de Mulheres», obra que, a seu 
tempo (1947), a censura p<)s fora de cir
cula9ao, figura como prova de mestria 
impar neste genero literario tao pouco 
cultivado entre n6s, pelo menos com a 
perfei9ao c poder de sintese de Jose Regio. 

Professor no liceu da cidade de Porta
legre, onde viveu e leccionou a maior 
parte da sua vida, ainda hoje e recordado 
por muitos dos seus alunos, pelo seu trato 
peculiar e exigente. 

Nos dialogos dos seus poemas «Cantico 
Negro» e «A Chaga do Lado», publicados 
em I 955 , Jose Regio legou-nos as con
versas mais extraordinarias da hist6ria da 
li terawra portuguesa, mostrando-nos urn 
poeta a «conversar» longamente consigo 
pr6prio. num cenario povoado de crucifi
ca9oes e dividido entre Deus e o D iabo, 
entre o «ceu» e a «terra». 

Perp{:tuo eco da sua voz ficar-nos-a 
para sempre no ouvido, eternizado pelo 
declamador bri lhante que foi Joao Villaret, 
aquela celebre passagem do «Cil.ntico Ne
gro»: 

«Ah, que ninguem me de piedosas inten-

Ninguem me pc9a defini9oes! 
Ninguem me diga: «vern por aqui»! 

[9oes! 

A minha vida e urn vendaval que se soltou. 
~ uma onda que se alevantou. 
B urn atomo a rna is que se animou ... 
Nao sei por onde vou, 
Nao sei para onde vou, 
- sei que nao YOU por ai!>> . • 
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GUllURA 

EXPOSICAO 
DE HISTORIA 

MILITAR 
Durante todo o mes de Abril 

esteve patente no Museu Castro 
Guimaraes, em Cascais, uma 
exposi~ao de soldadinhos de 
chumbo, uniformes militares, 
modelismo militar e naval. 

Esta exposi~o e organizada 
de dois em dois anos pelo «Cen
tro de Coleccionadores», tam
bern conhecido como «Casa do 
Cavaleiro a Porta»; o certame 
anterior realizara-se, em 1977, 
no Palacio Foz. 

0 «Centro de Coleccionado
res» funciona como ponte de 
encontro e troca para coleccio
nadores de «velharias» diver
sas, com particular destaque 
para os artigos de caracter mi
litar e do periodo da I Repu
blica. 

Este «Centro», cujas activi
dades se podem caracterizar 

como indo mais Ionge do que 
a simples «curiosidade» de urn 
«hobby», tern, na verdade, vin
do a desempenhar urn papel 
imporiante de didactismo na 
reconstitui~ao hist6rica de epo
cas passadas e suas formas de 
organiza~ao militar e civil; dal 
talvez, o facto de, no passado 
mes de Mar~o, esta institui~o 
ter recebido urn convite para 
participar, em T6quio, numa 
exposi~ao sobre Portugal, com 
suas colecyoes de faian~a, pin
turas e miniaturas hist6rico
-militares. 

PORTUGAL 
DO SECULO XX 

EM DEBATE 
NOS EUA 

«0 Portugal do seculo XX: 
mudan~a e continuidade», e o 
tema de uma serie de confe
rencias de ambito internacional, 

organizadas pelo historiador 
norte-americano Douglas Whee
ler, e que se realizarao na Uni
versidade de New Hampshire 
(EUA) de 21 a 24 de Junho 
pr6ximo. . 

Nestas conferencias e debates 
participam alguns intelectuais 
portugueses e estrangeiros liga
dos aos problemas da hist6ria, 
economia, polltica, informa~o 
e artes. Assim, no dominic da 
hist6ria, estarao presentes o 
prof. Jorge Borges de Macedo 
e o historiador e colunista 
Vasco Pulido Valente. Paulo 
Pitta e Cunha, Manuel Pinto 
Barbosa e Luis Miguel Beleza 
participarao nos debates sobre 
a economia do nosso Pais. Ma
nuel Vilaverde Cabral, por seu 
turno, falara sobre o grupo fun
dador da revista «Seara Nova» 
e a sua influencia no pensa
mento politico portugues. A li
teratura portuguesa sera abor
dada pelo escritor Jose Cardoso 
Pires e pelos criticos Stephen 
Reckert e Fernando Martinho. 
Sobre a familia e educa~o 

intervJTao Maria Filomena 
M6nica e Julieta Rodrigues. A 
emigra~ao sera abordada por 
Beatriz Rocha Trindade e Jose 
Madureira Pinto. As interven
~oes sobre cinema estarao a 
cargo dos realizadores Ant6nio 
Reis, Seixas Santos e Fonseca 
e Costa. Finalmente, serao fo
cados aspectos da lei portu
guesa e temas juridicos, bern 
como as rela~oes de Portugal 
com os novos paises africanos 
de expressao portuguesa. 

CENTENARIO 
DA CARTA 

ARQUEOLOGICA 
DO ALGARVE 

A «Carta Arqueol6gica do 
Algarve», da autoria de Estacio 
da Veiga, e ainda hoje a (mica 
existente sobre esta provincia. 
Para comemorar a data da sua 
publica~o foi inaugurada uma 
exposi~o no Museu Nacional 
de Arqueologia e Etnografia 
Leite de Vasconcelos, em Lis
boa. 

Estacio da Veiga (1828-1893), 
natural de Tavira e falecido em 
Lisboa, foi , alias, o principal 
organizador do magnifico con
junto de pe~as existentes na
quele museu. Dedicou-se a bo
tanica e tambtm a poesia, sendo 
bern conhecido o seu «Roman
ceiro do Algarve», integral
mente transcrito no «Roman
ceiro Geral» de Te6filo Braga. 
A efemeride citada e, assim, e 
a diversos titulos, motive para 
rever a hist6ria daquela regiao 
e homenagear o ilustre inves
tigador que dedicou boa parte 
da sua vida e do seu trabalho 
do «AI Garb». 
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Esuido da Veiga (1828-1893). 

GRUPO DE TEA TRO 
DO CENTRO CULTURAL 

DE EVORA 
0 Centro Cultural de ~vera 

recebeu urn convite para parti
cipar, de 30 de Junho a 7 de 
Julho, no «International Festi
val of Folk Theater». A con
cretizar-se esta digressao, a 
companhia do CCE actuara nas 
cidades de Windsor, no Canada, 
e Detroit, nos EUA, prestigian
do-se assim, nao s6 o teatro 
portugues, mas tambem o tra
balho notavel que aquele grupo 
tern vindo incessantemente a 
desenvolver. 

l 
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A evoluqgo do emblema do Clube, at raves da Junq4o do Sport L/sboa,/8 com alegenda 
«Et pluribus unum• e a aguia, e do Grupo Sport Ben fica 

0 popular clube desportivo B ENFIGA 1904/1979 19 
cSport Lisboa e Benfica:t, que 
estA a comemorar actualmente 
as suas cbodas de diamante:t, 
foi galardoado pelo brigadeiro ' 
Garcia dos Santos, em represen-
ta~o do Presidente da Repo
blica, com a comenda da Ordem 
do Infante D. Henrique, galar
dao que, rccorda-se, ~ destinado 
aos que <.<tenham prestado ser
vi~s relevantes a Portugal, no 
pais c no estrangeiro». 0 acto 
decorreu durante uma cerim6-
nia a que estiveram presentes 
os ministros da Administra~o 
Jnterna e da Educa~o e Cul
tura, assim como o presidente 
da Camara Municipal de Lis
boa, entre outras personatida
des. 

.,.. 
Entretanto, outro aconteci

mento marcou os 75 anos de 
existencia do cBenfica»: a cele
bra~o de urn contrato com a 
CAmara Municipal de Lisboa, 
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20 pelo qual e conferida ao Sport 
Lisboa e Benfica a proprie
dade plena dos terrenos anexos 
ao Estadio da Lu2:, onde sera 
ampliada a Cidade Desportiva 
do clube e construida uma zona 
urbana e comercial. 

Este importante acontecimen
to contou com a prcsen~ do 
presidente da edilidade lisboeta 
e dos corpos gerentcs do clube 
que, assim, viu resolvido de vez 
um problema vital para o seu 
futuro desenvolvimento. 

Ainda no ambito do citado 
programa das comcmora~oes 

dcstcs 75 anos de cxistencia e 
actividadc, o Benfica dccidiu 
dedicar a cfem6ride um numero 
especial da sua publica~lio pe
ri6dica, somat6rio da actividade 
dcsta agrcmia~o dcsportiva, 
ilustrada com bastantes estatls
ticas, curiosidadcs desportivas 
que sao «hist6ria• na Hist6ria 
do desporto portugues e inu
meras entrevistas, assim como 
larga profusao de fotos de ar
quivo, tomando tal publica~o 
urn precioso documento sobre o 
espectacular ccurriculurn» do 
clube da Luz. As grandes vit6-
rias europeias tambem sao re
cordadas neste niJmero especial 
do cBenfica», tais como a Ta~ 
Latina e as edi~es de 61 e 62 
da Ta~ dos Campe()es Euro
peus, tltulos alcan~dos por um 
prestigioso «Sport Lisboa 
Benfica» que come~ou a ser 
marco no desporto nacional no 
«ano da gra~» de 1904. • 
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VAl ABANDONAR 

0 FUTEBOL 
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«Fac-simile~> do jomal 1<A Bola~>. 

Oliveira, considerado · pelos 
tecnicos como urn dos melho· 
res jogadores portugueses da 
actualidade, pensa abandonar o 
futebol portugues em Julho 
deste ano, altura em que ter
mina o actual contrato que o 
liga ao Futebol Clube do Porto. 

Em declara~oes prestadas ao 
jornal «A Bola», Oliveira afir· 
rna ter, neste momento, propos
tas para jogar em Espanha, 
Inglaterra, e EUA (Dallas), po
dendo, pois, nao voltar a ali· 
nhar por qualquer clube na
cional. 

0 «capitiio» da equipa «tri
peira», agora com 27 anos, disse 
ainda que a (mica raziio que o 
levou a manter-se em Portugal 
e a jogar pelo FCP, ha dois 
anos atras, foi querer ser cam
peao nacional. Enfim, «vaida
de» ou nao, o caso e que tal 
se veio a confirmar e Oliveira 
foi, seguramente, urn dos gran
des obreiros na conquista do 
Campeonato pelo clube por· 
tista. 

Segundo revelou a agencia ANOP, baseando-se em informay<ies obtidas junto de urn desta· 
cado responsavel sportinguista em Newark (EUA), os jogadores «ieoninos» Keita , Artur, Manuel 
Fernandes e Jordlio assinaram contratos com a equipa norte-americana «New England Tea-Men», 
dentro de urn acordo agora estabelecido entre os dois clubes, o qual permitira igualmente aos 
sportinguistas escolherem jogadores do «Tea-Men» para a pr6xima epoca. Segundo tudo leva a 
crer, o avan~ado Flanagan, de naturalidade inglesa, ja celebrizado como grande marcador, 
parece vir a ser a primeira escolha dos leoninis» neste intercambio . 

ANA DURAO 
UMA REVELACAO DO 
REGIONAL DE XADREZ 

Disputou-se recentemente o 
I Campeonato Feminino de Lis
boa, no grupo de xadrez Ale· 
khine, titulo que foi ganho pela 
benfiquista Ilda Miranda, vice
-campeli .nacional no ano passa
do e ·vencedora de todos os jo
gos. Porem, verificou-se uma 
nota de ineditismo neste Cam· 
peonato: a revela9lio de Ana 
Durao, jovem que conta apenas 
13 anos de idade e que somente 
perdeu com a vencedora, ga
nhando todas as restantes par
tidas. 

Ana Durlio e urn «caso» que 
alguns atribuem ao riflio popu
lar «filha de peix:e sabe nadar», 
vista ela ser filha do campelio 
nacional Joaquim Durlio; a jo
vem ja se havia classificado em 
2.• Iugar numa das series do 
campeonato Alekhine, o que 
teve como resultado ficar apu
rada para o pr6ximo distrital 
individual (absoluto). Ana Du· 
rao e, pois, urn «CaSO» singular, 
diga-se o que se disser, reve
lando uma mestria e maturi
dade invulgares. 0 futuro se 
encarregara de provar se se 
trata de uma questlio de preco
cidade, sem consequencias pos
teriores, ou do nascimento de 
uma grande campea nacional. 

JUDO CLUBE 
DE PORTUGAL 

VENCEU 
CAMPEONATO 

0 Judo Clubc de Portugal 
foi o vencedor do Campeonato 
Nacional de Judo por Equipas, 
na categoria de pesos, cuja fase 
final se realizou nas instala~oes 
do Instituto Superior de Edu
ca~ao Fisica. 

Na final, o Judo Clube de 
Portugal derrotou o Judo Clube 

do Estoril por 4-2. No terceiro 
Iugar classificaram «ex aequo» 
as representa~oes da Academica 
de Coimbra e do C. J. do Porto. 

Os clubes participantes fo 
ram agrupados em quatro «pou
les» de tres, sendo apurados 
dois para a fase seguinte. Os 
apurados foram o J. C. de Por
tugal, G. C. do Sul, A. A. de 
Coimbra, A. A. Amadora, J. C. 
do Estoril, Faro e Benfica, C. J. 
do Porto e I.S.E.F. Assinale-se 
que as classifica~oes obtidas 
pelas primeiras equipas foram 
exactamente iguais as do ano 
passado. 

Uma dasse de praticames no dealfSO de uma sessiio de treinos no Judo Clube 
de Portugal. 

21 
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GAlARDAO OFICIAL 
PARA 

C£SAR TORRES 

Cesar Torres, o grande res
ponsavel pela organiza~o e 
born exito do «Rali de Portu
gal», foi distinguido com a me
dalha de bons servi9os despor
tivos, de acordo com urn des
pacho ja publicado no «Diario 
da Republica». Tambem Carlos 
Gon~lves, monitor de Educa-
9iiO Fisica e fundador do Ma
deira Clube, do Funchal, foi 
distinguido com o mesmo ga
lardao. Em rela~o a Carlos 
Gon~lves, o despacho inserido 
no jornal oficial salienta «a sua 
abnegada dedica~o a causa da 
Educa9ao Fisica e Desportos, 
ao Iongo de mais de cinquenta 
anos». 

UM PORTUGUES 
EM 4.0 LUGAR 

NO <~ROSS» DE DUBUN 
Joaquim Pereira classificou

-se em 4.• Iugar no corta-mato 
para trabalhadores, organizado 
pelo «Comite Sportif Interna
tional du T ravail», e que se 
disputou em Dublin (Irlanda). 
Por equipas, a representa~o 
portuguesa foi a 3.* classifi
cada, com 73 pontos, atras da 
Belgica, com 29, e da Fran9a, 
com 63. Individualmente, os 
rcstantes portugueses obtiveram 
as seguintes posi9oes: Ant6nio 
Riscado ficou em 9.• Iugar; 
Carlos Capitulo no 10.•; Albino 
Neiva no 19.•; e Vitor Gomes 
no 30.• Iugar. · 

ESPINHO: 
GOLFE 

PARA TODA A GENTE 

Todos estamos, mais ou me
nos, familiarizados como golfe, 
quanto mais nao seja atraves 
da TV e do cinema, que nos 
deram uma falsa ideia que tal 
modalidade desportiva era pa
naceia de certos meios ditos 
«aristocraticos». 

Ora bern, caro leitor, desen
gane-se definitivamente, pois a 
escola de golfe do «Oporto Gol
fe Clube», situada em Silvalde 
(Espinho}, inaugurou, em boa 
hora, a epoca da «massifica-
9iiO» do referido desporto no 
nosso Pais. 

Efect ivamente, abertas que 
foram as inscri~oes e segundo 
elementos recolhidos no peri6-
dico regionalista «Defesa de 
Espinho», tres dezenas de jo
vens de ambos os sexos, com 
idades que vao dos 6 aos 17 
anos, iniciaram a sua aprendi
zagem de golfe, a qual recebem 
de credenciados jogadores, con
juntamente com os respectivos 
tacos e bolas. Mas ha mais: 
durante os primeiros tres me
ses de inicia~ao, os praticantes 
nada tern a pagar, ja que este 
periodo e considerado pelos 

tecnicos como sendo o «ABC» 
da modalidade, justificando-se, 
pois, o seu canicter gratuito. 

Entretanto, o Campeonato 
Nacional Individual decorreu 
em meados do corrente mes no 
campo do Oporto Golfe Clube, 
em Silvalde, e os dois primei
ros classificados irao disputar 
em Turim, de 21 a 23 de Se
tembro pr6ximo, o trofeu 
«FIAT». Estaremos a assisti r 
aos primeiros passos de uma 
populariza~o desta modalidade 
desportiva? Tudo leva a crer 
que sim. 

CARTA 
EUROPEIA 

DO DESPORTO 
Uma proposta apresentada 

por Portugal, visando coorde
nar urn estudo, juntamente com 
outros Estados (nomeadamente 
a Espanha, Halia, Grecia, Tur
quia e Santa se}, sobre 0 de
senvolvimento do desporto en
tre grupos de emigrantes, foi 
aprovada na reuniao do Comite 

para o Desenvolvimento do 
Desporto (CDDS) que definiu 
os temas prioritarios a serem 
apresentados na terceira con
ferencia dos ministros europeus 
responsaveis pelo desporto, a 
realizar em Espanha, em 1981. 

A reuniao, realizada em Es
trasburgo, efectuou-se no am
bito da aplica~o dos principios 
da «Carta Europeia de Des
porto para Todos». 

Urn grupo de especialistas 
portugueses do Instituto Nacio
nal dos Desportos (IND) elabo
rou o referido documento de 
orienta9ao sobre o estudo pro
posto que, submetido a apre
cia~o de todos os paises mem
bros do Conselho da Europa, 
mereceu da parte destes a me
thor aceita~ao . A citada reuniao 
foi marcada a pedido de Por
tugal com a finalidade de is
cutir e aprovar aquele do
cumento. 

Por outro lado, em entrevista 
concedida ao matutino «Diario 
de- Noticias», o professor Lo
pes Marques, director do IND, 
sa!ientou, a prop6sito da reu
niao: 

«A nossa proposta foi apro
vada na sua globalidade, tendo 
sido ate enriquecida com urn ou 
outro apontamento, ou sugestao, 
dos paises que connosco traba
lharam. A prop6sito, gostaria de 
destacar a particular aten~o 
posta oeste projecto. pela Sue
cia, Alemanha Federal, Ingla
terra e Belgica. Foi destes paises 
que, juntamente com Portugal 
surgiu uma analise mais pro
funda, e de onde adveio urn so
mat6rio de dados que enrique
ceu o nosso projecto». 

De referir, tambem, apesar da 
ausencia de outros paises com 
grandes comunidades de emi
grantes no estrangeiro, o inte
resse que este projecto lhes 
devera vir a despertar. Na ci
tada entrevist:t, o professor Lo
pes Marques referiu ainda que 
o trabalho ira agora intensifi
car-se em Portugal e nos outros 
paises, cabendo ao IND a ta
refa de coordena~ao, sabendo
-se que o Conselho da Europa 
«pegou com ambas as maos no 
projecto, pois vinha de encon
tro as suas preocupa95es». 



REGIONAL 

TORRES VEDRAS: UMA NOVA CIDADE 
A comemora~o do aconteci

rncnto foi entusiasticamcnte fes
tcjada e incluiu desfile e exibi
~o das bandas de musica da 
Emegeira e dos Bombeiros Mu
nicipais, fogo de artificio e, 
finalmcnte, uma sessao solenc 
nos Pa~os do Concelho locais, 
onde o presidente da edilidade, 
Alberto M. Avelino, proferiu 
um discurso alusivo ~ feliz pro
m~ao. 

Esta laboriosa terra, com cer
ca de 25 mil habitantes, e ca
pital de um concelho onde vi
vern 9(). mil almas e, por outro 
!ado, e a primeira antiga vila a 
ser elevada A categoria de ci
dade depois do 25 de Abril de 
1974. 

A cidade de Torres Vedras 
est:\ situada num vale e integra
-sc no distrito de Lisboa, dis
lando 56 quil6metros da capital. 
0 seu concelho abrange uma 
Area de 410 quil6metros qua
drados e 18 freguesias: A-dos
·Cunhados, Campelos, Carmoes, 
Carvoeiro, Dois Portos, Freiria, 
Maxial , Ponte do Rol, Monte 
Redondo, Mataclies, sao Pedro 
da Cadeira. Silveira. Ramalhal , 
Runa, Turcifal, sao Mamede da 
Ventosa, Santa Maria do Cas
telo e sao Miguel, sao Pedro 
c Santiago. 

Hist6ria 

Torres Vedras teria sido to
mada aos mouros por D. Afon
so Henriques, em 1148, pouco 
depois da conquista de Lisboa. 
Contudo, foi prccflria e dificil 
a sua manuten~ao nas maos dos 
portugueses. Em 1250, recebe 
fora! de D. Afonso III. -e em 
Torres Vedras que D. Joiio I, 
em 1413, decide a tomada de 
Ceuta. D. Afonso V escolhe as 
terras deste concelho - mais 
precisamente a localidade de 
Varatojo - para passar umas 
temporadas. Em 1510, D. Ma
nuel I concede a Torres Vedras 
novo fora!. A sua fun~ao hist6-
rica celebriza-sc de modo mais 

Por unanimidade, os deputados a Assembleia da Rep6blica marcante durante as invasocs 
decidiram elevar Torres Vedras a categoria de d dade, reconhe· francesas, pelo conjunto das 
cendo-lbe, assim, os r cquisitos indispensaveis a sua promo~o, suas forti fica~ocs : as conheci
nomeadamente a capacidade econ6mica da zona que domina. das Linhas de Torres Vedras. 

To"es Vedros: vista geral do cidade (em cima) e do costelo (ao centro); o cha· 
fariz dos Canos e a porta manuelina da /gr~a de S. Pedro (em baixo). 

Estas foram projcctadas pelo 
major Jose Maria das Neves 
Costa e concluidas sob a orien· 
ta~o do duque de Wellington, 
que vi ria, alias, a receber os 
titulos de conde do Vimeiro e 
marques de Torres Vedras. 0 
burgo voltou, mais tarde, a cele
brizar-se, quando da denomi
nada «revolta dos marechais», 
no periodo liberal, em 1837. 

Esrudo da cidade. 

Actualidade 

Com uma notflvel serie de 
vestigios hist6ricos, hoje trans
formados em monumentos na
cionais, Torres Vedras tern acti
va vida cultural e associativa, a 
qual se fica a dever, em boa 
parte, a Associa~o de Edu· 
ca~o Fisita e Desportiva, 
Bombeiros VoluntArios, Clube 
Uniao Torriense e jornal regio
nalista «Badaladas». <<Homens 
trabalhando em fflbricas, escri
t6rios, ou tendo profissoes li
berais; homens mourejando nos 
campos; emigrantes que embora 
ausentes nao deixam de estar, 
pelo menos uma vez por ano, 
presentes aqui na sua terra. To
dos, todos tern sido os grandes 
construtores da cidade de Tor
res Vedras», recordou, a prop6-
sito, o presidente da Cimara 
Municipal da nova cidade, no 
discurso que pronunciou du
rante a sessiio solene. 
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• 
PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQUENCIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO ·PORTUGAL-7S. 

OIFUNDIOO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4!8 FEIRAS -19.15 h 119.30 h (TMG) 
freq.: 6025 KHz e '1140 KHz 

VENEZUELA-5.'8 FEIRAS -0.45 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 RDP ESTA A ENYIDAR ESFORGOS NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA 0 BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 
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REGIAO MIUTAR 
CENTRO: 

COMBATE 
A INCENDIOS 

Entre 29 de Maio e 4 de No
vembro do ano passado, a Re
gilio Militar Centro movimen
tou 1.475 homens de 8 unidades 
no combate a 52 incendios. 

Segundo urn comunicado da
quela Regilio Militar, entre os 
concelhos mais atingidos pelos 
citados sinistros figuraram os 
de Arganil, Oliveira do Hos
pital, Seia, Lousli e Oleiros. 

«SOBERANIA 
DO POVO» 

UM SEMANARIO 
REGIONAUSTA 
CENTENARIO 

Como o leitor deve compre
ender nem sempre nos e possi
vel assinalar, como gostariamos, 
os aniversarios de todos os 6r
glios da imprensa regional. No 
entanto, tentamos sempre pres
tar aqui homenagem a todos 
aqueles que, por merito pro
prio, disfrutam de urn passado 
cheio de tradi~oes e, pela sua 
qualidade, continuam a gozar 
da estima dos leitores e das 
popula~oes cujos interesses de
fendem. 

«Soberania do Povo», sema
nario regionalista fundado em 
Agueda a I de Janeiro de 1879, 
esta, pois, neste caso particular. 
Semanflrio informativo, forma
tivo e independente, por ele pas
saram alguns ilustres nomes das 
tetras e da politica portuguesa 
da regilio de Agueda, nos ulti
mos cern anos. 

Nos nossos dias, «Soberania 
do Povo» continua a ser urn 
dos poucos jomais que com a 
sua continua~o honra o que de 
melhor existe na tradi~o da 
nossa imprensa regional, care
cida de recursos e tantas vezes 
menosprezada, nlio obstante ser 

SOBERANIA DO POVO 
l'abliO&•IO U qurlaa I oobll&d .. 

Cem anos separam estes dais numeros do jomal "Soberania do Povo». 

nela, e atraves deJa, que se tern 
amiude uma ideia pertinente do 
senti r das popula~oes locais. 

Para o semanario «Soberania 
do Povo», que tern como direc
tor Jose de Castro Madeira, vlio 
consequentemente, as nossas fe
licita~oes e sinceros desejos de 
tonga vida. Aproveitamos, alias, 
para chamar a aten9lio dos nos-

ALGARVE: 
PROGRAMA DE ACllVIDADES 

Ao que parece a Comissao 
Regional de Turismo do Al
garve e a (mica entidade portu
guesa do genero que se pode 

sos leitores para a boa apresen
ta~o grafica do numero do 
centenario do «Soberania do 
Povo» (192 paginas), que abor
da os mais diversos temas da 
vida regional com isen~o e 
profundidade, indo desde a his
t6ria da regilio, tradi~oes popu-
1ares e folclore, ate ao despor
to, cultura e economia. 

orgulhar de apresentar, com a 
antecedencia que estas coisas 
sempre exigem, urn calendario 
circunstanciado das actividades 
que leva a cabo durante o cor
rente ano. Assim, damos aos 
nossos lei to res - a semelhan~ 
do que fizemos no numero an-

terior em rela~o ao mes de 
Abril - o programa que se re
fere a Maio e Junho pr6ximos: 

Maio 

Maio a Dezembro - 5.• Sa
lao Internacional do Algarve 
- Fotografia. 

Dia I - Celebra~oes do J.• 
de Maio, em Alte. 

Dia 5 - Torneio de Golf 
PT!l-Am, em Vilamoura. 

Dia 13 - Provas do Rio 
Arade, em Portimlio; Festas da 
Vila, em Vila Real de Santo 
Antonio. 

Dias 19 a 23 - Torneio In
ternacional de Tiro, em Faro. 

Dias 26 e 27 - Regatas de 
Barlavento (Cruzeiros), em Vi
lamoura. 

Junho 

Dias 4 a 9 - Tenis: I Tor
neio «lnter-Hoteis», em Vila
moura. 

Dias 5 a 12 - Semana Tu
ristica ,em Vila Real de Santo 
Ant6nio. 

Dias 7 a 10 - 3.° Campeo
nato Regional de Golf do Sui, 
em Vilamoura. 

Dias 8 a 10 - Festival da 
Cerveja, no Castelo de Silves. 

Dias 10 a 18 - Turipex 79: 
Exposi~lio F ilatelica sobre o 
tema «Turistico», em Portimlio. 

Dias 13, 24 e 29 - Festivi
dades dos Santos Populates, em 
Tavira, Olhlio e Lagos. 

Dias 25 a 30 - Tenis: II 
Torneio «l nter-Hoteis», em Vi
lamoura. 

Dia 29 - Festas de S. Pedro 
em Vilamoura. 

AUJO: 
REDE ELECTRICA 

No concelho de Alij6 vlio ser 
efectuadas importantes remode
la~oes da rede electrica designa
damente em Alij6, Carllio, Vilar 
de Ma~ada, Cabedo e Cas
telo, segundo revelou o presi
dente da Omara daquele con
celho. Este empreendimento esta 
or~ado em mais de 30 mil con
tos. 
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ALMODOVAR: 
NOVA FREGUESIA 

0 deputado Luis Cacito, do 
Partido Socialista, apresentou fl 
Assembleia da Republica urn 
projecto de lei para a cria~o 
de nova freguesia no concelho 
de Almodovar, distrito de Beja. 
T rata-se da Aldeia de Fernan
des, segundo aglomerado popu
lacional daquelc concelho. Na 
ocasilio, o rcferido parlamentar 
considerou que a cria~o de tal 
freguesia e uma efectiva neces
sidade, dado Aldeia de Fer
nandes, alem de ser o segundo 
burgo concelhio mais papuloso, 
incluir ate as sedes de freguesia. Um osptao de Compo de Besteiros. 

AMARANTI: 
FESTA DE 

S. GONCALO 
Amarante prepara-se com en

tusiasmo para a Festa-Romaria 
de S. Gon~alo que se realizara 
nos dias I , 2 e 3 de Junho 
proximo e que constitui uma 
tradi~o hist6rica da vila, a 
qual se ve habitualmente inva
dida, nesses dias, por uma mul
tidiio de turistas e forasteiros, 
atraldos pela grandiosidade dos 
festejos. A Comisao encarre
gada de organizar o conhecido 
certame conta, desde ja, com 
urn financiamento de 600 con
tos. 

ARGOS 
DE VALDEVEZ: 

AGESSO 
AD LUGAR 

DE TIBO 
T ibo, que e urn dos locais 

mais reconditos das terras de 
Arcos de Valdevez, passou a 
dispar de acesso rodoviario, 
com a recente constru~o de 
uma via qu.:, procedente de 
Adriio. no Soajo, se dirige a 
Roussas e a Peneda. 

CAMPOS 
DE BESTIIROS: 

50.0 

ANIVERSARIO 
DA VILA 

0 I'Sl'udo do •·ilo. 

Campo de Besteiros esta em 
festa durante o corrente ano, 
pois comemora-se o so.• ani
versario da sua passagem a vita 
pelo decreto 16.467, publicado 
em Fevereiro de 1929. 

A localidade, que era conhe
cida nas «inquiri~oes» de 1258 
e 1288 par «Sancta Ovaya de 
Balistariis», teve de D. Ma
nuel I a concessiio de [oral, o 
que a tornou uma pavoa~o 

de impartancia. A vita de Cam-

po de Besteiros situa-se num 
cruzamento de estradas nacio
nais e camararias que servem o 
Vale de Besteiros, tradicional
mente agricola, e a zona turis
tica da serra do Caramulo, di
zendo-se que e esta vila a porta 
de entrada e panto de passagem 
obrigat6rio para quem se dirija 
a referida Serra, factor que deve 
ter determinado o seu progresso 
econ6mico e social nas ultimas 
decadas. 

De facto, em 1929, Campa de 
Besteiros era uma pequena pa
voa~o do Concelho de Ton
deJa, tendo vindo a sair desta 
situa9iio, volvidos que foram 50 
anos, como incremento da agri
cultura e de algumas activida
des industriais, entre as quais 
se destacam uma fabrica de ra
~oes para avicultura, serra~o 
de madeiras, ceramica e granjas 
avicolas. 

A sua vida associativa esta 
enriquecida par uma associa~o 
de Bombeiros Voluntarios, cria
da em Janeiro de 1978 e, claro, 
pela agremia~o despartiva 
«Besteiros Futebol Clube», a 
qual devera proximamente vir 
a ser beneficiada atraves, no
meadamente, dos acabamentos 
de urn campo de jogos poliva
lente e da constru~lio de urn 
novo parque de jogos. 

Campo de Besteiros, zona 
beirli de enorme surto emigra
t6rio, tern muitos dos seus fi-

lhos espalhados pelo mundo, 
dcvendo-se, tambem a eles, boa 
parte do incremento econ6mico 
verificado, nomeadamente no 
campo urbanistico. 

No tocante a monumentos, a 
antiga vi la de Santa Eulalia de 
Besteiros, ou simplesmente Bes
teiros, possui rulnas de alguns 
castros e antas nas suas imedia
~oes - monumentos que, como 
se sabe, siio vestlgios de primi
tivas pavoa¢ es e sepulturas da 
pre-hist6ria da Peninsula - , 
assim com alguns solares do se
culo XVIII. A sua Igreja Ma
triz, esta hoje parcialmente 
adulterada, embora a sua ori
gem seja vulgarmente situada 
nos alvores da nacionalidade. 
Nesta freguesia existe ainda a 
ermida de Nossa Senhora do 
Campa - monumento medieval 
e marco milenario de interesse 
hist6rico, classificado de inte
resse p6blico -, a Capela de 
Santa Cruz do Calvario, no 
cimo do monte do mesmo nome 
e a ermida de Slio Braz. 

A «Besta» - arma antiga 
com que se arremcssavam setas 
e pelouros - que figura no 
escudo da vila e faz parte, tam
bern. das armas do concelho, 
procura simbolizar o valor e 
temeridade dos homens e mu
lheres que, no passado, lutaram 
pela independl!ncia da regiiio, 
quando da forma~o do Con
dado Portucalense. 



Desde ha algum tempo que varias comissoes que se propu
seram realizar o Congresso Hist6rico de Guimaraes, tem vindo 
a desenvolver o seu trabalho para que o acontecimento, que 
deveril decorrer em Junho pr6ximo, tenha o realce que os vima
ranenses esperam. Trata-se de uma iniciativa notavel que ira 
reunir na cidade homens ligados a hist6ria e a cultura portuguesa. 
0 Congresso Hist6rico de Guimaraes e sua Colegiada vl!m na 
melhor altura, pois, entre os seus objectivos, destaca-se o de fazer 
renascer a acti vi dade cultural vimaranense e dar aos intelectuais 
motivos para que divulguem a hist6ria da cidade que, como e 
vulgarmente sabido, esta ligada intimamente a da nacionalidade 
portuguesa. 

COVILHA: 
CAMARA MUNICIPAL 

CONTACT ADA 
POR EMIGRANTES 

DA COUTADA 
Urn grupo de emigrantes, na

turais da Coutada, concelho da 
Covilha, e que presentemente 
residem e trabalham em Fran~, 
dirigiram uma exposi~o a Ca
mara Municipal da Covilha, pe
dindo a solu~ao de varios pro
blemas existentes na povoa~ao 
da sua naturalidade. Das faltas 
que notam na sua terra natal, 

quando a demandam no pe
rlodo anual de ferias, salien
tam-se, como problemas mais 
urgentes, segundo e referido 
naquela exposi~ao, a ausencia 
de rede de distribui~o de ener
gia electrica e o mau estado 
dos arruamentos. 

GUARDA: 
FEIRA DA CIDADE 

0 novo recinto da feira da 
cidade da Guarda vai ocupar 
uma area aproximada de 72 mil 
metros quadrados, segundo o 
projecto apresentado em sessao 

camararia da edilidade da refe
rida cidade. A constru~o do 
recinto esta prevista para uma 
zona de castanheiros e, segundo 
o presidente da Camara da 
Guarda, estas arvores, a maior 
parte das quais ja seculares, se
riio preservadas. A nova feira 
englobara pavilhoes de apoio, 
recintos para instala~ao de ten
das de venda e locais para peoes 
e estacionamento de autom6-
veis. 

MONCAO: 
MELHORIAS 

NO ABASTEGIMENTO 
DE AGUA 

Importantes melhorias no 
abastecimento de agua foram 
levadas a cabo pela Omara 
Municipal de Mon~o, com o 
apoio de varios departamentos 
estatais. Este programa de me
lhoramentos incluiu obras de 
canaliza9iio, a constru~o de urn 
dep6sito e uma rede de distri 
bui~iio por dcz fontanarios, 
assim com a liga9iio a mora
dias da freguesia de Segude. 
Para as fregvesias de Anhoes e 
Lara tambem foram construidos 
dep6sitos com liga~ao a distri
bui9iio domiciliaria. Por outro 
!ado, em Barro9as e Taias abri
ram-se furos para abastecer fu
turamente Lapela, Moreira, 
Mazedo, Pinheiros, Cambeses, 
e parte de Lordelo e Barbeita, 
alem de urn novo po9o e colo
ca9iio de uma moto-bomba para 
refor~o do abastecimento a vita 
de Mon~o. Tambl:m se proce
deu a beneficia9iio das redes e 
capta9Qes nas freguesias de Pias, 
Ceivaes, Tangil, Riba de Mou
ro, Messegaes e Badim. 

SANGUINHEDA: 
COMISSAO 

DE INIGIA TIVAS 
E PROGRESSO 

Realizada a assembleia geral 
desta agrernia~o e apresentado 
o relat6rio e contas de 1975{78 
verifica-se que entre as varias 

despesas, 80.870$20 foram em
pregues no calcetamento de urn 
arruamento local, arranjos de 
caminhos, repara~oes diversas 
em canaliza9oes de aguas e 
outros melhoramentos locais. 

SERTA: 
ELECTRIFICACAO 
NO CONCELHO 

Foi concedida a Federa~o 
dos Municipios do Distrito de 
Castelo Branco uma comparti
cipa~o financeira de 2.028.950$ 
para electrifica~oes em diversos 
lugares da freguesia de Castelo, 
concelho da Sertii. 

SIMANTORTA: 
28.0 ANIVERSARIO 
DA COMISSAO DE 
MELHORAMENTOS 

Esta «Comissao de Melhora
mentos de Simantorta», fregue
sia de Alvares, que apoiou ja 
a execu9ii0 de diversas obras na 
localidade, comemorou em Lis
boa o seu 28.• aniversario, re
gistando na altura a inscri9iio 
de mais 30 associados, teste
munho eloquente de que esta 
a despertar vivo interesse a sua 
actividade em pro! do desen
volvimento de Simantorta. 

VILA REAL: 
ASSOCIACAO 

PARA A DEFESA 
DO PATRIMONIO 

Foi criada em Vila Real uma 
Associa~o para a Defesa do 
Patrim6nio Hist6rico-Cultural 
do distrito, que tern igualmente 
o objectivo de velar pela pre
serva~o do meio ambiente. 

Segundo a Comissao Organi
zadora, esta iniciativa devera 
reunir individualidades ligadas 
a cultura e encetara a sua acti
vidade fazendo urn levantamen
to distrital dos valores hist6-
rico-culturais. 
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DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ESPOUO 
UTERARIO 

0 Govemo Regional dos 
A~res vai panicipar no capital 
social de tres empresas locais 
do sector turistico. 0 executivo 
regional considera que a sua 
partieipa~o nessas empresas e 

uma forma de lhes garantir a 
viabilidade, no interesse da pro
mo~o turistica do arquipelago 
que, para ser efectiva, necessita 
de infraestruturas s61idas. As 
empresas sao, respectivamente, 

DE CORTES-RODRIGUES 

Com a presen~ do secretario 
regional das Finan~s. Raul 
Gomes dos Santos, celebtou-se 
o acto de assinatura da compra 
da casa do poeta Armando Cor
tes-Rodrigues, bern como do seu 
esp6lio literario e artistico. 

0 referido esp61io e com
posto por 125 trabalhos do pin
tor Domingos Rebelo e I 22 
quadros de outros artistas plas
ticos, alem de centenas de pe~s 
de mobiliario e outras de valor 
artistico diverso. Este esp6lio 
conta ainda com cartas e uma 
poesia inedita da poetisa Ceci
lia Meireles. 

UTERATURA 
AGOREANA 
ESTUDADA 
NOS EUA 

A literatura a~oriana esta a 
ser estudada, como cadeira se
mestral, na «Brown University» 
de Providence, no estado de 
Rhode Island, onde a comuni
dade portuguesa originaria dos 
A~res e bastante numerosa, 
rondando perto de 50 por cento 
da popula~ao local. 

Segundo informou o matutino 
«A~riano Oriental», que se pu
blica em Ponta Delgada, a 
cria~o desta cadeira, regida por 

a «Gracitur» (lnvestimentos Tu- Onesimo Teot6nio de Almeida, 
rlsticos da Graciosa), «Situr- natural da ilha de S. Miguel e 
flor» (Sociedade de Investimen- autor de algumas obras ja aqui 
tos das Flores) e «Sotige» (So- referidas, foi patrocinada pelo 
ciedade Turistica de S. Jorge). Centro de Estudos Portugueses 

e Brasileiros daquela Universi-



dade e entre os autores estuda
dos contam-se Vitorino Neme
sio, Jose Martins Garcia, Dias 
Melo e Crist6vao Aguiar. 

CASAS DE 
ETNOGRAFIA 

Estao actualmente a ser ins
taladas casas de etnografia em 
varias ilhas do arquipelago aQO
riano. 

Considerando o interesse so
cial dessas casas, como instru
mentos promotores de cultura, o 
Governo Regional decidiu cha
mar a si os principais encargos 
financeiros relativos ao respec
tivo processo de instalayao. Por 
outro lado, e para garantir urn 
funcionamento eficaz das refe
ridas instala9oes, o executivo 
regional decretou que as casas 
de etnografia do Pico, Flores e 
Corvo sejam integradas no Mu
seu da Horta, as de S. Jorge e 
Graciosa. no Museu de Angra 
do Heroismo. e a de Santa Ma
ria, no Museu Carlos Machado 
de Ponta Delgada. 

NOVOS 
EDIFfCIOS 

ESCOlARES 
0 secretario regional da Edu

cayao e Cultura, Reis Leite, 
inaugurou duas novas escolas 
primarias no concelho de Praia 
da Vit6ria, Ilha Terceira. 

No concelho de Pra ia da Vi
t6ria estao em construyao, en
tretanto, doze edificios desti
nados a escolas primarias, e urn 
destinado a escola preparat6ria 
da vila. 

CAIXA 
ECONOMICA 
DE ANGRA 

A Caixa Econ6mica de An
gra do Heroismo decidiu con
ceder urn premio de 5 mil 
escudos, transformavel em de
p6sito bancario, a todas as 
crian9as que nasceram na Ilha 

MACAU 

NOVOS MEMBROS 
DO GOVERNO TERRITORIAL 

-:> .. 

Palado do Govemo (Praia Grande). 

0 general Melo Egidio, recen
tcmcnte empossado no cargo de 
Govcrnador de Macau, nomeou 
novos Sccretarios para os de
partamentos das Obras Publicas 
c Comunica9oes, Assuntos So
ciais c Cultura, e das Activi
dadcs Econ6micas. Os novos 
titulares daquelas pastas sao, 
respectivamcntc, os drs. Aires 
da Silva. Mercier Marques e 
Jose Henriques de Jesus. Para 
os cargos de chefe de gabinete 
e de ajudante de campo do 
Governador, foram nomeados o 
major Moreira Maia e o ca
pitiio Alcaide Freitas. 

Anteriormente, o general Melo 
Egldio, ao discursar durante a 
tradicional cerim6nia de entre
ga das chaves da cidade, no 
Leal Senado, afirmara que a 
sua acyao, como Governador 
de Macau, tcra como principal 
objectivo a «dinamizayao de 
ac9oes para o fomenlo da pro
duyao» e a «intensificayao dos 
mecanismos de defesa do con
sumidor», adiantando, por outro 
!ado, que seria sua «constante 
preocupayao rodear-se de bons 
colaboradores, na mais ampla 
acepyao da palavra», procuran
do, assim, que o trabalho a 
desenvolver «seja realizado em 
vcrdadciro espirito de equipa». 

Na ocasiao, o general Melo 
Egidio salicntou ainda o facto 
de a sua tomada de posse nas 
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actuais fun9oes ter coincidido 
com o restabelecimento de rela
yoes diplomaticas entre Portu
gal e a Republica Popular da 
China. 

INTENSIFICACAO 
DAS RElACOES 

CUlTURAIS 
ENTRE USBOA 

E MACAU 
No decurso da visita que 

efectuou a Macau, a convitc do 
Leal Senado, o dr. Azeredo 
Perdigao, presidcnte da Funda
yao Calouste Gulbenkian, teve 
oportunidade de estudar com 
as entidades portuguesas da
quele territ6rio divcrsos assun
tos de caracter cultural e artis
tico, respeitantes, designada
mente, a concretiza9ao de urn 
interdimbio naquelcs dominios. 

0 programa acordado em 
Macau por Azeredo Perdigao, 
que se fez acompanhar nesta 
deslocayao pelo administrador 
do serviyo de Belas-Artes da 
Fundayao, Pedro Tamen, inclui 
inumeras formas de cooperayao 
cultural, tendo ficado decidido 
que a Fundayao Gulbenkian 
promovera, periodicamente, o 
envio de exposi9oes e artistas 
portugueses a Macau. 

0 inicio desta actividade cele- 29 
bra-se-a com uma «Quinzena 
de Macau», que decorrera em 
lisboa de 8 a 28 de Outubro 
do corrente ano e que integrara 
a exibiyao de espectaculos de 
danya (nomeadamente dos gru-
pos Leao e Dragao) e a expo
siyao de obras pertencentes ao 
Museu Luis de Camoes. Na
quele territ6rio foi, entretanto, 
constitulda uma comissao orga
nizadora que esta em perma
nente contacto com a Funda9a0 
Gulbcnkian, para apoiar e coor
denar a cxecu9lio das decisoes 
ja tomadas no ambito deste 
programa cultural. 

Dr. A zeredo Perdigiio, presidente da 
FundacYIO Gulbenkian. 

AUXiliO 
AS VITIMAS 

DOS TEMPORAlS 
0 Governo de Macau anun

ciou uma contribui9ao de cinco 
mil contos para auxilio as vi
timas dos temporais que asso
laram Portugal. 

Com o mesmo objectivo, o 
Instituto de Assistcncia Social 
de Macau iniciou, entretanto, 
uma subscriyao publica que 
contou com o apoio dos prin
cipais sectores econ6micos do 
territ6rio. Tambem o jornal 
diario «Gazeta Macaense», !an
you uma campanha semelhante, 
a qual tern recebido resposta 
positiva por parte da populayao 
macaense. 



Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus neg6cios 
Ha ja quatro anos que a Sucursal SPA em Paris vem contribuindo para o desenvolvimento das 

relaC(oes 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 FranC(a 

Ha ja muito tempo, tambem, uma Ag~ncia BPA vem servindo os nossos Compatriotas 
que trabalham ou residem em 

001-fl-11 3: ~a0!Jila~ 

fica ao dispor dos muitos milhares de Emigrantes Portugueses 
que vivem numa das mais modernas e populosas localidades da Regiao Parisiense 

BPA 
~ BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO \& 

Balcoes na Regiao de Paris 
SUCURSAL-5, Rue Auber (a 6pera), 75009-PARIS · Telef. 073.24.65 ·Telex 220456 

AG~NCtA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaulle, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Telef. 30437 34 
AG~NCIA DE CRETEIL-53, Rue du General Leclerc, 94000-CRETEIL · Telef. 899·2176 
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A sua cheyada a Bissau, o Presideme Ramalho Eanes, arompanhado pelo seu homologo guineense, foi all'o de uma rolorosa recep¢o popular. 

PRESIDENCIAL A 
GUINE-BI 

A assioatura de tres oovos acordos de 
coopera~iio bilateral - nos domio.ios con
sular, da em.igra~Ao e da comunica~o so
cial- constitu.iu o momeoto culm.inante da 
visita oficial de cinco dias que o presidentc 
da Republica, general Ramalbo Eanes, 
efectuou a Guine-Bissau, a convite do 
presideote do Conselbo de Estado daquele 
pais, Luis Cabral. 

Na vespera da sua partida, o Presidente 
Ramalho Eanes dirigiu, atraves da emis
sora oficial de Bissau, uma mensagem de 
sauda~o ao povo guincnse, na qual afir
mou, nomeadamcnte, que a sua visita aju
daria «a comunidade internacional a com
prender que a Guine-Bissau e Portugal siio 
hoje dois paises independentes e soberanos 
unidos por uma grande amizade». 

Noutro passo desta mensagem, o chefe 
de Estado portugues considerou que as re
la~ luso-guineenses «siio excelentes» 
porque, conforme sublinhou, «e essa a 
vontade profunda dos nossos povos». 
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32 «As rela9oes entre os dois paises hao-de 
ser, cada vez mais, urn exemplo de c.oope
ra~o entre na9oes soberanas. 

Mas hao-de ser, ainda mais, urn teste
munho de fraternidade, construida por uma 
longa comunhao de valores espirituais e 
morais», disse ainda Ramalho Eanes. 

0 presidente da Republica foi acompa
nhado nesta viagem por uma comitiva que 
integrava, alem de sua esposa, os ministros 
do> Neg6cios Estrangeiros e dos Trans
partes e Comunica9oes, respectivamente, 
Freitas Cruz e Marques da Costa, o secre
tario de Estado da Cultura, David Mourao
·Ferreira, e o capitao Marques Junior, 
membro do Conselho da Revolu9a0, entre 
outras personalidades . 

. Durante a sua estada de cinco dias na 
Republica da Guine-Bissau, o general Ra
malho Eanes teve diversas reunioes com o 
presidente Luis Cabral e deslocou-se, desi
gnadamente, a Cachungo - onde esteve 
colocado em missao, durante a guerra, 
como oficial do Exercito portugu~s -, Ca
cheu, Gabu, Boe, Bafata e Bubaque, sendo 
expressivamente recebido pelas popula96es 
de todas as localidades. 

A coloca9ao de uma coroa de flores no 
monumento a Amilcar Cabral, fundador do 
PAIGC, a inaugura9ao de urn Centro Cul
tural Portugues na capital guineense e a 
desloca9ao a povoa9a0 de Madina do Boe 
-- local da proclama~o da independ~ncia 
<!a Republica da Guine-Bissau, em Setem
bro de 1973, ainda em plena guerra - fo
ram tr~s actos que se revestiram de parti
cular significado no programa desta visita 
presidencial. 

cSemana de Cultura Portuguesa:. 

Coincidindo com a abertura oficial do 
novo Centro Cultural do nosso Pais, reali
zou-se em Bissau uma «Semana de Cultura 
Portuguesa» que incluiu varias iniciativas, 
como, por exemplo, exposi9oes de livros, 
uma amostra de pesca artesanal, uma ex
posi~o fotografica sobre temas nacionais, 
projet9oes de diapositivos, audi9oes de mu
sica gravada e uma demonstra~o de tec
nicas de olaria, a cargo de urn artesao de 
Bissalhaes (Vila Real). Paralelamente, o 
Instituto Portugu~s de Cinema organizou, 
no Palacio dos Congressos, urn conjunto de 
sessoes em que foram exibidas doze longas
·metragens dos mais conhecidos cineastas 
portugueses. 

Ao discursar durante o banquete com 
que obsequiou Ramalho Eanes, o presi
dente do Conselho de Estado da Guine
·Bissau, Luis Cabral, considerou que, «alem 
de exprimir o profundo e natural senti
menlo de hospitalidade do povo guineen-

A deslocarao do Presideme Eanes a povoatao de Madina do Boe, ondefoi prodamada a independenda da 
Guine-Bissau, em 1973 - a foto da direita, em dma, assinala o local dessa cerimonia-marcou um dos mo
memos mais salientes do program a desta visita afidal que, como rtiferem as imagens, induiu ainda, a/em 
de reuniiJes emre os dois chefes de Estado, uma serie de contactos com as autoridades e papula(:iJes de di
versas zonas do territorio guineense. 

se», o acolhimento de que o Chefe de 
Estado portugu~s e a sua comitiva foram 
alvo «traduz, sem duvida, uma atitude poli
tica: a decis~o do nosso povo de viver 
plenamente a nova pagina que se abriu 
na Hist6ria com a conquista da nossa 
independencia e com o alvorecer de uma 
nova era de democracia para a velha Na-
9lio portuguesa». 

Em resposta a alocu~o do presidente 
da Guine-Bissau, o general Ramalho Eanes 
manifestaria a convic9a0 de que «a segu
ran9Q e a estabilidade na Europa estarao 

cada vez mais dependentes da seguran93, 
estabilidade e desenvolvimento do conti
nente africano», exprimindo, por outro 
lado, a sua preocupa~o relativamente a 
«multiplica9ao de conflitos em Africa». 

Mais adiante, depois de enaltecer a fi
gura de Amilcar Cabral- cuja heran93, 
disse, «e urn factor decisivo para a missao 
em que nos empenhamos, porque repre
senta uma visao africana da concep:ao 
qut> orienta os dois paises» -, Ramalho 
Eanes aludiu as rela9oes luso-guineenses, 
inserindo-as numa «concep~o global» do 



que considerou «dever ser uma nova era de 
rcla~iio de solidaricdade entre os povos 
europeus e os povos africanos». «Da con
crctiza~o desta nova solidariedade de
pende, em grande medida, urn futuro de 
progresso e tranquilidade, quer para os 
africanos, quer para os europeus», acres
centou o Presidentc portugues. 

cUma coopera\iio aberta» 

0 prograrna desta visita presidencial 
incluiu igualmente urn encontro do general 
Eanes corn membros da cornunidade portu
guesa residente na Guine-Bissau, numa re
ce~o que decorreu nos jardins da nossa 
Embaixada na capital guineense. No breve 
discurso que proferiu entiio, o Chefe de 
Estado exortou todos os portugueses que 
ali vivem a continuarem a cooperar corn 
o povo irmiio da Guine-Bissau, prosse
guindo «urn trabalho importante que inte
ressa ao novo Estado independente e que 
impona a Portugal». 0 desenvolvimento 
de uma «coopera~iio aberta, despida de 
preconceitos, sem ambi~oes hegem6nicas, 
fundada nos Direitos do Homem e nos 
princlpios intanglveis dos povos a autode
termina~o», seria, aliAs, urn dos assuntos 
abordados pelo Presidente Ramalho Eanes, 
durante a confer~ncia de imprensa que 
concedeu, antes de deixar Bissau. 

No cornunicado conjunto divulgado no 
final desta visita do Chefe de Estado por
tugues a Guine-Bissau, referem-se os prin
cipais pontos das rela~oes bilaterais que 
foram objecto de conversa~Oes entre Ra
malho Eanes e Luis Cabral, e analisarn-se 
vArias questoes da polltica intemacional, 
sobre as quais «se registou urna total con
vergencia de exposi~oes». 

No plano das rela~es bilaterais, foram 
examinadas as m61tiplas actividades de 
coopera~o ate agora realizadas, tendo sido 
«avaliados os seus resultados a luz da 
experiencia jA adquirida». Foi igualmente 
abordada a evolu~o das rela~{)es econ6-
micas, financeiras e comerciais, em rela~o 
as quais OS dois presidentes «concordaram 
eno conjugar esfor~s no sentido de as 
incrementar e consolidar». 

Naquele documento salienta-se ainda 
que Ramalho Eanes e Luis Cabral «reite
raram o seu empenho em contribuir para 
urn maior refor~ dos la~s de solidarie
dade entre Portugal e os paises africanos 
que se exprimem oficialmente em lingua 
portuguesa», reafirmando de igual modo 
a sua deterrnina~lio de colaborar estreita
mente para uma maior difusiio do idioma 
portuguC!s nos diversos organismos inter
nacionais. 

DESENVOLVIMENTO 
DAS RElACOES -

LUSO-
·BRASILEIRAS 

0 novo chtife de estado brasl/e/ro recebendo os cumpnmemos do prof Mota Pinto. 

Em rcpresenta~iio do Estado portu- com quem debateu, entre outros assuntos, 
gues, o Primeiro-ministro, prof. Mota as possibilidades de incremento das trocas 
Pinto, esteve presente, em Brasilia, as comerciais e o desenvolvimento da coope
cerim6nias de posse do novo presidente da ra~o cientlfica e tecnica em vArios domi
Rep6blica Federativa do Brasil, general nios. 
Joiio Baptista Figueiredo. Em S. Paulo e 0 prof. Mota Pinto- que foi a pri
no Rio de Janeiro, Mota Pinto contactou meira personalidade a ser recebida, em 
com as comunidades portuguesas ali radi- audiencia particular, pelo general Baptista 
cadas, tendo testemunhado, segundo afir- Figueiredo - salientou que durante o en
mou, «a vivencia muito profunda e muito contro com o presidente do Brasil abor
intensa que etas tern da vida portuguesa dara a questiio do dep6sito previo actuat
e como etas siio urn prolongamento do mente exigido naquele pais a todos os 
nosso rectangulo continental, simbolo da cidadiios que pretendam deslocar-se ao 
contribui~o que demos para a civili- estrangeiro, tendo manifestado o grande 
za~o universal e ao mesmo tempo ins- interesse existente em isentar de tal dep6-
trumento adequado de uma afirma~o sito os brasileiros e portugueses ali resi-
positiva na comunidade das na~oes». dentes que queiram vir a Portugal. 

Nas declara~oes que prestou a im- Mota Pinto revelou ainda que, em 
prensa, ao regressar desta viagem, o pri- nome do Presidente Ramalho Eanes, con
meiro-ministro referiu-se, em particular, vidara o general Joiio Baptista Figueiredo 
aos contactos que efectuou com o novo a visitar oficialmente o nosso Pals, con
chefe de Estado brasileiro e com o mi- vite que foi aceite pelo chefe de Estado 
nistro das Rela¢es Exteriores do Brasil, brasileiro. 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A Revista c25 de Abrii/Comunidades Portuguesan e publicada mensalmente em duas tiragens 
simultllneas: uma delas, designada cEdi~o-Europn, e distribuida de Paris para os assin.antes residentes 
em Fran\'3, Alemanha Federal, Belgica, Luxemburgo, Rolanda, lnglaterra e Sui~; a outra edi~o e 
distribuida de Lisboa para o resto do Mundo. 

Solicitamos, pois, que ao efectuar ou renovar a sua assinatura observe o seguiote: 

I. ASSINATURAS DA cEDI(:AO-EUROPA» 

(para os teltores residentes em Fran\'3, Alemanha Federal, Belgica, Luxemburgo, Rolanda, lngla
terra e Sui\'3) 

o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Embaixada de Portugai/Revista «25 de Abrib 
6, Passage Dombasle - 75015- Paris- Fran\'3 

A lmportincia destas assinaturas deve ser enviada em cheque ou vale de corrcio passados em nome 
da Embaixada de Portugai/ Revista c25 de Abrib 

2. ASSINATURAS DE RESIDENT ES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (excluindo 
Fran~a, Alcmanha Federal, Belgica, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra c Sui~a). 
o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Secretaria dl' Estado dos Neg6cios Estungciros e da Emigra~.lo 

Revista c25 de Abrii/Comunidades Portuguesan 
Palskio das Necessidades- 1.• Piso- Largo do Ritvas - 1300 Lisboa - Portugal 

A importAncia destas assinaturas deve ser e.nviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Secretaria de Estado dos Neg6cios Estraogciros e da Emigra~o 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
( 12 numeros l 

Portuoat e Espanha ........ . .................... .. . 
fran(a .........................................•........... 
Alemanha federal ..................... ................. . 
Betoica ................................................... . 
luxemburoo ............................................ .. . 
Holanda ..................... ............................. . 
lnotaterra ................................................ . 
Sui(a ..................................................... . 
Outros Paises · o correspondente em moeda local a 

300SOO 
40 f .f. 
20 D.M. 
350 f.B. 
350 F.l. 
25 fls. 
5 £ 
20 F.S. 
400SOO 

MUlTO IMPORTANTE 
-Nos pre(os das assinaturas estio incluidos os portes de 

correio. 
- Hao esquecer que o destinalario e o remetente devem ser 

esc ritos em tetra bem leoivel , de preferoncia em maius
culas. 

- Sempre que mude de residencia ou deseje receber a Re
vista noulro local, comunique-nos o mais rapidamente pos
sivel. 

- Para maior facilidade preencha em tetra bem leoivel e 
recorte este cupio: 

---~-----------------------------------

Assinatura O Renova(ao lJ Mudan(a de local de recep(ao da revista u25 de Abrii/Co-
unidades Portuouesas O !marque com XI para o que envio a importancia de ............... .. 

········· ········ ···················· ···························· ····· ·· ·· ···· ··················· 

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

······································· ······································· ·· ················· 

!DADE ........................... ........................... .. ................................. . 

PROfiSSlO ........................................................ ............ ............... . 

MORADA ........•.•.....••..•..•.•.........•.•.........................•...•..•....•.•.•.•.•..•• 

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

PAIS ....................................................... ... .. ....... ................... ..... . 

ATENCAO 

- Se reside em FRANCA. ALEMANHA 
FEDERAL , BHGICA, LUXEMBURGO, 
HOLAHDA, INGLATERRAou ~UICA. en
vie este cupio para: 
EMBAIXADA DE PORTUGAL 
6, Passage Dombasle 
7501 5-PARIS-FRANCA. 

- Se reside em PORTUGAL, ESPANHA 
ou outros pa ises ucluindo os men
cionados acimal, envie o cupio 
para: 
SECREURIA DE ESUDO DOS NE
GOCIOS ESTRANGEIROS E DA EMI
GRAClO 

Palacio das Hecessidades . 1. • Pi so 
laroo do Rilvas - 1300 lisboa 
PORTUGAL 
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PORTUGAL 
E A 

GRA-BRETANHA 
No decurso da v1S1ta oficial 

que efectuou a Gra-Bretanha, o 
ministro da Agricultura e Pes
cas, Vaz Portugal, assinou urn 
protocolo de coopera~o respei
tante a presta~o. por parte do 
Governo britanico, de assisten
cia tecnica, forma~o de pessoal 
e auxilio financeiro ao nosso 
Pais, para o desenvolvimento 
dos sectores agricola, florestal 
e das pescas. 

Durante as conversa~oes rea
lizadas em Londres, o ministro 
portugues abordou questoes re
lativas a adesao do nosso Pais 
a Comunidade Econ6mica Eu
ropeia, com base na experiencia 
de integra~ao vivida pelo Reino 
Unido. A margem dos contactos 
oficiais, Vaz Portugal teve uma 
reuniao com representantes de 
institui~<:ies bancarias inglesas e 
francesas, os quais se monstra
ram interessados em investir na 
agricultura portuguesa. 

Rela~oes comerciais 
luso-britlloicas 

Entre Janeiro e Novembro do 
ano transacto, o nosso Pals ex-

0 ministro britonico da Agricultura, Edward Bishop, acompanhado pelo seu 
homologo ponugues, durante as conversa~oes realizadas em Londres. 

Em declara~oes a imprensa, portou para a Gra-Bretanha 
a sua chegada a Lisboa, o mi- mercadorias no valor de 22,6 
nistro Vaz Portugal- que nesta milhoes de contos e importou 
desloca~o foi acompanhado 25,1 milhoes de contos de pro
pefos secretAries de Estado do dutos ingleses, segundo estatis
Fomento AgrArio das Pescas e ticas agora divulgadas e que 
por representantes de outros de- confirmam urn equilibrio ten
partamentos oficiais - afirmou dencial nas trocas comerciais 
que o protocolo agora assinado entre os dois paises. 
irA possibilitar a assistencia de Em igual periodo de 1977, 
tecnicos ingleses a projectos de haviam-se registado, respectiva
desenvolvimento no nosso Pais, mente, 20,4 milhoes de contos 
e o estabelecimento de progra- de exporta~es portuguesas para 
mas de forma~o cientifica e aquele pais e 25,8 milhOes de 
tecnica, permitindo, simultanea- contos de importa~oes. 
mente, encarar a hip6tese da Os principais produtos expor
exporta~ao de sementes para tados por Portugal para o Reino 
Inglaterra, bern como certos Unido foram os fios e tecidos 
produtos portugueses de quali- para a industria textil (no valor 
dadCl (vinhos de mesa especiais, global de 6,7 milhoes de con
fruta e flores). tos), vestuArio (3,7 milhOes de 

Vaz Portugal fez questao de contos), maquinaria (aproxima
salinetar que a assinatura deste damente 2 milhoes de contos), 
protocolo surgiu na sequencia e madeira e corti~ (urn milhao 
da visita oficial que o Presi- e 800 mil contos). As importa
dente da Republica fez a Gra- ~oes foram, nomeadamente, de 
-Bretanha, no ano passado, e equip;~mento para transportes 
consubstancia a «determina~o (7,6 milhoes de contos), maqui
do Ministerio da Agricultura e naria (mais de 5 milhoes de 
Pescas em relan~r o sector contos) e produtos quimicos 
produtivo nacional». (3,3 milhoes de contos). • 

ACOROOS 
DE COOPERACAO 

LUSO-NORUEGUESA 
Decorreu em Lisboa o oitavo 

encontro da Comissao Econ6-
mica Mista Luso-Norueguesa, 
cujos trabalhos foram presidi
dos pelo vice-primeiro-ministro 
Jacinto Nunes, e pelo ministro 
das Finan~s da Noruega, Per 
Kleppe. No final das reunioes 
foram assinados tres acordos de 
coopera~ao entre Portugal e 
aquele pais escandinavo. 

0 primeiro destes acordos re
fere-se a ajuda da Noruega no 
dominio da saude, traduzida 
num donativo de 500 mil con
tos e num emprestimo de outros 
500 mil, sem juros, a aplicar 
nos projectos hospitalares em 
curso no distrito de Vila Real. 
Os outros dois convenios dizem 
respeito a contribui~oes norue
guesas para o sector da agricul
tura e florestas, as quais serao 
utilizadas, designadamente, na 
constru~ao de ordenhas colec
tivas, produ~ao de forragens, 
cria~ao de gado caprino e insta
la~o de urn centro de forma~o 
florestal na Lousa. 

campos das pescas, saude e 35 
transportes maritimos». 

Entre outros compromissos 
de ajuda assumidos pela dele
ga~o norueguesa, destacam-se 
0 apoio financeiro a instala~o 
de cinco complexos frigorificos 
nos A~ores, e a concretiza~ao 

de programas de assistencia tec
nica no sector dos transportes 
maritimos. 
-Paralelamente, estao em es
tudo cerca de vinte projectos 
conjuntos, de que citamos no
meadamente, os que se referem 
a abertura, no Algarve, de uma 
fAbrica para barcos de pesca, 
e a constru~o, tambem no Al
garve, de urn estabelecimento 
hoteleiro, com capacidade para 
duas mil camas, destinado a 
turistas escandinavos. 

0 comercio entre os dols paises 

As trocas comerciais entre 
Portugal e a Noruega tern 
apresentado urn saldo positivo 
favorAvel ao nosso Pais, desde 
I 975, tendo atingido o seu 
mAximo em 1977. No entanto, 
este montante deverA ter sido 
ultrapassado em I 978, uma vez 
que, segundo estatisticas agora 
divulgadas, as exporta~oes por
tuguesas para a Noruega, entre 
Janeiro e Novembro do ano 

0 ministro noruegues Per Kleppe com Mota Pinto e Jadnto Nunes, em Lisboa. 

Segundo o comunicado con
junto distribuido no final dos 
trabalhos deste oitavo encontro 
da Comissao Econ6mica Mista, 
as delega~oes de Portugal e da 
Noruega debateram o programa 
de coopera~o bilateral e anali
saram «O desenvolvimento das 
respectivas economias e rela
~oes comerciais», avaliando, so
bretudo, «O processo de coope
ra~o nos campos econ6mico, 
financeiro e administrativo, que 
tern apresentado resultados im
portantes, particularmente nos 

passado, totalizaram 2,7 mi
lhoes de contos, contra urn mi
lhiio e 892 mil contos registados 
nas importa~oes, durante o 
mesmo periodo. 

0 bacalhau e 0 principal pro
duto importado da Noruega 
pelo nosso Pais, seguido, a 
grande distancia, pela farinha 
de peixe e pelo aluminio. Em 
contrapartida, os U!xteis, o cal
~do e o concentrado de tomate 
sao as nossas principais expor
ta~oes para o mercado norue
gues. • 
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------------ I 6,5 mil toneladas - representa 

COOPERACAO 
LUSO-POlACA 

NO DOMlNIO DA 
CONSTRUCAO NAVAL 

Em cerim6nia realizada nos 
estaleiros navais do Alfeite, foi 
lan~da t1 agua o casco do navio 
«Zyrardow», construido para a 
empresa armadora estatal da 
Pol6nia, no ftmbito do acordo 
de coopera9ii0 existente entre 
aquele pals e Portugal. 0 «Zy
rardow», o ultimo de uma se
rie de tres navios de que os 
estaleiros portugueses construi
ram os cascos e as super-estru
turas, foi posteriormente rebo
cado para a. Pol6nia onde rece
beu o aparelho propulsor e 
restantes equipamentos interio
res. 

Os navios desta serie foram 
espccialmente concebidos para 
o transporte de frutas e de 
outras cargas refrigeradas e fri
gorificadas. As duas unidades 
anteriores encontram-se ja ao 
servi9o e, na opiniao da dele
ga9lio da «Polish Ocean Lines», 
empresa armadora do Estado 
polaco, tern satisfeito plena
mente os requisitos do servi90 
a que se destinam. 

Dada a excelente aceita9ao 
dos cascos construidos no nosso 
Pais, e possivel que outras en
comendas venham a ser feitas a 
estalei ros portugueses por parte 
da Pol6nia. Tal eventualidade 
tera, porem, de ser contemplada 
no limbito de uma pr6xima re
nova9lio do acordo de coopera-
9lio naval luso-polaco actual
mente em vigor. 

Esta encomenda de tres cas
cos de navios para cargas frigo
rificas foi celebrado entre o 
Govemo portugucs e a empresa 
estatal polaca «Centromor», sen
do de cerca de 10 milhoes de 
d61ares (aproximadamente 450 
mil contos) o valor global dos 
tres cascos. 

De referir, ainda, que cada 
urn destes navios - com 139 
metros de comprimento total , 
18 metros de boca e uma capa
cidade total para transporte de 
carga refrigerada da ordem das 

cerca de 2.500 toneladas de a90 
manufacturado, incluindo todos 
os encanamentos de tanques de 
duplo fundo, bern como o veio, 
hl:lice, Ierne e aprestamento do 
conv~. 

0 acto de lan~meoto ~ agua 
do casco do «ZyrardoW» foi 
presidido pelo embaixador da 
Pol6oia em Lisboa, Wosciech 
Chabasinski, e o vice-almirante 
Carmo Fernandes, que repre
sentava o chefe do Estado
-Maior da Armada, estando 
presentes tl cerim6nia elementos 
das delega9oes da «Polish Ocean 
Lines» e da «Centromor». 

Na ocasiao, o embaixador 
polaco elogiou os trabalhadores, 
tt<:nicos e dirigentes dos estalei
ros portugueses onde os tres 
navios foram construidos, «pela 
demonstra9lio da sua grande 
capacidade e eficacia, confir
mada durante a constru9lio de 
todos os navios». 

PORTUGAL 
E 0 ZAIRE 

Urn projecto de acordo geral 
de copcra9lio com Portugal esta 
actual mente em estudo pelo Go
verno de Kinshasa - revelou ~ 
ANOP o novo embaixador do 
Zaire em Lisboa, Kabala Kiseke 
Seka. 

Depois de afirmar que as re
la9oes luso-zai renses sao actual
mente excelcntcs, aquele diplo
mata salicntou que os dois 
paises estao determinados a 
tirar partido dos la9os que os 
unem hfl varios seculos. Kabala 
Seka referiu, a prop6sito, que 
os nossos compatriotas sao 
muito estimados no Zaire, ve
rificando-se uma significativa 
influencia portuguesa nos do
minios da gastronomia e da 
linguistica. A col6nia portu
guesa, que em 1960, na altura 
da indepcndencia, era consti
tuida por cerca de quinze mil 
pessoas ,e ainda hoje bastante 
numerosa e respeitada pelas 
autoridaes e pelo povo do Zaire, 
estando o Governo de Kinshasa 
interessado na colabora9lio de 
tt<:nicos qualificados e empre-

sarios do nosso Pais, acrescen
tou o embaixador zairense. 

Ao falar sobre as trocas co
merciais luso-zairenses, Kabala 
Kiseke Seka real9ou o facto de 
sessenta por cento do vinho con
sumido no Zaire ser importado 
de Portugal, o mesmo se veri
ficando com as conservas de 
sardinha e uma boa por9lio de 
peixe salgado seco. Por seu tur
no, o Zaire vende ao nosso 
Pals uma certa quantidade de 
cafe, chfl, 6leo de palma e pro
dutos mineiros. «Contudo -
acrescentou o embaixador - , 
ha urn grande futuro nas rela-
95es econ6micas entre os dois 
paises, rela9oes essas que en
contram os seus fundamentos 
s6lidos no contacto fisico esta
belecido entre os dois povos 
depois de varios stculos». 

BANCO MUNDIAL 
E BEl 

FINANCIAM PROJECTO 
0 Banco Mundial concedeu 

ao nosso Pais urn emprestimo 
no valor de 58 milhocs de d6-
larcs (cerca de 2 milhoes e 600 
mil contos), destinado ao finao
ciamento de urn projecto de 
moderniza9lio da produ9lio adu
beira. 

Este projecto, avaliado em 
242 milhOes de d61arcs (apro
ximadamente dez milhoes e 890 
mil contos), prevc a constru9lio 
de uma fabrica de amoniaco, 
com uma capacidade de 900 
toneladas/dia, e de duas fa
bricas de acido nitrico, com 
uma capacidade diaria de 360 
toneladas cada. alem da moder
niza9lio de uma fabrica de ureia 
e de uma outra de nitrato de 
am6nio. 

0 emprestimo do Banco Mun
dial foi coneedido por urn pe
riodo de 15 anos, a urn juro 
de 7,35 por cento, come~ndo 
o seu rcembolso a partir do 
quarto ano de utiliza9lio. 

0 referido projecto de mo
derniza9lio do sector de adubos 
- que inclui, igualmente, urn 
estudo sobre a utiliza9lio de 
fertilizantes na agricultura na
cional, tendo em vista aumentar 

a sua eficacia e rendimento -
contara tambem com urn finan
ciamento do Banco Europeu de 
Invcstimentos (BET), no rnon
tante de 21 milhoes de d6lares 
(cerca de 945 mil contos). 

DEPUTADOS 
VISITARAM 
A HOlANDA 

A posi9lio de Portugal na 
NATO c a futura integra9lio do 
nosso Pais na Comunidadc Eco
n6mica Europeia foram os prin
cipais assuntos debatidos na 
Holanda por uma delega9lio 
parlamentar portuguesa, que du
rante cinco dias visitou aquele 
pais, a convite das duas cii
maras do Parlamento bolandes. 

Durante a sua estada na Ho
landa, a delcga9lio portuguesa 
- chefiada pelo vice-presidente 
da Assemblcia da Republica, 
Ant6nio Arnaut - foi recebida 
pelo primeiro-ministro Van 
Agte, teve conversa¢es com o 
secrctArio de Estado dos Neg6-
cios Estrangeiros, Van der Mei, 
e reuniu com as comissoes par
lamentarcs holandesas da De
fesa e dos Neg6cios Estran
geiros. 

Em Haia, a delcga9lio teve 
ainda urn encontro com mem
bros da comunidade portuguesa 
ali residente, durante o qual 
foram discutidas diversas ques
toes respeitantcs a actual reali
dade politica do nosso Pais. 

No ftmbito desta visita, o 
chefe da dclega9lio portuguesa 
foi tambem reccbido pelo secre
tario de Estado da Saude do 
Govemo holandes e visitou 
uma unidade hospitalar, tendo
-lhe sido prestadas informa¢es 
sobre o funcionamento do sis
tema de seguran9a social que e 
praticado nos Paises Baixos. 

Alem de Ant6nio Arnaut, fi
zeram parte dcsta delega9lio os 
deputados Ant6nio Reis, Mon
teiro de Aguiar e Avelino Ze
nha, do PS, Carvalho Ribeiro 
e Olivio Fran~ . do PSD, An
gelo Vieira e Malh6 da Fon
seca, do CDS, e Manuel Gus
mao e Joaquim Felgueiras, do 
PCP. 



VICE-PRESIDENli 
DA CEE 

EFECTUOU CONTACTOS 
EM USDOA 

«Niio sou urn profeta, mas 
penso que as negocia~es de 
ingresso de Portugal na Comu
nidade Econ6mica Europeia de
veriio, se os trabalhos decorre
rem como se prevl!, estar con
cluidas no prazo de dois anos», 
afirmou o vice-presidente da 
Comissao Executiva da CEE, 
Lorenzo Natali, numa confe
rencia de imprensa realizada em 
Lis boa. 

grupos parlamentares, sindica
tos e entidades patronais. 

No referido encontro com os 
jornalistas, o vice-presidente da 
CEE desmentiu a existencia de 
quaisquer anomalias nas nego
cia~es em curso, sublinhando 
o born andamento dos traba
lhos, os quais, segundo decla
rou, deveriio permitir lan~r 
proximamente «uma actylio con
junta» tendente ao «saneamento 
da economia portuguesa». 

Lorenzo Natali acentuaria, 
no entanto, que «a contribui~o 
portuguesa apenas podera atin
gir plena eficacia desde que 
consigamos resolver em con
junto os problemas fundamen
tais com que ela se debate». 
«Nas nossa negocia~Oes», acres-

0 general Ramalho Eanes rom Lorenzo Natali, no Paliuio de Betem. 

No decurso da visita de trl!s centou, «~ importante especi
dias que efectuou ~ capital por- ficar as condi~oes que permi
tuguesa, no llmbito das nego- tiriio a integratylio harmoniosa 
cia~es para a adesiio do nosso da economia portuguesa na 
Pais ao Mercado Comum, Lo- economia da Comunidade. Tais 
renzo Natali avistou-se com o condi~es seriio preenchidas 
Presidente da Republica, gene- num periodo de transi~iio que 
ral Ramalho Eanes, e teve con- niio poderfl ser curto, mas que, 
versa~oes com o primeiro-mi- por outro !ado, nao podera 
nistro, prof. Mota Pinto, e com ser indeterminado ou implicar 
o vice-primeiro-ministro para prorroga~es permanentes, pois 
os Assuntos Econ6micos e In- se fosse demasiado Iongo, cor
tegratylio Europeia, prof. Jacinto rer-se-ia o risco de acabar com 
Nunes, contactando ainda com urn poderoso elemento estimu
o presidente da Assembleia da lador capaz de uma recupe
Republica, representantes dos ra~o». 

PORTUGAL E 0 
CONSELHO 

DA EUROPA 
0 embaixador de Portugal 

junto do Conselho da Eumpa 
assinou, em Estrasburgo, trl!s 
conven~oes que entrariio em vi
gor ap6s a sua ratificatylio pela 
Assembleia da Republica e que 
se relacionam com o pluralismo 
de nacionalidade, vigilancia dos 
individuos condenados e imuni
dade quanto a actos praticados 
pcrante o Tribunal ou a Co
missao Europcia dos Direitos 
do Homem. 

A primeira conventylio preve 
que urn cidadiio maior de urn 
pais membro do Conselho da 
Europa que tenha adquirido 
voluntariamente a nacionalida
de de urn outro pais congre
gado naquelc organismo, olio 
podcra manter a nacionalidade 
anterior. Esta convcn~iio pre
ve, igualmente, que OS titu
lares das duas ou mais nacio
nalidaes s6 sao obrigados a 
prestar servi~o militar nurn dos 
paises. 

A conventylio sobre a vigi
lancia dos condenados ou liber
tados sob conditylio prevl! a 
possibilidade dos mesmos serem 
autorizados a abandonar o ter
rit6rio em que foram julgados 
na condit;iio de a sua vigilllncia 
ser praticada pelas autoridades 
do pals para onde se pretendam 
deslocar. 

A ultima das referidas con
ven~oes preve a imunidade em 
rela~iio aos actos praticados pe
rante o Tribunal ou a Comissao 
Europeia dos Direitos do Ho
mem pelos participantes (advo
gados, requerentes, testemunhas 
e peritos). 

Jorge Sampaio 
na ComissAo Europeia 

dos Dircitos do Homcm 

0 dr. Jorge Sampaio foi elei
to rcpresentante de Portugal na 
Comissao Europcia dos Direitos 
do Homem, numa vota~o do 
«comith de ministros do Con
selho da Europa. 

A referida Comissao tern 21 
membros - tantos quantos os 

paises membros do Conselho da 
Europa - e a sua principal 
funt;iio ~ apreciar a admissiio 
de peti~es sobre alegadas vio
layoes daqueles direitos. 

A delegatylio portuguesa tinha 
apresentado como candidatos ao 
Iugar, altm de Jorge Sampaio 
(PS), os drs. Armando Bacelar 
(PS) e Rui Manchete (PSD). 

Dr. Jorge Sampaio 

A Comissao Europeia dos 
D ireitos do Homem e actual
mente presidida pelo britanico 
James Fawcett e reune-se no 
Palacio dos Direitos do Ho
mem, em Estrasburgo. 

PORTUGAL E 0 JAMAICA 
ESTABELECERAM 

RELACOES 
DIPLOMA TICAS 

Portugal e a Jamaica estabe
leceram rela~oes diplomaticas a 
nivel de embaixador, segundo 
foi anunciado num comunicado 
conjunto divulgado simultanea
mente em Lisboa e Kingston. 

No referido documento os go
vernos dos dois paises manifes
taram a convi~iio de que tal 
decisiio «contribuira para o de
senvolvimento de la~s comer
ciais, econ6micos, culturais e 
outros, mutuamente vantajosos, 
no interesse do fortalccimento 
da paz e cooperatylio intema
cionais e da aplicatylio dos prin
cipios de direito intemacional 
reguladores das rela~ entre 
Estados». 
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PORTUGAL 
EM DESTAQUE 
NAS VOTACOES 

DA ONU 
Urn gabinete de consultores 

ligado as Nar;Qes Unidas colo
cou Portugal na lista dos paises 
que mais adequadamente exer
ceram o seu direito de voto na 
Assembleia Geral do ano pas
sado. De acordo com a classi-

fica~ao do referido gabinete, 
Portugal, Austria, Finliindia e 
Suecia foram os unicos mem
bros das Na~oes Unidas que 
votaram de forma inteiramente 
correcta ao Iongo das sessoes 
da 33. • Assembleia Geral da 
Organiza~iio. 

A este resultado de 100 por 
cento, seguiu-se o de 98 por 
cento atribuido as ilhas Fiji, 95 
por cento ao Chile, Isliindia, 
Mexico, Nova ZeHindia e Pa
nama e 90 por cento as Baha
mas, Costa Rica, Honduras, 
Japiio e Noruega. 

0 criterio foi elaborado com 
base em vinte das mais impor
tantes resolu~oes votadas ao 
Iongo do ano. Foram escolhidas 
as resolu~oes mais representa-

tivas em areas politicas de gran
de significado, tais como o 
desarmamento, a segurans;a in
ternacional e a paz no mundo, 
os direitos do homem e a desco
loniza~o, a justis:a social, a 
igualdade econ6mica, a preser
va~ao do meio ambiente e o re
for~o das Na~oes Unidas. 

De acordo com determinados 
padroes, o citado gabinete divi
diu em tr€s tipos (errado, .cor
recto, sem interesse) os sentidos 
das vota~oes de todos os mem
bros da Assembleia Geral. 

Os mcmbros permancntes do 
Consclho de Segurans:a, cujas 
vota~oes sao usualmente decisi
vas na ONU, obtiveram as se
guintcs pcrcentagens: Reino 
Unido, 82; Frans:a, 78; Estados 
Unidos, 58; Uniao Sovietica, 
40; c China, 32 por cento. 

As percentagens mais eleva
das foram atingidas, globalmen
te, pelos paiscs do Norte da 
Europa: FinHindia e Suecia com 
100 por cento (tal como Por
tugal), Islandia com 92, No
ruega com 90 e Dinamarca com 
88 por cento. 

Em identicos estudos elabo
rados nos ultimos anos, Portu
gal havia obtido 88 por cento 
de votos corrcctos em 1976 e 
92 por cento em 1977. 

EXPOSIG~O 
«PORTUGAL» 

EM DIGRESSAO 
A exposi~ao «Portugal», que 

no ano passado esteve patente 
em Paris, no Museu das Crian
s:as. durante sete meses, regis
lando assinalavel exito, encon
tra-se presentemente em digres
sao. Assim, depois de ter sido 
apresentada no Luxemburgo, 
esta exposi~ao, segundo o pro
grama estabelecido pelos orga
nizadores, foi mostrada sucessi
vamente nas cidades de Bor
deus, Perigneux e Limoges. 
«Portugal» estara ainda em 
Tulles, ate ao principio de 
Maio, Brives e Feyzin (em Ju
nho), Estrasburgo (de I de No
vembro a 15 de Dezembro) e 
Le Mans (durante as duas ulti
mas semanas de Dezembro). 

Recorda-sc que esta iniciativa 
contou com a colabora~o de 
institui~oes e organismos cultu
rais portugueses e franceses, 
tendo sido apoiada por depar
tamentos de Estado dos dois 
paises. Primordialmente desti
nada as crians:as, a exposi~iio 
«Portugal» tern como principal 
objectivo divulgar aspectos do 
nosso Pais, e engloba urn vasto 
leque de temas - arquitectura 
tradicional , gastronomia, emi
gra~ao, geografia, folclore, artc
sanato e tradi~oes populaces 
para s6 citar alguns-, bern do
cumentados num excelente «dos
sier-calli logo» que, para os visi 
tantes, preenche a funo;:iio de 
«guia», e pode igualmente ser 
utilizado como material didac
tico de apoio para trabalhos 
escolares. 

EXITO DE 
ALVARO CASSUTO 

NOS 
ESTADOS UNIDOS 

0 maestro Alvaro Cassuto 
obteve urn exito invulgar no 
decurso de uma digressiio pelos 
Estados Unidos, onde dirigiu 
algumas das mais importantes 
orquestras norte-americanas. 

Referindo-se a actua~o do 
maestro portugues a frente da 
Orquestra Sinf6nica do Arizo
na, num concerto realizado na 
cidade de Tucson, o critico e 
music6logo Lawrence Cheek es
creveu: «Cassuto e o melhor 
chefe de orquestra que aqui 
dirigiu nos ultimos cinco anos. 

Maestro Alvaro Cassuto 

Sob a sua direc~o a orquestra 
deu um dos concertos tecnica
mente mais perfeitos e musi
calmente mais conseguidos». 

0 programa do referido con
certo incluia ao abertura «Car
naval Romano», de Berlioz, o 
«Segundo Concerto para Vio
lino», de Prokofiev, e a «Se
guoda Sinfonia», de Brahms, 
cuja execu~o aquele critico 
norte-americano classificou de 
«espantosa». 

Tambem o critico Kenneth 
La Pave acentuou o exito do 
maestro portugues - urn dos 
mais reputados regentes de or
questra do nosso Pais - , des
crevendo a sua actuao;:ao como 
tendo «urn calor e uma profun
didade de interpretao;:ao sem 
paralelo». 

No prosseguimento desta di
gressiio pelo EUA, Alvaro Cas
suto dirigi u outras orquestras 
em concertos realizados na Uni
versidade da Calif6rnia e nas 
cidades de Providence .e Los 
Angeles. 

.... 



Comunidades Po 

A SITUACAO DOS -
EMIGRANTES 
EM FRANCA 

Dr. Paulo Ennes, secret(uio de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e do Emigraciio. 

«Os emigrantes portugueses em 
Fran~ mostraram-se profundamente 
preocupados relativamente a nova re
gulamenta~o sobre a pennaneiiiCia de 
cidadiios estrangeiros naquele paiS>>, 
decla.rou o secretario de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e da Emigra
~ao, Paulo Ennes, ao regressar de 
Paris, onde se deslocou oficialmente. 

-De acordo com essa nova regulamen
tas;ao - que necessita da aprovas:lio da 
Assembleia francesa -,as licens;as de esta
dia nao vao alem de tres anos. Caso esta 
orientas;ao venha a ser adoptada, «ela nao 
s6 comportaria graves problemas para os 
portugueses radicados em Frans;a, como 
tambem para o nosso Pais, dado que o 
mercado de trabalho em Portugal atra
vessa a grave crise que todos conhecemos», 
frisou o secretario de Estado. 

Durante a sua permanencia em Paris, 
Paulo Ennes teve reunioes de trabalho 
com todos os consules portugueses em 
Frans;a c avistou-se com autoridades frao
cesas ligadas a Emigras;ao e Neg6cios 
Estrangeiros, tendo ainda participado em 
encontros com representantes de associa
s;oes de emigrantes portugueses. 

Antecedendo esta deslocas;ao oficial do 
secretario de Estado dos Neg6cios Estran
geiros e da Emigrac;:ao, realizara-se, em 
Paris, uma reuniao entre tecnicos portu
gueses e franceses, com o objectivo de 
examinar diversas questoes relaciooadas 
com a aplicas;iio do Acordo sobre Emi
gras:ao que os dois paises assinaram em 
I 977. Entre os assuntos debatidos nesta 
reuniao - que se efectuou a pedido do 
Governo portugues - , salientam-se os res
peitantes a escolarizacrao das crians;as por
tuguesas residentes em Frans;a, perma
nencia, emprego e formas;iio profissional 
do~ nossos emigrantes e apoio as asso
cia9oes de portugueses naquele pais. 

No que se refere ao ensino do portu
gues em Frans:a, ficou decidido que o 
Governo frances , atraves do Fundo de 
Acs:iio Social, ira conceder ao nosso Pais 
uma subvens:iio de I milhao e 500 mil 
francos destinada a realizas;iio de urn pro
grama de divulgacrao da lingua portuguesa, 

no qual participariio 50 animadores por
tugueses. 

Neste ambito, foi ai nda anunciado que 
o Ministerio da Educas;iio e Investigas:ao 
Cientifica oomeou ja mais 10 professores 
para leccionarem em Frans:a estaodo pre
vista, que para o ano lectivo de 1979/80 
sejam nomeados, com o mesmo objectivo, 
mais 90 docentes do ensino basico. 

Quanto a possivel entrada em vigor, 
em Frans;a, da nova regulamentas;iio sobre 
c trabalho de estrangeiros - a qual ira 
condicionar, designadamente a renovacrao 
das autorizas;oes de residencia - , a dele
gacrao francesa informou que ainda niio foi 
tomada uma decisiio definitiva sobre este 
assunto pelo seu Governo, e assegurou que 
o Acordo luso-frances sobre Emigras:ao 
sera certamente tornado em conta se a refe
rida regulamentacrao for aprovada. Por 
outro !ado, continuariio a ser concedidas 
licens:as de trabalho a filhos de emigran
tes, desde que os joveos provem possuir 
dois anos de escolaridade em Frans;a e os 
seus pais residam naquele pais ha mais de 
quatro anos. 

Tendo-se constatado uma diminuis;iio 
no numero de emigraotes portugueses que 
frequentam cursos ou estagios de formas;iio 
profissional, a delegacrao francesa a esta 
reuniiio considerou que tal facto se deve 
a insuficiente informas:iio dos trabalha
dores portugueses sobrc as possibilidades 
que, em Frans;a, lhes sao oferecidas oeste 
dominio. Para a resolucrao deste problema, 
o Governo frances apresentou urn plano 
de acc;:ao, ja aprovado pelo F undo de 
Acs;iio Social, e que inclui, entre outras 
medidas, a divulgacrao de folhetos informa
tivos sobre programas de formas:lio pro
fissional atraves das 400 associas;oes por
tuguesas existentes em Frans;a. 
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«DIA DE PORTUGAL, DE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

COMEMORADO EM VILA REAL 

Vila Real: urn aspecro da ddade 

Vila Real sera este ano o 
local das comemora~s do 
«Dia de Portugal, de Cam6es e 
das Comunidades Portuguesa.s», 
revelou o presidente da Omara 
Municipal daquela cidade, Ar
mando Moreira. 

Na escolha de Vila Real para 
centro das referidas comemora
~oes teve influencia determi-

nante o facto daquela reg.ilio 
ser uma das que apresenta 
maiores indices de emigraltlio 
no norte do Pais, acrescentou o 
presidente da edilidade. A res
pectiva candidatura havia sido 
apresentada 11 comissao organi
zadora do «Dia de Portugal» 
em Novcmbro do ano passado. 

«ASSOCIACAO DE ESTUDOS E AMIZADE 
COM OS POVOS E COMUNIDADES 

DE UNGUA PORTUGUESA» 
A rcc~m-formada «Associa- prcscrvar e difundir, pelo que 

ltlio de Estudos e Amizade com ela represcnta como instrumen
os Povos e Comunidades de to de cultura e de comunicaltlio 
Lingua Portuguesa» (ACELP) humana e universalista». Nesta 
divulgou uma «circular de apre- circular, a ACELP salienta que 
sentaltlio» na qual se define nao ~ «veiculadora de quais
como «Associaltlio dos que se quer ideArios politicos» mas 
sentem cultural e solidariamente apenas uma associaltlio voca
ligados entre si pelo facto de cionada para, atrav~ de diver
falarem a lingua portuguesa e sas iniciativas e contactos com 
de a entenderem como valor a governos ou outras entidades 

dos vArios paises, aprofundar 
um entcndimento cada vez 
maior «entre os povos e comu
nidades de lingua portuguesa». 

Segundo foi anunciado, urna 
das primeiras iniciativas desen
volvidas pcla ACELP foi a de 
solicitar ao Govemo do Ca
nadA, atrav~s do embaixador 

canadiano em Lisboa, que se
jam levantadas as restri~oes im
postas aos avioes portugueses 
no que rcspeita 11 utilizaltlio do 
aeroporto de Toronto, restri
~oes que aquela associaltlio con
sidera serem contrarias aos «in
teresses dos portugueses radica
dos naqucla rcgiiio». 

SECRETARIADO DIOCESANO DAS MIGRAGOES 
Tevc Iugar no Santuario de pr6ximo. Naqucla reuniiio fo-· 

Fatima o «XIII Encontro Na- ram tratados, dcsignadamente, 
cional dos Sccretariados Dioce- os problemas de assistencia reli
sanos das Migra~es», que vi- giosa aos emigrantes, bern como 
sou a preparaltlio da «VII Se- problemas rclacionados com as 
mana Nacional das Migra~es», crian~s cujos pais emigraram. 
a realizar de 12 a 19 de Agosto 

Come~u ja a circular uma nova emisslio de selos de home
nagem ao emigrante portugues. Trata-se de urn selo de 5$00, com 
tarja fosforescente do qual foram feitos 5 milhoes de exemplares, 
urn de 14$00, com emisslio de urn milhao de unidades e, final
mente, um outro de 17$00 com 500 mil exemplares ernitidos. 
Trata-se de uma simpatica e merecida homenagem dos CTT a 
todos os portugueses que trabalham no estrangeiro. 



AFRICA DO SUL 

EN SINO 
DE PORTUGUES 

EM ESCOLAS 
OFICIAIS 

A titulo experimental, estlio 
a funcionar cursos de lingua e 
cultura portuguesa em escolas 
oficiais da Africa do Sui. Estes 
cursos destinam-se as crian~s 
portuguesas residentes naquele 
pais, que, ao mesmo tempo, 
frequentam estabelecimentos de 
cnsino sul-africanos. 

Os rcferidos cursos funcio
nam em cinco escolas da regilio 
do Transval, em quatro da ci-

dade de Joanesburgo e numa 
de Vanderbijlpark, e sao minis
trados por I 0 professores por
tugueses, admitidos em concur
so realizado para o efeito. 

Neste primeiro ano lectivo 
estlio a funcionar cursos da pri
mei ra a sexta classes, q·ue cor
respondem ao Ensino Basico 
praticado em Portugal, tendo os 
alunos quatro horas de aulas 
por semana. 

NOVO «RING» 
DE PA TINAGEM 

DO APF 
0 APF, de Vanderbijlpark, 

inaugurou o seu «ring» de pati
nagem, que const1tu1 a pri
meira fase de urn futuro com-

plexo desportivo. A cerim6nia 
de inaugura~o decorreu em 
ambiente festivo e de confra
terniza~o, reunindo desportis
tas sul-africanos e portugueses 
ali residentes, de varios clubes 
e associa~oes, e contou com a 
presen~a do presidente da Fe
dera~o Sul-Africana de Pati
nagem e do presidente interino 
da Associa~o de H6quei em 
Patins do Transval, Ant6nio Ci
drais. 

A cerim6nia iniciou-se com 
urn desfilc de «embaixadas» de 
outras agremia~oes desportivas, 
destacando-se, entre os estan
dartes, o da Federa~o Sul
-Africana de Ciclismo, empu
nhado pelo jovem ciclista Rui 
Torres, portugues radicado em 
Vereeniging. 

.... ----~------

t Do-.. ~· - -
Portraits of 

Jrtuguese families 

ALEMANHA FED. 

CENTRO RECREATIVO 
PORTUGUES 

DE FRONDENBERG 
Neste centro oe ponugueses 

radicados na RFA formou-se. 
desde ha algum tempo, urn ran
cho folcl6rico - que inclui al 
guns elementos infantis -dedi
cado a interpreta~o de dan~as 
e cantares do Ribatejo e da 
Madeira. Este rancho encontra
-se a disposi~o para actuar em 
festas promovidas por associa
~oes ou agremia~oes da comu
nidade portuguesa local. Para 
tal, os interessados deverlio con
tactar aquele Centro pelo tele
fone n.• 023-7149, ou no se
guinte enderec;:o: Centro Por
tugues, Auf dem Sodenkamp. 
14-5758 Frondenberg{Ruhr. Se 
porventura o contacto for efec
tuado num fim-de-semana, os 
interessados poderao falar di
rectamente com o senhor Alci
des Costa Pereira, Engelberstr. 5 
- Frondenberg (tel. n.• 02373-
-76293) a partir das 16 horas. 

ARGENTINA 

«JUVENTUDE 
PORTUGUESA» 

E OS «PAULITEIROS» 
Integrados no programa de 

festejos realizados na cidade ar
gentina de Caseros pela comu
nidade italiana, em honra do 
Ap6stolo Slio Bartolomeu, os 
agrupamentos folcl6ricos portu
gueses «1 uventude Portuguesa» 
e «Os Pauliteiros» ofereceram 
a numerosa assistencia uma 
bri lhante actua~o. 0 sucesso 
destes grupos no espectaculo 
realizado no «Ciube Circulo 
ltalianos Unidos» (onde decor
reram os festejos) foi de tal 

0 Jornal «Star», que se publica na Africa do Sui, dedicou recentemente urn suplemento 
numerosa comunidade portuguesa ali residente. Para o efeito, aquele peri6dico contou com 
colabora~o do Consulado Geral de Portugal na cidade de Joanesburgo. 

a modo notavel que a di recc;:lio 
a daquela agremia9iio italiana 

elevou para o dobro a retribui
c;:lio anteriormente ajustada com 
ambos, tendo ainda renovado o 
contrato para actua~o nos fes
tejos do pr6ximo ano. 

0 referido suplemento, intitulado «The Portuguese in South Africa», analisava e descrevia 
divcrsas personalidaes, de nacionalidade portuguesa, que se tern destacado na vida econ6mica 
c social sul-africana alcm de incluir varios artigos sobre o associativismo e as tradi~oes popu
l!lrcs dos portugucses. 
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ESTADOS UNIDOS 

EXITO DO 
CONJUNTO MUSICAl 

«MARS» 

I 
«Jornal do Fundao». Esta deci
sao, que foi tomada por maio
ria, ficou-se a dever a maneira 
«como o JF defende os inte-

tugueses, foi levada a efeito 
uma tarde de folclore portugues 
em que participaram, alem do 
grupo promotor, diversos ran
chos pertencentes, respectiva
mente, as associa~oes «Aldeias 
de Portugal» de Fontenay 
s/Bois, «Promar» de Valenton, 
«Rosa dos Ventos» de Aulnay
-sur-Bois e «Portugueses de 
Viana do Castelo» de Vitry. 

Urn grupo de jovens portu
gueses radicados nos EUA 
desde M alguns anos, formaram 
urn conjunto de musica «rock» 
que se intitula «Mars». 

Os sete componentes do gru
po, com idades compreendidas 
entre os 17 e os 26 anos, estao 
empregados nos mais diversos 
sectores profissionais, a exce·p
~ao de urn, que e estudante na 
cidade de Fall River. 

Recentemente, o grupo ac
tuou em Ponta Delgada com o 
objectivo de divulgar naquela 
cidade «uma mensagem de urn 
elevado numero de pessoas que 
ainda se lembram da terra onde 
nasceram», conforme acentuou 
urn dos elementos do «Mars», 
durante a sua estadia nos A~o
res. 

Alem de interpretar pe~as de 
«rock», o vocalista do grupo, 
Jorge Ferreira, dedi ca-se tam
bern ao folclore nacional e ao 
fado-can~ao. 

0 ins61ito do grupo «Mars» 
reside no facto de, apenas com 
urn ano d() existencia, ja ter 
conseguido alguns exitos e urn 
efectivo apoio das comunidades 
portuguesas nos EUA. Bastara 
referir, a prop6sito, que, de 
uma s6 vez, conseguiram juntar 
duas mil pessoas num dos seus 
espectaculos, para alem, eviden
temente, de ja terem gravado 
urn LP (uma face com musica ·~ 
americana e outra com musica 
portuguesa). 

FRANCA 

DISTINCAO 
PARA 0 

«JORNAl DO FUNDAO» 
A Associa~ao Portuguesa do 

Condado Mauleonais, de Mau
leon Deux-severes, nomeou seu 
s6cio de honra o semanario 

resse dos Emigrantes, com a 
verdade nua e crua, e que os 
nosso Governos demoram a 
comprecnder de forma mais 
eficente», conforme se refere 
no oficio que a citada Associa
~ao enviou ao conhecido sema
na rio regional. 

GRUPO 
FOlClORICO 
«AlEGRIA» 

Organizado por este agrupa
mento e contando com a pre
sen~a do presidente do muni
cipio de Champigny, regiao 
parisiense onde existe grande 
concentra~ao de emigrantes por-

A 

0 espectaculo, que se reali
zou na sala «Gerard Phillipe», 
foi admirado por mais de urn 
milhar de espectadores, na sua 
maioria portugueses. 

lUXEMBURGO 
RANCHO FOlClDRICO 

DE GOUVEIA 
A fim de representar Portu

gal no «Grande Festival Inter-

0 Comite organizador das Festas de Gouzon, que no ano pas
sado tiveram a colabora~ao da comunidade portuguesa residente 
na regiao, manifestou o seu interesse em poder contar de novo, 
para as Festas deste ano, com a participa~o dos nossos compa
triotas. Recordamos, a prop6sito, que, em 1978, o tradicional 
desfile de carros aleg6ricos das Festas de Gouzon incl~ia urn 
dedicado a Portugal, com urn colossal «galo de Barcelos», meti
culosamente «fabricado» com flores e que, com todo o mereci
mento, despertou o interesse geral. 

nacional de Mersch», no Lu
xemburgo, o Rancho Folc16rico 
de Gouveia deslocar-se-a no 
pr6ximo mes de Julho aquele 
pais. 

No decurso desta viagem, o 
Rancho de Gouveia podera vir 
a actuar para os portugueses 
residentes em Bayonne e em 
Paris, devendo ainda participar 
em programas da TV francesa 
e luxemburguesa. 

VENEZUElA 

MAX 
HOMENAGEADO 
EM CARACAS 

0 popular artista 
homenageado em Caracas, du
rante uma festa promovida pelo 
Centro de Turismo de Portugal 
na Venezuela e que contou com 
a participa~o de Jorge Fontes, 
Luis Tomar, Tunia, Grupo Fol
cl6rico «Os Cinco de Portugal», 
Dario de Barros e Madalena 
Iglesias, conhecida can~onetista 
que se encontra, desde ha algum 
tempo, a residir naquele pais 
latino-americano, onde vivem 
muitos portugueses de origem 
madei rense. 

Recorda-se que, recentemen
te, Max havia sido homena
geado na Madeira, onde nas
ceu, por iniciativa do Governo 
Regional. 



NOVOS 
BENEFfCIOS 

SOCIAlS 
PARA OS 

EMIGRANTES 
PORTIJGUESES 
EM FRANCA -ENTREVISTA COM 0 PRESIDENT£ OA CAIXA CENTRAL DOS TRABA

LHAOORES MIGRANTES 

A Seguran~a Social tem um papel cada vez mais im
portante na vida dos trabalhadores, constituindo um tema 
permanentemente em foco. Tendo-se realizado em Paris, 
em data recente, a 4.' Reuniao da Comissao Mista Luso
·Francesa de Segu~ Social, decidimos entrevistar o 
Dr. Vitor Melicias Lopes, presideote da Caixa Central dos 
Trabalhadores Migrantes, que chefiou a delega~o por
tuguesa. 

Dado o particular interesse 
deste tema para os nossos lei
tons, quer referir-se a impor
IAncia da Comissio Mista Luso
·Franccsa de Seguran~ Social 
c aos resultados concretos da 
reunlio agora reallzada? 

Com muito gosto. At~ porque 
da minha experiencia de 4 anos 
na Caixa Central e no sector 
da Seguran~ Social Intemacio
nal, ficou-me a convi~o de 
que os direitos e beneficios de 

Seguran~ Social devem ser, 
cada vez mais, objecto de per
manente informa~o a quem 
trabalha ou ja trabalhou, so
bretudo no estrangciro. Ja Ia 
vai o tempo em que o salario 
directo era o unico meio de 
subsistencia e a unica garantia 
de seguran~ dos trabalhadores. 

Hoje, quase tao importarites 
como o salario sao as forrnas 
de protec~o que os paises evo
luldos concedem nas situa~ 
de doen~. maternidade, inva-

Dr. Vitor Melidas Lopes 

lidez, vclhice, sobrevivencia, balhadores os seus direitos so
acidentes de trabalho e doen- ciais independentemente de se 
~s profissionais, desemprego, encontrarem num ou nout ro 
cncargos familiares, etc., que pais. 
cada Estado garante atrav~s das 
suas leis e sistemas de Segu
ran~ Social. 

Ora como cssas leis geral
mente se aplicam apenas no ter
rit6rio de urn Estado ou s6 aos 
seus nacionais, e preciso encon
trar formas de garantir que os 
direitos sociais dos trabalhado
res nao scjam afectados pelo 
facto de trabalharem num ou 
em varios palscs estrangeiros. 

~. por isso, pratica intema
cional, feliz.mente cada vez 
mais comum, fazerem-se acor
dos ou conven~oes de Seguran~ 
Social que, coordenando as 
lgeisla¢es de cada urn dos pai
ses e vinculando as respectivas 
autoridades, assegurem aos tra-

Esta Reuniio decorreu, entio, 
no Ambito da Conveo~o de 
Seguran~ Social luso-francesa? 

Sim, de facto. Estava a fa.zer 
uma pequena introdu~o para 
lhe dizer exactamente que esta 
foi uma das reunioes que, desde 
1975, se tern vindo a realizar 
todos os anos entre uma dele
ga~ao portuguesa e outra fran
cesa para se acordarem as me
lhores formas de aplica~o e 
eventual actualiza~o da cha
mada Conven~o Geral de Se
guran~ Social assinada pelos 
dois paises em 1971, em subs
titui~o de uma outra que da
tava de 1957. 
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Tome Nota 

«Em malhla de abono de familia 
conse~uiu-se utn aMmtRfO dt 6 FF nor 
cada filho o oue rt:prutnta. apuar 
dt tudo. um aumt nto t iJaifitaUYo ao 
c:onttxto da CoaYta~Jo•. 

Na 6ptica do que lhc vinha 
dizendo, esta Conven~ao desti
na-se a garantir. em igualdade 
de tratamento, os direitos so
ciais dos portuguescs que traba
lham em Fran~ e dos franccses 
que trabalham em Portugal, 
permitindo tambCm, por cxcm
plo. o pagamcnto de pcnsocs 
francesas a que porventura te
nham dircito os portugucscs 
que regressem a Portugal c 
vice-versa. 

A Comissao Mista. tendo sido 
criada para tratar de certos as
pectos financeiros do funciona
mento da Convcnt;:iio, acabou 
por assumir uma importiincia 
pratica muito grande nao s6 
porque a Conven~ao abrangc 
cerca de 800.000 portuguescs 
rcsidentes em Fran~a. nao con
lando com os familiarcs abran
gidos que residem em Portugal, 
mas tambcm porque para alem 
dos aspectos para que foi cria
da. a Comissao tern desenvol
vido importante papcl na dina
mizat;:iio e constante actualiza
~o das regras c do texto con
vencional. 

Pode dar-nos cxcmplos dcssa 
artividade? 

Por exemplo, nesta 4. • Reu
niao que acaba de ter Iugar em 
Paris (as reuniaes siio alterna
damente ea ou lfl), foram nego
ciados e rubricados, para assi
natura por ambos os Govemos, 
urn «Protocolo Complementar», 
que ira pcrmitir a conccsslio aos 

trabalhadorcs portugueses do 
subsidio suplementar do «Fonds 
National de SolidariH~». bern 
como urn «Acordo 'A.dicional» 
a Convcn~o que, entre outras 
inova~es. actualiza as regula
menta~es em materia de pen
soes de velhice e sobrevivencia 
permitindo para o futuro nao 
s6. em alguns casos, melhorias 
do montante das futuras pen
sacs como tambem a possibili
dade do scu mais nlpido paga
mento aos interessados. 

Em materia de «abono de 
familia» conseguiu-se urn au
mento de 6 FF por cada filho 
o que representa apesar de tudo 
urn aumento significativo no 
contexto da Conven~o. Alem 
disso. a Fran~a vai conceder 
a partir de Outubro pr6ximo, 
pela primeira vez a qualquer 
pais e por enquanto ainda a 
titulo experimental. o abono de 
familia ate aos 20 anos aos 
dcsccndentes de portugueses 
que prossigam estudos em Por
tugal. 

Por ultimo procedeu-se a re
gulariza~o de contas dos gastos 
feitos com assistencia medica 
aos trabalhadores e seus fami
liares no referente aos anos de 
1966 e 1967, as quais, com urn 
adiantamento por conta de 
1979, se fixaram num credito de 
250 mi l contos a receber de 
imediato por Portugal. 

Dcsta 4. • reuniiio da Comis
sAo Mista rcsultaram, portanto, 
vantagens tanto para os emi
grantes como parn o pais? 

Scm duvida. Alias as vanta
gens dos trabalhadores siio as 
do pais e as do pais siio, ou 
deviam ser, as dos trabalhado
res ... 

Born, mas o que importa e 
que estes tenham os seus di
rcitos garantidos e pcrmanente
mente renovados. 

Os emigrantes tem partici
pado nas reunioes da ComissAo 
Mism para defeoderem os seus 
direitos? 

Scm d6vida, essa participa
~o e empenhamento e essen
cia!. Mas obviamente que parti-

cipar na defesa dos direitos nao 
significa tomar parte directa 
em todas as reunioes em que 
se trata desses direitos. 

Alias, em casos como este, a 
participa~o directa dos traba
lhadores deve dar-se na fase de 
prepara~o das negoeia~es e 
dos «dossiers» e niio propria
mente a mesa da negocia~o. 
Ate porque uma negoeia~o in
ternacional e urn trabalho de 

niiio da Comissao Mista, bern 
como das tres anteriores, foi 
claborada tendo em atent;:iio os 
resultados de urn inquerito es
crito feito em Fran~ e da par
ticipa~o de dois funcionarios 
da Caixa em diversas reuniocs 
para o cfeito realizadas em 
Fran~. 

Alem disto, julgo que os emi
grantcs devem estar devidamen
te representados nas institui-

«A Fraa~a vai C'Oac:eder. a partir de O•tubro pr6ximo. (. .. ) o aboao de familia 
ati aos 20 a•os aos d.tsuadt.a tt.t d.t portup.esu que prossip • es·twdos em 
PortuJlal». 

caracter tecnico espccializado 
que, julgo, nao tirara vanta
gens pra ticas do facto de a 
mesa se senta rem os intercssa
dos di rectos. 

Outra coisa bern difcrentc e, 
essa sim, imprescindlvel e a 
ampla ausculta~ao dos traba
lhadores na fase preparat6ria 
de qualquer negocia~ao. 

Neste espirito, desde 1975 
que tern sido prntica normal 
abrir as negocia~es intemacio
nais de Seguran~ Social tt par
ticipat;:iio dos nossos emigrantes 
atraves de inqueritos escritos, 
reunioes de esclarecimento e 
ausculta~o nas embaixadas, 
consulados e ccntros... Foi 
assim, por exemplo e apenas 
para citar algumas daquelas em 
que participei pessoalmente, no 
caso da Noruega, Suecia, Lv
xemburgo, CanadA, Inglaterra ... 
A pr6pria agenda desta 4. • Reu-

~ocs e organismos que se dedi
cam a estudar e garantir a 
dcfcsa dos scus- direitos (e o 
caso por exemplo da Caixa 
Central onde 2 dos 4 membros 
da Comissao Administrativa siio 
designados pela Secretaria de 
Estado da Emigra~o em reprc
senta~o dos emigrantes ou dos 
scus interesses). 

Outra forma de participa~ao 
cxtremamente importante, e 
para a qual apelo, consiste em 
fazerem chegar ao conhecimen
to das suas Associa~es. dos 
assistentes sociais, delega~es 
da Sccretaria de Estado da Emi
gra~o e sobretudo da Caixa 
Central dos Trabalhadores Mi
grantes as preocupa~es e difi
culdades que viio encontrando 
em materia de Seguran~ So
cial. E isto tanto no caso da 
Fran~. de que hoje falamos, 
como no dos outros paises.• 
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ALGUMAS 
INFORMACOES 

moRE ~GUROS 
Pelo interesse de que este assunto se 

reveste, transcrevemos a seguir, na integra, 
0 texto de urn (olheto informativo da serie 
dnteressa Saber» (N.• 8), editado pelos Scr
vi~os de Programa~ilo e Apoio da Embai
xada de Portuga l em Paris (6, Passage 
Dornbasle - 75015-Paris/Tele£.: 533.95.95). 

Apesar destas informa~oes se refcrircrn 
rona etarnente a actividadc segurndora em 
Frnn~, as rnesmas poderilo ser uteis de 
igual modo para os leitorcs residcntes oou
tros paises, uma vez que a legi sla~ilo e os 
regulamentos intemacionais sobre o assun
to silo multo sernelhantes. Par.1 a obten~ilo 
de informa~oes cornplernentares e especi
ficas sobre urn determinado caso, conviri, 
no entanto, contactar o Consulado de Por
tugal da sua area de r esidencia. 

sao muitas as dificuldades que os emi
grantes encontram quando se trata de assi
nar urn contrato, de fazer urn seguro, de o 
anular ou de ser indemnizado. 

Em consequencia do desconhecimento 
da lingua e da legisla~o, os emigrantes 
sao, por vezes, vilimas de prospectores 
menos honestos. 

Na impossibilidade de abordar todos os 
aspectos relativos As normas dos seguros, 
damos aqui algumas informa~es com a 
finalidade de alertar os nossos compatriotas 
para algumas regras fundamentals. 

Para isso, utilizamos a documen ta~iio do 
«Centre de Documentation et d'Informa
tion de !'Assurance» (2, Rue de La Chaus
see d'Antin, 75009. Paris(fel.: 824.96.12) 
que forncce toda a documenta~o sobre 
seguros a quem a solicitar. 

0 que e urn contrato de seguro? 

0 contrato de seguro e urn acordo esta
belecido entre uma companhia de seguros 
e urn segurado. 

A companhia compromete-se a cobrir 
os riscos previstos pelo contrato (ap61ice 
de seguro; em frances «police»), se estes 
ocorrerem. 

Por seu !ado, o segurado compromete-se 
a pagar o premio (taxa) anual e a respeitar 
a dura~o prevista pelo contrato. 

Ler o contrato antes de assinar 

Antes de se assinar urn contrato, seja ele 
qual for e para o que for, deve-se le-lo 

sempre atentamente para ver se contem 
todos os pontos previstos sem terem sido 
aherados. 

Em geral , os contratos de seguro da 
casa (contra o incendio, roubo, etc.), de 
seguros de vida, etc., siio feitos atraves dum 
cmpregado da companhia que aparcce em 
casa dizcndo que e enviado pelo proprie
tario, pela Prefeitura ou por urn Ministerio, 
p8ra (azer urn inquerito. Depois de algu
mas questoes propoem urn seguro. 

Se a pessoa aceita, preenchem logo uma 
proposta de seguro e pedem urn sinal ao 
segurado. Este sinal nilo deve ser dado. 
A proposta e enviada para a companhia 
que, depois, manda urn contrato definitivo 
ou seja a «ap61ice de seguro» (artigo 7 da 
Lei de I 3 de J ulho de 1930). 

a) a ap61ice deve ser examinada com 
muita aten~iio e no caso de niio se perceber 
qualquer coisa, deve-se pedir explica~oes a 
quem esteja dentro do assunto; 

b) a ap61ice pode ser recusada desde 
que s6 se tenba assinado uma promessa de 
contrato (habitualrnente chamada «propos
ta»), porque tal proposta niio compromete 
a companhia nem o segurado, bastando 
para isso, que niio se assine nem se envie 
o duplicado que se destina A companhia; 

c) entretanto, sese deu urn sinal, ja niio 
se trata duma simples «proposta» de con
trato mas sim dum contrato definitivo que 
niio e possivel anular. 

De qualquer modo o sinal ja niio sera 
reembolsado. 

Por isso, quando se assina a proposta de 
contrato e mais prudente nilo dar qualquer 
sinal, esperando que a companhia envie a 
ap6l ice de seguro. 

Dura~o do cootrato 

A dura~o do contrato limita-se ao pe· 
riodo que e indicado na «ap6lice». 

As «ap6lices», em geral , com exce~iio 
dos seguros de veiculos (autom6veis, mo
tos, motorizadas, bicicletas) prevcm dura
~oes diversas: 

- «dura~o da companhia»; 

- «dura~o da sociedade»; 

- «dura~o dos estatutos:.; 

-«dura~o de 10 anos com tacita re-
condu~o». 

Os contratos com estas men~oes apenas 
podem ser rescindidos: 

a) seis anos depois de ter entrado em 
em vigor se tiverem sido assinados 
antes de 15 de 1 ulho de 1972; 

b) tres anos depois de ter entrado em 45 
vigor se forem assinados depois de 
15 de Julho de 1972. Neste caso, 
porem. deve-se enviar o pre-aviso 
com tres meses de antecedencia. 

R escisilo de contratos 

A rescisiio dum contrato e a cessa~o 
do contrato feita a pedido do segurado ou 
da companhia de seguros, nas condi~ocs 
previstas pela «ap6lice» de seguro. 

S6 os contratos de seguro autom6vel 
e que tern uma dura~o fixa dum ano. 
Para os rescindir basta enviar o pre
-aviso por mcio duma carla registada que 
deve chcgar a companhia antes de acabar 
o ultimo mes de validade. 

Os demais contratos, como ja foi indi 
cado, tern validades diversas a niio ser que 
se exija que seja fixada a escrita na ape
lice a possibilidade de rescisiio anual. 

0 contrato pode ser, no entanto, res
cindido scm ter em conta as normas que 
sc deram acima, em casos particulares: 

1.•- Em caso de morte do segurado 
ou de venda do objecto segurado: 

a) 0 contrato, normalmente, preve as 
normas de rescisiio; 

b) Em qualquer hip6tese a companhia 
apenas pode reclamar ao segurado 
uma indemniza~o por rescisao que 
niio pode ser superior ao total dum 
ano de premios. 

2.• - Mudan~ de domicilio, mudan~a 
da situa~o matrimonial, mudan~a da pro
fissiio, fim de actividades: 

a) A rescisiio ~ possivel dcsdc que o 
contrato cubra riscos que niio sc 
encontram na nova situa~o do se
gurado; 

b) A companhia podera exigir ao segu
rado uma indemniza~o de rescisiio 
mas deve faze·lo nos Ires meses que 
se seguem ao acontecimento que 
modificou a sua situa~o. 

Fiu~o da dura~o 

Como, duma maneira geral, a maior 
parte dos conflitos que surgem entre o 
segurado e a companhia de seguros siio 
originados pelo facto de se assinarem con
tratos scm serem analisados e sob pressiio 
dos a gentes das companhias, e de exigi r 
sempre uma dura~o de urn ano. 

- Segundo o artigo 5 da Lei de 13 de 
J ulho de 1930 a dura~o do contrato 
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Tome Nota 

deve ser posta em caracteres visiveis 
na ap6lice de seguro; 

dura~o do contrato for superior a 
tres anos, se indique bern :visivel
mente, essa dura~o, escrevendo-a 
logo acima da assinatura do segu
rado; 

- A Lei de 1.1 de J ulho de 1972 modi
ficou sensivelmente as disposi~es 

da lei de 13.7.1930 no que di:z res
peito as possibilidades 'de rescisao, 
como se pode ver no mapa anexo. 

-A portaria ministerial de 18 de No
vembro de 1966 (J. 0. de 22 de 
Novembro de 1966), exige que se a 

TIPO D E SEGURO 

AUTOMOVEL 

VIDA 

(«Bons» de capitali:za~o) 

ACIDENTES CORPO· 
RAIS - INV ALIDEZ -
DOEN<;A 

MULTI-RISCOS
ROUBO - INC£NDIO 
- ESTRAGOS CAUSA
DOS PELAS AGUAS -
HABITA<;AO - RES
PONSABILIDADE CI
VIL - SEGURO CO
MERCIAL 

RESCISAO 

Anualmente. Na data do ani
versario da assinatura do con
trato 

Quando se quiser 

a) Segundo as clfiUsulas do con
contrato, se este tiver sido 
assinado antes de 15 de J u
lho de 1972; 

b) de cinco em cinco anos se o 
contrato tiver sido assinado 
depois de 15 de J ulho de 
1972. 

a) seis anos depois da assina
tura se tiver sido assinado 
antes de 15 de J ulho de 1972; 

b) no fim do terceiro ano depois 
da assinatura ou se nlio se 
fi:zer nessa altura, no fim do 
sexto ano, se tiver sido assi
nado a partir de 15 de Julho 
de 1972. 

COMO FAZER 

- enviar uma carta registada (*) 
a companhia ou ao agente 
geral. · 

-Dar o pre-aviso de viva vo:z 
a companhia ou ao agente 
geral, exigindo, neste caso re
cibo comprovativo da decla· 
ras:lio. 

Basta deixar de pagar os pre
mios. 

a) enviar uma carta registada (*) 
a companhia ou ao agente 
geral. 

b) dar o pre-aviso de viva vo:z 
a companhia ou ao agente 
geral, exigindo, neste caso, 
urn recibo comprovativo da 
declara'j:lio. 

a) enviar uma carta registada (*) 
a companhia ou ao agente 
geral. 

b) dar o pre-aviso de viva vo:z 
a companhia ou ao agente 
geral, exigindo, oeste caso, 
urn recibo comprovativo da 
declara~o. 

TEMPO PARA PRll-AVISO 

- Tres meses antes de terminar 
a data do aniversario da assi
natura do contrato. 

- 0 tempo previsto pelo con
trato, se este for inferior a 
tres meses. 

Nao ha pra:zo para pre-aviso. 
Basta deixar de pagar os pre
mios. A companhia enviara fre
quentemente uma carta de «mise 
en demeure» informando que o 
contrato e suspendido ou res
cindido. No entanto nlio pode 
obrigar o segurado a continuar 
a pagar. Este apenas corre o 
risco de perder os premios ja 
dados se nlio pagou urn certo 
tempo. 

a) Segundo o tempo mencio
nado no contrato; 

b) seis meses depois de terminar 
o contrato se este for assi
nado antes de 15 de Julho de 
1972 e nlio preve urn pre
-aviso inferior a seis meses. 

a) Tres meses antes de acabar a 
dura~o do contrato; 

b) o tempo previsto no contra
to, se for menos de tres me
ses. 

(•) A notifica~ao do pedido de rescisao deve ser feita por meio duma carta registada para se ficar com a prova. Essa carta registada nio deve ter enve
lope para que o carimbo do correio fique na pr6pria c:.arta. Deve-se escrever numa folha, dobrn-la, coh\-la, p6r a dire~io e entreg~ .. Ja assim no correio. 

ASSINE E DIVULGUE A REVISTA 
«25 de Abril/ Comunidades Portuguesas» 



Ern J 974 eoviei uma pro
(Ur&~O para cfeito de partilhas; 

Ern 1976 obtivc a cidadania 
bridnica; 

Ern J978 foi usada essa pro
cura~o para 0 cfcito de parti
lhas, que deCOrTcrarn no Tribu
nal de Deja c d:1s quais s6 soubc 
mais tarde. 

Como a procura~o foi usada 
depois de eu ter obtido a cida
dania britiinica, como poderei 
irnpugnar essas partilhas? 

M. A. C. (Australia):. 

Nos termos da Jegisla~o 
processual civil, a anula~o da 
partilha judicial s6 pode ser 
decrctada quando tenha havido 
preteri~o (quando o cabe~
-dc-casal deixe de indicar como 
herdeiro alguem que tern essa 
qual idade) ou falta de interven
\'10 (quando postcriormentc As 
dcclara~ocs do cabe~-de-casal , 
alguem adquiriu a qualidade de 
hcrdeiro e nao chegou a inter
vir no processo de inventario) 
de algum dos co-herdeiros e se 
mostre que os outros interes
sados procederam com dolo ou 
ma-fe. seja quanto a preteri
~ao. seja quanto ao modo como 
a partilha foi preparada. 

A anula~ao deve ser pedida 
por meio de ac~ao judicial, se
guindo esta a forma de pro
cesso ordinario ou sumario, 
conforme o valor, e e depen
dt:ncia do processo de inven
tario. 

Para alem de tal hip6tese, 
cxiste a possibilidade do re
curso extraordinario de revisao 
nas condi.,:oes e com algum dos 
fundamentos previstos no C6-
digo de Processo Cicil. 

Dado que se torna necessario 
conhcccr as ci rcunstilncias em 
que decorreu o processo de 
invcntario no Tribunal Judicial 
da Comarca de Beja. a fim de 
V. Exa. se inteirar da viabi
lidade de utiliza~o dos meios 
judiciais que atras se mencio
nam (in(orma-se que nao e do 
ambito de actua~o dcsta Secre
taria de Estado ocupar-se do 
assunto em causa), sugere-se 
que V. Exa. constitua procura-

Os leitorns Escrevem 

Elita sec~iio t~tli aber1a a todos os leitoru. Nrla 
lnserimos total ou parda lmeatt. as cartas que nos slo 
diri&idas C. aJ respectiva.s respoJtas - elabo,.da.J. qwaado 
nuosdrio. p<los Servi~s Th•l<os d1 SENEE. qu<, 
dmultaaH mt-ete. sc ucanqam dt rupoader directa•e•tt 
aos interusados -. scm pre que a.J mtsma.s. pelos t~ma.s 
que aborclam, pouam neatualmtnte iatereuar a outros 
1eirores. T oda a ro"espondencla dirigid.a a esta stc('io 
dovera ser dlriglda para: 

R••ista c25 de Abrii/ Comunidad<s Portuguesan 
S«r<taris d• Estado dos Neg6dos E•tnuageiros 
• da Emigrat!o 
Pal~do das Neussidades - I. • Piso 
Lareo do RUns - IJOO Usboa - Portugal 

dor (advogado) em Portugal, 
para tratar do caso e efectuar 
as diligcncias convenientes. 

Mais se esclarece que, se a 
procura~o cnviada para efeitos 
de partilhas nao foi revogada 
anteriormcntc a sua utiliza~o. 
em 1978, no proccso de inven
tario. o facto de V. Exa. em 
1976. ter obtido a cidadania 
britanica nao tern rclevancia na 
cficacia da mesma. 

cSou proprictarlo de uma 
casa de habita~o, no nosso 
Pais, a qual foi alugada para 
habita~o propria do ioquilino; 
este, sem a minha autoc-iza.,:lo, 
decidiu na mesma montar urn 
salio de cabelcirciro ao pu
blico. 

Por este rnotivo recorro a V. 
Exa. para me informar se, poc
lci, posso pcdir a resolu\'i O do 

contrato. Sendo assim quais as 
vias que devo tomar! 

S.A. F. (Fran~)» 

Na sua qualidade de senho
rio, pode, ao abrigo do art.• 
1093.•, n.• 3, alinea b), resolver 
o contrato de arrendamento 
pelo facto do seu arrendatario 
ter usado o predio para ramo 
d~eg6cio diverso daquele a 
que se destinava. 

Porem, e necessario salientar 
que a lei preve que no uso resi
dencial de urn predio arrcndado 
se inclua o exercicio de qual
quer indUstria domestica, ainda 
que tributada. e considera-se 
industria domestica a explorada 
na sua rcsidcncia pelo arrenda
tario ou pelos familiarcs, con
tanto que nao ocupe mais de 
tres auxiliares assalariados (an.• 
I 108.•, n.•• I e 2). 

No caso de pretender intentar 
ac~ao em tribunal , devera pro
p6.Ja no prazo de urn ano, a 
contar do conhecimento do 
facto que Jhe serve de funda
mento, sob pena de caducidade. 

c( ... ) Qual o ano em que Por- nos ultimos 10 anos, conforme Os paises de origem sao a 
tugal importou corti~, a quan
tidade importada e qual o pa is 
que a fom eceu? 

quadro. Espanha, Marrocos e a Tunisia 
A media anual de importa- para as materias-primas, estan

.,:ao, no periodo considerado. e do a Espanha em Iugar de des
de 1687 toneladas, da qual 97% taque com abastcccdora de 

F. S. (Paris):. representam materias- primas prancha de qualidade; o Rei no 
para a industria, sendo os res- Unido, a Republica Federal da 

Para rcspondermos com a tantes 3% relativos a impor- Alemanha e a H olanda sao os 
maior prccisao a pergunta do ta.,:ao de produtos manufactu- principais fornecedorcs de ma
nosso leitor procedemos a uma rados, produtos especificos niio nufacturas. 

fabricados entre n6s. No que 
consulta junto do lnsti tuto dos respeita a materia-prima, 49% Refira-se ainda que, no mes-
Produtos Florestais, cuja res- referem-se a prancha importada mo perlodo, em valores, a im
posta transcrevemos: pcla industria de fabrica~o de porta~o representa ccrca de 

«Junto cnviamos elementos rolhas e nos restantes 51% pre- 0,8% em media, da cxporta~o 
estatisticos respeitantes A im- domina a virgem para tritura- total de corti~ portuguesa e 
pona~o portuguesa de coni~ ~o. seus produtos». 

Maltrias-primas para 

a ind6s1ria coniceira 

IMPORTA(:AO PORTUGUESA DE CORTICA (TONELAOAS) 

1969 1911) 1911 1972 Wll lt74 191S 

167,7 27,2 JS7,J 1161.3 4S~.o 3343,1 778.1 

1916 

1105,2 

1971 

2498,2 

1918 I") 
Oan./ Out.) 

1667,0 

1------(------------------------------

Produlos 
manuracturados 

Tolal 

27,4 10,3 

195,1 37,S 

12,S 9.2 26,9 

369,8 1770,5 4620,9 

29,4 36,5 36,6 28.7 JSI .O 

JJ72,S 814,6 1141,8 2526.9 2018,0 
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48 DOCUMENTARIOS 
E OS SEUS 

AUTORES (2) 
No numero anterior referi· 

mos as razoes que nos levaram 
a apresentar, nesta sec~io, al-

Nasceu em Lisboa em 1943. 
De 1961 a 1963 frequentou 
como aluno o Estudio Univer
sit{uio de Cinema Experimen
tal. Depois de ter trabalhado 
nos Servi~os Cartograficos do 
Exercito entre 1964 e 1966, di
plomou-se em Londres na «Lon
don School of Film Technique». 

Fazem parte do Circuito de 
Cinema da SENEE as seguintes 
curtas-metragens deste realiza
dor: 

cPeneda-Gerez, um tema para 
quatro esta~oeS» 

Ano de produ~ao: 1972 
Fotografia: Jose Manuel Cai-

xeiro (Cor) 
Musica: Vivaldi 
Tempo de projec~ao: 15 min. 
Tema: Turistico 

Gircuito de Ginema da SENEE 

guns realizadores de filmes do· 0 publico prefere, em geral, de cuidado na escolha do tema 
cumentarios. o cinema de fic~o, o qoal se a tratar e na forma cinemato-

Antcs de prosseguirmos, gos- baseia normalmente noma his- grafica como o mesmo e apre
tariamos ainda de acrescentar t6ria, muitas vezes veridica, re· scntado, de forma a prender 
algo mais sobre este assunto. presentada por adores e obede- igualmente a aten~o do piJ. 

0 cendo a um argumento s6 cinema, como qualquer blico. Dai a exigencia, para 
por si susceptive! de prender 

outro meio de expressiio artis- ale· m do pr6pr•·o tema natural 
a sua aten~io. 0 cinema do· ' • 

tica, procura transmitir uma 
mensagem, seja ela qual for e 
por muito simples que seja a 
forma com que se apresenta. 

cOp~io Europa» 

Ano de prod u9iio: 1977 
Fotografia: Jose Manuel Cai-

xeiro (Cor) 
Tempo de projec~ao: 21 min. 
Tema: Politico/Reportagem 
(Entrada de Portugal para a 

CEE) 

cumental, mais verdadeiro, mais mente, no tocante a qualidade 
real e sem aqueles artificios pr6- da fotografia, do fundo mu
prios do cinema de fic~io, exige sica! e do texto que acompanha 
da parte do realizador um gran- o filme. 

«Brasil» 

Ano de produ~ao: 1978 
Fotografia: Jose Manuel C3i-

xeiro (Cor) 
Tempo de projec~ao: 20 min. 
Tema: PoliticofReportagem 
(Visita do Presidente da Repu-

blica ao Brasil) 

«Venezuela» 

A no de produ9iio: 1978 
Fotografia: Jose Manuel cai-

xeiro (Cor) 
Tempo de projec~ao: 20 min. 
Tema: Pofitico/Reportagem 
(Visita do Presidente da Repu-

blica a Venezuela) 

COLABORE COM 
0 CIRCUITO GRATUITO DE CINEMA DA SENEE 

ENVIANDO-NOS AS SUAS SUGESTOES 



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 1031 as 12 horas 

produ~io ICEI (Information Culture et Immigration) 

a participa~io de Portugal e assegurada pela Radiotelevisio Portuguesa 
em colabora~o com a Secretaria de Estado dos N eg6cios Estrangeiros e da Emigra~io 

A correspondencia deveni ser enviada para: 

«MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 
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