


remetente 
Escrcva aqui 
a sua morada completa. 
Nllo se esque~a de por 
o seu CODJGO POSTAL 
na ulttma linha. 

endere~o 
Escreva aqui 
o seu endere~o: 
o nome da pessoa a 
quem quer escrever, 
a morada completa e 
na ultima linha 
o CODJQO POSTAL 
reapectivo 
{quatro algarismos e o 
nome de uma localidade, 
Mm pontoa, nem 
tr~oa Mparadores). 

melo camlnho andado 

selos 
Este espa~o · 
e reservado aos selos. 
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...... ~~ NAO 
sP ESCREVA NADA 

NESTA ZONA 

As m<lquinas de 
tratamento do 
correspond~ncia precisam 
de a encontrar limpa. 
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P1.JBUCACAO MENSAL 
DA SECRETARIA DE ESTADO 
DOS NEC6 CIOS ESTR ANCEIROS 
E DA EMICRACAO 

Dire~o 

Manuel Arias 
Director do Serv~o 
de lnform~5o e Apoio Cultural 

Edip o 

Servi90 de 
lnforrn~lo e Apoio Cultural 

Sed• 

Minist~rio 

dos Nea6c:ios Estranaei r~ 
PalAcio das Necossidade,, I • Pi>o 
largo do R ilv:u 
1354 li•boa CODFX - Pnrtu~al 
Telefs. 67 67 00/1/2 

Composi, .l o e lm pruslo 

Casa Portucuesa 
R. das GAve as , 109 
1200 lisboa - Portuaal 
Telefs. 36 67 76/77 

EDICAO EUROPA 
Commi.ssion parlta ire n.~ 3331 P 

Represealaftle 

Embaixada de Portuaal 
Servi~o de Proarama~fio e Apoio 
6, Passage Oombasle 
75015 - Paris - Fra~a 
Telefs. 533 95 95 e 533 96 96 

Distrib•ip o 

Fr~. R . F. A ., ~l&iea , Lux. , 
Holanda, Sul~a. Jnalaterra 

Pre(Ot 

F~a-4 FF 
R .F.A.- 2 DM 
Belgica - 35 FB 
Luxemburao - 32 FL 
Ho~nda - 2 FLS 
sur~a - 2 FS 
Jnalaterra - SO P 

Capa: A vinha, a uva e a vindi
ma constituem o tema da capa e 
I:OOITa-capa deste numero, cujo 
~uplemento ~. alifls, dedicado 
aos vinhos do nosso Pais, as
sunto que desenvolvemos nas 
pflginas ccntrais e que, pela sua 
importimcia, justificou a inclu
sao de uma entrevista com o 
vice-presidente da Junta Nacio
nal do Vinho, ao Iongo da qual 
sao abordados alguns dos prin
cipais problemas de um sector 
que representa cerca de 15 por 
cento do Produto Nacional Bru
to e ocupa, directa ou indirecta
mente, quase um milhao e du
zentos mil portugueses. 

Colabora,.:iio fotogrflfica: Agen
cia ANOP, «A Capital», «Difl
rio de Noticias», Directyiio-Ge
ral da Divulga,.:iio, Instituto 
Portugues de Cinema, Antonio 
Manuel, Casa de Macau, Direc
t;:iio dos Servi,.:os Centrais e Cul
turais da Omara Municipal de 
Lisboa, Gabinete de Macau. Im
prensa Nacionai/Casa da Moe
da, lnstituto Nacional de Esta
tistica, Servi,.:os de Patrim6nio 
M usicol6gico da Direc,.:ao-Ge
ral do Patrim6nio Cultural e 
Percstrellos Photogra phos (Fun
chat). 

0 suplcmcnto «Vinhos de Por
tugal» contou com a colabora
t;:iio fotografica e documental 
da Biblioteca da Junta Nacio
nal do Yinho. Instituto do Yi
nho do Porto, Madeira Wine 
Associa tion Lda., Francisco de 
Assis e EstUdios Tavares da 
Fonseca (Porto). 

SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRACAO 

0 dr. Mario Vi~oso Neves foi empossado no cargo de secre
tario de Estado da Emigra~llo do V Governo Constitucional . 

Antigo jom alista e fu ndador do vcspertino cA Capital:. (:Z.• 
serie), o dr. Mario Neves e licenciado em Direito e exerceu ja, 
nomeadamente, as fun~oes de adminiSITador do lnstituto Por
tugues de O ncologia, sccreliirio dn ComissAo Tecnica dos Hos
pitais Escolares de Lisboa e Porto, comissario-geral e vice- presi
dente da Feira lntcmacional de Lisboa, di rector-geral da 
Associa~o Industrial Portuguesa, membro da direc~o da Unillo 
das Feiras lntcrnacionais e comissario-adjunto de Portugal para 
a Exposi~o M undia l e lntemacional de Bruxelas, realizada 
em 1958. 

Mario Neves foi o primciro embaixador de Portugal em 
Moscovo, apos o :ZS de Abril, tendo dcsempenhado, simulta
neamente, os cargos de embaixador nilo residente em Ulan-Bator 
e Pyonyang. Em Abril de 1978, foi nomcado presidenfe da 
comissilo enc-.Jrrcgada de coligir a documcnta~ilo rela tiva a poli
tica extema portuguesa (Livro Branco), as:sumindo, ainda oesse 
ano, a din•c\c-AO do jornal cComunidadu, l>ditado aoualmeote 
pela comissAo organizadora do cDia de Portugal, de Camoes 
e das Corr,<Jnidatlc~ t'q"u ucsas». 
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2 V GOVERNO 
CONSTITUCIONAL 

Em ccrim6nia rcalizada DO Palacio da Ajuda, DO passado mils de Agosto, o Presideote da Republica, general 
Ramalho Eanes, cmpossou o V Covcmo Constitucional, chefiado pela Eng.• Maria de Lurdcs PiDtasilgo e iDte
grado pclas scguiDtes pcrsonalidadcs: tcDeDte-coroDel Manuel Costa Bras (ministro-adjunto para a Administra\'lio 
lnterna); coronel Jose Alberto Loureiro dos Santos (Defcsa Nacional); cmbaixador Joiio Freitas Cruz (Neg6cios 
Estrangciros); dr. Pedr o Sousa Macedo (Justi~); prof. Antonio Sousa Franco (Finan~s); eng.• Carlos Correia Cago 
(Coordena~iio Econ6mica e Plano); eng.• Joaquim Silva Lourcn~o (Agricullura e Pescas); eng.• Fernando Marques 
Videirn (Industria); eng.• Acacio Pereira Magro (Comercio e Turismo); eng.• Alfredo Bruto da Costa (Coorde
na\'lio Social e Assuntos Sociais); dr. Jose S3 Borges (Trabalho); eng.• Frederico Monteiro da Silva (TroDsportes 
e Comuoica~oes); eng.• Mario de Azevedo (Habita(:io e Obras Publicas); prof. Aderito Sedas Nunes (CoordeDa
~llo Cultural e CuJtura e Cil!ncia); eng.• Luis Veiga da Cunha (Educa\'lio); major Joiio Figueiredo (Comunica
~llo Social); dr.• Teresa Santa Clara Comes (secretilrio de Estado adjunto do Primeiro-minisuo). 



Reeorda-se que na comunica~o ao Pais 
-a que nos referimos no numero ante
rior - em que anunciou a nomea~o de 
urn Governo de gcstao, a dissolu~o da 
Asscmbleia da Republica, depois da apro
va~iio do programa do novo Executivo, 
e a pr6xima realiza~iio de ele i~es legis
lativas intercalares, o Presidente da Repu
blica esclareeeu os portugueses acerca das 
razoes que o conduziram A tomada de tal 
conjunto de decisoes, tendo salientado, em 
JXIrticular, a necessidade urgente de se 
conseguir «uma estabilidade politica que 
pe•mita o lan~amento de mcdidas serias 
de recupera~iio econ6mica». «Tornou-se 
cvidcnte - acentuou Ramalho Eanes -
que niio e possivel responder A gravidade 
dos problemas que enfrentamos com Go
vernos parlamentares frageis que, para 
sobreviveram. sao obrigados a uma nego
CJa~o constante das suas conce~oes e a 
lliTia distor~o frequente dos seus pro
gramas». 

cEici~oes exclusivamcntc lntcrcala res:. 

Mais adiante, ao referir o significado 
politico das pr6ximas elei~oes, o Presi
dcnte afirmou, a dado passo: «0 primeiro 
ponto que se deve sublinhar e que essas 
elei~ocs seriio exclusivamente intercalares. 
Ouer isto dizer que em nnhuma circuns
t~ncia o pr6ximo acto clcitoral podera 
substituir as elei~oes lcgislativas de 1980. 
E signi fica tambem que o Parlamento 
rcsultante das elei~oes intcrcalares niio 
podera, de modo nenhum e sob nenhum 
pretcxto, assumir os poderes de revisiio 
constitucional reservados pela Constitui
~iio il Asscmbleia a eleger em 1980». 

Por fim, o general Eanes real~u o 
fasto de o an6ncio das clei~oes interca
larcs iniciar urn clima politico pre-eleitoral 
que durara cerca de ano e meio, recor
dando, ainda, que o novo Governo subme
tera o respectivo programa ao actual 
quadro parlamentar, pelo que a disso
lu~o da Assembleia s6 se podera tomar 
efectiva ap6s a aprova~o do programa 
governativo. 

lndigita~Ao de Lurdes Pintasilgo 

Uma semana depois, a Presidencia da 
Republica anunciava publicamente a indi
gita~iio da eng.• Maria de Lurdes Pinta
silgo, actual embaixador de Portugal junto 
da UNESCO, para o cargo de Primeiro
-ministro, acrescentando que aquela per
sonalidade iniciaria de imediato as dili
gi!ncias necessarias A forma~o do novo 
Governo. 

A indigita~o de Lurdes Pintasilgo
que ja ocupara cargos ministeriais no I e 

II Governos Provis6rios - nlio obteve urn 
consenso un~nime das principais for~s 

politicas. Assim, o PS considerou que o 
Primeiro-ministro indigitado era «capaz 
de assegurar urn Governo neutral», en
quanto o PCP reservava a sua opinilio 
para o momento em que {osse conhecido 
o elenco e o programa governativo. Por 
seu I ado, tanto o PSD como o CDS
que, em conjunto com o Panido Popular 
Monilrquico (PPM), estabeleceram recen-

Os diri;enlts do PPM. PSO e COS ao aJSinarem o 
atordo que uiou a c.Aiian(a Dtmoc:r8tiau. 

temente urn acordo de incidC"Ocia govema
mental, formando a «Aiian~ Democratica 
para uma Nova Maio ria» - exprimiram a 
sua discordancia com tal indigita~iio, con
sidcrando, nomeadamente, que o perfil 
do novo Primeiro-ministro nlio corres
pondia h exigencias das fun~oes que lhe 
vao ser confiadas. 

cMar cha dos Cern Dias:. 

Na semana seguinte, em conferencia de 
imprensa rcalizada no Ministerio dos Ne
g6cios Estrangeiros, a eng.• Lurdes Pin
tasilgo rcvelou os nomes das personali
dades que participam no V Governo Cons
titucional. tendo salientado. na ocasiao. 
que o principal objectivo do novo Exe
cutivo e «abrir caminho paar quem vier 
a seguir. seja quem for». Depois de co
mentar o facto de os dirigentes do PSD 
e CDS se terem recusado a dialogar con
sigo na altura da sua indigita~o. Maria 
de Lurdes Pintasilgo negou cstar envolvida 
em qualquer projeeto de «presidencialis
mo-socialista-militar», ao contrArio do que 
afHmaram responsaveis daqueles partidos 
politicos. 

Lurdes Pintasilgo enunciou. a seguir. 
os criterios que presidiram A escolha das 
personalidades que aceitaram parllc1par 
nesta «marcha dos cern dias» : a compe
tencia, a «total imparcialidade» e a «expe
riancia de gestao em termos de fun~o 
governativa». 

De salientar, a prop6sito, que no elenco 
do V Govemo Constitucional figuram 
cmco membros do Executivo anterior: 
Loureiro dos Santos, Freitas Cruz, Pereira 
Magro. Joaquim Louren~ e Mario de 
A1evedo. Por outro lado, Costa Bras, 
Sousa Franco, sa Borges, Joil:o Figueiredo 
e Teresa Santa Clara Gomes ja tinbam 
exercido, tambem, fun~es governativas. • 

Jmagen.s da tomada de posse dos membros do no"o 
£xttutivo. crrimOni.a que se rtalia.ou no Palacio da 
Ajuda. tm Lisboa. 
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CENSO 
POPULACIONAL 

DE 1981 

Os pr6ximos Ccnsos Populacional c de Habita~o, que normalmcntc sc cfccnmvnm no ano :r.cro de cada dccada, rcali:r.ar-se-llo 
apenas no primciro tTimc.~tTc de 1981, par.1 assim podcrmos accrtar o passo com os paiscs do Mercado Comum, que cstllo a 
proccdcr dcsse modo. Por tal motivo, nos, portugucses, so oo final dcssc ano sabcremos cxactamcntc <1uantos somos . 

A prcpara~ao do Ccnso Populacional de 
1981 foi desencadeada com a cr ia~ao da 
Comissao Nacional de Recenseamento e o 
inlcio da sensibili:r.a~o das popula~oes 
para essa importante opera~o de coma
tern. Ao mesmo tempo. a For~ A~rea 

Portuguesa, em colabora~o com o lnsti
t.tto Nacional de Estatistica, tern vindo 
.. fotografar mcticulosamente todo o terri
torio nacional. trabalho altamentc cspecia
li:r.ado que se destina nao s6 ao proximo 
inquerito estatlstico e a actuali:r.a~o da 
•artografia do Pals, como tambem a for
r.ccer uma base de trabalho para a actua
~ao das autarquias locals e de outras enti
dades. 

Historia e Actividadc do 1NE 

Criado no ano de 1935. o lnsututo Na
cronal de Estatistica tinha. entiio. apenas 
128 funcionarios e uma despcsa inicial da 
ordem dos 2600 contos. Passados quarenta 
e quatro anos. o INE desenvolveu c alar
goo a sua actividade. tornando-sc uma 
ir!dispensavcl Conte de apoio a todas a' 
in~titui~oes e departamentos oficiais que: 
,·e dedicam ao planeamento c a investiga
r,.ao A sua biblioteca com cerca de 80 mil 
volumes. a maior do Pais nos domlnios 
d:t economia c estatistica. ~ consultada 
anualmente por mais de seis mil pessoas. 

D urante o correntc ano o INE iniciou 

. , sua actividadc no sector da esta tistica 
~ccial. com base num programa-tipo for
Pecido pelo Centro Estatistico de Londrcs 
e dcstinado a efectuar urn inquerito a fc
ct.ndidade dos portugucses. o qual faz 
p:.rte de urn programa lan~do a escala 
mundial. 

Paralelamcnte. o INE vai adquirir urn 
11ovo ordenador que permita realizar as 
opera¢cs a efectuar no censo de 1981. e 
proccder tambem a prepara~o do seu pes
"'al (mais de mil funcionarios). Acrescen
tc-sc que o lnstituto. agora em fase de 
rccstrutura~o. vai alargar o seu ficheiro 
a todas as empresas c estabelecimentos do 
Pais. atraves do lan~,:amento de inqueritos 
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6 ... o comercio intcmo (grossistas e retalhi's

ras). aos empregos e salarios dos portu
gueses e as familias (referente a despesas, 
consumo de bens duraveis, ocupa~o de 
r~mpos Jivros, Jeituras, etc.). Alem destas, 
uma das principais actividades do Instituto 
vai scr a realiza~ao do recenseamento 
agricola. a come~ar provavelmente no pr6-
ximo mes de Outubro. 

lnquerito-piloto em sete freguesias 

Os recenseamentos da Popula~ao e da 
Habita~ao, a efectuar em Mar~o de I 981, 

procuram responder as seguintes questoes: 
«Ouantos somos?»; «Como somos?»; 
«Quantos alojamentos temos em Portu
g:~l'i»; «Quantos alojamcntos h3 sem con
di~oes?»; «Quantos sao necessarios e 
on de?». 

Entretanto, durante o passado mes de 
Jt•nho, foram testados junto de 800 fami
li:ts- entre 2500 e 2800 habitantes- os 
questionflrios a utilizar em 1981. Esse 
i'lquerito-piloto, destinado a conhecer as 
dificuldadcs do preenchimento dos ques
uonarios com vista ao apcrfci~oamcnto dos 
mesmos. realizou-se em sete freguesias de 
cinco concelhos escolhidos entre os 274 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATiSTICA 
DIREC<;:AO DE SERVI<;:OS DE CENSOS E INOUERITOS 

RECENSEAMENTOS 

DA 

POPULAc;:Ao E HABITAc;:Ao 

0 PAIS PRECISA SABER: 

e OUANTOS SCMOS? EM 1970 
tRAMOS MAIS DE OITO MI
LHOES E. MEIO DE PORTU
GUESE$. E EM 1981? 

e COMO SOMOS? 

E AINDA: 

e OUANTOS ALOJAMENTOS 
TEM PORTUGAL? 

e OUANTOS ALOJAMENTOS 
HA SEM CONDIQOES? 

e OUANTOS ALOJAMENTOS 
SAO NECESSARIOS? ONDE? 

A EST AS E A OUTRAS PERGUN
TAS RESPONDERAO OS RE
CENSEAMENTOS DA POPULA
Cl O E DA HABITACl O DE 
1981, ATRAV~S DAS RESPOS
TAS DOS PORTUGUESE$. 

Prospecto editado ptlo lN E (0Jrtc(6o de Strvitos de Censos t l nquiritos) para anundar a reali&a(:5o 
do Jnquhito-Piloto lanrado tslt ano tm nit fregu~ias do Pai.s. 

cx;stcntes no continente: Marinha das On
<b~ e Quiaios, da Figueira da Foz; Alto 
do Pina, de Lisboa; Liceia, de Montemor
-o-Velho; Pelariga e Vermoil, de Pombal; 
e Granja do Ulmeiro. de Soure. 

Colabora~o com a C.E.E. 

0 INE vai participar pela primeira vez 
num estudo financiado pela Comunidade 
Econ6mica Europeia (CEE) que visa de
terminar a diferen~ do poder de compra 
nos varios paises da Comunidade. Esse 
csrudo q11e come~ra no pr6ximo ano com 
a realiza~ao de inqueritos em todos os 
paises do Mercado Comum, compreende 
pcrguntas sobre 700 artigos de consumo 
e permitira analisar os gastos normais de 
uma familia. Paralelamentc. o INE man
u:ra observadores em todos os grupos de 
uabalho da GEE. 

Popula~io em crcscimeoto 

No nosso Pais, registou-se, nos ultimos 
anos, uma altera~o muito sensivel no 
numero de habitantes. Assim, depois de se 
rer verificado uma descida acentuada entre 
196C e 1973 (de um pouco mais de nove 
milhoes para menos de nove milhiies de 
h~bitantcs}, facto que se atribui a emigra
~o. nesse periodo, de um milhao e 200 
mil portugueses para o estrangeiro, regis
lou-se, a partir de 1974, um aumento 
considcrflvel da popula~iio. 

Depois desse ano e devido r. redu~o 

scnslvel do fluxo migrat6rio e tambem 
3 vinda dos retomados das ex-col6nias, o 
aumcnto confirm!)u-se e a popula~o por
tugucsa atingiu, em 1976, os nove mi
lhocs e 700 mil pessoas. Preve-se que haja 
JU milhoes de habitantcs em 1980 e 10,5 
rr.ilhOes em 1990. 

Segundo alguns especialistas, se as ac
tuais condi¢es se mantiverem, o cresci
mcnto da popula~o portuguesa sera nega
ttvo somcnte depois do ano dois mil. 
£ para essa perspectiva que apontam as 
tdXas de natalidade e de mortalidade do 
Pals, que eram de 18 e 10 por mil, respec
tivamente, em 1975, enquanto, no mesmo 
ano, a taxa de natalidade da Comunidade 
Econ6mica Europeia se situava muito 
abaixo da portuguesa: 13 por mil. 

Por ultimo, registe-se que a taxa de acti
vidade nacional, ou seja, a percentagcm de 
pessoas ligadas a urn trabalho remunerado 
(como trabalhadores por conta de outrem 
ou empresarios pequenos, mMios ou gran
dGs), era de 44 por cento, isto e, em cada 
100 pessoas. 44 es'tavam ligadas a vida de 
trabalho. • 
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ENTREVISTA COM 0 PRESIDENTE DO INE 

A EST ATiSTICA 
AD SER~ICO 

DO PAIS 
A prep:ua~iio dos prox1mos R eceoseamentos Gerais da 

Popula~ilo e da H abitat;iio, a sua importiincia e principals objec
tivos e, ainda, a reestruturat;iio em curso no lnstituto Naciooal 
de Estatistica, silo os principals temas desta entrevista com o 
dr. J . F. Gra~a Costa, presideole do Conselho de Direct;ilo 
do INE. 

-Como estiio a ser prepara
dos os Censos Populaciooal e 
de Habitn~iio que vai realizar
·Se em 1981? 

Os recenseamcntos da Popu
la~ao c Habi1a~o vern sendo 
preparados hfl jfl alguns anos 
com larga panicipa~iio de va
rios departamentos da adminis
tra~o representados nos gru
pos de trabalho a quem coube 
a discussiio dos vflrios e espe
ciais problemas que se levan
tam, quando em qualquer pals 
se preparam rccenseamentos. 

Come~flmos. primeiro. por 
definir as estruturas dos refe
ridos grupos de trabalho e ela
borar o material para discussiio. 
0 primeiro grupo a funcionar 
foi o que se debru~ou sobre 
as caracteristicas da popula~o 
portuguesa e das habita~oes que 
deveriam ser objecto dos cen
sos. Foi urn trabalho minu· 
cioso que panindo das reco
menda~oes da Comissao Eco
n6mica para a Europa das Na
~oes Unidas e ainda do Servis;o 
de Estatistica da Comunidade 
Econ6mica Europeia, em que 
Portugal sc integrarfl futura
mente, e analisando ainda os 
anteriores recenseamentos por
tugueses. permitiu estabelecer o 
que costumamos conhecer como 

o programa, ou seja, quais as 
caracterlsticas dos Portugueses 
(idade, actividade econ6mica. 
local de trabalho. instrut;iio, 
religiiio, etc.) e das habita~oes 
(existencia de abastecimento de 
flgua. existcncia de luz elec
trica e csgotos. etc.) que inte
ressava medir. e a forma como 
as apresentariamos nas publi
ca~oes futuras. 

Refi ro apenas estes estudos 
por os considerar os mais si
gnificativos c de interesse, mas 
outros foram feitos sobre, por 
cxcmplo: legislat;:iio a publicar 
sobre as competencias dos vfl
rios intervenientes; os meios a 
adquirir para tratar a infor
mat;ilo refercnte aos milhoes de 
portugueses e aos milhoes de 
habitat;:oes que iremos recen
sear: a publicidade a utilizar 
para divulgar o que as popula
~oes devem fazer e como o 
devem faz.er, etc. 

0 programa dos recensea
mentos foi discutido no Con
selho Nacional de Estatistica 
q uc reune os representantes de 
todos os Ministcrios e por ele 
aprovado. 

A partir de agora iremos fa
zer uma scrie de testes para 
estudarmos a reac~iio da popu
lat;iio aos questionflrios que lhe 
vamos apresentar. Estes testes 

tern como objectivo obter in
formas;ocs que possibilitem aos 
u\cnicos do INE redigir os 
questionflrios por forma que 
todos os portugueses, obvia
mente os alfabctizados, possam 
compreender o que se lhes per
gunta e responder correcta e 
precisamente. Correct;ilo e pre
cisiio indispcnsflveis a boa qua
lidade dos recenseamentos. 

- Qual a importllocia real 
desscs Censos e que objcctivos 
se pretendem alean~ar com a 
sua realiza~iio? 

You tentar responder a per
gunta de uma forma simples 
e objectiva. Para tal dividirei 
a resposta em duas partes. Na 
primeira, referirei o interesse 
e objectivos do Recenseamento 
da Popula~iio ; na segunda, os 
do Recenseamento da Habita
~o. 

Os objectivos do recensea
mento da popula~o ~ caracte
rizar a popul a~iio portuguesa 
nos seus aspectos mais signifi
cativos, por exemplo: saber se 
e uma popula~iio envelhecida 
ou jovem; se estfl empregada 
ou f:. desemprcgada ; em que 
actividade f:. empregada e em 
que Iugar; que grau de instru
~o atingiu; por que forma 
assegura as suas necessidades 
vitais; como siio as familias 
portuguesas, a sua dimensiio e 
idade dos seus fi lhos, on de re
s idem; se, se deslocaram de 
outras terras para os locais 
onde residem na altu ra do re
ccnseamento. 

Os objectivos que aeabei de 
referir interessam praticarnente 
a todo o Pais, em gcral, e , em 
especial. aos organismos da 
administrat;ilo central e as au
tarquias locais que tern por 
objectivo ~reparar o desenvol
vimento econ6mico e social da 
popula~iio portuguesa. Assim, 
s6 para citar urn exemplo, se 
verifica rmos que a popula~iio 
esta cnvelhecida ou a envelhe
cer, ou seja, que os velhos sao 
em maior numero do que os 
jovens, os responsaveis, conhe
cendo atraves dos numeros a 
grandeza do problema, poderiio 
tomar as mcdidas adequadas e 
nas zonas geograficas - .distri-

tos, concelhos, freguesias - 7 
onde o mal e maior. 

Tambcm o recenseamento da 
popula~ao tern objectivos pre
cisos que em poucas palavras 
se podem resumir ao estudo 
das condi~oes em que vivem 
os ponugueses e suas familias. 

T al como no censo da popu
lat;ilo o recensea mento da ha
bita~o interessa a todos os 
que, por funt;iio, devem per
mitir aos portugueses alcans;ar 
melhorcs condis;Oes de vida, 
pois s6 ele poderfl mostrar os 
problemas cxistentes e a sua 
real dimenslio. 

- Sabemos, pcla imprensa, 
que estu em curso no Instituto 
Nacional de Estatistica uma 
reestrutura('lio de servi~ e de 
mctodos de trnbalho e que, pol' 

outro tado, o INE luta com 
falta de tecnicos e de equipa
mento para responder as ae
tuais solicita ~ocs. Quais siio as 
perspectivas oeste llmbito? 

De facto o actual Conselho 
de Di rcc~iio preparou urn pro
jecto de reestruturat;ilo do Ins
titulo que submcteu a aprecia
t;ilo do membro do Governo 
que tutela o lnstituto. 

Para alem dessa act;ilo, tern 
cfectivamente feito esfor~ para 
se refors;ar com pessoal tec
nico superior c melhorar sobre
tudo o equipamento informa
tico de que disp(ie. Estas 
acs;ocs tam sido bern sucedidas 
e podcremos afi rmar que segu
ramente no final do corrente 
ano disporemos de novo equi
pamento informfltico mais po
tente que o actual. 

Quanto a reestrutura~o. o 
nosso projccto procura adaptar 
as estruturas do INE por forma 
a permitir corresponder. melhor 
as obriga~oes que, na area da 
produ~o de estatisticas, iriio 
advir, aquando da entrada do 
pais na CEE. 

J{l fi:zemos uma primeira anfl
lise de todos os problemas 
advenientes da integra~o e 
estamos convictos que a rees
truturat;ilo do Jnstituto e indis
pensflvel para assegurar a oossa 
capacidade de resposta quer a: 
solicitas;Ocs interoas quer ex 
wroa 1 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

A CULTURA DO TAB~CO 
EM PORTUGAL 

A ronversiio da agricuttura nacional exige, simultaneamente, 
a introdu~o de no:vas tecnicas de cultivo e de novas cultu· 
ras que tomem possivel a diversifica~o do sistema produtivo 
portugues. 

No que diz respeito ao ta· 
baco. as experiencias uhima
mcntc realizadas permitem con-

. r que a sua cuhura tern 
em Portugal, prevendo-se 

dentro de alguns anos. 
seja suficiente para 

rca de 40 por cento 
nacional. 

facto. ap6s ter sido rcvo
cm 1975. a legisla~lio 

-ll'ot<•c:c : onista que, durante va
proibiu a planta~lio 

no Pais. e uma vez 
sua cuhura. regista· 

produ~oes, com 
~A:;,il1iii~~~.t-'~rdimento unitario 

Nova cultura no continente 

0 fomento da cultura do 
tabaco, planta que se da sobre
tudo em climas subtropicais, 
resultou da colabora~ao entre 
o lnstituto Nacional de lnves
tiga~ao Agraria (INIA) e a em
presa publica «Tabaqueira» que 
nasceu da fusao de duas fa· 
bricas nacionalizadas: a «Taba
queira» e a «lntar». 

No ano de 1976, ap6s esco
lha das quatro variedades a uti
lizar (Virginia, Burley, Oriental 
e Escuro) e uma vez testada a 
sua adapta~ao aos solos nacio
nais. realizou-se a fase introdu
t6ria da cultura, no Vale do 
Sorra ia. Os resultados que se 
obtiveram foram animadores, 
pois numa area de 182 hec
tares produziram-se 340 tone
ladas (no valor de 23 mi l con· 
tos). sendo o rendimento par 
hectare de quase duas tonela· 
das. superior, portanto, il me
dia considerada boa, ou seja 
de tonelada e meia por hectare. 

Na campanha do ano seguin· 
te. as experiencias alargaram· 
-sc a duas novas zonas - Ida
nha-a-Nova e Alcochetc - mas 
com resultados menos anima
dares. que se ficaram a dever 
as condi~oes climatericas e ao 
mildio que atacou as plantas. 
Mesmo assim, verificou-se uma 
produ~ao de cerca de 300 tone· 
Iadas. no valor de mais de vinte 

Num futuro pr6ximo e uma 
vez que a cultura do tabaco 
abrangera uma area de tres 
hectares, preve-se que entre em 
funcionamento, em Coruche, 
uma fabrica de processamento 
de ramas, ate aqui a ser efec
tuado nas instala96es da Taba
queira (em Cabo Ruivo). 

0 tabaco algarvio 

No Algarve, zona com 6pti· 
mas condi96es climatericas para 
este tipo de planta9lio, a cul
tura do tabaco tern sido alta
mente compensadora para os 
agricultores. A planta9li0 feita. 
tambem por conta da «Taba
queira», em talhoes com mil 
metros quadrados e 1.200 plan· 
tas. registou urn crescimento 
espectacular e uma boa pro
du9li0. sendo possivel que a 
qua:idade e variedade produ
zida permitam o lan9amento de 
novas marcas de cigarros e 
charutos nacionais. 

No norte do Pais, a expe· 
ricncia efectuada em Vila Real 
teve tambem resultados anima
dares, .sendo a produ9iio media 
de 4,7 toneladas por hectare. 

Os resultados da in trodu9lio 
desta nova cultura , sao fran
camente positivos: nao s6 per
mitiram a substitui9lio de im· 
porta9oes . .como tambem pro
porciona ram bons rendimentos 

sector agricola e emprega
mao-de-obra numa cpoca 

ocupa9lio. • 

Dois aspectos de uma planta~io dt tabaco no Vale do Sorraia. lotal onde decorreu a fast intfodut6ria aa cultura, que boje se alargou ji a outras 
zonas do Continente. 



SANEAMENTO BASICO 
Urn estudo recente que foi 

realizado pelo Ministcrio da 
Habita9ao e Obras Publicas
com base no I Recenseamento 
da Habita91io efectuado pelo 
Instituto Nacional de Estatisti
ca em 1970-, permite analisar 
a situa9lio do sector do sanea
mento basico, o qua l inclui as 
redes da agua canalizada, es
gotos e tratamento de lixos. 

Quanto ao abastecimento de 
agua potavel ou canalizada, 
depreende-se, da analise feita 
nesse estudo, que, dos 2 ,2 mi
lhoes de unidades de a lojamen
tos familiares existentes em 
Portugal. apenas urn milhao 
(ou seja 47 por cento do total) 
dispunha de agua canalizada. 
Este abastecimento que provi
nha de canaliza96es publicas 
(36 por cento) e part iculares 
(II por cento). melhorou em 
1977. pois nesse a no ja dispu
nham de agua canalizada 52 
por cento dos alojamentos fa
mi liares. Acrescente-se que urn 
inquerito feito em 1974 reve
lava que, alem de urn mi lhao 
e 600 mil l iga96es domicilia
rias de agua potfiVel, OS por-

tugueses tinham a sua dispo
si9ao mais de 4700 fontanarios 
publicos, situados especial
mente em pequenos aglomera
dos populacionais. 

A situa91i0 da rede nacional 
de esgotos e ra mais negativa. 
pois no ano de 1977 ainda 
exist iam 39 por cento de casas 
sem nenhum sistema de esgo
tos. 

R elativamente ao terceiro as
pecto, e de acordo com os 
resultados de urn inquerito tam
bern realizado em 1974, a reco
lha e tratamento de lixos efec
tuava-se em 235 das 274 sedes 
de concelho anal isadas. No en
tanto, a recolha regular de l ix'1 
em seis dias por semana, en'
contrava-se assegurada apenas 
em I 36 concelhos (menos de 
50 por cento). Esse inquerito 
revelou 'ainda que as lixeiras 
e vazadouros publicos eram o 
destino fina l da grande maioria 
do lixo e que s6 em nove con
celhos havia aterros sanita
rios, ao passo que s6 quatro 
dispunham de instala96es de 
tratamento de lixos. 

Os novos veiculos pesados e os novos contentores. que estao a ser utili
udos. actualmente. por diversos municipios. possibilitam uma maior efi_ 
cada nas opera~Oes de recolha regular do lixo. 

Produ~:io de rolhas numa unidade fabril: uma das mai.s antigas aplica· 
~Oes industrials da corti~a. 

INDUSTRIA CORTICEIRA 
A industria corticeira nacio

nal tern contribuido positiva
mente para o equilibria da 
nossa balan93 comcrcial. Este 
ano, segundo uma nota recente 
do Ministerio da Agricultura e 
Pescas. o valor das exporta-
96cs de corti9a e de produtos 
corticciros deve atingir, pela 
primeira vez. os dez mi lhoes de 
COntOS. 

Recorde-se, a prop6sito. que 
as 426 unidades de transforma-
91iO de corti9a existentes no 
nosso Pais empregam cerca de 
16 mil trabalhadores e situam
-se predominantemente nos dis
tritos de Aveiro (concelho da 
Feira) e de Setubal (concelhos 
do Montijo, Almada e Moita) . 

Refira-se ainda que, a partir 
de 1974, foram cncerradas cer
ca de 60 unidades fabris. Por 
outro !ado, apenas quinze por 
cento das empresas empregam, 
em media, mais de 50 traba
lhadores. enquanto as restan
tes (85 por cento do total) sao 
de pequena dimensiio. 

Os maiorcs compradores dos 
nossos produtos corticei ros sao 
os paises do Mercado Comum. 
da EFT A e os Estados Uni
dos , cabendo a Alemanha Fe
deral e a Fran9a, nossos prin
cipais clientes, a compra de 
cerca de 37 por cento do total 
das nossas exporta96es neste 
sector. 

INSTITUTOS DA CARNE E DO LEITE 
Foram oficialmente criados 

os Institutos Nacionais da Car
ne e do Leite, organismos 
especializados que, integrando
·se na nova Lei Orgiinica do 
Ministerio da Agricultura e 
Pcscas, visam substituir a ac
tual Junta Nacional dos Pro
dutos p ecuarios. 

0 fomento da produ91io da 
carne e do Ieite, a defesa da 
qualidade dos produtos e a 
reorganiza91io dos circuitos de 
distribui91io, tendo em vista a 
defini9lio \do programa de abas
tecimento o publico consumi
dor. sao s principais objec-

tivos que presidiram a cria-
9aO dois dois novos organis
mos, que irao contribuir para 
a reestrutura9ao da pecuaria 
nacional, de modo a que esta 
possa inserir-se, sem desvanta
gens apreciaveis, no espa90 
econ6mico do Mercado Co
mum. Para tal, as respectivas 
Comissoes Instaladoras come-
9aram a inventariar os recursos 
produtivos do sector incluindo 
as instala96es e equipamento, o 
pessoal tecnico e administra
tivo e as necessidades de finan
ciamento. 

Assine e divulgue ··comunidades Portuguesas·· 

9 
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Rtprod u~:lo do primeiro nUmero do jornal «0 Comtrc.io» que. anos mais 
tarde, se passaria a intitular c:O Comertio do Porto». 

OS 125 ANUS DO 
• ~omtrtio ~o forto 

.. UNOAOO E M 1854 

«0 Comercio do Porto». o 
jornal mais antigo do Pais, co
memorou recentemente o seu 
125.• aniversario. A efemeride 
foi assinalada com uma sessao 
solene que decorreu no salao 
do «Ateneu Comercial do Por
to» e da qual foram oradores 
o jornalista Hugo Rocha, dos 
quadros redactoriais do matu
tino, e o dr. Jose Augusto Sea
bra, colunista do mesmo. 

Na mesa de honra desta ses
sao solene estavam o dr. Neiva 

de Oliveira, presidente da co
missao administrativa do «Co
mercio do Porto», eng. Aure
liano Veloso, presidente da Ca
mara Municipal do Porto, 
Fernando Albuquerque, do 
«Ateneu Comercial do Porto» 
e administrador de «0 Primeiro 
de Janeiro», dr. Januario Nu
nes, em representa~o do Go
verno Civil e o capitao Cam
pilho, em representa~lio do 
comandante da Regiao Militar 
Norte. 

cFac-simile» das assinatura.s de dois dos mai.s famosos tolaboradores do 
velbo matutino portuense: Camilo Castelo Branco e Alexandre Herculano. 

«0 Comercio do Porto», fun
dado em 1854, teve como seu 
primeiro director Bento Car
queja. Nas colunas do matutino 
portuense colaboraram persona
lidades tao conhecidas como 
Camilo Castelo Branco, Rebelo 
da Silva, Alexandre Hercula
no, Oliveira Martins, Arnaldo 
Gama, Pedro Ivo, Teixeira de 
Vasconcelos, Alberto Pimentel, 
Norberto de Araujo, Coelho 
Neto, Carlos Malheiro Dias, 
Henrique Lopes de Mendon~, 

Rocha Martins, Carolina Mi
chaelis, Julio Dantas, Maria 
Amalia Vaz de Carvalho e 
Venceslau de Morais. 

«0 Comercio do Porto» cons
titui , pois, insubstituivel repo
sit6rio hist6rico e literario, nlio 
s6 do Norte do Pais, mas de 
todo o espa~ portugues, figu
rando nas paginas dos seus 125 
anos alguns dos acontecimentos 
mais marcantes e significativos 
de toda a vida nacional. 

Efemeride rara e, por isso, 
de particular notabilidade nos 
tempos que correm, os 125 anos 
de «0 Comercio do Porto» re
gistaram as sauda~oes de diver
sas ent idades oficiais, civis e 
religiosas do distrito e do pr6-
prio Presidente da Republica, 
general Ramalho Eanes. 

Daqui endere~amos ao «Co
mercio do Porto» os nossos 
mais sinceros votos de uma 
longa, muito longa vida, na 
prossecu~lio daquilo que se es
crevia no editorial do seu n.• I , 
a 2 de J unho de 1854, onde, a 
dado passo, se le: 

«( .. . ) Nao renegarcmos o 
louvor ou a censura a quem o 
mere~a . porque nosso fim e 
estabelecer o interesse na mora
lidade publica ( ... ). 

Nossa missao ha-de conduzir
-nos for~osamente a analise 
dos actos governativos que dis
scram respeito as tres classes 
a que dedicamos o nosso jornal. 
Nessa analise separaremos scm
pre os factos das pessoas scm 
molharmos nossas penas nas 
paixoes politicas; seria inutili
zar-nos fugindo do verdadeiro 
fim deste peri6dico. Como con
sequencia renunciamos a toda 
a coopera~ao que nao seja o 
raciocinar placida e constitu
cionalmente sobre a materia». 

VIII CONCURSO 
INTERNACIONAL 

DE PIANO 
«VIANA DA MOTA~~ 
Com urn concerto de encerra

mento no Audit6rio da Reitoria 
da Universidade de Lisboa, ter
minou o VIII Concurso Inter
nacional de Piano «Viana da 
Motta», do qual saiu vencedor 
o sovietico Arutuin Papasian, 
que tambem arrebatou o pre
mio para o melhor interprete 
de Lopes Gra~a, atraves da exe
cu~ao de uma pe~a deste com
positor portugues intitulada 
«Preludio, Can~ao e Dan~a». 
Os restantes premios ficaram 
assim distribuidos: 2.• - Va
gui Papian (Uniao Sovietica); 
3.• - Andreas Pistorius (Re
publica Democratica Alema); 
4.• - Pietro Rigacci (Italia); 
5.• - Miriam Birger (Fran
~a) e 6.• - Adrien de Waal 
(Rolanda). 

Os seis finalistas foram se
lcccionados entre mais de ses
senta concorrentes vindos de 
27 paises, por um juri constitui
do por Meyer-Josten (RFA), 
Camargo Guarnieri (Brasil), 
Starchenov (Bulgaria), Paleni
cek (Checoslovaquia), J.-P. Se
vilha (Fran~a), Joao de Freitas 
Branco, Olga Prats e Marie 
Antoinette Leveque (Portugal), 
Karl Heinz Pick (RDA), Gleb 
Aksselrod e Vladimir Krainev 
(URSS). Edith Grosz e Eugen 
Indjic (EUA), alem natural
mente, do pianista Sequeira 
Costa, fundador, organizador e 
presidente do Concurso. 

PREMIOS 
DA ACADEMIA 
DAS CIENCIAS 

No decorrer de uma sessao 
plenaria e publica da Academia 
das Ciencias, foram entregues 
os premios academicos de 1978. 

0 «Premio Ricardo Malhei
ros» foi atribuido «ex-aequo» 
a Alvaro Manuel de Oliveira 
Machado, pela sua obra «Exi
lio», e a Luis Crist6vao Dias 
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de Aguiar pela sua obra «Raiz 
Comovida - A Semente e a 
Seiva». 0 «Premio Laranjo 
Coelho» foi entregue a Artur 
Beleza Moreira de SA pela obra 
«De Res Erasmiana - Aspec
tos do Erasmismo na Cultura 
Portuguesa do sec. XVI». 0 
«Premio de Tradu9ao Calouste 
Gulbenkian» foi atribuio, na 
secyao de poesia, a Joao Felix 
de Sousa Barrento, pcla sua 
obra «Expressionismo Alemao 
- Antologia Poetica», e a Vas
co Navarro da Gra9a Moura 
pela tradu9ii0 intitulada «50 
Sonetos de Shakespeare». Na 
sec9ao de prosa, o premio foi 
entregue a Gactan Lampo Mar
tins de Oliveira pela obra «0 
Castelo dos Destinos Cruza
dos». 

DIVULG,AcAO 
DA MUSICA 

PORTUGUESA 
NOS EUA . 

Em Beverly Hills, o principal 
bairro de artistas de Holly
wood, e possivel encontrar, 
como ultima novidadc. alguns 
discos portugueses. Assim, des
de o inicio do ano, centenas 
:le c6pias discogrflficas foram 
ja exponadas do nosso Pais 
para a America. A prcfcrcncia 
por discos portugucscs. em Be
verly Hills, iniciou-se, princi
palmente, atrav6s da musica 
classica. Neste dominio as prin
cipais editoras discograficas na-

cionais enviaram para Holly
wood gravay(ies de Fernando 
Lopes Gra~. Luis de Freitas 

No Paljdo dos Coroc.htus. u capital. H ltYt pate.nte ao pUbliC'o a es po.df'io c·O Povo dt LiJboa•. Esta mostra r~aia 
dotume• ta('lo Jobre tipos, ambientes. modos dt Yida. mercados. fe iraj t divertimtntos do povo que outrora Yi't'tu t 
ha bitou Li.sboa. Nesta uposi~lo, org:anizada pelos strvi(o~ cultunb da tdilidadt lbboeta, procurou.st- que o ron· 
junto do.s docume.ntos aprtstntados se rtstringiue ao c:hamado cPOvo miiido•. ou nja. :b cla.sus laboriosa.s da 
capit.al que. a tpoca. er.am constituidas ptlo.s aneslos, c.~~mponhH. pt~cadorH t vtndilhOes. dado str oeste enrato 
4iodal que mais u enraham as tradirOes e rostum~ dt um povo no decurso do:~ dnalos. Cronologkamtntt. a 
documeatafio t.xposta nio ultrapassou os meados do siculo XV II . procurando. toda•ia, documentar t c:aracceri. 
ur os •crdadeiros grupos e Cipo.s socials que. no panado conscicuiam o povo d:a tidadt. rtpresent:ado por 65S 
u pf:ciH iconogdficu. A imagem reprodu_z um painel dt a~ultj04- p:Utnlt na uposifllO -. do sic. XVIII (antt .. 
de 1755), represtntando o mucado da Ribtin Vtlba. 

Branco e Adriano Jordiio. «Lu
sitana Musica» e «Segn!is de 
Lisboa» foram duas colectaneas 
que encontraram particular 
aceita9iio no mercado ameri
cano. Mas niio s6 os classicos 
portugueses encontraram a pre
ferencia dos americanos. Os 
«LP» do grupo Tantra («Mis
t6rios e Maravilhas» e Holo
caustro») e o «LP» «Contos da 
Barbearia», da Banda do Ca
saco, ja foram vendidos as cen
tenas. 

«CATALOGO 
GERAL 

DA MUSICA 
PORTUGUESA» 

0 Serv'i90 de Musicologia da 
Direc~ao-Geral do Patrim6nio 
Cultural (DGPC) iniciou a pu-

blica9ao do «Catalogo Geral da 
Musica Portuguesa». 

0 composilor Cl5udio Camtrro (1895-
·1963). 

Trata-se da primeira obra do 
genero que se edita em Por
tugal, destinando-se a recons
tituir a memoria da musica 
erudita portuguesa, a qual, se
gundo os responsaveis pela ini
ciativa «tern vivido, ate agora, 
no desconhecimento de si pr6-
pria». 

As primciras fichas publica
das dizem respeito a seis auto-

res contemporfweos: Claudio 
Carnei ro , Alvaro Cassuto, Ma
ria de Lourdes Martins, Fer
nando Correa de Oliveira, Fi
lipe Pires e Berta Alves de 
Sousa. 

Embora se trate de autores 
contemporaneos (cinco dos 
quais ainda vivos) , a organi
zayiio daquelas fichas exigiu 
demorado e dificil trabalho de 
investiga9ii0. Humberto d'Avi
la. do Servi90 de Musicologia 
da DGCP. declarou. a prop6-
sito. que, para a realizayao de 
urn trabalho desta envergadura. 
conta-se muito com a colabo
rayao de todos os amadores de 
musica que disponham de in
formay(ies acerca dos autores. 
audiy<ies. obras e interpretes. 
dado que, em muitos casos, os 
pr6prios compositores niio tern 
indica9ao precisa sobre a data 
e local em que esta ou aquela 
das suas obras foi tocada pela 
primeira vez. 

11 
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IV CENTENARIO 
DE CAMOES \ 

Um diploma assinado pelo Primeiro-ministro e j tl publicado 
no cDiario da R epublica», marca o dia 10 de Junho de 1980 
como data oficial para o inicio das comemora~es do IV Cen
tenario da morte do poeta Luis de Cami'ies. 

' 

f'tstaJ comtmorativa.s do tri·ctatendrio de C.am6e1. em 1880: a c.hegada do 
cortejo dvico a Pra(:a Lui! de C.amUes. tnt Lisboa. segundo gravura da ipoca. 

A comissao de honea das 
referidas comemora~i'ies sera 
chefiada pelo Presidente da 
Republica, a quem competira 
nomear a respectiva comissao 
organizadora. 

Pelo interesse de que se re
veste, transcrevemos a scguir, 

na integra, o preAmbulo do re
ferido diploma oficial: 

cPerfazem-sc em 1980 quatro 
stculos sobre a morte de Luis 
de Camoes. 

A sua vida e a sua obra, ex
pressao superior da nossa iden
tidade lingulstica e cultural, 

impuseram-se como o mais alto 
simbolo da pr6pria maneira de 
scr e da voca~o universalista 
do povo ponugues. 

0 seu gtnio criador nao s6 o 
guindou a urn Iugar impar entre 
os grandes poetas portugueses 
como igualmente fez dele urn 
dos maiores vultos do huma
nismo e da literatura universal-

Evocl-lo e. sem duvida exal
tal a Hist6ria de Portugal e 
do seu povo, com cujas vicissi
tudes, gl6rias e virtudes essen
ciais o genio de Camoes se 
identifica. 

Constitui , assim, inalicnilvcl 
dcvcr da comunidade nacional 
honrar uma figura como a de 
Camoes, ja que as suas cria
~oes no dominio da lingua por
tugucsa. pela dimensao hist6-
rica de que se revestem, deter
minaram e enformaram o pr6-
prio destino da Patria. E o mo

presente, em que Por-

tugal se confronta com graves 
desafios e dificuldades cuja so
lu~o asscnta, indubitavelmente, 
na constru~o de urn projecto 
comum a partir da afirma~o 
da nossa conscicncia colectiva, 
exige urn particular empenho 
no culto dos valores que dela 
fazem parte indissociilvel. 

Nesta conformidade, e desejo 
do Governo que as comemora
~oes do IV Centenario da Mor
te de Luis de Camoes, a cele
brar em 1980. tenham a maior 
dignidade e projcc~ao e se rea
lizem com a participa~ao con
junta e generalizada dos Por
tugueses, tanto no Pais como 
no estrangeiro, por forma a ex
primir entre n6s, e perante a 
comunidade mundial o respeito 
pelos valorcs intangiveis da 
nossa Hist6ria e a afirma~o 
da nossa contribui~ao especi· 
fica para a cultura universal. 

GALARDAO FRANCES 
PARA ESCRITORES PORTUGUESES 

Tres escritores portugueses, 
Fernando Namora, Sophia de 
Mello Breyner Andresen e Ja· 
clnlo do Prado Coelho, foram 
distinguidos com a Medalha de 
Ouro da «Societe d'Encourage
ment au Progres», de Fran~ . 

A cerim6nia de entrega das 
medalbas e respectivos diplo
mas decorreu na Sala de H onra 
da Funda~o Calouste Gulbeo
kian, na presen~ de diversas 
individualidades dos dois pal
ses. 

Evite o encandeamento. 
Vele pela sua seguranca , 

e pela dos outros. • 

circular e viver. C 



DE~RID 

CAMPEiiES DE FUTEBOL 78/79 
No inicio desta nova tempo

rada futebolistica, serfl opor
tuno recordar, em sintese, os 
resultados da epoca 1978/79. 
Assim, em destaque, surge-nos 
o Futebol Clube do Porto que 
conquistou nada mais nada me
nos do que tres titulos do fute
bol nacional: os Campeonatos 
da 1.• Divisao, Juniores e Ju
venis. Se a estes trofeus acres
cemarmos- facto inedito- a 
vit6ria alcan<;ada pelos portistas 
na «Ta<;a de Portugal» de bas
quetebol, oompreenderemos me
thor que esta plena forma dos 
«azuis-e-brancos», em vflrias 
modalidades, faz prever uma 
lura cerrada pela reconquista 

dos titulos alcan,.ados e pela 
manuten<;ao do prestigio mere
cido de que gozam, no Pais 
e no estrangeiro, as equipas do 
F. C. Porto. Nao serfl necessfl
rio , pois, ser-se adivinho para 
prognosticar - principalmente 
na I • Divisao futebolistica -
que o Porto serfl de novo urn 
serio candidato a vit6ria final 
na temporada que agora se ini
ciou. 

0 Portimonense, na 2.• Di· 
visao, o Grupo Desportivo de 
Bragans;a, na 3.• Divisao. e o 
Benfica, em Iniciados, foram 
os clubes que conquistaram os 
restantes campeonatos do fute· 
bol portugues. Conseguirao 

manter estes titulos na pre
sente temporada? Deixamos as 
respostas - e os progn6sicos -
ao leitor. 

Quanto as promos:oes a 1.• 
Divisao, tivemos, alem do Por
timonense, o Uniao de Leiria, 
o Sporting de Espinho e o Rio 
Ave. Da 3.• para a 2.• Divi
soes «subiram». alem do Bra
gans;a. o C.D. Prado, U.S.C. Pa
redes. Amarante F.C., G.D. 
Mangualde, Naval J.• de Maio, 
G.C. Alcobas;a, G.C. Nazare
nos, Oriental de Lisboa, Es
trela da Amadora e o Lusitano 
da Evora. 

No que respeita a «Ta,.a de 
Portugal» o vcncedor vcio tam-

bern do Norte e chama-se Boa
vista. Os «axadrezados» bate
ram o Sporting, na repetis;lio 
da «finalissima», por 1-0. No 
jogo anterior - anulado, ap6s 
prolongamento - o resultado 
havia sido de 1-1. 

Com estes resultados, as 
equipas nacionais presentes nas 
provas europeias do «desporto
·rei» sao as seguintes. F.C. Por
to na «Ta,.a dos Campeoes»; 
o Boavista na «Tas:a das Ta
s;as»; e, finalmeme, o Sporting 
e o Ben fica na «Tas:a UEF A». 
Veremos agora, a nivel nacio
nal e europeu, qual o compor
tamento dos nossos principais 
futebolistas. 

Dirigido pelo treinador Jose Maria Pedroto, o conzt» do F. C. Porto- aa f oto - conquistou de novo o titulo m'ximo do futebol portuguh e contiaua 
a demonstrar, na i poca em curso. uma forma aobhel e urn exc,elente D.i'f'el tecnico, a avaliar pelas exibi~Oes i' re.alizadas. 
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DE~RTO 

CICLISMO: 
ccVOLTA AD OESTE» 
E «GRANDE PREMIO 

DO MINHO» 
Firmino Bernardino, do Lou

sa, sagrou-se vencedor da «Vol
ao Oeste» em bicicleta. 

A penultima etapa, entre 
Bombarral e Mafra, na distan
cia de 90 quil6metros, foi ganha 
por Ant6nio Fernandes, do F.C. 
do Porto, com 2 horas e 33,29 
minutos. 

Fernando Fernandes, do Bom
barralense, conquistou a nona 
e ultima etapa - urn contra
-rel6gio individual de 25 qui-
16metros - , entre Torres Ve
dras e Bombarral, com o tempo 
de 34 m. e 08 segundos. Os 
cinco primeiros lugares da clas
sifica~iio geral individual da 
prova tiveram os seguintes ti
rulares: 1.•, Firmino Bernar
dino (Lousa); 2.• Lima Fer
l)andes (Bombarralense); 3.• 
Marco Chagas (Lousa); 4.• 
Francisco Miranda (Bombarra
le nse); 5.• Fernando Fernandes 
(Bombarralense). A classifica
~o por equipas foi conquis
tada pelo «Lousa», seguido do 
«Bombarralense» (2.0) e do 
«Zala» (3.0). 

Por outro !ado, Luis Tei
xeira, do Coelima, venceu o 
«Ill Grande Premio do Mi
nho» em ciclismo, prova que 
terminou em Guimariies. A 
classifica~o individual final fi
cou assim estabelecida: I _., 
Luis Teixeira (Coelima); 2.• 
Belmiro Silva (Coimbroes); 
3.0 Alexandre Rua (Coelima); 
4_., Norberto Medeiros (Coe
lima); 5.0, Adelino Teixeira 
(F.C. Porto). 

A classifica~o por equipas 
foi a seguinte: 1_. Coelima; 2_. 
F.C. Porto; 3_. Bombarralense 
e 4.0 Sangalhos. 

HALTEROALIA: 
«ESPARTAQUIADAS » 

DE TRECIN 
0 halterofilista portugues 

Raul Dias teve excelente com-

portamento nas «Espartaquia
das de Trecin» (Checoslova
quia), ao cons~guir uma meda
lha de prata nd\ arranque - em 
que estabeleceu\ um novo «re
cord» nacional, com 85 quilos 
- e duas de ouro no arre
messo. Tais marcas possibili
taram-lhe alcan~r os minimos 
para garantir a participa~o nos 
pr6ximos Jogos Olimpicos, sen
do de salientar que esta «proe
za» de Raul Dias, foi realizada 
em confronto com atletas de 
craveira mundial, nomeadamen
te <Je Cuba, Pol6nia e Checos
lovaquia. 

HIPISMO: 
VIlORIA DE 

MALTA DACOSTA 

Manuel Malta da Costa, 
montando «El Caussevillais», 
classificou-se em primeiro Iu
gar na disputa do «Premio Pia
get», disputado no Hip6dromo 

A equipa do Oeiras conquis
tou, pela terceira vez consecuti
va, a Ta~ dos Vencedores das 
Ta~s de H6quei em Patins, 
apesar da derrota sofrida (6-3) 
no encontro da segunda miio da 

Concrelizou-se j~ a tilo falada transferbda de Joio Alns, o famo•o chayu 
pretas:. do Benfica . Dtpois de uma sbie de negocia~Oes com o cGiroo
dinon de Bordius (Fran~:a), Joio Alves preferiu o cPariJ Saint·Gtrmain», 
clube em que ;a ac,tuou, ree:orde--se, o inte-macional Humberto. 0 jocador 
portugues, que estava a passar £trias em It3lia , deslocou-se a Paris , onde 
assinou um tompromisso com o clube franch, seodo o contrato ania.ado 
em data posterior. 

de Longchamps, nos arredores 
da cidade de Paris (Fran~a), 

perfazendo 4 pontos a quarta 
barragem. Esta prova era de 
seis barras, tabela sem cron6-
metro, num maximo de 4 «bar
ragens». 0 cavaleiro portugues 
obteve, por outro !ado, um hon
roso 8.0 Iugar, entre 62 parti
cipantes, no «Premio Chanvel», 
disputado em duas fases, e um 
7.0 posto na terceira prova com 
«barragem», montando o cavalo 
«Greco E». 

final disputada com os espa
nh6is do Voltrega. 

Com efeito, tendo vencido o 
jogo da primeira mao por 10-1, 
o Oeiras beneficiou, assim, de 
uma vantagem no cbamado 
«goal-score», 

ccTACA DE 
PORtUGAL» 

DE l£NIS DE MESA 
Disputaram-se em Faro os 

jogos das classes masculinas e 
de seniores femininos que en
cerraram as provas da «Ta~a 
de Portugal» de Ienis de mesa. 
Os resultados foram tres titulos 
paar o «Sporting» e as vit6rias 
dos montijenses (Palmeiras do 
Montijo) e alhandrenses (Ju
ventude Alhandrense), que vern 
premiar urn excelente trabalho 
desenvolvido por estas duas 
simpaticas colectividades nes
ta modalidade desportiva. 0 
«Sporting» sagrou-se, como ja 
era de esperar, vencedor da 
«Ta~ de Portugal». 

«TACA 
DE PORTUGAL» 

HOQUEI EM CAMPO 
0 «Futebol Benfica» venceu 

a «Ta~ de Portugal» de h6quei 
em campo, ao derrotar o «Sport 
Club do Porto». A vit6ria foi 
obtida ap6s prolongamento, 
atraves de um canto curto, na 
final disputada no «Estadio 
Municipal de Leiria». 



JOAQUIM 
AGOSTINHO 
UMA LICAO DE 

PROFISSIONALISM 0 
Considerado por tecnicos naciooais 

e estrangeiros como o melhor ciclista 
portuguese um dos melhores de sem
pre na modalidade, Joaquim Agos
tinho confirmou, uma vez mais, a sua 
classe de desportista quando, no pas
sado mes de Julho, conquistou nova
mente o terceiro Iugar da «Volta a 
Fran\'a», repetindo a sua classifica
~ao do ano passado, atras do frances 
Bernard Hinault e do holandes Joop 
Zoetmelk, primeiro e segundo clas
sificado que, por coincidencia, tam
bern «bisaraDl>> este ano os seus re
sultados no «Tour>> de 1978. 

lniciada em 1968, a carreira des
portiva de Joaquim Agostinho 
((Tino» para os franceses - regista, 
alias, uma serie de bolll!i resultados 
nas dez edi~oes da «Volta a Fran\'3» 
em que ele participou: alem dos dois 
referidos terceiros lugares, em 1978 e 
1979, foi 5.0 em 1971, 6.• em 1974, 
s.· (em 1967, 1972 e 1973), 13.• (1977), 
14.• (1970) e 15.0 (1975). Mas, a mar
gem do «TOun>, Agostinho tem man
tido presenfa «obrigatoria» na «Vuel
ta>> de Espanha e no «Giro» de 
ltalia, para nao citar outras «classi
C3S» do ciclismo europeu, como o 
«Dauphine Liberb, prova onde ain
da recentemente - como referimos 
em numero anterior - o corredor por
tugues averbou um 6: Iugar. 

Gozando de enonne e merecida 
popularidade, Joaquim Agostiooo 
continua, assim, aos 36 anos, a ser 
om desportista combativo e esfo~
do, de urn profissionalismo exemplar . 

Um conjunto de teltfotos qu~ nos recordam a tl· 
celttUt actua('Ao de Joaquim Ago.stinbo no cToun 
dtitt ano. 

T•l•l• t • • ,.,, IUPIJA N0P 
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REGIONAL 

16 QUINTA 
DO MOSTEIRO 

ADQUIRIDA 
PELO MUNICIPIO 

DE ARGANIL 
A C!mara Municipal de Ar· 

ganil comprou a «Quinta do 
Mosteiro», situada na freguesia 
de Folques e que constitui im
portante exemplar do patrim6· 
nio cultural deste concelho. 

Segundo o scmanario regio
nalista «A Comarca de Arga
nil», a edilidade argalincnse 
pensa instalar ai o «Museu Dr. 
Ventura da Climara» e urna 
Escola de Forma~o de Agri
cultorcs, dcnominada «Dr. Abel 
Andrade Hmior». 

; 

\ 

Com uma area de 128 bee
tares, a «Quinta do Mosteiro» 
possui instala~oes agro-pecua
rias que incluem urn lagar de , 
azcite c numcrosos estabulos 
modcrnamcntc apetrcchados. 

Rccordc-sc que a «Quinta do 
Mosteiro» e uma antiga depen
dencia do Mosteiro de Santa 
Cruz. de Coimbra, pertencentc 
aos C6ncgos Rcgrantcs de San
to Agostinho. tendo estado ini
cialmentc implantada em S. Pe
dro de Arganil, junto a capela 
romllnica, de onde foi trans
ferida, na epoca medieval, para 
o local que hoje ocupa, em 
Folques. 

65.0 ANIVERSARIO 
DO CONCELHO 

DE CASTANHEIRA 
DE PERA 

Deeorreram em Castanheira 
de Pcra as cornemora¢es dos 
65 anos do concelbo. 0 pro
grama incluiu uma sessao so
lcne no Saliio Nobre dos Pa~os 
do Concelho e rcce~o a fan
farm dos Bombeiros Volunta
rios da Nazare. 

Rcalizaram-sc ainda actua
¢es de ranchos folcl6ricos e 
de diversas filarm6nicas, em re
presenta~o das freguesias do 
concelho. A Comissao Muni
cipal de Turismo, entidade pro-

Augusto Hil6rio , o d lebre e lead,rlo cantor do fado de Coim.bn, 
natur:lll de Vbeu onde veio a fa.luer a 3 de Abril de 1896, foi agora 
objuto de bomr.nqem p6stuma . Efectivame•te, o muafdpio Yiseeue ddi
btro• dar o nom• dt Aupsto Hilario A utip R11a Non (da l8dearia), 
tendo J6 sldo ducerrada a n s pedift l'pide topo•fmica~ usi• ~mo ama 
outra evoaativa aa asa que o •ia aasc.er. 

A• plaau topoal miau foram d .. ~erradaJ por d.., tobrialoas de H ili· 
f'fo. Re~ordt'-'St que a Uaica p~ do esp6Uo de Aup_s-to R ilirio. a su dle
bre ~vitarra, foi oftrecida pela familia ao MIIJt• A*tmiro de Coimbra. 

motora das festas. levou a 
efeito uma exposi9ao fotogra
fica que esteve patente no edi· 
flcio do municipio. 

GRANDE~ 
ASSOCIACAO 
DE COROS 

EM COIMBRA 
Constituiu urn &cito o «< En

contro de Coros do Distrito de 
Coimbra» que terminou na 
Pra~a do Comercio desta cidade 
com as exibi~oes dos Coros de 
D. Pedro Cristo e do Coral 
de Mira, que cbamaram aquele 
recinto numeroso publico. 

De entre as conclusoes refe
rentes as reunioes de trabalho 

dos responsaveis dos grupos 
participantes, salientamos a 
cria~ao de uma associa~o de 
coros. com sede nesta cidade. 

DONATIVOS 
DE EMIGRANTES 

PARA OS 
BOMBEIROS 

DE FELGUEIRAS 
A «Associa~o H umanitaria 

dos Bombeiros Voluntarios de 
Felguciras» recebeu urn valioso 
donativo de 5.800 F .F. (65.250$) 
oferta de varios felgueirenses 
emigrandos em Fran~, tendo 
sido portador da quantia o 
conterriineo senbor Joaquim 
Moreira. 

Esta louvavel iniciativa de 
emigrantes que nao esquecem 
os servi~s da sua prestimosa 
Associa~o de Bombeiros Vo
luntarios, caiu fundo no cora
~o dos felguei renses, honrando 
o nome dos originarios desta 
terra que, apesar de residirem 
no estrangeiro, nao querem dei
xar de contribuir para o dcsen
volvimento regional. 

GUIMARAES 
FEST AS 

GUAL TERIANAS 

Culmartlu: es~udo da cidadt. 

As grandiosas «Festas Gual
terianas», realizadas na cidade 
de Guimarlies, este ano levadas 
a cabo pela «Associa~o Co
mercial» da cidade - e que 
integraram a famosa «Marcha 
Gualteriana» a cargo dos em
pregados do comercio -, tive
ram urn programa cuidadosa
mente elaborado, o qual atraiu 
il cidade muitos milhares de 
forastciros. As solenidades reli
giosas foram promovidas pela 
«Mesa da Irmandade de S. 
Gualter», revestindo-se de par
ticular esplendor litUrgico. 

ENTRONCAMENTO 
PRETENDE 
SER SEDE 

DE COMARCA 
Uma peti~o para que a vila 

do Entroncamento seja elevada 
a sede de comarca, foi entregue 
no Govemo Civil de Santarem. 
0 documento - acompanhado 
do respectivo processo justifica-



0 bi~uman:irio rtpublic::~no cO Dapertan. o mais antigo 6rglo de 
lmprea.s.a de Coimbra, aa.ba de Jtr premiado. aa paJsagem do nu 62.• a.ni
Ttrdrio, com a medalha de ouro da ddade. £sta distin(.lo foi-lhe atribuida 
prla edilidade local com o apoio unAnime da re.spectjva Assembleia Muni
cipal. pelos servi\'OS e UC'<"AO por ele dt.seovolvidos em prol da demoeracia 
e da <idade de Col1nbra, Rtoorde·u que c() Oespertar:o ha•ia j:l alanrado, 
por mhito pr6prio, a medalh.ll de ouro da cLiga dos Bombeiros Portu .. 
gueseu. facto que te.!ltemunha quanto o velho peri6d ic:o fundado pelo repu
blit'ano Ant6nio de Sousa, sabe correspondu aos interrssts e aspira~Oes 
da cidade e da regHlo que tem vindo a dclender. 

tivo - foi entregue pelas auto
ridades locais, que se fizeram 
acompanhar por uma comissao, 
tendo ambas sido recebidas 
pelo secretflrio do governador 
civil que, durante a reuniao, 
prometeu que, junto do Minis
t~rio respectivo, i riam ser fei
tos todos os esfor~s para que 
tal pretensao seja satisfeita. 
Saliente-se que a vila do En
troncamente tern o dobro do 
movimento registado em todas 
as outras localidades do con
celho. 

~LAR 
DO ESTUDANTE• 

EM ODEMIRA 

Tiveram ja inlcio as obras de 
constru9iio do «Lar do Estu
dante» de Odemira, empreendi
mento or93do em cerca de 22 
mil COntOS e que e iniciativa 
do municipio local. 

Curiosamente, o novo edifi
cio, de quatro pisos, serA abas
tccido por energia solar. at raves 
de colectores que, para o efeito, 
serao instalados no telhado. 
Este novo processo de obten~o 
de energia - a que nos refe
rimos detalhadamente no nu
mero anterior - garantira o 
fornecimento de grande pane 
do consumo previsto, sendo 
refor93do, sempre que necessa
rio, pela utiliza~o de energia 
convencional no periodo das 
0 as 8 horas. 

OVAR: 
SERVICO 

CAMARARIO 
DE APOIO 

ADS EMIGRANTES 

A camara Municipal de 
Ovar deliberou criar, no actual 
Gabinete de Informa~o e 
Apoio aos Municipes (GIAM), 
uma sec~o especialmente desti
nada a apoiar os emigrantes da 
regiao, considerando o seu pa
pel de relevo na recupera~o 
econ6mica do Pais, assim como 
o seu contributo para o dese
jado equilibrio da balan~ de 
pagamentos, atraves da remessa 
de divisas, e ainda o facto de, 
em face do seu afastamento 
temporario, se encontrarem, na 
maior parte dos casos, alheios 
~s leis e regulamentos locais. 

MUSEU 
DO DOURO 
EM PESO 
DA REGUA 

Urn «Solar do Vinho do Por
to» e urn «Museu do Douro» 
vao ser eriados em Peso da 
Regua, ficando instalados na 
«Casa Vaz». 

Este edificio, de grandes di
mensoes e com valor hist6rico, 

~ propriedade do Instituto do 17 
Vinho do Pono e, presente
mente, serve de dormit6rio a 
familias n6madas de ciganos. 

A sua transforma~o em «So
lar do Vinho do Porto» e «Mu
seu do Douro» - que ficarao 
instalados, respectivamente, no 
r~s- do- chao e primeiro an
dar -, foi decidida pelo secre
ta rio de Estado do Comercio 
Externo, que atribuiu uma ver
ba de 30 mil contos para as 
obras de restaura9ao. 

Por d .. plclto do stuttirio de Etbtdo da Cull•""· ... tn de su criado, 
n.a B:atatha o cMustu Hi.u6rieo do l\1osteiro de Santa Maria cla VitOr••· 
o qual teri romo fua('6U priacipai.J t:Yocar o.s motivos da ~i.fie2(:io d&· 
qutlt. monumtnto, a.uim como a fpoca hbt6rica que lbt seniu de btr(!O. 

0 futuro ~1useu i"' prttnthtr OJ espi('OJ rompret,adidos pelo antigo 
dormit6rio hul~:armtnte coaheddo por adega do) fradu). c:ozinha e aauos. 
celeiros ron.vtntuaJJ e. ainda, pela.s YaJtaJ Ut(Oa do piso superior do 
Cl:auslro dt D. Aroaso "V, ocupando p1'111icamtale todas as dtpeadenciaJ 
vaz.ias do Coavento. 

Sugtrido h' anol ptla impr~Ja da r~ilo. Htt' Museu e um .. dbo 
sonho agora conc:retludo ptla aetual Cimara Municipal. a qual pels aesta 
iniciativa espec·iaf emptnbo. pelo que muilo se rtJOz.ijam todos aqueles 
que s t bat~ram ptla 4iU2 tria~lo. 

A im3~tm que publicamos documenta um a.spedo do Clau..stro dt 
D. Afoa.so V no reftrido Mo3ttiro. 



Portugal Hoje 
A CORES 

18 II CONGRESSO 
DAS COMUNIDADES 

Ar;DREANAS 
0 II Congresso das Comuni

dades A~oreanas - programado 
para 28 a 30 de Mar~ do pro
ximo ano - revestir-sc-a de 
dois novos aspectos: o alarga
mento do leque de participantes 
e o aumento do seu numero. 
Segundo Costa Neves. coorde
nador da iniciativa, este II Con
gresso niio se realizara nem em 
Siio Miguel, nem na Terceira, 
prevendo-se que dificilmentc 
ele podera ter Iugar fora da 
cidade da Horta, na ilha do 
Faial, por razoes logisticas. 

Entretanto, com vista a sua 
participayiio no Congresso. viio 
ser contactadas diversas orga
niza~ocs das comunidades por
tuguesas originarias do arqui
pelago, tais como a «Aiian~ 

A~oreana da Calif6rnia». «A~
socia~iio para o Dcsenvolvi
mento dos A~ores», ambas dos 
EUA, «Aiian~a A~oreana do 
Canadb. de Toronto. «Asso
cia~o Portuguesa das Bermu
das», «Casa dos A~ores». do 
Rio de Janeiro (Brasil) e. final
mente, a «Casa dos A~res», de 
Lisboa. 

PORTOS 
Af/OREANOS 

Encontram-se nos A~ores 

dois tecnicos da «Agcncia ln· 
ternacional para o Desenvolvi
mento» (AID), que vao estu
dar qucstoes relacionadas com 
os transportes marltimos e a 
construyiio de portos naquele 
arquipelago. 

Os dois t~cnicos norte-ame
ricanos analisariio, tamb~m. as 
hip6teses de implanta9ao de um 
porto em Santa Maria e a 
amplia~iio do cais nas velas de 
S. Jorge. 

do Faial. No entanto, esta em 
fase de arranque o estudo e 
construyiio de portos na maio
ria das restantes ilhas, encon
trando-se em Case bastante 
adiantada o de S. Roque, na 
ilha do Pico. 

NOVO COMPLEXO 
FABRIL 

Os A~rcs contam com mais 
um complexo fabril , dcstinado 
ao fabrico de Ieite em p6. 

0 novo C·Omplcxo e proprie
dade da «Lacto·A~oreana». e 
custou mais de 60 mil contos. 
vindo a dar uma maior di
mcnsao A industria de lactici
nios, valor seguro na cconomia 
a9orcana. 

Recorde-se, a prop6sito, que 
a produ~io de Ieite nos A~ores 
atingiu. no ano findo, mais de 
200 milhoes de litros - o que 
representa um ter~o do con
sumo anual do Continente - . 
sendo uma parte importante 
exportada sob a forma de Ieite 
em p6, queijo e manteiga. 

Os progresses constatados na 
produ~ao do Ieite devem-se, 
prineipalmente, ao melhora
mento das pastagen~ e ao apa
reeimento ou descnvolvimento 
de algumas unidades indus
triais, factor que se traduz 
numa maior seguran~ para o 
pcqueno lavrador da regmo, 
p;:rmitindo-lhe moiores facili
dades no cscoamento do pro
duto. 

FILME SOBRE CANTO DA MAYA 

r 

Canto da Maya, o conhecido 
e aprcciado escultor micaelense. 
vai ser lema de um filme, cujas 
principais cenas foram rodadas 
nos A~orcs, particularmente na 
ilha de Siio Miguel. 

Al~m de focar aspectos da 
vida e obra do escultor, que e 
tambcm arquitecto e pintor, o 
prop6sito do filme c tambem o 
de constitui r. segundo preten
dem os seus realizadores, «um 
hino aos Ac;:ores. a sua gcntc, 
as belens naturais e uma invo
ca~o chcia de saudadc c ter
nura das familias tradiciona is 
micaelenses que tao fundamente 
marcaram a evolu9ii0 da socic
dade em S. Miguel». 

Recordc-se que os Estados 
Unidos, atraves da AID, tern 
prestado auxllio econ6mico a 
politica portuaria do Govemo 
Regional dos A~orcs. Actual
mente, o arquipclego possui 
apenas dois portos em boas 
condi,.oes: o de S. Mt'guel e 0 Dois traballilo• de ~-"'" da Maya: detathe de um monumeato ded icodo a Aatero 

y de Que• tal e. ' drretta. uma. tStafuda hl litulad.a cVarina•. 

PASTAGENS 
NA ILHA 
DO PICO 

Uma verba superior a cern 
mil contos vai ser dispendida 
pelo Governo Regional do~ 
A~rcs na transforma~o em 
pastagens de 4.500 hectares de 
terreno inexplorado, na ilha do 
Pi co. 

Neste projecto do Govemo 
Regional para o desenvolvi 
mento do Pico, dcstaca-se ainda 
0 incremento do apoio a pesca, 
atrav~s da montagem de uma 
rede de frio em Santa Cruz 
das Ribciras, eo melhoramento 
dos portos piscat6rios da ilha. 



MADEIRA 

EVOLUcAO 
POSITIVA 

NO SECTOR 
TURfSTiCO 

0 turismo madeirense acusou, 
nos cinco primeiros meses de 
1979, um crescimento de 9,1 
por cento no numero de h6s
pedes e de 6,5 por cento nas 

dormidas, relativamente a igual 
periodo do ano passado, se
gundo informou a delega~o lo
cal do Jnstituto Nacional de 
Estatistica. 

Estes valores U!m por base a 
compara~ao efectuada, nos dois 
periodos, do numero de h6s
pedes (135.381 em 1979, contra 
124.094 em 1978) e do nfunero 
de dormidas (952.710 em 1979 
e 894.772 em 1978). 

Por paises de origem, regis
laram-se 246.971 dormidas de 
cidadaos do Reino Unido, 
180.541 da Republica Federal 
da Alemanha, 78.963 da Suecia 
e 76.424 da Fran~. 

INDUSTRIAS 
TRANSFORMADORAS 

0 valor da produ~o das in
dustrias transformadoras da 
Madeira, a pr~s de venda A 
salda da fflbrica , aumentou em 

Abril passado, de 17.600 con
tos, relativamente a Abril de 
1978. 

Este aumento, que corres
ponde a uma evolu~o favorfl
vel da ordem dos 16,5 por 
cento, fez com que a produ~o 
industrial do arqui~lego atin
gisse, no primeiro quadrimes
tre deste ano, 458 mil contos, 
mais 108 mil contos que em 
identico periodo do ano pas
sado. 

0 sector que se revelou com 
maior peso no conjunto das 
industrias transformadoras ma
deircnses foi o da alimenta~o. 
responsAvel por mais de 50 por 
cento do total produzido. 

No que respeita aos salflrios, 
registou-se tamb~m urn au
mento. tendo sido liquidados 
18.741 contos no perlodo refe
rido, isto e, mais 5 mil contos 
que no primeiro quadrimestre 
de 1978. 

PESCA 
ARTESANAL 

A pesca artesanal descarre
gada nos primeiros quatro me
ses deste ano nos portos do 
arqui~lego da Madeira, atin
giu 1.372,2 toneladas. Trata-se 
de urn decrescimo de 44.1 por 
cento em rela~o a igual pe
riodo do ano anterior. 

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatistica, a quan
tidadc capturada no passado 
mes de Abril atingiu 474.9 to
neladas, enquanto no mcs ho
m61ogo do ano passado ascen
deu a 1.041.5 toneladas, ou seja 
o correspondente a urn decres
cimo de 48 por cento. 

Fol inauaurado o novo Casi_no da Madeira, qut poderi coasiderar..,e 
como um doa melbores do mundo. 

0 c:omplexo perlence 8 «Sociedade de lanslimentos Turislic:os dJo 
l lha da Madtira. SARL», englobaado hotel, c&Jino, tboitu, a.ala de coafe-. 
r~nda.s restaurante panor&mico e cinema, ao ••lor total de am milhlo 
de co~to.s. S6 a parte do c:asino. que ditpor6 de quatro sai&J de }ogos , 
c;ustou cerca de 500 mil conto.s. 

Sublinht .. Je que a obra foi concc:bida pefos arquftectos Oscar Nie.meya 
(o arquil~clo de BrtJilia) • Viana de Lima. Para a sua iaaagoua~o fora• 
coavidados ot dirtctores das c:Casas de Portupl.• •o ut:raA&dro e d.i-.enu 
e.nlidada ofldaiJ do c:oatiaeale. 

AJ f_llllltBI mostnm•DO.S um a.tpt-e:tO IU.l do 8 0¥0 edifido t, eo• 
bail.o. uma das salu de jogo. 
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MACAU 

Q{~..f1t(\ •Jf:: 
M~- < ~ .. u 

UM NOVO MATUTINO 
Quarenta dias ap6s o encerra

mento do unico diflrio portu
gues de Macau, a «Gazeta Ma· 
caense», foi editado o primeiro 
numero de urn novo matutino 
em lingua portuguesa, o «Difl
rio de Macau», de caracterls
ticas muito semelhantes ao an
terior. 

No editorial deste primciro 
ntimero, o director e proprie
tflrio do jornal, Leone! Borra
lho, promete oferecer a breve 
trecho aos seus leitores, urn 
«Diario de Macau» maior e 
r.telhor «para acompanhar o 
progresso e desenvolvimento» 
do territ6rio. 

ORGANIZACAO 
DO ARQUIVO 
HISTORICO 

Esta a ser organizado o ar
quivo hist6rico deste territ6rio, 
sob a responsabilidade do pro
fessor Silva Rego. Este arquivo 
hist6rico integrara documenta
~o de varios departamentos 
governamcntais c, possivclmene, 
de organismos sociais privados. 
A iniciativa, que estfl a ser rea
lizada com o apoio da Fun· 
da~o Gulbenkian, que para o 
efeito concedeu urn subsldio, 
visa inicialmente fazer urn ba
lan90 de toda a documenta~o 
portuguesa existente no terri
t6rio e que seja anterior a 1930. 

0 professor Silva Rego indi
cou a ANOP que este arquivo 
sera co arquivo da familia ma
caense», podendo servir a todos 
os interessados no estudo da 
Hist6ria de Macau. 

A montagem do arquivo his
t6rico, o primeiro desde a fun
da~o deste territ6rio, poder.i 
no futuro vir a ser alargado a 
recolha e classi(ica~o de do
cumenta~o em chines que ac
tualmente existem em varios 
departamentos governamentais. 

NOVO LICEU 
0 Governo de Macau vai 

investir 300 mil contos na 
constru9ao de urn novo liceu, 
anunciou o secretario-adjunto 
para os Assuntos Sociais e Cul
tura, Mercer Marques. 

0 novo liceu tern anexo urn 
pavilhao gimnodesponivo, com 
uma area de 10 mil metros qua
drados e varios campos despor· 
tivos polivalentes. 

0 terreno onde se encontra 
instalado o actual Liceu de Ma
cau serfl vendido em hasta pu
blica. 

«MACAU, LETRAS E ARTES ~~: EXPOSICAO EM LISBOA 

Realizou-se em Lisboa uma 
cxposi9lio intitulada «Macau, 
Letras e Artes - Do seculo 
XVI ao seculo XX», que esteve 
patente ao publico na Biblio
teca Nacional. 

Ao acto inaugural - que 
marcou igualmente a reabertura 
da «Casa de Macau», ap6s 
cinco anos de encerramento 
- estiveram presentes, entre 
outras individualidades, o se
cretario de Estado da Cultura 
e o presidente da Ciimara Mu
nicipal de Lisboa. 

A exposi~o. que estava in· 
tegrada na «<V Quinzena de 
Macau», incluia alguns quadros 
de George Chinnery, que viveu 
naquele territ6rio de 1774 a 
18S2, a par de obras de outros 
pintores macaenses e do escul
tor Raul Xavier, al~m de deze· 
nas de gravuras assinadas por 

artistas nacionais e estrangeiros 
e ainda uma dezena de mapas 
e plantas. No sector das rari
dades bibliograficas, salienta
ram-se, entre centcna c meia de 
livros, os dos padres Joao Boni
facio e Duarte de Sande - os 
primeiros que se imprimiram 
em Macau, em I S88 e I S90. 
respectivamente - e todas as 
obras de Frei Jacinto de Deus, 
o primeiro portugues de natu
ralidade macaense. Quase to· 
dos os jornais publicados em 
Macau, figuravam tamb~m 

nesta exposi~o. nomeadamente 
o semanario cO Lusitano» que 
teve colabora~o de Venceslau 
de Morais e Camilo Pessanha. 

A cQuinzena de Macau» em 
Lisboa encerrou com urn ciclo 
de confer~neias sobre o estatuto 
orglnico daquele territ6rio, 

tendo part icipado nos debates 
os deputados macaenses Dia
mantino Ferreira, Jorge Rangel 
e Mflrio Isac e o presidente da 
Assembleia Legislativa de Ma
cau. Chu-Tak-Key. Este grupo 
de parlamentares macaenses 
aproveitou a sua estadia em 
Portugal para debater com 
membros do Conselho da Re
volu~o e dirigentes dos par
lidos com representa~o parla
mentar o ante-projecto de revi
slio do Estatuto Organico do 
territ6rio. 

Finalmente, na cCasa de Ma
cau», o presidente da Co
missao Executiva da Climara 
de Com~rcio e lndtistria Luso
·Chinesa em Portugal falou so
bre a «Primeira Delega~o -Co
mercia! Portuguesa na Rep6-
blica Popular da China». 





Segundo diversos investiga
dores, a introdu~iio da vinha 
em territ6rio nacional remonta 
ao tempo dos F6cios. que esti
veram na Peninsula lb~rica por 
volta do ano 500 A.C. e costu
mavam cultivar a vinha nos 
lugares onde se estabeleciam. 

Depois, a sua expansao foi 
aumentando e, na altura da 
funda~o de Portugal. a cultura 
praticava-se jtl em diversas re
gioes. registando-se em finai~ 
do s~culo XIV, no reinado de 
D. Fernando (1367 1383). as 
primeiras exporta~oes de vinho 
portugues. 

Em vtlrias ~pocas da nossa 
hist6ria, a vinha tomou-se a 
maior cultura do Pais e a ex
porta~o de vinhos constituiu 

a principal fonte de receita e 
de equilibria da nossa balan~a 
de pagamentos. 

Actualmente, registam-se mais 
de 300 mil explora~oes vini
colas, onde laboram cerca de 
250 mil trabalhadores, e a me
dia de produ~ao de vinho 
ronda os dez milhoes de hecto
litros, por ano. 

Embora estes dados revelem 
a grande importAncia da vinha 
e dos vinhos na economia por
tuguesa. deve sublinhar-se. por 
outro lado, que nao fOi ainda 
definida uma politica vinicola 
nacional, que proponha os ob
jectivos globais a atingir no 
sector, a medio e a Iongo prazo. 
e que, simultaneamente, con
tenha as etapas e as medidas 

alcan~r. 

Uma das questoes fundamen
tais para este sector, relaciona
-se com o plantio de novas vi
nhas - que continua condi
cionado por um decreto de 
1965 - e. paralelamente, com 
o credito a viticultura, suspen
so hit varios anos e agora auto
rizado apcnas para a planta9io 
de vinhas destinadas A produ
~o de uvas de mesa. 

Outro problema a encarar e 
a excessiva pulveriza~o da\ 
empresas produtoras, cerca de 
300 mil. 80 por cento das quais 
com dimensao inferior a um 
hectare. 

portuguesas serem 
muito antigas e com poucas 
possibilidades de mecaniza~o. 
registam-se, portanto, em mui
tos casos, baixas produ~oes 

unittlrias e custos de produ~o 
mais altos do que e legitimo 
espcrar. Assim, enquanto 
consumo interno de vinho sobe 
anualmente, as exporta¢es co
me~m a ficar comprometidas. 
o que implica a perda dos mer
carlos tradicionais dos acredi
tados vinhos portugueses e. 
ainda, a necessidade de impor
tar vinhos de outros paises. 
Este ano, Portugal viu-se obri
gado a importar 500 mil hecto
litros de vinho comum, para 
garantir o abastecimento in-



nacionais, exigencia in- qualidade. outro 
dispensavel para haver uma todos apostam na necessidade 

Considerando apenas os da- base de controlo da vinhas. de eliminar drastica em!Jora Na d6cada de 60, a expor-
dos dos ultimos dez anos, veri- das castas e dos vinhos, como gradualmente, as castas ordinfl- ta~o de vinhos de mesa, quan
fica-se que a produ~iio mMia no caso da Regiiio do Douro. rias e mcnos qualificadas. en- do era feita a granel, dirigia-se 
anual de vinho. em Portugal, a unica em que existe urn ca- xertias sem qualidade. propon- especialmcntc para alguns pal
ronda os dez milhoes de hecto- dastro de vinhas ja actualizado. do. em contrapartida. outras scs da EFfA (sobretudo para 
litros. No cntanto. essa mMia Outra medida. e esta de al- medidas. como a instala~iio de a Dinamarca e Sui~) e para 
niio tern sido atingida nos ulti- cance intemacional. e o estabe- viveiros oficiais para ¢s-miics. as entiio col6nias portuguesas. 
mos quatro anos. depois do ano lecimento de maximos de pro- o fomecimento de bacelos e a mercado onde se verificou uma 
excepcional de 1974, em que du~iio por hectare, evitando implanta~o de vinhas oficiais autentica interru~o de ven
a produ~o foi de cerca de 14 assim a introdu~o de tecnicas nas varias regiocs. com castas das depois de 1974. 
milhoes de hectolitros Nos se- de cultura exageradamente pro- de comprovada qualidade. me- Os vinhos engarrafados. po
guintcs, a produ~ao desceu dutivas, em detrimento da qua- didas que teriio de ser acorn- rem, seguiam para os paiscs 
para nove milhoes em 1975 e lidade das uvas. panhadas de assistencia tccnica do Mercado Comum e da 
1976, para 6,6 milh5es em 1977 Esta medida prende-se, alias. e de fiscali7..a~o cfcctiva, na EFfA. para os Estados Unidos 
e para seis milhocs de hecto- com o problema das regioes altura da planta~o dos novos c Canada. passando, mais tarde. 
litros, apcnas, no a no passado, demarcadas, ou seja a delimi-

1
.-v..;;in;,;h;,;ed- o;,;s;.;,·----------1 estes do is paises a ser os maio-

o que nos pcrmite concluir ta~o de zonas vinicolas que Adegas res importadores de vinhos de 
que a ultima produ~iio vinlcola ainda niio beneficiam de dispo- mesa nacionais. Nesse tempo, 

Cooperativas foi a mais baixa desde 1940, siyoes protectoras. De facto. o «rosb> foi assumindo uma 
quase niio chegando para o uma vcz que as primeiras oito Urn outro aspccto impor- posi~iio de rclevo que ainda 
consumo nacional. regiocs demarcadas foram defi- tante diz respeito ao incremento mantcm. existindo entretanto o 

Mesmo assim e embora o nidas ha mais de setenta anos. das cooperativas vinicolas. nor- risco de o seu mercado de sa
preyo do litro de vinho tenh~ torna-se urgente delimitar no- malmente chamadas Adegas turar. 
atingido urn valor de que nao vas zonas que possuam vinhos Cooperativas. as quais assu- No ano de 1977. o conjunto 
ha mem6ria (passou de 6$30 com caracteristicas pr6prias. mcm ja urn Iugar de relevo no das exporta9oes de vinhos por
e 7$70 entre 1973 e 1977) para Outras medidas a adoptar re- sector da vinicultura. A sua .tuguescs. incluindo o Vinho do 
mais de 40$00. actualmente), ferem-se ao emparcelamento ac~iio tern sido sobremaneira Porto, atingiu o valor de cinco 

Pais foi, em 1977, o das vinhas. as terras a surribar eficaz nos campos da valori- milhoes de contos (pertencendo 

iiiiliiiillimiuinidlialli. ••lf e a instalayiio de cepas em za~o e qualifica~iio dos vinhos 2,3 mil hoes aos vinhos de mesa 
amplos alinhamentos e arma- e da moraliza~o comercial. e 2,5 milhoes ao Vinho do 
~iio uniforme. de modo a per- Hoje. as Adegas Coopcrativas Porto). No ano passado, reg;s

Como e natural. para se pro
ceder a uma verdadeira e pro
funda reorganiza~iio do sector 

vitivinicultura. e necessftrio 
com~r pela vinha. 

Neste campo, uma das pri
meiras medidas a tomar, se
gundo os ttcnicos, e a organi

do cadastro das 

miti r a mecaniza9iio dos ama- - ao todo 119- rcpresentam. taram-se novos aumentos de re-
nhos e dos tratamentos fito- urn ter9Q do sector, atingindo ccitas na exporta~o de Vinho 
-sanitflrios. Neste dominio. al- uma produ<;iio m6dia anual de do Porto: os 521 mil hectolitros 
guns tccnicos viio ao ponto de tres milhocs de hectolitros (cujo 

· · 1· · - d · h valor ascende a cerca de se•'s e:<portados renderam 3,8 mi-ex•g•r a e 1m1na~o a vm a 
nas varzeas de norte a sui do milhoes de contos) e encon- lhoes de contos. 
Pais e de defender a autori- trando-se implantadas de norte Actualmente, os compromis
za~o de novas plantayiics de a sui do Continente e mesmo sos de exporta~o de vinhos 
videiras apenas em terrenos nos A9Qrcs (llha do Pico e da portugueses, rondam os dois 
aptos a produzir vinho de alta Graciosa). milhoes de hectolitros por ano. 



regrao. reconhecida in
ternacionalmente pelo «Office 
International de Ia Vigne et 
du Yin» em 1949 e registada 
em 1973. apresenta-se como urn 
vasto anfitcatro verdejante. de 
relevo muito variado, com tem
peraturas amenas e uma franca 
cxposi~iio atlantica. marcada 
por urn clima de grande pluvio
sidade. nebulosidade e humi

atmosferica. 
dos ~eus 

vinhos vem-lhe dcste clima. da 
constitui~iio granitica do solo 
~ do terrcno acidentado. onde 
as vinhas se apresentam sob 
a forma de «latadas» (e tern o 
nome de «vinhas de cnforcado:o, 
«ramadas». «cruzetas» e «are
joes») e as vezes sobem arri
madas as arvores («uveiras»). 

A designa~o do Vinho Verde 
remonta ao com~o da naciona
lidadc c cnraiza-se na tonali
dade verdcjante dos lugares 
onde sc produz. a regiao cos
tcira situada entre os dios Mi
nho c Douro e banhada pelo 
Lima. Cavado e Ave. 

Produzido em seis sub-regioes 
(Mon~o. Ponte de Lima. Bra
ga, Penafiel. Amarante e Mon
dim de Basto) que abrangem 
21 Adegas Cooperativas e 2400 
produtores, o vinho verde. fcito 
de uvas bern maduras. tern ele
vada acidez (do acido malico) 
que lhe confcrc uma agradavel 
frescura na epoca quente. Com 
baixa gradua~iio alco61ica (en
tre os 8 e os 11.5 graus) este 
vinho - o branco de cor ama
rela ou limiio. e o tinto de cor 
intensa e cspuma rosada ou 
vermelha - c controlado. na 
sua qualidade. pela Comissao 
da Viticultura da Regiiio dos 
Vinhos Verdes. A sua produ~o 
e grande (cerca de 16 milhOes 
de litros por ano. ou seja. vinte 
por cento da produ~o nacio
nal) e as castas principais sao o 
Azal. Borracal. Brancelho, Pe
dral c Rabo de Ovelha (os tin
los) c os famosos Alvarinho, 
Loureiro, Trajadura, Avesso, 
Batoca e Pederilii (os brancos). 



re8JaO vinicola do Douro, 
a primeira de Portugal, tomou
-se em 1757, sob a responsabi
lidade do Marques de Pombal 
que lhe mandou estabelecer os 
limites, a mais antiga do mun
do. Originariamente dcmarcada 
como Rcgiao do Vinho do Por
to, passou, recentemente, a po
der usar tambem o nome do 
Douro. para vinhos de quali

da 

sao e urn conjunto de mic•o
climas de ambiente seco e 
quente, a reg1ao estende-se 
desde Barqueiros (a cern quil6-
metros do Porto) at~ a fronteira 
cspanhola, isto ~. a Barca de 
Alva. ~a uma zona de declives 
xistosos com afloramentos de 
granito c filoes de quartzo e 
calcaria, onde o homem cons
truiu, ao Iongo dos seculos, 

tcrra~os que se 
apoiam em muros de pedras 
soltas. 

No conjunto da regtao, os 
melhorcs vinhos provem das 
areas mais representativas -
Mesao Frio, Favaios, Mur~a. 
Armamar c Vila Real - e sao 
claros e frescos, de cor bri
lhante; na zona interior sao 
mais escuros, alco61icos e en
corpados, e de baixa acidez. 

A Federa~o dos Viniculto
res do Douro, representando 
cerca de trinta mil produtores 
de vinhos de pasta e generosos, 
assegura o controlo da produ
~o e a qualidade dos vinhos da 

0 Porto nasce 
nesta regiao, de que o rio Dou
ro e a espinha dorsal e, ao 
mesmo tempo, a via imemorial 
de penetra~ao que a liga ao 
Porto. Enquadrada, a noroeste, 
por Vila Real e a sui oela 
antiqulssima Lamego, a regiao, 
quente e seca e privilegiada 
com urn complexo agro-climfl
tico sem igual, tern como cen
tro comcrcial a vila de R~gua 
e centro geografico o Pinhao. 
~ neste quadro e por dentro 

dos 170 milhoes de cepas, cujas 
maes. segundo se diz vieram 
da Gr~cia, da Italia, e da Fran
~. e que hoje se encontram 
plantadas em cerca de 100 mil 
pri:dios rusticos, que germina 
o Vinho do Porto. 

Ha varios tipos de vinho. 
uns envelhecendo em cascos de 
madeira e que sao resultado de 
sabias lotayoes entre colheitas 
de diferentes anos, e outros em 
garrafas provindo de uma s6 
colheita, cujo ano vern indicado 
no r6tulo. Entre esses tipos, e 
costume distinguir o Branco 

(«White»), urn aperitivo inigua
lavel, doce e seco produzido a 
partir de uvas brancas e enve
lhecido em casco; o Tinto 
(«red») e Tinto aloirado («ru
by»), e usados em misturas 
(«cocktails»), vinhos de sabre
mesa, igualmente cnvelhecidos 
em casco, geralmente novos e 
doces. com algum corpo e sa
bar a fruto; e o Aloirado 
(«Tawnny»), grande vinho de 
sobremesa e servido tambem 
como aperitivo, quase sempre 
mais velho, meio seco ou doce, 
com uma tonalidade de topazio 
queimado. 

De entre as 130 castas exis
tentes na regiiio, as mais nsa
das na produ~o do Vinho do 
Porto sao o Alvarelho, Bas
tardo, Souziio, Tinta Carvalha, 
Tourigo, Gouveia e Malva~ia. 

0 lnstituto do Vinho do Por
to garante oficialmentc a quali
dade e genuidade do produto, 
atrav~s do cCertificado de Ori
gem» colocado no vinho ex
portado, e do cSelo de Garan
tia», no que e engarrafado em 



regiao 
nhos maduros, remonta. se
gundo parece. aos tempos da 
funda~ao da Lusitania. 

Nesta zona. situada na mon
tanhosa provincia da Beira 
Alta. entre as ~crra~ do Cara
mulo, Estrela. Bu~co e Lousa. 
locali7.am-sc cxtcnsos c densos 
pinhais. ondc urn olhar mais 
atcnto dcscobre. mcio cscon
didos e abrigados pclos picos. 
uns bclos vi nhcdos. 

Dividida pclo Vale do Dao 
e pclo curso ~uperior do Mon
dcgo c seus aflucntes. a regiao 
das Terras Alta~ caractcriza-se 
pclo arrcfec1mcnto que ncla 
ocorre logo no come~ do 
Outono. o qual provoca uma 
fermenta~ao do mosto e a cria-

pcrcentagem 
cerina que d~ ao vinho o gosto 
aveludado. factores que levam 
certos en61ogos nacionais e 
estrangeiros a considcrar o Dao 
o melhor vinho de mesa por
tugucs. 

Com urn aroma especial e 
rcquintado. ~em grande acidcz. 
o Dao, com urn tcor alco61ico 
de 12 graus. mclhora com o 
cnvelhecimcnto c~· muito pro
curado nos mere dos interna
cionais. Sob a i flucncia do cuja 
clima (inverno~ ~cveros e veroes zona demarcada vern do seculo 
quentes), da altitude e da expo- XVI. e produzido pcrto de Lis
si~o aos raios solarcs. os vi- boa. no 'ale do rio Trancao. 
nhos tintos ficam com uma em terrenos argilosos e calc~

(mica e maravilhosa colora~ao rios. que lhc conferem pouca 
rubi. aroma e gosto suavcs. e acidez e aroma muito especial. 
os brancos adquirem frescura. 0 micro-clima espccifico da re
levcza. aroma suave c cor ci- giao. bastantc frio no inverno 
trina. e temperado no vcrao. impede 

A qualidadc dcstes vinhos que a matura~ao das uvas seja 
(das t radicionai~ cast as Tourigo. excessiva. Por estc motivo. o 
Pinheira. Carvalha. Bago de Vinho d~: Bucclas possui urn 
Louro. Alvarclho e Bastardo. •abor fresco. associado ao aro
os tintos. c das castas Arinto. rna caractcrhtico das castas 

, Dona Branca. Rucclo. Fernao mai' utili1adas (Arinto. Boa I. 
Pires c Scrcial. OS brancos). e Esgana-Cao 1: Rabo de Ovelha). 
assegurada pcla Fcdera~o dos c\ta pequ~:na reg1ao. s6 o 
Vinicultores do. Dao. que emitc branco tern d1re11o a designa~ao 
o selo de origem para os vi- de Vinho de Bucelas. mas todo 
nhos cngarrafados. o vinho produzido atinge urna 

IIIII .. gradua~ao entre os II e os 11.5 
graus c. com a idade, torna-se 
urn pouco gasoso e de paladar 
c aroma inconfundiveis. 

A fama do 
- produzido 
de Sintra nasceu possivel
mcnte no seculo Xlll. dizendo
-se que foi D. Afonso III o seu 
primciro impulsionador. 

As vinhas rastejantes e cres
cendo nas pcqucnas dunas de 
areia da costa atlantica. sao 
batidas pelos vcntos do mar e 
pelos ncvoci ros ca rrcgados de 
sal. conscrvando uma grande 
riquc1a. o clorcto de s6dio. 
que torna o vinho leve e aro
matico. As videiras sao pro
tegidas com canas entrela~adas 
que impcdcm o~ cachos de uvas 
de rastcjar nas arcias quentcs. 

Dev1do ao clima temperado 
c ao~ vcroes humidos. a gra
dua~iio dos tintos anda pelos 
II graus. rna' os brancos (de 
cor citrina. frescos e possuindo 
acentuado gosto a fruto) sao 
urn pouco mais fortes (12 
graus). possuindo ambos uma 
acidcz rcfrcscantc c melhorando 



regoao de Carcavelo,. sl
tuada perto da foz do Tejo, 
apresenta urn terreno de natu
reza calcArea, com maci~os de 
basalto. 

0 vinho de Carcavelos tern 
uma bela cor de topflzio. alta 
qualidade e aroma caracteris
tieo; a gradua~iio anda entre 
os 18 e os 20 graus e o sa
ber inconfundlvel descnvolve
·Se bern com a idadc. 

As castas principais dcstc vi
nho generoso sao Arinto e 
Boat, o Espadeiro, Torneiro, 

Mole e Trincadcira. 

Estendendo-se por toda a pe
ninsula de Setubal e pelo con
celho de Palmela. a cultura da 
vmha remonta. nesta rcgoao. 
ao\ tempos dos visigodos. ro
manos e flrabes. A zona. de 
teorcnos argilosos. calcarios e 
arenosos. possui urn mi~to de 
clima sub-tropical e mcditerra
nico. com amplitudes tcrmicas 
medias. 

Em raziio do relevo c da in
flucncia maritima. o vinho gc
neroso aqui produzido com as 
famosas uvas moscah!is e bran
cas. aprcsenta uma cor entre 
o topft.:io branco e claro c 
atinge gradua~oes entre os 18 
e os 20 graus. 

As caMas mais conhecidas, 
alcm do Moscatel de Setubal 
c do \ofoscatcl Roxo. que riva
li<:am com os melhores mosca
leis do mundo. 'iio o Alexan
dnno. \.1alaga. Romana. Roxa 
de Constan~a e Tamarez. Tam
bern se produz nesta regiiio. a 
partir da casta Periquita. urn 
belo tinto de mesa. com cerca 

da \lladcira. Je anllga tradociio 
produLido nas eneo,ws e socal
cos soalhciros que viio lk,de 
o litoral ate 6CO metros de <tho
tude. As manchas mais conccn
tradas situam-sc nas \crtentes 
sui e norte da ilha. cspecoal
mcnte nas zonas de Camara de 
Lobos. Campanario. Ponta do 
Pargo e Estreito. 

A vinha madcircnse. condu
zida normalmcntc em ramadas 

solo de natureza vulcanica e 
beneficia de uma acentuada 
influcncia da humidade e da 
amcnidadc do clima. ou, se
gundo Vieira Natividade, «de 
mil climas num s6 clima». As 
vinhas ocupam uma area de 
cerca de dois mil hectares e 
produzem. nas melhores epo
cas. mais de I I .5 mil hoes de 
hcctolitros de mosto. 

As mclhorcs castas sao o 
\.ialvasoa (O «Malmsey» inglcs. 
mcio seco). Boat (meio doce). 
Vcrdclho. Tinto da Madeira e 
o scco Cercial. Os vinhos de 
vf~rios tipos. apropriados para 
a pcritivos. uns. e para sobre
mesa. outros. aprcsentam um 
teor alco6lico que varia entre 
O'> 18 e os 20 graus. 

Acresccnte-sc que nos 
rno~ anos fo i c[ectuada 
reorgan in~;ao das vinhas ma
dei rense~. tendo sido plantadas 

europeias. 
superior e 



Entre o Douro e o mar, 
urn lado, e as serras do Cara
mulo e do Bu~co, do outro, 
a regiiio da Bairrada estende-se 
pelos concelhos de Agueda, 
Aveiro, Cantanhede, Oliveira 
do Bairro, Vagos, Mealhada, 
Anadia e Souselas. 

A regiiio foi classificada hfl 
mais de urn s~culo como o 
«Pais Vinhateiro» mas a pro
du~o dos seus vinhedos tern 
vindo a baixar: de urn milh!io 
de hectolitros em 1973 e I 974, 
desceu para menos de 200 mil 
hectolitros no ano passado. 
Alias, t de referir que as vinhas 
da zona foram mandadas arran
car pelo Marques de Pombal, 

para que niio ••·~~~~'" 
rcncia as do Douro e, 
mais tarde, por ordem de D. 
Maria I, mandadas replantar. 

Nesses terrenos de natureza 
argilosa e calcaria, com urn 
clima mediterranico-atlantico, 
produzem-se vinhos excelentes, 
bons tintos de mesa, encorpa
dos e perfumados, com cerca 
de 12 graus, de cor granada, 
com urn sabor penetrante e 
aroma encantador. Os brancos 
apresentam uma cor citrina, e 
sao em grande parte utilizados 
no fabrico e na prepara~o de 
espumantes, produto em que a 
zona ~ pioneira. Os melhores 
sao os das castas Bica, Diogal
ves, Maria Gomes e Pinot, e 
os tintos das uvas Baga, Grand 
Noir, Joiio de Santar~m e Trin
cadeira. 

Por fim, ~ de salientar que 
na Bairrada (area com cerca 
de 400 qui16metros quadrados 
e oitenta mil habitantes, dez 
por cento deles trabalhando nas 
vinhas), se encontram cerca de 
700 armaztns de vinho e 



regiao regtao c normalmente 
chamaaa «regiao do Verdasco», divtdida em dua~ ~ub-zonas bern 
cspraia-se pelos concelhos de defmidas: a Beira Aha. a norte 
S. Pedro do Sui, Vouzcla e Oli- (abrangcndo os concclhos de 
veira de Frades, entre outros, e Pinhcl. Figueira de Castelo Ro
abrangc uma area da bacia do dngo. Trancoso. C'elorico da 
Aho Mondego, encontrando-se Betra. Almeida c Guarda) c. a 
cercada pelas serranias do Ca- )ul. a Baira Batxa. 
ramulo. Arada, Montemuro e Na zona do norte. de solos 
Nave. lit61icos e por vczc~ xistosos. 

As caracteristicas dos seus com urn clima de tipo mcditer
vinhos, criados em terrenos ranico e atlantico. os vinhos 
xistosos, em «Vinhas do enfor- mais procurados sao os da 
cado». como os vinhos verdes, Meda (de tipo palhcte. muito 
aproximam-nos dcstes uhimos. apaladados e com ceria afini
Pouco alco6licos, mas com ele- dade com os do Dao). os de 
vada acidez e sabor a fruto. os Armamar. Tarouca c Moimenta 
tintos sao macios. cncorpados, da 13eira (este para a prcpa
de cor granada c pr6prios para ra~ao de espumantes). Merecc 
cnvclhecimento. tambem urn rclcvo muito espe

cial o Vinho de Pinhel. famoso 
na antiguidade, luminoso, colo
rido, lcve c aromatico. cujos 
vinhcdos. cnraizados num terre
no granitico, se estendem pclo 
vale do rio Coa. Os scus tintos 
<>ao acidos. de cor forte. c os 

Na segunda zona, com man
chas de granito c de xisto e 
de clima de tendcncia atlantica 
c ibero-mediterranica. produ-
7cm-se uns vinhos cncorpados, 
mac10s e alco61ico~. pr6prios 
para cnvclhccimento. com re
lcvo para os da Covilha, Fun
diio c Castelo Branco. 

Considcrada a zona mais 
produtiva do Pah. a Rcgiao do 
Oeste abrangc uma fatxa atlan
tica. desdc o c\luario do Tcjo 
aO\ concelhos de Caldas da 
Rainha c Obido~. de solos de 
llpo\ variados. e o scu clima 
temperado tern tnflucncia mc
dllcrranica. 

As principais 10nas produ
tivas sao Torres Vcdras. Alcn
qucr c Arruda dos Vinhos 
(com tintos vigoro\os. cncor
pados. com sabor accntuado c 
proprio para o cnvclhccimento 
c urn tcor alco61lco de 12 graus) 
c. mais acima, os vinhos de Al
coba~a (cuja fama vern do se
culo XII. de Alfeizerao c de 

mesmo tempo calcanos c arg•
losos. c clima modcrado (sub
·mcditcrranico). C\ta rcgiao es
tcndc-sc pclos concclhos do 
<..anaxo. Azambup. Santarem. 
Rto 'VIaior. AlmciTim. Alpiar
~a Chamusca c Salvatcrra de 
Magos. 

Os vinhos do Cartaxo c 
guns da AzambuJa e Rio 
Maior. tern corpo. sao avelu
dados e taninosos. alco61icos. 
de cor granada c bons para 
cmclhccimento. Os de Santa
rem, Almeirim c Chamusca sao 
bastante alco61 icos, mcnos en
corpados e com sabor a fruto. 



No interior e para sui do A eultura das vinhas em algu-
Pais, com um clima seco (de mas ilhas dos A~ores, especial-
invernos frios e veroes quentes) Monchique, encontramos o re- mente no Pico e na Graciosa, 
e cstiagens prolongadas, surge gilio vinicola do Algarve. com remonta praticamente ao tempo 
a regiao do Alentejo. ocupando solos de arenitos. grcs ou afins do seu povoamento pelos por
a vinha algumas mancha~ nos e de clima meditcrrfwico. com tugucses, isto e. a 1439. 
dhtrito~ de Portalegre. £vora e invernos suaves. veroes quen- o~ A~ores caracterizam-sc 
Beja 0\ vinhos do Alentejo tcs e fraca pluvio\idade. por terrenos de natureza vulca-
po,sucm uma suav1dadc natural Os vinho~ algarvios. todos mea. de solos pouco espcssos 
devida a baixa acidez. e tcm com uma graduat;ao acima dos c por um clima sujeito a pc
rclcvo especial os tintos de 13 graus, sao leves, aveludados. qucnas amplitudes tl:rmicas c 
Rcgucngos de Monsaraz, os pouco encorpados e acidulos. de precipita~oes anuais eleva
brancos da Vidiguci ra e da com gosto a fruto, os tintos, e das c regula res. 

Nlio podemos deixar de men
cionar o vinho «Rose», produ
zido pela primcira vez ha algu
mas decadas. na zona transmon
tana de Chaves e de Vila Real. 
e que. mais tarde, sc espalhou 
tambem por zonas da Beira 
Alta. Bairrada e Sctubal. E de 
sublinhar que o «Rose» se tor
nou urn produto vinicola unico 
no mundo e que e responsavel 
por 90 por cento da exporta~lio 
nacional de vinhos de mesa 

rrafados. Granja c ainda os tintos e delicados, suavcs. com baixa Os vinhos da Jlha do Pico, 
branco\ de Portalcgrc. Redondo acidez e cor citrina, os brancos. ~iio frescos e leves. secos c com ... .,."""!'_'I""_P•l""----.r 
c Borba. Distinguem-~c tambem Entre cles. distinguem-se os sabor a fruto. e com um tcor 
o~ brancos de Cuba. de cor brancos e tintos (de cor ver- alco61ico que varia entre o~ 
citnna ou ambarina. com um melho-romii c vcrmelho-grana- 15 c os 17 graus. Na ilha pre
camctcnstico aroma. da) da vila de Lagos. vinhos dominam as castas brancas 

0'> 11ntos da regilio alente- com muita personalidade. alma Arinto. Verdelho e Ferniio Pi
jana \iio aromaricos. robusto:.. vigorosa, aroma c sabor a peros res. e o vinho que delas se 
de cor rubi e os branco~. alam- c ma~lis, que ganham com o produr. resulta de videiras si- ~~~L~~I!II•r~r; 
brcados ou de cor citrina e envelhccimcnto. tuadas em terrenos pedrcgosos. 
agrad{IVeis ao paladar. po-.suin- ll'...,"'!"!"J'.,. ____ ~•---tjunto da costa. em lugarcs cer-
do ambos um teor alco6lico cado~ por muros de pcdras 

solta'>. que tomam o nome de 
«curmis». 

Na llha Graciosa. os vinho~. 
tambcm produzidos de videi
ras que crescem em «currais» 

T'I"Tnil~~~~ por causa dos ventos. ~iio lcves, 
sccos. de aroma acentuado a 







al e o Mundo 
0 general Eanes ao se.r ret·tbido pelo presideate 
da lugosl:hia, oa ilba de Brioni. 

VtsrrA PRES\DENC~~-... ··~·~··~~~~~~:~~.~:~ Ill . a visita ofi~a\ de. tr:e~t:. ~ue esta viage~o!'::rap\anO politi:.ao a!.~:a\eote oas 
essar a Lisboa, apos eJD dec\ara~es a un os progrCSSOS a\canl;ll ·ses- teoham eJtPf 

Ao regr Eanes afirroou, • d roodo a que da uro dos pat 
\ RamalhO \e pats, « e c:tua~O de ca 

o genera ·ma~o coro aqueda autonoroia de a Eanes e Tito-documento que foi distri-
obter a ap~ox~ssos sistemas e et:a~O Jl)llis inteosa». \ buido simultaneamente em Lisboa e em 
ren.,as dos 

0 e viave\ uma cooP para que o ritmo de vida dos p<)vos seja Belgrado - revela que os do is chefes de 
areas em que menos atormentado e conflitual, e para a Estado concordaram quanto a necessidade 

0 Presidente da Republica salientou, por cria~ao de rela~oes internacionais que nao de prosseguir esfor~s para ultrapassar os 
outro lado, que esta desloca~o teve re- sejam s6 nem principalmente rela~oes de obstaculos que dificultam o refor~o de 
flexos no quadro da politica de desanuvia- poderio e de dominantes e dominadores». desanuviamento, enquanto processo uni-
mento e aproxima~o prosseguida pela 0 general Eanes acentuaria ainda que a versa!. 
Europa da CEE e da NATO, e referiu-se, viagem a Jugoslavia tera incidencias posi- Tamb~m se verificou «identidade de 
igualmente, ao papel estrat~gico desempe- tivas nas rela~es que Portugal pretende pontos de vista» quanto as principais ques
nhado pela Jugoslavia, como mediador, manter com a Africa. toes relacionadas com a Conferencia sobre 
considerando·o «altamente ben~fico para o 0 comunicado conjunto sobre as con- Seguran~a e Coopera~o na Europa. Neste 
crescimento harm6nico da humaoidade, versa~es realizadas pelos presidentes ambito, Eanes e Tito real~ram a impor-
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Portugal e o Mundo 

VISITA PRES}D,ENCIAL 
A JUGOSllV\A 

A\ ('()n\tr"a~·c)c., realiudas tntrt Eanes e Tiro caraettrb.aram.st por u ma marcada idtntidade de pontoJ 
de vi'it~ dott dois tstadistM tm rtla~5o a diversas quutOt~ da politica intemacional. 

t§ncia que atribuem a estabilidade, a paz, 
ao desenvolvimento de uma ampla coope
m~o, em pe de igualdade, e as rela~es 
de boa vizinhanya na regiao do Mediter
ranco, considerando que a seguranya euro
peia «estfl iminentemente ligada a essa 
7.0na». 

No citado documento conjunto refere-se 
que, ainda no contexto das rela~es inter
nacionais, os presidentes de Portugal e da 

c a coopera~o econ6mica intemacional. 
A coopera~o econ6mica bilateral, se

gundo o comunicado que temos viodo a 
citar, deve situar-se ao nivel das rela~oes 
politicas, para incremento das trocas a 
kngo prazo e apoiando a intensifica~o de 
contactos entre as institui~es e os empre
sflrios dos dois paises. Foi igualmente 
exprcsso o interesse pelo desenvolvimento 
da coopera~o luso-jugoslava nos dominios 

Acompanhado pelo marechal Tilo. o Chde de Estado portuguCs pass.a rtvista AJ tropat em parada. 

Jugoslflvia analisaram a situa~o no Medio 
Oriente e na Africa Austral , tendo proce
dtdo depois ao exame das rela~es bila
tcrais. Neste ultimo dominio, o general 
Eanes e o marechal Tito manifestaram a 
vontade de se consultarem sobre todas as 
questoes de interesse comum, em particular 
as que se relacionam com a Europa, o Me
diterraneo, o processo de desanuviamento 

da cultura, educa~o. informa~o, turismo, 
ciCncia. tecnologia e transportes. 

De salientar ainda que, no decurso desta 
visita oficial do P residcnte Eanes a Jugos
lflvia, foi assinado urn acordo de coope
ra~o no sector dos transportes maritimos, 
conv~nio que representa «um contribute 
para a continua~o do alargamento da 
coopera~o entre os dois povos». • 

No imbito da primeira remiliio da 
comis.slio mista pennaneote, reali
zada em Lisboa, os Govemos de Por
tugal e da Republica Popular de An· 
gola assinaram um acordo cultural e 
um acordo de coopera~o nos domi
nios s6ci~culturaJ e tecnico-cienti
fico. 

Esta primeira reuniao da comissao rnista 
permanente luso-angolana - prevista no 
Acordo Geral de Coopera~o que os dois 
palses assinaram no ano transacto, em Bis
sau, aquando do encontro entre os presi
uc..ntcs Ramalho Eanes e Agostinho Neto 
- decorreu em grande parte no Miois
H~rio dos Neg6cios Estrangeiros, embora 
noutros departamentos governamentais se 
tenham realizado sessoes de trabalho das 
subcomiss5es que tiveram a seu cargo a 
an:\lise de problemas sectoriais. 

Comunicado final 

No comunicado final da reuniiio, assi
nado pclos chefes das delega~oes de Por
tugal e de Angola - respcctivamente o 
mlnistro ponugues dos Neg6cios Estran
gciros, Freitas Cruz, e o ministro ango
lano das Finanyas, Jsmael Martins -, sa
licntava-sc que «os· trabalhos foram mar
cades por urn ambiente de grande com
prccnsiio c cordialidade que scmprc reflec
ttu a imporHincia que os dois Governos 
atribuem il politica de aproxima~o entre 
os dois povos. 

Ap6s uma ampla troca de pontos de 
vista sobre problemas de interesse comum 
- prossegue o comunicado -, as delega
s:Qcs portuguesa e angolana concordaram 
que «O desenvolvimento normal das rela
c;:ocs de coopera~o pressupoe o respeito 
dos princlpios que devem nortear as rela
~oc!: entre dois Estados soberanos». 

Nesta ordem de ideias, a delcga~o da 
Republica Popular de Angola considerou 
como susceptive! de afectar as rela~oes 
entre os dois paises a prescnya em Por
tugal de elementos desafectos e hostis a 
RPA, o que foi tornado em devida conta 
pela parte portuguesa, que sc comprometeu 
a promover diligencias no sentido de neu
tralizar a actividade dcsses elementos. 

A qucstao dos refugiados angolanos resi
dentes em Portugal e a dos portugueses 
dctidos em Angola foram igualmente 
objecto de anfllise e acordo. Assim, por 
excmplo, o Govemo portugucs assumiu o 
compromisso de continuar a prestar toda 
a sua colabora~o nas opera~cs de repa
triamento dos refugiados angolanos. Por 
scu lado, a delega~o angolana informou 
que as autoridades da RPA «observarao, 



COMISSAO MISTA 
LUSO-ANGOLANA 

REUNIU EM LISBOA 

Os mini~tros hmael Martins e Freitas Cruz. durante a cerim6nia de assinatura dos acordos ~lebrados, 
em Lisboa. pelas delegarOes de Angola e Portugal. 

face aos portugueses detidos em Angola, 
<lS garantias de assisteocia consular e judi
cifuia previstas no artigo 36 da Conveo~o 
de Viena». 

0 comunicado conjunto refere, mais 
adiante, que as duas delega~oes acordaram 
tambem em negociar, ate ao fim do cor
rente ano, urn acordo judiciflrio, ficando 
igualmente previsto o estudo das possibi-

lidades de celebra~o de urn acordo con
sular, antes da proxima reunilio da co
rmsslio mista. 

Coopera~o nos dominios s6cio-cultural 
e tecnico-cientifico 

No que respeita a intensifica~o da 
coopera~o nos dominios socio-cultural e 

t&,nico-cientifico, acordou-se «no estabele- 35 
cimento de urn quadro jurldico geral que 
permita o ioicio imediato da coopera~o 
no~ diversos sectores que integram aqueles 
dominios, nomeadamente atraves do inter
cambio dos respectivos centros de do
cumenta~o, servi~s publicos e institui~oes 
especializadas, e do envio de cooperantes 
e missoes de estudo, bern como da coo
cesslio de bolsas de estudo para forma~o 
profissional». 

Quaoto a coopera~o no dominio cultu
ral, as duas partes acentuaram a impor
tancia da comunica~o social na divulga~o 
da cultura dos respectivos povos, «bern 
como a vantagem em incentivar a eventual 
edi~o e co-edi~lio de obras literflrias, 
cientificas, tecnicas e artisticas dos respec
ti vos autores nacionais». 

Coopcra\iio eron6mica 

No que respeita a coopera~o econ6-
mica, foi acentuado urn pormenorizado 
exame das possibilidades de a incrementar, 
designadamente nos sectores das pescas, 
habita~ao e obras publicas, transportes e 
comunica~oes, comercio e seguros, indus
tlias extractivas e transformadoras. Foram 
igvalmente consideradas ac~oes com vista 
il forma~ao profissional e a celcbra~ao 
de contratos de assistencia tecnica e dos 
rt'Specti vos acordos sectoriais. 

Ainda no plano econ6mico, a delega~o 
portuguesa tomou conhecimento do recente 
C6digo de Investimentos Estrangei ros na 
RPA, instrumento considerado susceptive! 
de facilitar, no futuro, as rela~oes enre os 
dois paises. As duas delega~oes abordaram 
tambem algumas das questocs referentes 
a problemfltica econ6mico-financeira co
mum, no quadro das decisoes da cimeira 
de Bissau. 

Ao nivel da coopera~o entre departa
mentos estatais, o Ministerio dos Neg6-
cios Estrangei ros ofereceu-se para asse
gurar a forma~lio do pessoal diplomfltico 
angolano e para apoiar o Governo da 
Republica Popular de Angola nas rela~oes 
com institui~oes e organismos internacio
nais. Pianos concretos de coopera~o foram 
igualmente apresentados pelos Ministerios 
do Trabalho, Finan~as e Plano, Adminis
tra~o Interna e Secretarias de Estado da 
Admioistra~o e da Cultura. • 
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Portugal e o Mundo 

COMERCIO EXTE 

0 defice de Portugal com os nove pai
ses da Comunidade Econ6mica Europeia 
(CEE) foi de 44,8 milhoes de contos, com 
104,3 milhoes de contos de importa~es 
(45,8 por cento do total) e 595 milhoes 
de contos de exporta~es (55,5 por cento 
do total). De entre os paises membros da 
CEE, o defice mais elevado (17,6 milhOes 
de contos) verificou-se com a Alemanha 
Federal (31,5 milhocs de contos de impor
ta~oes e 14 milhocs de contos de expor
ta~es), sendo este pals o principal (orne
cedor de Portugal e o nosso segundo 
cliente. 

A Grii-Bretanha continuou a ser o 
nosso principal cliente (19,4 milhocs de 
contos de exporta~oes e 22,9 milhoes de 
contos de importa~es). As trocas comer
ciais de Portugal com aquele pais repre
sentaram, no ano passado, 18,1 por cento 
<.lo total exportado e dez por cento do total 
imporado. 

Com a Dinamarca e a Irlanda regista-

ram-se saldos positivos de 830 mil contos 
e 230 mil contos, respectivamente. 

0 dtHice com os pa!ses da Associa~iio 
Europcia de Comercio Livre (EFTA) atin
f.iu 5,8 milhoes de contos, com 20,2 mi
lhoes de contos de importa~es (8,9 por 
cento do total) e 14,4 milhoes de contos 
de exporta9oes (13,4 por cento do total). 
0 defice mais elevado dentro da EFTA 
verificou-se com a Sui~ (5,6 milhoes de 
contos), sendo positivos os saldos com a 
FinHindia e a Noruega (461 mil contos e 
710 mil contos, respectivamente). 

0 saldo negativo com os paises de 
economia planificada foi, no ano passado, 
de 2,6 milhoes de contos, dcvcndo-se esscn
ctalmcnte as trocas com a Uniiio Sovietica 
{4,2 milhoes de contos de importa~es e 
US milhocs de contos de exporta9oes). Os 
s::ldos com a Bulgaria, Hungria e Rome
nia mantiveram-se positivos. 

Com os paises africanos de expresslio 
portuguesa o saldo foi favoravel a Por-

tugal em 4,4 milbOes de contos (5,9 mi
lhoes de contos de exporta9ocs e 1,5 
milhoes de contos de importa~es). 

0 defice com os Estados Unidos atin
gtu em 1978 urn valor pr6ximo dos 19,5 
milhoes de contos, correspondente a 26,9 
milhoes de contos de importa~es (11,8 
por cento do total) e 7,5 milhocs de contos 
de exporta9oes (sete por cento do total). 

As importa9oes que mais contribuiram 
para os deficcs referidos respcitam a ma
quinas, aparelhos e material electrico (41,4 
n:ilhoes de eontos) produtos minerais (39,6 
milhoes de contos) e produtos alimentares 
(38,5 milhoes de contos). 

Os H!xteis e suas obras, cal9ado, peles 
e couros (34,9 milhoes de contos), produtos 
de madeira, corti~ e papel (16,8 milhiies 
de contos, e maquinas, aparelhos e mate
• ial de transporte (14,6 mil hoes de contos), 
foram os trcs grandes grupos de bens 
exportados por Portugal no ano passado. 

37 



38 

Portugal e o Mundo 

Uma delega~ao da Assembleia Popular Su prema da RepUblica Demotr9 tica da Coreia visitou o nosso Pais, du· 
rante uma semana, a convite da Assembleia da RepUblica. 

A delega('iio era chefiada pelo presidtnte da Comisdio Permanente da Assembleia norte-coreana e in.tegrava o 
vice·presidente da Comissao das Rela(.Oes Culturais para o Exterior, urn membro da ComissAo Permanente, urn 
representante ·do Ministbio dos Neg6cios Estrangeiros e o embaixador da R epUblica Democr3tica da Coreia em 
Lis boa. 

Os deputados norte-coreanos foram obsequiados com uma recep~iio no. Pa13cio de S. Bento e participaram 
numa reunHlo com o presidente da Assembleia da RepUblica - conforme documenta a imagem - e representantes dos 
quatro grupos parlamentares. Os visitant~ avistaram-se ainda com o Presidente da RepUblica, o Primeiro-mioistro 
e o titutar da pasta dos Neg6c.ios Estrangeiros. 

Durante a sua estada em Portugal, a delcga~io norte-cortana visitou, nomeadamente. o LaboratOrio Nacional 
de Engenharia Civil. os estaleiros navais da Setenave, ern SetUbal. e uma cooperativa agricola do distrito dt ~vora. 

CAMARA 
DE COMERCIO 

LUSO-
-VENEZUELANA 

A nova tnstittn~ao pretende 
estreitar os amistosos la<y<>s cul
turais e comerciais que existem 
entre os dois paises, prestando 
servi~os diversificados, designa
damente nos dominios da ex
porta~ao e tecnologia, e ga
rantindo apoio, de ambito em
presarial, aos seus associados . 

MAGUE CONSTRUIU 
PORTICOS 
GIGANTES 

PARA A ROMENIA 
Seguiram ja para a Romenia, 

a bordo do navio «Alba», as 
ultimas pe~as do segundo p6r
tico gigante construido pela em
presa Mague para o estaleiro 
de Mangalia. 

Os dois p6rticos representarn 
para Portugal uma entrada de 
divisas de cerca de 615 mil 
contos (12,3 milhOes de d6-
la rcs). As pe~as deste (tltimo 
fornecimento pcsavam aproxi
madamcnte 800 toneladas, de 
urn tota l de 2000. 

No referido estaleiro romcno 
esta. ent retanto, a dcco rrer a 
montagcm do primciro portico, 
obra que e supervisionada por 
tecnicos portugucscs. 

De salientar que a Mague 
- uma das mais import.an tes 
empresas naciona is do sector 
mctalo-medinico - tern vindo a 
efectuar negocia~oes na Pol6-
nia e na Venezuela, e a desen
volver contactos no Mexico e 
em paises arabes e Estados 
africanos de expressao portu
guesa , com o objectivo de ga
rantir a sua participa~ao em 
diversos trabalhos. 

. Tendo como objectivo contri
buir para a dinamiza~ao dos 
acordos firmados entre Por
tugal e a Venezuela - no de
curso da visita que, no ano 
passado, o general Ramalho 
Eanes efectuou a este ultimo 
pais - , foi fundada em Lis boa 
a Camara de Comercio Luso
-Venezuelana, associa~o de 
amizade e coopera~o que re
cebeu ja a adesao de diversos 
sectores da vida nacional. 

ACORDO _ 
LUSO -CONGOLES 

DE TRANSPORTES 
AEREOS 

Os transportes atreos constituem, a part.ir de agora, um importante sector de 
cooprrarAo entre o nosso Pais e a RepUblica Popular do Congo. 

Portugal e a Republica Po
pular do Congo estabeleceram 
urn acordo de coopera~o no 
ambito dos transportes aereos. 

0 convenio foi assinado em 
Brazaville pelo secretario de 
Estado portugues dos Trans
portes e Comunica9oes e pelo 
ministro congoles dos T rans
portes e da Avia~ao Civil. 

Durante a sua estada em Bra
zavi lle, aquele membro do Go
verno portugu~- que ali se 

deslocou acompanbado pelo 
director-geral da Aeronautica 
Civil - foi recebido pelo pri
meiro-ministro congoles, coro
net Louis Sylvain Goma, e pelo 
ministro dos Neg6cios Estran
geiros e da Coopera~o da
quele pais africano. 
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Portugueses e espanh6is -
scja qual for o seu pais de 
domicilio ou residcncia - po
dem. desde ha dois meses, atra
vessar a fronteira comum. em 
viagcm turistica, sem nccessi
dade de utiliza~o do passa
portc. mediante a simples apre
scnta~o do bilhete de identi
dade, em qualquer dos postos 
abertos ao turismo intema
cional. 

Esta medida vern concretizar 
o acordo ass inado entre os dois 
paiscs, em Abril passado, por 
ocasiao da visita que o minis
tro dos neg6cios Estrangeiros. 
embaixador Freitas Cruz, efec
tuou a Madrid. 

Nos termos do convenio, a 
dispensa do passaporte nao se 
verificarn quando os subditos 
dos dois palses pretendam pro
longar a sua visita para alem 
de noventa dias ou quando se 
proponham estabelcccr residcn
cia fixa ou cxcrcer qualquer 
actividade. rcmunerada ou nao. 
Por outro lado, estas novas 
disposi~oes nao isentam os ci
dadaos portugueses da apresen
ta~ao, nos postos fronteiri~os. 

do documento militar. segundo 
a legisla~ao em viogr. 

Em nota d istribuida pelo 
Ministerio das Finan~s e do 
Plano foram entretanto torna
das publicas as quantias maxi
mas que os portugueses pode
rao transportar quando. ao 
abrigo deste acordo, se deslo
quem a Espanha. Assim. os 
que viajam munidos do bilhete 
de identidade ficam sujeitos as 
seguintcs condi~ocs: se tiverem 
idade igual ou superior a 18 
anos «podem transporta r notas 
do Banco de Portugal ou moe
das metfl licas nacionais ate ao 
limite de 5.000$00 por pessoa 
e por viagem». Sc tiverem idade 
inferior, «nao lhcs e permitido. 
oeste regime, transportar qual
quer quantitativa em moeda 
nacional ou estrangeira». 

Os que viajam com passa
porte «podem transportar notas 
e moedas estrangeiras e outros 
meios de pagamento sobre o 
exterior» que nao excedam, no 
seu conjunto, os limites anuais 
de 20.000 (pessoas de idade 
igual ou superior a 18 anos). 
de 15.000$00 (idade inferior a 
18 anos mas igual ou superior 
a 12) ou de 10.000$$ (idade 
inferior a 12 anos). 

CONSULADO DE PORTUGAL 
NO BAHREIN 

0 Consulado honorario de 
Portugal em Manama, capital 
do Bahrein, entrou ja em ser
vi~o. Paralelamente, o eng. Jose 
Manuel Velez foi nomeado 
agente consular do nosso Pais 
naquele Estado flrabe. 

Recorda-se que trabalham no 
Bahrein eerca de 600 portu
gueses que, desde ha algum 
tempo, vinham solicitando a 
nomca9a0 de urn representante 
consular e a cria~ao de uma 
cscola oficial portuguesa para 
os seus filhos. 

0 eng. Jose Manuel Velez, de 
47 anos. trabalha no Bahrein 
desde Maio de 1975 e e urn 
tecnico qualificado do estaleiro 
da Asry, obra concluida em 
Dezembro de 1977 pela Lis-

nave e a cuja inaugura~o 
como oportunamente referimos 
- assistiu o eng. Nobre da 
Costa, entao ministro da In
dustria c Tecnologia do I Go
verno Constitucional. 

De Maio de 1975 ate De
zembro de 1976. Jose Manuel 
Velez foi administrador da par
te portuguesa do citado csta
leiro. tendo sido depois substi
tuido nes~e cargo pelo Eng. 
Ant6nio Machado Lopes. 

De registar que a mulher do 
eng. Machado Lopes e profes
sora do ensino bflsico, sendo 
ela quem. actualmente, minis
tra o ensino primario aos filhos 
dos portugueses residcntes no 
Bahrein, curso que e reconhe· 
cido oficialmente. 

0 Bahrein, pequcno emirato do Golfo Persico, e particular
mente rico em petr61eo e tern 240 mil habilantcs, constituiodo 
urn E~1ado indeptmdenle desdc 14 de A~:oslo de 1971. Da pre
scn,.a portu~:ucsa de outrora restam ainda numerosos vestigios, 
dcsignadamcnlc fortes, fortios e caoboes. 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A Revista t:25 de Abri i/Comuoidades Portu~esas:. c publicada mensalmente em duas tiragens 
simult:iineas: uma delas, desi~roada cEdi~io-Europa:., c distribuida de Paris para os assinantes residentes 
em Fran~, Alemanha Feder~l , Belgil!ll, Luxemburgo, Holnnda, lnglaterra e Sui~; a outra cdi~o e 
di~1ribuida de Lisboa para o resto do Mundo. 

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

J. ASSINATURAS OA t:EOI~AO~EUROPA:. 

(para os leitores resideotes em Fran~, Alemanha Federal, Bclj:ica, Luxemburgo, Rolanda, lngla
terra e Sui~) 

o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Embaixada de PorfultJII/Revista cl5 de Abril:. 
6, Passage Dombasle - 75015- Paris- Fran~ 

A importlincia destas assioaturas deve ser eoviada em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Embaixada de Portugai/ R evista «25 de Abrih> 

2. ASSINATURAS DE RESIOENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAISES (excluindo 
Fran~, Alemanha Federal, Bclgica, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra e Sui~). 
o pedido de as.~inatura deve scr enviado 

para: Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Emigra~o 
Revista «25 de Abrii/Comuoidades Portu~:uesas:. 

Palacio das Neccssidadcs - J.• Piso-Largo do Rilvas - 1300 Lisbon - Portugal 

A import:iincia dcstas assioaturas deve ser enviada em cheque ou vale de corrcio passados em nome 
da Sccretaria de Estado dos Negocios Estnuqciros c da Emigra~o 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
(12 numeros) 

Porlug~l e Esp~nha ................................... . 
F r~n(~ ......... ....... ................................... . 
Alem~nha federal ......... ............................. . 
Belgica ......... ........ .................................. . 
Luxemburgo ........................... ... .............. .. . 
Hola nd~ ... .. ............... ............................. . 
lnglaterra ...... ... ...... ................................. . 
Su i(a ...... .. .... ........... ............... ..... ...... .... . . 
Outros Paim · o correspondente em moeda local a 

400$00 
40 F .F. 
20 O. M. 
350 F .B. 
350 f .l. 
25 Fls. 
5 £ 
20 F.S. 
500SOO 

MUlTO IMPORTANTE 
- No s pre(os das assinatu ras eslao incluidos os porles de 

correio. 
- Hao esquecer que o destinat.irio e o remelenle devem ser 

escnlos em letra bem leg ivel, de preferencia em m~ius· 
culas. 

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

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

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

Assinatura 0 Renova(ao U Mudan(a de local de recep(iio da revista u2S de Abrii /Co· 
unidades Porluguesas 0 !ma rque com XI para o que envio a importancia de . .............. . 

NOME ....... ..........•............•.••.•.••••....•.•..•..•...•......... ....... •.. .. .•........• 

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

PROFISSA.O ........ ... ...... .. ................. .. .... ....... ................. ................. . 

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

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

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

ATENCAO 

- Se reside em FRANCA. ALEMAN HA 
FEDERAL. BELGI CA, LUXE MBURGO. 
HOLAHDA. tHGLATERRAou ~UI CA. en. 
vie esle cupao para: 
EMBA IXADA DE PORTUGAL 
6. Passage Dombasle 
7501 5-PAR IS-FRANCA. 

- Se reside em PORTUGAL. ESPANHA 
ou oulros paises exc luindo os men
cionados acimal , envie o cupii o 
para: 
SECRETARIA DE ESTADO DOS HE . 
G6CIOS ESTRAHGEIROS E DA EMI · 
GRACAO 

Palacio das Necessidades . l. • Pi so 
Largo do Rilvas · 1300 Lisboa 
PORTUGAL 



Comunidades 

ccMISS CABRILHO -1979» 
VISITOU PORTUGAL 

A jovem Mardell Correia, cMiss Fes· 
rival Cabrilho-1979», esteve no DOSSOI Pais, 
durante uma semana, tendo visitado va
rios locais de interesse hlstorico e turis
lico. 

Descendente de portugueses Daturais de 
Paul do Mar (ilha da Madeira), Mardell 
Correia, de 18 aDos, encontra-se actual
mente iDscrita num curso de Arte - de
pois de ter frequeDtado o liceu catolico 
«University High School» - e e emprega
da banciria, tendo sido eleita cMiss Fes· 
lival Cabrilho-1979» pela comuDidade por· 
tuguesa de San Diego (California). 

Recorde-se, a proposilo, que o Festival 
Cabrilho, de grandes tradi~oes no sui da 
California. particularmente na zona de 
San Diego, comemora a descoberta da 
costa oeste dos Estados UDidos, em 1542, 
pelo navegador portugues Joiio Rodrigues 
Cabrilho. ao servi~o dos reis de Espanha. 
0 Festival - que, DO ano transacto, con
lou com a presen~a do navio-escola cSa
gres», da Armada portuguesa- engloba 
numerosas manife~1a~oes de caracter his
torico, cultural e social, alusivas a efeme
ride, nele tendo participado, este ano, 
represenla~Oes de Portugal, Espanha, Me
xico e Hawai. 

Durante a s:•a estada em Lisboa, Mar
dell Correia foi recebida DO Ministerio 
dos Negocios Estrangeiros e DO Estado
·Maior da Armada e visitou, nomeada· 

mente, o Museu da Marinba, o Mosteiro 
dos Jer6Dimos, a Torre de Belem, o Mu
seu dos Coches e o Museu GubeokiaD. 
No Campo Pequeno, a jovem luso-ame
ricana e a sua acompanhante, Vanda Wil
liam Dias, assistiram a uma tourada, a 
convite da Secretaria de Estado dos Nego
cios Estrangeiros e da Emigra~ao. 

cMiss Festival Cabrilbo-1979» esteve de
pais em Cascais, Queluz, Obidos, PeDiche 
e Caldas da Rainha. Antes de regressar 
aos EUA, Mardell Correia deslocou-se 
ainda a Madeira, de visita a familiares. 
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De acordo com o t~or de um.a receate circular da Juata das Casas do Povo, utes organismos p•u.•• a pres
tar apoio ao5 emigrantes e uus familiaret, informando-os, em especial. sobre o esquema de Se:guranea Social que os 
abrange, cooforme o pais onde se encontram a residir e a trabalhar. Assim. todas as Casas do Povo do Pais 
vio passar a dispor de folhetos de di•ulgas-:llo, estando habilitadas a esclareter os iateressados sobre a rde
rida matiria. 

PROGRAMA 
«A VOZ 

DO EMIGRANTE» 
NA RADIO 
·ALTITUDE 

Durante os meses de Julho, 
Agosto e Setembro, a Radio 
Altitude emitiu urn programa 
especialmente dedicado aos 
emigrantes em f6rias na regiao. 

Este programa, intitulado «A 
Voz do Emigrante», contou 
com o apoio da Secretaria de 
Estado dos Neg6cios Estran
gei ros e da Emigra~o. 

«A Voz do Emigrante», trans
mitido regularmente das 10 as 
10,30 horas, de segunda a sa
bado, incluiu, entre outras ini
ciativas, a difusao de urn con
junto de entrevistas, reporta
gens, debates e informa9(ies 
diversas. A Radio Altitude con
ta repetir esta iniciativa nos 

pr6ximos anos, durante este 
periodo em que a grande maio
ria dos trabalhadores portu
gueses residentes no estrangei ro 
se desloca a sua terra natal em 
gozo de ferias. 

~NSTITUTO 
DAS COMUNIDADES 

DE CULTURA 
PORTUGUESA» 

Num cart6rio notarial da 
vila de Sintra, foi assinada a 
escritura de constitui~o do Ins
titulo das Comunidades de Cul
tura Portuguesa, que se propoe 
a fazer o Jevantamento dos pro
blemas das comunidades de 
expressao portuguesa no Mun
do. As entidades fundadoras 
foram representadas no acto 
pelos professores Adriano Mo
reira e Almerindo Le~, drs. 
Lucas Pires, Joao da Costa Fi
gueiredo, Joao Pereira Neto e 
Miguel Faria. 

0 referido Instituto tern como 
membros fundadores a Univer
sidade Internacional de Macau, 
a Universidade Candido Men
des, do Rio de Janeiro, o Real 
Gabinete Portugues de Leitura, 
tambem do Rio de Janeiro, a 
Academia Internacional da Cul
tura Portuguesa, o Colegio Uni
versitario Pio XII e a Asso
cias:3o Internacional de Cien
cia Politica, criada por pro
fessores do departamento de 
Cicncia Politica da Universi
dade Livre de Lisboa. 

ENCONTRO 
DE EMIGRANTES 

EM LAMEGO 
Integrado na «Semana Na

cional das Migra9(ies», decorreu 
em Lamego urn encontro de 
delegados dos emigrantes oriun
dos da regiao nordestina, para 
debater temas de ensino e cui
lura, emigras:3o e familia, e 
desenvolvimento regional. 

0 encontro foi preparado 
pelos responsaveis diocesanos 
da «Obra Cat61ica das Migra-
9(ies» reunidos naquela cidade, 
e teve a participas:3o de repre
sentantes das dioceses de Bra
ga, Guarda, Lamego, Vila Real 
e Viseu. 

FERIAS 
EM PORTUGAL 

PARA 
20 JOVENS 

Procedentes dos paises onde 
ha maiores nucleos de emigran
tes portugueses, vinte crian~as 
estiveram a passar f6rias em 
Portugal, numa iniciativa do 
departamento de programas in
ternacionais da RDP, integrada 
no «Ano Inernacional da Crian
~». Durante a sua estadia entre 
n6s, os jovens visitantes perma
neceram em pousadas do FAOJ, 
em Lisboa e na praia da Areia 
Branca, tendo visuado monu
mentos, museus e locais turis
ticos em vflrios pontos do Pais. 

As vinte crian~as- dez eram 
filhas de emigrantes, sendo as 
outras acompanhantes estran
geiras - vieram da Rolanda, 
Luxemburgo, Fran~a, Vene
zuela, Belgica, Alemanha Fe
deral, Brasil, Canada, Africa do 
Sui e Estados Unidos. 

Em Lisboa, o grupo foi re
cebido pelo Presidente da Re
publica, Primeiro-ministro e 
secretario de Estado dos Neg6-
cios Estrangeiros e da Emi
gras:ao. 

Teresa Rondao, de 15 anos, t ClAudia 
Posthuma, de 14, filhas de portugue· 
se..~ residentes na HoJanda, foram as 
primeiras jovens a (begar ao atro4 

porto de Li.sboa. 



AFRICA DO SUL 

«UN lAO 
CULTURAL 

RECREATIVA 
E DESPORTIVA 
PORTUGUESA» 

Considerada uma das mais 
activas e imponantcs agremia
~oes da comunidadc porlllgue· 
sa radicada na cidade de Joa
nesburgo, a «Uniao Cultural. 
Recreativa e Desponiva Por
tuguesa» comemorou com par
ticular relevo o <<10 de Junho», 
tendo-se destacado do seu pro· 
grama a imposi~o de insig· 
nias. pelo consul-geral de Por
tugal , da Ordem de Santiago 
de Espada e Ordem do Infante 
D. Henrique. rcspcctivamente 
aos senhores Miranda Guc
des. Jose E. Bernardo c Rui 
S Mota. as instala~<ies da 
UCRDP. foi montado um 
cstand» (cedido para o efeito 
pelo secretflrio Regional da 
Economia da Madeira) com 
artesanato portugucs. 

As comemora~<ies do «10 de 
Junho» nesta flrca consular, 
foram preenchidas. ainda. com 
um desfile de todas as associa
~oes e escolas portugucsas e 
exibi~iio de ranchos folcl6ri
cos. 

As festi vidades. alem des 
presidentes das climaras muni
cipais circunvizinhas. assistiu 
o «mayor» de Joancsburgo. 

BRASIL 

«I JORNADA 
MEDICA 

DOS HOSPIT AIS 
LUSO-BRASILEIROS» 

Realizou-se no Hotel Gl6ria. 
do Rio de Janeiro, a «< Jor
nada MMica dos Hospitais 
Luso-Brasileiros». promovida 

pela «Beneficencia Portuguesa» objectives desta 1 Jornada Me
e que reuniu cerca de 450 me- dica eram «promover urn salu
dicos de todo o Brasil. de Por- tar interclimbio de experiencias 
tugal e de Angola. 0 presidente no sector clinico» e «revelar a 
da institui~o hospitalar «Be- todos OS participantes OS (l)tj. 

neficencia Portuguesa». Manuel mos progresses clinicos, qucr 
Lino Costa. em declara~oes a de ordem nacional. quer inter
rcvista «Voz Luso-Brasileira». nacional». 
considcrou que os principais 

Manutl Uno da Costa, presidente da cBendiC'fncia Portuguua». do Rio dt 
JaDeiro <toto da re•ista cVot Lu.so-Brasileiru). 

«VIAGEM PELO MUNDO 
DE LINGUA PORTUGUESA» 

Com o titulo de «Viagem 
pelo Mundo de Lingua Portu
guesa». vai ser estrcado em S. 
Paulo urn filme de longa-me
tragem dirigido por Rubens 
Rodrigues des Santos. 

«Viagem pelo Mundo de Lin
gua Portuguesa» leva o espec
tador desde o Brasil a Portugal. 
passando pelos arquipelagos 
dos A~ores e Madeira e per An· 
gola, Mocambique, Cabo Ver
de. Guine-Bissau e Sao Tome 
e Principe. Segundo o reali · 
zador. os elementos bflsicos do 
filme giram em torno da his
t6ria da lingua ponuguesa. 
desde as suas origens ate aos 
nossos dias. incluindo varias 
sequcncias sabre manifestacoes 
culturais de cada pais onde se 
fala o idioma comum. com des
taque para as dan~as tipicas. 

0 filme. que levou varies me
ses a rodar. embora vise fun
damentalmente o tra~o de uniao 
entre os povos de lingua ponu
guesa. nao deixa de nos mos
trar betas paisagens de interesse 
e inumeros aspectos folc16ricos 
dos vflrios paises. As diferente; 
pronuncias e sotaques da nossa 
lingua podem ser ouvidos no 

decorrer deste percurso cJne
matogrMico de 95 minutes : as 
do Minho. Algarve, Alentejo, 
Nazare. S. Miguel (Acores), 
Angola. Mo~ambique. Cabo 
Verde, Guine-Bissau e sao 
Tome e Principe. nomeada
mente. assim como diversos 
dialectos tribais. 

De urn festival mocambicano 
de canto e danca, a climara 
passa, por exemplo, para urn 
desfi le das escolas de samba 
carioca, «de modo a permitir 
ao espectador- segundo afi r
mou Rubens dos Santos -
identificar as raizes da musica 
popular brasileira», embora o 
paralelo seja maior nos casos 
de Angola e Cabo Verde. Mas 
e igualmente possivel ver, nesta 
obra. dancas do Ribatejo e da 
ilha da Madeira, estas antece
dendo as «gauchas», apesar do 
Rio Grande Sui ter mais pro
funda influencia dos acoreanos. 
quanto a este aspecto. 

0 filme, produz.ido no lim· 
bito de um programa do Mi
nisterio da Educa~o e Cultura 
do Brasil. e considerado de 
alto nivel anistico e elevado 
interesse cultural. 

CANADA 

PADRE PORTUGUES 
ORDENADO 

EM TORONTO 
Chama-se Fernando Couto e 

~ natural de sao Miguel (A9o· 
res) o primeiro sacerdote por
tugues ordenado no Canadfl. 
0 novo padre. que tern 27 anos 
de idade, celebrou a sua pri
meira missa na l greja de Santa 
Cruz, centro de rcuniao da 
comunidade portuguesa de To
ronto. 

Na mensagem que entao di
rigiu aos nossos compatriotas, 
o padre Fernando Couto recor
dou que. muito antes de seus 
pais «terem sonhado» fixar-se 
no Canadfl. jfl o seu bisavo 
paterno vivera grande parte da 
sua vida nos Estados Unidos. 
Depois de acrescentar que para 
a sua familia. como para «mi
lhares de outras da nossa terra». 
o factor emigrat6rio «C ja qua
se hereditflrio». o novo sacer
dote. que e graduado em Teo
logia pelas Universidades de 
sao Paulo e de Otava. subli· 
nhou que se sentia feliz «per 
scr o primeiro padre portugues 
a ~e r ordenado no Canadfl». 

ESPANHA 

ENCONTRO 
DE EMIGRANTES 
Reuniu mais de tres mil par

ticipantes o primeiro grande 
encontro dos emigrantes ponu
gueses que se realizou em Be· 
librc (Espanha). 

No decurso do encontro, pa
trocinado pelo Secretariado das 
Migra9oes das Dioceses de Vila 
Real e Bragan,.a, foram anali
sados os principais problemas 
que. no pais vizinho, se p<iem 
aos nossos compatriotas e suas 
familias. Urn desses problemas, 
possivelmente o mais preo
cupante. e a .falta de escolas 
primarias para o ensino de lin· 
gua ponuguesa as 1.500 crian
cas filhas de emigrantes, as 
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Comunilades 

44 quais sao, por isso, obrigadas a 
frequentar escolas espanholas. 
As dificuldades que esses tra
balhadores encontram na trans
ferencia legal para Portugal das 
suas poupan~s foi outra das 
questoes levantadas. 

No final da reuniao foi apro
vada uma resolu~o em que se 
apela ao Governo portugues 
no sentido de este atender ~s 
questoes referidas e se lhe 
pede que. aproveitando as re
messas dos emigrantes, fa~ 
algo para valorizar o nordeste 
transmontano. 

ESTADOS UNIDOS 

ccCORRIDA DAS 
COMUNIDADES-79» 

Rcalizou-se no Estado de 
Connecticut a «Corrida das 
Comunidades». prova de atle
tismo que. tal como no ano 
passado, foi organizada pelo 
Consulado de Portugal e con
tou com o patrocinio de uma 
institui~o bancaria nacional e 
de duas firmais locais. A di
rec~o da prova foi confiada 
aos responsaveis pelo programa 
radiof6nico portugues «A Voz 
do Vale». transmitido todos os 
domingos na area do Vale de 
Naugatuck. 

A «Corrida das Comunida
des» integrou-se nas comemo
ra~ocs do «Dia de Portugal, 
de Camoes e das Comunidades 
Portuguesas» realizadas naque
le Estado norte-americano e 
registou a inscri~ao de 45 con
correntes. de ambos os sexos. 
representando 7 equipas. De sa
lientar que. pela primcira vez. 
nao se verificaram dcsistcncias 
nem desclassifica~oes. Como 
curiosidade anote-se que o con
corrente mais jovem tinha 9 
anos. ao passo que, entre os 
cveteranos», figurou urn parti
cipante com 49 anos. 

A t-quipA de futebol do cNaval 1.• dt Maio• da F;~ueir~ da fo-z. sob a direcrio do tCcnico Ant6oio Cou
ceiro Figueira. dc~lol"'u-.;c aos EUA. lev::ando con~i~to uma mt-n)aAtm de saudadt a todos os portu~uescs ali res i
dente .... !llempre !\vido~ de receber tShh eomiliva.s. 

A equJpn do f;NaYaht manteve--se no~ EUA ate mudos 
,(')t"('\·Uts da A''nthu;:lo Luso~Ameri('.ann dt Futebol (LA ) ,\). 
tuam Artur. Ktita c Alexandre Alhinho ), cSanta Clara». de 
Ki vu Sporh» e do «.Portut:tuese SporU». 

de AJto~ro. cumprindo uma sble de jogos fre:nte 1b 
do eTta Men». de Boston (ondt prt:stntemente ac· 
Sao Miguel, c Vasro da Gam .. , de New Port, cFall 

Com e:~ta crodat~m• a t'(luipli (iJtutiren~t iniciou d l mc:lhor mantira o rreino para a ~ua participafiO ao prO
ximo cNacional» da 2.• o 'ivi\:iO. p:u111 alim, e-videntemtnlt". d~ ltr praticado Unt in.lt.rt:imbio desportivo. stmprt 
Util t proveifo,o. rom a' co nwnidadt' portuguesa~ dos EUA. 

N:t futo. o' jo,.:adorcs que inltlnuam a comitiva fhutina,e. arompaabados pelos tCcaitos do d ubt. 

No percurso disputado en II e 
a «Partida Infante de Sagres», 
e a «Meta Luis Vaz de Ca
moes», os mais cinco mais ra
pidos foram: 1.• - Francisco 
de Melo, represenlando o «Lar 
dos Leoes»: 2.• - Jorge Tei
xeira, da equipa da Luso T ra
vel Agency: 3.' - Sean Shea, 
tambem da LTA; 4.• - Fran
cisco Fonseca, igualmente da 
LTA: 5.• - Adriano Ribeiro , 
do Clube Portugues de Bergen 
County. 
· Na classifica~o por equipas 

destacaram-se a da Luso Travel 
Agency (Naugatuck - Connec
ticut), que conquistou o pri
meiro Iugar e a Taya «Consu
lado de Portugal», seguida pela 
do «Lar dos Leoes» (Newark 
-New Jersey). Em terceiro 
Iugar ficou a equipa do Clube 
Portugucs de Bergen County 
(New York. 

75.0 ANIVERSARIO 
DA BANDA 

DE SANTO ANTONIO 
DE FALL RIVER 

A Banda de Santo Ant6nio 
da cidade americana de Fall 
River, c,omemorou os seus 75 
anos de existencia no passado 
mcs $le Agosto. 

Fundada em 1904 por Ma
nuel Arruda Dias, natural dos 
Mosteiros, ilha de Slio Miguel 
(A~ores). a citada banda en
frentou dificuldades durante os 
seus primeiros tempos de exis
tcncia , como e vulgar em ini
ciativas deste ti po, acabando, 
contudo, por se impor, mercl: 
da abnega~ao e pcrsistcncia 
dos seus fu ndadores. entre os 
quais se destacou Ant6nio Vol
tlio, que conta actualmente 82 
anos de idade. quarenta dos 
quais Coram. em boa parte. 
dcdicados a actividadc daquele 
agru.pamento instrumental. 

Entretanto, segundo revelou 
o jornal «Portuguese Times». 
o actual director da Banda de 

Santo Ant6nio comunicou que 
a mesma se prepara para, em 
1980. participar nos festejos da 
Rainha Santa, em Coimbra. 

VISIT A 
A GRACIOSA 

Grac:iosa: lgreja matriz de Santa Cruz. 

Urn grupo de 190 emigrantes 
a~oreanos radieados no Estado 
de Massachussets - onde for
maram uma banda de mllsica 
e uma equipa de futebol -
efectuou uma visita de 17 dias 
a ilha Graciosa. 

Os componentes deste grupo 
sao, na sua totalidade, origina
rios da re[erida ilha. A sua 
desloca~lio aos Ayores wntou 
com o apoio do Executivo da-



quela Rcgiao Aut6noma, assim 
como da For~ Aerea e Mari 
nha, que se encarregaram do 
do transporte entre a Terceira 
e a Graciosa. 

HOLANDA 

ENSINO BASICO 
DE PORTUGUES 

EM HAIA 
0 ultimo numero do Bole

tim Informativo do Curso de 
Ensino Basico de Portugues 
(Escola Integrada) em Haia, 
editado sob a orienta~o da 
professora Alice Ribeira Re· 
belo, dedica boa pane das suas 
paginas ao Ano Internacional 
da Crian~ e inclui, nomeada
mente, alem de uma serie de 
desenhos cxecutados por alunos 
daquele Curso. informa~oes 
uteis sobre as normas de equi
valcncia entre os sistemas de 
ensino praticados na Rolanda 
c em Portugal. 

CENTRO 
PORTUGUES 

DE ROTERDiO 

A direc~o do «Centro Por
tugues de Roterdao» comunica 
a todos os nossos compatriotas 
residentes nas areas de Rijn
mond, Dordrecht e Gouda que, 
no corrente ano. vai promover 
a tradicional «Festa de Natal 
dos Trabalhadores Ponugue
ses» a 16 de Dezembro pro
ximo. Esta festa sera dedicada, 
panicularmente, as crian~s 
portuguesas ali radicadas. 

lNG LA TERRA 

ENSINO DA LINGUA 
PORTUGUESA 

EM EASTBOURNE 
0 consul-gcral de Portugal 

em Londres e a coordenadora 
pedag6gica do Ensino de Por
tugues deslocaram-se a East
bourne, com o objectivo de ai 
debaterem as possibilidades de 
cria9ao de urn curso de lingua 
portuguesa destinado aos filhos 
dos trabalhadores radicados na
quela cidade do sui da Gra
·Bretanha. 

No encontro, que reuniu 
cerca de meia ccntena de pes
soas. (oram abordados assuntos 
relacionados com o referido 
curso e eleita uma comissao de 
representantes de pais de alu
nos. 

Recorde-se que na cidade de 
Eastbourne vivcm cerca de 300 
portugueses que trabalham. so
bretudo. na industria hoteleira. 
hospitais e 11gricultura, sendo 
a maior pane originaria da 
ilha da Madeira. 

CURSOS DE 
LINGUA INGLESA 

Segundo informou o mensa
rio «Luta Comum». editado 
em Londrcs. urn grupo de mu
lheres britanicas, ap6s terem 
constatado que existe urn gran
de numcro de mulheres imi
gradas ncste pais vivendo dia
riamcnte isoladas. dado nao 
possuirem suficicntes conheci
mentos da lingua inglesa. deci
diram promover, a titulo gra
tuito. o ensino do ingles a 
todas as rcsidentcs estrangeiras. 

Assim. as aulas deste curso 
funcionam no «Paddington 
Women's Centre» em Portnall 
Road. ondc csta tambem insta
lada uma creche que pode ser 
utilizada por todas as maes 
que tenham de se fazer acom
panhar pelos filhos. 0 endere9o 
daquele Centro e o scguinte: 
n.• 115. Pornall Road, tel. 
969.8876 (de segunda a sexta
·feira, das 10 as 17 horas). 

LUXEMBURGO 

FEDERACAO 
DAS ASSOC[Af;DES 

PORTUGUESAS 
A «Federa~o das Associa-

90es Portuguesas no Luxem
burgo», a cuja cria~o nos refe
rimos em numero anterior, tern 
vindo a registar novas adesoes, 
segundo informou o mensfuio 
«Contacto», cditado naquele 
Grao-Oucado. Assim. encon
tram-se presentemente inscritas 
na Federa9ao as seguintes asso
cia~oes desportivas, recreativas 
e culturais: Uniao Amigavel 
dos Ponugueses de Diffcrdan
ge. Associa~o Oesponiva de 
Emigrantes (Oifferdange), F . C. 
«OS Bairradinos» (Esch). Club 
Torreense (Esch), Uniao Mor
taguense (Esch), Unilio J uven
tude Portuguesa (Esch). Club 
Recreativo c Cultural dos Por
tlllzueses de Dicrkirch. Trans
m~ntana F. Club (Heffingen), 
«Aguias de Portugal» (Luxem
burgo). Juventude Lusitana F . 
Club (Luxemburgo), Uniao dos 

Portugueses de Petange, Asso
cia9iiO dos Portugueses de 
Viandcn, Sport Wiltz e Benfica 
(Wiltz), Juventude F. C. de 
Merl, «Bons Amigos» (Luxem
burgo), «Amigos de Mertzig», 
«Lisboncnses». cOs Leixonen
se.s» (Esch). cOs Lusitanos» (La
rochette), cAcademico» (frois 
Vierges), F.C.J. {Ettelbrtik) e 
Sporting ~toile du Sud (Dude
lange). 

SUAlllANDIA 

COMUNIDADE 
PORTUGUESA 

Urn grupo de funcionarios do 
consulado-geral de Portugal em 
Maputo (Mo~mbique) deslo
cou-se recentemente a Suazi
landia. em missao de assisten
cia consular aos nossos compa
triotas ali rcsidcntes. 

Presidentementc. vivcm na 
SuaziHl.ndia ccrca de 2.500 por
tugueses. os quais se dedicam 
predominantemcntc a constru
~o civil e ao comercio. 

Reccbcmo.~ na nossa redac('ao o primeiro nU~tro do i?rnal . ~i~umanal 
cAbril». flrs,tfto do~ t nti#;rantes portugueses na Esc-andin:\v•a. dar•g•do por 
A madcu Bal~l. I · • 'A. • 1 1 

Com ~CC.'\'Ot~ d~ tultura. economia. informa('~O pol lico e. ~otiC'IdiO ?C:a 
de intert'i~C' p:.ra O'i trabalhadorett portujtut.)tS rt..'i ldcnle' nO) paiUS tscandlna. 
v0 ,., •Abril• uprc,enla-se com atraente asptcto gr.,ico. Do td itorial deste 
primtiro nUnttro lran1i:crevemos a Stte:uinte. passa(lttm: . 

c( .. , •·Abril" foi criado t ideali:udo para ut um tnstr,umtnto. cap~ 
de reunir toda.s aJ poteac:ialidadts crddora! dos portUJCUt .. n.s na Es.candtaivta. 
Para h lo. C ne~eidri2 e impt,riosa a unidadt. a ac(i.O e a p~tiea partJO· 
palha de todo' os dtmottat2.s que st iden~.ifiqucm C'C! m o idt6rto da demo ... 
c:rac:ia, da justi('a social e de um verdada ro humanumo.• 

A ima.gtm qut publicamos reprodu o tabtralho do n.• I do no,·o 
joraal. 
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Estamos tambem aqui para o apoiar nos seus neg6cios 

ew --·-

Ha ja quatro anos que a Sucursal BPA em Paris vern contribuindo para o desenvolvimento das 
rela<;:Oes econ6micas e financeiras entre Portugal e a Fran<;:a 

E apoiando, tambem, os Emigrantes Portugueses que trabalham 
nao s6 em Paris, como em toda a Fran<;:a 

Ha ja muito tempo, tambem, uma Agi!ncia BPA vern servindo os nossos Compatriotas 
que trabatham ou residem em 

001-fld 13 :£"3a01) ~a~;~ 
A partir de agora, mais uma Agencia BPA em Fran~a 

@;~dU1dll, 
ftea ao dispor dos muitos mithares de Em1grantes Portugueses 

que vivem numa das ma1s modernas e populosas localldades da RegiAo Pansiense 

BPA 
BANCO PORTUGuES DO ATLANTICO 

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

AG~NCIA DE VILLIERS-55, Av. du General de Gaulle, 94350-VILLIERS·SUR·MARNE · Tetef. 304.37.34 
AG~NCIA DE CRETEIL-53, Rue du General Leclerc, 94000-CRETEIL · Tetef. 899·2176 
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LEGISLACAO 
RELATIVA 

ADS PROFESSORES 
PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 
Publicamos a seguir, na integra, dois 

~ diplomas legais referentes, respectivamen
,.., te, a simpli£ica~iio das formalidades ne

cessarias para a nomea~o de professores 
., de cursos de ensino basico e secundario 
' portugui!s no estrangeiro e ao subsidio de 

transporte para aqueles docentes. 
.... .; 0 primeiro dos diplomas citados e 0 

~' Decreto Regulamenu r n.• 31/79 do Minis
terio da Educa~o e Investiga~o Cienti· 

"'"' fica, inserido no cDi:irio da R epublica:. de 
~ 31/ 5/79 (I SUie) e que estabelece o se

gt:inte: 

' _ ~ Decreto R egulamentar n.• 31/79 

~ «A Lei n.• 74j77, de 28 de Setembro, 
' ~ sua regulamenta~iio (Portaria n.• 765/77, 

de 19 de Dezembro, e Decreto-Lei n.• 336/ 
~-'' /78, de 14 de Novembro) acautelam os 
~ direitos dos que desempenham fun~oes 

dncentes a nivel de ensino basico e secun-
~ dario portuguC'S no estrangeiro. 
A Urge, porem, assegurar a simplifica~o 

da.~ formalidades necessarias, para que tais 
~ hmcionarios nao sejam prejudicados por 

se encontrarem em servi~ fora do Pais. 
Razoes de ordem pragmatica impoem 

" q<~e os casos relacionados com a sua si
t tua~o pr~fi~sional sejam considerados 

como espectats. 
:, Assim, o Governo decreta, nos termos da 

o4 al!nea _c) do artigo 202.• da Constitui~o. 
o segutnte: 

4 Artigo Cmico. 0 atestado medico e o 
ct:ttificado comprovativo de niio sofrerem 

4 de doen~ contagiosa ,a que se refere o 
.; artigo 3.• do Decreto-Lei n.• 48 359, de 

27 de Abril de 1968, exigidos a professores 
.; de ensino b:isico ou secundario portugucs 

no estrangeiro para efeitos de nomea~ao, 
poderiio ser substituidos, quando esses pro
fe~sores ja residam no pais onde pretendem 
ensinar, por urn certificado de exame me
dico emitido por entidade oficial estran
geira, traduzido e legalizado no respectivo 
consulado portugucs.» 

Despacho n .• 24/79 

-Tome Nota 

ca~iio e Investiga~o Cientifica (Secrc
tarias de Estado dos Neg6cios Estrangciros 
e da Emigra~o e do Ensino Basico e 
S<:cundario)i publicado no cDiario da Re
publica» de 7/6/79 (II $eric): 

«Encontrando-se em fase adiantada de 
elabora~iio o estatuto do doceote de cursos 
de eosino basico e secundario portugues 
no estr.mgeiro- previsto como regulamen
ta~o da Lei n.• 74/17, de 28 de Setem
l>ro -, mas importando, todavia, regula
mentar, desde ja o pagamento de trans
pones em servi~ aos docentes em questiio, 
para evitar disparidades derivadas de pro
crdimentos pontuais e variaveis consoante 
a area consular respect iva: 

Determinamos: 
I - Os professores que leccionam em 

mais do que urn local de trabalho tern 
direito a urn subsidio de transporte refe
rc:nte as desloca¢es entre o local de tra
balho mais proximo da sua residencia e os 
reMantes, de acordo com o servi~o que lhes 
haja sido distribuido. 

2 - 0 subsidio de trans porte sera pago 
uo final de cada urn dos tres trimestres 
:1 que se refere, sendo calculado com base 
no custo das desloca~oes (ida e volta) 
em transporte publico utilizlwel. na classe 
mais econ6mica. 

3 - 0 calculo do subsidio trimcstral, 
por cada tipo de desloca~o. serA feito em 
moeda local c de acordo com a f6rmula 
CxNx12, em que Ceo custo de cada 
llPO de desloca~o (ida e volta) referencia 
no n.• 2, N e o niimero de desloca~o que 
o professor faz semanalmente, e 12 o nu
n:ero de semanas de cada trimestre. 

4 - Quando 0 professor efectua varios 
tipos de desloca~oes, calcular-se-iio os sub
sidios correspondentes a cada tipo de des
l oca~o. de acordo com o disposto em 
2 e 3, e adicionar-se-ao os montantes 
parciais. 

5 - A prova das despesas que servem de 
liasc ao efllculo sera feita mediante a exi
bi~o de urn bilhete de transporte publico, 
por cada urn dos tipos de desloca~o com 
direito a pagamento, e a indica~o do 
n6mero de vezes que, em cada semana, 
essa desloca~o tera Iugar. 
6- A atribui~o do subsidio de trans

porte dcve ser substituido pela aq\!isi~o 
de passe social, sempre que tal se \revele 
mcr.os oneroso para o Ministerio da Edu
cac.:iio e Investiga~iio Cientlfica. 

7 - Os subsidios consulares reduziriio, 
correlativamente, o montante dos subsi
c!ios sempre que se verifiquem faltas ao 
servi~o por parte do professor, incluindo 
as ausencias relativas a interru~o de 
;.ulas por motivo de ferias, salvaguardando, 
no entanto, o estabelecido no numero an
terior. 

!1 - Qualquer via gem em servi~ que 
niio corresponda ao plano de trabalbo atri
buido ao professor no inicio do ano sera 
paga em separado, ap6s a devida justifi
ca~iio, autoriza~o previa e apresenta~o 
dos documentos de despesa. 

9-Os c:ilculos referidos nos n.•• 2 e 3, 
bt;m como os respeitantes a decisiio indi
cada no n.• 6, seriio efectuados pelos ser
vt~;os consulares, no inicio do ano lectivo. 
ap6s a distribui~o do servi~o docente. 

10 - As situa~oes excepcionais que niio 
pcrmitam a aplica~iio das normas estabele
cidas pelo presente diploma, mediante 
proposta devidamente justificada pelos 
respectivos servi~os consulare~ e pelos 
competentes servi~os do Ministerio da 
Ectuca~o e Investiga~o Cientifica, po
ceriio ser autorizadas, caso a caso, por 
despacbo do Secretfuio de Estado do En
sino Basico e Secundario. 

II -A indica~o dos montantes dos 
sut>sidios de transporte a conceder aos pro
fessores sera enviada pelos servi~s con
sulares aos servi9os de coordena~o geral 
do ensino portugucs, nos paises em que 
cxtstem, para elabora~o de mapa global 
a remeter aos servi~os competentes do 
MEIC para efeitos de aprova~iio. Nos pai
ses onde niio existem scrvi9os de coorde
na~iio geral do ensino portugues, tal in· 
dica~o sera enviada pelos servi~s con
sulares, e para os mesmos cfeitos, direc
tamente aos servi~os competcntes do Mi
nisterio da Educa~o e lnvestiga~o Cien
tifica. 

As duvidas surgidas na aplica~o do pre
scnte despacho seriio resolvidas por des
pacho do Secretario de Estado do Ensino 
Basico e Secundfuio ou do Secretfuio de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Emigra~o. conforme a sua natureza.» 

SISTEMA DE 
ccPOUPANCA
-CREDITb» 

PARA 
TRABALHADORES 

PORTUGUESES 
NO ESTRANGEIRO 

Ja por diversas vezes nos referimos ao 
sistema de cPoupan~a-Credito» - institui
do pelo Decreta-Lei n.• 540/76, de 917/76, 
posteriormente regulamc.ntado pela Porta
ria n.• 718/76, de 17 de Novembro -, tendo 
~ido publicadas, em a oteriores numeros da 
Revista, varias Notas lnformativas elabo
radas pela SENEE sobre este assunto. 
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Tome Nota 

Ap()s as altera~oes introduzidas pela Lei 
n.• 21-B/77, de 9/4/77, pcla Portaria 
n.• 134/79, de 17 de Mar~o, e pelo Decreto
-Lei n.• 79/79, de 9 de Abril, cremos que 
SP justifies a trauscri~o integral de uma 
outra Nota Informativa que a SENEE 
distribuiu e na qual se sintetizam - tendo 

carteira de trabalho ou de qualquer outro 
documento pelo qual a institui9iio de cre
dito~depositaria se possa assegurar de que 
o in eressado e efectivamente emigrante e 
rc~id no estrangeiro ha mais de seis me-
ses 

Qual a condi~o para poderem bene
ficiar do sistema 

em conta as altera~oes citadas- os actuais 4. 
moldes de funciona mento do sistema de 
«Poupan~-Credito» para trabalhadores 
portugueses residentes no estraogeiro. E necessaria que as pessoas acima indi

cadas que pretendam beneficiar das van
tagens do sistema de poupan9a-credito te
nham constituido, nas institui¢es de cre
ditc ja mencionadas uma conta especial 
dcnominada «deposito de poupan~-cre

dito», mesmo que nao pretendam recorrer 
ao credito. 

I. 

• 
Em que consiste o sistema de «Pou
pao~a-Cred ito» 

~ urn sistema ao abrigo do qual poderao 
\cr concedidos beneficios: 

a) Na compra ou benfeitoria de terrenos, 
"uer para explora9ao agricola directa, quer 
rara arrendar; 

b) Na compra, constru9ao ou mclhora
mcntos de casas ou andares, qucr para 
habita9ao pr6pria do dono, quer para 
arrendar; 

c) Na instala~iio ou desenvolvimento de 
adi-vidades industriais ou agro-pecuarias. 

2. Quais os beneficios a conceder 

Dcsde que verificadas as condi9oes 
adiante indicadas, poderao ser concedidos 
os seguintes beneficios : 

a) Empn~stimos de dinheiro com uma 
taxa de juro mais baixa do que a aplicada 
no mercado normal; 

b) Isen9iio de imposto de capitais nas 
contas de dep6sito; 

c) Isen9iio ou redu9iio do imposto de 
sisa; 

d) Isen9ao da contribui~ao predial por 
dcterminado numero de anos. 

3. Quem c como podc beneficiar do sis
tema de «Poupan~-Credito» 

a) S6 podem beneficiar deste sistema 
os emigrantes portugueses, os emigrantes 
originariamente portugueses que tenham 
a<!quirido a nacionalidade estrangeira e 
seus filhos: 

b) Os interessados que se encontrem 
nestas condi~oes terao de apresentar os 
scus pedidos de emprestimo nas institui
~ues de credito do Estado, nos Bancos 
m·cionalizados ou nas Caixas Economicas 
autorizadas a participar no sistema; 

c) A qualidade de emigrante pode sex 
comprovada mediante a apresenta9iio de 
cHrteira de residente no estrangeiro, da 

5. De que modo pode ser creditada a 
conta de deposito «poupan~-credito» 

5.1. a) Com o contravalor em escudos 
of; moeda estrangeira efectuados atraves do 
sistema bancario; 

b) Com o contravalor em escudos de no
las estrangei ras e outros meios de paga
mento sobre o exterior de que o respective 
titular seja portador ou que tenha reme
tido ao seu procurador; 

c) Com escudos transferidos de contas 
abertas em outras i nstitui~oes de credito. 
mediante prova de que esses escudos tive
ram origem em remessas de moeda estran
gcira; 

d) Com a transferencia do saldo, ou 
parte, expresso em escudos, de contas de 
d'·posito de emigrantes em moeda estran
geira; 

e) Com os juros vencidos. 

5.2. Quando os fundos transferidos te
nham sido aplicados em contas expressas 
em escudos, so podem ser creditados na 
referida conta especial desde que a trans
fcrencia haja sido efectuada a partir de 
14 de Abril de 1977 (data de entrada em 
vigor da Lei n.• 21-B/77) e tambem perma
r>ecido depositados em institui~oes de ere
elite portuguesas desde a sua transfernecia. 

6. Quem pode movimentar a conta de 
deposito poupan~a-credito 

a) Os titulares das contas de deposito de 
poupan93-credito podem autorizar, atraves 
de procura~ao em que se especifiquem os 
poderes do procurador, que residentes em 
Portugal movimentem essas contas, nas 
condi¢es e dentro dos montantes que 
estabele9am; 

b) Sempre que a delegayao de poderes 
seja feita a favor dos c5njuges,.. pais, filhos 

.. .. .. 
r 
• 
0" 

• er 
ou irmaos, pode essa delega~ao constar de 
documentos relativos a abertura de conta • 
de dep6sito; 0" 

c) Durante o periodo de vigoocia do 
drp6sito de poupan~-crl:dito podem ser ~ 
livremente efectuados levantamentos de ~ 
fundos. 

7. Dura~o da room de dep6sito pou- ~ 
pan~a-credito C-11 

a) As contas de dep6sito de poupan~- C>" 
-crl:dito sao expressas em escudos e o seu 
p~.riodo de vigencia pode ir ate ao maximo 
de 5 anos, contados a partir da data da 
sua abertura; em qualquer momento deste 
periodo pode ser concedido o emprestimo; . 

b) Nao sendo o respective saldo utili- 0t 
zado para o seu fim especifico, ao fim de 
5 anos deve o mesmo ser transferido para 
uma conta de dep6sito a ordem ou a prazo, • 
conforme o titular preferir, e cancelada ;:<: 
.l conta de poupan93-credito. •• 
8. Juros vencidos pelos depositos de pou- '""" 

pan~-credito e isen~o de impastos ~" 

a) Os dep6sitos de poupanya-credito ven- ~ 
c~m juros a taxa atribuida aos depositos ~· 
a prazo de 180 dias (actualmente 12%), 
que seriio contados ao semestre e capita- C: 
lizados na propria coma ; ..-· 

b) Por cada periodo completo de urn 
ano e urn dia em que a conta nao registe ~ 
lc,•antamentos creditar-se-a urn premio , _ 
correspondente ao diferencial da taxa de 
juro para os dep6sitos a mais de urn ano ~ 
(actualmente 20%); "' 

c) Os juros vencidos pelos dep6sitos de 
poupan~-crl:dito estiio isentos do imposto ""-' 
de capitais. 

9. ~ 
Condi~ocs em que e concedido o em· 
prestimo 

,..._ 
"' 

9. 1. A concessao de emprestimos no sis- ~ 
tema de «poupan~-crl:dito» subordina-se (jlr• 
as seguintes condi9oes: 

' a) 0 emprestimo destinar-se-a a cons- t il 
tru9iio, aquisi9iio ou melhoramentos de . 
predios urbanos, a aquisi9ii0 OU benfeito- ef"' 
1 ias de predios rusticos e ainda a auxiliar fjlf 
a instalayiio e desenvolvimento de activi- .-. 
clades industriais e agro-pecuari.as; .,.. 

b) 0 montante do emprestimo tern o li- e" 
mite maximo de 1500 COntos e nao pode 
em caso algum exceder' o dobro do saldo .. 
<Ia conta de dep6sito no momento da apre- Ql' 
sC'nta9iio do respective pedido, nem ser 
superior a 80% do valor que a institui9iio .. 
d..., crl:dito atribuir aos im6veis a adqui~ir ... 



e 
1 ou a construir ou as benfeitorias a realir: zar. Se o emprestimo se destinar a insta
A la~ao ou desenvolvimento de actividades 
1 .._ industriais e agro-pecuarias nao pode ex-
• ceder 50% do investimento a realizar; 
I ' c) 0 montante do emprestimo, acrescido 

~ 
de todo o saldo da conta, deve ser utili· 
zado, pela sua totalidade, no pagamento 

· dos im6veis adqui ridos ou construidos, das 

~ 
benfeitorias neles efectuadas ou do inves
timento realizado; 

d) Nos casos de constru~o ou de melho-
ramentos de predios urbanos ou de benfei-

r__, torias em predios rusticos, a utiliza~ao do 
., emprestimo ficara condicionada a verifica-

1 
~o do andamento das obras; 

' e) Os emprestimos serao garantidos por 

t
~ hipoteca sobre os bens de que se trate 

a favor da institui~ao de credito, podendo 

[~ no entanto, aceitar-se, nos casos de ere
_, dios paar investimento industrial ou agro-

[
- -pecuario e mediante previa autoriza~o 
~ ' do Banco de Portugal, a presta~o de 
I ., outro tipo de garantia que ofere~ segu-

r ran~a equtvalente; 
-~ f) 0 prazo do emprestimo oiio podera 

r exceder 12 anos; 

1 
.. ~ g) A amortiza~o sera feita, em presta

} ~oes mensais ou semestrais, iguais de ca-

t pita! e juros; 
~ h) Os emprestimos concedidos. benefi
~ ciam de uma taxa de juro - actualmente 

I .... de 11,5% - que e infer ior a taxa correote 
;:.;; no mercado, pagaodo o Estado a difereo~ 
.6do juro. 

t 
9.2. As condi~es fixadas nas alineas 

• anteriores valem para cada conta, podendo 
~ o emigrante ser titular de mais de uma 

conta beneficiando cada uma delas do 
f regime do sistema «Poupan~a-Credito». 

9.3. Aos pedidos de emprestimo apre-
1 sentados as institui~oes de credito em data 

anterior a 9 de Abril de 1979 sera apli
A cave! o regime em vigor no memento da 
[ ~ apresenta~o dos mesmos pedidos. 

I _, 10. Coodi~oes em que se verifica a iseo· 
~iio ou redu~iio de sisa 

a) Se o valor atribuido pelas Finan~as 
- ao terrene, predio ou andar, para efeitos 

de sisa ,nao exceder o montante corres
~ pendente ao dobro da importfmcia transfe

rida do estrangeiro para Portugal e efec
tivamente utilizada na aquisi~o. havera 
isen~ao total de sisa; 

b) Se esse valor exceder o montante refe
rido no numero anterior, sera devido sisa 
sobre o excesso. 

Para exemplificar, imagine-se urn terre
no, predio ou andar a que as Finan~s 

atribuem o valor colectavel de 1000 contos. 
A sisa a pagar depende da quantia trans-

QUANTIA TRANSFERIDA 
E APLICADA (HIPOTESES) 

ferida do estrangeiro e aplicada na aqui
SI~ao de acordo com o quadro seguinte: 

VALOR SOBRE QUE 
INCIDE A SISA 

PERCENTAGEM 
DO VALOR 
DO PRfiD!O 

ISENTO DE SJSA 

500 contos ou mais 
400 COntOS 

0 (1000- 2x500) 100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

300 contos 
200 contos 
100 contos 

200 COntOS (1000- 2x400) 
400 contos (1000 - 2x300) 
600 contos (1000 - 2x200) 
800 contos (1000 - 2xl00) 

A Lei n.• 21-B/77, de 9/ 4/77, veio esta
bclecer uma importante altera~o relati
vamente ao Decreto-Lei n.• 540/76: e que 
deixou de ser necessaria pedir urn empres· 
timo para beneficiar da isen~o ou redu
~o de sisa e da contribui~o predial. 
Quer dizer, o interessado pode prescindir 
do emprestimo, se quiser, que nao perde 
0 direito aqueles beneficios, desde que a 
aquisi~o: 

a) Seja efectuada ao abrigo do sistema 
de poupan~-crpdito; 

b) Embora sem recurso ao credito, o 
adquirente utilize directameote na aquisi· 
~so importancias transferidas ou a conta 
de dep6sito a que se referem, respecti
vamente, as alineas a) e b) do n.• 5 acima 
descrito. 

II . Condil;oes em que se verifica a isen· 
~o de contribui~o predial 

0 periodo de isen~o de contribui~o 
predial a conceder esta relacionado com a 
pe1centagem correspondente a isen~o de 
sisa ,nos seguintes termos: 

ESCALOES PERCENTAGEM CORRESPONDENTE A PERIODO DE ISENCXO DE 
CONTRIBUICA.O PREDIAL ISENCXO DE SISA A CONCEDER 

A Igual a 100% (isen~o total) 10 anos 
B Entre 75% e menos de 100% 8 anos 
c Entre 50% e menos de 75% 6 anos 
D Entre 25% e menos de 50% 4 anos 
E Entre 10% e menos de 25% 2 anos 

Aplicando esta tabela ao exemplo indi
cado no numero anterior da presente nota 
informativa, os resultados sao os seguintes: 

!SENCXO PERIODO DE ISENCXO DA 
DE SISA CONTRIBUICAO PREDIAL. 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

10 anos 
8 anos 
6 anos 
4 anos 
2 anos 

12. Aplica~ao retroactiva 

\ 
Como se disse no ponto 10., anterior

mente a Lei n.~ 21-B/77 quem nao pedisse 
urn emprestimo no sistema de «poupan~
-credito» nao poderia beneficiar da isen
~lio de sisa nem de contribui~ao predial, 
mesmo que tivesse comprado o terreno 

ou a casa com dinheiro transferido do 
estrangeiro. 0 que teve como resultado 
que alguns emigrantes, ao efectuarem a 
compra com economias transferidas para 
Portugal, e sem recorrerem ao pedido de 
emprestimo, pensavam ter direito aos 
mesmos beneficios, s6 depois verificando 
que nao era assim. 

Ora, a Lei n.• 21 -B/77 estabeleceu que 
a isen~o ou redu~o de sisa e de contri
bui~ao predial, a conceder nos moldes indi
cados nos pontos 10 e II. da presente nota 
informativa, e aplicavel as compras efec
tuadas desde 9 de J ulho de 1976, desde 
que o emigrante possa demonstra.r que 
aplicou directameote nessa compra dinhei
ro transferido do estrangeiro. Para fazer 
esta prova, os interessados deverao soli
citar a institui~o de credito, por inter
medic da qual foi feita a transferencia, 
urn certificado dessa transferencia apresen
tando-o em seguida na respectiva Repar
ticao de Finan~s. • 
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tambem 
passcimos a fronteira 

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

Para o ajudar a construir um futuro. 

Para que possa realizar- se sentindo-se 

firmado na vida. 

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

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



Esta sec~Ao est~ aberta a todos os 
ltitores. Nela inseriruos, total ou par. 
cialmente as cart2s que nos do 
dir,igid:u -e as resptctivas respostas -
elaboradas, quando nece.ss:irio, pelo.s 
Servi~os ncnicos da SENEE. que, 
simultaneame nte. se encarregam de 
r~spondtr directamente aos interes· 
sados -. sempre que as mesmas. pe· 
los ten1as que abordam. possam 
eventualmente intere-SSar a outros lti· 
torts. Toda a corre.spondi:nc:ia diri· 
gida a est.a sec~fio dtvtr1i ser enviada 
para: 

Revista c25 de Abril 1 Comunidades 
Portuguesas• 
Secretaria de Estado dos Ntg6<ios 
£strangeiros e da Emigra~ao 
Palacio das Necessidades - t.o Piso 
Largo do R ilvas. 
1354 Lisboa CODEX 
Portugal 

«( .. . ) Tenho 16 anos e ando a 
fazer urn curso de esteno-dacti
lografia francesa. 

No entanto os meus pais pen
sam regressar a Portugal e por 
este motivo agradeceria que me 
dcssem todas as informa~oes 

relativas ao mcu futuro em 
Portugal como csteno-dactilo
grafa e tambem em rela"iio aos 
estudos suplementares que de.
verei efectuar. 
Agrade~o-lhes muito as infor

ma\!ocs. 
M. R . A. (Fran~a))) 

Para poder exercer a pro
fissao de esteno-dactil6grafa em 
Portugal tera de procurar o res
pectivo emprego. dado que esta 
Secretaria de Estado nao tern 
possibi lidadc de intervir na 
obtens;ao de qualquer coloca
\liO. 

Os cursos de esteno-dactilo· 
grafia em Portugal nao sao 
oficiais. pelo que somos da 
opiniao que quando voltar a 
Portugal deve trazer todas as 
provas comprovativas das habi
litas;oes que tiver obtido em 
Frans;a. tendo em vista a con
cessao de uma possivel equiva
h!ncia. atraves do Ministerio da 
Educas;ao e lnvestigas:ao Cien
tifica. 

0 certificado comprovativo 
das habilitas:oes literarias que 
tiver, deve ser devidamente 
autenticado pelo consulado da 
area da sua residencia. 

cNiio me cnvergonho de ter chorado, porque tambem vi 
a meu lado homens, pais de filhos, com lagrimas nos olhos, 
quando, a 10 de Junho, Dia das Comunidades Portuguesas, na 
cidade de Zaandam (Holanda), assistiamos a uma festa exclu
sivamentc rcalizada por crian\!SS, comemorando para a maior 
parte dos cmigrantcs portugucses este celebre dia. 

Niio me atrcveria eu a escrcver estas linhas se me niio 
tivessc scnsibilizado a actua~iio e a alegria com que estas crian\!3s 
brindaram OS presentes, mostrando-nos quanto de positivo e 
possivcl r ealizar c delas ha a espcrar. 

Numa tarde de alcgria que entrou pela noire fora, e apesar 
da sala se encontrar cheia, ninguem arredou pe, tal foi a riqueza 
de variedades por etas apresentada. 

Dcsde o ja famoso rancho infantil -a partir desta data 
dcnominado «Rancho das Ceifciras de Zaandam)) - , foram ainda 
aqui aprcsentados urn grupo de tcatro, urn coro com can\!oes 
pr6prias para o fim a que csta festa sc dcstinava, urn concurso 
de lingua porluguesa que fez pasmar os assistentes, etc. 

Organiza~iio pcrfcita, onde niio faltou urn bern recbeado 
lancbc para todas as crian~as e que, depois, os adultos tambem 
th'cram oportunidade de compartilhar. 

Niio podc fi car despercebido o trabalho do professor por
tugucs nesta localidade, homcm ainda jovem, mas de uma acti
vidade e dedica~o que lhc tern grangcado a admira~iio e sim
patia de todos os contcrriineos. Mola real nestc descjavel cncontro, 
pode etc a inda mostrar, num filme que apresentou, quiio sau
davel c o convivio entre os seus alunos, niio obstante serem 
portugucscs e cabo-vcrdianos, aondc reina a alegria e aonde 
lhes fica o dcscjo da proxima aula para urn novo encontro que 
que de outra maneira por certo niio scria possivel. 

t com magoa que tivc conhecimento que em divcrsos pontos 
ondc abunda a colonia portuguesa niio se fez algo semelhante, 
para felicidade daqucles que seriio o futuro e tao neccssitados 
sc sentem do apoio c carinho dos rcsponsavcis de detcrminados 
centros portugueses que, na maior parte dos casos, sc scrvem 
da juvcntudc para fins politicos. Basta, senhor~de jogos ilicitos 
c dcm as crian-;as a fclicidade que etas merece ! 

Urn pai contentc mas revoltado, 

M. Fernandes (Zaandam-Holanda)» 

$6 agora nos e possivel publicar a carla deste nosso leitor, 
dado que a mesma chegou il nossa Redacs:ao quando o numero 
anterior da Revista - em boa parte dedicado as comemoras:oes 
do «Dia das Comunidades»- estava ja na fase final de paginas:ao. 
Consideramos. no entanto, que esta carta nao perdeu actualidade 
nem significado, pelo que decidimos inseri-la neste numero. 

«Tenbo uma casa comprada 
com o dinbeiro ganho aqui na 
Alemanha e niio fui protcgido 
com a lei de iscn~o de im
postos. 

0 res-do-chao csta arrendado 
e o 1.• andar csta fccbado a 
espera do meu regresso, pagan
do por ano 9.870$00 de contri
bui~o. 

Embora tenha a casa fecbada 
mantenho a electricidade liga
da, para que uma pessoa me 
va Ia fazer limpeza e ligar o 
aspirador, mas passam-se mui
tos meses que nem o minimo 
gasto ( ... ). 

Ora tendo a casa fccha da, 
pago contribui~iio, imposto de 
televisiio c ainda por cima sou 
obrigado a pagar a taxa para a 
Radiodifusiio Portuguesa, que 
cu niio utilizo (. . . ). 

t por causa deste ultimo 
caso que eu venho fazcr esta 
reclama~o. pois os emigrantcs 
tern que pagar otdas as con
tribui\!oes da maior a mais pc
quena e somos csque.cidos para 
qualquer bcneficio (. .. ). 

F. C. (Aiemanha Federal)» 

Nos termos da legisla~o vi
gente nesta materia, apenas as 
casas compradas e que benefi
ciem da isens:ao de sisa no acto 
da escritura, e que poderao 
tambem beneficiar da isen~o 

de contribuis:ao predial por 
determinado numero de anos. 

Assim, a casa mandada cons
truir por V. Ex.• por nao ter 
sido objecto de escritura publi
ca de contrato de compra e 
venda nao pode beneficiar de 
isens:ao de contribui\!iio predial. 

Relativamente a isens:ao de 
pagamento da taxa da T.V. 
pelo facto de nao utilizar 0 

receptor por estar a trabalhar 
na Alemanha, a Radiodifusao 
Portuguesa comunicou-nos, em 
Janeiro ultimo, que <<nao existe, 
legalmente, qualquer suspensiio 
de pagamento de taxas aplica
vel aos emigrimtes, concluindo
·se portanto que as taxas sao 
exigiveis, nas mesmas condi
s:oes dos outros titulares de li
cens:a». 
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sz LOPES, 
Fernando 

Na.sceu em 28 de Dezembro 
de 1935, em Alvaiazere. Depois 
de ter frequentado a London 
School of Film Technique, 
efectuou urn estflgio em Holly
wood, sendo presentemente di
rector de programas da RTP-2. 

Do circuito de Cinema da 
SENEE fazem parte tres obras 
deste realizador: uma curta
-metragem dedicada as crian
~s. intitulada cEra uma vez ... 
amanhl» e as longas-metragens 
cUma Abelha na Chuvu e 
cCantigame.ote.. A primeira 
~ urn filme de fi~o baseado 
no conhecido romance de Car
los de Oliveira, enquanto a se
gunda constitui o primeiro pro
grama de uma serie produzida 
para a RTP em 1976; estes dois 
filmes sao a preto e branco e 
em formato normal. 

cEra uma Vez ... Amanhl» 

Fotografia : normal; cor 
Anode produ~o: 1971 
Tempo: 10 min. 
Tema: A Feira Internacional de 

Lisboa vista pelas crian~s 

Circuito de Cinema da SENEE 

cUma Abelha na Chuva» 

Anode produ~o: 1971 
Fotografia : Manuel Costa e 

Silva 
Montagem : Teresa Olga 
Interpretes principais: Laura 

Soveral, Jolio Guedes, Zita 
Duarte, Rui Furtado 

Tema : Crltica social 

cCantigamcnte» 

Ano de produ~o: 1976 
Montagem: Fernando Lopes 
Colabora~o de: Dr. Jacinto 

Batista. Prof. Oliveira Mar
ques, Cesar de Oliveira, Joao 
Perry. Alexandre O'Neill 

SE A SUA ASSOCIA<;AO 

Ouas imagens do 
fllme • U ma A belho 
na Chuu.». 

Pesquisa cultural: Ernesto de 
Sousa 

Urn fado por: Manuel de Al
meida 

Extractos dos filmes : «LI5-
BOA», de Leitao de Barros, 
JO.A.O RAT.A.O». de Jorge 
Brum do Canto 

TEM CONDI<;OES PARA PROMOVER SESSOES DE CINEMA 
COM FILMES NO FORMATO DE 16 mm 

CONTACTE OS SERVI<;OS (::ONSULARES 



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 1031 as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

a participa~ao de Portugal e assegurada pe\a Radiotelevisao Portuguesa 
em colabora~o com a Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Emigra~ao 

A correspondencia devera ser enviada para: 

«MOSAI CO » 
ICEJ (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue d es Entrepren eurs 
75015 Paris 
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