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Venezuela 00.00·02. 30 11875 25 An~ola 11.30-12.00 
21700 13 

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

19.30-20.00 
15 340 19 
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18.45-19.30 17880 16 

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

6025 49 Motamblque 12.00-12.30 
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17880 16 
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6025 49 17880 16 
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9740 30 
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s. Tnmf • Principe 11.00-11.30 
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(Segunda ·feola a s~bado) 17880 16 India (Segunda·feola a s~bado) 15. 00· 15. 45 17895 16 

19.00· 19.30 15340 19 Bras il 22.30-01.00 9635 31 
17880 16 (Segunda· leua a s~bado) 11840 25 

IDooungos) 11.00· 11. 30 
21700 13 21700 13 
17880 16 (00111fti0S) 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 
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Capa: 0 navio-esco1a «Sagres» constitui o tema dcste arranjo 
grafico da autoria do artista p1astico Ant6nio Pa1o1o. 
Ant6nio Palolo nasccu em ~vora, em 1946. Autodidacta, comeyou 
a pintar em 19'61 , dedicando-se igua1mente ao desenho e a gra
vura. Foi galardoado com a men~o honrosa do Pr~mio da Cri-
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tica (1969) e com o Pr~mio do Salao «Mobil» (1970). Realizou 
cinco exposilj:oes individuais em Lisboa, a partir de 1964, expondo 
igualmcnte no Porto (1971), Madeira (1967) e Alj:Ores (1967 e 
1971). Em 1977, foi urn dos participantes na exposilj:iio colectiva 
<<Aiternativa Zero», rcalizada em Lisboa. No cstrangeiro, os seus 
trabalhos estiveram patentes nas seguintcs cxposi~ocs co1cctivas: 
<<Art Porugais», em Bruxelas, Paris e Madrid (1967-68); «Cinco 
Artistas Portugucses», no Museu Hudson River (Estados Unidos, 
1971 ); «Pintura Portuguesa de Hojc». em Barcelona e Salamanca 
(1973); «Gravura Portuguesa Contcmporiinca», em Paris (1975); 
«Arte Portugucsa Contemporanea», em Roma e Paris (1976). 

Colabora~o fotografica: Agencia ANOP, «A Capital», «Diario 
de Noricias», Direc~o-Geral da Divu1ga~o, Gabinete de Foto· 
grafia do Estado-Maior da Armada, lnstituto Portugucs de Ci
nema, Scrvi~o de Eslampas da Biblioteca Nacional, Servilj:O de 
Rela~ocs Pub1icas do Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, 
Rcvista da Armada, Almeida d'E9a, Nuno Ferrari, Raul Esteves 
dos Santos. 
Agradccemos toda a colabora~o prcstada pclo comandante Ban
deira Enes na cedencia da documentayao fotografica sobre o 
navio-escola«Sagres». 

2 «Sagres» regressou com c<Missao Cumprida» 
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tambem 
passcimos a fronteira 

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

Para o ajudar a construir um futuro. 

Para que possa realizar-se sentindo-se 

firmado na vida. 

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

j AOSW~ 
IIY.I.PERIO 

a sua segu-adora 

105, Rue du Faubourg Saint_ Honore 75008 PARIS _ Tel. 260 33 18 
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30 
ANIVERSARIO DA 
GONSTITUIGAO 

COMEMORADO NA 
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

A Assembleia da RepUblica assinalou a passagem do terceiro aniver
sario da promulga~o da Constitui~o da Republica, noma sessao em que 
intervieram os repr-esentantes dos cinco partidos com representa~o parla
mentar e o presidente daquele orgao de sober~ Te6filo Carvalho dos 
Santos. 

A primeira interven~o esteve a cargo 
do deputado Acacio Barreiros (UDP), o 
qual , depois de salientar que tal efemeride 
se traduzia, para o seu partido, «na afir· 
ma~o vigorosa e firme da defesa da lei 
fundamental», manifestou-se contrario ao 
que considerou como «revisao constitu· 
cional golpista» e «refereodo inconstitu
cional», apelando a todos os 6rgaos de 
soberania para uma integral aplica~o da 
letra e do espirito da Constitui~o pro
mulgada em 1976. 

Por seu lado, Manuel Gusmao, repre
sentante do grupo parlamentar do PCP, 
sublinharia que o texto constitucional em 
vigor e, em larga mcdida, fruto do movi
mento popular desencadeado com o 25 de 
Abril, considerando ainda que a Consti
tui~o «pode ser urn projecto de vida 
colectiva suficientemeote mobilizador, uma 
plataforma capaz de reunir a sua volta 
todas as classes e camadas antimonopo
listas e antilati(undiarias, os democratas 
e os patriotas». 

Discursou a seguir o deputado Rui Pena, 

dirigente do grupo parlamentar do CDS, 
que recordou o facto de, hA tres anos, os 
representantes do seu partido terem sido 
os (micos a votar contra a Constitui~ao. 
Nesse sentido, Rui Pena accntuou que, 
como cidadaos disciplinados c democratas 
convictos, os deputados centristas podem e 
devem criticar o texto constitucional, dese
jar a sua substitui~o e promov~-la logo 
que possivel. 

Em nome do PSD falou Meneres Pi· 
mente!, o qual, a dado passo, manifestaria 
:. opiniao de que «esconder a necessidadc 
de uma altera~o fundamental da Consti
tui~ao vigente sera mentir aos \ portugue
scs», acrcscentando: «Como p~rtido da 
oposi~ao que sempre fomos, a partir de 
1976, nao nos cabe responsabilidade do 
possivel bloqueamento resultante da ine
ficacia na aplica~o da Constitui~o. Luta· 
mos por ela, mas nao nos responsabili
zamos pelos seus efeitos perniciosos e 
resultantes das inoperi'incias governamen
tais c da administra~o publica». 

Na sua interven~o. o deputado Salgado 

/< 

Os deputados Acado Barreiros (UDP), Manuel 
Gusmiio (PCP), Rul Pena (CDS), Meneres Pimen
tel (PSD) e Salgado Zenlla (PS), ao discursarem 
na sessiio parlamentar dediroda ao 3.0 aniver
sario da lei fundamental. 

Zenha (PS), saudou, em nome do seu 
partido, «todos os militares revolucionA· 
rios de Abril» que «tern sido um dos sus
tentaculos mais firmes da democracia 
constitucional», e que, segundo real~u. 

«oeste momento ainda se encontram no 
centro da vida polltica portuguesa». Em 
seguida, o dirigente parlamentar socialista 
revelou que o PS apresentara a Assembleia 
da Republica um projecto de lei no sen
lido de ser decretada cuma amnistia paci
ficadora que apague as sequelas penais 
ou disciplinares» dos confrontos politicos 
verificados entre portugueses, militares e 
civis, depois de 25 de Abril. 

5 
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0 presidente da Assembleia da Republica, Teojilo 
Carvalho dos Santos, proferindo a sua alocutiio. 

A terminar, o presidente da Assembleia 
da Republica, Te6filo Carvalho dos San
tos, pronunciou uma alocu~j:iio, da qual 
transcrevemos o seguinte extracto: «Se e 
licito c au~ saudavel discutirmos a nossa 
experiencia constitucional - se ela pro
pria o pressentiu e desejou, fixando urn 
prazo para a sua vigencia intacta e con
ferindo poderes consti tucionais aos repre
sentantes. do povo que se nos viio seguir 
neste Iugar - e tambem razoavel pedir 
aos parlamentares de hoje que respeitem 
dois limites: que o niio fayam antecipando 
os poderes parlamcntares de amanhii, isto 
e, que niio chamem a si uma prerrogativa 
que Jhes nao cabe, tirando conclusoes for
mais desta discussiio; e que o niio falj:am 
de modo tal e em circunstancias tais que 
possam inculcar a c<mvicyao no publico 
da niio vigencia daquilo que discutem, 
isto e, da Constituiyiio na sua forma 
actual». 

Aprova~o da Lei Eleitoral 

A Assembleia da Republica aprovou, 
na generalidade e na especialidade, a 
nova Lei Eleitoral, ao votar, por unani· 
midade e favoravelmente, o relat6rio final 
da Comissao Parlamentar de Direitos, Li
berdades e Garantias, que integrava as 
propostas de emendas dos artigos ante
riormente considerados inconstitucionais. 

Acrescente-se que foi rejeitada, por 
maioria, a proposta subscrita por depu
tados sociais-democratas e centristas, que 
pretendia introduzir a obrigatoriedade do 
voto. Assim, os portugueses continuam 
a ser apenas moral e civicamente obri
gados a participar nos actos eleitorais. 

Foi tambem rejeitada uma outra pro
posta - igualmente apoiada pelo PSD e 
CD~- para a integralj:iio de Macau no 
circ~o elcitoral de Lisboa. 

Segundo a nova Lei Eleitoral, que de
vera ser brevemnte promulgada pelo Pre
sidente da Republica, as eleiyoes para nova 
legislatura seriio realizadas entre o dia 
22 de Setembro e o dia 14 de Outubro do 
ano correspondente ao termo de cada 
lcgislatura, o qual , no caso presente, se 
verificara em 1980. 

Cisao no Grupo Parlameotar 
do PSD 

Na sequencia das deliberalj:oes tomadas 
pelo Conselho Nacional do PSD, na 
Guarda, 37 deputados pediram a sua de
missiio do grupo parlamentar daquele par
tido. Entre os deputados que, deixando 
muito embora de pertencer ao grupo par
lamentar social-democrata, continuam a 
desempenhar as suas fun~j:oes na Assem-

bleia, com o estatuto de independentes, 
contam-se Magalhiies Mota, ate agora diri
gcnte do referido grupo parlamentar, Sousa 
Franco, Servulo Correia, Rui Machete, 
Cunha Leal. Mario Pinto e Furtado Fer
nandes, nomeadamente. 

Ap6s esta cisiio da representayiio parla
mentar do PSD, a correlac;ao de foryas na 
Asscmbleia da Republ ica, passou a ser a 
seguinte: 101 deputados do PS; 41 do 
CDS; 40 do PCP; 36 do PSD; I da UDP; 
e 44 deputados independentes, sendo 6 ex
·PS, I ex-CDS c 37 ex-PSD. 

Recorde-se que as divergencias verifi
cadas no seio do grupo parlamentar do 
PSD - e que conduzi ram a cisiio recente
mente anunciada- se relacionaram com a 
posiyao a adoptar pelos deputados deste 
partido no momento da votayiio das pro
postas governamentais do Oryamento e 
Plano para 1979. Os deputados que agora 
abandonaram o PSD e o seu grupo parla
mentar, opuseram-se a decisao da Comissao 
Nacional do partido, que pugnava pela 
abstcnyiio. • 

A nova composi~ao da Assembleia da Republica 

A- Partido Socialista (PS) 101 
B- Centro Democratico Social (CDS) 41 
C - Partido Comunista Portugues (PCP) 40 
0 - Partido Social Oemocrata (PSD) 36 
E- Unilio Democratica Popular (UDP) I 
F- lndependentes ex- PS 6 

ex- PSD 37 
ex-COS I 

TOTAL 273 

A cisao verificada no grupo parlamentar do PSD provocou uma evidente 
altera~o na correla~o de for~ partid:irias anteriormente existente no 
hemiciclo deS. Bento, aumentando para 44 o total de deputados indepen
dentes. 0 quadro que publicamos ilustra a actual composi~o das banca
das parlamentares. 



ECONOMIA 

EVOLUCAO DO SECTO 

0 cooperativismo atingiu, nos Wti
mos anos, uma franca expaosao em 
toclo o Pais, caracterizaodo-se, hoje, 
por uma dimeosao considenivel e uma 
importincia cresceote. Devidamente 
apoiado e estruturado, o movimeoto 
cooperativo podeni contribuir decisi
vamente, a oivel naciooal, pa.ra o in
cremento e deseovolvimeoto de di
versos sectores produtivos. 

Em Portugal, o movimento cooperative 
come~ou a tomar forma M rnais de urn 
seculo: a primeira cooperativa - que se 
denominava «Fraternal de Fabricantes de 
Tecidos e Artes Correlativas» - nasceu 
em 1858. 

As cooperativas agricolas, por exemplo, 
organizaram-se logo a seguir :\ publica~o 
do primeiro diploma cooperative, em I 867, 
e s6 nao alcan~ram maior expansao de
vido a ter surgido, em 1894, a legisla~o 
referente aos sindicatos agricolas, atri
buindo a estes a possibilidade de venda 
dos produtos dos associados, e de compra 
de adubos e alfaias, para alem da facul
dade de concessao de emprestirnos aos 
s6cios, com base nas colheitas e gados. 
Esta organiza~o sindical teve urn cresci
mcnto tao rapido que em 1935 existiam 
ja 450 sindicatos agricolas e apenas 48 
cooperativas do sector. 

Em finais de 1973, e apesar das res
tri~ocs impostas pelo antigo regime, esta
vam em funcionamento 438 cooperativas 
agricolas, com mais de !50 mil associados. 
Globalmente - segundo dados fomecidos 
pelo lnstituto Ant6nio SCrgio do Sector 
Cooperative (IN SCOOP)-, o numero to
tal de cooperativas era, nessa data, de 
cerca de um milhar, com relevo para as 
de consumo (aproximadamcntc 200), de 
credito agricola mutuo (142) e de habi
ta~o (cerca de 40), alem das mencionadas 
cooperativas agricolas. 

0 movimento eoopcratlvo 
dcpois do 25 de Abril 

Logo a seguir ao 25 de Abril, o movi
mento de forma~o de cooperativas esten
deu-se a todo o Pais, corne~ndo a abran
ger outros ectores econ6rnicos. Ainda de 
acordo com informa~oes de INSCOOP, 
regista-sc hoje a existfmcia de cerca de 
quatro mil cooperativas, com a seguinte 
distribui~o: cooperativas agricolas (cerca 
de 1400), de produ~o operaria (600), de 
consumo (mais de 500), de habita~o (257), 
<le credito (132), de pescas (70) e outras 
(aproximadamente 800), relaciooadas, so
bretudo, com o ensino, a cultura e servi~os. 

Pode, pois, concluir-se que a estrutura 
do movimento cooperative se alterou radi
calmentc no nosso Pais, passando as coope
rativas de produ~o a ocupar urn Iugar 
cimciro. Por outro !ado, com a consti
tui~o das federa~es de cooperativas, a 
nivel de sector ou de rcgiao, e com a 
consolida~ao da sua organiza~ao econ6-
mica, o cooperativismo podera vir a dispor 
de bases para uma s6lida implanta~ao em 
Portugal. 

Principals realiza~~es 

No sector da produ~o agricola, as 
cooperativas contribuiram para o desen
volvimento da produ~o de Ieite, gado, 
batata, fruta e madeira, tendo os seus 
associados construido inumeras salas de 
ordcnha mecanica, parques de gado, arma
zens de compra e venda de produtos, 
pequcnas barragens, complexo~ madei
reiros, etc., fundando ainda caixa's de cre
dito mutuo e adegas cooperativas. 

Outro sector em franca expansao, espe
cialmente no litoral, e o das cooperativas 
de consumo, que conta com rnais de 500 
unidades e serve aproxirnadmente 400 
mil famllias. Segundo a Federa~ao Na
cional das Cooperativas de Consumo 
(FENACOOP)- que no final do corrente 
mes realiza o seu segundo congresso -, o 
sector depara com grandes dificuldades na 

ob tcn~ao de fina nciamentos para a aqui
si~ao de instal a~i5es e equipamcntos e no 
abastecimento regular de produtos alirnen
tares. 

Uma referencia, igualmente, para a 
notavel actividade de,senvolvida pelas coo
perativas de constru~ao - em grande pane 
rcunidas na UNI URBA, uma uniao que 
conta com 50 cooperativas c rnais de 1500 
l1abalhadores - e para o lan,.amento de 
uma serie de iniciativas, no !imbito coope
rativo, por parte de alguns retornados das 
ex-col6nias, como sejam, por exemplo, a 
Cooperativa Agro-Pecuaria de Aldriz 
(Socapa), perto de Mon~o, a do Arimbo 
(na serra do Caldeirao) e a Cooperativa 
de Lavoura e Pecuaria do Douro Litoral 
(Caldouro). • 

Poi na Grii-Bretanha, em /844, que surgiu a pri
melra cooperativa de oonsumo. Fundada em 
Rochdale, nos arredores de Manchester, denomi
navo-se «Sodedade dos Equitativos Pioneiros de 
Rochdale» e baseovo-se num progromo de af+iiO 
cujos prindpios iriom servir. em 1937, para a 
redac~ifo do «Codigo do Coopera(iiO», de ambito 
intemacional. 
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COOPERATIVISMO EM PORTUAL: 0 PRESENTE E 0 FUTURO 
ENTREVI"A COM 0 • ~las nas regioes m.inifundia- geralme.nte apenas ~ntual e 

IL) I J e nas, «O recurso fl mtegra~o em mmtos casos prallcamente 

PROF HENRIQUE DE BARROS ~~~::~tiva das diversas u.ni- nu~~ qualquer modo, ao recla-
1 - o art.• 100.•, que determ•na marem semelhante apoio, as 

Os principals problemas com que se debate 0 ~ A-ti . implicar a realiza~o dos objec- cooperativas portuguesas encon-
s perspect vas ex•stentes para 0 sector e 0 papcl do Estad est hvos a re orma ag ... na a cons- tram-se noma situa~o moral-a j • 'vvp~• VJSMO, • d f -'- . a 

dominio - designadamentc no Ambito lcgislativo _ const'tuo 
0 

e titui~o pelos trabalhadores de mente forte, ja que rna is nao 
• • • J em os · d d - d praocJpa•s _temas abordados ao Iongo desta entrevista com 

0 
cooperauvas e pro u~ao, c fazem afinal, senao reclamar o 8 

prof. Henr1que de Barros, fuodador do lnstituto Antonio ~rglo compra, de ven~a, de transfor- cumprimento da Constitui~o 
do SedOI' Coopecativo (INSCOOP). ma~o e de serv1~os; da Republica. 

0 movimento cooperatlvo 
Portugues, de s6lidas tradl~oes 
e baseado em antigas institui
~oes e habitos comunitlirios, 
teve uma grande expanslo nos 
6ltimos anos, nomeadameote 
depois do 25 de Abril. Quais 
foram os principals factores 
que cootribuiram para este sur
to de deseovolvimeoto? 

0 cooperativismo genulno 
como movimento mundial com: 
provadamente capaz de trans
par fronteiras, acata o principio 
de neutralismo politico e reli
gioso, recusa submeter-se a 
~art~do~ politicos, organiza~oes 
SIDd1ca1s e seitas religiosas. 

_ Neutralismo politico-religioso 
nao deve, por~m. deixar-se con
fundir com neutralidade ideol6-
glca, isto e, com desinteresse e 
alheamento da vida politica do 
Pals, ja que o cooperativismo 
~ urn movimento com raiz, 

objectivos e dinamica essencial
mente democraticos e s6 con
segue implantar-se bern e pros
pera.r em a.mbiente de plena ga
ranlla de hberdades publicas. 

Dcsdc que assim e, nao 
custam a compreender as razocs 
que. fizera.m com que, ao Iongo 
do 1Dterm1nAvel perlodo ditato
rial que atravessamos e fomos 
coagidos a suportar, o movi
mento cooperativo portugues, 
embora tendo conseguido so
brcviver, 11. custa de muitos sa
crificios e corajosa militancia 
e tamb~m de algum oportunis: 
mo, nunca p()de prosperar e 
expandir-se. 0 restabelecimento 
da vida democratica resultante 
do 25 de Abril permitiu que as 
aten~es das massas populares 
fossem chamadas para os bene
ficios que lhes poderiam trazer 
as solu~oes cooperativas, tanto 
no campo do consumo como 
no da produ~o, e estas nao tar-

daram a surgir, chegando-se ra
pidamente fl decuplica~o do 
numero de cooperativas, embo
ra muitas vezes por forma a tal 
ponto improvisada que nao per
mitiu a estabilidade e a conti
nuidade que seriam desejaveis. 
~ tamb~m geralmente sabido 

que o abandono de muitos em
presarios privados, coagidos 
uns, outros niio, com ou sem 
culpa pr6pria, deixando as em
presas entregues aos trabalha
dores, contribuiu para a cria
~o de numerosas cooperativas 
muitas das quais ainda hoj~ 
nao tern a sua situa~o legal 
e patrimonial regularizada. 

Em que medida a Coosti
tui~o de 1976 cootribulu para 
o alargameoto do cooperativls
mono Pals? 

A Constitui~o de 1976, ao 
proclamar o «sector coopera-

tivo» como urn dos que podem 
deter «a propriedade dos meios 
de produ~o. dos solos e dos 
recursos natura is» (art.• 89. •), 
veio conferir ao cooperativismo 
portugu~s uma dignidade insti
tueional que at~ entao jamais 
possuira. 

Mas nao ~ o artigo citado o 
unico dispositivo constitucional 
que se refere a cooperativismo. 
Os seguintes devem, com efeito, 
ser recordados: 
-o n.• I do art .• 6t.•, que a 

todos garante o direito de cons
tituir cooperativas e ao Estado 
impoe o dever de estimular e 
apoiar estas; 

- a allnea b) do n.• 2 do 
art. • 65. •, que atribui ao Estado 
a missiio de incentivar e apoiar 
a cria9iio de cooperativas de 
habita~o; 

-a a linea m) do art.• SJ.•, 
que atribui prioritariamente ao 
Estado o papel de proteger 

o consumidor, designadamente 
atrav~s do apoio A cria~o de 
cooperativas e associa~oes de 
consumidores; 

- o n.• 2 do art.• 83.0
, que 

admite a integra~o das peque
nas empresas indirectamentc 
nacionalizadas no sector pri
vado cdesde que os trabalha
dores nao optem pelo regime 
de auto-gestiio ou de coopera
tiva»; 

- o art.• 84. •, que se ref ere 
exclusivamente ao cooperativis
mo, estipulando que a forma
~o eo agrupamento de coope
rativas ficam livres de qualqucr 
tutela oficial c que, desde que 
«obscrvados os principios coo
perativos» nao havera restri
~oes fl constitui9ao de coope
rativas (convem acrescentar que, 
no pensamento expllcito dos 
deputados que intervieram na 
discussao deste artigo, aprovado 
por unanimidade, os principios 

em causa sao os recomendados 
pela Alian~ Cooperativa Inter
nacional); 

- o ja citado art.• 89.•, que 
define o sector cooperativo 
como sendo constituido «pelos 
bens e unidadcs de produ~o 
possuidos e geridos pelos coo
peradores, em obediencia aos 
principios cooperativos»; 

- o art.• 90.0 , que considera 
o sector cooperativo incluido 
entre aqueles que constituem 
«a base do desenvolvimento da 
propriedade social»; 

- o art.• 97.•, que ad mite a 
possibilidade de serem entre
goes propriedaes expropriadas, 
para efeitos da respectiva ex
plora~o. a cooperativas de tra
balhores rurais ou de pequenos 
agricultores; 

- o art.• 98.•, que considera 
preferencial, para efeitos de se 
obter urn adequado redimensio
namento das explora~es agri-

- o art.• 102.•, que mencio-
na, entre diversas entidades com Em que sentido o lnstituto i ~ 
direito ao auxllio do Estado, Antonio ~rgio do Sedor Coo- V 
os pequenos agricultores agru- perativo (INSCOOP) csta a 
pados em cooperativas de tra- contribulr para a instltuclona- lil h'il 
balhadores, ao mesmo tempo liza~o de uma colabora~o 1'1 ~ 
que oferece apoio do Estado fls permanente entre os or-puis- ~ 
cooperativas de produ~o a mos oficiais e o Movlmento ~ 
montante e a juzante da pro- Cooperativo? E quais as prin
du~o; cipais dlficuldades e:dstentes 

- o art.• 104.' , que estipula oeste domlolo? 
dever a participa~o dos traba-
lhadores na defini~o e exe
cu~o da reforma agrnria efec
tuar-se «atraves das suas orga
niza~es pr6prias», entre as 
quais refere as cooperativas. 

Como se ve, por este enun
ciado sintetico, foi manifesta a 
preocupa~o dos constituintcs 
em garantir ao conjunto for
mado pelas cooperativas portu
guesas, isto e, ao sector coope
rativo, ainda que este fosse 
entao, como continua a ser, 
apenas embrionario, urn Iugar 
de relevo na nova sociedade 
cujos fundamentos institucio
nais deixaram delineados. 

No que respeita, porem, 11. 
aplica~o dos dispositivos cons
titucionais citados, fl sua tra· 
du~o em medidas legislativas 
e em decisoes politicas corren
tes, o amor da vcrdade obriga 
a reconhecer que as coopcra
tivas portuguesas U~m todo o 
direito a afirmar que pouco se 
tem feito e que o tao solene
mente prometido apoio do Es
tado, a prestar, alifls, com total 
respeio pela autonomia do mo
vimento, 11.s iniciativas e reali
za~es cooperadoras, tern sido 
insufieiente, precario, disperso, 

A cria9ao do «<nstituto Ant6-
nio SCrgio do Sector Coopera
tivo», iniciativa de que fui res
ponsavel a nivel do govemo e 
que a Assembleia da Republica 
confirmou, ratificando por una
nimidade (lei n.• 35/77) o De
ereto que criara o INSCOOP, 
pretendeu exactamente oferecer 
ao movimento cooperativo por
tugues um interlocutor valido 

= 



10 

Portugal H oje 

EGONOMIA 

\ 

GOOPERATIVISMO EM PORTUGAL 
ENTREVISTA GOM 0 PROF. HENRIQUE DE BARROS 

«A cria~o de um Banco Cooperativo C, 
efectivamente e sem a menor dirvida, 
uma velha aspira~o do movimento 
cooperaHvo portugucs». 

c leal , insuflado de espirito 
cooperativo e portanto alheio a 
quaisquer intentos de tutela ou 
dirigismo, mas predisposto a 
contribuir para lan.yar os pila
res de uma s6lida ponte de liga
~o permanente entre o Estado 
e o movimcnto cooperativo, pi
lares estes que imaginei urn dia 
deverem ser os seis seguintes: 

I) legisla~ao especifica de ga
rantia ao cooperativismo; 

2) organismo ou organismos 
oficiais consagrados ao estudo 
da doutrina e da ac~ao coope
rativa; 

3) forma.yao cooperativa: de 
di rigentes e tecnicos, isto e, 
de «quadros cooperativos», e 
dos pr6prios cooperadores (ac
tuais ou potenciais); 

4) rede de servi.yos especia
lizados no apoio jurldico e tec
nico as cooperativas e suas 
unioes e federa.yoes; 

5) fiscaliza.yao oficial da acti-

vidade cooperadora, rio intuito 
declarado exclusivo de obsta r a 
que estas se afastem do con
junto de princlpios que formam 
o que podera chamar-se o 
«ideario cooperativo», entre n6s 
tao persuasivamente advogado 
por Ant6nio Sergio, ou deixa
rcm de acatar as leis do Pais; 

6) adequado financiamento 
do sector cooperativo. 

A actua.yao do INSCOOP, 
que tenho acompanhado de per
to a titulo particular, penso que 
tern sido altamente merit6ria, 
com especial relevo nos doml
nios do estudo, da informa.yao 
e da forma.yao, e tambem no da 
contribui~o para a estrutura
.yao do movimento a nivel na
cional. Os contactos permanen
tes deste servi.yo publico com 
as organiza.yoes cooperativas, e 
designadamente com as federa
tivas e pr6-federativas, que 
~stao representadas no seu 
«Conselho Coordenador», tern 

sido caracterizados pela cordia
lidade e a franqueza. 

Mas e a pr6pria evidencia 
que o IN SCOOP mais nao pode 
fazer do que executar uma poli
tica governamcntal de colabo
ra.yao com o movimento coopc
rativo, e esta continua ainda 
muito Ionge de alcan.yar o am
bito e de produzir os efeitos 
que scriam neccssarios. 

0 Govemo nomeou, ultima
mente, uma comissao para pre
parae a publica~lio do C6digo 
Cooperativo, pois a legisla~iio 

existente sobre o assunto, data 
de 1888. Na sua perspectiva, a 
que linbas mestras devera obe
decer tal C6digo? 

A ideia de compilar e orde
nar a legisla.yao existente sobre 
cooperativas, de a corrigir e 
complctar, atraves da elabora
.yao de urn «C6digo Coopera
tivo», e uma das que pessoal
mente mais aplaudo e que o 
INSCOOP, posso assegura-lo, 
mais convictamente perfilha. 

Foi, por isso, com satisfa.yao 
muito viva que recebeu do Go· 
vemo, do 3.• Governo Consti
tucional, «luz verde» para cons
tituir uma comissao destinada a 
elaborar urn ante-projecto de 
C6digo Cooperativo, Comissao 
esta que ficou constituida por 
tres juristas designados pelo 
INSCOOP e por representantes 
de todos os organismos federa
tivos e pr6-federativos do coo
perativismo portugues actual
mente existentes. 

Sei que a Comissao tern reu
nido e que os trabalhos se en
contram relativamente adianta
dos. A dificuldade principal que 
vai surgir e a que provcm da 
necessidade de conciliar certas 
fo rmas de intervencionismo es
tatal, julgadas indispensaveis no 
actual contexto s6cio-politico 
do Pais (a nao confundir, toda
via, com interferencias), com a 
prcserva.yao do mais escrupu
loso respeito pelos principios 
cooperativos, que impoe a plena 
independencia das cooperativas. 

Trata-se, em suma, de obter 
uma legisla~iio especifica de ga
rantia e apoio ao cooperativis
mo, que a este venha conferir os 

direitos que incontestavelmente 
possui pela sua indole original, 
e lhe evite os cmbara.yos de ter 
que se fundamentar legalmente 
em diplomas gerais sobre as 
socicdades com fins mercantis 
ou as associa.yoes com objecti
vos culturais, bcneficentes ou 
recreativos, nem umas nem 
outras de natureza cooperativa 
no correcto entendimento s6-
cio-politico do termo. Tudo 
esta, portanto, em que, reconhe
cida como e indispensavel que 
seja. a especificidade do fen6-
meno cooperativo, e sem a mi· 
nima inten~ao de procurar do
mina-lo ou desvia-lo, antes se 
propondo mante-lo sempre in
dependente, livre e espontlineo, 
se procure aprovar legisla.yao 
que facilite e ate anime a for
ma~o de novas cooperativas, e 
a estas e tambem as mais anti
gas faculte permanente apoio 
exercido com tanta solicitude 
como discri.yao. 

Nao se trata de modo algum, 
e bern de ver, de submeter a 
autoriza~o previa a funda~o 
de cooperativas, dado que e 
categ6rico imperativo constitu
cional a liberdade de forma~o 
de associa.yoes; pode, porem, 
a:;sim o creio, tratar-se de im
pedir que ostentem o nome in
ternacionalmente prestigiado de 
cooperativa, organiza.yOes que 
nao se pautem estatutariamente 
pelos principios universais do 
cooperativismo, tal como os 
define a Alian~a Cooperativa 
Internacional. 

Jmpoe-se, numa palavra, a 
aprova.yao de urn C6digo Coo
perativo, mas elaborado de for
ma que se proponha somentc 
facilitar a genese e a vida de 
verdadeiras cooperativas e que 
nao pretenda, seja a que titulo 
for, reprimi-las ou espartilha
·las, como acontecia com a le
gisla.yao fascista longamente em 
vigor (e ainda niio totalmente 
revogada) sobre as cooperativas 
agricolas ou com o improvi
sado Decreto que o regime ex
tinto, ja entao nas vascas da 
agonia, ousou fazer incidir so
bre as cooperativas educativas e 
culturais que, considerando-se 
legitimamente ao abrigo do C6-
digo Comercial, estavam a sur-
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A expansiio do mo•·mrento roopno· 
tll'o no 11osso Pat~ trm srdo partu:tt· 
larnrente rele•·ame. como dC'mom· 
tram esti'S dors mapas: o do 
esquerda. refrre a locali:araa e o 
mimero de rooperauras C'XI\tCIII<'I. 
a 11/l'e/ dtstntal. no periodo imt•dia· 
tameme anterior no 15 de A hril dt• 
1974. Apos esta data, o sector f<'l:ll· 

toll IIIII CfC'Scillll'lltO 1101/i>ef. i>l'lll 
pateme no mapa da dirC'IIa, a111IC' 
se assinalam dl' t}lllal modo, a 
localt: ariio e o 111/llll'tO total dt• 
coopl'ratil'os I'm flnais tiC' 1978. 

gir espontancamentc por todo o 
Pais e a lutar pcla liberdade de 
cxpresslio do pensamento. Claro 
esta que sera licito admitir que 
o C6digo defina dctcrminados 
criterios preferenciais que per
milam contrariar em scctorcs 
econ6micos ou em regioes onoc 
porventura venha a rcvclar-~c 
exagerada a prolifera~o de 
cooperativas. a tendcncia p3ra 
a anarquia do movimcnto c 
para a exarceba~o da sua 
inter-concorrcncia. 

Seja como for. a promulga~o 
de um C6digo Cooperativo $era 
o coroamcnto de uma tarcfa de 
grande folego e que exigira b~s
tante tempo ate ser dada por 
concluida, isto admitindo qu1· o 
Governo que sc encontre cntlio 
em funt;oes fa~a seu o projectc 
que o INSCOOP vcnha a aprc-

sentar-lhe com base no cswdo 
e conclusoes da Comissao. 

A cria~o de um Banco Coo· 
perativo surge como outra das 
reivindica~oes do sector. Que 

• pcnsa desse projccto, no actual 
contexto econ6mico? 

Talvez se justifique. por .: 
razao, que va por diante 
ideia de se aprovar uma leg• 
la~lio transit6ria. que resolva :1, 

questoes mais prementes d..: 
adcquat;lio a Constitui~o. nos 
termos de propostas de lei que 
sc sabe tcrcm sido submetidas 
por diversos partidos a comis
sao rcspcctiva da Assembleia 
da Republica. 

A cria~o de urn Banco Coo
perativo e. efectivamente c scm 
a menor duvida, uma velha 
aspira~lio de movimento coope
rativo portugucs. Ainda hA bern 
pouco tempo a exprimiu com 
vigor a reccm-chegada Federa· 

~o Nacional das Caixas de 11 
Credito Agricola Mutuo, reu
nida no Algarve, como unico 
processo eficaz de fugir a tutela 
considerada asfixiante, que a 
Ca ixa Gcral de Depositos faz 
pesar sobrc estas prestimosas 
organizat;oes cooperativas lo-
cais. 

Seria, a meu vcr. a maneira 
mais corrccta de dar solidez 
ao sexto pilar da minha imagi
naria «ponte cooperativa». 

Como organizat;oes tipica
mcnte nlio-lucrativistas, as coo
pcrativas carecem de urn orga
nismo central de credito que se 
destine exclusivamente a servir 
o movimento e olio a realizar 
lucros. Semclhante organismo 
poderia entender, melhor do 
que outros, alheios a dinamica 
do cooperativismo, as necessi
dades espccificas das coopera
tivas no que sc refere as finali
dades dos emprestimos. as ga
rantias, aos prazos de reembolso 
c as taxas de juro, e represen
ta ria por isso mesmo um ex
traordinario fautor de progresso 
do movimento em Portugal. 

0 Banco Cooperativo, para 
cujo capital e evidentemente 
indispensavel que as coopera
tivas concorram. mas que destas 
olio pode exclusivamente depen
der. por carencia de for~a eco
n6mica e capacidade financeira, 
s6 sera uma realidade se se 
obtiver o concurso do Estado, 
do Banco de Portugal, da Banca 
nacionalizada e, porventura, da 
Caixa Geral de Dep6sitos. E s6 
assumira significado coopera
tivo sc surgir como o coroa
mento de urn sistema genuino 
de credito associativo ou mu
tuo, em obcdiencia a principios 
consagrados e com exito com
provado em 5-mbito interna· 
cional. 

Como sou urn optimista inve
tcrado acredito que. a prazo 
mais ou menos breve. teremos 
em Portugal urn Banco Coope· 
rativo, integrado no sector coo
perativo e fortalecedor deste. 
Mas com procuro tambem ser 
realista. reconhe~o que tal cria
t;lio olio estfl a vista e que vai 
scr nccessario aguardar uma 
oportunidade politica mais fa· 
vorflvel do que a actual. 
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Portugal importa presentemente mais 
de trinta mil toneladas de peixe (conge
lado), no valor de alguns milhOes de con
los. Como nao e possivel aurnentar, a curto 
prazo, as capturas de peixe, torna-se neces
sario e urgente, incentivar a piscicultura 
nos rios e nas albufeiras do interior do 
Pais, como uma alternativa que pode ofe
reccr aos portugueses uma parte da sua 
base de alimento. 

De facto, assinalando, num mapa de 
Portugal, os rios, as inumeras barragens 
publicas e as varias centenas de pequenas 
barragens construidas por particulares, ve
rificar-se-a que o Pais possui grandes su
perficies de agua, onde (: possivel incre
mentar a piscicultura. 

As aguas interiores 

Assim, no norte, encontramos muitos 
rios e albufeiras, destacando-se, entre 
outras (Minho, Lima e Vouga) as do rio 
Douro, nas suas rnuitas barragens: Mi
randa do Douro, Picote, Bemposta, Va
leira, Regua, Carrapatelo e Crestuma. 

No centro, existem tambem grandes 
albufeiras no Mondego (Aguieira), no 
Tejo (Belver, Frate! e, proximamente, Al
mourol) e no rio Zezere (Cabril, Bou9i e 
Castelo de Bode). 

Por outro !ado, e segundo os especia
listas, no Nordeste Transmontano, espe
cialmente nos rios Angeira, Ma9is, Sabor 

e Sever, ha grand~s possibilidades de criar 
trutas, enguias, carpas e salmao. 

Esta~oes aquicolas 

Acrescente-se que se encontram ja im
plantadas algumas importantes esta.,:oes de 
piscicultura na zona norte do Pais: a Es
ta.,:ao Aquicola de Vila do Conde, os Pos
to~ Aquicolas de Mon.,:ao e do Marao, a 
Piscicultura Industrial de Paredes de 
Coura, e os viveiros de trutas do Geres 
e de Manteigas, estando o Ministerio da 
Agricultura e Pescas a incentivar o repo
voamemo deste ultimo, com vista a que 
sc passe das actuais 300 toneladas de peixe 
por ano, para mil toneladas anuais. 



A specro de 11111 vtvelfo de 
trmas 110 Posro A quicolo do 
M arifo; a direlra, IIIII recnico 
de rruricultura mostra um, 
exemplar crlado num viveiro. 

No Alentejo e Algarve, a {\rea total 
de 21 mil hectares ocupada pelas albufeiras 
publicas e privadas, encontra-se tambem 
sub-aproveitadas, procedendo-se agora ao 
repovoamento das barragens eom peixe 
pr6prio das {lguas quentes e paradas (como 
o carpa, o achigii e outros peixes). 

Al~m disso, no barlavenio algarvio, 
perto de Portimiio, foi instalado urn posto 
piscieola com trinta tanques de desova, 
cria~o e produ~o. prevendo-se que bre
vcmente se instate urn outro posto no 
Alentejo. 

A cria~ilo de lagostios, trutas e crustaccos 

Entre varios projectos de desenvolvi
mcnto da piscicultura, destaca-se o da 
cria~o do lagostim de {lgua doce, pro
grama a cargo do lnstituto Polit~nieo de 
Vila Real e cujos ensaios, com lagostins 
jA capturados, decorrem no rio Angueira, 
perto de Miranda do Douro, e nos tanques 
da Quinta dos Prados. 

0 mcsmo se passa com as trutas, te~loo,.,..._. 
o Govemo dcmarcado, recentemente, 
zonas de pesca reservada no rio Tudela 
(em Vinhais e Bragan~a), no rio Baceiro 
(Bragan~a), no Mondego e na Ribeira das 
Cortes (do Paul, Covilhii). 

Ao mesmo tempo, estiio a ser instaladas 
algumas explora¢es privadas, como a 
truticultura do Paul e urna industria de 
cria~o de cnguias, perto de Aveiro, desti
nada quasc totalmente ~ exporta~o. 

Ainda nesse sentido, e inserindo-se num 
plano de melhoramento das explora¢es 
piscicolas artesanais eJtistentes no Pals, o 
Instituto Nacional de Investiga~o Agn\ria 
c a Coopcrativa Agricola do Zambujal 
assinaram urn acordo com vista ~ constru
~o de uma esta~o-piloto para a cultura 
experimental de peixes e de crustaccos no 
viveiro do Vale dos Soeiros, pertencente 
~quela cooperativa. 

Por fim, dcve registar-se o apoio pres
tado por alguns t6cnicos ooruegueses que 
nos tern visitado para difuodir, junto dos 
tecnicos nacionais, as formas de incremen
tar e alargar a piscicultura. a 
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UM tAB ORA TO RIO 
DE RENOME 

MUNDIAL 
Criado em 1946, o Laborat6-

rio Nacional de Engenharia Ci
vil (LNEC) adquiriu, nas tres 
docadas da sua existencia, urn 
renome mundial, confirmado 
pelas encomendas de trabalhos 
que cerca de trinta palses lbe 
fizeram. Nos anos de 1975 e 
1976, por exemplo, o Labora
t6rio encarregou-se de mais de 
60 estudos e consultas, respon
dendo a pedidos provenientes de 
19 paises (entre eles, Venezuela, 
Espanha, Italia, Alemanha Fe
deral, Austria, Arg~lia, Libia, 
Marrocos, etc.). 

Modelo modo pelo LNEC para 
estudo da resisu!ncia ami-sismica de 
11111 ed/ficio a construir em Caracas 
(Venezuela). 

Os t6cnicos do LNEC tcm-se 
dedicado a actividades de inves
tiga~ao nos varios campos da 
engenharia civil: constru~o ci
vil (respeitante a edificios, es
colas, equipamentos sociais e 
planeamento urbanistico); in
fra-cstruturas de produ~iio in
dustrial (fabricas, reservat6rios 
e condutas); infra-estruturas de 
produ~ao agricola (obras de 
rega, estudos de solos e edifi
cios agricolas); e em ensaios de 
materiais, elementos e compo
nentes, projectos e execu~o de 
obras. 

Numa perspectiva de especia
liza~iio ligada a promo~ao pro
fissional e ao ensino, os vflrios 
departamentos do LNEC man-

tern ainda uma estreita colabo
ra~o com outras entidades ofi
ciais e privadas que desenvol
vem este ramo da tecnologia. 

Corn csta multiplicidade de 
a~oes, o Laborat6rio - que 
emprega mais de mil trabalha
dores - afirmou-se como urn 
importante centro de investiga
~o a nivel nacional e inter
nacional, tendo reunido urn 
importante conjunto de inves
tigadores, especialistas, experi
mcntadores e outros t&nicos, 
muitos dos quais sao hoje con
siderados peritos mundiais na 
sua especialidade. 

Os paises clientes 

0 Brasil, urn dos melhores 
clientes do Laborat6rio, enco
mendou mais de uma dezena 
de trabalhos relacionados com 
a regulariza~o do rio Paraiba 
e com a barragem de ltaipu 
(na fronteira com o Paraguai), 
que em 1982 serfl. a maior bar
ragem hidroel~ctrica do mundo. 

Recentemente, alguns tecni
cos do LNEC deslocaram-se a 
Formosa (para realizar ensaios 
de meclnica de rochas com 
vista a central hidroel&trica de 
Mingtan, conforme noticiamos 
em numero anterior), a Turquia 
(ensaios de corte e deslizamento 
de rochas nos trabalhos da bar
ragcm de Aslantas) e a fron
teira do Paraguai com a Argen
tina (para estudos de an(llise de 
terrenos da funda~o da barra
gem da Yacireta, no rio Pa
ran(l). 

0 modelo do estuarlo do Tejo 

No que diz respeito a Portugal, 
e para alem da sua participa~o 
em muitas obras nacionais de 
envergadura, saliente-se que os 
t~cnicos de hidraulica do La
borat6rio construiram e man
tern em funcionamento desde a 
d6cada de 60, urn modelo re
duzido do estuario do Tejo. 
Ocupando urn pavilhiio com 
I 50 metros de comprimento e 

Um aspecto do modelo desrinado ao eswdo do estuario do Tejo. 

Entre os novos paises africa
nos de expresao portuguesa, dis
tinguem-sc Angola, que enco
mendou varios projectos de 
estruturas hidraulicas (barra
gens do Gove, da Quimonha, 
do rio Cunene, Cambambe, Ca
panda e Jamba-la-Ira, e do 
aproveitamento do Cacaombo) 
e Mo~mbique, que mandou 
executar trabalhos destinados a 
barragem da Cabora-Bassa, aos 
aproveitamentos de Coromuna 
e de Massingir e aos portos da 
Beira e do Maputo. 

70 de largura, esse modelo des
tina-se a ensaiar a solu~o de 
problemas pnllicos que surjam 
no Tejo, ate ao ano dois mil. 

0 cstudo da hidrodinamica 
do rio - as mar~s. as corren
tes, os volumes das enchentes 
e das vazantes, os canais de na
vega~o. etc. - permitiu con
tribuir para a resolu~ao de 
muitas questoes, como, por 
excmplo, a do alargamcnto do 
cais de Alcantara (80 metros 
para o interior do rio, numa 
extensiio de 1200 metros). 

Actualmente, esta a ultimar
-se urn estudo referente a cons
tru~o de uma zona portuflria 
na Trafaria-Bugio, destinada a 
contentores e gran~is s6lidos, 
obra de envergadura que, em 
raziio das modifica~oes a intro
duzir no regime das correntes, 
das areias e das mar~s. tera por 
eerto influencia decisiva no 
comportamento do estuario do 
Tejo. 

GONSTRUGAO 
DE HABITACOES 

Urn estudo recentemente pu
blicado pelo Minist~rio da 
Habita~o e Obras Publicas 
(MHOP), referente a situa~o 
das constru~oes clandestinas do 
Pais, revelou que havia mais 
de 85 mil fogos nessas condi
~es, em finais de 1977. Os 
distritos de Lisboa, Porto e 
Setubal ocupavam os primeiros 
lugares nesse quadro. Concreta
mente, na capital (com uma 
densidade demogrflfica de nove 
mil habitantes por quil6metro 
quadrado) tinham sido inven
tariadas cerca de nove mil bar
racas e 1200 barracoes, que em 
grande parte se situavarn no 
Vale de Alcantara, perto da 
Cidade Universitaria e na ver
tente nascente, ao Iongo da zona 
ribeirinha. 

0 referido estudo mostrava 
ainda que os concelhos de Lis
boa e Porto, (com seis por cento 
da superficie total do Pais) 
abrangiam urn ter~ da popula
~o nacional e contribuiarn com 
cerca de metade do produto 
intemo bruto (PIB). 

Quareota mil casas em 1979 

Almeida Pina, actual minis
tro da Habita~iio e Obras Pu
blicas, em visita recente ao 
Fundo de Fomento da Habita· 
~o (FFH), afirmou que vao 
ser construldas cerca de 40 mil 
casas no Pais, durante o corren
le ano. Aquclc membro do Go
verno acentuou ainda que niio 
serA possivel «atingir as metas 
de constru~o que seriam ne-



cessflrias, ou seja, 70 a 80 mil 
fogos», em cada ano. 

Na sesiio de apresenta~o das 
actividades do FFH, a que o 
ministro assistiu, os tecnicos do 
Servi~o das Cooperativas de 
Habita~iio subtinharam o se
guinte: existem, de momento, 
terrenos para a constru~o de 
20 mil fogos, cuja execu~o 
esta programada para urn pe· 
riodo de quatro anos; estiio 
adjudicados mais 10 mil fogos 

MODERNO APARELHO 
DE DIAGNOSTICO 

INSTAlADO NO PORTO 
No Centro Medico do Hos

pital da Irmandade da Lapa, 
no Porto, come~u recentemen
te a funcionar o primciro apa
relho de tomografia axial com
putorizada (TAC) instalado no 
nosso Pals, iniciativa que se 
ficou a dever a urn grupo de 
setenta medicos daquela insti· 
tui~o privada. 

Ha vfirios anos que grupos 
de medicos, especialmente neu
ro-cirurgi6es. vinham pedindo 
as entidades oficiais competen
tes que fossem destinadas ver
bas publicas para a compra e 
instala~o de equipamentos 
deste genero nos hospitais. Ape· 
sar do seu elevado pre90, tais 
aparelhos tornam-se rentaveis a 
cuno prazo, nao s6 porque pcr
mitem maior seguran~. como-

ja em projecto; e, finalmente, 
encontram-se mais 3500 fogos 
na fasc de execu~o. 

Os referidos tecnicos real~
ram, por outro !ado, as dificul
dades encontradas na aprova
~o de projcctos, c no finan
ciamento e realiza~o das obras 
de infra-estruturas. 0 FFH, que 
tinha sido for~do a paralisar 
a constru~iio de mais de cinco 
mil fogos (dois mil dos quais 
destinados a cooperativas), foi 

didade e facilidade de diagn6s
tico, para doentes e medicos, 
como, por outro !ado, permitem 
descongestionar as estruturas 
nacionais de saude, que se en
contram muito sobrecarregadas, 
possibilitando a redu~o dos 
tempos de internamento hospi
talar e a diminui~o das con
suhas externas. 

0 que e o TAC? 

Este metodo revolucionArio 
de diagn6stico, jA muito utili
zado noutros pa!ses europeus, 
resulta da jun~ao de sofisti
cados cquipamentos de Raios-X 
e de urn sistema ahamente evo
luido de processamento electr6· 
nico de dados. Dcscoberto em 
1972, na Inglaterra, por urn 
cngenheiro que construiu a rna
quina e por urn medico que a 
aplicou a cllnica, o aparelho 
agora em scrvi~o no Porto e 
dos mais evoluldos da serie, 
permitindo elaborar urn dese-

agora autorizado superiormente 
a contrair urn emprestimo ate 
ao limite maximo de dois mi
lhoes de contos. Acrescente-sc, 
porem, que, segundo o Pro
grama de Investimento e de 
Despesas de Descnvolvimento, 
o FFH previra que em 1979 
seriam investidos cerca de doze 
milhocs de contos (dois milhoes 
dos quais para projectos de 
cooperativas de habita~o). 

nho anat6mico da zona do cor
po estudada, 0 qual e de imc
diato transmitido a urn ecran 
de televislio (que pode ser a 
cores) e que, dcpois de foto
grafado, fica registada na «me
m6ria» do aparelho. 

Concebido inicialmente para 
fazer diagn6sticos ao cerebro, 
os modelos modemos deste 
equipamento prescrutam todo o 
corpo, realizando exames rigo
rosos. As fotografias obtidas 
pelo T AC, most ram, por exem
plo, os ossos do crlineo e as 
cavidadcs interiores do cerebro, 
tornando-~e evidentes os tumo
res, hemorragias e outras le
soes, que absorvem as radia~es 
de forma diferente. 

0 custo de urn exame 

Para se ava1iar da utilidade 
e procura do equipamento em 
causa (que pode trabalhar cer
ca de 60 horas por semana na 
observa~o de 50 doentes), bas-

ta referir que os seus tempos lS 
de servi9o ficaram ja preen
chidos por uns meses, com a 
observa~o de doentcs enviados 
por medicos de todo o Pais. 

0 pre~o de urn exame inte
gral ao co rpo custa cerca de 
15 contos e urn exame simples 
a cab~. cerca de 13 contos. 

REMESSAS 
DE EMIGRANTES 

As remessas em divisas que 
os emigrantes ponugueses en
viaram para o Pais no decurso 
do ano findo, uhrapassaram os 
74 milhoes de contos, montante 
que, comparado com o que foi 
enviado em 1976 (quase 28 mi· 
1hoes de contos), traduz urn 
acrescimo muito considerAvel. 

Apesar da desvaloriza~o des
lizante do escudo poder expli
car, em boa pane, o aumento 
verificado, sera oportuno real
~ar, mais uma ve:z, o notAvel 
contribute dos nossos emigran
tes para a recupera~o da eco
nomia nacional. 
Ah~m dos portugueses resi

dentes em Fran~a. que tradi · 
cionalmcnte ocupam o primeiro 
Iugar no envio de remessas -
mais de 50 por cento do total, 
ou seja, mais de 44 milhoes 
de contos -, outros nucleos de 
emigrantes procedcram a rc
messas importantes: e o caso 
dos residcntes na Alemanha Fe
deral (com 10,6 milhocs de con
tos), nos Estados Unidos (quase 
4,5 milhoes), na Venezuela 
(ccrca de 3,5 milhiics) e na Bel
gica-Luxemburgo (mais de 2,5 
milhoes de contos). 

Saliente-se, por outro !ado, 
que dos 74 milhOcs e 226 mil 
contos enviados para Portugal, 
quase trcs milhoes eram desti· 
nados a Madeira e 679 mil con
tos aos A9ores. 
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HOMENAGEM 
A ANTONIO 

ALEIXO 
0 poeta popular Ant6nio 

foi homenageado na Fa
de Leu·as de Lisboa, 

de uma exposi~o e de 
urn col6quio. A homenagcm 
inscrcvcu-se no ambito das co
memora~oes do so.• aniversario 
do nascimento do pocta e 30.• 
da sua morte. 

Em Vila Real de Santo Ant6-
nio nasceu, no ano de 1899, urn 
homem de g~nio, que scria hoje 
desconhecido se escasso numcro 
de admiradores e amigos nao 
tivesse compilado toda a varie
dade de rimas criadas pela sua 
espantosa veia po~tica de repen-

tista, fazendo-as publicar pela 
primeira vez, em 1943, num 
livro cujo titulo era «Quando 
Come~ a Cantar». 

Falamos de Ant6nio Aleixo, 
que morreu na mis~ria, prati
camente a pedir esmola. Foi te
celao, policia, guardador de re
banhos, servente de pedreiro e, 
mais tarde, emigrou para Fran
~. onde vendia aos compatrio
tas versos em folhas soltas. 
Tendo voltado ao Algarve, re'to
mou antigas profissoes e tam
Mm vendeu lotaria, caotou 
em tabemas, feiras e arraiais, 
ac:ompanhando-se tt guitarra, 
para sustentar a familia. Quase 
analfabeto, pois aprendeu a ler 
e esc:rever jfl muito tarde, quan
do doente em Coimbra, temos 
que concordar que o seu caso e 
singular, pelo sentido de obser
va~o inteligente e perspicaz, 
pelo cunho filos6fico maoifes
tado nas suas quadras que sao, 
no g~nero rcpentista, das me
lhores que se podem ler em 
lingua portuguesa. 

0 «Auto da Vida c da Mor
te», o «Auto do Ti Joaquim» 
e o «Auto do Curandeiro» -
todos eles representados hoje 
por diversos grupos de teatro 
amador e profissional -, escri
tos A maneira de Gil Vicente, 
sao casos que dao que pensar 
ao nivel aa espontaneidade, se 
nos lembrarmos que o primeiro 
destes autos foi escrito antes de 
Ant6nio Aleixo ter visto repre
sentar o grande mestre renas
centista da dramaturgia portu
gucsa. Considerando a adversi
dade da vida de Ant6nio Aleixo 
e a eireunstAncia de ter vivido 
em ambiente de exiguidade cul
tural c humana, nao e de estra
nha r que o sofrimento seja o 
tema base dos seus versos, sendo 
de real~ar. por outro !ado, o 
facto da sua obra se ter guin
dado ao nlvel de perfei~o que 
atingiu. Recordemos algumas 
das suas quadras: 

calai-vos que pode o povo 
querer urn mundo novo a ~rio. 

Contigo em contradi~o 
pode estar urn grande amigo; 
duvido mais dos que estao 
sempre de acordo contigo. 

ESCRITORES 
PORTUGUESES 

ESTUDADOS 
NOS EUA 

Jorge de 
A revista «World Literature 

Today», editada pela Univer
sidade de Oklahoma (EUA}, 
publicou uma s~rie de estudos 
dedicados tis obras de Fernando 
Pessoa, Jorge de Sena e de 
outros autores portugueses con
temporaneos. «0 legado de Fer
nando Pessoa - a cPresen~» 
e OS que vieram depois» e 0 

titulo do artigo que Alexan
drino Severino dedica a con
troversa personalidade literflria 
do pocta dos heter6nimos. «ln
trodu~ao a pocsia de Jorge de 
Sena - urn exorcista prodigio
so», texto assinado por Frede
rick Williams, e outro dos estu
dos inseridos no capitulo dedi
cado a Portugal. 

A mesma revista publica 
ainda criticas a obras de Ca rlos 
de Oliveira, Maria Velho da 
Costa, Maria Alzira Seixo, Ale
xandre Pinheiro Torres e Dinis 
Machado. 

0 ineditismo desta iniciativa 
Sci que pare~o urn ladrao.. . da rcvista «World Literature 
Mas ha muitos que eu conhe~o Today» reside no facto de ser 
que, sem parecer o que sao, 
sao aquilo que eu pare~o. 

V6s que lfl do vosso imperio 
prometeis urn mundo novo, 

esta a primeira vez que, no 
estrangeiro, a literatura portu
guesa aparece como sec~o au
t6noma de uma publica~o 

especializada. 

Uma expos1~ao sobre a ce
lebre companhia «Rosas e Bra
sao» marcou a abcrtura do 
recem-criado Museu do Teatro 
que, assim, iniciou as suas acti
vidades. 

A referida exposi~o, orgaoi
zada pclo crltico e historiador 
teatral Vitor Pavao dos Santos, 
estara patente ate ao fim de Ju
nho pr6ximo numa das galerias 
do Museu do Trajo, em Lisboa. 

Conhecida primeiro pelo 
nome de «Sociedade de Artistas 
Dramflticos», a companhia «Ro
sas e Brasiio» integrou, no fim 
do seculo passado, alguns dos 
actores mais prestigiados da 
epoca, nomeadamente Joao 
Rosa, Eduardo Brasao, Augusto 
Rosa, Virginia e Rosa Damas
c:eno. 

Durante os 18 anos em que 
ocupou o palco do Teatro Na
cional D. Maria II, de 1880 a 
1897, a companhia deu mais de 
2.500 espectflculos, represen
tando cerca de 90 pe~s. de 
autores nacionais e estrangeiros. 

0 autor nacional mais repre
sentado pelo grupo - mais, ate, 
que o pr6prio Almeida Garrett 
- foi D. Joao da Omara, cujas 
obras teatrais fizeram furor ao 
tempo, particularmente as pe~s 

«Aicacer-Kibir», cOs Velhos», 
«A Triste Viuvinha», «D. Afon
so VI» e «0 PAntano». Entre o 
report6rio assinado por autores 
estrangeiros, os grandes !xitos 
da companhia foram obtidos 
com duas pe~s do imortal 
Shakespeare, «Hamlet» e cOthe
lo». 

• 

Eduardo Brasllo, Virginia, Joao 
Rosa, Augusto Rosa e Rosa Damas
ceno. retratados em diversas peras 
da epoca; ao centro, A ugusto_Rosa 
desempenhando um dos pape1s que 
0 celebrizaram; em baixo. um dese
nho de Rafael Bordalo Pinheiro 
dedicado a um dos quadros da pera 
11Guerra em Tempo de Paz», de 
Franz von Scllonthau, e o actor 
Eduardo Brasiio numa das suas 
interpretatoes. 

Al~m de cartazes e caricatu
ras feitas por Rafael Bordalo 
Pinheiro, grande amigo da com
panhia «Rosas e Brasiio», a re
ferida exposi9ao reUoe uma se
rie de adere~s e esbo~os de 
cenflrios, alem de retratos dos 
principais actores da compa
nhia, pintados por C~lumbano, 
Carlos Reis e Ant6mo Rama-
lho. . 

0 Museu do Teatro va1, en-
tretanto, organizar urn ciclo de 
conferencias sobre o teatro da
quela epoca. 

Como afirmou Vltor Pavao 
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dos Santos, na apreseota~o 
desta exposi~o, cpreservar o 
passado do tcatr~, guardar-.lhe 
os vestigios (tra)OS e mu1tas 
outras coisas) e dever de quem 
zela pela cultura, ajudando a 
derrotar o esquecimento que 
sempre ronda a mais viva e 
efemera das artes». Nesta pers
pectiva, 0 Museu «aguarda doa
¢es, dep6sitos ou outras D_loda
lidades, atraves das qua1s as 
suas colec~oes possam acolher 
especies teatrais que nele serao 
conservadas, expostas e estu
dadas».• 
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Portugal Hoje 
DESPORTO 

A jormoriio desportivo do mjiuwa e 
do ;uventude tem sido, oo Iongo dos 
o11os, umo dos preomparoes domi· 
110111es do Gituislo Clube Portugues; 
ao centro, a priml'ira equipa de 
gimistica formada 110 clube. 

Esta consagrada agremia~o 
desportiva notabilizou-se, atra· 
ves dos anos, pela introdu~ao e 
divulgaylio no Pals de diversas 
modalidades desportivas - ini
cialmente apenas praticadas por 
uma elite abastada, atralda pelo 
«dandysmo» ingles do princlpio 
do seculo e pela imagem do 
«sportsman» -, que foram pro
gressivamente conhecendo uma 
popularidade crescente, toman
do o GCP amplamente frequen
tado. 

0 clube, que actualmente tern 
as suas instala~oes nas Amo
reiras, comeyou a funcionar na 
Carreirinha do Socorro, de onde 
depois transitou para a Rua 
Serpa PiJliO, sede em que se 
viveram os melhores momentos 
da colectividade. 

Luis da Costa foi urn dos seus 
maiores oomes de sempre: pio
neiro da pratica da ginAstica no 

clube, conseguiu impor esta 
modalidade, fazendo do GCP o 
local preferido por muitos dos 
melhores ginastas portugueses. 
Os pesos e halteres foram outra 
modalidade que alcan~ou gran
de relevo e proporcionou ines
queciveis exitos, que ainda hoje 
se destacam a letras de ouro na 
hist6ria, jA longa, do GCP. 

No raguebi, o GinAsio che
gou a possuir uma das melho
res equipas de todos os tempos 
- comandada por esse despor
tista extraordinario que se cha
ma Xavier Araujo - , arras
lando multid<>es apaixonadas 
pcla entao ins61ita modalidade. 
Como curiosidade, realyamos 
ainda a pratica do portugue
sissimo «jogo do pau», em que 
o GinAsio, como e uso dizer-se, 
«deu cartas», atraves de figuras 

104° ANIVERSARIO 
DO GINASIO CLUBE 

PORTUGUES 
0 Ginaslo Clube Portugues comemorou os seus 104 anos de 

existencia com varias a'c:tiv idades de Ambito social e desportivo, 
e prometeu que os festejos relativos ao seu lOS.• aniversario 
serio marcados por um conjunto de importantes in:iciativas. 

inesqueclveis, como o profes
sor Ant6nio Lapa e o «Saloio 
do Zambujal», que foram cele
bres na epoca. 

Entre as diversas personali
dades de relevo que passaram 
pclo GinAsio, citamos o almi
rante Gago Coutinho, gl6ria da 
navega~o aerea nacional, que, 
durante anos, nele pra ticou gi
nastica. 

Associando-se :\s comemora
~oes deste 104.• aniversfl rio do 
GCP. os Bombeiros VoluntArios 
de Campo de Ourique e a Fe
dera~o das Colectividadcs de 
Cultura e Recrcio cntregaram 
ao clube duas medalhas dedi
cadas :\ efemeride. Tambem o 
Comite Olimpico Portugues dc
cidiu, igualmente, propor a atri-

A ocwol sede do GCP, em Lisboo. 

bui~o de uma condecora~o 
ao GinAsio Clube Portugues, 
pcla mcrit6ria actividade que 
csta institui~o tern vindo a 
desenvolver, desde hfl mais de 
urn seculo, no nosso Pais. 
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CICLISMO 
«VOLTA 79» 

Guimaraes e Agueda sao 
duas das localidades escolhidas 
para o final de etapas da «41.• 
Volta a Portugal em Bicicleta». 
A «Volta» passara por Guirna
raes pela 16.• vez desde que, 
ern 1935, a cidade acolheu pela 
prirneira vez a caravana. Por 
seu !ado, Agueda foi o ano pas
sado o ponto em que terminou 
a competi~o e este · ano vai, 
pois, voltar a receber os ciclis
tas, o que acontecerfl pela sexta 
vez. 

Recorde-se que o final da 
«Volta-79» estfl jfl marcado para 
Louie, existindo a certeza so
bre conclusoes de etapas em 
localidades como Seia, Covi
lha (ou Penhas da SaUde) e 
Gouveia. 

A prova efectua-se entre os 
dias 3 ou 4 de Agosto pr6ximo 
e 15 do mesrno roes. 

HIPISMO 
CAVALEIROS 

PORTUGUESES 
TRIUNFAM 

NO ESTRANGEIRO 
Perante urna quebra da acti

vidade no calendflrio nacional 
da modalidade, alguns cava
leiros portugueses optararn pela 
sua permanencia no estrangeiro, 
onde tern participado em diver
sos concursos. Recentemente, 
ern Madrid, dois cavaleiros co
Jherarn tri unfos, sen do de des
tacar que as provas em que 
tomaram parte estavam integra
das na prepara9ao de conjuntos 
espanh6is para os pr6ximos Jo
gos Olirnpicos. Com efeito, 
Francisco Caldeira, montando o 
«Hening», venceu a prova de 
«barrage», o mesmo sucedendo 
a Gouveia da Costa, no cavalo 
«Serranito». Por outro !ado, 
Malta da Costa classificou-se 
ern 4.• Iugar, na prova de po
tencia do Concurso Hlpico In
ternacional de Antuerpia (Bel
gica), montando o «Ecausse-

villais». Os cavaleiros portu
gueses continuam, assim, a ter 
actua9oes de relevo em compe
ti9oes alem-fronteiras, sendo de 
assinalar o interesse de que tal 
facto se reveste para o nosso 
Pais, com vista a participa~o 
dos desportistas nacionais nos 
Jogos Olimpicos de 1980, onde, 
em tempos nao muito remotos, 
Portugal jfl conquistou meda
lhas de bronze na especialidade. 

TIRO AO VOO: 
UMA VIlORIA PARA 

ARMANDO MARQUES 

0 atirador portugues Ar: 
mando Marques foi o vencedor 
do Campeonato Internacional 
de Tiro ao Voo, que se realizou 
em Valencia (Espanha). 

Armando Marques obteve a 
vit6ria numa finalissima com 
dois atiradores espanh6is, de
pois de ter acertado sucessiva
mente nos primeiros viote pfls
saros. 0 nosso representaote 
terminou com a pontua9ao de 
34 em 34, seguido de Rico Valle 
com 33/ 34 e de Carlos Lopez 
Breton com 23/24. 

A prova contou com a parti
cipa~o de 320 atiradores, re
presentaodo Portugal, Espanha, 
Itfllia, Fran~ e Estados Uoidos. 
Para Armando Marques esta vi-

.. 
0 «Futebol Clube do Porto» conquistou, pela setirna vez, o 

titulo de carnpeao nacional de juniores, ao derrotar a equipa do 
Espinho por 4-1, no jogo da ultima jornada da fase final. 

t6ria nao deixara de constituir 
natural incentivo, tendo em vis
ta, sobretudo, a sua participa~o 
nas pr6ximas Olimpiadas. 

ATLETISMO: 
BENFICA TRIUNFOU 
NA VOLTA A VI GO 

Ao triunfar, pela terceira vez 
consecutiva, na «Volta a Vigo» 
(Espanha), Q- Benfica arrebatou, 
definitivamente, o valioso tro
feu destinado a equipa que Ia
grasse obter tres exitos conse
cutivos ou cinco alternados 
nesta prova. Desta feita, os 
atletas «encarnados» nao tive
ram dificuldades em assegurar 
a vit6ria, ate porque o seu 
adversario foi a equipa do F. C. 
do Porto, muito animosa, mas 
sem competividade suficiente 
para obstar a superioridade dos 
lisboetas. 

Recorde-se que a primeira vi
t6ria do Benfica foi alcan-
9ada em t'$77, ano em que os 
«flguias» foram convidados a 
participar por intermedio do 
jornalista espanhol Alfonso Po
sada Sanchez. 

A estafeta do Benfica foi in
tegrada pelos atletas Victor R i
beiro, Cida1io Caetano, Vasco 
Pereira, Jose Abreu, Celso Pinto 
e Tavares da Silva, tendo co
berto o percurso no tempo de 

59 minutos e 8,2 segundos, isto 
e, com mais de urn minuto de 
vantagem sobre a equipa do 
F. C. do Porto, e ainda maior 
vantagem sobre o jovem con
junto do Celta de Vigo, que 
registou 1 h. 53,2 s. Participa
ram na prova 26 equipas, no 
total, tendo o publico presente 
manifestado o seu habitual en
tusiasmo. 

HOQUEI EM PA TINS 
CAMPEONATO 
DA II DIVISAO 

0 «Sport Alenquer e Ben
fica» sagrou-se campeao de h6-
quei em patios no regional da 
II Divisao, em final disputada 
em Vila Franca de Xira, peran
te o Vilafranquense. 

Embora as duas equipas te
nham terminado em igualdade 
de pontos, o titulo foi conquis
tado pelo «Alenquer e Ben
fica» por usufruir de vantagem 
no «goal-average». De qualquer 
dos modos, desde hfl muito 
tempo que se sabia que o cam
peao s6 poderia ser urn destes 
dois contendores. De resto, pela 
prova final efectuada, podera 
afirmar-se que o titulo assenta 
perfeitamente ao clube de Alen
quer, o qual, nesta epoca, refor
~ra os seus efectivos precisa
mente com esse intuito. 
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20 UNIVERSIDADE 
DO ALGARVE 

A lei que cria a Universi
dade do Algarve foi ja publi
cada no «Diario da Republica». 
0 diploma, aprovado na Assem
bleia da Republica, por unani
midade, em Janeiro e promul
gado a 5 de Fevereiro passado 
pelo Presidente da Republica, 
estipula que a respectiva co
missao instaladora, ouvida a 
Assembleia Distrital de· Faro, 
apresentara ao MEIC, no prazo 
de urn ano, uma proposta de 
estrutura~ao, instala~o e de 
pianos de cursos. 

A sede da Universidade ficara 
em Faro mas a nova institui9ao 
de ensino superior podera abrir 
estabelecimentos noutras locali
dades do Algarve. 

Nos termos da Lei, a compo
si~o da comisao instaladora 
deve ter em conta a necessidade 
de integra~o e coordena~ao da 
Universidade no plano geral do 
Ensino Superior, bern como as 
necessidades s6cio-econ6micas e 
culturais da regiao, pelo que a 
maioria dos seus elementos de
vera conhecer essa problema
tica. 

OFERTA A 
CAMARA MUNICIPAL 

DE BRAGA 
Uma colec9ao de diversas ar

mas, ta~s. medalhas e quadros, 
de valor material superior a 
500 contos, que pertenceu ao 
bracarense Adolfo Santos da 
Cunha, ja falecido, foi ofere
cida pela familia ao Municipio 
local. A colec~o encontra-se ja 
a guarda do Museu dos Bis
cainhos e sera exposta ao pu
blico a breve prazo. 

UGACOES AEREAS 
ENTRE BRAGANCA 

E LISBOA 
A cidade de Bragan~ passa

ni a ficar a 75 minutos de dis
tancia de Lisboa quando a TAP 
inaugurar, no pr6ximo verao, as 

carreiras tri-semanais entre as 
duas cidades. 

Entretanto, ~ com vista ao 
previsto aumento de trafego, o 
aer6dromo de Bfagan~a vai em 
breve sofrer beneficia~iies, as 
quais incluem a i nstala~ao de 
urn radio-faro!, ilumina~ao de 
pista, constru9ao de uma aero
gare e implanta9ii0 de varios 
servi9os de apoio tecnico. Para 
estudar pormenores relaciona
dos com estas obras, urn grupo 
de tecnicos da Direc~o Geral 
de Aeronautica Civil deslocou
-se recentemente aquela cidade. 

Por outro !ado, o director 
do aer6dromo local revelou que 
foi recentemente contactado 
pela Federa~o das Associa-
9iies Portuguesas de Fran~. 
cujos representantes !he mani
festaram a inten~o de organi
zar em breve voos «charter>> de 
Paris para Portugal, com termi
nal naquela cidade nordestina, 
destinados ao transporte de 
emigrantes transmontanos e in
cluindo, eventualmente, possl
veis grupos turisticos. 

COVILHA: 
AQUISICAO DE TER~ENOS 

PARA URBANIZACOES 
A C!mara Municipal da ci

dade da Covilha recebeu do Es
tado uma comparticipa~o de 
cerca de 31 mil contos para a 
aquisi~o de terrenos destina
dos a fins urbanisticos. 

A area a adquirir pela edili
dade covilhanense e de aproxi
madamente 560 metros quadra
dos, sendo a efectiva~o desta 
medida natural incentivo para 
a resolu~o dos problemas de 
urbaniza~o com que esta ci
dade tern vindo a lutar ultima
mente. 

FIGUEIRA DA FOZ 
EQUIP A DO «NAVAL» 

CONVIDADA PARA 
JOGAR NOS EUA 

A equipa de futebol da <<Asso
cia~o Naval 1.0 de Maio», da 

Completaram-se 80 anos sobre a morte do poeta portale
grense Jose Duro. Nao querendo deixar passar em claro este 
acontecimento, «0 Semeador», Grupo de Trabalho e Ac9iio Cul
tural de Portalegre, promoveu algumas iniciativas tendentes a 
assinalar a efemeride. 

Assim, para alem da edi9ao de urn pequeno folheto biogra
fico sobre o poeta, realizou-se urn col6quio dedicado ao tema 
«Jose Duro, vida e obra», no salao nobre da camara. 

Figueira da Foz, podera vir a 
deslocar-se aos EUA, quando 
terminar o campeonato nacional 
da 3. • divisao, no qual se en
contra actualmente empenhada. 

0 convite para tal digressao 
foi apresentado pela comuni
dade portuguesa de New Bed
ford, Fall River e Bristol, no
meadamente. A estadia da <<fur
rna» do «Naval» naquelas ci
dades norte-americanas devera 
prolongar-se por duas semanas 
e incluir a disputa de desafios 
com equipas locais e com a 
selec~o da «Luso-American 
Soccer Association» (LASA). 

Os membros da comunidade 
portuguesa, autores do convite, 
serao quem ira custear todas as 
despesas de desloca~o e esta
dia, assegurando tambem urn 
«cachet» de 100 contos para 
cada jogo que os figueirenses 
efectuem. 

OBRAS DE 
VALORIZACAO NA 
ZONA TURISTICA 

DE MIRA DE AIRE 
Por iniciativa da Junta de 

Freguesia desta localidade, vao 
principiar os trabalhos de asfal
tamento de toda a zona turls
tica da vila, os quais impor
tarao em mais de dois mil 
contos e apenas serao compar
ticipados na quarta parte pelo 
Municipio de Porto de M6s. A 
restante percentagem do finan
ciamento - mais de milhar e 
meio de contos - sera supor
tada pelos utentes da via pu
blica e dos parques de turismo 
com que confinam. 

Por outro !ado, a Federa9iio 
dos Municipios de Leiria esta a 
proceder a instala9ii0 de pos
tos de ilumina~o publica em 
toda a zona das grutas e ruas 
adjacentes, numa extensao de 



mais de urn quil6metro. A obra, 
or~da em cerca de 1.500 con
tos, valorizarA toda essa zona, 
ja bastante habitada e ondc a 
iniciativa privada se tern mos
trado muito activa, constituindo 
iniciativa de particular interesse 
para a valoriza~ao turistica de 
Mira de Aire. 

PONTE DE LIMA: 
NOVAS PONTES 
mBRE 0 RIO 

DeverA ser inaugurada este 
ano uma nova ponte sobre o 
rio Lima, na vi la de Ponte de 
Lima. Com urn tabuleiro de 
250 metros, a nova ponte com
porta uma faixa de rodagem de 
oito metros de largura e dois 
passeios laterais de dois metros 
cada, destinados ao transi to de 
peoes. 

Uma outra ponte sobre o 
mesmo rio estA a ser construida 
em Lanheses, devendo ficar con
cluida em 1980. Tera um com
primento de 1.200 metros, com 
uma faixa de rodagem de nove 
metros de largo. 

Po.r outro !ado, a velha ponte 
sobre o rio Lima, em Viana do 
Castelo, es!A a sofrer uma ope
ra~ao de «pr6tese», que con
siste na substitui~o de urn dos 
pilares, em tronco de pinheiro, 
por urn novo pilar metAlico. 

«QUEIMA DAS FITAS» 
NO PORTO 

PrAtica tradicional e tida por 
muitos como «passadista», a 
«Queima das Pitas» vai regres
sar a cidade do Porto. De facto, 
tal iniciativa voltara a realizar
-se ja este ano, segundo ficou 
decidido em reuniao das Pa
culdades de Medicina, Psicolo
gia, Letras, Engenharia, Cil:n
cias e ParmAcia da Universi
dade do Porto. 

As festividades terao a dura
~ao de uma semana, incluindo, 
como e tradi~ao, a velha sere
nata, cortejo, sarau, baile de 
gala, garraiada e baile de encer
ramento, havendo ainda outras 

Uma com1ssao formada por representantes dos concelhos da Guarda, Gouveia, Seia, 
Manteigas, Pornos de Algodres, Celorico da Beira, Trancoso e Aguira da Beira e tecnicos 
do Parque Nacional da Serra da Estrela vao estudar a cria~o de uma zona demarcada onde se 
fabrica o celebre «queijo da Serra». 

Esta medida, proposta pelos presidentes dos municipios da Guarda e Gouveia, destina-se 
a combater a especula~o existente na venda tradicional do queijo «Serra», assim como a obstar 
a fabrica~ao industrial, e indiscriminada, do mesmo. 0 resultado do estudo, a realizar proxima
mente, sera analisado na Assembleia Distrital da Guarda. Esta medida talvez obste, por outro 
!ado, a que nao mais se assista a degenerescl:ncia deste produto de antigas tradi~oes e «arte» 
esmerada, quando fabricado a preceito, e cujo paladar provadamente !he da <<honras de primeira 
categoria entre todos os queijos portugueses. 

actividades a cargo de cada 
uma das referidas escolas. 

Porem, desta feita, os organi
zadores manifestarm a inten
~ao de que a «Queima das Pi
tas», embora estreitamente aca
demica, nao constitua expressao 
fechada e elitizante do grupo 
social estudantil, tal como acon
tecia outrora. Esta tomada 
de posi~ao ira contribuir, esta
mos em crer, para dar urn novo 
brilho a esta iniciativa, qui~ 
mais do agrado e simpatia po
pular. 

CONSTRUGAO 
DE NOVA ESCOlA 

NA REGUA 
A escola para o Ensino Se

cundario Un ificado da Regua 
(Tras-os-Montes), actualmente 
em constru~o, deverA entrar 
em funcionamento no ano lec
tivo de 1980/81. 

Com uma capacidade para 
1.350 alunos, campos de jogos e 

urn ginasio coberto, as suas ins
tala~oes sao modelares e admi
tem, a partida, a possibilidade 
de amplia9ao, caso venha a ser 
necessaria. 

A obra, depois de concluida, 
e incluindo todo o equipamento 
necessaria, importara em cerca 
de 100 mil contos. 

JOGOS 
POPUlARES 

TRANSMONTANOS 

Os Jo~s Populares Trans
montanos, ~que foram urn su
cesso ha dois anos, voltarao a 
realizar-se em 1979, constituin
do uma das grandes festas desta 
regiao de ancestrais tradi9oes 
populares. Desta feita terao Iu
gar a 16 de Outubro, data coin
cidente com a reuniao que a 
Comissao para os Assuntos Cul
turais do Conselho da Europa 
realizara em Vila Real. 

0 programa sera, em princi
pia, semelhante aos anteriores, 
com o habitual desfile de <<Zes 
Pereiras», tao caracteristico do 
norte do Pais, seguindo-se, pelo 
dia fora, o combate de bois, a 
corrida de burros, a corrida 
com cantaros a cabe~ e a su
bida ao pau encerado. 

DOIS CINETEATROS 
PARA VIlA REAL 

A cidade transmontana de 
Vila Real , que actualmente nao 
dispoe de uma (mica casa de 
espectaculos, ira ter em fun
cionamento, ainda este ano, 
dois cine-teatros. 

Trata-se do «Teatro Real» 
(antigo Teatro Avenida), que 
abrira em Maio, ap6s obras de 
reconstru9ao, e do novo Teatro 
«D. Dinis», que funcionara a 
partir de Outubro. A iniciativa 
pertence a uma sociedade parti
cular, recentemente formada. 
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22 EMIGRACAO 
EM 1978 

Segundo estatisticas provis6-
rias ja apuradas pelos Servi9os 
de Emigra91io da Secretaria Re
gional dos Assuntos Sociais, 
emigraram legalmente da Re
giao Aut6noma dos A9ores, du
rante o ano de 1978, 4.876 pes
soas. 

A maior percentagem de 
emigrantes destinou-se aos EUA 
(4.097). representando 84,02 por 
cento do fluxo global. Seguiu
-se o Canada (719 pessoas) com 
14.75 por cento. Os restantes 
emigrantes tiveram como des
tino varios paises, com relevo 
para as Bermudas. 

Por ilhas de origem surgem 
S. Miguel (3.029 emigrantes); 
Terceira (902): Faial (224); S. 
Jorge (2 I 0); Santa Maria (204); 
Flores (I I 7): Pi co (I 14); Gra
ciosa (70) e Corvo (6). Verifi
cou-se urn equilibrio relativo 
no que concerne ao sexo: emi
graram 2.472 homens e 2.403 
mulheres. respectivamente. 

JORNADAS 
DE PRODUCAO 

ANIMAL 
Aprofundar os conhecimen

tos dos tecnicos e lavradores 
dos A9ores em questoes rela
cionadas com a genetica e a 
alimenta9ii0 animal, tal foi o 
principal objcctivo das Jorna
das de Produ9iio Animal pro
movidas pelo Instituto Univer
sitario dos A9Qres e que se 
realizaram na llha Terceira. 
Nestas Jornadas. a que esteve 
presente o ministro Vaz Por
tugal , participaram catedraticos 
de veterinaria da Belgiea, Fran-
9a e Espanha e diversos espe
cialistas em questoes de gene
tica e controle de produ9ao. 

A preceder esta iniciativa, 
que decorreu no departamento 
de cicncias agrarias do referido 
Instituto. em Angra do Herois
mo. os catedraticos estrangeiros 
cfcctuaram visitas a varias uni
dades industriais de lacticinios, 
Htbricas de forragens e outros 

sectores de actividade relacio
nados com o dominio pecuario. 

INDUSTRIAUZACAO 
DA CAVhLA 

0 Governo Regional dos 
A9ores, com o apoio tecnico da 
comissao mista luso-norueguesa, 
esta a estudar as possibilidades 
de industrializa9ii0 da cavala, 
atra ves da produ9iio de filetes 
e da fumagem. Com a indus
trializa9ii0 desta especie podera 
ser dado urn grande passo para 
o apoio ao dcscnvolvimento da 
pesca local. uma vez que exis
tcm vultuosos «stocks» de ca
vala nos mares dos A<;:ores. 

0 secretario regional da Agri
cultura e Pescas, Moreira da 
Silva, durante uma sua recente 
visita a Santa Maria, referiu-se 
tambem ao projecto governa
mental de melhoria da frota 
pesqueira da regiiio, atraves da 
compra de barcos, com boas 
caracteristicas, adquiridos pro
vavelmente em Fran9a e a pre-
90S que considerou «niio exa
gerados». 

TWA 
NOS ACORES 

A companhia aerea norte
-americana TWA passou a es
calar novamente os A<;:ores, 
duas vezes por semana. Assim. 
as quartas-feiras utiliza o aero
porto das Lages, e as sextas
-fciras o de Santa Maria. Alem 
destes voos especiais a TWA 
assegura tambem carreiras dia
rias directas dos A9ores para a 
California e vice-versa. 

MADEIRA 

MOVIMENTO 
TIJRISTICO 

0 movimento de turistas na 
Madeira rcgistou nos dois pri
meiros meses deste ano urn 
acn!scimo de 7,5 por cento em 
rela91io a igual periodo do ano 
passado. No que se refere a o ri 
gem e evolw;iio dos fluxos turis
ticos para a regiiio madeirense, 
verifica-se que os residentes na
cionais contribuiram com 13,6 
por cento do total das dormidas 
nos hoteis, verificando-se por
tanto, urn acrescimo de 18,7 por 
cento (50.739 dormidas em 1979 
contra 42.739 em 1978). 

Quanto aos turistas dos pai
ses estrangei ros, salicntam-se os 
do Reino Unido, com 102.026 
dormidas. da Republica Fede
ral da Alemanha. com 68.271. 
da Suecia. com 34.704. da Fran-
93. com 27.474, e da Dina
marca. com 25.891 dormidas. 

PESCA 
DA BALEIA 

A Empresa Baleeira da Ma
deira, que se dedica a ca9a de 
cetaceos. aguarda autoriza9iio 
da Secretaria de Estado das 
Pescas para poder operar com 
dois navios nas aguas madei
renses. Esta proposta, que teve 
ja a anuencia do Govemo Re
gional, surgiu em conscquencia 
do interesse manifestado por 
urn grupo de invcstidores cs
trangeiros que, conforme refe
rimos em numero anterior, 
descjam associar-se aquela em
prcsa madei rense, at raves da 
constitui9ii0 de uma nova socie
dade, na qual teriam uma parti
ci pa9iio de 49 por cento do 
capital. 

0 unico problema reside na 
transferencia de dois navios, 
que actualmente navcgam com 
pavilhao das Honduras, c cujo 
afretamcnto carece de prcvta 
autoriza91io do Governo portu
gues. 

A fim de aumentar a opcra
cionalidae dos navios, a Em
presa Baleeira da Madeira pro
pos as entidades governamentais 
o aumento das aguas em que e 

concessionaria, das 6 para a' 
18 milhas. 

CRIACAO DA 
CASA DA CUL TIJRA 

DA MADEIRA 
Por Decrcto Rcgulamentar 

Regional publicado no «Diario 
da Republica», foi criada a 
Casa da Cultura da Madeira 
(CCM), com a inten9iio de fo
mcntar «uma cultura autoctone 
de raiz insular» c tambem a 
«promo9iio, a todos os niveis, 
do homem madeirense». A 
CCM, que tern a sua sede no 
Funchal e exercera a sua acti 
vidade em toda a Regiiio Auto
noma, podera abrir delega9oes 
no territ6rio portuguese estran
gei ro, ficando na dependencia 
do Governo Regional da Ma
deira, por intermedio da Secre
taria Regional da Educa9iio c 
Cultura. 

0 presidente da CCM e no
meado pelo Governo Regional. 
sendo personalidade de reco
nhecido merito no dominio da 
cultura madei rense. 

CRIACAO 
DO 

INSTITIJTO 
DO VINHO 

0 «Diario da Republica» pu
blicou o Decreto Regional 
n.• 7{79/M, da Assembleia Re
gional da Madeira, que cria o 
Instituto do Vinho da Madeira 
(IVM). Este novo organismo 
tera as fun9oes que ate ao pre
sente vinham scndo dcsempe
nhadas na regiiio autonoma da 
Madeira pcla Junta Nacional 
do Vinho c a Administra9ii0-
-Gcral do A~ucar c do Alcool, 
cuja transferencia de atribui-
95es e competencia e igualmentc 
anunciada no mesmo «Diario 
da Republica». atraves do De
creto-Lei n.• 75{79, da Presi
dencia do Consclho de Minis
tros e Ministerio do Comercio 
e Turismo. 





ELY AS 
A funda~o de Elvas e atri

buida aos romanos, cuja pre
sen~ sc encontra assinalada por 
inumeros vestigios. Conquistada 
aos Mouros por Afonso Hen
riques, em 1116, seria perdida 
ainda uma vez e, por fim , defi
mttvamente rccuperada em 
1230, por D. Sancho II, o qual 
lhe concedeu Coral, mais tarde 
confirmado por D. Manuel I, 
em 1507. Cinco a nos depois, 
o mesmo rei outorgou-lhe (oral 
novo. 

Cenfuio das Cortes convoca
das por D. Pedro I em 1361 , 
Elvas foi ainda sede de uma 
diocese, extinta no seguimento 
de desinteligcncias ocorridas, na 
Sc local, entre o bispo e o 
dciio, incidente que ficou cele
bre e que viria a inspirar o 
poema her6ico e satirico «0 
Hissope», da autoria de Cruz 
c Silva. Nesta cidade verifica
ram-se ainda alguns dos acon
tccimentos mais importantes 
que tiveram Iugar quando da 
Guerra de Restaura~o, que 
pl)s fim a domina~o cspanhola 
em Portugal, com particular 
rcalce para a chamada batalha 
das Linhas de Elvas. 

Cerco e Batalha 
das Linhas de Elvas 

A 15 de Outubro de 1658, urn 
excrcito espanhol comandado 

por D. Luis de Haro, acampava 
na fronteira, pr6ximo do Caia. 
Compunham este cxercito 14 
mil homens de infantaria, 5 mil 
de cavalaria e unidades de arti
lharia. Ap6s uma serie de pe
qucnas operar;Qcs. os castelha
nos ocuparam duas colinas 
junto a Elvas, a do Convento 
de S. Francisco c a da Gra~a. 
iniciando dai o bombardeamen-

to sistematico da cidade, ao 
mesmo tempo que, em seu re
dor, iam levantando linhas for
llficadas. de modo a cercarem
-na por completo. 

0 bombardeamento causou 
grande panico entre os sitiados, 
nomeadamente junto da popu
la~o civil, tcndo-se verificado 
pcsadas baixas. 0 cerco, e as 
carcncias dele resuhantes para 
os sitiados eausaram, como niio 
podia deixar de ser, o apareci-



mcnto das calamidadcs cl:issi
cas e entre todas. a da peste. 
Esta chegou a dizimar, entre a 
popula~iio e os soldados portu
gueses. mais de 300 pcssoas por 
dia. 0 governador da cidade de 
Elvas, D. Sancho Manuel, viu
-se, portanto, na necessidadc de 
pcdir rcfor~os urgentes e, no 
conselho reunido pela rainha 
regente para estudar esse pe
dido, ponderou-se do pcrigo 
que representaria a qucda de 
Elvas nas miios da coroa cspa
nhola. £ de salientar, a prop6-
sito, o parecer do marques de 
Nisa, que se tera revelado deci
sivo: «0 socorro de Elvas niio 

D. Antonio Luis de Meneses, conde de 
Camanhede e comandame das tropas de 
sororro na dedsiva Batalha das Lin has 
de Elvas; a direila, o tiniro retrato que 
se conhece do general Andre de A lbu
querque, mestre-de-rompo das forras 
ponuguesas, que morreu no campo de 
bata/ha. 

sofria a menor dilata~o, por
que o pcrigo em que estava 
aquela pra~ era iminente e. 
perdida, nem ficava outra de
fesa a provincia do Alentejo. 
nem os povos teriam animo 
para outra oposi~iio», escreveu 
aquele conselheiro. 

Todavia, em fins de Dezem
bro a situa~o da pra~ era 
ainda mais aflitiva, pois dos 
II mil soldados que constituiam 
a sua guarni~o. no inicio do 
cerco, niio havia mil que apre
sentassem condi9oes de pegar 
em armas. Entretanto, o conde 
de Cantanhede, D. Antonio 
Luis de Meneses, reuniu em 

Estremoz urn exercito de so
corro, que parti u a I I de Ja
neiro de 1659, levando como 
mestre-de-campo o general An
dre de Albuquerque. Esse exer
cito ocupou posi~oes perto da 
cidade e, 'fo dia I 4 do mcsmo 
mcs, ataco~ as tropas c as forti
fica~oes espanholas, obtendo 
cxito completo. A pra~ foi 
socorrida e o exercito espanhol 
rctirou tao rapidamente quanto 
tinha surgido. de tal ordem que 
o seu comandante, o general 
D. Luis de Haro, deixou cair 
em poder dos portugueses todos 
os scus documentos, inclusive 
os de caracter confidencial. 

Cape/a de S. Jotge ou de Samo 
A moro, edificodo paro romemorar 
a Batalha das Llnhas de £/vas; em 
baixo, uma ligua{one da epoca, 
rejerente OQIIefe COI!/T0/110 mififar. 

0 Santuario e os ex-votos 

Quem vern a Elvas, depois de 
passar por Vila Ooim, come~a 
imediatamentc a vislumbrar o 



£/vas: vista gem/ tla dtlacle; c•m baixo, quatm imagens mracteri.wicas da regiiio, dommemando aspectos do faldore c• tic• ac1Mtlodes anesanais. 



de promessa feita por alguem 
que, reza a lenda, foi curado 
de pertinaz molestia de audi
~o. 

e ncste parque de mata fron
dosa que se realizam todos os 
anos as fcstas da cidade, qui~a 
as mais genuinas deste Alto 
Alentejo. 

Entremos na cidade .. 

Estrada acima, passando pela 
Quinta do Bispo, podemos de
ter-nos no Jardim Publico, con
junto de maravilhoso colorido 
e local de reman~oso descanso. 
Finalmente, estamos na cidade, 
depois de termos cruzado o via
duto abcrto nas muralhas, unica 
mutila~o existente no tra~do 
original. 

Niio estaremos numa urbe de 
largas avenidas, predios alta
nei ros, ruas desmedidas. Niio. 
Elvas niio c isso! Trala-se de 
urn velho burgo, tradicional
mcntc caiado de fresco, apresen
tando-nos algumas ruas ladea
das por vasos com flores colo
ridas, d ispostos junto das ja
nclas tcrrcas e portas das casas. 

Podcrcmos contemplar a 
Fonte dos Cavaleiros, pcque
nina, com a sua minuscula es
tatua cquestre evoeando o bra
ziio da cidade. Contudo, quando 
se repa ra bern nas ruas, nas 
esquinas, encontram-se variados 
motivos de curiosidade: urn 
«passo», urn nicho de «santi
nho», urn tro~o de muralha, 
uma poterna, uma casa sola
renga, urn palacio, outro bra
zao. uma capela ou uma igreja. 
Em suma, mil evoca9oes. mil 
hist6rias, da lenda, da tradi~o. 
que os mais velhos ainda sabem 
contar ... 

Passcmos a rua da Cadeia, 
Ia sc vera a torre da antiga 
muralha, solitaria, esguia, na 
nudez das suas pedras seculares. 

Depois a se, templo grandioso, 
de marmores rendilhados. Visi
temos, em seguida, a igreja das 
Freiras, de planta octogonal, 
unica no seu gcnero, com a 
cupula forrada de azulejos. 
Mesmo junto a ela, esta o Pe
lourinho, a atestar da rude e 
!era justi~ de outros tempos, 
e que hoje, felizmente, e apenas 
original «ex-libris» da cidade; 
urn pouco mais acima encon
tramos a singela igreja da Alca
~ova. 

Uma visita ao castelo 

Mais uns PllSSOs e estaremos 
no Castelo, com a sua pra~a 
de armas, ameias, seteiras, ba-

Fame dos Cavaleiros; 
pelo11rinho do ddade. 

Facllada principal do Se e/vense. 

luartes e torre de menagem, e 
que e; por si s6, autentica li9iio 
de Hist6ria viva, de onde, alem 
de tudo o mais, se avista urn 
panorama deslumbrante que 
abrange terras de Espanha, a 
imensa planicie, gesta do esfor-
90 humano que faz fertil uma 
terra quantas vezes infiel ao 
esfor90 do her6i ignorado, que 
e o trabalhador rural do Alen
tejo. Ai, certamente que nos 
acudiram a mcm6ria feitos de 
armas: nomeadamente a guerra 



de independcncia e a batalha 
das Linhas de Elvas, que ja 
tivemos ocasiao de evocar. 

Nao obstante, deso;:amos urn 
pouco. Passemos pela Casa das 
Barcas, antigo e curioso esta
leiro do Ca ia e do Guadiana, 
onde durante muito tempo fun
cionou o teatro de Elvas. por 
onde passaram algumas cele
bridades da arte de Talma, na
cionais e estrangeiras. Saliente
-se, a prop6sito, que o elvense 
tern sido, tradicionalmente, urn 
amador de teatro, tendo orga
nizado agrupamentos amadores 
que, no scu tempo, fizeram 
carreira. 

Visitemos depois a Capelinha 
da Scnhora da Conceio;:iio, onde 
a beleza da imagem do mesmo 
nome nos fara reter por alguns 
momentos o passeio. E, ai, mais 
uma vez, a lcnda torna a falar: 
diz ela que ao seu escultor 
mandou o rei cortar as maos, 
para que niio fizesse outra! ... 
Estranha forma de render ho
menagem ao artista! 

Dcsloquemo-nos urn pouco 
mais dentro da cidade, de modo 
a visitar a igreja de S. Domin
gos, onde podemos apreciar urn 
belissimo altar-mor. Temos, a 
seguir, alem dos «passos» que 
pululam por toda a cidade, 
carinhosamente conservados, a 
bela igreja dos Terceiros e, en
fim, os brazoes, pedras d'armas, 
casas solarengas, o majestoso 
palacio Episcopal e o Forte de 
Santa Luzia. Por ultimo, deve
mos referir o Museu e a Biblio
teca Publica, de valioso patri
m6nio. 

U m aspecto do castelo. vendo-se, ao 
fitndo, lt'ffOS de Espanha. 

A mesa do Elvcnsc 

Nesta breve visita niio po
demos esquecer algumas espc
cialidadcs da gastronomia el
vense, bern acompanhadas pelo 
piio caseiro, de saboroso pala
dar, e pelo vinho tinto de 
«Borba». o melhor que a roda 
do sol cobre nestas paragens. 
Condimentos necessarios para 
«adubar» o born «paio», a bela 
«presinha» de carne de porco 
temperada e, no fim, o regalo 
que 6 o delicioso bolo elvense 
«cericaia», piteu que s6 Elvas 
tern o condiio e o segredo de 
saber cozinhar como convem. 

R omaria do Scnhor J esus 
da r•icdadc 

e Fcira de S. Mateus 

Conhecer a cidade de Elvas e 
niio ter assistido A romaria do 
Scnhor Jesus da Piedade e A 
Fcira de S. Mateus. quer-nos 
parecer que e ficar com conhe
cimento «vesgo» de uma reali
dade cultural, social e econ6-
mica. 

Siio fcstejos do mais puro 
«sabor popular», afiano;:am a l
guns. J ulgamos que se deve des
contar nlgum bairrismo a «for
mula», pois outros festejos, de 
outras tcrras, niio teriio menor 
«sabor popular». De qualquer 
maneira, estes festejos consti
tuiram sempre uma pausa justa 
no pesado calendario das tare
Cas do campo. para uma popu
lao;:ao cssencialmente rural. 

Pausa aproveitada. tradicio
nalmentc, para «acerto de con
tas», reabastecimcnto familiar e 
substituio;:ao de a lfaias e apetre
chos agrlcolas, assim como para 
aligeirar o esplrito em folgue
dos e descantes, cujo mote po-

0 alpendre de entrada do edijido 
da Biblioteca Municipal e Muse11 
Arquealog•co. 

pular ficou conhccido ate aos 
nossos dias: 

Eu hci-de dar ao Menino 
Uma fita p'r6 chapeu 
P'ra qu'o Menino me de 
Urn Iindo olhar como o leu ... 

lnicialmcnte de ambito estri
tamente rcligioso e regional, os 
fcstejos em honra do Senhor 
Jesus da Piedade e da Feira de 



S. Mateus ganharam com o peso 
da trad i~ao, a valoriza~ao de 
muitas das suas caracteristicas 
hist6ricas e a moderniza~ao dos 
programas, tornando-se a roma
ria de maior projec9ao nesta 
parte do Alentejo, a qual a 
franca simpatia do povo da ci
dade emprcsta halito de tradi
cional confraterniza~ao que se 
estende alem-Caia, sinal de que 
os tempos aproximam os povos 
nascidos nesta Peninsula, de 
destines tao comuns e H ist6ria 
tao intrincada. 

Assim, nos ultimos anos a 
edilidade local nao se tern pou
pado a esfor9os para que a Fei
ra de S. Mateus mantenha o bri
lho a lcan~ado e, se possivel, co
nhe9a novos horizontes, nomea
damente. react ivando a vida 
econ6mica da regiao. 

Elvas c a Emigra~ao 

0 fen6meno emigrat6rio nao 
e tao sintomfll ico nesta eidade 
c sua regiao quanto o sera. por 
exemplo, nas Beiras ou Nor
deste Transmontano. No entan
to, podcmos registar aqui duas 
ou Ires particularidades neste 
dominio. 

Falar de emigra~o em Elvas, 
e falar quase exclusivamente da 
Bl:lgica, pais de destine da mais 
significativa comunidade elven
se rcsidcnte no estrangeiro. De 
resto, na sua maioria, os emi
grantes portugueses naquele 
pais sao quase todos originarios 
do Alentejo: Aljustrel , S. Do
mingos, Campo Maior e, evi
dentemente, Elvas. 

Por seu turno. o peri6dico 
regionalista «Linhas de Elvas» 
insere habitualmente noticiario 
eircunstanciado das aet ividades 
desportivas. culturais e artisti
cas, levadas a cabo por essa 
comunidade radicada na Bel
gica, facto que nos leva a aere
ditar num frutuoso intercambio, 
cuja contrapartida sera, efecti
vamente, os elvenses emigrados 
disporem de informa9lio, atra
ves do referido jornal regional, 
sobre o que se passa na sua 
terra nata l. • 



al e o Mundo 

VISIT A 
PRESIDENGIAL A 
BULGARIA, 
ROMENIA 

E HUNGRIA 
cOs objectivos de politica extema de

fioidos para esta viagem foram plena
mente alcao~dos», declarou a impreosa 
o Presideote da Republica, general Ra
malho Eanes, no final das visitas oficiais 
que efectuou a Bulgaria, Romeoia e Huo
gria. 

«As conversa~oes, francas e abertas, 
que pude cstabelecer com os dirigentes de 
cada urn dos paises visitados- afi rmou 
o general Eanes - permi ti ram a Portugal 
contribuir para a consolida~ao da poli
tica de desanuviamento que o Ocidente 
prossegue. Em especial, esta viagem possi
bilitou-nos urn avan~ no sentido de criar 
as condi~es adequadas ao pleno aprovei
tamento da posi~o de Portugal como 
elemento de contacto entre varias regioes 
e entre diferentes areas de influcncia». 

«Mas permitiu-nos tambl:m - acrcs
centou - exercer o papcl que nos e pr6-
prio na defesa do progresso econ6mico e 
oa paz no nosso continente, eliminando o 
atraso que nos separa das posi~Ocs dos 
paises da Europa Ocidental c, de urn modo 
geral, de todos os paises da NATO. nas 
rela~oes com o Leste Europeu». 

Depois de ter acentuado que «a de
fcsa do principio gcral de coopcra~ao 
e da promo~o dos dircitos humanos 
segundo o espirito de Hclsinquia tern de 
passar por ac~o efectiva, que alias corres
ponde !t defesa dos nossos verdadeiros 
interesses», o Presidente da Republica 
d1sse ainda que «OS acordos assinados e 
as vias de colabora~ao abertas no dominio 
econ6mico, no ambito cicntifico e no 
quadro tecnol6gico, interessam-nos na 
dupla pcrspectiva do desanuviamento po· 
litico e da amplia~o dos nossos merca-
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BULGARIA. ROMENIA E HUNGRIA 
dos». «AliAs - sublinhou Ramalho Eanes 
- os progressos conseguidos derivam jA 
do estabelecimento de rela¢es de respeito 
reciproco. Tambem aqui teremos de ser 
tao pragmflticos como os demais paises, 
nomeadamente os do Ocidente, entre os 
quais nos inserimos». 

Sofia: 0 Preslde11te Eanes depo11do 
111110 coroa dejlores 110 111ausoftlu de 
Di111itrov. 

As possibilidades de desenvolvimento 
da coopera9ao bilateral e diversos aspectos 
da situa9ao politica internacional consti
tuiram os principais temas das conversa-
9oes realiz.adas, em S6fia, entre o general 
Eanes e o presidente do Conselho de 
Estado da Bulgflria, Todor Jivkov. No 
ambito desta visita do Chefe de Estado 
portugues, foram assinados dois novos 
convenios luso-bUigaros: urn acordo rela
tivo aos transportes internacionais de pes
soas e mercadorias por estrada e urn pro
gtama de coopera9lio econ6mica, cientifica, 
tecnica e industrial. 0 presidcnte bulgaro 
aceitou o convite que the foi endere~do 
pelo seu hom61ogo portugucs para visitar 
oficialmente o nosso Pais. 

No decurso da sua estada de dois dias 
na Bulgflria, o Presidente da Republica 
contactou com urn grupo de cinquenta 
estudantes portuguescs que naquele pais 
frequentam cursos superiores. Na cidade 
de Varna, Ramalho Eanes, acompanhado 
por Todor Jivkov, foi recebido pelas auto
ridaes locais e visitou urn complexo agro
·industrial da regiao, tendo dcpois conce
dido uma conferencia de imprensa. 

Bucareste: o presidellle Ct>auSl'SCII 
condecora Ramalho Eanes. 

Na Rom~nia, onde permaneceu durante 
dois dias, o Chefe de Estado portugue.<o 

Aspeeto da parada militar rea
lizada 110 aeropono de Sofia, 
a chegada do Presidellle por
tugues; ao ce11tro, Ramalho 
Ea11es sauda os trabalhadores 
de 111110 fabrica romena, em 
Bucareste; em bqixo, o ge11eral 
Ea11es, acompa11hado por sua 
esposa e membros da sua 
comitiva, durallle a visita a 
cidade de Budapeste. 

\i 



teve vArias reunwcs com o seu hom6logo 
romeno, Nicolae Ceausescu, para anAlise 
de problemas de interesse comum e debate 
de questoes ligadas a conjuntura interna
cional. Em Bucareste, Ramalho Eanes e 
a sua comitiva visitaram urn bairro resi
dencial e uma fAbrica de mAquinas pe
sadas, tendo-se deslocado posteriormente 
a Ploicsti, a cerca de 60 quil6metros da 
capital, para uma visita a urn complexo 
petroquimico e a diversos empreendimen
tos industriais e agricolas. 

A assinatura de urn acordo para a 
concessiio de uma Jinha de credito a Por
tugal, no valor de I 00 milhoes de d6lares, 
e o anuncio da pr6xima cria~o da pri
meira sociedade mista luso-romena - que 
terA como objective a implanta~o, na 
Romenia, de uma unidade fabril destiftada 
a industrializa~iio de corti~ -, consti
tlliram mementos particularmente signi
ficativos no contexte desta viagem presi
dencial. Na ocasiiio, foi igualmente assi
r.ado urn acordo relative ao transporte 
rodoviArio de pessoas e mercadorias entre 
cs dois paises. 

No comunicado conjunto, assinado por 
Ramalho Eanes e Nicolae Ceausescu, sa
lientava-se que o chefe de Estado romeno 
aceitou urn convite do seu hom6logo por
tugues para se deslocar ao nosso Pais, em 
data que sera anunciada oportunamente. 

Budapesre: Ramalho Eanes com 
Janos Kadar. 

Na Hungria, Ramalho Eanes teve con
versa~oes com o Presidente Pal Losonczi 
e avistou-se com o primeiro-secretario do 
Partido Operftrio Socialista hungaro, Janos 
Kadar. Para alem dcstes contactos, o 
Presidente da Republica dcslocou-se a 
Esztergom, a norte de Budapeste, onde teve 
urn encontro com o arcebispo primaz da 
Igreja Cat6lica da Hungria, e visitou o 
complexo agricola de Babolna. 

No decurso da estada de tres dias do 
Presidente Ramalho Eanes na Hungria 
foram assinados dois novos convenios bila
terais: urn acordo sobre a aboli~o de 
vistos nos passaportes e outro sobre trans
partes maritimes. Por outro !ado, o gene
ral Eanes convidou o presidente Pal 
Losonczi a visitar oficialmente Portugal. 
convite que foi aceite pelo chefe de Estado 
hungaro. • 

NOVO ACORDO 
LUSO -ESPANHOL 

DE PESCAS 

0 ministro da Agricultura e Pescas, Vaz Portugal, acompanhado pelo ministro espanhol dos Transpor
tes, no final das negociatiJes rea/izadas em Lisboa. 

Portugal e a Espanba firmaram urn novo acordo de pescas, apos urn Iongo per iodo 
de negocia~oes que se revelaram, de ioicio, particularmente dificeis, chegando-se mesmo 
a uma situa~o de impasse. Tal si tua~io viria, no entanto, a ser desbloqueada, em 
Lisboa, na sequencia de urn encontro entre o ministro espanbol dos Traosportes e o 
ministro portugui!s da Agricultura e Pescas. 

Num comunicado distribuido ~elo MAP, 
no final desse encontro, acentuaya-se que 
as negocia~oes se haviam proces,sado no 
scntido da procura de urn «entendimento 
possivcl dentro dos limites impostos pela 
salvaguarda dos recursos disponiveis», e 
que o acordo firmado constitui «a pri
meira fase de urn processo de aproxi
ma~iio no sector da pesca, nomeadamente 
nos campos da coopera~o cientifica, tec
nol6gica e econ6mica entre Portugal e 
Espanha», visando, antes de mais, a pre-

serva~iio das potencialidaes de pesca para 
os dois paises. 

0 novo acordo fixa as regras sobre as 
artes que podem ser usadas na pesca, as 
zonas onde a faina poQerA ser exercida 
e o numero de embarca~es a que seriio 
concedidas autoriza9oes para laborar entre 
as seis e as doze milhas, bern como o 
numero de licen~as legalmente possiveis. 
Quanto a pesca de crustAceos. as autori
dades portuguesas comprometeram-se a 
rever com urgencia a actual legisla~o 
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sabre a materia, logo que recebam das 
autoridades espanholas todos os dados ne
cessfnios. 

Este convenio nao abrange, de mo
menta, os A~ores e a Madeira. As prin
cipais dificuldades encontradas para o 
alargamento as regioes aut6nomas das dis
posi~oes deste acordo relacionam-se com 
as .taxas que as embarca~oes espanholas 
deverao pagar para ai poderem exercer 
a sua actividade piscat6ria. 

Recorda-se que o anterior acordo exis
tente sabre a materia, datado de 1970 e 
com urn periodo de vigencia de vinte 
anos, foi considerado lesivo dos interesses 
portugueses, dado que permitia, ate 1990, 
a livre actua9ao da frota pesqueira espa
nhola nas nossas ~guas territoriais, desi
gnadamente na zona compreendida entre 
as seis e as doze milhas, onde os recursos 
piscat6rios come~am a apresentar-se con
sideravelmente empobrecidos. 

Com o alargamento das ~guas territo
riais portuguesas para o limite das 200 
milhas, surgiu igualmente a necessidade, 
por parte do Governo espanhol, de nego
ciar urn novo acordo, que permitisse as 
embarca~oes deste pais a utiliza~o da 
faixa maritima portuguesa compreendida 
entre as 12 e as 200 milhas. No decurso 
das negocia9oes, Portugal fez depender a 
concessao de licen~as de pesca para esta 
ultima zona de uma progressiva dimi
nui~o da actividade dos navios espa
nh6is na area compreendida entre as seis 
e as doze milhas. 

Colabora~llo no sector turistico 

Portugal e Espanha «vao por j~ em pr~
tica as coordenadas b~sicas do acordo 

I 

Lici11io Cu11ha, secreuirio de Estr,do 
do Turismo. 

turistico luso-espanhol, rubricado o ano 
passado em Madrid», apesar deste nao 
ter sido ainda ratificado pelos 6rgaos 
lcgisll\tivos dos dois paises, segundo reve
lou o\ secretario de Estado do Turismo, 
Licinio Cunha, que recentemente se des
locou a Espanha para efectuar contactos 
com as autoridades do pais vizinho. 

0 referido acordo engloba v~rios pro
jectos de colabora9ao conjunta entre Por
tugal e Espanha, no sector turistico, com 
incidencia fundamental no desenvolvi
mento de uma politica concertada de 
apoio e promo~o das potencialidades tu
risticas existentes, junto dos principais 
mercados internacionais, nomeadamente no 
Norte e no Sui da America. A estrategia 
conjunta a desenvolver ir~ permitir a 
resolu~o das dificuldades criadas pelo 
facto de serem normalmente os paises de 
onde os turistas sao provenientes a defi
nirem os criterios dos seus programas em 
tal dominio, com pouca ou nenhuma par
ticipa~ao dos paises receptores, que sao, 
afinal , os principais interessados na ma
teria. 

Licinio Cunha admitiu, por outro !ado, 
a hip6tese de amplia~o do hor~rio de 
funcionamento de algumas fronteiras, ne
gando, no entanto, que estivesse em estudo 
a possibilidade de abertura de novos 
postos. 

Ordenamento territorial 
e meio ambiente 

Eduardo Merig6 e Morais Barraco, 
durame a co11jere11cia de impre11sa. 

Os problemas relativos a constru9iio de 
centrais nucleares espanholas junto as 
fronteiras portuguesas, ou na proximidade 
de rios que correm para Portugal, vao ser 
objecto de consultas regulares e constante 
troca de informa~oes entre as autoridades 
competentes dos dais paises. 

Esta foi uma das conclusoes da reumao 
luso-espanhola sobre Ordenamento Fisico 
e Ambiente, que se realizou em Lisboa, 
e cujos resultados foram divulgados, em 
conferencia de imprensa, pelo secreurio 
de Estado portugues do Ordenamento 
Fisico, Recursos Hidricos e Ambiente, 
Morais Barraco, e pelo subsecret~rio de 
Estado espanhol de Ordenamento do Terri
t6rio e do Meio Ambiente, Eduardo Me
rig6. 

Aspectos relatives as liga~oes rodovi~

nas e ferrovi~rias, portos e gestao inte
grada das bacias hidrograficas, no ambito 
do ordenamento territorial, alem de mate
rias respeitantes ao meio ambiente, no 
quadro da defesa da qualidade de vida e 
do bem-estar das popula~oes de ambos os 
paises, constituiram os principals temas 
debatidos na referida reuniao, a qual, 
segundo foi salientado na conferencia de 
imprensa, decorreu «em extrema harmo
nia». 

Num comunicado distribuido na oca
siao salientava-se, a prop6sito destas con
versa~oes, o facto de Portugal e Espanha 
«fazerem parte de uma unidade geografica 
bern definida e com caracteristicas pr6-
prias», conduzindo «a uma interdependen
cia e a consequente necessidade de uma 
coopera~o activa». Para as duas dele
ga~oes esta necessidade e ainda refor~da 
pela perspectiva de adesao dos dois paises 
ibericos a CEE. 

Assim, as delega~oes decidiram reco
mendar aos respectivos Govemos a cria~ao 
de uma comissao mista luso-espanhola de 
Ordenamento do Territ6rio e Ambiente 
com o objectivo de estudar e propor solu-
96es para os problemas acima enunciados. 
Foi recomendada, igualmente, a cria~o 

de sub-comissoes e grupos de trabalho 
para o estudo de assuntos sectoriais consi
derados prioriurios, designadamente a 
colabora~ao em projectos concretos de 
desenvolvirnento em regioes fronteiri9as 
e programas e experiencias de ensino e 
informa~o sobre problemas do meio 
ambiente. 

Os respons~veis dos dais paises consi
deraram ainda priorit~rio o intercambio 
de experiencias sobre estudos de estu~rios, 
no intuito de poderem vir a ser minimi
zadas as consequencias de cheias anor
mais, em especial nos rios Douro e Tejo. 
Foi, ali~s. salientado que o perfeito enten
dimento existente entre os servi9QS hidr~u
licos portugueses e espanh6is teve impor
tfmcia decisiva para minorar os efeitos 
devastadores das cheias que se verificaram 
em Portugal e Espanha no passado mes 
de Fevereiro. • 
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PRESIDENTE 
DA REPUBLICA 
CONDECOROU 
0 GENERAL 

ALEXANDER HAIG 
0 general Alexander Haig, 

que abandonara em Junho pro-

ximo as fun~oes de Coman
dante Supremo da NATO na 
Europa, deslocou-se ao nosso 
Pais para apresentar cumpri
mentos de despedida ao Presi
dentc da Republica e as prin
cipais autoridades civis e mili
tares portugucsas. 

No jantar de homenagem que 
ofcrcccu ao general Haig, e que 
se realizou no Palacio de Que
luz, o Presidentc Eanes conde
corou aqucla alta patente com 
a Gra-Cruz da Ordem Militar 
de Cristo. Na alocu~o que pro
feriu, Ramalho Eanes enafteceu 
a figura do general Haig como 
responsAvel pclas for~s aliadas 
e como «amigo de Portugal», 
afirmando que aquele militar 
procurou «assegurar as For~s 

Armadas Portugucsas urn auxi
lio real, de modo a que elas 
pudcsscm cumprir as suas mis
soes no quadro da Alian~a». 

0 Chcfc de Estado referiria, 
por outro lado, que o reconhe
cimento da validade da politica 
de dcsanuviamento e a defesa 
permancnte de solu~oes nego
ciadas para todas as situa~oes 

de conflito, <<nao impedem, 

antes exigem, a manuten~o de 
todos os compromissos de Por
tugal , assumidos em fun~ao do 
equilibrio europeu, e a sua 
plena integra~iio na Alian~ 

AtHintica». 
Em resposta, Alexander Haig 

declarou que a referida conde
cora~iio tinha para si <<Uma 
especial importancia» por lhe 
ter sido imposta pelo general 
Ramalho Eanes, cuja figura de 
«lider e defensor da democra
cia» elogiou, real~ndo a forma 
como o Presidente portugues 
tern sabido rejeitar «os extre
mismos de esquerda ou de di
reita» no exercicio do seu man
dato. 

RELACOES 
LUSOfRANCESAS 

Uma delega~iio do Senado 
Frances visitou durante quatro 
dias o nosso Pais, tendo efec
tuado contactos com as autori
dades portuguesas e debatido 
diversas questoes de interesse 
bilateral. 

Durante a sua estada em Lis
boa, os senadores franceses -
pertencentes ao grupo de ami
zade franco-portugues - tive
ram rcunioes com o Primeiro
·ministro, o vice-primeiro-mi
nistro para os Assuntos Econ6-
micos e o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, e avistaram-se 
com o presidente da Assembleia 
da Republica e com dirigentes 
dos grupos parlamentares. Os 
visitantes foram igualrnente re
cebidos, nos Pa~os do Conce
lho, pelo presidente da Camara 
Municipal de Lisboa, partici
pando ainda num encontro com 
economistas portugueses e mem
bros do conselho de gestiio do 
Banco Portugues do Atllintico. 
Depois de uma visita aos esta
leiros navais da Lisnave, a de
lega~o francesa teve uma reu
niiio com os presidentes dos 
municipios de Setubal, Barrei
ro, Almada e Sesimbra. 

Questoes como o denominado 
«projccto Renault», a televisiio 
a cores, a tecnologia nuclear, o 
ingresso de Portugal na CEE e 
a actual situa~o econ6mica do 
nosso Pals, constituiram os 
principais temas abordados, 
num plano de troca de infor
ma~cs, pelos membros do Se
nado Frances no decurso desta 
serie de contactos. 

Comentando os resultados 
desta visita. em declara~es ao 
jornal «DiArio de Noticias», o 
senador ,Robert Pontillon -
que chefio\t a delega~o - afir
mou que a mesma se realizara 
no ambito das rela9oes de ami
zade entre os dois povos e que 
o grupo niio estava encarregado 
de qualquer missiio concreta 
relacionada com os contactos 
oficiais entre os Govemos de 
ambos os pa!ses. Salientando 
que «Portugal precisa de ser 
explicado em Fran~» e que e 

importante urn conhecimento 
directo da realidade portuguesa, 35 
Robert Pontillon acrescentou: 
«N6s assumimos a obriga~o de 
dar a conhccer melhor este Pais, 
e de dcsenvolver o enormc ca
pital de simpatia de que disp<>e, 
e que, aliAs, e comum». 

0 senador frances disse ainda 
que o grupo que chefiou apoia
r{l todas as iniciativas que 
apontem para uma intensifica
~o das rela9oes entre a Fran9a 
e Portugal, e para o incremento 
das trocas culturais, econ6mi
cas e tecnicas entre os dois 
paises, desenvolvendo ac~oes, a 
nivel parlamentar, que possam 
facilitar as rela9oes bilaterais, 
particularmente quanto a ques
toes refcrentes aos problemas 
dos emigrantes portugueses. 

Coodecora\'io francesa 
para combatente portugues 

da I Grande Guerra 

Em cerim6nia realizada no 
Mostciro da Batalha, o capitiio 
reformado Manuel de Sousa, 
combatcnte da Primeira Gran
de Guerra, foi agraciado com 
a Cruz de Cavaleiro da Legiiio 
de Honra de Fran~, que the 
foi imposta pelo chefe do Es
tado-Maior do Exercito Fran
ces, general Jean Lagarde. 

0 capitiio Manuel de Sousa, 
hoje com 84 anos, junta esta 
condecora~iio francesa a muitas 
outras com que foi distinguido 
por {eitos em combate, na fren
te da Flandres, durante a Pri
meira Grande Guerra. 

Ap6s esta cerim6nia, o cbefe 
do Estado-Maior do Exercito 
Frances, acompanhado pelo seu 
hom61ogo portugues, general 
Pedro Cardoso, depos uma co
roa de flores no tumulo do 
Soldado Desconhecido, visitan
do posteriormente o Mosteiro 
da Batalha. 

Durante a sua estada no nosso 
Pais, Jean Lagarde - acompa
nhado pelos oficiais franceses 
que integravam a sua comitiva 
- deslocou-se a diversas uni
dades militares portuguesas, 
tendo assistido, no campo mi
litar de Santa Margarida, ao 
desfile da J.a Brigada Mista 
Jndependente (Brigada NATO). 



• 
PROGRAMA DE RADIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS E DA EMIGRACAO 

PARA EMIGRANTES 
FREQUENCIAS E HORARIOS DO PROGRAMA RADIOFONICO ·PORTUGAL-7&> 

OIFUNDIDO PELA RDP EM ONDAS CURTAS: 

EUROPA -4.'8 FEIRAS -19.15 h /19.30 h (TMG) . 
freq.: 6025 KHz e 9740 KHz 

VENEZUELA-5.AS FEIRAS -0.45 h /1.00 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 ESFOReos NO SENTIDO DE OBTER UMA MELHOR 
COBERTURA PARA D BRASIL E CANADA, A CURTO PRAZO. 



Portugal e o Mundo 

EMPRESTIMOS 
NORTE-AMERICANOS 
PARA PROJECTOS 

SOCIAlS 
Em cerim6nia realizada no 

Ministerio das Finan~s e do 
Plano, o Embaixador dos Es
tados Unidos da America em 
Lisboa, Richard Bloomfield, en
tregou ao vice-primeiro-minis
tro, Jacinto Nunes, urn coniunto 

tantes para o melhoramento da 
qualidade de vida dos cidadaos 
portugucses mais dt:sfavoreci
dos, os Estados Unidos possam 
continuar a contribuir para o 
fortalecimento e solidez da 
democracia portuguesa». 

Ao agradecer ao embaixador 
americana, Jacinto Nunes real
~u o apoio concedido pelos 
EUA, que permitiu atenuar 
«algumas das principais dificul
dades que enfrenta a economia 
portuguesa», com destaque para 
o financiamento de infra-estru-

Bloomfield emrega aa prof. Jaama Nu11es as partici
paroes rtlotil•os oo tmprestimo dos EUA oo 11osso Pais. 

de cheques no valor aproxi
mado de 263 mil contos, consti
tuindo participa~oes referentes 
ao cmprestimo acordado entre 
os Estados Unidos e Portugal, 
em 1977, com urn juro de 5 por 
ccnto, reembolsflvel em vinte 
anos c com urn periodo de mo
rat6ria de cinco anos. 

A citada verba destina-se a 
financiar urn programa de cons
tru~o de escolas preparat6rias 
e secundflrias, sistemas de sa
neamento bflsico, centros de 
saUde e habita~oes sociais nas 
zonas rurais mais carecidas 
desse tipo de infra-estruturas. 

Na ocasiao, Richard Bloom
field rccordou que, ao abrigo do 
programa luso-americano de 
copcra~o econ6mil:a, estabele
cido em 1975, os Estados Uni
dos participaram na concreti
za~o de numerosos projectos 
de ambito social no nosso Pais, 
e manifestou a esperan~ de 
que catraves do apoio cons
tante nestas Areas tao impor-

turas sociais, para a aquisi~o 
de produtos agricolas e para o 
apoio directo A balan~ de pa
gamcntos. Segundo afirmou o 
vice-primci ro-ministro, os em
prestimos c doa~oes dos Estados 
Unidos a Portugal asccnderam, 
nos ultimos anos, a ccrca de 
48 milhoes de contos. 

COOPERACAO 
ENTRE PORTUGAL E 

A ALEMANHA FEDERAL 
Portugal dcvcra receber este 

ano cerca de 320 mil turistas 
da Alemanha Federal, segundo 
informou a Anop, na sequl!ncia 
da visita que o sccretario de 
Estado do Turismo, Licinio 
Cunha, efectuou A RFA. 

Se esta previsao se vier a 
concretizar, havera urn aumento 
da ordem dos 20 por ccnto no 
numero de entradas de turistas 
daquele pals, em rela~o ao 

ano transacto. As autoridades 
portuguesas esperam tambem 
urn aumento significative de 
investimentos por parte dos 
operadorcs turisticos da Alema
nha Federal. 

Durante a sua estada na 
RFA, onde participou na Feira 
Mundial de Turismo, Licinio 
Cunha teve oportunidade de 
contactar representantes dos 
Governos de Espanha, Fran~, 
M6naco, Itfllia, Chipre e Jugos
lavia, com vista A realiza~ao de 
uma conferencia sobre o tu
rismo na area mediterranica. 

Aquele membro do Governo 
participou ainda, acompanhado 
pelo secretflrio regional dos 
A~ores para os Transportes e 
Turismo, numa reuniao de tra
balho - realizada na Embai
xada de Portugal em Bona -
com dirigentes de diversas ins
titui~oes bancflrias alemas e 
altos funcionflrios dos Minis
terios da Economia e dos Ne
g6cios Estrangeiros da RFA. 

lnvestlmentos alemles 
em Portugal 

Portugal e a Alemanha Fe
deral assinaram, em Lisboa, urn 
acordo que estabelecc normas 
para os futuros investimentos 
alemaes no nosso Pals. 

Nos termos desse acordo, os 
invcstidores alemaes passam a 
ter a garantia de uma maior 
seguran~a no julgamento de 
eventuais confli tos - que tran
sitarao para o foro internacio
nal -, ficando salvaguardados 
os seus interesses em casos de 
muta~oes Politicas violentas ou 
de nacionaliza\)oes e expropria
\)Oes. Por seu turno, o Governo 
de Bona compromete-se a 
apoiar os investimentos alemaes 
em Portugal. 

GOVERNADOR DO BANCO 
DE INGlA TERRA 

EFECTUOU CONTACTOS 
EM umOA 

A visita que o governador do 
Banco de Inglaterra, «sir» Gor-

don Richardson, efectuou A ca
pital portuguesa «insere-se no 37 
quadro normal dos contactos de 
rotina entre os bancos centrais 
de diversos palses e, oeste caso, 
do Banco de Portugal com o 
seu hom6logo de Inglaterra, o 
que nao serA de estranhar 
quando se sabe que as rela\)Oes 
econ6mico-financeiras entre os 
dois palses vern desde hfl Iongo 
tempo, e sempre foram das mais 
importantes no quadro das nos-
sas rela~oes com os mercados 
de capital», declarou o dr. Silva 
Lopes, governador do Banco de 
Portugal, ao matutino «Diflrio 
de Notlcias». 

«Sir» Gord011 Richardso11, gover
IIOdor do 8o11co de lnglaterra. 

No decurso da citada visita, 
«sin~ Gordon Richardson teve 
conversa~oes «sobre assuntos de 
carflcter generico», no ambito 
da actividade financeira, com o 
dr. Silva Lopes e com o minis
tro das Finan~as e do Plano, 
prof. Jacinto Nunes, e foi con
vidado de honra num jantar 
promovido pela Omara de 
Comercio c Industria Luso-Bri
tanica, onde proferiu uma con
fercncia sobre o Sistema Mone
tflrio Europeu, suas caracterls
ticas e implica9oes nas econo
mias dos palses da CEE. 

Deputados portugueses 
visitaram a Gri-Bretanha 

Uma delega~lio da Assem
bleia da Republica esteve recen
tementc na Grli-Bretanha, a con
vile do Parlamento deste pals. 
Chefiada por Ant6nio Amaut 
(PS), urn dos vice-presidentes da 
Assembleia, esta delega~o era 
constitulda por 3 depuados do 
PS, 2 do PSD, I do CDS e 
1 do PCP. 
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38 «AIR PORTUGAL»: 
NOVA DEmGNACAO 
E NOVA IMAGEM 

PARA A 
TAP 

«Air Portugal» e a nova de
signa~iio adoptada pelos Trans
portes Aereos Portugueses, cuja 
identifica~o visual sera igual
mente modificada, segundo foi 
anunciado, em confer€ncia de 
imprensa, pelo director dos ser
vi~os de rela~oes publicas da 
empresa, Mario Felix. 

Com efeito, as novas cores 
da transportadora aerea nacio
nal sao o verde e o vermelho, 
que irao figurar nos avioes, nas 
frotas de superficie, no equipa
mentO de placa, nas lojas e 
escrit6rios, nos impressos e 
documentos da companhia e, 
tambcm, nos uniformes das 
assistentes de terra e de bordo. 

0 primeiro aviiio a apresen
tar-se com a nova identifica~ao 
visual sera urn «Boeing 727», 
reccntemente adquirido, que de
vera chegar a Portugal em Ju
lho pr6ximo. A implanta~o 
total deste projecto levara, em 
conformidade com as previsoes, 
cerca de tr€s anos a completar. 

0 grupo tecnico encarregado 
destas altera~es salientaria, de 
entre as vantagens que poderiio 
advir desta medida, o aumento 
de penctra~o nos mercados 
tradicionais, uma mais rapida 

e melhor identifica~ao da com
panhia - atraves, nomeada
mente, da utiliza~o do nome 
do Paise das cores da bandeira 
nacional - e o correspondente 
incentivo para os trabalhadores. 

0 projecto da nova imagem 
da TAP foi unanimcmente 
aprovado pelo conselho de ge
rencia, depois de ter sido deba
tido pelos servi~s competentes 
e pelos 6rgaos representativos 
dos trabalhadores, os quais, na 
generalidade, se pronunciaram 
favoravelmente. Os objectivos 
essenciais deste projecto sao 
modernizar, dinamizar e unifor
mizar a identifica~o visual da 
empresa e, ao mesmo tempo, 
melhorar a comunica~o com os 
publicos di!erenciados dos pai
ses em que opera. 

0 novo /ogotlpo da rransporradora 
aerea naclonal e, a esquerda. a 
nova imagem dos avioes da com
panhia. 

PORTUGAL 
E CANADA 

Portugal apresentou ao Go
verno do Canada uma proposta 
de copera~o relativa A pesca 
nos mares daquele pais. A acei
ta~ao desta proposta «seria uma 
forma de diminuir o risco de 
desemprego» para os profissio
nais portugueses do sector, se
gundo declarou A Anop o co
mandante Ant6nio Gaspar, da 
Secretaria de Estado das Pescas, 
que tern participado nas reu
nioes bilaterais. 

«A frota bacalhoeira portu
guesa tern oeste momento bar
cos a roais e, tendo em conta 
as actuais quotas de pesca con
cedidas ao nosso Pais, as auto-

ridades portuguesas apresenta
ram ao Governo canadiano uma 
proposta que visa a captura de 
6 mil toneladas de bacalhau, 
dentro de uma quota canadiana, 
dcstinadas a fabricas de pro
cessamento daquele pais», acres
centou o comandante Ant6nio 
Gaspar. 

Comandante Antonio Gaspar. 

Com este acordo, «OS respon
saveis pelas pescas portuguesas 
- prosseguiu - desejam me
lhorar a opcracionalidade da 
frota bacalhoeira e, ao mesmo 
tempo, garantir trabalho, se 
possivel, ao Longo de todo o 
ano, e melhorar as remunera
~oes dos pescadores». 

As quotas de pesca atribui
das a Portugal, para este ano, 
no Noroeste do Atlantico, den
tro e fora da zona econ6roica 
do Canada, permitem a captura 
de 21.900 toneladas de bacalhau 
e de 9.205 toneladas de outras 
especies. No ano passado, a 
quota de bacalhau atribuida ao 
nosso Pais, na mesma area, foi 
inferior em 500 toneladas. 

Para a captura das quotas 
atribuidas a Portugal, naquela 
zona, estao licenciados 56 na
vios mas, em regra, niio operam 
mais do que 45, aproximada
mcnte, em virtudc de varias 
unidades estarem a ser alvo de 
grandcs transforma~oes e repa
ra~es. 

Vlsita de professores 
canadianos 

Urn grupo de professores ca
nadianos esteve de visita ao 



nosso Pals, tendo como objec
tivo analisar directamente as 
realidadcs do ensino portugues. 
No MEIC, os visitantes contac
taram o Servi~o de Ensino Ba
sico e Secundario de Portugues 
no Estrangeiro. 

Helena de Oliveira, directora 
do Centro Luso-Canadiaoo de 
Toronto, que tambCm se deslo
cou a Portugal, afirmou ao 
joroal «Correio da Manha» que 
o rcferido grupo ficara parti
cularmcntc bern impressionado 
com esta VISlla, que incluiu 
ainda uma estadia de alguns 
dias na Madeira. 

Recorde-se que, em Toronto, 
onde o ensino da lingua portu
guesa e ja ministrado nas esco
las oficiais, meia hora por dia, 
varias associay()cs e institui
y<>es portuguesas tern feito urn 
grande esfor~o nesse dominio, 
procurando corrcsponder As nc
cessidadcs da nossa comunidade 
ali rcsidente. Nesse sentido o 
Centro Luso-Canadiano, por 
exemplo, assegura duas horas 
di{lrias de aulas de portugues 
para crian~s em idade escolar 
que, paralelamente, frequentarn 
as escolas oficiais. Actualmente 
aquele Centro conta com a 
afluencia de mais de 700 alunos 
nos referidos cursos. 

ACORDO 
CONSULAR 

LUSO-MEXICANO 
Portugal e o Mexico cele

braram urn acordo de ambito 
consular que estabelece a abo
li~o de vistos nos passapones 
comuns. 

Assim, os cidadaos portu
gueses e mexicanos podem ago
ra entrar e perrnanecer no Me
xico e em Portugal, respectiva
mente, por urn periodo nao 
superior a tres meses, scm ne
cessidade de obten~ao previa de 
autoriza~ao consular. 

0 convenio foi assinado, em 
Lisboa, pelo ministro dos Ne
g6cios Estrangeiros, Freitas 
Cruz, e pelo embaixador do Me
xico na capital portuguesa, 
Carlos Gonzalez Parrodi. 

DESENVOL VIMENTO 
DA COOPERACAO 

ENTRE PORTUGAL E 
S. TOME E PRiNCIPE 

0 primeiro-ministro de S. 
Tome e Principe, Miguel Tro
voada, que esteve de passagem 
por Lisboa, ap6s uma visita 
oficial A JugoslAvia, foi rece
bido em audiencia pelo Presi
dcntc da Republica, general 
Ramalho Eanes, e pelo chefe 
do Govcrno portugues, prof: 
Mota Pinto. 

Falando aos jornalistas, no 
final dcsta ultima reuniao, Mi
guel Trovoada dcclarou que a 
mcsma permitira «urn balan~. 
embora breve, das rela9oes exis
tentes entre os nossos dois pai
ses». Neste encontro, os dois 
chefes de Governo analisaram 
igualmente as possibilidades de 
«desenvolver e consolidar, ainda 
mais, as rela~oes de coopera~o 
e amizade» entre os povos de 
Portugal e de S. Tome e Prin
cipe. A este prop6sito, Miguel 
Trovoada salientaria A imprensa 
que existe urn «desejo de coope
ra~o» por parte de ambos os 
Governos, o qual «irA traduzir
·Sc na prAtica, nao s6 no au
mento do numero de cooperan
tes e sua diversifica~o. mas 
explorando, tambCm, outros do
minios que ate agora nao foram 
tratados». 0 ensino, a constru
~o e a forma~ao profissional 
sao os sectores onde poderA vir 
a verificar-se, a curto prazo, 
urn desenvolvimento da coope
ra~ao bilateral. «0 que e pre
ciso», acrescentou o primeiro
·ministro santomense, «e que 
ambas as partes se encontrem e 
estudem corrcctamente todas as 
possibilidades». 

COMISSAO 
PARA A 

INTEGRACAO 
EUROPEIA 

0 eng. Pedro Pires Miranda 
foi empossado pelo Primeiro
·ministro nas funy()es de presi
dente da Comissao para a Inte
gra~o Europeia, substituindo 
oeste cargo o dr. Vitor Cons
tancio. Ao acto assistiram o 
vice-primeiro-ministro para os 
Assuntos Econ6micos e os titu
lares das pastas da Adminis
tra~o Interna, Industria e Tec
nologia, Neg6cios Estrangeiros 
e Comunica~o Social, bern 
como funcionflrios da referida 
Comissao. 

Na breve alocu~o que pro
nunciou na cerim6nia, o prof. 
Jacinto Nunes sublinhou a im
portancia da «nossa o~o euro
peia», considerando-a decisiva, 
tanto no plano politico como 
no econ6mico. Depois de recor
dar a complexidade das nego
ciay<>cs com a Comunidade 
Econ6mica Europeia, Jacinto 
Nunes acentuaria a necessidade 
de adapta~o das estruturas in
ternas com vista A adesiio A 
CEE. referindo. a oroo6sito. «O 

esfor~o para mobilizar as estru
turas administrativas para a 39 
oricnta~ao que tern de imprimir 
A vida econ6mica do Pais». 
Nesse sentido, o vice-primeiro
·ministro formulou urn apelo A 
colabora~o e participa~o das 
associay()es patronais e sindi-
cais em a~oes tendentes a mi
nimizar os cvcntuais prejuizos 
resultantes da futura integra~o 
de Portugal na Comunidade, 
«os quais seriio compensados 
pelas maiores vantagens que 
para n6s adviriio». 

Por ultimo, Jacinto Nunes 
salientou o «papel relevante» 
que o Ministcrio dos Neg6cios 
Estrangeiros tern vindo a' de
scmpenhar em todo o processo 
de adesiio, e agradeceu o tra
balho desenvolvido pelos ante
riores presidcntes da Comissao 
- Silva Lopes e Vitor Consta.n
cio - e por todos os seus fun
cionArios. 

Falando a seguir, Pires Mi
randa - que foi ministro do 
Comercio no III Governo Cons
titucional - afirmou-se cons
ciente da complexidade das ta
refas que assumiu e considerou 
a integra~iio na CEE como «urn 
projecto da maior importancia 
para o futuro democrAtico do 
Pais e para a maneira de viver 
do povo portugues». 

0 eng. Pires Miranda, ladeado pe/o Primeiro·mlnlsuo, discursa na cerimo
nia em que foi empossado no cargo de presidente da Comissao para a In· 
tegrariio Europeia. 
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RTP 
PARTICIPA 

NA PRODUCAO 
DA SERlE 
«0 CONDE 

DE MONTE CRISTO» 
A Radiotelevisao Portuguesa 

assinou com o grupo Europa 
Filmes urn contrato de co-pro
du9lio de uma serie filmada, 
baseada no celebre romance «0 

investir oeste importante meio 
de comunicas:ao social. 

A serie «0 Conde de Monte 
Cristo» esti, po\s, a ser parcial
mente rodada no nosso Pais, 
utilizando, em gr~nde parte, ar
tistas e tecnicos portugueses e 
grande abundfmcia de cenarios 
naturais. 

A Europa F ilmes, grupo que 
integra conhecidas empresas 
produtoras alemas, italianas e 
espanholas, bern como a ter
ceira cadeia da TV francesa (a 
FR-3), propos o rineasta fran
ces Denys de Ia ?.atelliere para 
assumir a real izacao da serie, 

Uma imagem da serie «0 de Monte Cristo"; em baixo, o director 
de fotografia, Alll6nio Escudeiro, troca impressiJes com o actor principal, 
durante as filmagens realizadas no Teatro deS. Carlos, em Lisboa. 

Conde de Monte Cristo», da 
autoria de Alexandre Dumas. 

A RTP entrou, assim, nos do
minios da co-produ9lio interna
cional e, consequentemente, nos 
mercados cinematograficos de 
series destinadas a televisao, 
processo de trabalho que, cada 
vez mais, tern vindo a ser adop
tado pelas estas:oes de TV e 
pelas empresas interessadas em 

que tera uma dura~ao total de 
seis horas. 

Nos termos do contrato re
centemente assinado, a contri
bui~ao da RTP para os custos 
de produ9lio sera efectivada 
parcialmente em servi~os e em 
escudos, que, na sua totalidade, 
estao a ser investidos em Por
tugal, nas filmagens que aqui 
decorrem. 

EN SINO 
DA LINGUA 

PORTUGUESA 
NO SENEGAL 

Presidente Leopold Sengllor. 

0 Governo senegales decidiu 
incluir a lingua portuguesa 
como disciplina de op~ao em 
todas as escolas secundarias do 
pais, segundo noticiou a Anop. 
Paralelamente, urn departamen
to aut6nomo de estudos portu
gueses passara a funcionar na 
Faculdade de Letras da Univer
sidade de Dacar. 

Estas duas medidas enqua
dram-se ~urn projecto do Go
verno senegaHls, ja em fase de 
execu~ao, e cujo principal ob
jectivo -como assinalou o pre
sidente Leopold Senghor duran
te a sua recente estada em Lis
boa - e 0 de incrementar a. 
difusao da lingua e da cultura 
portuguesa naquele pais afri
cano. 

Recorde-se que no sui do 
Senegal, especialmente na re
giao de Casamanca - onde ha 
ainda muitos vestigios da pre
sen~a portuguesa dos seculos 
XVI e XVII -, uma parte si
gnificativa da popula~ao utiliza 
normalmente o dialecto crioulo, 
derivado do portugues arcaico 
e igualmente falado em Cabo 
Verde e na Guine-Bissau. 

Por outro !ado, ha no Sene
gal, nomeadmente em Dacar e 
sao Luis, uma numerosa comu
nidade cabo-verdiana (cerca de 
40 mil pessoas) que fala o 
crioulo e a qual se destinam, 
alias, os programas regularmen
te emitidos nesse dialecto pela 
radio senegalesa. 

A lingua portuguesa era ate 
agora ensinada, como disciplina 
de op~o, apenas nalgumas es-

colas senegalesas. Com o pro
jectado alargamento de ensino, 
o portugues fica equiparado ao 
ingles, em termos de importan
cia, como lingua estrangeira. 

Ao nivel universitario, o en
sino da lingua e da cultura 
portuguesa estava anteriormen
te a cargo de uma sec~o de 
estudos ibero-americanos da Fa
culdade de Letras de Dacar, 
passando agora a depender do 
referido departamento aut6-
nomo. 

PREMIO EUROPEU 
PARA 0 

MUSEU NAGIONAL 
DO TRAJO 

0 Conselho da Europa atri
buiu urn «Premio Especial» 
ao Museu Nacional do Trajo. 
Atraves deste galardao, o refe
rido organismo europeu distin
gue, em cada ano, as institui
~oes que mais tenham contri
buido para enriquecer o patri
m6nio museol6gico, a nivel 
nacional e internacional. 

Dos 38 museus, de 15 paises, 
que concorreram, foram galar
doados oito, «ex-aequo», com o 
«Premio Especial», entre os 
quais o Museu Nacional do 
Trajo. 0 «Primeiro Premio» foi 
alcans:ado pelo Museu de Arte 
Moderna, de Louisiana (Dina
marca). 

Estas distin~oes atribuidas 
pelo Conselho da Europa tern 
em conta, como factor de espe
cial importancia, «a capacidade 
de empreendimento e o sentido 
de responsabilidade social dos 
organizadores dos museus». 

.. 



DIVULGACAO 
DA OBRA- DE 

FERNANDO 
PESSOA 

NO BRASIL 
0 secretario de Estado da 

Cultura, David Mourao-Ferrei
ra deslocou-se recentemente ao 
Brasil, para panicipar no lan
~mento do livro «Cartas de 
Amor de Fernando Pessoa». 

Em declara9oes aos jorna
listas, ao regressar a Lisboa, 
aquele membro do Govemo 
afirmou que Fernando Pessoa 
continua a ser urn dos autores 
portugueses mais lidos, difun
didos e estudados no Brasil, 
constituindo a sua obra - tal 
como a de E93 de Queiroz -
«o mclhor elo de liga9ao entre 
os povos dos dois paises». «Nas 
varias Faculdades de Letras do 
Rio de Janeiro, e sao oito, t 
grande o nfunero de trabalhos 
ja realizados e em curso de 
realiza9iio sobre a obra de Fer
nando Pessoa», salientou ainda 
David Mourao-Ferreira. 

A atestar tal realidade, o se
cretario de Estado recordou 

da Gra93 Queiroz - co-autora 
da referida obra -, assinou 
centenas de volumes. 

As duas conferl!ncias profe
ridas por David Mourao-Fer
reira, a primeira na Faculdade 
de Letras da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, e a 
segunda no Palacio de sao Cle
mente - onde a actriz Fer
nanda Meireles, filha da poe
tisa Cecilia Meireles, leu poe 
mas de Pessoa -, tiveram larga 
repercussao na imprensa diaria 
brasileira. 

Como curiosidade, refira-se 
que a actriz Fernanda Meireles 
manifestou ao secretario de Es
tado da Cultura o seu interesse 
em vir a Portugal apresentar 
urn espectaculo que ja realizou 
em universidades norte-ameri
canas - designadamente na 
Brown University, conforme ti
vemos ocasiao de noticiar -, 
integralmente preenchido com a 
leitura de poemas de sua mae. 

Lan~mento de um lnstituto 
Portugues 

0 Ministtrio da Educa9iio e 
Investiga9ao Cientl(ica vai estu
dar, em colabora9iio com a· Em
baixada de Portugal no Brasil, 

o lan~mento de um Institute 
Ponugues destinado a manter 
uma actividade cultural sistema
tica naquele pais. 

A iniciativa destina-se, pri
mordialmcntc, a aprovcitar as 
visitas de intelectuais portuguc
scs ao Brasil, previstas no acor
do cultural celebrado entre os 
Governos de Lisboa e Brasilia, 

e podera contar com o 
da comunidade portugucsa 
radicada. 

Urn despacho conju 
mamstros da Educa9iio 
Neg6cios Estrangeiros, 

blicado no jornal oficial, prev~ 41 
que do referido estudo venha 
a resultar a funda9iio de uma 
institui9iio comparavel a outras 
do mesmo tipo que palses es
trangeiros criaram com objec
tives semelhantes. Urn primeiro 
relat6rio sobre o assunto devera 
estar concluido no pr6ximo mes 
de Agosto. 

\ 

Fernando Pessoa no Caje Martinllo do Arcada, em Lisboa, um dos locals llabirualmellle jrequelllados pelo poera. 



Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus neg6cios 
Ha 1a quatro anos que a Sucursal BPA em Pans vem contnbu1ndo para o desenvolv1mento das 

relaQ6es econom~eas e fmance~ras entre Portugal e a Franc;:a 
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Comunidades Po 

A GORDO 
LUSOfRANGES 

SOBRE EMIGRACAO 
GONTINUARA 

A SER APLIGADO 

Lionel StoltJru. 

Os trabalhadorcs portugueses niio scriio 
afectados pclas novas medidas que o Go· 
verno frances vai dccretar no dominio da 
imigra9iio, garantiu formalmente o secre
tario de Estado para os Trabalhadores 
Imigrados, Lionel Stoleru, ap6s uma reu
niao, em Lisboa, com o seu hom6logo 
portugucs, Paulo Ennes. 

Em declara9ocs aos jornalistas, no final 
dcsse encontro- realizado no Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros -,Lionel Sto
leru acentuaria que o seu Governo tern 
respeitado «leal e rigorosamente» o Acordo 
luso-franccs sobre Emigra9ao, revelando, 
por outro !ado. que em rela9iio as Jicen9as 
de trabalho e estadia dos emigrantes por
tugueses, as autoridades francesas tencio
nam seguir os mesmos critcrios que apli
cam aos trabalhadores provcnientes dos 
paises membros da CEE, uma vcz que 
Portugal apresentou ja a sua candidatura 
ao ingresso na Comunidade. 

0 secretario de Estado frances recor
dou, a prop6sito, que, em diversas oca
sioes, o presidente Valery Giscard d'Es
taing se referiu a importancia da comuni
dade portuguesa residente em Fran9a, e 
se manifestou pessoalmente empenhado na 
resolu9iio de alguns dos problemas que 
afectam os nossos emigrantes. • 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 
DOS PORTUGUESES 

RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

As diversas comissocs de rcccnscamcnto 
eleitoral que funcionaram no estrangeiro, 
junto dos maiores nucleos de emigrantes 
portugueses, registaram urn total de I I 9.063 
inscri9oes, de acordo com os ultimos dados 
divulgados. Este numero corresponde a urn 
acrescimo de 13.335 inscritos em rela~o 
ao recenseamento eleitoral anterior, reali
zado em 1976, no qual, recorde-se, se ins
crcvcram 105.708 portugueses residentes no 
estrangeiro. 

A Fran9a, com 26.301 eleitores recen
scados (mais 2.606 do que em 1976), foi 
o pais onde se registou urn maiof numero 
de registou urn maior numero de inscri-
90es (22,09 por cento do total), seguindo
·Se a Alemanha Federal, com 20.612 (me
nos 5.082), o Brasil, com 14.373 (mais 
3 3.44) e a Africa do Sui, com 13.184 ins
critos (menos 565). As restantes comissoes 
decenseadoras registaram os seguintes nu
meros: Mo9ambique, 9.402; Estados Uni
dos, 7.882; Angola, 5. 177; Canada, 4.647; 
Grii-Bretanha, 2.875; Espanha, 2.062; Ve
nezuela, 1.932; Belgica, 1.730; Luxem· 

burgo, 1.610; Rodesia, 1.435; Ho • .• 1da, 
I .302; outros paises. 4.593 eleitores ins
critos. 

A imagcm que publicamos refere-se a 
publicidade que a «Portuguese Book Sto
re»; de Toronto (Canada), dedicou a este 
recenscamento eleitoral, colocando na sua 
montra principal urn cartaz em que divul
gava informa~o sobre o assunto. Inicia
tivas como esta sao dignas de todo o realce, 
mcreccndo scr apontadas como exemplo a 
todos os que, no estrangeiro, podem de 
algum modo contribuir para manter infor
mada a comunidade portuguesa local so
bre as realidades do Pais, constituindo urn 
precioso e uti! elo de contacto sobre os 
emigrantes e a Patria. De salientar que a 
«Portuguese Book Store», situada na Nas
sau Street, proximo do mercado de Ken
sigton, distribui numerosos jornais e li
vros didacticos portugueses, contituindo 
ponto de encontro obrigat6rio para mui
tos dos nossos compatriotas residentes em 
Toronto. • 
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ESTATISTICAS DE EMIGRAG~O 

Em 1978 registou-se uma di· 
minui~iio no numero de portu
gueses que emigraram, em com
para~o com o movimento 
registado no ano anterior. 

Com efeito, segundo dados 
divulgados pela Secretaria de 
Estado dos Neg6cios Estran
geiros e da Emigra~iio, enquan
to em 1977 cmigraram 28.758 
individuos, em 1978 o numero 
de emigrantes foi de 24.453, 
o que corresponde a uma dimi
nui~iio na ordem dos 15 por 
cento. 

Do total de 1978, 18.651 emi
grantes sairam do Pais pelas 
vias legais, enquanto 5.802 emi
graram clandestinamente. Desta 
forma, e comparando com o 
movimento registado no ano 
anterior para ambos os casos, 
vcrificou-se urn aumento de 9,7 
por cento para o primeiro caso, 
e uma redus:ao sensive1 (50,7 
por cento) para o segundo. 

Entre os paises mais pro-

curados pelos emigrantes por
tugueses salientam-se os Esta
dos Unidos com 8.177 (6.748 
em 1977), a Venezuela com 
3.580 (3.61 3 em 1977), o Ca
nada com 1.871 (2.280 em 1977) 
e a Fran~a com 1.604 (1435 em 
1977). Isto no que respeita a 
emigra~iio legal. Quanto a emi
gra~iio clandestina, os 5.802 in
dividuos que nessas circunstan
cias sairam de Portugal, em 
1978, emigraram na sua totali
dade para Frans:a. 

Por outro lado, no que res
peita aos distritos de provenien
cia destas correntes migrat6rios, 
o de Lisboa, com 3.363 emi
grantes, foi aquele que forneceu 
o maior contingentc. Em ordem 
decrescente seguem-se os de 
Ponta Dclgada com 3.182, An
gra do Heroismo com 1.225, 
Porto com 1.204, Aveiro com 
1.154 e Viana do Castelo com 
1.001 emigrantes. • 

AFRICA DO SUL 

ESCOLA 
«LUIS VAZ DE CAMOES» 

A Escola «Luis Vaz de Ca
moes», a funcionar na cidade 
do Cabo, foi oficializada pelo 
Governo portugues. 

0 inicio das actividades esco
lares desta institui~o verificou
·se no passado mes de Feve
reiro. As aulas sao ministradas 
na escola oficial sul-africana de 
Woodstock, na Regent's Street, 
estando matriculados 114 alu
nos, distribuldos por oito tur
mas, a cargo de tres professo
ras, duas das quais siio pagas 
pelas autoridades portuguesas. 

0 ensino da lingua e da cul
tura portuguesa vai ser alar
gada, entretanto, a outras areas 
da cidade do Cabo, segundo 
noticiou o semanario «0 se
culo de Joanesburgo». Para este 
efeito, os padres de Parrow 
puseram ja a disposis:iio da Es
cola «Luis Vaz de Camoes» as 
instalas:oes da sua par6quia, de 
modo a que estas possam ser 
utilizadas para o ensino da lin
gua materna aos filhos dos emi
grantes portugueses residentes 
nas areas de Parrow, Bellvile, 
Vasco e Goodwood. 

«ASSOCIACAO 
PORTUGUESA DO NATAL» 

A «Associa~iio Portuguesa do 
Natal» esta empenhada na reali
za~o de urn arrojado projecto 
que envolve a constru~iio de urn 
importante complexo social, re
creativo e desportivo, o qual, a 
concretizar-se, como tudo leva 
a crer, constituira uma obra 
notavel ao servi~o dos portu
gueses radicados neste pais da 
Africa Austral. 

0 projecto deste complexo 
esta avaliado em cerca de 500 
mil randes, tendo o Governo 
portugues oferecido ja I 0 mil 
randcs. Por outro lado, a «Asso
cias:iio Portuguesa do Natal» 
pensa que parte do complexo 
podera vir a ser utilizada por 
toda a comunidade, dado que o 

seu parque de campismo estara 
a disposi~o de todos aqueles 
que, em gozo de ferias, se des
loquem a cidade costeira de 
Durban. 

Para o efeito, e dada a im- . 
portfmcia de tal iniciativa, a 
referida Associa~iio criou duas 
comissoes: uma tera a seu 
cargo angaria~iio de fundos, e 
a outra responsabilizar-se-a 
pelas obras que se iriio proces
sando. 

Jose Teixeira Coutinho, presidente 
da Associa>iio Portuguesa do Natal 
(foro do jorna/ «0 Seculo deJoanes
IJurgo»). 

ALEMANHA FEDERAL 
AUXIUO 

PARA AS VfTIMAS 
DAS CHEIAS 

Cinco associa~oes de traba
lhadores radicados na RFA viio 
comemorar, em BreubergfNeus
tadt, a 9 e 10 de Junho pr6ximo, 
o «Dia de Portugal, de Camoes 
e das Comunidades Portugue
sas», revertendo os lucros das 
iniciativas para o auxilio das 
vitimas das inundas:oes regista
das em Portugal no passado 
mes de Fevereiro, na sequencia 
dos violentos temporais que 
assolaram todo o Pais. 

As referidas associas:oes -
Centro Portugues de Milten
berg, Clube Operario Portugues 
de Gross-Umstadt, Clube Por
tugues de Erbach, Grupo Des
portivo de Darmstadt e Clube 
Portugues de Oenwa1d - pro
gramaram conjuntamente, para 
aquelas datas, a realiza~o de 
diversas actividades culturais e 
desportivas. 



BRASIL 

<41 CONGRESSO 
DOS 

PORTUGUESES 
DO BRASIL» 

0 presidente da Federa~o 
das Associa9oes Portuguesas e 
Luso-Brasileiras, dr. Amadeu 
Pinto da Rocha, anunciou que 
se vai realizar, em data a divul
gar oportunamente, o «II Con
gresso dos Portugueses do Bra
sil>>, para a organizas;ao do qual 
foi ja nomeada uma comissao. 

Entre os diversos assuntos 
que deverao vir a ser debatidos 
neste Congresso, figuram temas 
relacionados com o associati
vismo, comunicas:ao social, ca
rcncias da comunidade, Gabi
netes de Leitura, agremias;oes 
de beneficicncia, regionalismo, 
centros de cultura e a unidade 
e solidariedade entre os portu
gueses residentes no Brasil. 

CONCURSO 
<<A PROCURA DE 
UM ARTISTA» 

(FOTO ·AOTEIAO•J 

0 cantor Jorginho Portugal 
foi o vencedor do concurso 
«A Procura de urn Artista», 
promovido pela agencia de via
gens «Munditur», com o apoio 
da TAP, da delega~o portu-

guesa de Turismo no Brasil e 
do jornal «0 Mundo Portu
gucs». 

Este concurso - que durou 
varios meses - tinha como ob
jectivo revelar o melhor cantor 
ou cantora da comunidade luso
·brasileira. Jorginho Portugal, 
que conquistou o titulo, venceu 
a finalissima efectuada no am
plo salao do Ginastico Portu
gues, tendo alcans:ado 0 ma
ximo da pontuas;ao atribuido 
pelo juri do concurso. 

RANCHO 
FOLCI.ORICO 
MADEIRENI 

0 «Rancho Tipico Folcl6rico 
Madeirense do Morro de Sao 
Bento», formado ha quatro 
anos na cidade brasileira de 
Santos, tern vindo a desenvolver 
uma merit6ria actividade de 
divulgas:ao do folclore da Ma
deira, participando em festivi
dades em todo o litoral do Es
tado de S. Paulo. 

Em colabora9ao com a «Casa 
da Madeira» e com a Capela de 
Nossa Senhora da Assuns;ao, 
aquele agrupamento tern, de 
igual modo, promovido perio
dicamente a comemora~o das 
datas queridas a comunidade 
madeirense residente no refe
rido Estado brasileiro. 

0 «Rancho Tipico Folcl6rico 
Madcirense do Morro de sao 
Bento» integra urn grupo ins
trumental de 12 elementos e urn 
grupo de dans;as composto por 
12 pares de jovens, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 
18 anos. 

BELGICA 

FESTA DE EMIGRANTES 
EM BRUXElAS 

Cerca de 3.500 trabalhadores 
portugueses, residente na Bel
gica e noutros paises da CEE, 
manifestaram o seu apoio e 
solidariedade a CGTP-Intersin
dical, durante uma festa que 
decorreu numa das maiores sa-

las do centro de Bruxelas, se
gundo noticiou a ANOP. 

Nesta festa - que contou 
com a colabora~o de mais de 
30 associa9oes portuguesas -
actuaram Carlos do Carmo, 
Jose Jorge Letria, Fernando 
Tordo e uma parelha de pa
lhas:os, tendo-se registado uma 
intervens:ao do dirigente sindi
calista Alvaro Rana, que foi 
particularmente ovacionado. 

CANADA 

REEMBOLSO DE IMPOSTOS 
PARA ORGANIZACOES 

ETNOCUL TURAIS 
0 ministro de Estado para o 

Multiculturismo e o ministro 
das Finans;as do Canada anun
ciaram recentemente que o ar
tigo 97012/1 da pauta adua
neira, respeitante a trajes ti 
picos para organizas;oes etno-

culturais. e retroacm·o a II de 45 
Abril de 1978 

Aquele numero da tarifa 
aduaneira preve urn desconto 
de 99 por cento ao imposto de 
importas:ao sobre os referido; 
trajes. para organizaNes emica, 
reconhecidas com «voluntarias» 
e «sem fins lucrauvos». Esta 
notic ia. inserida na ultima edi
s:ao do jornal ponugucs «Semi
nela». que se publica na cidadc 
canadiana de Vancouver. tern 
particular interesse para as di
vcrsas asocias:ocs da nossa co· 
munidadc ali resident.: . uma 
vez que aquelas imponam. fre· 
quentemente, tra jcs regionats de 
Portugal. destinando-se os me~· 
mos aos ranchos <.: grupos de 
folclore nacional. 

Assim. para obten<;ao do 
reembolso ou redu<;ao da res
pectiva tarifa. os interessado, 
devem estar munidos de urn 
impresso de «Ccrtificado de l m
porta~o K32A». que pode scr 
obtido junto das alfandegas ca
nadianas. 

A jovem Ana Carla Lobo, «miss» Comunidade Portuguesa 
da Africa do Sui, esteve em Portugal, durante alguns dias. 
a convite da Secretaria de Estado dos Neg6cios Estrangeiro~ 
e da Emigras:ao, da Secretaria de Estado do T urismo e da TAP. 

Durante a sua estada em Lisboa, Ana Carla Lobo foi rece· 
bida pelo secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Emigra~o, Paulo Enes, pelo presidente da Camara Muni
cipal, Aquilino Ribeiro Machado. 



46 

Comunidades Portuguesas 

ESTADOS UNIDOS 

OS EMIGRANTES 
PORTUGUESES 

NOS EUA 
E A UTERA lURA 
LUSO-AMERICANA 

0 Centro de Estudos Portu
gueses e Brasileiros da Brown 
University, de Providence, em 

colabora~o com o «Rhode Is
land Committee for the Huma
nities», realizou recentemente 
urn programa de conferencias 
e col6quios subordinados ao 
tema «A Experil!ncia Imigrante 
Portuguesa na America, vista 
atraves da sua literatura». 

Atraves desta iniciativa, o re
ferido Centro de Estudos pre
tendeu promover urn balan~o da 
produ~o literaria de imigran
tes portugueses e seus descen
dentes, publicada nos EUA em 
ingles ou em portugues, e que, 
nos mais diversos domlnios, re
flecte a problematica da imi
gra~o. 

De real~ar que esta foi a 

primeira vez que o tema foi 
abordado com tal dimensao e 
ambito, pelo que o referido 
programa de cd~ferencias e 
col6quios constituiu notavel 
contributo para urn estudo e urn 
conhecimento mais aprofun
dado da comunidade portugue
sa nos EUA e das incidl!ncias 
da experil!ncia migrat6ria no 
domlnio da cria~o literaria e 
artlstica Juso-americana. 

Alem do escritor Jose Rodri
gues Migueis, ha alguns anos 
residente em Nova Iorque, par
ticiparam nestas conferl!ncias e 
col6quios os professores One
simo T eot6nio de Almeida, Ca-

rolina Matos, Mario Raposo e 
Nelson H. Vieira, da Brown 
University, e os professores 
John Kerr (Northern Illinois 
University), Townsend Ludin
gton (Universidade da Carolina 
do Norte), Alice Clemente 
(Smith College), Caetano V. 
Serpa (Cambridge High School), 
Eduardo Mayone Dias (Univer
sidade da California) e Fran
cisco Fagundes (Universidade 
do Massachusetts). 0 programa 
incluiu ainda uma sessao dedi
cada a «Cantiga ao Desafio so
bre lmigra~iiO», na qual actua
ram os cantores Jaime Sho
meca, Mario Silva e Joao Ma
chadinho. 

FRANCA 

UVRO SOBRE 
A ACCAO CULTURAL 

DOf EMIGRANTES 
PORTUGUESES 

A Associa~ao «L'Oeil :Etran
ger», com sede em Paris, vai 
publicar urn livro dedicado a 
ac~ao cultural desenvolvida 
pelos emigrantes portugueses 
que se encontram espalhados 
pelos cinco continentes. 

Esta obra - que devera ser 
editada durante o corrente ano 
- tern o apoio da UNESCO e 
incluira contos, poemas, dese
nhos, fotografias, entrevistas e 
documenta~ao diversa relat iva 
a vida dos trabalhadores emi
grados. 

Todos os interessados em 
participar neste trabalho deve
rao enviar a sua colabora~o 
para a seguinte d irec~o : Asso
cia~ao «L'Oeil Etranger» 

Chez Manuel Madeira 
12, rue Petit 
75019-Paris 
Fran~a. 

RANCHO FOLCLORICO 
DE ALPIARGA 

0 Rancho Folclorico de Al
piar~. que recentemente foi 
convidado a actuar no Brasil, 
devera deslocar-se a Fran~. em 
data proxima, para participar 
no Festival de Confolens, inte
grado no Ano Internacional da 
Crian~. Este Rancho foi ha 
pouco tempo visitado pela RTP, 
que fi lmou alguns dos seus 
numeros, com o objectivo de 
os apresentar num dos pr6xi
mos programas da serie «0 
Povo e a Musica». 

lNG LA TERRA 

BOLETIM 
IN FORMA TlVO 

0 Consulado de Portugal na 
capital britanica iniciou a pu
blica~ao peri6dica de urn «Bo-

letim Informativo» destinado a 
nossa comunidade ali residente, 
tendo como objectivo divulgar 
informa~oes de utilidade pra
tica, nomeadamentc no que res
peita aos varios actos consula
res e suas formalidades, bern 
como noticiilrio sobre a activi
dade associativa das diversas 
agremiayoes portuguesas exis
tentes na Gra-Bretanha. A pu
blica~ao , que e mensa! e distri
buida gratuitamente, esta tam
bern a disposi~ao dos pais dos 
alunos em todos os postos de 
ensino de Portugues durante o 
perlodo das aulas. 

VENEZUELA 

UMA NOVA 
ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 

Devera ser inaugurado proxi
mamente urn Centro Portugues 
na cidade venezuelana de El 
Tigre. A iniciativa conta com o 
apoio e colabora~ao da nume
rosa comunidade portuguesa ali 
rcsidente, a qual, recorde-se, or
ganizou, no ano passado, urn 
desfile comemorativo do «Dia 
de Portugal», manifesta~ao po
pular que conheceu grande su
cesso e justificou elogiosos 
comentarios por parte de enti
dades venezuelanas. 

A foto que publicamos do
cumenta urn aspecto do refe
rido desfile, no qual partici
param varias crian~as vestidas 
com trajes tipicos nacionais. 

• 



CONVENCAO 
EUROPEIA 

DO TRABALHAOOR 
MIGRANTE 

Foi ja publicado no <<Diario da Repu
blica» o texto da Conven~o Europeia 

' relativa ao Estatuto Juridico do Traba
,. lhador Migrante, diploma que fora apro

vado quando se encontrava em fun~oes 

' o III Governo Constitucional. 
Resultado de uma iniciativa do Con

' sclho da Europa, a Conven~o tern como 
' objcctivo «regulamentar a situa~o juri-

• dica dos trabalhadores migrantes origina
rios dos Estados membros» daquele orga
nismo, de forma a assegurar-lhes, «em 

~ toda a medida do possivel, urn tratamento 
nao menos favoravel do que aquele de 

beneficiam os trabalhadores nacio
do pais de acolhimento, em tudo o 

VENDA DE MOEDA 
ESTRANGEIRA 

PARA DESPESAS DE VIAGEM 
E TURISMO 

Apresentamos, a seguir, um resumo da 
Portaria n.• 650/78, que entrou em vigor 

~ nos finais do ano passado e que estabe-
4 Ieee o conjunto de normas relativas it 

venda de notas e moedas cstrangeiras para 
despesas de viagem e turismo. Estc resumo 

~ contem os pontos que mais poderiio inte
ressar aos trabalhadores portugueses no 
estrangeiro. 

I. Os residentes no continente e ilhas 
4 adjacentes e os emigrantes portugueses 

podem levar consigo, para despesas de 
viagem e de turismo, notas e moedas 
metalicas estrangeiras e outros meios de 
pagamento sobre o exterior, desde que 
esses meios de pagamento no seu conjunto, 
nao excedam os seguintes limites anuais: 

a) Pessoas de idade igual 
ou superior a I 8 anos 20 000$00 
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qu<' respeita as condi~oes de vida e de 
trabalho». 

Assim, a Conven~iio- aprovada pelo 
Conselho da Europa em Novembro de 
1977 - inclui, entre outras, disposi~oes 

relativas as formas de recrutamento, di
reito de saida e de admissiio, formali
dades e procedimentos relativos ao con
trato de trabalho, autoriza~oes de trabalho 
e de residencia, reagrupamento familiar, 
alojamento, ensino da lingua materna do 
trabalhador migrante, condi~oes de traba
lho, transferencias de poupan~as, segu
ran~ social e assistencia social e medica, 
acidentes de trabalho e doen~s profissio
nais, impostos sobre o rendimento do 
trabalho, possibilidades de recurso as 
autoridades judiciais e administrativas do 
pais de acolhimento, exercicio dos direitos 
sindicais e participa~iio na vida da em
presa. 

No texto da referida Conven~iio pu
blicado no jomal oficial, considera-se 
tambem que «O objectivo do Conselho 
da Europa e realizar uma uniiio mais es
treita entre os seus membros, a fim de 
salvaguardar e de promover, no respeito 
pelos Direitos do Homem e pelas liber
dades fundamentais, os ideais e principios 
que constituem o seu patrim6nio comum 
e de favorecer o seu progresso econ6mico 
e social». • 

b) Pessoas de idade infe
rior a 18 anos, mas 
igual ou superior a 12 
a nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 5 000$00 

c) Pessoas de idade infe-
rior a 12 anos ..... ... . 10.000$00 

2. A saida ou exporta~iio de notas do 
Banco de Portugal ou de mocdas mcta
licas nacionais e permitida ate ao limite 
de 5000$00 por pessoa e por viagem, 
quando tal quantia seja transportada por 
viajante de idade igual ou superior a 
18 anos possuidores de passaporte. 

3. As importiincias indicadas em I. 
poderiio ser utilizadas de uma s0 vcz ou 
em parcelas. 

4. 0 periodo de um ano referido em I. 
decorre entre I de Janeiro e 31 \ de De
zembro de cada ano. 

5. As entidades pubticas ou privadas 
que pela sua actividade tenham de enviar, 
com frequencia, funcionarios, gerentes ou 
empregados ao estrangeiro podem solicitar 
ao Banco de Portugal autoriza~oes espe
ciais para a venda de meios de pagamento 
sobre o exterior, validas ate cento e oitenta 
dias e nas condi~oes que aquele Banco 
fixar caso a caso. 

NOVO PRESIDENTE 
DA CAIXA DOS 

TRABALHADORES MIGRANTES 

0 dr. Mario Arnaldo da Fonseca Ro
seira tomou posse do cargo de presidente 
da comissao administrativa da Caixa Cen
tral de Seguran~ Social dos Trabalha
dores Migrantes, substituindo o dr. Vitor 
Melicias Lopes, que recentemente reque
rera a exonera~iio do mesmo cargo. 

0 novo presidente da CCSSI"M tg.i no
meado com a incumbencia de preparar e 
propor a legisla~iio necessaria a transfor
ma~o daquela institui~iio no Departa
mento de Rela~iio Internacionais e Con
ven~oes de Seguran~ Social, previsto em 
decreto-lei publicado em Dezembro de 
1977. . 

6. As importiincias correspondentes a 
reservas de loca~iio , simples ou com pen
sao, de quartos de hoteis, apartamentos e 
instala9oes de fins semelhantes, bern como 
a inscri~iio em cruzeiros turisticos, com 
exclusiio, neste caso, dos encargos rela
tivos ao transporte propriamente dito e 
a quaisquer outras despesas no iimbito de 
viagem de turismo, quando envolvam pa
gamentos ao estrangeiro, devem ser con· 
sideradas para efeito dos limites estabele
cidos no n.• I. 

7. Os estrangeiros oiio rcsideotes que 
it saida do Pais transportem consigo mais 
do que o equivalente a 20 000$00 em 
moeda estrangeira, desde que niio se trate 
de cartas de credito, cheques ou «tra
veller's» cheques emitidos no estrangeiro 
em seu nome, devem fazer prova de que 
entraram no Pais com uma importiincia 
igual ou superior. 

8. A prova a que alude o numero 
anterior pode ser feita mediante apresen· 
ta~o do taliio de venda dos meios de 
pagamento sobre o exterior que o viajaote 
tenha feito a uma institui~iio de credito 
portuguesa ou pela declara~o que o via
jaote tenha preenehido ao entrar oo Pais, 
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48 quando devidamente autenticada pelos ser· 
vi~os aduaneiros. 

9. Como documento de prova de en
trada de divisas que e, 0 talio de venda 
de moeda estrangeira deve ser guardado 
pelo viajante, o qual, quando tenha preen
chido a declara~ilo de entrada, pode exigir 
da institui~o de credito a quem vender 
notas estrangeiras, cheques e ctraveller's:t 
cheques expressos em moeda strangeira, 
bern como o produto de ordens de paga· 
mento, transfer~ncias bancanas, etc., a 
anota~o na aludida declara~o, a qual 
deve ser autenticada com carimbo e assi· 
natura. 

10. A venda a em.igrantes e a corres
poodeote saida ou exporta~o de meios 
de pagamento sobre o exterior, fora dos 
limites estabelecidos em 1., e permitida 
desde que o interessado apresente: 

a) o documento de venda, a uma ins
titui~ao de credito autorizada a 
exercer o comercio de cambios, dos 
meios de pagamento que transpor
tou consigo quando entrou no Pais; 

b) ou documento justificativo da trans
ferencia bancfuia efectuada durante 
a sua permanencia no Pals; 

c) ou documento justificativo da trans
ferencia bancflria efectuada nos 
trinta dias anteriores a sua entrada 
no Pals. 

Estes valores, conjuntamente, constituem 
limite maximo para a venda e corres
pondente saida de meios de pagamento. 

I I. As vendas a residentes em terri
t6rio nacional ou a emigraotes portugueses 
de notas e moedas metfllicas estrangeiras 
c outros meios de pagamento sobre o exte
nor, para os fins previstos nos n.•• J.• e 
10.•, bern como as reservas ou inscri~oes 
e outras despesas a que alude o n.• 6.•, 
devem ser anotadas no passaporte dos 
respectivos interessados pelas institui~oes 

de credito autorizadas a exercer o comer
cio de cambio ou pelas agencias de via
gens e de turismo. 

I 2. Os residentes em territ6rio nacional 
que adquiram meios de pagamento sobre 
o exterior para se deslocarem ao estran
geiro niio poderiio, com a mesma finali
dade, efectuar novas aquisi~oes de meios 
de pagamento externo ou utilizar os ser
Vl~Os a que ·se ref ere o n.• 6 da presente 
portaria sem que antes tenham realizado 
qualquer viagem ou, em alternativa, reven
dido os respcctivos meios de pagamento a 
uma institui~iio de credito autorizada a 
cxercer o comercio de cambios. 

I 3. Com vista a verifica~iio do condi
cionalismo estabelecido no antericr n.• I 2, 
as autoridades aduaneiras devem apor 

sempre no passaporte o respectivo ca
rimbo de saida, atraves do qual possa ser 
comprovada a desloca~o ao estrangeiro 
do re~pectivo titular. 

14. As iostitui~oes de credito que ad
quiram os meios de pagamento sobre o 
exterior iodicados no anterior n.• 12, 
assim como os que tenham sobrado de 
viagens ao estrangeiro, devem aootar o 
seu contravalor em escudos no passaporte 
dos respectivos interessados. 

15. Fora dos limites e condi~oes esta
belecidos nos n. •• I , 3, 6 e I 0, a venda e 
saida ou exporta~o de notas e moedas 
metfllicas estraogeiras e de outros meios 
de pagamento sobre o exterior, bern como 
a saida ou exporta~iio de notas do Banco 
de Portugal e moedas metfllicas nacionais, 
ainda que destioadas a despesas de via
gem e de turismo, dependem de autori
za~o especial e previa do Banco de Por
tugal. 

16. As autoriza~oes a que se alude no 
numero anterior devem ser solicitadas ao 
Banco de Portugal, atraves de uma insti
tui~o de credito autorizada a exercer o 
comercio de dlmbios, com uma antece
dencia de oito dias uteis sobre a data de 
inicio da respectiva viagem. 

17. Ao conceder as autoriza~oes refe
ridas no numero precedente, o Banc.o de 
Portugal pode impor condi~es para a 
utiliza~iio da moeda estrangeira adqui
rida e determinar que lhe sejam apre
sentadas provas do cumprimento dos con
dicionalismos estabelecidos. 

18. Os viajantes, resideotes ou oilo re
sideotes, niio podem traosportar consigo, 
quando eotrarem no Pais, mais do que 
5000$00 em notas do Banco de Portugal 
e moedas metalicas nacionais nem cheques 
sacados sobre contas de deposito em es· 
cudos domiciliados em Portugal. Os via
jantes podem, contudo, entrar no Pais 
com cheques bancarios e cheques de via
gem em secudos. 

19. Sempre que os viajantes niio resi
dentes ao entrarem em Portugal transpor
tem consigo, em notas do Banco de Por
tugal e moedas metalicas nacionais, impor
taocias superiores a 5000$00, podem usar 
da faculdade de as depositar em conta 
bancaria, com a condi~o especial de o 
lcvantamento s0 ser autorizado ao proprio 
depositante e quando este sair do Pais. 

Nos casos em que se mostre conveniente, 
os depositos poderiio ser efectuados no 
proprio posto aduaneiro. 

20. A abertura ou manuten~o de con
las correntes e de quaisquer outras contas 
entre ageocias de viagens e de turismo na
cionais e suas congeneres estrangeiras ou 
outras pessoas residentes no estrangeiro 

fica sujei ta a autoriza~io especial e previa 
do Banco de Portugal. 

21. E proibido aos resideotes no con
tinetoe e ilhas adjacentes efectuarem pa
gamentos no estrangeiro, a niio residentes, 
mediante saques sobre contas de dep6sito 
em escudos abertas em inst ituic;:oes de cre
dito domiciliadas em territ6rio nacional, 
bern como levarem consigo para o exte
nor cheques que permitam a efectiva~iio 
de saques sobre as aludidas contas de 
dep6sito em escudos. 

22. As infrac~oes ao estabelecido na f; 
presente Portaria seriio punidas nos termos ' 
do Decreto-Lei n.• 47.918, de 8 de Se- ~ 
tembro de 1967, ou do Decreto-Lei n.• ~ 
630/76, de 28 de Julho, ou de legisla~o 
que os venha a substitui r. ~ 

UTIUZAGAO DE_ 
PASSAPORTI ORDINARIO 

PARA EFEITOS 
DE EMIGRAGAO 

(Decreto Regulamentar n.• 45/78, 
de 23 de Novembro, dos Ministerios ~-

da Ad.milllistra~o Intema ' 
e dos Neg6cios Estrangeiros) _. 

«Considerando a tendencia para a adop- """I 
~iio de urn unico tipo de passaporte; ,~ 

Considerando que a c<~nces.siio do pas
saporte ordinflrio se tern generalizado nos ~ 
ultimos tempos; 

Considerando que nas Regioes Auto- ' 
nomas dos A~ores e da Madeira niio existe ' 
qualquer diferen~ formal entre passa
portes ordinflrios; 

Considerando ainda a economia e a 
comodidade que para o emigrante resul
tam da utiliza~iio do passaporte ordinflrio 
de que seja titular; 

Considerando, nesta linha, que deverfl 
ser abolida a aposi~ao da; letras E ou T 
nos passaportes emitidos a favor de emi- 0 
grantes, indo alifls ao encontro de urn 
desejo por estes repetidamente manifcs
tado: 

0 Governo decreta, nos termos da ali
nea c) do artigo 202.• da Constitui~o. o 
seguinte: 

Artigo 1.• Ao Decreto n. • 44 428, de 
29 de Junho de 1962, e aditado urn novo 
artigo 10.•, em substitui~o do que foi 
revogado pelo Decreto n.• 35/74, de 5 de 
Fevereiro, com a seguinte redac~iio: 

Art. 10.•- l- 0 titular de pas
sa porte ordinflrio que preencha os 



rcquisitos indicados no artigo 4.• do 
presente diploma podera utilizar esse 
passaporte para efeitos de emigra~ao 
desde que obtenha junto das enti
dades competentes para a concessao 
de passaportes de emigrante, por 
averbamento, a necessaria autoriza
~o. 

2 - Para efeitos do nfunero ante
rior sera aposto no passaporte ordi
nario o averbamento «born para emi
grar com destino a ... » (pais para 
onde estiver autorizado a emigrar). 

3 - 0 averbamento a que se re
fere o numero anterior s6 sera aposto 
em passaporte familiar quando todos 
os seus membros estiverem autoriza
dos a emigrar. 

4 - Este averbamento e gratuito. 

Art. 2.• 0 artigo 13.• do Decreto 
n.• 44 428 passa a ter a seguinte redac~o: 

Art. 13." Para os passaportes des
tinados a emigrantes sera utilizado o 
impresso de passaporte ordinario. 

Art. 3.• 0 presente diploma entra em 
vigor dez dias ap6s a sua publica~o». 

SISTEMA DE 
«POUPANCA CREDITO » 

AlAltGADO 
ADS ACDRES 

L ~ A Caixa Econ6mica da Santa Casa da 
r' ~ Miseric6rdia de Angra do Heroismo, a ho Caixa Econ6mica da Ribeira Grande e a 
L _ Caixa Econ6mica da Miseric6rdia de Pon
~ ta Oelgada foram superiormente autori
~ .. zadas a participar no sistema de Pou
l ~ pan~a-Credito instituido pelo Decreto-Lei 
~ n.• 540/76, de 9 de Julho. 
~ As referidas Caixas podem agora, de 
1 igual modo, aceitar depositos de emigran
~ .. tc-s e equi parados, dado que fica ram plena
' ,. l"lente integradas no esquema de empres
, ""timos de Poupan~-CrMito . 

~ ..,. 

HORARIO DE FUNCIONAMENTO 
DAS FRONTEIRAS TERRESTRES 

(ate 30 de Setembro) 

(8 b a. 24h) 

~Cal~ (7h A lh) 

( S.I.•onardo (7b A• 24h) 

~ 
Ficalho (7h h 24h) 

VR Sto. A.nt.<lnio (Bh h 23h) 

.. --------------------~--------------------------------------------------"'$ .. ... .. .. 
-e .. --

ASSINE E DIVULGUE A REVISTA 

«25 de Abril/ Comunidades Portuguesas» 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A Revista cl5 de Abrii/Comunidades Portugue.s:~u e publicada mensalmente em duas tiragem 
simultilneas: uma delas, desiJ;tnada cEdi~o-Europa:t, e distribuida de Paris para os assinantes residentes 
em Fran~, Alemanba Federal, Belgica, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra e Sui~; a outra edi~lo e 
distribuida de Lisboa para o resto do Mundo. 

Solicitamos, pois, que ao efectuar ou renovar a sua ossinatura observe o seguinte: 

J. ASSINATURAS OA cEOI(:AO-EUROPA:t 
\ 

(para os leitores residentes em Fran~, Alemanha Federal, Bt\lgica, Luxemburgo, Rolanda, lngla
terra e Sui~) 

o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Embaixada de Portugai/R evista clS de Abrib 
6, Passage Oombasle - 75015 - Paris- Fran~ 

A importilncia destas assinaturas deve ser eoviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Embaixada de Portugai/Revista c25 de Abrib 

2. ASSINATURAS DE RESIOENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (excluiodo 
Fran~, Alemaoha Federal, Belgica, Luxemburgo, Holanda, Inglaterra e Sui~). 
o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Secretaria de Estado dos NegOcios Estrangeiros e da Emigra~o 
Revista c25 de Abrii/Comunidades PortuguesaS:t 
Palacio das Necessidades- J.• Piso - Largo do Rilvas - 1300 Lisboa - Portugal 

A importilncia destas assinaturas deve ser enviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Sccrctaria de Estado dos Negocios Estruqeiros c d:t Emigra~o 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
( 12 numeros) 

Portugal e Espanha .... ... ........................ .... . 
fran~a .......... ..... ........ ............... ........... .. 
Alemanha federal ...................................... . 
Belgica .................................................. . 
luxemburgo .................... ........... ............. .. . 
Holanda ................................................ . 
lnglaterra .................... ................ .......... .. . 
Sui~a ...... ................................................ . 
Outros Paises · o correspondente em moeda local a 

400$00 
40 f.f. 
20 D.M. 
350 f.B . 
350 f.l. 
25 fls. 
5 £ 
20 f.S. 
500SOO 

MUlTO IMPORTANTE 
- Nos pre(os das assinaturas estiio inclu ldos os po rles de 

correio. 
- Hio esquecer que o destinatario e o remelente devem ser 

escritos em tetra bem legivel, de preferencia em maius· 
culas. 

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

- Para maior facilidade preencha em tetra bem legivel e 
recorte este cupao: 

---~-----------------------------------
Assinatura 0 Renova(iio U Mudan(a de loca l de recep1iio da revista «25 de Abrii/Co· 
unidades Portuguesas 0 !marque com Xl para o que envio a importancia de ............... . 

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

IDADE ........................................................................................ .. 

PROFISSXO ............... ..... ... .. ... ................................. ....................... . 

MORAOA . .................................................. .............. ...................... . 

LOCALIDADE ··········-------····················-····· ······ ··································-

PAIS ·················-······ ··············· ···· ···············-················-·············--· 

ATENCAO 

- Se reside em FRANCA. ALE MANHA 
FEDERAL , BELGICA, LUXEMBURGO, 
HOLAHDA, IHGWERRAou ~UICA , en. 
vie este cupio para: 
EMBAIXADA DE PORTUGAL 
6, Passage Oombasle 
75015-PARIS-FRANCA. 

- Se reside em PORTUGAL, ESPANHA 
ou outros paises excluindo os men. 
cionados acima l , envie o cupiio 
para: 
SECREURIA DE ESUDO DOS HE. 
G6CIOS ESTRANGE IROS E DA EMJ . 
GRACAO 

Pal~cio das Hecessidades . I. • Pi so 
largo do Ri lvas · 1300 lisboa 
PORTUGAL 



Esta stc{lo <Sta abuu a lodos 01 
kitora. Ntla i.aJuimos. total ou pa,.. 
cialmutc:, a.s carta.s que nos sio 
4iri&:id.a.s t as rt'.Sptctivas rtJPOSta.s -
dabo,.das, qu.aodo .ac:~udr'io, pt.los 
Strti~s Ttcni<e>s da SENEE. qut, 
sim•ltaaeameatt, se tncarn:c:am dt 
respoodu directamtntt aos iDttrt'J· 
sados -. sc:mpre que a.s mtsmas:, pt· 
los ttmaJ que aborclam. pouam 
nutu.almeott iatereuar a outros ltl· 
tores. Toda a torrupondinc.ia diri· 
cida a uta Stt~IO devtr' .ur tn-..lada 
para: 

Rnisla clS de Abril I Comunidades 
Portuguuan 
Sterttaria de Estado dos Nec6<1os 
Enrangeiros t da Emigratlo 
Palicio das Necusidadu - 1.• Plso 
Largo do RUns 
1354 Llsboa CODEX 
Porllleal 

c( ... ) Muito grata flcaria a 
V. Ex.a se por intermMio dos 
Servi\'OS Socials de Emigra~o, 
eotrassem em contacto com o 
meu senborio no sentido de 
este ter mais um bocado de 
calma e paci~cia, aguardando 
o meu regresso, para eu poder 
tratar de arrsnjar onde p()r os 
meus haveres. 

Tenbo testemunhas em como 
o senborio se comprometcu a 
arrendar-me a casa dcpois da 
morte do meu pai, e por isto 
mesmo assim vim rom a fami
.lia para MO\'Bmbique. 

Note-se que nasei nessa casa, 
onde easel e onde me naseeu o 
mcu filho mais velho, que all 
mora durante as ferlas e onde 
eu fico sempre que vou a Por
tugal, tendo Ia deixado os meus 
haveres ( .. . ). 

J. R. P. C. A. (M~ambique)» 

Se bern compreendemos, V. 
Ex.• tera arrendado verbal mente 
uma casa, olio tendo chegado a 
formalizar por contrato esse 
arrendamento. 0 senhorio ter
-lhe-ia agora comunicado que 
vai vender essa habita~o. pre
tendendo que desocupe a casa. 

Em primeiro Iugar, esclare
cemos que, segundo a lei actual
mente em vigor (Decreto-Lei 
n.• 188/76, de 12/3/76) a exis
tencia do contrato de arrenda
mento pode provar-se por qual
quer meio de prova admitido 
em direito. Quer dizer: desde 
que possa provar que a casa 
lhe foi arrendada e que tern 

Os leitorns Escrevem 
I • <. ' < • ' 

. •'....-~-. . 

pago a renda ajustada (atraves 
de 2 ou 3 testemunhas que te
nham conhecimento dos factos), 
o arrendamento e tiio valido 
como sc tivesse contrato escrito 
ou os rccibos da rcnda. 

Em segundo Iugar, o facto da 
casa scr vend ida nao da ao novo 
proprictario o direito de despe
jar os inquilinos. Tal s6 podera 
acontecer ao fim de 5 anos, e 
dcsde que o novo proprietario 

alegue que necessita da casa 
para sua habita~o e prove que 
nao tern na comarca de Lisboa 
outra casa pr6pria ou arren
dada. Refira-se que, na quail
dade de arrendataria, tern di
reito de preferencia na compra 
da casa. Assim, o senhorio e 
obrigado a comunicar-lhe o 
pre~ que pretende, a fim de 
que use, ou nao, do seu direito 
de oJ)S:lio. 

cLemos na vossa revista cComunidades Portuguesas» n.• 33 
(Janeiro 1979), pg. 44, o artigo sobre a cSemana de Dialogo» 
e o tom que o articulista anonimo !he deu pre~1a-se a uma serie 
de confusaes, c acaba por dar uma informa\'iiO completamente 
falsa. 

Como niio queremos que os trabalhadores Portugueses con
fundam as nossas posi\'oes, que foram claras, r ecordamo-las para 
vosso conhecimento a fim de repor a verdade. 

Num comuoicado de imprensa que distribuimos a 16 de 
Novembro (antes da Semana do Dialogo) diziamos: cO Sr. Sto
leru, secretario de Estado encarregado dos Trabalhadores Mi
grantes, niio pode pretender organizar um dialogo fazendo-se 
surdo :\s r eivindica\'Oes dos Emigrantes e recusando qualquer 
negocia~o». E distribuimos uma nota intema ao conjunto das 
Associa~oes que federamos preronizando o boioote. 

( ... ) Continuamos a crer que a nossa posi~iio e correcta e 
niio gostariamos que os Portugueses aqui residentes fossem infor
mados do contrario. 

As cdiversas conferencias e rol()quion realizados na Bolsa 
do Trabalho, so podem fazer referencia a uma conferencia de 
imprensa, em que participamos na sua organiza\'iio no dia 20 de 
Novembro, onde expusemos uma posi~o unitaria em favor dos 
Trabalhadores de outras nacionalidades que vivem em Fran~a, 
denunciavamos o caracter hipocrita do Govemo Frances a propo
sito da cSemana do Dialogo», denunciavamos a penetra\'iiO poli
cial nas residencias, as expulsaes, a repressilo, etc., de que os 
emigrantes slo vitimas, ao mesmo tempo que denunciavamos a 
cumplicidade de certos govemos dos paises de origem dos eml
grantes. 

A natureza da conferencia em questiio niio se podia intcgrar 
na cSemana do Dialogo:t. 

Para que a verda de fique posta, pedimos que publiqucm 
este suplemento de informa~iio dando-lbe o mesmo relevo que o 
artigo precedente. 

Cremos poder ronfiar no vosso empenhamento para que a 
revista seja informativa. ( ... ) 

CI!RARD DESBOJS 
(Pruideal t do FASTJ- Ftde~li<>a des Assoclalloas 
de Solidarile avec Its Truallleun Jmmlcrhl» 

Por nao ter sido precedido de urn subtitulo introdut6rio, o 
conteudo do paragrafo final da noticia em questao- trata-se de 
uma noticia e nao, como erradamente se refere na carta, de urn 
cartigo» - aparecia aos lei to res como o seguimento J6gico do res
tante noticiario sobre as iniciativas ligadas ao programa oficial 
da «Semana do Dialogo» em Fran\'3, o que efectivamente nao era. 
Aqui fica feita, pois, a devida rectifica~o. atraves da publi
ca~o desta carta da F ASTI e do «suplemento de informa~o» 
nela contido. 

Finalmente, tanto o actual 51 
como o novo proprietario, po
derao, em qualquer allura, in.s
taurar uma a~o de despejo, 
desde que para tal tenham urn 
motivo legal. Urn desses moti-
vos e, precisamente, que 0 in
quilino niio tenba na casa a 
sua rcsidencia permanente, mas 
ja nao havera Iugar de despejo 
se liver ficado na casa qualquer 
familar do arrendatario (C6digo 
Civil, art.• 1.093.•, 2.C). Dado 
que o seu filho ficou a residir 
na habitayiio na sua ausencia, 
o senhorio nao tern o direito 
de despejo, desde que tenha 
continuado a pagar pontual
mente a renda. 

c( ... ) Gostaria de obter a na
cionalidade france,sa para bene
ficiar de certos casos que dizem 
respeito a minha vida em Fran
\'&· 

Pe~o-lbe para ser informado 
se um dia mais tarde posso de 
novo obter a nacionaHdade 
portuguesa. 

Tenho 37 anos, cumpri o ser
vi\'O militar e estou ha nove 
anos em Fran\'3. Minba esposa 
deseja eontinuar com a nacio
nalidade portuguesa. 

E. F. P. (Fran\'&)» 

De acordo com a legisla~o 

vigente, readquire a nacionali
dade portuguesa o individuo 
que, dcpois de sc haver natu
ralizado em pais estrangeiro, 
estabelccer domicil io no territ6· 
rio nacional e declarar que pre
tende rcadquiri-la. 

0 Govemo podera opor-se a 
reaquisi~ao da nacionalidade 
portuguesa se o interessado pra
ticar, em favor de Estado es
trangeiro, actos contrarios a 
seguranya exterior do Estado 
Portugues, cometer crime a que, 
nos termos da lei ponuguesa, 
corresponda pena maior ou 
exercer fuoyOeS publicas de Es
tado eslrangeiro ou, ainda, ha
ver nele prestado servi~ mi
litar. 

Para a obten~o de informa
yoes sobre a aquisi~o da na
cionalidade francesa, devera 
contactar as entidades compe
tentes em Franya. 



Gircuito de Cinema da SENEE 

s2 DOCUMENTARIOS 
E SEUS AUTORES (3) 

CAMm~ AntOnio 

«Aimadraba Atuneira» (1961) 

0 realizador Ant6nio Cam
pos e 0 autor de diversas curtas 
e medias-metragens; no inlcio 
da sua actividade, e ainda como 
amador, conquistou diversos 
premios nacionais e estrangei
ros. Como bolseiro da Funda
~o Gulbenkian estudou e esta
giou em Londres e Paris. 

Da sua filmografia fazem 
parte do circuito de cinema da 
SENEE os scguintes filmes do
cumentais: 

cAJmadraba atunelra:t 

Ano de produ~iio: 1961 
Fotografia: P e B (normal) 
Tempo de projec~o: 20 min. 
Tema: EtnogrMico 

Trata-se de uma reportagem, 
vivida durante 6 meses, que 
descreve toda a actividade li
gada a uma companha de pesca 
do atum no arraial estabele-
cido numa ilha situada frente a com a transferencia para o local 
Tavira, companha essa que, por de todas as actividades subsidia
curiosidade, foi a ultima efec- rias. 
tuada naquele local, posterior-
mente destruldo pelo mar. cVilarinho das FumaD 

Durante a companha, a vida 
dos pescadores e das suas faml- Ano de produ~o: 1970 
lias e completamente alterada Fotografia: P e B (normal) 

Tempo de projeq;iio: I h e 17 
min. 

Tema : Etnogrflfico 
Trata-se de uma longa-metra

gem - baseada numa monogra
fia do antrop6logo prof. Jorge 
Dias - que mostra as fonnas 
de organiza~o social que re-

COLABORE COM 

giam a aldeia, onde ex•sttam 
leis pr6prias que defendiam os 
interesses dos individuos nela 
integrados. 

A aldeia ficou submersa pe
las flguas do cavado, ap6s a 
constru~o de uma barragem no 
local. 

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



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.:1) as 12 horas 

produ~ao ICEI (Information Culture et Immigration) 

a participa~ao de Portugal e assegurada pela Radiotelevisao Portuguesa 
em colabora~o com a Secretaria de Estado dos N egocios Estrangeiros e da Emigra~o 

A correspondencia devera ser enviada para : 

«MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 
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