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remetente 
Escreva aqu• 
a sua morada completa. 
Nllo se e!iquec;:a de p6r 
o seu CODIGO POSTAL 
na ultima linha. 

endere~o 
Escreva aqui 
o seu enderec;:o 
o nome da pessoa a 
quem quer escrever, 
a morada completa e 
na ultima linha 
o CODIGO POSTAL 
respectivo 
(quatro algarismos e o 
nome de uma localidade, 
sem pontos, nem 
tra.;:os separadores). 

meio caminho andado 

selos 
Este espaco 
e reservado aos selos. 

CODIGO POSTAL 

.• 

\ -.o· 
~~ 1!!1....~~ NAO 

P ESCREVA NADA 
NESTA ZONA 

As m<§quinas de 
tratamento de 
correspondencia precisam 
de a cncontrar limpa. 
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PUBUCACAO MENSAI. 
DA SECRETARIA DE EST ADO 
DA EMlGRACAO 

D itrtfAO 

Manuel Arias 
Director do Seni~o 
de lnform~ao e Apaio Cultural 

Edi(io 

Servi~o de 
lnform~io e Apaio Cultural 

S..te 

Ministirio 
dos Neg6cios Estranacu~ 
Pah\cio da.s Necessidade,, I • Pi'o 
Largo do Ritvas 
1354 Lisboa CODFX - Portugal 
Tetefs. 67 67 00/1/2 

Composi(:lo e imprt:sdo 

Casa Portuguesa 
R . das Gheas, 109 
1200 Lisboa • Portuaat 
Telef. 533 95 95 · 

EDICAO EUROPA 
Commi.s.sion parUaire n .n JJJ1 P 

ReprtstnlaJite 

Embaixada de Portuaat 
Servic;o de Proaramac;5o e Apoio 
6. Passage Dombasle 
75015 ·Paris· Franc;a 
Telefs. 533 95 95 

Distribui(io 

Franc;a. R . F. A ., ~laia, Lux . • 
Holanda, Sulc;a, Inalaterra 

Pr~o 

Franc;a - 4 FF 
R.F.A.-2 OM 
Btl&ica - 35 FB 
Luxemburgo- 32 FL 
Holanda - 2 FLS 
Sulc;a-2 FS 
lnglaterra- SO P 

Cnpn e contra-opa: Composi
~iio grflfica realizada por T~ 
rt>sa Ferrand e que integra va
ri:.~ pe~s artesanais- repro
du:r.idas da obra «Arte Popular 
em Portugal», da Editorial Yer
l)o -, simbolos de toda uma 
cultura popular e de todo urn 
conjunto dt- tradi~oes: tendo 
cvmo fundo urn pormenor de 
uma cnmisa alentejana, bor
ciada a mao, sucedem-se varios 
pioe~ de madeira, uma esta. 
tucta dedicada a Santa Luzia 
- «advogada das doen~s dos 
olhos» - e uma canastra de pa
deira, de Amares. 

Tt rcsa Ferrand nasceu em 
C"imbra, em 1955, e e actual
mente finalista do curso de 
pintura na Escola Superior de 
Belas-Artcs de Lisboa, tendo ja 
lcccionado no ensino secundfl
no. Em 1976J77 participou em 
cxposi~oes colectivas realizadas 
tm Lisboa, no Museu de Lund 
(Suecia) e em Paris, no Centro 
Cultural da Funda~o Gulben
kian. 

Colnbora~o fotografica: Agen
cta ANOP, «A Capital», «Dia
ti<· de Noticias», Direc~o-Ge
ral da Divulga~o. Instituto 
Portugues de Cinema, Ant6nio" 
Manuel, Fabrica-Escola l rmaos 
Stephens e Nuno Ferrari. 

Agradecemos toda a colabora
~lo prestada pelo Museu de 
Artc Popular, Servi~o de Ca~ 
da Direc~o-Geral de Ordena
mento e Gestao F lorestal, Ser
.,i~o Nacional de Parques, Re
~ervas e Patrim6nio Paisagis
tico e Publica~oes Europa
-America. 

As elei~6cs de Dezembro sao terna em destaque no 
pr6ximo numero da Revista, que incluici, para aJem de 
informa~Oes genericas sobre os dois importaotes actos 
eleitorais que se vao realizar, urn artigo em que histo
riamos as raizes do actual sistema eleitoral e o papel 
desempeohado, a partir de 1820, pelos representantes 
parlamemtares no quadro das institui~ politicas do 
Pais. 
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10 Protec~o do Lioce lberico e da Serra da Malcata 

15 Lotaria e Totobola: 
Urna popularidade que niio conhece fronteiras 

18 REGIONAL 

21 Arte Popular: Urn patrirnonio coleetivo 

27 COMUNIDADES 

33 TOME NOTA 
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No inlcio do seu discurso, o general 
Eanes considerou que «a dissolu~o da 
Assembleia da Republica abriu uma nova 
fase da nossa vida politica». «Fase impor
tante», acrescentou, «na medida em que 
nela se inicia o processo que nos deve 
garantir a existencia de solu~oes demo
craticas estaveis e consolidadas». Mais 
adiante, o Presidente salientaria, no en
tanto, a necessidade de «rejeitar todas as 
interpreta~es que pretendem ver na disso
lu~ao da Assembleia da Republica uma 
critica a componente parlamentar do nosso 
regime constitucional». Ramalho Eanes 
recordou, a prop6sito, que «S6 outro qua
dro parlamentar podera remover os obsta. 
culos que tern impedido a concretiza~o 

de uma solu~o govemamental estavel». 
Detendo-se sobre a «exigencia do apar

tidarismo» para o desempenho da fun~o 
de Chefe de Estado nesta fase de conso
lida~o democratica, Ramalbo Eanes acen-

tuou: «0 Presidente da Republica nao 
serve projectos part idario espcclficos, o 
Presidente da Republica serve a vontade 
politica expressa pelo povo portugucs ( .. . ) 
e interpreta essa vontade nos actos que sao 
da sua competencia». 

0 Presidente vincou, ainda, que, para a 
sua candidatura, nao havia solicitado apoio 
a nenhum partido, nem aceitara «quais
quer condi~oes para merecer o apoio» que 
lhe «foi oferecido» ,sublinhando, a dado 
passo: «Assim, se e uma evidcncia insti
tucional que sou o Prcsidcnte de todos 
os portugueses e perante todos elcs res
pondo, e uma constante polltica da minha 
actua~ao institucional considerar-me igual
mente responsavel perante todos os par
tidos que respeitam a legalidade demo
cratica». 

Analisando. depois, as «amea~s reais 
com que a democracia portuguesa e a 
liberdade de cada portugul!s se tern de 

Numa importante comunica~o 
ao Pais, o Presidente da Republica, 
gemeral Ramalho Eanes, 
anUJKiou a ~olu~o da 
Assembleia da Republica e 
referiu-se a importancia e 
particular significado politico 
das proximas elei~Oes 
legislativas intercalares. 
Estas realizar-se-lio a 2 de 
Dezembro - segundo estabelece 
um decreto entretanto publ.icado no 
jomal oficial - antecedendo 
as elei~Oes para as autarquias 
locais, que se erectuam 
duas sem.anas depois, 
no dia 16. 

confrontar», o general Ramalho Eanes 
considerou «a crise econ6mica» como «a 
mais grave dessas amea~as», mas lembrou, 
tambem ,a existcncia de «uma amea~ a 
democracia traduzida na instabilidade poli
tica, na falta de entendimento interparti
dario quanto aos objectivos essenciais e 
na inseguran~ governativa». 

Por fim, o Presidente Eanes real~u 

que «as elei~oes intercalares serao urn dos 
meios que devcmos saber usar para veneer 
essa amea~a real», afirmando, a terminar: 
«0 voto consciente e a primeira condi~o 
de uma Pfltria fcita a medida da nossa 
vontade. E o voto consciente dcpcnde da 
coerencia da ac~ao dos partidos politicos, 
da honestidadc dos 6rgiios de Comunica~o 
Social, da iscn~o de todos os agentes do 
Poder- mas serf\, sobretudo, consequencia 
da nossa determina~o pessoal. Somos urn 
povo adulto, iremos demonstrfl-lo uma vez 
rna is». 
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DERROTADA A MOt;iO DE REJEit;AO 
AD PROGRAMA DO V GOVERNO 

No final da sessao extraordinflria que a 
Assembleia da Republica dedicou ao de
bate do Programa do V Governo Consti
tucional, uma mo~o de rejei~o subscrita 
e apresentada pelos deputados sociais. 
-democratas e centristas nao obteve o 
n6mero suficiente de votos - a maioria 
absoluta de deputados em efectividade de 
f un¢es- para derrubar o Executivo che
fiado por Maria de Lurdes Pintasi lgo. 
De facto, votaram a favor da mo~lio, rejei
tando, portanto, o programa governamen
tal , os 79 deputados do PSD e do CDS, ao 
passo que votararn contra eta os indepcn
dentes sociais-democratas da ASDI e os 
deputados Cunha Simoes (ex-COS), Vasco 
dll Garna Fernandes, Lopes Cardoso, Brns 
Pinto e Vital Rodrigues, ou seja, urn total 
de 33 deputados. Os restantes 135 parla
mcntares- do PS, PCP e UOP, bern como 
o independcnte Galvlio de Melo - absti
veram-sc. 

Recorda-se que no texto programatico 
apresentado a Assembleia pelo Primeiro
·ministro. eng.• Maria de Lurdes Pintasilgo, 
o Executivo se definia como urn «Governo 
democratico de transi~o» tendo como ta
refa prioritaria - e «determinantc ~tico

·politica» da sua actua.,:lio - a cria~o de 
condi~oes de igualdade na prepara~lio e 
realiza~o das eleic;:oes intercalares. 0 V 
Governo acrescentava, naquele documento, 
que nlio se absteria de «tomar rnedidas que 
se prolonguem para alem do seu pcriodo 
.de vigencia», de modo a evitar «Condicio. 
namentos negativos a ac~o dos Governos 
futuros». 

No decurso do debate parlamentar que 
antecedeu a vota~o atras referida, os 
representantes dos partidos com assento na 
Assembleia da Republica analisaram o 
Programa e pronunciararn-se sobre o 
mesmo. Salgado Zenha, em nome do PS, 
declararia que o seu partido «pora o maior 
empenho em colaborar com este Governo», 
enquanto Carlos Costa, do PCP, afirmaria 
que, embora os comunistas considerassem 
que o Executivo nlio lhes suscitava rescrvas 
«no plano institucionah>, tal nao acontecia 
«no plano da sua composi~o». Por seu 
lado, Magalhlies Mota, da ASOI, mani
festou urn apoio critico ao elenco gover. 
namental por parte dos elementos do scu 
agrupamento parlamentar. 

Tanto o PSD como o CDS- subscri
tores da mo~o de rejei~o jfl citada- eri
licaram duramenlc o V Governo Consti
tucional e o seu Programa. Helena Roseta, 
do PSD, consideraria, ali fls, que este debate 
parlamentar era «pcrfeitamcnte inutil», 
enquanto os centristas. pela voz de Rui 
Pena, classificaram o Executivo como «la
te ral ao Parlamento» e o:da exclusiva res
ponsabilidade do Presidente da Republica 
e de quem com ele se quiser solidarizar 
voluntariamente neste aspecto». • 

Z<nha CPS). Carlos CosiJI 
CPCP), M2galhlu MoiJI (ASOJ), Htltna Rostta 

Para alem de uma serie de medidas nos 
dorninios da defesa nacional , politica, so
cial e cultural, Reforma Agraria e autar
quias locais, designadamente, o Programa 
do V Governo mencionava, na a rea eco
n6mica, a necessidade de ado~ao de urn 
con junto de medidas tendentes a «aumentar 

investir, por parte dos 
perativo e publico; 
produ~o a curto 

CPSO) < Rui Ptna (COSl ao 
bl<ia durant< o d<bate sobrt 
yemo. A direita, a Primtiira· n\lill 
silc;o. respondeado aos de re

a sustenta~o e expan
prazo, desses incrementos; 

a utiliza~o das capacidades dis
c com mercados viaveis; agir 

os prec;:os. actualizando-os sempre 
indispensavel, mas contendo-os onde 

produtividade e o saneamento de cir
---• · 'tos comerciais o permita; proteger a 

dade de penetra~o das exporta¢es 
portuguesas; defender o poder de compra 
das remunerac;:oes de trabalho». 
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Portugal Hoje 

ECONOMIA 

, 

REGIAO
-PILOTO 
DO 
ALGARVE 

Ao sui do pais, o Algarve - o AI· 

1

-Fagar dos arabes -, encarado oos 
Ultimos anos como uma regiiio-piloto 

I 
por formar uma unidade natural que 
ge6grafos e naturalistas reconhecem, 
bem merece ser conhecido de facto, 

I 
para alem das suas praias e centros 
de ve.raneio. Assim, decidimos abor
dar, neste nfrmero, varias questOes 

1 que hoje assumem particular impor-
tancia para o Algarve e que se rela
cionam com o turismo, en.sioo e orde
namento global da regiiio. 

Sendo uma area dotada de unidade natu
ral bern marcada e de caracteristicas bern 
definidas de modo a ser considerada como 
um todo dentro do conjunto do Pais, o 
Algarve passou a ser considerado ha poucos 
:.nos como uma regilio-piloto, pelo Go
verno. Esta decisiio foi tomada em ordem 
a conseguir-se uma aplicaylio pratica dos 

principios de planeamento e coordena~lio 
entre os diversos organismos oficiais que 
actuam a nivel regional. E o objective pro
posto ao gabinete que conduz o planea
mcnto regional - 0 GAP A (Gabinete de 
Planeamento do Algarve) - resume-se nis
to, precisamente: encontrar as melhores 
solu~oes para os problemas locais de orde
namento fisico, de saneamento basico, do 
cnsino, do turismo e da agricultura. 

A Unidade Natural 
da Regiiio Algarvia 

Para alcan~r tal objective, parte-se do 
~rincipio de que a regiiio algarvia, dentro 
da sua variedade e diversidade ecol6gica, 
constitui uma unidade natural reconhe
cida hA muito por ge6grafos, naturalistas 
.: ate economistas. Esta vislio refor~a-se 

s~ olharmos para o enquadramento do 
territ6rio algarvio: encontra-se situado 
entre o mar, de urn !ado, e os rios Gua
<itana, Vasclio e Odeceixe, por outro. 

Para apreciar esta unidade ecol6gica que 
sc estende do alto da serra ate as praias, 
devemos distinguir no Algarve as seguintes 
zonas: 

-a serra, que se estende pelas cumeadas 
de Monchique e do Caldeirlio; 

- o barrocal agreste coberto por uma 
garrigue estepica e aromatica; 

- as praias com a faixa arenosa e as 
arribas amarelo-alaranjadas do litoral. 

No conjunto, porem, podemos distinguir 
quatro sistemas principais: 

- a serra xistosa (no Caldeirlio) e sia
nitica (em Monchique), com urn man
to vegetal, que, rareando, se des
dobra da serra de Monchique ate as 
margens do Guadiana e onde se des
tacam o sobreiro, o medronheiro e a 
esteva; 

- o barrocal calcario e pedregoso, zona 
tipica de alfarrobeiras, de amendoei
ras, de oliveiras e de uma garrigue 
aromatica; 

- o barrocal espedregad.o, livre de pe
dras, que, com a zona das areias e 
Iugar de ricas explora~es agricolas 
onde se praticam algumas das cultu
ras mais avan~adas do Pais; 

- e, por ultimo, a faixa litoral, Iugar 
das actividades de turismo. 

Av~ 
do Algarve 

Entretanto, <<a valoriza~iio do Algarve, 
num caminho que permita fomecer ao ho
mem melhor qualidade de vida e nivel 
elevado de bem-estar», passa, segundo afir
mou o prof. Gomes Guerreiro, pela reali
zaylio de urn plano com a seguinte orien
ta~lio : manuten~lio da grande area da serra 
e. do seu coberto vegetal especlfico, com 
numerosas obras de reten~iio da agua das 
chuvas; alargamento das pequenas areas 
de regadio existentes nos vales ferteis; 
melhoramento da arboricultura dos frutos 
stcos do barrocal olio regado; aumento 

--~ 

~· I 
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/ - - ,. :.---·--

eta.: areas do li toral beneficiadas pela agua 
das regas; escolha de plantas que uti lizem 
elevadas percentagens de radiaylio solar 
e dos restantes factores ecol6gicos respon
saveis pela produ~ao ; estudo dos gran
geios a fazer para uma boa utiliza~ao da 
energia solar, da agua, dos elementos bio-

-geo-quimicos e do trabalho humano; utili
zt,~lio moderada da energia exterior; insta
laylio de uma rede de comerciaiizas;iio 

apoiada em cooperativas; e cna~o de 
servi~os camararios adequados de recolha 
d~ lixos e esgotos que devolvam aos solos 
os elementos minerais dai retirados. 

Obras 
a desenvolver 

Para que este plano, apresentado pelo 
prof. Gomes Guerrei ro se possa concre
tizar, torna-se necessaria desenvolver as 
S•'guintes obras: fazer o ordenamento cor
recto do li toral para poder ser utilizado 
pdo turismo popular; espalhar parques de 
campismo, apetrechados com equipamento 
social, por lugares estrategicamente colo
cados; preparar e divulgar rotei ros turis
ticos (a percorrer na serra, em especial); 
proteger e valorizar os sapais e mar inbas 

que se estendem de Castro Marim a Quar
tetra, onde se produziu a maior parte do 

marisco portugu!s; criar pequenas indUs
trias de transformaylio e conservaylio dos 
produtos excedentes do consumo da esta~ao 
pr6pria; intensificar o artesanato que uti
h:zil os produtos tipicos regionais (a pal

~ 

' 

meira-ana, a amendoa, o fi go, a cera, o 
n:el. o medronho, a alfarrobeira, a corti~ 
e as essencias extraidas do garrigue); estu
dar os problemas do ensino e do urba
nismo, da utiliza9lio da energia sola r e, 
p'>r fim, fazer o inventario e protecylio 
do patrim6nio cultural e artistico. 
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Turismo 
durante todo o aoo 

A regiiio algarvia, com os seus 172 km. 
de costa voltada ao sui e banhada por 
UIT' mar quente e com urn sol constante 
e luminoso, oferece 6ptimas condi~es de 

descanso, recreio e pratica da pesca du
rante todos os meses do ano, sendo por 
isso uma das regioes mais apetecidas dos 
tu1 istas nacionais e estrangeiros. 

Mas, para que o turismo- actividade 
cMacteristica da regiiio e caminho facil 
para resolver problemas conjunturais do 
Pais - niio venha a degradar ainda mais 
a belissima paisagem costeira, torna-se 
necessario contrabalan~r a corrida para o 

Algarve e ampliar, por outro lado, a capa
cioa'de de rece~o a todos os niveis. 

A \:osta algarvia, com uma centena de 
ccntros de turismo e de alojamento (possui 
metade do total das camas disponiveis para 
turistas, no Pais) niio consegue, na esta~o 
a!ta, satisfazer toda a procura. Nesses 
meses, especialmente em Agosto, a popu
lar<iio residente (cerca de 300 mil pessoas) 
uhrapassa normalmente os 500 mil. E, 
afsim, apesar de recentemente terem en
trado em actividade alguns novos hoteis 
(o Monte Choro, com 800 camas, o Alfa
mar e o de Vilamoura), os hoteis, aldea
mentos, estalagens, albergarias, moteis, par
ques de campismo, pousadas e pensoes, 
niio chegam para os visitantes. 

0 Eosino 
1110 Algarve 

No Algarve ha, em media, 800/900 alu
n0s que anualmente completam o curso 
secundario ficando, portanto, aptos para 
entrar na Universidade. Alem disso, cer
ca de 500 trabalhadores-estudantes fre
quentam aulas de cursos superiores em 
Lisboa e em Faro (no Centro de Apoio 
ao Ensino Universitario, com cursos de 
Hist6ria, Rom~nicas, Direito, Germ~nicas, 
Sociologia e Gestiio de Empresas). No 
ensino medio, em 1974, estavam matri
culados mais de 12 mil alunos nos liceus e 
escolas do distrito de Faro, cidade que 
conta actualmente com mais de seis mil 
estudantes inscritos nos varios graus de 
en sino. 

Esta popula~o escolar explica o lan~a
mento das iniciativas ultimamente surgidas 
e a cria~o recente da Universidade do 
Algarve, conforme noticiamos em numero 
anterior. 

Acrescente-se ainda que o distrito de 
faro com cinco cidades (Tavira, Silves, 
Portimiio, Lagos e Faro), e uma das zonas 
mais altamente urbanizadas do Pais. 

Obras PUblicas 
e Ordenameoto Global 

Actualmente, no que diz respeito ·a obras 
publicas, ha varios programas de inves
timento e obras em curso, que ascendem a 
urn milhiio e 300 mil contos, alem de urn 
programa adicional financiado pelo Gabi
nete de Planeamento do Algarve (GAPA) 
no montante de cerca de 450 mil contos. 

No sector da saude, preve-se a con-

clusiio do Hospital Dismtal de Faro e dos 
crntros de saude de Albufeira, Alcoutim, 
Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhiio, 
Portimiio, Tavira e Vila Real de Santo 
Ant6nio e o lan~mento de uma Escola 
de Enfermagem. 

Quanto ao sector rodoviario e para alem 
do inicio, para breve, da constru~o da 

ponte ioternaciooal do Guadiaoa, obra 
importante para a provincia e para o Pais, 
estiio a ser executadas obras de liga~ao 

rodovifuia, no ~mbito de uma auto-estrada 
que ligara a capital ao Algarve. 

No campo do saneamento basico viio 
~er lan~dos dois esquemas hidraulicos e, 
::te final de 1980, os principais m1cleos 
habitacionais do Algarve, estariio em con
di ~oes de dispor de agua e de rede de 
esgotos. • 



A PRODUCAO 
DO MILHO 

No ultimo aoo, entre todas as importa~ de bcos alimeo
tares, a importa\'io de milho foi aquela em que o oosso Pa is 
dispeodeu mais divisas estrangeiras (quase nove milhoes de coo
los), seguiodo-se o trigo em grio (aproximadamente 4 milhoes 
de cootos), a soja (2,3 milhoes) e o a~ucar (cet"ca de 2 milhoes). 
Estes oumeros demoostram clarameote como ~ oecessario aumeo
tar a produ~io de boos a limeotares esseoclais e, mais coocre
tamcnte, a produ~io de milho, objectivo para o qual trabalha, 
h3 vl'lrios anos, o Nucleo de M elhoramcnto do Milbo (NUMI), 
em Braga. 

A cultura do milho, urn dos 
grandes suportes da economia 
c.amponesa , especialmente no 
Noroeste portugucs (regiao mi· 
nhota), tern adquirido, nos UJ. 
timos anos, uma importiincia 
crescente. 

De facto, como as ra~oes se 
tornaram a base de alimenta
~o do gado, a importa~o de 
milho veio pesar ainda mais na 
nossa ja desiquilibrada balan~ 
de pagamentos. 

A cultura do milho, introdu
zida primeiramente nos cam
pos do Mondego e nas veigas 
de Santo Tirso, estendeu-se de
pais a toda a regilio do Minho, 
tornando-se o primeiro cereal 
de regadio e um poderoso 
transformador de habitos e da 
paisagem do Pais. Assim, ao 
milho se deve a diminui~o 
dos campos pr6prios para pas
to de animais e, consequente
mente, do gado que ai se cria
va. Por outro lado, o milho 
foi a causa da mudan~ de cer
tos Mbitos: a manteiga foi tro
cada pelo azeite, A medida que 
a oliveira come~u a ocupar 
terrenos a norte do rio Monde
go, e, ao mesmo tempo, a vi
nha cedeu Iugar ao milbo, que 
na sua verslio minhota de «broa 
de milho», passou a ser a base 
de alimenta~o do homem do 
noroeste portugues. 

Produ~o insuficieote 

Entretanto, a produ~o me
dia por hectare ( 1300 quilos), 
que e das mais baixas da Eu
ropa (a Espanha, por exemplo, 
produz 4 mil quilos por hec-

tare), traduzindo-se numa pro
du~o anual de 500 mil tone
ladas, obriga-nos a importar 
quantidades crescentes daquele 
cereal. 

Esta produ~o. insuficiente 
para o consumo nacional, e 
atribuida, nomeadamente, a ele
vada acidez dos solos, falta de 
nutrientes e de adubos, debili
dade financeira e A falta de 
informa~ao dos agricultores, 
para aMm da ausencia de ga
rantia efectiva de pre~os com
pensadores. Concretamente, e 
embora o nosso Pais tenha si
do um dos pioneiros da utili
za~o das sementes hibridas na 
Europa ,os milhos hibridos ain
da sao utilizados apenas em I 5 
por cento da area cultivada 
nacional. 

0 futuro do milho hibrido 

Introduzida em Portugal an· 
tes do inicio da ultima guerra, 
atraves dos servi~s do Nucleo 
de Melhoramentos do Milho 
(NUMT), a produ~o do milho 
hibrido atingiu hoje urn alcance 
tanto maior quanto se sabe que 
este cereal, nas suas vflrias espe
cies (milho-grlio e milho-forra
gem), poderfl contribuir decisi
vamente para o aumento da 
produ~o de Ieite e came se for 
fornecido como proteina nas 
ra~oes as vacas lei tei ras. 

No referido nucleo da inves
tiga~o produziram-se algumas 
especies novas de milhos hi
brides, que serao lan~das pro
ximamente no mercado~ Entre 
elas, o HB 25 (o hibrido de 
Braga, 25), mais conhecido por 

«malhao», e o HB 19, espe
cies que reproduiem a rustici
dade ,o tipo de grao e o ciclo 
de vegeta~o a que os campo
neses minhotos se habituaram 
e que se destinam a desempe
nhar um papel muito activo na 
transforma~o radical da cul
tura do milho no Pais. 

Nesse sentido e tendo como 
objective interessar os agricul
tores que se tern mantido re
ceosos em semear milho hibri
do, vai ser desnevolvido um 
trabalho de informa~o e de 
apoio ,para se conseguir uma 
dcnsidadc equilibrada de 

voamento do milho, urn incre
mento substancial das aduba
t;:oes e uma boa racionaliza~o 
dos metodos de rega. Numa se
gunda fasc, proceder-se-a A 
corre~o da acidez dos solos, 
com a introdu~o de calcflrios, 
e A expanslio da utiliza~o dos 
milhos hibridos mais aceites 
pelos camponeses. • 
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Conjunto de pe(as fabrioadas na Marinha Grande em f inais do doulo XIX. 
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CRISTAIS 
DA MARINHA GRANDE 

A ind6stria artesanal portuguesa de aistais tem vindo a atravessar uma grave erise economico-financeira- certamente 
a maior dos seus 200 ands de existencia -, podendo mesmo a vir a desaparecer se niio for urgentemente apoiada. As causas 
da decadeocia da nossa aistalaria, que com OS sectores do vidro plano e da embalagem (fabrica~o de garrafas) constitui a 
industria nacional do vidro, residem, sobretudo, na auseocia de uma politica govemamental para o sector e oas proprias diver
gencias existentes entre os industrials vidrelros. 

0 lan~amento da industria vidreira na· 
cional, que remonta ao inicio do seculo 
XVIII, ficou a dever-se ao rei D. Joiio V 
que, face a importa~o maci~ de vidros 
do estrangeiro, decidiu fundar a Fabrica 
Real de Coina, no ano de 1719. Mais tarde, 
como nao foram alcan~dos os objectivos 
previstos, o Marques de Pombal transferiu 
a fabrica para a Marinha Grande, por se 
encontrar perto do Pinhal de Leiria, prin
cipal fornecedor da lenha necessaria para 
os fornos. 

Na altura da transferencia para este lo
cal, a explora~o da fabrica foi entregue 

ao empresario ingles William Stephens que, 
com a ajuda de urn emprestimo real de 

32 contos ,relan~ou a produ~iio de vidros, 
iniciando entiio uma verdadeira escola de 
cristalaria: a actual Fabrica-Escola Irmiios 
Stephens (FEIS). 

Alem de ter contratado varios artifices 
estrangeiros (quatro vidreiros ingleses e 
cinco operarios genoveses e alemaes), 
William Stephens empreendeu tambem uma 
serie de reformas sociais na localidade 
(cria9iio de escolas e de urn teatro, e encer
ramento das tabernas), COOl{XOU terrenos 
onde construiu jardins, pomares e estradas 
<' chegou mesmo a estudar a possibilidade 
de desviar dois pequenos rios, tendo como 
objectivo o escoamento das mercadorias 
produzidas atraves de S. Martinho do 
Porto. 

Entretanto, com a sua morte, a fabrica 
entrou num processo Iento de desagrega~o, 
cuja marcha negativa ainda niio foi possi
vel deter, embora se tenham feito varias 
tentativas nesse sentido, inclusive uma ex
periencia de socializa~o efectuada entre 
1919 e 1928, anos em que a administra~o 
da empresa esteve nas miios dos operarios. 

Acrescente·se, porem, que, apesar desta 
situa~o. ainda hoje se fabricam na FEIS 
pe~s de grande valor artistico, como o 
crista! «double» (branco e purpuro, feito 

il base de ouro), muito apreciados no 
estrangeiro. 

Uma remodela~o de base 

A cristalaria manual portuguesa, que em
prega presentemente cerca de 300 traba-
1 hado res, sofre essencialmente da fa Ita de 
moderniza~o dos processos de fabrico e 
do de5aparecimento do pessoal especiali
zado que se formou na Marinha Grande, 
ao Iongo dos 200 anos de existencia da 
referida fabrica. 

Para veneer a crise, projecta-se iniciar 
uma nova fase de labora~o que, desen
volvendo uma remodela~o base, abrangera 
os principais aspectos tecnicos e tecnol6-
gicos (processos de fabrico, financiarnentos 
necessarios, etc.). Refira-se, por outro !ado, 
que num dos sectores dos vidros - o da 
embalagem (produ~ao de garrafas de vidro 
para vinho) -,as sete fabricas existentes 
em Portugal (quatro na Marinha Grande e 
as restantes no Porto, Figueira da Foz e 
Lisboa) laboram ha alguns anos segundo 
processos autornaticos modernos, o que 
tern permitido aumentos de produ~o da 
ordem dos 20 por eento. • 
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PROTEC(:iQ DO LINCE IBERICO 
E DA SERRA DA MALCATA 

Foi lan~da, em meados do ano corrente, 
uma campanba nacional para csalvar o 
Iince e a Serra da Malcata», iniciativa que 
se fica a dever a Liga de Protec~iio da 
Natureza que, para o efeito, oonta com a 
a colabora~o de outras entidades: Nucleo 
Portugues de Estudo e Protec~iio da Vida 
Selvagem, Direc~o-Geral do Ordenamento 
e Gestiio Florestal e Servi~o Nacional de 
Parques, Reservas e Patrim6nio Paisagis
tioo. 

A protec~o do Iince iberico e da Serra 
da Malcata integra-se na «Campanha Eu
ropeia para a Protec~lio da Fauna, Flora 
c Habitats Naturais», promovida pelo Con
selho da Europa e na qual participam 21 
paises europeus. 

Um dos principais objectivos da referida 
campanha nacional e salvaguardar o Iince 
iberico, uma especie cuja existencia se 
encontra amea~ada, pois actualmente co
nhecem-se apenas algumas centenas destes 
animais vivendo unicamente na Peninsula 
Iberica, restando trl!s nucleos em Portugal, 
err pequenas manchas florestais: uma delas 
localiza-se precisamente na Serra da Mal
cata e as outras duas em zonas do sui do 
Pais (nas Serras do Algarve e na flrea de 
Barrancos). 

Situando-se em grande parte no distrito 
de Castelo Branco, junto da fronteira espa
nhola, a Serra da Malcata guarda, nas suas 
flreas mais remotas, exemplos do que te-

riam sido as matas originais de Portugal, 
com uma grande diversidade vegetal, onde 
o~ carvalhos e azinheiras se misturam com 
matos, num amaranhado espcsso, e amos
tras valiosas da floresta mediterranica e 
da sua transi~lio para a zona atlantica. 
P. oeste «habitat» natural que vivem pas. 
tores e cabreiros, entre especies raras de 
animais selvagens de grande valor, com 
destaque para o Iince iberico, felino que 
ca~a sobretudo coelhos e a que as popu
lay()es tambem chama lobo-cerval, e aind;l 
outros aoimais amea~ados de extincao 
como sejam lobos e certas aves de rapina, 
designadamente. 

Por estes motivos, as vflrias organiza~oes 
de prote~o da natureza, tern vindo a 
reinvidicar medidas que, com carflcter defi
nitivo, contribuam para a salvaguarda da
quela zona ecol6gica e, paralelamente, para 
que ela possa ser integrada na rede euro
peia de reservas biogeoeticas e na rede 
mundial de reservas da biosfera. 

Zonas do Pals onde ainda er.isltm n6deos de Jinces. 

Re.gisto de uma pegada de Iince ib~rico e, em baixo, 
duas imagens que documentam moYimentos carat· 
leristicos desle felino. 

.. 



Urn dos factores que mais pesou no 
desiquilibrio do ceo-sistema da referida 
Serra, foi a actividade da Portucel (em
presa publica que sc dcdica fl produ~o da 
pasta para papel e scus dcrivados), que 
procedeu a uma planta~ao extensiva de 
resinosas (pinheiros e pseudotsugas) e 
eucaliptos numa flrea de tcrreno adquirido 

na Serra da Malcata, onde foi lavrada uma 
larga zona at~ its linhas de agua, o que 
pode at~ afectar o pr6prio regadio da Cova 
da Beira, pois parte das suas flguas vern 
daquela Serra. Era nesse valioso matagal 
que o Iince encontrava anteriormente o seu 
principal abrigo e Iugar de alimenta~o e 
de reprodu~o. Acrescente-se que, depois 

disto, e segundo afirmam diversos espe
cialistas, serao necessflrios muitos anos 
para reconstruir a vegeta~o e salvaguardar 
urn ambiente com rccursos naturais impor
tantes, dada a sua contribui~o para o con
trolo do regime das flguas ,defesa do 
solo contra a erosao e melhoria de defesa 
das culturas. • 
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GULTURA 

DESCOBERTAS AROUEOLOGICAS 
NO BOMBARRAL 

Urn grupo de arque61ogos que 
se tern dedicado a importantes 
pesquisas arqueol6gicas no con
celho do Bombaual, no centro 
do Pais. ofereceu a C~mara Mu
nicipal o esp61io recolhido 
desde 1962, para que o mesmo 
seja conservado e exposto no 
futuro museu aquel6gico da
quela vila. 

Recorda-se que, nos ultimos 
anos, foram descobertas ou ex. 
ploradas varias grutas no Vale 

possivelmente habitada, ha cin
quenta mil anos, pelo chamado 
«Homem de Neanderthal». Ne
la se encontrou urn dente dessa 
ra~ humana, achado importan
te de periodo paleolitico mMio 
(idade da pedra lascada), e uma 
microfauna da Era Quaternaria. 

Numa outra gruta - a das 
Pulgas - foram descobertos 
fragmentos de cer~mica com os 
quais foi possivel reconstituir 
urn vaso ornamentado que data .-. ""' 

t 

do Roto. algumas conhecidas 
desde o seculo passado, como 
a da Lapa do Suao, em cuja ca
~erna principal, de 23 metros 
de comprimento e sete de lar
gura maxima, se encontraram 
.:specimcs de industrias da ida
de do bronze e outras pes:as da
tadas do mesolitico, periodo 
pre-hist6rico em que se usavam 
instrumentos de pedra polida ou 
de pedra lascada. 

Na vertente norte do mesmo 
vale situa-se a Gruta Nova, com 

. vinte metros de {undo. cinco de 
largura e dez de altura maxima. 
Descobcrta em 1961. verificou
-~1!. mais tarde que a referida 
gruta possuia vinte niveis de 
cst ratos de terrenos e qut fora 

..... ~ 
• 

do periodo neolitieo (idade da 
pedra polida), ou seja, de M 
cerca de seis mil anos. 

Junto da Gruta da Figueira, 
perto de uma povoayiio chama
da Columbeira, foi descoberta 
uma necr6pole onde se encon
traram partes de vinte e dois 
esqueletos humanos que devem 
pertencer tambem ao periodo 
neolitico. No limite da mesma 
povoas:ao, no Castro da Colum
beira, descobriu-se uma fortifi
cas:ao pre-hist6rica da idade do 
bronze. 

Ainda na regiao do Bombar
ral, ja este ano, quando prepa
rava urn terreno para plantar 
uma nova vinha, urn agricultor 
descobriu os restos de urn dinos-

sauro, reptil caracteristico da 
era mesoz6ica. 

Este achado arqueol6gico que 
consta de sete vertebras e urn 
osso de dinossauro- foi con
firmado por urn especialista da 
Universidade Nova de Lisboa, 
o paleontologista Teles Antu
nes. 

Tal descoberta reveste-se de 
grande import~ncia cientlfica e, 
segundo se julga, o resto do 
esqueleto - que devera medir 

40 metros de comprimento e 
ter uma idade calculada em !50 
milhoes de anos-podera estar 
no mesmo local. Alias, uma das 
mais pequenas vertebras desco- . 
bertas, que pesa doze quilos, 
leva a supor que a cauda deste 
dinossauro devera medir entre 
cinco e sete metros de compri
mento. 

A Universidade Nova inicia
ra brevemente as escavas:oes e 
os estudos cientificos que com
preendem a marcayiio do Iugar 
exacto na Carta Arqueol6gica 
de Portugal, a tentativa de lo
calizas:ao exacta do f6ssil no 
terreno, a numerayiio dos ossos 
e, finalmente, a reconstituiyiio 
do animal. • 

SUBSIDIOS 
DA FUNDACAO 
GULBENKilN 

PARA INCREMENTO 
DO ENSINO 

E DA CULTURA 
A Fundayao Calouste Gul

benkian decidiu conceder uma 
serie de subsidios extraordina
rios, no montante global de 
174.216 contos para apoiar es
colas do ensino superior, autar
quias locais, hospitais univer
sitarios, civis e regionais, ins
titutes e laborat6rios de inves
tigayao cientifica, bibliotecas, 
estabelecimentos de assistencia 
as crian~s e pessoas da tercei
ra idade, arquivos e centros de 
documentas:ao, e instituiy(jes de 
belas-artes. Da citada verba, 
100.500 contos destinam-se ao 
sector da educayiio e da cui
lura, 30.095 contos ao da sallde 
e seguran~ social, 18 mil as 
artes plasticas, arqueologia e 
cinema, 16 mil ao sector da mil
sica e 9.531 contos ao da cien
cia. 

Entretanto, a administras:ao 
da citada Fundayiio decidiu ain
da, construir, equipar e manter, 
em Lisboa, urn centro de pes
quisa e divulgayao dedicado a 
arte moderna, para o que vai 
ser organizada uma exposiyiio 
permanente das obras ja adqui
ridas e a adquirir proxima
mente. 

ESTUDO 
DA LITERATURA 

PORTUGUESA 
NO BRASIL 

Decorreu na Universidade 
Federal de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, o VII Encon
tro Nacional de professores 
universitarios brasileiros de li'
teratura. 

0 «Encontro» teve a partici
payao de cinco especialistas 
portugueses - Eduardo Lou
rens:o. Eduardo Prado Soelho, 



Jorge Listopad, Maria Lucia 
Lepecki e Manuel Ferreira 
especialmente convidados para 
o efeito, al~m de estudiosos, 
criticos e docentes brasileiros 
de outras universidades, tais 
como as de S. Paulo e do Rio 
ed Janeiro. 

0 programa desta iniciativa 
incluiu debates, mesas-redondas 
e sessoes de estudo dedicadas 
aos temas «A Cultura Portu
guesa actual e o estudo da Li
teratura Portuguesa», «Come
mora~es do Movimento Sur
realista Portugues», «Tecnicas 
actuais e novas propostas de 
tratamento didactico da Cultu
ra Portuguesa» e «Literatura de 
Expressao Portuguesa: depen
dencia e individualidade». 

SEMAN A 
DE CULTURA 
PORTUGUESA 

EM SALAMANCA 
Foi inaugurada na cidade de 

Salamanca (Espanha) a «l Se
mana Cultural de Portugal», em 
cerim6nia que contou com a 
presen~a do embaixador de 
Portugal na capital espanhola, 

Vitor Cunha Rego, e do pre
sidente da edilidade de Sala
manca, Ant6nio Gomez Ru
dolfo. 

Esta «I Semana Cultural de 
Portugal» integrou uma serie 
de actos e conferC!ncias sobre a 
situa~o politica, o cinema e 
o folclore do nosso Pais, e foi 
organizada pelo Instituto de 
Cultura Afonso X «0 Sflbio», 
com o patrocinio do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Secretaria de Estado da Cultu
ra de Portugal. 

Com a cria~o do Teatro Experimental do Porto, Ant6nio Pedro (na foto) contribulu decisivamente para a divulga~o 
l de inUmeros autores da dramatur&ia contemporAnea. 

EXPOSICAO RETROSPECTIVA 
DE ANTONIO PEDRO 

Por iniciativa da Cl~mara I todo o seu labor as mais diver
Municipal de Caminha, com o sas expressoes do pensamento e 
apoio da Secretaria de Estado I da arte. Esta exposi~o ~. pois, 
da Cultura e a colabora~o da ocasiao para recordar o homem 
Funda~o Gulbenkian, foi eo artista, urn dos pioneiros da 
inaugurada naquela localidade 
uma exposi~o retrospectiva da 
obra de Ant6nio Pedro, englo
bando os dominios da pintura, 
escultura, ceramica, poesia, ro
mance, teatro, crltica e joma
lismo. 

Falecido em 1966, Ant6nio 
Pedro foi figura marcante da 
vida intelectual portuguesa, per
sonalidade de grande talento e 
obra multifacetada, que dedicou 

arte de va~guarda portuguesa, 
companheiro de grandes nomes 
da nossa cultura ,encenador tea
teal de reconhecido m~rito, 

criador e dinamizador do «Tea
tro Experimental do Porto» 
- onde se revelaram grandes 
actores e in6meros autores da 
dramaturgia portuguesa e es
trangeira - e colaborador re
gular da televisao, num progra
ma que manteve por largo 

periodo, com o titulo «1'\mc•nuJI 
Pedro Conversa Sobre Teatro», 
e que contava grande audi~o 
entre o publico. 

Por todas estas raz6es, a ex
posi~o- que entretanto 
sitou para o Centro de 
Contemporanea do Porto e q 
nos pr6ximos meses de Novem
bro e Dezembro estara presen
te em Lisboa, na Galeria das 
Exposi~es Tempor~rias da 
Funda~o Gulbenkian - cons
titui urn preito justo e uma ho
menagem devida a Ant6nio Pe
dro. 



Portugal Hoje 
CULTURA 

I 
Os lilmes portugueses cDeus, PAtria, Autoridadu, cTras-os-Montes• e cTorrebelu foram iJlcluidos pelo MlaiaUirio 

da C•ltura da B~lcica aa lista dos titulos mais importanta da ciaematografia muadial, passaado u citadu obras, por 
tal motivo a beneficiar de um subsidio oficial de SO por cento para uibi~o IUiquele pals. 

«ORDEM DE INSTRUCAO PUBLICA>> 
PARA MARIA ClMPINA 

0 Presidente da Republica 
agraciou a professora Maria 
Campina com as insignias do 
Grau de Comendador da Or
dem da Instru~o Publica, em 
reconhecimento da intensa acti 
vidade desenvolvida pela home
nageada em prol da cultura 
musical, quer como pianista, 
quer como pedagoga. 

A carreira de pianista de Ma
ria Campina conta com mais 
de 300 actuas:Oes em Portugal 
e no estrangeiro, salientando. 
-se como ponto alto da sua ac
tividade, o concerto com or
questra que realizou em Salz
burgo, em 1949, no qual ob-

teve o primeiro premio do con
curso entiio efectuado. Este ga
lardiio, conjuntamente com ou
tros conseguidos ao Iongo 
da sua carreira (tais como os 
premios Beethoven, Rodrigo da 
Fonseca, do Conservat6rio e 
Rey Cola~o), demonstram bern 
o elevado nivel artistico atin
gido por Maria Campina. 

Paralelamente a sua carreira 
de pianista, Maria Campina de
senvo1veu tambem uma intensa 
actividade de pedagoga, ini
cialmente em Lisboa e depois 
na Madeira, onde, em 1952, foi 
convidada para dirigir a Aca
demia de Mfuica e instituiu o 

«Premio Varela Cid», tendo 
ainda criado cursos de inicia
~o musical, destinad os as 
crian~s e contribuido decisiva
mente para a abertura da De
lega~o da Pr6-Arte no Fun
chal. For~da a abandonar a 
Madeira por motivos familia
res, Maria Campina prosseguiu 
a sua actividade em varios pon
tos do Pais. Mais tarde, a par
tir de 1962, concentrou os seus 
esfor~os no projecto de cria~o 
do Consermat6rio Regional do 
Algarve, institui~o que se tor
nou uma realidade em Outubro 
de 1972. 

LITERATURA 
INFANTIL 

0 Centro de Estudos de Li
teratura da Sec~o Portuguesa 
do «International Board on 
Books for Young People» reu
niu o seu j(lri para eleger o es
critor portugues que ira concor
rer ao «Premio Hans Christian 
Andersen/ 1980», e, simultanea
mente, escolher urn livro de urn 
autor portugues, para figurar na 
«Lista de Honra» daquele pre
mio. Ap6s a vota~o, a escri-

tora Matilde Rosa Araujo foi 
escolhida, por maioria, para 
concorrer ao referido galardiio 
e o livro «Todas as Crian~s 

da Terra», do escritor Sid6nio 
Muralba seleccionado para fi
gurar na lista de honra. 

Evite o encandeamento. 
Vele pela sua seguranca . 

e pela dos outros. • 

circuiQt e viver. C 

.. 



LOTARIA E TOTOBOLA 
UMA POPULARIDADE QUE NAO CONHECE FRONTEIRAS 

Dois milh6es de rontos ll a prevlsio dos 
rendimeotos da Lotaria Naclooal para o 
aoo em curso, ao passo que o valor total 
das veodas deveri atiogir os cinco milhOes 
e 600 mil rontos. 

0 director da Lotaria Nacional, Ant6nio 
Branquinho Pereira, em declara~oes tl im
prensa, depois de recordar que os rendi
mentos da Lotaria Nacional se destinam a 
fins de prom~o social, sublinhou que o 
lucro previsto para 1979 representa urn 
acentuado aumento em rela~o a 1978, ano 
em que, recorde-se, o lucro apurado ascen
deu a mais de I ,2 milhoes de contos, ou 
seja, mais 397 mil contos do que o arre
cadado em 1977. 

Mas para alllm destes lucros, os rendi
mentos totais da explora~o da Lotaria 
Nacional atingiram, em 1978, cerca de 
1,5 milhoes de contos, quase mais meio 
milhao de contos do que em 1977. 

Verifica-se, pois - acrescentou aquele 
responsavel da Lotaria- «que os rendi
mentos produzidos em 1978, em rela~o 
aos de 1977, apresentam uma taxa de 
48,23%, ou seja cerca de 25% superior 
ao valor da infla~o verificada no ano». 
. Ant6nio Branquinho Pereira salientou, 
ainda, que o facto do pre~ de venda ao 
publico constar obrigatoriamente dos bi
lhetes e frac~oes, desde 6 de Abril de 1978, 
constituiu urn passo seguro na reorgani
za~o em curso, que ficara como urn marco 
importante na hist6ria da Lotaria Nacional. 

Efectivamente, tal medida permitiu nao 
s6 o saneamento do respectivo mercado, 
pela moraliza~o dos pre~s. como facultou 
a organiza~o dispositivos para urn efec
tivo controlo de todo o sistema. Por outro 
lado, conforme salientou o director da 
Lotaria, os resultados auspiciosos t~m sido 
posslveis «mere! de cautelosas, mas firmes 
provid!ncias na esquematiza~o dos pianos 
em que se atende as prefer!ncias das popu
la~oes e aos seus gostos:t. 

De salientar, a prop6sito, que a Lotaria 
Nacional- a terceira mais antiga do mun. 

do, depois da espanhola e da francesa -
comemora dois sllculos de existencia em 
Novembro de 1983. 

Totobola: 
Relatorio e contas de 1978 

Acabam de ser tornados pf1blicos o Rela
t6rio e Contas da Gerencia de 1978 do 
Totobola (Apostas Mutuas Desportivas), 
urn dos jogos mais populaces e concorridos 
que ja se realizaram no Pal§ depois da 
Lotaria Nacional. 

Pela leitura do citado relat6rio verifica
·se que a respectiva gerencia se congratula 
com o facto de terem sido alcan~das todas 
as metas enumeradas nas conclusoes do 
relat6rio de 1977. Assim, apurou-se urn 
total de receitas que ultrapassou a barreira 
dos dois milhoes de contos (aproximada
mente 2,3 milhOes de contos); foi resolvido 
o problema das instala¢es; iniciou-se a 
renova~ao. do parque de maquinas regis
tadoras dos agentes; e esta em vias de 
concretiza~iio a adjudica~ao do fomeci
mento do equipamento para a mecaniza~ao 
das opcra~oes dos concursos. 

Casas da Miseric6rdia e outras institui¢es 
-· 169 mil contos; Direc~o-Geral da Assis
tencia Social - 169 mil contos; Ministllrio 
dos Assuntos Sociais (Bolsas de Estudo) 
- 4,5 mil contos. Como se ve, os lucros 
do Totobola t&n por missao prioritaria 
beneficiar diversas institui~s e entidades, 
e, atravlls delas, promover o desenvolvi
mento do desporto e o apoio a obras de 
caracter social. 

Relativamente A pr6xirna llpoca, os res
ponsaveis do Totobola prev&n que sera 
arrecadada uma receita bruta pr6xima dos 
3 milhaes de contos. 

llleta 
na 

0 relat6rio apresenta diversas curiosi
dades e notas estatisticas. Citamos, por 
exemplo, uma das que mais podera inte
ressar os concorrentes acllrrimos: nos 52 
concursos realizados em 1978, os progn6s
ticos certos repetiram-se pelos tres slm
bolos convencionais das seguintes formas: . 
I - 328 vezes; X - 184 vezes; e 2 - 164 ~ 
vezes. A chave mlldia seria formada por 
seis uns, quatro xis e tres dois. Acrescen- ~ -, 
te.se, por outro lado, que as sessoes de · 
escrutinio tiveram uma dura~o mlldia de' • 
4 horas e 25 minutos. • 

0 saldo de explora~o de 1978 foi de"'\. • 
739 mil contos, distribuidos da seguinte ~ • 
forma: Santa Casa da Miseric6rdia de 
Lisboa- 51 mil contos; Fundo do Fo
mento do Desporto -189 mil contos; 
dera~o Portuguesa de Futebol - 85 
contos; INA TEL - 68 mil 
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A equipa bril4nlca que nnceu a edirGo dos docos sem Fronteiran realiudo 
,ptla RTP em CascaiJ. 

PRIMEIROS 
ccJOGOS SEM FRONTEIRAS » 

EM PORTUGAL 
R ealizanun-se no nosso Pals, pela primeira vez, os conbe

cidos dogos Sem Fronteiran que a Eurovisio tanto popula
rizou e que criaram adeptos e entusiastas um pouco por toda 
a parte. 

Nesta oitava edi~o de 1979, 
os «logos» tiveram como tema 
a «!Ourada a portuguesa» e 
como cenario a Pra9a de Tou
ros de Cascais. A equipa por
tuguesa, apesar de jogar «em 
casa», nao teve uma actua~o 
particularmente feliz, quedan
do-se pelo 5.• Iugar da classi
fica~o final, postyao que, 
alias, partilhou com a sua 
congenere da Belgica, que so
mou igual numero de pontos. 
A vit6ria sorriu, merecidamen
te, aos representantes da Gra
·Bretanha. No 2.• Iugar, «ex
-aequo», ficaram a Suiya e a 
Fran9a; o 3.• Iugar foi para a 
Alemanha; a 4.• posi~o foi 
para a Jugoslavia; em 6.• e 
ultimo Iugar ficou a equipa da 
Italia. 

De assinalar que a «turma» 
vencedora representava a cidade 
inglesa de Bury. Os restantes 
grupos concorrentes «alinba
vam» em representa~o de Ai-

chach (Alemanha), Eupen (Bel
giea), Rocheford-Samson (Fran
ya), Eboli (Italia), Nova Goria 
(J ugosl~via), Roschach (Sulya), 
e, e claro, Estoril-Cascais (Por
tugal). 

Se esta edi9iio dos «Jogos 
Sem Frontei ras» nao teve a 
equipa portuguesa como ven
cedora, o certo e que a costa 
Estorii-Cascais obteve, directa 
e indirectamente, uma promo
~o lmpar e muito a ter em 
conta, tanto pelo facto de estes 
«logos» terem sido ai dispu
tados, como pela possibilidade 
de transmissao de urn pequeno 
filme, de caracter marcadamen
te turlstico, sobre aquela zona, 
fi lme que serviu de «indica
tivo», logo no inicio da emis 
sao, e que teve como audiencia 
cerca de 250 milhoes de teles
pectadores, espalhados pelos di
versos palses da rede da Euro
visao. 

ANDEBOL: 
REFORCADA 
A EQlfiPA 

DA ASSOCIACAO 
DESPORTIVA 
DE OEIRAS 

A cquipa feminina senior do 
«Liceu de Oeiras», que ganhou 
OS dois uniCOS tltulos oacionais 
de andebol feminino, foi recen
temcnte extinta, pois os seus 
elementos, para alem da fun~o 
de atletas, tinham tambem de 
angariar fundos e de adminis
trar 0 grupo, e chegaram a 
conclusao que tudo tern limi
tes ... 

Assim, dado o valor t~ico 
das jovens desportistas, apare
ceram varios clubes a preten
derem contrata-las, caso do 
«Dramatico de Cascais», do 
Benfica e do Sporting. Mas 
acabou por ser a «Associa9ao 
Desportiva de Oeiras» a rece
ber toda a equipa, a qual, na 
pr6xima temporada, ocupara 
urn Iugar na II Divisao regio
nal. 

ATLETISMO: 
TROFEU_ 

~RECORDACAO• 
0 Belenenses venceu a taya 

«Ant6nio Gromicho» e con. 
quistou o trofeu «Recorda~o», 
em torneio promovido pela 
Associa~o de Atletismo de 
Lisboa. 

0 Belenenses, que ja tinha 
triunfado na disputa das duas 
tayas anteriores, «Alberto Frei
taS» e «Ant6nio Salcedo», ga-

Aurora Cunha (F. C. P.orto) 

nhou com 97 pontos, seguido 
do Sporting, com 50 pontos e 
do CDUL, com 43. 

No decurso das provas, Au
rora CUnha, do F .C. do Porto, 
bateu o recorde dos 1.000 me
tros, e Joao Rodrigues (Ben
fica) cstabeleceu novo recorde 
nacional de juniores e de ju
vcnis no salto a vara. Entre
tanto, Carlos Lopes, do Spor
ting, que venceu a prova dos 
5.000 metros, obteve a terceira 
melhor marca da temporada, a 
seguir as de Fernando Mamede 
e Aniceto Simoes. 

FUTEBOL 
~MUNDIAL 

DE JUNIORES· 

AFA \\()RlD ~ 
TOlJRNAMENT 

A sclee~o nacional foi eli
minada da fase final do Tor
neio Mundial de Juniores da 
FJFA, disputado no Japio, 
depois de, em jogo dos quartos
-de-final, ter sido derrotada 
pelo Uruguai por uma bola a 
zero, golo marcado por Ruben 
Paz ao 4. • minuto da fase de 
prolongamento. No decurso dos 
90 minutos regulamentares, a 
equipa portuguesa - que de
monstrou urn comportamento 
irregular ao Iongo dos ante
riores jogos do Torneio - con
seguiu impor um equilibrio a 
zero bolas, nao logrando, po
rem, alcanyar o Iento da igual
dade, ap6s o golo uruguaio. 

0 encontro realizou-se em 
Yokohama, perante uma assis
tencia caleulada em tres mil 
pessoas. A titulo de curiosidade 
acresecnte-se que, em materia 
disciplinar, os dois (micos car
toes «amarelos» apresentados 
pelo Arbitro belga, Van Lan
genhove, foram dirigidos a jo. 
gadores do Uruguai, o que 
atesta que a selecyao nacional 
fez futebol «limpo» ... 

Neste «Mundial de Junio
res», a sele~o do nosso Pais, 
dirigida pelo treinador Peres 



Bandeira, foi constituida por 
Ze Beto (F.C. Porto), Eliseu 
(Leixoes), Santana (Estoril), 
Bastos Lopes (Estoril), Artur 
(Vila Real), Quim (Rio Ave), 
Tomas (Beira Mar), Joao San
tos (Estoril), Grilo (Sporting), 
Adao (Chaves), Galvanito (Por
timonense), Galhofas (Juven
tude) e Nascimento (Benfica). 

0 «SANTA CLARA~~ 
EM DIGRESSAO 

NOS EUA 
A equipa de futebol do «San

ta Clara», da ilha de S. Miguel 
- actual campeao a<;oreano -, 
que encetou urna digressao aos 
EUA, estreou-se com uma vi
t6ria. 

Efectivamente, no primeiro 
encontro ali realizado, o «Santa 
Clara» defrontou o «Acade
mica» de Fall River, a quem 
venceu por 3-1, depois de ter 
estado a perder por J-0 ao 
intervalo. De salientar que o 
numeroso publico portugues e 
luso-americano que assistiu en
tusiasmado ao encontro, deixou 
nas bilheteiras urna soma con
sideravel, cerca de 5 mil d6-
lares. 

MOTONAUTICA 
NO RIO DOURO 

Joao Fernandes, Vasco Fu
turo e Fernando Jorge Correia 
venceram as corridas de mo
tonautica que integraram o 
«Grande Premio da Regiao do 
Alto Douro» e que foram dis
putadas em Pinhao, no rio 
Douro, a contar para o Cam
peonato Nacional da modali
dade. 

NATACAO: 
NOVOS RECORDES 

NACIONAIS 
Jaime Fidalgo (Aiges) e Te

resa Figueiras (F.C. do Porto) 
estabeleceram dois novos re
cordes nacionais absolutos, na 

quarta e ultima jornada dos 
Campeonatos de Portugal de 
nata<;ao, realizada na piscina 
dos Olivais, em Lisboa. 

Fidalgo recuperou o recorde 
nacional dos 200 metros bru
<;os, ao realizar o percurso em 
menos 60 centesimos de se
gundo que a marca conseguida 
recentemente, no Funchal, pelo 
benfiquista Alexandre Yocko
chi. Teresa Figueiras melhorou 
o seu pr6prio recorde dos 100 
metros costas, retirando 20 se
gundos a marca que estabele
cera em Genebra, em Janeiro 
deste ano. 

Teresa Figueira• (F. C. Porto) 

No final da competi<;ao, o 
F. C. do Porto classificou-se na 
primeira posiyao, com 41 vit6-
rias, seguido do Alges e Da
fundo , com 25, e do Benfica, 
com 23. 

Por outro !ado, a equipa de 
Elvas venceu a Ta~a de Por
tugal de natayiio para asso
cia<;oes da classe «B», em com
petiyao que se realizou na Pis
cina Municipal de ~ora. As 
provas foram disputadas por 
130 nadadores, representando 
os clubes e associa<;oes despor
tivas de Elvas, ~ora, Aveiro, 
Santarem, Castelo Branco e 
Viana do Castelo. 

As provas masculinas tive
ram os seguintes resultados: 
200 metros livres: J.•- Pedro 
Silva; 2.•-Carlos Neves; 3.• 
- Eugenio Silva. 200 metros 
estilo: J.• - Jose Paiva; 2.• 
Jose Flores; 3.•- Jose Saraiva. 

Para as provas femininas as 
classifica~es ficaram assim or
denadas: 100 metros costas: 1.• 
- Ana Machado; 2. •-Mar ilia 
Fava; 3.•- Patricia Gra~a . 200 
metros livres: J.•- Paula Aga
pito; 2.• - Paula Borges; 3." 
- Ana Pedrosa. 

A classi fica~ao final por 
equipas foi a seguinte: J.• 
Elvas; 2.•- Aveiro; 3.•- San
tarem, 

VELA: 
NACIONAL DE «VAURIENS~~ 

Organizado pelo «Ciube de Atllintico, que venceram as 
Vela do Barreiro», realizou-se quatro primeiras regatas, das 
o Campeonato Nacional de seis realizadas. Em segundo lu
«Vauriens» que se disputou ao gar ficaram Manuel Soares/Ale
largo daquela vila, no rio Tejo. xandre fken, tambem do Clube 
Participaram 46 barcos, em re- de Vela do Atlantico e em ter
presenta~ao de 17 clubes do ceiro Iugar classificaram-se 
Continente, A~ores e Madeira. Joao Conde/Ant6nio Cencio, 

Os vencedores foram: Pedro da Uniao Desportiva Vila
Pires de Lima/Jose Carlos Ri- franquense. 
beiro, do Clube de Vela do 

Acaba de ser publieado o primeiro nUmero (V sirie) do boletim cDes. 
portou, editado pela Direc:~llo-Ceral dos Desportos. 

Este n.o 1 de cD esporton indui, nomeadamente, artigos dedic:ados t 
hist6ria da pdtica da vela, como modalidade desportiva, A cCarta Europeia 
do Desporto para Todos:t, aos 6rgaos c:oordenadores do desporto no nono 
Pais e is actividades desportivas existente..!l para a terceira idade, para altm 
de informa~Oes sobre o catendo\rio internacional das diverus Federa~6es de 
Oesportos e a.s adividades das delega~Oes regionais da DGD. 

Trai2·St, pois, de uma publica~ao peri6dica a todos os titulos 6tll para 
quem pretenda cestar em dia» n.o que !le refere a temas e problemas do 
desporto. 
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MGIIH~ 
REGIONAL 

ccfESTAS DAS VINDIMAS» EM PALMELA 
Situada numa regiiio Urtil 

e de clima ameno, Palmela ~ 

sede de urn concelho que com
preende as freguesias de Pal
mela, Marateca, Pinhal Novo 
e Quinta do Anjo. Constituindo 
urn verdadeiro relicario hist6-
rico- recorde-se que o respec
tivo fora! foi concedido a esta 
vila pelo primeiro rei de Por
tugal -, as velhas ruas de Pal
mela ainda hoje conservam os 
antigos pavimentos de pedra, 
mas ~ sobretudo o seu castelo 
- que D. Afonso Henriques 
confiara aos cavaleiros da Or
dem de Santiago - que cons
titui o polo das aten~es de 
quem ali se desloca, dele se 
avistando uma admiravel pano
riimica. 

Centro nervoso de uma pla
nicie atravessada por planta
yOes de excelentes vinhas, Pal-

mela tornou-se, com o rodar 
dos anos, num dos centros viti
vinicultores do nosso Pais, go
zando os seus vinhos de apre
ciavel prestigio. Dai que as 
tradicionais «Festas das Vindi
mas» mobilizem anualmente o 
apoio e o esfor~o de toda a 
popula9ao concelhia, represen
tando bern mais do que urn 
simples arraial, uma vez que 
servem o incremento comercial 
e industrial dos genuinos pro
dutos deste concelho. 

A 7.a ediyao das «Festas das 
Vindimas» encerrou com diver
sas manifestas;oes, sendo de 
destacar, entre todas, como seu 
ponto alto, o desfile em cortejo 
de uma dezena de carros aleg6-
ricos, coreograficamente orna
mentados, em representayiio, 
nomeadamente, de algumas das 
rnais importantes regioes vini-

colas portuguesas. A encerrar 
este cortejo seguia o carro em 
que se transportava a «Rainha 
das Festas das Vindimas», co
roada em espectaculo proposi
tadamente organizado para o 
efeito. A «rainha», eleita entre 
as mais graciosas palmelenses, 

foi a jovem Isabel Barrocas, de 
17 anos, com olhos verdes e 
belos carac6is loiros, que, du
rante urn ano, simbolizara uma 
actividade que constitui uma 
das rnaiores riquezas da regiiio 
que a viu nascer. • 

cc fRIMOR -79» 
EM RIO MAIOR 

Realizou-se em Rio Maior a 
«Frimor-79», popularmente co
nhecida como «Feira das Ce
bolas». Este famoso certame, 
iniciado ern 1761 , por alvara 
regio de D. Jos~ I, ~ hoje, segu
ramente, o mais concorrido do 
centro do Pais. 

Sem deixar de manter o seu 
habitual cunho regionalista e 
tradicional - que integra, as to
neladas, as «famosas» cebolas, 
a justificarem no recinto o 
nome de uma avenida -, cons
tituiu uma vigorosa afirma9Jio 
do desenvolvimento atingido 
por aquele concelho. Nos seus 
4 mil metros quadrados de area 
coberta, cerca de 65 expositores 
exibiam veiculos pesados, mo
biliario, lou~s. vinhos, doces, 
sementes e ra9oes para ani
mais, entre outros produtos e 
artigos. 

Sendo Rio Maior o segundo 
concelho do Pais no que res
peita a produ9ao de carne 
(sobretudo enchidos de carne 
de porco), a area coberta com
preendia ainda urn recinto de
dicado ao sector. 

No espa~o descoberto - mais· 
de I 00 mil metros quadrados 
estendia-se o local de vendas, 
onde era possivel adquirir ce
bolas da regiiio, gado, artigos 
de tanoaria, fruta e cestos de 
palha, por exemplo. 

Sublinhe-se, ainda, que nos 
pianos dos organizadores da 
«Frimor-79», dado o incremen
to agro-pecuario da regiiio, esta 
a cria~iio de urn mercado de 
gado, com periodicidade quin
zenal ou mensa!. 

0 programa oficial da «Fri
mor-79», certame que contou 
com o apoio do municipio lo
cal, incluiu tamb~m iniciativas 
de caracter cultural - atraves 
d aprojecyao de filmes e da 
realizayiio de conferencias e 
debates sobre questoes relacio
nadas, prioritariamente, com a 
actividade agro-pecuaria - e 
urn calendario desportivo, com 
provas de «motocross», atletis
mo, futebol , ciclismo e tiro aos 
pratos. 



0 dtcrt to rt-gulamentar que fnl permilir a recupera('Oo da ~ona do Castelo, 
na tldade de Lamego. foi jll publltado no cDi~rio da RepUblica•. prevendo-se 
para tal obra urn dis pCndio de 60 mil contos. 

Recorde--se que numa reunilo realizada M alcuas mtsts e na qual partic.i· 
param o presidente do municipio de Lamego e reprenntantes de diversos 
departamtntos oficiais e de orga.nismos ligado.s ao proceuo de crecupua~o 
do teddo ur,ba.no:t 4a zona do Castelo. f oi apreciado o plano-projec:to elabo·· 
rado por uma equipa de d:caicos ehdiacta pe:lo arquittcto Ktil do Amar.al. 
o qual mueceu .. unuimeme.nte, um parecer fa•ori.vel, prtvtndo-se agora a 
su.a tx«u~lo a c.urto praxo. 

FESTAS DAS 
COLHEITAS 

EM 
MONTEMOR~-NOVO 

Organizada pelo sccretariado 
do concclho de Montemor 
(Alto Alentejo) das unidadcs 
colectivas de produs;ao e coo
perativas agricolas, e contando 
com o apoio da cdilidade lo
cal, realizou-se em Montemor
-o-Novo a edis:iio deste ano da 
conhecida «Festa das Colhei
tas». 

0 programa deste certame 
inclui u, entre outras iniciativas, 
uma exposis;ao agro-pecuaria, 
um concurso de gado, vcnda 
de anesanato, um cortejo agri
cola, etnografico e folcl6rico, 
um concurso de fotografia , 
venda de produtos da zona da 
Reforma Agraria, folclorc, co-
16quios, convivio e cozinha re
gional. 

Conquistou assinalavel exito 
o referido cortejo agricola, 
etnogrAfico e folcl6rico, que 
pcrcorreu as ruas da vila e que, 
s6 por si , justificou a desloca
s;ao de milhares de forasteiros 
a csta localidade alentejana. 

A «Festa das Colheitas» ter
minou com uma s~rie de vi
silas guiadas a diversas coope
rativas agricolas e unidades 

colectivas de produs;ao do con
celho. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE 

DO FUNDAO 
Realizou-se iia vila do Fun

dao o «l Festival Jnternacional 
de Folclore da Beira Baixa», 
iniciativa que despertou natu
ral entusiasmo e interesse e que 
teve como principal promotor 
o Rancho de Silvares. 0 Fes
tival foi patrocinado pelas Se
cretarias de Estado do Turismo 
e da Cultura, Govcrno Civil de 
Castelo Branco, Omara Muni
cipal do F undao e Comissao 
Regional de Turismo da Serra 
da Estrela. 

Entre os ranchos participan
tes destacamos os do Grupo da 
Regiao do Vouga (Beira Lito
raJ), do Grupo Folcl6rico Dr. 
Qon,:alo Sampaio (Braga), da 
Casa do Povo de Alte (Algar
ve). Rancho Folcl6rico «Os 
Camponeses» (Ribatejo), Ran
cho Folcl6rico de Gouveia 
(Beira Alta) e, naturalmente, o 
Rancho de Silvarcs (Fundao), 
para al~m dos grupos «La 
Ciamada N issarda», de Nice 
(Frans;a), «Bakirkoy Halkevi 
Dernigi», de Istambul (fur
quia) e «Danzas Burgalesas 

Justo del Rio», de Burgos (Es
panha). 

Este Festival englobou, para
lelamente, um desfile ctnogrA
fico e de trajes, e uma expo
si~o dcnominada «Silvarcs
-1900». 

ESTATUA 
A TEIXEIRA 

DE PASCOAES 
EM AMARANTE 

Teixeira de Pascoaes, consi
derado um dos maiores poetas 
portugucses deste s~ulo, foi 
recentemcnte homenagcado em 
Amarante, sua terra natal , atra
v~s do dcscerramento de uma 
estatua que lhe ~ dedicada. 

As cerim6nias e sessoes so
lcnes organizadas para o efeito 
pcla cdilidade amarantina, esti
veram presentes o governador 
civil do Porto, o comandante 
da Regiao Militar do Norte e 
o Bispo do Porto, bern como 
alguns familiares do poeta 
falecido em 14 de Novembro de 
1952 - e representantes do Mi
nistcrio da Comunicas;ao Social 
c da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

SERPA 
TEM UM NOVO 

MEN SARlO 
A vila de Serpa, no Daixo 

Alentejo, tern de novo um 6r
gao de imprensa, um mensArio 
intitulado «Serpissia». 

No editorial do primeiro n6-
mero do «Serpissia», o seu di
rector, dr. Brito Malveiro, 
adiantou que os principais ob
jectivos do mensario sao a 
divulgas;ao dos assuntos de in
teresse local, bern como a 
«abordagem de temas hist6ri
cos. culturais e etnogrAficos da 
regiao serpense». 

«Scrpissia» vern preencher a 
lacuna criada ap6s o desapare
cimento de dois outros jornais 
da regiao, os semanarios «Notl
cias de Serpa», publicado entre 
1948 e 1951, e o «Jornal de 
Serpa», editado entre 1954 e 
1975. 

No seu primeiro editorial, o 
director de «Serpissia», referiu 
ainda a origem curiosa do ti
tulo do mensario. Efectivamen
te, «serpissia» c tido como o 
nome de uma deusa romana 
que teria dado origem a deno
minas;ao actual da vila, a quaJ, 
por corrups;iio linguistica, se 
veio a chamar Serpa. 

PORT ALEGRE: 
ENTREGA 

DE NOVAS 
HABITACOES 

Em ccrim6nia realizada no 
salao nobre da Cimara Muni
cipal de Portalegre, o presi
dente da edilidade, Fernando 
Silva Soares, entregou as cha
ves de mais 40 habitac;oes re
centementc concluidas no Bair
ro dos Assentos. 

Na ocasiao, o presidente da
quele municipio alentejano 
considerou que Portalegre estfl 
a frente da maioria das cidades 
do Pais na resolus;ao dos pro
blemas habitacionais, dado que, 
num prazo rclativamente curto, 
a Cimara local conseguiu cons
truir e entregar elevado numero 
de habitas;oes. 

Recordc-sc, a prop6sito, que 
em Portalegre, desde Mars;o de 
1977, foram jfl entregues 259 
habitas:Qes, localizadas nos 
bairros dos Assentos, Fonte
dcira e S. Crist6vao. De sa
lientar que as casas agora en
tregues dispoem de duas casas 
de banho, instalas;ao el~ctrica 

adequada e antenas de TV para 
os dois canais, sendo as suas 
rendas estabelecidas de acordo 
com os rendimcntos dos res
pectivos inquilinos. 

Na zona dos novos blocos 
habitacionais dcvcdio ainda ser 
proxirnamcnte instalados um 
posto de venda de Ieite, uma 
farmacia, uma padaria, um ta
lho, um posto de venda de 
hortalis;as e frutas, um caf~ e 
um pequeno supermercado. 
Esta igualmente prevista a 
construs;ao de uma piscina de 
flgua quente, de um pavilhao 
gimnodesportivo, de uma es
cola e de um centro de con
vivio. 

19 



20 

~H(jl 

A CORES 

SUBS(DIOS 
AOS SERVICOS 

MUNICIPALIZADOS 
Urn subsidio de 4,8 milhOes 

de escudos foi atribuido aos 
Servi~os Munieipalizados da 
Horta pelo Executivo at;:oreano. 

Integrado no programa de 
apoio ao sector elcctrico da 
regiiio, este subsidio destina-se 
a possibi litar a aquisi~o do 
equipamento da central tcrmica 
do concelho e a remodela~o 
e amplia~iio da rede electrica 
de uma freguesia da Horta. 

Por outro !ado, a Sccretaria 
Regional do Comereio e Indus
tria atribuiu urn subsidio de 
315.000 escudos a Federa~o 

dos Municipios da llha das 
Flores, com vista a electrifi
ca~o de duas frcguesias locais. 

NOVO 

des Hommes», que teve Iugar 
naquela cidade canadiana. 

Esta «Scmana dos A~rcs» 

dccorreu no pavilhiio portu
gues, onde, com especial dcs
taque, estiveram patentes as
pectos documentais do folclore, 
gastronomia, bclezas paisagis
ticas e actividades industriais 
da regiiio. 

AGENCIA 
DO BANCO 

MICAELENSE 
NAS FLORES 

Foi reccntemente inaugurada, 
em Santa Cruz das Flores, uma 
agcncia do Banco Micaelense 
que visan1, cssencialmente, dar 
«urn amplo apoio a popula~o 
local». Entretanto, segundo in
formou o jornal «Correio dos 
A~ores», o Banco Micaelense 
tenciona abrir, igualrnente, uma 
agcncia em Fall River (EUA) 

COMANDANTE- e urn outro ~alciio em Santa 

-CHEfE DAS Cruz da Grac10sa. 

FOR"AS ARMADAS SERVICO REGIONAL 
'~ DO A~UCAR 

0 contra-almirante Gabor 
Pakoczy, actual comandante na
val dos A~ores, foi nomeado 
comandante-chefe das For~s 
Armadas do arquipelago, se
gundo anunciou em Ponta Del
gada, o Quartei-General. 

0 contra-almirante Gabor 
Pakoczy, que passara a acumu
lar os dois cargos, substituiu no 
comando-chefe das For~as Ar
madas o general Alves Mor
gado, que exercia aquelas (un
c<ies ha cerca de dois anos. 

REPRESENTACAO 
DOS ACORES_ 

NUMA EXPOSICAO 
CANADIAN A 

Em repre.scnta~o do Gover
no Regional dos A~orcs, o dr. 
Martins Mota prcsidiu em 
Montreal (Canada) aos actos 
inaugurais da «Scmana dos 
A~ores», iniciativa que se inte-

1 grou na exposi~ao-feira «Terre 

E DO ALCOOL 
Urn decreto regional, ja pu

blicado no «Difuio da Repu
blica», criou na Regiiio Aut6-
noma dos A~ores o Servi90 
Regional do As;ucar e do Alcool 
(SRA). 

Compete ao SRA, entre 
outras funt;:oes, assegurar, disci
plinar e controlar a produtyiio, 
abastecimento, importa~o e ex
portas;iio do a~ucar e alcool 
etllico e outras materias alco6-
genas da regiiio. 

AU MENTO 
DO TABACO 

0 tabaco a~reano sofreu urn 
aumento de cerca de 30 por 
cento. Assim, os ma~s de 16 
escudos passaram a custar 21 
escudos. e os de 9$50 aumen
taram para 12 escudos. 

Estes aumentos foram apro
vados pelo Executivo a~reano, 
«tendo em vista o equilibria 
financeiro das empresas». 

I MADEIRA 

OBRAS 
PUBLICAS 

A Omara Municipal de San
ta Cruz adjudicou, desde Ja
neiro de 1977, cerca de 100 mil 
contos de obras, segundo reve. 
lou a Anop o presidente da
quela edilidade, Paulo de Je
sus, na presen~a do presidente 
do Governo Regional da Ma
deira, Alberto Joao Jardim, 
que reccntcmente concluiu na 
refcrida vi la a scrie de visitas 
de trabalho que efectuou aos 
onze concelhos da Regiao Aut6-
noma. 

Paulo de Jesus acentuou, na 
ocasiiio, que a principal preo
cupa~o do municipio de Santa 
Cruz tern sido a de dotar o 
concelho com estradas, sanea
mento basico e agua, quer po
tavel, quer de regadio. 

Por seu turno, Alberto Joiio 
Jardim anunciou que, a breve 
prazo, tecnicos do Governo 
Regional efectuariio reunioes 
nas diversas Ciimaras madei
renses, tendo como objectivo 
anotar «o que estfl por fazer e 
os motivos porque niio foram 
ainda solucionados os proble
mas inventariados». 0 chefe do 
Executivo da Madeira acres
centaria, no entanto, que algu
mas autarquias fizeram mais 
em dois anos e meio que as 
suas antecessoras em quarenta 
a nos. 

NOVO 
COMANDANTE
-CHEFE DAS 

FORCAS ARMADAS 
0 general Ramalho Eanes, 

na sua qualidade de chefe do 
Estado-Maior-General das For
~s Armadas, nomeou o briga
deiro Figuei redo Valente para 
o desempenho do cargo de 
comandante-cm-chefe das For
~s Armadas e da Zona Militar 
da Madeira. 

Este ultimo cargo era exer
cido, desde Janeiro do ano pas
sado, pelo general Joiio l lharco. 

MEDALHA 
DE MERITO 
TUR(STICO 

A Assembleia Regional da 
Madeira decidiu criar uma me
dalha de merito turistico desta 
Regiao Aut6noma. 0 novo ga
lardao- que integra os graus 
de ouro, prata e bronze- des
tina-se a agraciar as pcssoas 
singulares e colectivas que pres
tern ou tenham prestado ser
vis;os oficialmente reconhecidos 
como relevantes para o turismo 
madei rense. 

FILMAGENS 
SUB -AQUATICAS 
Victor de Santis, ex-rep6rter 

da tclevisao italiana e colabo
rador do investigador frances 
Jacques Costeau, deslocou-se a 
Madeira onde efectuou uma se
rie de fi lmagens subaquaticas 
destinadas a serem incluidas 
num programa da citada rede 
de T V, o qual tera por finali
dade a promo9iio turistica da
quela Regiiio Aut6noma, con
tando-se, para o efeito, com o 
habitual interesse que sempre 
despertam junto do publico as 
series de filmes submarinos do 
conhecido tccnico italiano. 

Entretanto, o presidente do 
Centro Portugucs de Activida
des Subaquaticas, arquitecto 
Jorge Albuquerque, que acom
panhou Victor de Santis nesta 
desloca~o. revelou ser sua in
ten~o procurar fazer com que 
urn dos pr6ximos campeonatos 
mundiais de fotografia subma
rina tenha por cenario o mar 
da Madeira. 







Quem entrar ou sair de Vila 
Real pela via que atravessa a 
Serra do Marao em dircc~o ao 
Porto, cncontra a bci ra da cs
trada uma cxposi~ao permancn
te de lou~s negras, cstendidas 
em cavaletes ou simples paus 
cruzados, feitos pelos oleiros 
de Bisalhaes que ali vern ven-

der 0 produto do seu ua,va~uv. 
Segundo se ere, esta Jou~a 

negra comes:ou por ser produ
zida na vizinha freguesia de 
Lordclo e depois em Vila Ma
rim, e s6 mais tarde aquele ar
tcsanato se instalou definitiva
mente me Bisalbaes. 

Os oleiros, 

ro, as urzes, as giestas ,a rama 
de pinheiro e, a seguir a Joi~; 
em baixo as pe~s grandes e 
por cima as pequenas, tendo-se 
o cuidado de colocar caquinhos 
entre elas, para que a lois:a nao 
se cole urna a outra. Depois de 
tudo estar bem tapado, acende
-se o lume, cuja temperatura 
vai subindo ate · por ve-

mais de setenta, ••=>•a••uu 
ainda hoje cerca de uma duzia, 
trabalham o barro que vao re
colhcr em Julho e Agosto nas 
telheiras de Parada dos Cunhos. 
Esse barro amarelo e colocado 
a secar ao sol e a seguir metido 
em «pios» de gran ito, para mais 
tarde ser bern pelas 

zes, 700 graus, enquanto o olei
ro vigia, por buracos, para que 
a loi~ nao estale com o execs
so de calor, ou nao abra fen
das, se arrefecer e ficar desco
zida. 

Ao serem retiradas do fomo, 

calibres, conforme as pe~s 
(frosseiras ou mais frageis) que 
se querem produzir. Depois, 
antes de se fazer a lous:a, o p6 
e amassado e metido em game
las, ficando pronto para ser 
moldado. 

completa combustao da rama e 
lhe deu essa cor caracteristica. 

A loi~ esti pronta para ser 
vendida A beira da estrada ou 
na «Feira dos Pucarinhos», no
me por que e vulgarmente co
nhecida a Feira de S. Pedro 

as pe~s saiem negras, ou me- que anualmente se realiz.a a 28 
lhor cinzentas, devido a caru- e 29 de Junho, em Vila Real de 
rna de pinheiro, que impediu a Trfls-os-Montes. 



Vale a pena conhecer os ins
trumentos - todos eles objec
tos ancest rais- que servem pa
ra a produ~o da loi9a negra 
de Bisalhaes. 

A pe~ fundamental ~ a «ro
da», feita em madeira de cas
tanho, com urn meuo de dia
metro e com quatro pernas de 
madeira (as «pombinhas») a 
sustenta-la ,as quais integram 
duas pranchas cruzadas (as 
«cruzes»), para aumentar a for
~ viva do sistema. A roda gira 
num espigao (o «tabul») cra
vado num tabuao (o «qui9Q»), 
que assenta no chao de terra. 
0 tampo, onde se coloca o bar
ro para ser trabalhado, assenta 
sobre uma roda maior que o 
faz · rar. Neste de 

extremamente sim
ples, nasce a linda loi~ negra 
de' Bisalhaes, trabalhado pelas 
maos hAbeis de mestres an6ni
mos. 

'S o mestre, o artesao, que 
confere originalidade a cada 
pc9a, usando aqueles e outros 
instrumentos mais pequenos, 
enquanto faz girar a roda com 
uma das maos, ao mesmo tem
po que vai modelando com a 
outra. Assim, vai utilizando, 
por exemplo, a «moca», urn 
pau recurvado que se destina 
a trabalhar o interior da pe~ 
(o oco dos pucaros), o «fana
doiro» (uma esp{ldua para ali 
sar a massa), o «pau de furar» 
e, ainda, outros pauzinhos pe
quenos que servem para a de
c 0 r a~ a 0 final (normalroente 
usam-se motivos vegetais) e 
tamb~m uma corda de guitarra 
que servira para cortar, na base, 

finalmente modelada. 

ARTE POPULAR 25 

UM PATRIMONIO COLECTIVOI 
ENTREVISTA COM MARIA HELENA COIMBRA 

Retrato fiel de urn povo e de uma cultura, repositorio 
vivo de todo urn conjunto de tradi~ marcantes que, de 
geraPio para gera~o, foram Cransmitidas e recriadas, a 
Arte Popular tem vindo, nas Ultimas dkadas, a enfrentar 
condi~<>es cresceotemente adversas ao seu desejado deseo
volvimeoto, as quais, em muitos casos, comprometem ate 
a necessaria cootinuidade de muitos sectores do DOSSO 

artesanato, ou, noutros casos, conduzem o artesao a urna 
pratica desvirtuada, ja proxima da produ~o em serie, 
estandardizada, despersonalizada e contraria a livre cria
~o que caracteriza todo o processo de coostru~o de urna 
obra verdadeiramente artesana.l. 

A prop6sito deste tema, decidimos entrevistar Maria 
Helena Coimbra, que M varios anos se encontra ligada 
ao estudo do artesaoato do nosso Pais e e actualmente 
conservadora do Museu de Arte Popular, em Lisboa. 

- Qual e a real importAncia 
da chamada Arte Popular 
no Ambito do patrimonio 
cultural portugues? 

-Como todos n6s sabemos, 
M urnas boas dezenas de anos 
que se vern assistindo a lenta 
agonia das Artes chamadas ar
tesanais. 

E nao t: diflcil sentir ser a 
propria Vida a sufoci-las no 
seu movimento transformador 
que, a evoluir, modifica hflbi
tos e costumes, para nos apon
tar novos anseios. 

As Artes ditas artesanais sao 
uma resposta as necessidades do 
homem, determinadas pelo meio 
c por ele pr6prio, na sociedade 
em que se insere. 

A tecelagem, a olaria, a ces
taria ,a arte de ferreira e tantas 
outras nao sao meros oficios, 
M nelas implica9oes sociais 
pro(undas. 

Apesar de an6nimas ha nes
tas pe~s uma identifica~o per
feita com o artifice. 

Tomemos por exemplo a ola
ria. 

Vamos encontrA-la apenas 
nas zonas onde M argilas 
condicionamento do meio. 

0 homem, neste caso o oleiro, 
prepara a argila, pensa a pe~. 
executa-a e, quando pronta, 
utiliza-a. 

0 homem sentiu necessidade 
de utilizar a mat~iia que a Na
tureza p6s a sua disposi~o e 
transformou-a, fazendo ele mes
mo os utensllios que o ajuda
ram a dar forma a essa mesma 
materia. 

Ao verificar que «tern mao» 
para a Arte, vai pO-la ao servi-
90 dos outros homens, primeiro 
trocando-a e mais tarde venden
do-a nos mercados e feiras das 
freguesias pr6ximas. 

A for~ do fluldo Homem-



26 Natureza ~-nos transmitida em 
c:ada ~ criada. 

Sio essas ~ de uso cor. 
ente, os instrumentos utiliza

ilos na sua fabric:a~o e os pr6-
prios materiais que, numa lin
guagem muito pr6pria nos fa
am da vida e da cltura de uma 

comunidade, dentro de um pals 
ou, de urn povo, na sua uni'Ver

lidade. 
Sio estas Artes criadas pelo 

povo que, mesmo em lonaes 
tenas, nos identificam e irma-

- Na - opiailo, q..a, do .............. ~· ... .,_ ..... ,,. ................. ., ............... ,., 
- Parecc-me haver 3 pontos 

desmotivadores das pn\ticas ar
tesanais. 

Comecemos pelo artesio que, 
tendo tido urn Iugar de desta
que dentro da sociedade, ~ por 
ela marginalizado, quando sur
gem os beneficios sociais para 

os trabalhadores. 0 artesio, no 
fundo foi considerado como fa
zendo parte da massa trabalha
dora. 

Por outro !ado, t a industria
liza~o que os vai reduzindo, 
por incapa~:idade competiliva. 

Mas, quanto a mim, hi urn 
inimiao bern maia pcriiO&O que 
~ 'n.termediilio. 

Este, que aparece como ta
b a de salva~o dessas Artes, 

i-se afundando ao exigu 
q antidade, sem atender A qua
li llade, e impondo o mais ven
d vel ignorando a forma e o es. 

-Sera ainda possivel preser
var a lguns sectores da Ar
te Popular que, por razaes 
divcrsas, hoje se encon
tram quase extlntos? 

- A preserva~o do artesa
nato, a sua manuten~o e o seu 

desenvolvimento estio boje aa 
razio directa dos interesse. eco
n6rnicos de virios paiiCS, e, 
assim, se vai faz.endo a ju~o 
do iltil ao aaradavel. 

Hli muito que no nosso Pals 
se fala na necessidade do pn:
servar o artesaoato, mas como 
o assuoto ~ diflcil tem sido sis
tematicamente adiado. 

Tenho, no entanto, conheci
mento de que algo se esta pro
c\Jrando fazer. 

Durante o passado mcs le 
Junho estevc entre n6s Viet -
ria Novelo, de nacionalida e 
mexicana, licenciada em Antrb
pologia e H ist6ria, que atrava 

a UNESCO veio fazer urn 
tiilo para a ela60ra~e um 
projecto vi~a~~do a c~o de 
um posslvel Instituto Portug~ 
de Artesanato e Cultura Popu
lar. 

Seria 6ptimo, no entanto, que 
logo que tiv~ssemos notlcia do 
projecto elaborado por Victo
ria Novelo, se debatesse o mes
mo com os nossos etn6grafos 

e antrop61ogos mail ligadoa l 
realidade portuguesa. 
Al~m da posslvel cria!;io da· 

quele Instituto, que sen\ uma 
hip6tese de resposta para tio 
complexo problema, hi que 
pensar tambem em rever a exl
gua legisla~ existento ou 
mesmo criar novu kis. 
estlmulo e 
tesio. 

ele joga 
trunfos todos! ., e voce .... 

Quando entra no seu carro joga com todas 
as probabilidades a seu favor? 
No ano anterior registaram·se 42000 
acidentes de viac;:ao. 3 000 pessoas 
encontraram a morte na estrada. 
Ponha o cinto de seguranc;:a 
Jogue pelo seguro. 
Ao colocar o clnto de segurant;a voc6 
adoptou a melhor probabilidade 
de ficar vivo em caso de acidente. 
Lembre-se que o cinto de segurant;a e 
a primeira regra de saber viver no carro_ 
Use-o sempre. 



., 

EMIGRANT FERIAS 
Em Portugal, todos os anos, aldeias, vilas e cidades conhecem uma vida 

mais agitada, mais concorrida e movimentada, nos meses de Julho, Agosto e 
Setembro. 

E a partir de Julho, sobretudo, que filas de automoveis com matriculas 
estrangeiras (francesas, alemas, belgas e holandesas, nomeadamente) a1rav~ 
as fronteiras e invadem o Pais, trazendo famllias portuguesas que fazem a sua 
«peregrina~o» annal a terra ootaJ, desejosas de <<m.atar saudades>>. 

Todos esses emigrantes, espalhados pelos cinco cantos do mundo, fazem 
o nosso Pais viver mais intensamente o periodo de Verno; inioneras Iocalidades 
conhecem novo animo e enfeitam-se para as celeb~Oes do seu padroeiro; a 
romaria annal toma uma vida inusitada; sucedem-se encontros, conferencias e 
co16quios sobre emigra~o, movimentando e ocupando diversas entidades e insti
tui~, oficiais e particulares. 

Noticiamos, a seguir, algumas das actividades dedicadas aos emigrantes que, de norte a sui, se realiza.ram, 
no pasudo VerAo, poe todo o Pais. 
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1 Comunidades 

Nas festas do concelho de Caminba, 
consideradas como das maiores e mais 
expressivas manifesta~oes tradicionais que 
sc realizam no Alto Minho, em honra de 
Santa Rita de CAssia, teve particular des
taq ue, entre outras rcaliza~oes, urn espec
taculo de varicdades denominado «A Noite 
do Emigrante», numa homenagem aos nos
sos com pall iotas que trabalham alem-fron. 
tciras. 

Em Brnga, no Centro Apost6lico do Sa
meiro. efectuou-se um encontro sobre emi
gra~o, com o objectivo de descobrir novas 
formas de evangeliza~o dos portuguescs 
que trabalham no cstrangeiro. Nele parti
ciparam. como principais orientadorcs, 
trlls prclados franceses responsaveis pela 
pastoral das migra~oes, e varios sacer
dotes portugucses que trabalham, actual
mente. junto dos emigrantes, bern como 
os bispos auxiliarcs da arquidiocese bra
carense e representantes do Secretariado 
das Migra~es e Turismo. 

Em Campelo (Guimariies) no parque 
desportivo do «Clube Operii.rio de Cam
pelos», teve Iugar uma «Festa do Emi
grante», que incluiu uma tarde desportiva 
de: futebol em que intervieram as «velhas 
guardas» do COC e dos emigrantes; o 
resultado final foi de 4-2 a favor da equipa 
de emigrantes que. assim, recebeu a ta~a 

em disputa. 
No concelho de Gondomar, em Pc de 

Moura, uma associa~o local organizou o 
segundo cncontro-convivio dos emigrantes, 
proporcionando-lhes exibi~oes de ranchos 
folcl6ricos. 

Em Fermcntclos teve Iugar o «Festival 
do Emigrante/79». A RDP transmitiu, em 
directo, a missa solene, presidida pelo 
bispo auxiliar de Aveiro, a que se scguiu 
a bcn~o da primeira pedra do «Monu
mento ao Emigrante», acto que contou 
com a presen~ de entidades oficiais. Do 
Festival. propriamente dito, constaram 
provas dcsportivas e cxibi~o de ranchos 
folcl6ricos, fogo de artificio aqu{Hico na 
Pateira, concertos de musica e exibi~oes de 
variedades. 

Em Argoncilbe, no concelho de Vila da 
Feirn, com a participa~o de algumas cen
tenas de emigrantes, efectuou.se o pri-

meiro «Festival Internacional de Folclore» 
com ~grupamentos portugueses, espanh6is, 
ita lianos e franceses. 

Em Pardi lh6 (concelho de E~tarrcja) 

procedeu-sc a inaugura~o de urn singelo 
«Monumento ao Emigrantc» no Largo Dr. 
Egas Moniz. Esta obra foi totalmente 
custeada por entidades particulares, ficando 
a perpctuar a homenagem de todos os 
pardilhoen~es ao espirito de sacrificio e 
dcnodo pelo trabalho em tcrras alem-fron
teiras dos emigrantes desta laboriosa frc
gucsia. 

A Fci ra Franca de S. Mate us - dcsigna
;;iio que a fe ira de Viscu passou a ostentar 
a partir do reinado de D. Manuel - con· 
tinuou a dedicar urn dia aos que trabalham 
Ionge da Paria: assim, o «Dia do Emi
grante» foi assinalado por concertos mu
sicais, exibi~es folcl6ricas e fados de 
Coimbra. 

Em Tortosendo largas centenas de emi
grantcs e familiares realizaram um con
vlvio, cuja receita reverteu a favor das 
obras do pavilhao gimnodesportivo do 
«Unidos Futebol Ciube», onde passara a 
funcionar a scde local daqucla colectivi
dadc c uma casa de espectaculos. 

Na cidade da Guarda, a cultura, o des
porto c, simultaneamcnte, a aprecia~o de 
aspectos diversos da emigra~o- no sen
tido de se sensibilizar a opiniao publica 
para a sua problematica -, para altm da 
confraterniza~o com os naturais do dis
trito rcsidentes fora do Pals, Coram pontos 
altos de urn conjunto de ac~es levadas a 
cabo pelas delega~ da Direc~o-Geral 
dos Desportos. do Fundo de Apoio aos 
Organismos Juvenis e pela Junta Central 
das Casas do Povo, com a colabora~ao da 
emissora Radio Alti tude e das Omaras 
Municipais dos varios concelhos, nomeada
mentc de Almeida, Sabugal (Soito), Guarda 
e Cclorico da Beira. logos tradicionais, 
folclorc, teatro popular, musica, can~oes 
c dan~s preencheram. na gcneralidadc, 
cssas actividades cspecialmcntc dedicadas 
aos emigrantes, que tiveram ainda oportu
nidlde de participar nalguns col6quios. 

0 PSD realizou, em Penacova, o «En
contro dos Emigrantes das Beiras», inicia
tiva que integrou rcprcsentantes dos dis
tritos de Leiria. Aveiro, Viseu. Guarda, 
Castelo Branco e Coimbra. A rcaliza~iio, 

segundo afirmou Leitao Couto, prcsidcnte 
da Comissao Politica Concelhia de Pena
cova daquele partido, visou homenagear 
o~ portugueses emigrados e prestar-lhes 
contas de como o PSD procurou «defender 
os scus interesses». 

Promovidas pela Casa do Povo do Ci
borro, realizaram-se os festejos que os 
organizadorcs designaram por «1.• Festa 

do Emigrante - 2.• Dia da Casa do Po
vo». Do programa destacou-se uma gincana 
de autom6veis, provas de atletismo, teatro 
e um baile para emigrantcs. 

A vila de Pombal assinalou o «Dia do 
Emigrante» em 12 de Agosto ultimo, numa 
organiza~o do Secrctariado Diocesano das 
Migra~cs, o qual. na ocasiao, Jan~u urn 
inquerito dcstinado aos trabalhadores por
tugueses residentcs no estrangeiro. 

Patrocinado pelo diario «0 Comercio 
do Porto». com a colabora~ao dos ser
vi~os de turismo de Caldas da Rainha, 
realizou-se, na praia da Foz do Arelho, a 
elci~o da «Miss Rainha das Praias do 
Oeste». Perante o juri foram apresentadas 
seis fina listas, em rcpresenta~iio das praias 
de Penichc, Foz do Arelho e Nazare. Ap6s 
o classico desfile das concorrentes em traje 
de passeio, traje livre c fato de banho, a 
vota~o do juri veio a recair sobre a jo
vem Silvia Maria Neto, de 16 anos de 
idade. Facto inCdito c curioso para o pu
blico que assistia fl vota~o: a vencedora 
-que nunca participara em concursos do 
genero - revelou ser natural de Nova 
Iorque (EUA) c ali residente. estando em 
Portugal a passar f6rias . Silvia Maria, que 
e filha de pai portugucs e miie espanhola, 
dcclarou .na ocasiiio, scr csta a segunda 
vcz que veio a Portugal. 

Na Azambuja, realizou-se o «Dia do 
Emigrante» deste concelho por iniciativa 
do municipio local. com a colabora~o de 
diversas colectividades. Do programa cons
lou futebol de salao, uma solta de pombos, 
folclore e uma confraterniza~o no Salao 
de Festas dos Bombei ros. 

Como em anos anteriores, no Santuario 
de Nossa Senhora da Visita~o, em Mon
temor-o-Novo (Alto Alentejo), realizou-se 
uma festa dedicada aos cmigrantes. Se
gundo os organizadorcs desta fcsta reli
giosa, a Senhora da Visita~iio foi sempre 
considerada como especial protectora de 
todos os montemorcnses ausentes da sua 
terra. 0 programa incluiu a celebra~o 
de vigilia e festividades diversas. 

Tambem a CGTP/lntersindical promo
vcu a «Semana do Emigrante», tal como 
ja acontecera no ano passado. Para o 
efeito, aquela Confedera~o contou com 
l' colabora~ao das unioes sindicais distri· 
tais. A iniciativa, que se cstendeu de norte 
a sui (Vila do Conde, P6voa do Varzim, 
Vieira de Leiria, Sesimbra, Nisa e Faro), 
visou sensibilizar <<todos para o fen6meno 
da emigra~ao e para as razoes que levam 
a emigrar». 0 programa incluiu especta
culos e actividades culturais que se desen
rolaram em locais onde, durante o pe
riodo de ferias, se encontra grande oUmero 
de emigrantes. • 

.. 
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VII SEMANA NACJONAL 
DAS MIGRACOES 

A Direc~o Nacional da Obra 
Cat6lica Portuguesa das Mi
gra~es promoveu em todo o 
Pais a «VII Semana Nacional 
das Migra~oes». Do programa 
de debates constaram diversos 
temas, entre os quais salienta
mos «A Familia e a Emigra
~o», «A Participa~o dos Emi
grantes no Desenvolvimento 
Regional» e «A Pastoral e Vi
vencia da F~ dos Emigrantes». 

Realizaram-se ainda sess<>es de 
trabalho de grupos e uma reu
niao plenAria para apresenta~ao 
de conclusoes. Para al~m dos 
secretArios e delegados das 
cinco dioceses. participaram 
nos trabalhos vArios sacerdotes 
de missoes cat61icas portugue
sas no cstrangeiro. a dr.• Maria 
Beatriz Rocha Trindade, do 
lnstituto de Emigra~o, o di
rector nacional da OCPM e o 

CENTRO CULTURAL 
DAS COMUNIDADES 
LUSO-BRASILEIRAS 

0 hist6rico PalAcio de AI- , Cultural das Comunidades Lu
mada, situado em plena baixa so-Brasile iras. 
P?mbalina de Lisboa, foi ce- Em cerim6nia realizada no 
dtdo pelo Estado portugues Minist<:rio da Oefesa Nacional, 
para ncle funcionar o Centro I o tenente-coroncl Vitor Alves, 

presidente da Comissao Epis
copal das Migra~oes, 0. Anto
nio dos Rcis Rodrigues. 

A nlvcl nacional e integrada 
nesta «Scmana», decorreu a 
«Peregrina~o de Emigrantes a 
FAtima» que contou com a 
participa~ao de algumas deze
nas de milhar de portugueses 
residentes no estrangeiro. Diri
gindo-se aos participantes nesta 
peregrina~o. D. Ant6oio dos 

membro do Conselho da Revo
lu~ao, fez entrega das chaves 
do rcfcrido im6vel ao coronet 
Francisco Sarmento Pi mente!, 
na sua qualidade de destacado 
elemento da comunidade Luso
-brasi leira. 

0 coronel Sarmento Pimentel 
anunciou, na oportunidade. ha
ver a inten~o de instalar no 
rcferido PalAcio urn museu his
t6rico c geografico da comu
nidade luso-brasilei ra e, possi
velmente, uma institui~o cul
tural e literAria dedicada a 
todos os povos de lingua por
tuguesa. Recorde-se que foi do 
Palacio de Almada - residen
cia oficial de 0. Antonio Vaz 
de Almada, no inicio do se
culo XVI I - que sairam os 
revoltosos do movimento na
cionalista que restaurou a inde
pendcncia de Portugal, entio 
sob o dominio da coroa espa
nhola. 

Reis Rodrigues salientou a de- 29 
terminado passo: «( ... ) Se nos 
entristecc 0 exodo de tantos 
compatriotas nossos, mais nos 
entristece que eles bajam sido I 
compelidos a partir pela into
lerAvel situa~o de injusti~ so-
cial em que se encontra111». 

Mais adiante. D. Antonio 
Rodrigues, referi r-se-ia ~ obri
ga~o que a todos compete de 
conceder apoio aos emigrantes 
e de lhes criar possibilidades de 
integra~ao equilibrada nos pai
ses para onde partem. Segundo 
diversos observadores, a refe
rida peregrina~ao de emigrantes 
a Fatima, ultrapassou todas as 
previsoes, scndo s6 comparAvel 
~ realizada em Maio ultimo. 

«Renovamento 
Carismatico» 

Entretanto, o arcebi6]10 de 

Mitilene, D. Mauricio de Gou
veia, deslocou-se a Hamilton, 
no Canada, onde assistiu a urn 
Congresso do cRenovamento 
Carismfltico:. que se realizou 
naquele pais e que contou com 
a prcscn~a de 55 membros do 
«Renovamento CarismAtico de 
Portugal», entre os quais o 
bispo do Algarve, D. Emesto 
da Costa. 

Num comunicado entlio dis
t ribuido, a organiza~ao infor
mou que neste Congresso par
ticiparam cerca de dois mil 
portugueses radicados no Ca
nadA e nos Estados Unidos, 
pelo que a lingua portuguesa 
foi urn dos quatro idiomas ofi
ciais da reuniao. 
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AFRICA DO SUL 

«VITO RIA 
FUTEBOL CLUBE~~ 

0 «Yit6ria Futebol Clube», 
dinamica agremia~o de Ger
miston, vai iniciar proxima
mente uma nova e importante 
etapa na sua vida associativa, 
atraves da constru~ao de mode
lares instala~oes s6cio-despor
tivas: sede social e respectivo 
campo de jogos. 

Com 15 anos de existencia, 
a referida agremia~ao segue, 
assim, o exemplo de outras 
colectividades portuguesas na 
Africa do Sui que, recente
mente, inauguraram modernas 
e funcionais instala~oes; recor. 
damos, por exemplo, o <<APF» 
de Vanderbijlpark e o «Porto 
Futebol Clube» de Pret6ria. 

0 referido projecto envolve 
uma quantia de cerca de 45 mil 
randes, sendo ja propriedade 
do clube o respectivo terreno, 
comprado pelo montante de 36 
mil randes. Por outro !ado, 
segundo revelou Joaquim Fa
rinha Alves, actual presidente 
da direc~o do VFC, existem 
ja promessas de concessao de 
subsidios tanto por parte do 
Governo Portugues- a exem
plo do que sucedeu com outras 
colectividades da comunidade 
portuguesa ali residente, -
como das autoridades sul-afri
canas, nomeadamente do muni
cipio de Boksburg. 

AUSTRALIA 

NOVA EOUIPA 
PORTUGUESA 
DE FUTEBOL 

A «Associa~o Portuguesa da 
Costa Sub>, situada na zona de 

Illawara, na Nova Gales do 
Sui, onde estao \fadicados cerca 
de 5 mil portug_ueses, decidiu 
criar uma equipa de futebol 
constitulda inteiramente por 
compatriotas nossos. 0 «onze» 

que a «Associa~o Portuguesa 
da Costa Sui», fundada em 
1975, desenvolve outras activi
dades para alem das despor
tivas, tais como a cria~ao e 
manuten~ao de uma escola de 

A redm·c,riada equipa de futebol da «Associa(:3o Portuguesa da Costa Sui.». 
acompa_nhada pelos dirigentes Martinbo Coelbo e Jose Luis Barbosa. 

da APCS ira parllc•par na 
disputa do campeonato distrital 
de Illawara. 

Acrescente-se, a prop6sito, 

ensino do portugues para os 
mais jovens, iniciativas cultu
rais e recreativas de diverso 
caracter e dan~s populares. 

Foi rue.n.temente posto l ve.id2 nas banus da ddade brasileira de S. Paulo 
o semanArio cJornal de Portugal•. 

0 novo jorual, que sai As quarta$-feiras, retomou o titulo de um.a outra 
publiea~io peri6dica que, eontudo, nio chegou a vi_ngar. No seu primeiro 
editoria l, Santos Mendes urn dos promotores e jornalistas do novel sema
nbio, afirma que no ia';enso e poderoso Estado Bandeirante, embora ton
taodo com programas de r'dio e de televisio, o emigrantes portuguCs colo 
tinha, ate a data .. urn Orgio de imprensa local que, semana a semana, fos.se 
o seu informativo». Assim. o cJornal de Portugab proc:urara, tanto quanto 
possivel, fornece.r uma informa~:io i.seota e impartial , em tima da bora, ll 
numerosa comu.nidade portuguesa resideote no Estado de S. Paulo. 

0 semaruirio, que apreseota io6meras rubricas e sec~Oes que vio do 
desporto ll cultura. das entrevi.stas aos a rtigos de tircunstincia sobre virios 
1:ema_,, tem correspondentes nas principais cidades brasileiras e o seu ender~, 
para envio de pedidos de assinatura e demais correspoo.dtncia, e o seguiote: 
Av. Rangel Pestaoa, 203-15.• aa dar, S. Paulo. 

BRASIL 
FEDERACAO_ 

DAS ASSOCIACOES 
PORTUGUESAS 

E LUSO
BRASILEIRAS 

Organismo federativo com 
notaveis servi~os prestados no 
ambito da cultura, desporto e 
interdmbio. a Federa~ao das 
Assooia~oes Portuguesas e Lu
so-Brasileiras foi recentemente 
agraciada com o galardao da 
«Medalha de Merito Turist ico» 
pela Secretaria de Estado de 
Turismo de Portugal. 

0 referido galardao foi «con
cedido em razao da forma entu
siastica como tern essa Fede
ra~ao promovido, ao Iongo da 
sua existencia, a aproxima~o 
entre Portugal e o Brasil, atra
ves de uma actividade perma
nente em que a promo~o dos 
valores culturais portugueses e 
brasileiros consubstancia na 
pratica uma efectiva promo~o 
turistica de Portugal, dos seus 
valores e do seu povo», segun
do se referia numa nota enviada 
pelo Gabinete do secretario de 
Estado do Turismo ao presi. 
dente da FAPI.B. 

ESTADOS UNIDOS 

LUSO
-AMERICANO 

NA PRESIDENCIA 
DO SENADO 

DE RHODE ISLAND 
0 senador estadual William 

A. Castro, primeira personali
dade de origem portuguesa a 



atingir a posi~o de presidente 
do Senado do Estado de Rhode 
Island, foi recentemente home
nageado com urn jantar orga
nizado por urn grupo de conhe
cidas individualidades luso
.americanas. 

Eleito a 4 de Maio deste ano 
para a presidencia do Senado 
daquele Estado norte-america
no - onde, como senador, cum
pre o seu setimo mandato con
secutivo, em representa~ao do 
42.• Distrito -, William Castro 
desempenhou, de 1961 a 1965, 
as fun~oes de presidente do 
Quadro Consultivo para as 
Actividades Recreativas, em 
East Providence. Anteriormen
te, exercera o cargo de vice
-presidente da Rhode Island 
Public T ransit Authority, entre 
outras fun~oes publicas. 

0 senador William Castro 
tern sido, por outro !ado, ele
mento extremamente activo em 
varios clubes e associa~oes da 
comunidade luso-americana. 

UM LIVRO 
UIMPORTANTE 

«THE PORTUGUESE 
IN HAWAII» 
I ILHAS HAWAJ e E.U.A. 

~~~-
lf011e l•'-• -. 

U'ill\)~ 

"'~~~ . {5:5· 
John H. Felix, actual consul 

de Portugal no Hawai, e Peter 
F. Senecal sao os autores da 
obra intitulada «The Portugue
se in Hawaii», urn volume de 
181 paginas, editado em lingua 
inglesa e que historia a che-

gada dos portugueses aquelas 
ilhas do Pacifico. 

0 Iivro inclui numerosas 
imagens sobre as actividades 
a que se dedicaram os primeiros 
portugueses no Hawai e descre
ve-nos o que foi a sua longa 
e perigosa viagem e como se 
processou a sua vida nas plan
ta~oes. Os autores referem.se 
ainda ao desenvolvimento da 
cultura e da arte portuguesa 
no Hawai e a sua posterior 
integra~o no meio social e 
cultural das ilhas. 

Trata-se, pois, de uma obra 
preciosa no ambito da escassa 
bibliografia existente sobre as 
comunidades portuguesas no 
mundo. Os leitores interessados 
na aquisi~ao de «The Portu
guese in Hawaii» deverao diri
gir o seu pedido para o «<omal 
Portugul!s», 1912 Church Lane/ 
/San Pablo, California 94806/ 
/EUA. 

Recorda-se, a prop6sito, que 
se comemorou no ano transacto 
o centenario da chegada dos 
portugueses ao Hawai, tendo as 
celebra~oes contado com a pre
sen~a do navio-escola «Sagres». 

OFERTA 
DE LIVROS 

0 Consulado portugul!s de 
New Bedford ofereceu a biblio
teca da «Southeastern Massa
chussets University» 200 livros 
de autores contemporaneos por
tugueses. 

Recorde-se que naquela ins
titui~ao de ensino superior fun
cionam cursos em lingua portu
guesa, tais como Literatura, 
Hist6ria. Ciencias Politicas, 
Sociologia e Antropologia, exis
tindo, ainda, para os alunos da 
SMU, a possibilidade de obten
~ao de urn certificado de estu
dos no ambito do respectivo 
centro universitario para o 
mundo de lingua portuguesa. 

FRANCA 

«NOTiCIAS» 
UM NOVO 
JORNAL 

Foi posto a venda o primeiro 
numero do jornal mensa! «No
ticias», nova publica~ao diri
gida a comunidade portuguesa 
residente em Fran~a. 0 men
sario tern oito paginas, inte
gralmente dedicadas aos pro
blemas da emigra~o e a actua
lidade portugucsa. No editorial 
deste numcro de lans;amento 
de «Noticias», afirma-se, a 
determinado passo, que o novo 
mensario «tudo fara para aju
dar os 850 mil portugueses 
residentes neste pais a veneer 
o isolamento provocado pela 
grande dispersao pelo imenso 
territ6rio frances, pelo intenso 
ritmo de trabalho a que esta
mos sujeitos e que nos absorve 
as horas necessarias ao convi
vio, e pela falta de elos de 
liga~o suficiente para viver
mos os acontecimentos que 
ocorrem na nossa Patria». 

ASSOCIACAO 
CULTURAL 

PORTUGUESA 
DE LA DHUVS 

A «Associa~o Cultural Por
tuguesa de La Dhuys», que tern 
vindo a prestar relevantes ser
vis;os aos seus associados nos 
dominios do ensino do portu
gues e da assistencia juridica 
e social, criou recentemente urn 
grupo de teatro e urn conjunto 
coral. 

Os dois ~grupamentos actu;.
ram pela primeira vez num 

espectaculo realizado na Escola 31 
Jean Jaures, naquela localidade, 
em exibi~oes que se saldaram 
por urn completo l!xito e que 
fizeram com que esta estreia 
tenha ultrapassado, de Ionge, 
todas as expectativ: >. Saliente-se 
que os componentes de ambos 
os grupos sao, na sua maioria, 
jovens entusiastas, quase todos 
em idade escolar. 

HOLANDA 

UMA OFERTA 
DAS CRIANCAS 
PORTUGUESAS 

A RAiNHA JULIANA 

A raioha Juliana da Holaoda 
dirigiu uma carta de agradeci
mento i\s crian~s portuguesas 
- filhas de emigrantes radica
dos naquele pais- que, no 
decurso de uma visita efectuada 
ao Palacio de Soestdijk, resi
dencia oficial da soberana dos 
Paises-Baixos, !he ofereceram 
uma garrafa de vinho tinto por 
ocasiao do seu septuagesimo 
aniversario. 

A rainha acrescentava na 
referida mensagem de agrade
cimento - reproduzida na re
vista «0 Despertar>>, pubticada 
pela comunidade portuguesa re
sidente em Haia- que «com a 
contribui~o do afecto das 
crian~s tivera urn aniversario 
inesquecivel». 

Assine e divulgue ··comunidades Portuguesas·· 
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LUXEMBURGO 

CRIANCAS 
ESTRANG~IRAS 
NAS ESCOLAS 
PRIM ARIAS 

Segundo revelou o mensario 
«Contacto», as autoridades da 
cidade do Luxemburgo consta
taram, aquando do debate para 
a organiza~ao escolar no ano 
lectivo 1979/80, que o numero 
de alunos luxemburgueses esta 
em regressao, enquanto aumen
ta o das crian~as estrangeiras. 

Actualmente, de acordo com 
os dados publicados pelo ci. 
tado peri6dico, a percentagem 
de inscn~oes registadas nas 
escolas daquela cidade e ja, 
em media, de urn aluno estran
geiro para cada dois nacionais. 

VENEZUELA 

l
~~~g~~~~ZUELANA 
DE COMERCIO 
INDUSTRIA 
E TURISMO 

Vai ser inaugurada em 25 de 
Novembro proximo, em Ca
racas, uma feira-exposi~o de
nominada «EX-Portugal 79». A 
organiza~o desta tmctativa 
deve-se a «Camara de Comer
cia, Industria e Turismo Luso
-Venezuelana», associa~o em
presarial onde figuram algumas 
das mais dinamicas personali
dades ligadas aos sectores eco
n6micos da Venezuela e de 
Portugal. 

0 certame ficara instalado 
na zona central da «Plaza Ve
nezuela», ocupando mais de 
I .500 metros quadrados de ter
reno, onde funcionarao diversos 
pavilhoes, integrando desde 
restaurantes tipicos portugueses 
a espectaculos, variedades e 
atrac~oes diversas, passando 
por aspectos do folclore e do 
turismo do nosso ?ais. Num 
audit6rio com 200 lugares se
rao projectados filmes e decor
rerao conferencias alusivas as 
actividades em promo~ao. 

\ 

Obras do pintor Agostinbo Duarte estiYttaiJI patentes na Calrria de Arte Mie:hde.na. em Caracas numa 
exposi~o que constituio momento alto da carreira daquele artista portuguC.•. 

Teodo-se radie:ado na Venezuela em 1968. Agostinho Duarte - que e natural de Anadilil- com~ou a 
trabalhar numa padaria, onde acumulava inUmeras fun~Oes. desde mo<:o de reado.s a 8Uarda-noctum o, acth idades 
de subsistCncia difid lmeote compativeis com a sua deddida voe:a('ao para as artes plastica.•. Contudo, demoas .. 
trando enorme capacidade de afirma('iio e uma vontude ftrrea. conseguiu matric:ular .. se numa escola oocturua. 
conduindo, com Cx.ito, um curso de desenhador publie:itario. Mais tarde. foi convidado para o cargo de professor 
de desen_bo e pintura no cl nstituto Estudios Sanchez-.. na capital vertezuelana. 

Em 1970. Agostinbo D uarte conquistou o 1.9 premio municipal de pintura, num concurso denominado cValores 
Pitt6ricos do Distrito de Sucre-.. A partir dessa data passou a estar prese.nte em varia.s exposi~Oes tnh\o realiuda~ 
e a sua obra atraiu a a tt n('IO dt Tito Salas. conbecido mestre de pintura da Venezuela, o qual elogiou os stu-5 
trabathos tonsidtrando que o nosso c:ompatriota crepresenta o f uturo da pintura ve.nnutlana». 

Os· temas do.s: quadros de Agostinho Duarte- que encontn:un grande ac:tita~l'lo junto do pUblico- do pai· 
sagens portugues.as e Yent:J.uelanas, rtpresentadas numa linguagern lirica e expre.ssiva, bem como blibitos t costumes 
populares da terra qae o viu nascer. 

Em cima. reproduzimos dois trabalhos bem r·epresentativos da obra do pintor (na foto): 3 esquerda, cMol.i· 
<tirou (50 X 80 <Ill); a d irtila, «No Fontanario do Povo. (40 X so <m). 

ZAIRE 

60.0 ANIVERSARIO 
DA c<I\M ICALE 

SPORTIVE KINOISE)) 

Comemorou recentemente o 
seu 60.• aniversario a «Amicale 

Sportive Kinoise», associa~o 

que constitui motivo de orgu
lho para a comunidade portu
gucsa radicada na Republica do 
Zaire, pela obra notilvel que 
tern vindo a realizar, a nivel 
local, e pela sua contribui~ao 
para o estreitamento das rela
~oes de amizade luso-zairenses. 
Na passagem deste 60.• aniver
sario, a ASK recebeu uma 
mensagem do Comissario de 
Estado para os Desportos e 
Tempos Livres do Zaire, Ki
bassa Maliba, que a agremia-
9ao endere~ou as suas felici
tas:Qes, considerando-a «exem
plar>>. 

A ASK teve origem na 
«Amicale Portuguesa», fundada 
em 1918 pela nossa comuni
dade residente no Zaire. 0 
leque de actividades desporti
vas que hoje oferece aos seus 
associados - e que sao prati
cadas num complexo construido 
para o efeito - integra o ten is, 
basquetebol, voleibol. futebol 
de salao, andebol e nata~ao. 

A zona cultural e recreativa 
e composta por uma esplanada 
para sessoes de cinema, bar, 
sala de bilhares e tenis de mesa, 
biblioteca e restaurante. 
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REGULAMENTACAO 
DO SISTEMA 

DE cfOUPANCA-CREDITO» 
PARA TRABALHADORES 

PORTUGUESES 
Foi pubJicada no cDiario da Repu

...ce blica» uma Portaria do Ministerio das 
_..,e Finan~s e do Plano que regulamenta o 

Decreto n.• 540/ 76, de 9 de Julbo, diplo
. , ma que insti tuiu o sistema de cPoupan~a

_.., -Credito» para trabalbadores portugueses 
no estrangeiro, assuoto a que nos referi-

,....._. mos no anterior numero da Revista, nes
_...' ta mesma sec~o. 

A citada Portaria estabelece, nomea
'"'"' damente. que os emprestimos previstos, 
~ no ambito dos «dep6sitos de poupan~a

-- -credito», terao por fim auxi liar a cons
:, tru~o, aquisi~ao ou benfeitorias de pre

-~ dios rusticos (destinem-se ou nao quais
quer desses predios a habita~ao pr6pria 

~ ou a exploras;ao directa) e ainda a insta
las;ao ou desenvolvimento de actividades 
industriais ou agro-pecufuias. 

~ 0 limite maximo de emprestimo e de 
1500 contos e nao podera em caso algum 

~ exceder o dobro do saldo do «dep6sito de 
~ poupan~a-credito» no momento da apre
...e senta~o do respectivo pedido. 

0 prazo de amortiza~o- que sera 
feita em prestas:Qes sucessivas e iguais de 

.a. capital e juros com periodicidade mensal, 
.:• trimestral ou semestral - nao podera ex

ceder 12 anos. Os juros serao equivalentes 
~ a5 taxas atribuidas aos depositos a prazo 

• de 180 dias. 
0 emprestimo devera ser garantido por 

hipoteca ou «Outro tipo de garantia que 
~ ofere<;a seguran~ equivalente» e ficara 
4 condicionado «a aplica<;ao escrupulosa dos 

fins para que foi concedido, vencendo-se 
.~ imediatamente e tornando-se exigivel o 
,.e montante em divida quando se verifique 

que a quantia mutuada teve aplica<;ao dife-
~ rente da prevista na lei». 
~ Dado o particular interesse desta ma-

teria para todos os trabalhadores portu
..0 gueses residentes no estrangeiro, transcre-
4 vemos a seguir o texto integral da refe

rida Portaria (n.• 418/ 79) do Ministerio 
4 das Finan~s e do Plano, tal como foi 
IIi$ publicado no cDiario de R epublica» (I se-

rie) de 11/ 8/ 79: ..., 
.e Portaria n.• 418/ 79 

de 11 de Agosto 

,A Em regulamenta~o do disposto no 
,a Decreto-Lei n.• 540/76, de 9 de Julho: ,. ,. 

Tome Nota 

Manda o Governo da Republica Por
tuguesa, pelo Ministro das Finan~s e do 
Plano, o seguinte: 

1.• Apenas as instituis;oes de credito 
do Estado ou nacionalizadas, a Caixa 
Econ6mica de Lisboa ,anexa ao Montepio 
Geral, e as caixas econ6micas legalmente 
autorizadas podem conceder creditos, nos 
termos do Decreto-Lei n.• 540/ 76, a emi
grantes portugueses e cquiparados, bern 
como aceitar a constitui~o das contas 
c~peciais denominadas «dep6sitos de pou
pans:a-credito», consoante o previsto na
quele diploma . 

2.• - 1 - A qualidadc de emigrante 
pode ser comprovada mediante a apre
sentayao da carteira de residente no es
trangeiro, da carteira de trabalho ou de 
qualqucr outro documento pelo qual a 
instituis;ao de credito depositaria se possa 
assegurar de que o interessado e efectiva
mentc emigrante e reside no estrangeiro 
ha mais de seis meses. 

2 - Os documentos apresentados para 
provar a qualidade de .emigrante devem 
ficar arquivados na instituis;ao de credito 
depositaria , podendo os documentos origi
nais ser substituidos por fotoc6pias que 
rcproduzam a totalidade ou apenas os ele
mentos fundamentais desses documentos, 
devidamente autenticados por reconheci
mento notarial ou por confirmayao da sua 
autenticidade pela respectiva instituiyao 
de credito. 

3.• - I - A concessao de credito nos 
termos deste diploma obedece aos seguintes 
principios: 

a) 0 emprestimo tera por fim auxi liar 
a constru~o .aq uisi<;ao ou benfeitorias 
de predios urbanos. a aquisi<;iio ou benfei
torias de prMios rusticos, destinem-se ou 
nao quaisquer desses predios a habita<;ao 
propria ou a exploras;iio agricola directa, 
e ainda a instala<;ao ou desenvolvimento 
dt' actividades industriais e agro-pecua
rias; 

b) 0 montante do emprestimo, cujo 
limite maximo e de )5()() COntOS, nao pode 
exceder, em caso algum. o dobro do saldo 
do dep6sito de poupans:a-credito no mo
mento da apresentayao do respedivo pe
dido. nem ser superior a 80 % do valor 
que a instituis;ao de credito atribuir aos 
bens referidos na alinea anterior ou, tra
tando-se de investimento industrial, a 
50 % do valor desse investimento; 

c) Quando se nao trate de credito para 
aquisi~ao de predios, a utiliza<;iio do em
prestimo ficara condicionada a verifica. 
<;ao do andamento das obras de constru
<;iio ou melhoramento. Tratando-se de in
vestimento industrial, a referida utiliza-

s:ao podera ficar condicionada a verifica· 
~o da progressiva execu<;ao dos projec
tos respectivos; 

d) 0 emprestimo deve ser garantido 
por hipoteca sobre os bens de que se 
trate, a favor da institui~o de credito, 
podendo no entanto aceitar-se, nos casos 
de creditos para investimento industrial 
ou agro-pecuario, e precedendo autoriza
s:ao especial do Banco de Portugal, a pres
ta<;iio de outro tipo de garantia que ofe
re<;a seguran~ equivalente; 

e) 0 prazo do emprestimo nao podera 
exceder doze anos; 

f) A amortizayao sera feita em presta· 
<;oes sucessivas e iguais, de capital e ju
ros, com periodicidade mensa!, trimestral 
ou semestral. 

2- Cada instituis:ao de credito adop
tara as providencias que considerar neces
sarias para verificar que o credito conse
dido e aplicado em inteira concordancia 
com as disposis:Qes desta portaria. 

3 - Quando se verifique que a quan
tia mutuada teve aplicas;ao diferente da 
prevista na lei e no contrato, o empres· 
timo vence-se imediatamente, tornando-se 
exigivel o montante em divida e cessado 
todas as regalias previstas na lei. 

4 - Os limites fixados na alinea b) do 
anterior n.• I valem apenas para cada 
conta de dep6sito de poupans:a-credito, 
podendo no entanlo o emigrante ser titu
lar de mais de uma conta e beneficiando 
cada uma delas do regime consignado no 
Decreto-Lei n.• 540/ 76. 

5 - 0 montante do emprestimo, acres
cido de todo o saldo da mencionada conta 
especial de dep6sito, deve ser utilizado, 
pela sua totalidade, no pagamento dos 
im6veis adquiridos ou construidos, das 
benfeitorias neles efectuadas ou ainda do 
investimento realizado. 

4."- I - E sempre obrigat6ria, ainda 
que nao haja recurso ao credito, a aber
tura da conta de poupans:a-c~edito. 

2 - A referida conta especial sera ex
pressa em escudos e o seu periodo de vi
gencia pode ir ate ao maximo de cinco 
anos. contados a partir da data da res
pectiva abertura . 

3 - A conta pode ser creditada duran
te cinco anos e, em qualquer momento 
deste periodo, podc ser concedido o em
prestimo referido no n." 3 ... 

4 - Nao sendo utilizado o saldo para 
o seu fim especifico, deve o mesmo ser. 
transferido, ao fim de cinco anos, para 
uma conta de dep6sito a ordem ou a 
prazo, consoante prefira o titular, cance
lando-se a conta especial de dep6sito de 
poupan~-credito. 
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5.• As contas de dep6sito de poupan~

-credito s6 podem ser creditadas: 
a) Com o contravalor em escudos de 

transferencias de moeda estrangeira efec
tuadas atraves do sistema bancario; 

b) Com o contravalor em escudos de 
notas estrangeiras e outros meios de pa
gamento sobre o exterior de que o rcs
pectivo titular scja portador ou que tenha 
remetido a procurador seu; 

c) Com escudos transferidos de contas 
de dep6sito abenas em institui~ de cre
dito portuguesas, mediante prova de que 
csses escudos tiveram origem em transfe
fl:ncias do exterior, efectuadas a partir 
da data de entrada em vigor da Lei n. • 
21-B/77; 

d) Com a transferencia da totalidade 
ou parte do saldo de contas de dep6sito 
de emigrantes em moeda estrangcira; 

c) Com os juros vencidos e a pagar 
pclo depositflrio. 

6.•- I - Os titulares de contas de de
p6sito de poupan~-crMito pndem autori
zar que residentes em terri > nacional 
movimentem tais contas n:. condi~oes e 
dentro dos montantes que cstabele~am, 

scm prejuizo dos condicionantes que es· 
tiveram legalmente determinadas. Cons
titui documento adequado uma procura
~o passada pelo titular da conta, em que 
este especifique os poderes que prctende 
delegar. 

2- Semprc que a delega~o de pode
res seja feita a favor dos conjugcs. pais, 
filhos ou irmaos, pode essa delega~o 
constar dos documentos relativos a aber· 
tura da conta de dep6sito. 

7.• Durante o periodo de vigcncia do 
dep6sito de poupan~a-credito podem ser 
livrcmente efectuados levantamentos de 
fundos. pelo que para este tipo de dep6-
sito nao e permitida a emissao de pro
miss6rias. 

8.•- I - Os dep6sitos de poupan~
·Credito vencem juros a taxa atribuida 
aos dep6sitos a prazo de cento c oitenta 
dias. que serao contados ao semestre e 
capitalizados na pr6pria conta. 

2 - Por cada periodo complcto de um 
ano e um dia em que a conta nao re
giste levantamentos creditar-sc-fl um pre
mio correspondente ao diferencial da taxa 
de juro para os dep6sitos a prazo de mais 
de um ano. 

3- Se ao abrigo de uma conta de de
p6sito de poupan~-credito for concedido 
credito nos tcrmos desta portaria, a refe
rida conta sern cancelada a partir da ou
torga da respectiva escritura ou acto pa· 
ralelo. 

9." - I - As institui~oes mutuantes se
riio reembolsadas pelo Estado do diferen-

cia! entre o montan te de juros cobrados e 
o que da aplica~ao da taxa vigente no 
mercaclo para opera~oes hipotecarias. 

2 - Para o efeito do disposto no nu
mero anterior, as institui~oes de credito 
devem contabilizar os juros periodica
mente e debita-los ao mutuario nas datas 
previstas para amortiza~iio. Devem ainda 
remeter, tambem periodicamente, a enti
dade encarregada do reembolso mencio
nada no n.• I rela~o dos creditos conce
didos c respectivos juros conbrados. 

3 - 0 Banco de Portugal difundira as 
instru~oes necessarias a indica~o da enti
dade atras referida c. bem assim, a con. 
venientc satisfa~o pclas institui~oes de 
credito da obriga~o. tambem mensiona
da. de rclaciona~o c de todos os demais 
procedimentos que repute indisepensAveis 
a uniformiza~ao de creditos e de actua~o 
por parte das institui~oes de credito. 

10." Os notarios, conservadores c ou
ros funcionarios que intervenham em ac
to~ rclacionados com a concessiio de cre
dito e a transac~o de im6veis regulados 
neste diploma podem e)(igir dos interes
sados. com vista a fundamentarem a niio 
transcri~iio do instrumento de amortiza
~ao, nos termos do artigo 9." do Decrcto
-Lci n.• 540/ 76, declara~iio em que a ins
titui~o mutuante confirme autenticamcn
tc traar-se de emprestimo ou aqui~i~o 
efectuada nos termos do mencionado de
crcto-lci. 

II." - I - Sao rcvogadas as Portarias 
n.'" 718/ 76 e 413/78. respectivamentc de 
27 de Novembro e 27 de J ulho. 

2 - Mantem-se. porem. as instru~oes 

ja emanadas pelo Banco de Portugal em 
tudo o que niio contrariem o disposto no 
presente diploma. 

CIRCULARES 
DO CONSULADO-GERAL 

DE PORTUGAL 
EM OSNABROCK (RFA) 
Publicamos a seguir um conjunto de 

circulares elaboradas pelos Servi~s So
ciais do Consulado-Geral de Portugal em 
Osnabruck e que forncccm divcrsas infor
ma~oes praticas destinadas aos nossos lei
torcs residentes na Republica Federal da 
Alemanha. 

NOVAS LEIS SOBRE 
A PROTECCAO DA M ULHER 

NA MATERNIDADE 
Todas as mulheres que cstao em rela

~o de trabalho e se encontram abrangi-

das pela lei de protec~o a maternidade 3 
t~m direito, alem das 6 semanas antes e 
das 8 semanas (12 semanas em caso de 
parto prematuro ou de gemeos) ap6s o 
parto, a FaRIAS DE MATERNIDADE 
ATE AO DIAl EM QUE 0 FILHO COM- J 
PLETAR 6 MESES. C,...l 

As mulheres que estejam a rcceber 
subsidio de dcsemprego (Arbeitslosen- ~ 1 
geld) ou auxllio de descmprego (Arbeits-~ 
losenhilfe) tllm direito as ferias de mater
nidade, sem perdcrem o tempo de presta-
~oes ainda a receber. ,. 

A MULHER QUE PRETENDE GO-
ZAR AS FaRIAS DE MATERNIDADE. J 
TERA QUE REQUER~-LAS A ENTI- ~ I 
DADE PATRONAL 0 MAIS TARDAR __, 
4 SEMANAS APOS 0 PARTO: sc a mu- * J 
lher pretender voltar ao trabalho antes de • ~ 
tt:rminddo o tempo das ferias, a entidade 
patronal tera que concordar. t" 

Para continuar a receber o subsidio ~ 
de maternidade durante as ferias de ma- ~ 
ternidade. A MULHER TERA QUE 0 1-~ 
RIGIR UM REQUERIMENTO A RES. 
PEcriVA CAIXA DE DOEN<;A. A CAI-
XA que ja tiver pago o subsidio durante C J 
o periodo de protec~ao, CONTINUA A 0"-J 
PAGAR 0 MESMO SUBSfDIO, QUE 
IMPORT A EM OM 3.50 NO MINIMO, ' I 
E OM 25.00. NO MAXIMO, POR DIA, ' I 
correspondente ao vencimcnto liquido me-
dio auferido nas 13 semanas anteriores ' J 
ao periodo de protec~ao. ~ 

A entidadc patronal que liver pago 
um suplemento durante o pcriodo de pro- ,. 
tec~o. devido a um vencimento medio '
~upcrior a OM 25.00 por dia. deixa de 
pagar tal suplemento durante as ferias de ~ I 
maternidade. ' 

0 SUBSIDIO DE MATERNIDADE 
ESTA ISENTO DE CONTRIBUl<;oES G'""' 
PARA A SEGURAN<;A SOCIAL. 

A mulher que gozar as ferias de ma- ,. 
ternidade ter{l ou nao direito ao subsidio • 
de natal , e semelhantes, conforme o con
trato tarifario de cada empresa. 

A mulhcr que cxercer uma actividade (' 
remunerada durante as fcrias de materni- ' 
dade pcrde o direito ao subsidio. '- • 

A MULHER QUE GOZAR AS FE- .. 
RJAS DE MATERN !DADE ESTA PRO- er"' 
TEGIDA CONTRA 0 DESPEDIMENTO ¥ 
ATe 2 MESES AP()S 0 FIM DESSAS 
FeRIAS. Eta pr6pria podera despcdir-se, 
observando o prazo de um mcs antes do Qlr 
fim das ferias de maternidade, a nao scr 
que exista um prazo mais Curto estabele- r 
cido por lei ou por contrato. 

Se a cntidade patronal o exigir, a mu
lhcr tera que comunicar, o mais tardar 
4 scmanas ap6s o come~ das ferias de 



matemidade, se pretende continuar a tra
tA balhar ap6s o fim dessas f~rias. 

A entidade patronal tern o direito de 
!'"~ reduzir as ferias normais da mulher por 

' 1/12 do tempo das Urias anuais para 
• cada mes completo de ferias de materJ 
.....,e nidade 

.. __ .., 

~ 

CONTRATOS DE CDMPRAS 
A PRESTACOES 

A Lei que regula as compras a presta-
- "0 ~oes, de I de Outubro de 1974, oferece a 
.. ., possibilidade de rescindir o contrato de 

J compra, mesmo que ja tenha sido assi
...., nado, desde que tal se fa~ dentro do 

,.,.-~ prazo de uma scmana. Niio se toma neces
sario dar qualquer justifica~o. Basta par

_., ticipar a desistencia, que devern ser feita 
._, por eserito, em carta registada dirigida l't 
~ firma ou ao vendedor. 0 recibo de registo 
~~ devern ser guardado. 

' Exemplo: Se um contrato de compra 
foi efectuado numa quarta-feira, podern 

, ~ desistir dele ate l't quarta-fcira da semana 
,..e seguinte, inclusive. Se o contra to tiver sido 

concluido num sabado ou domingo, o pra
}zo s6 expira na segunda-feira subsequente. 

0 contrato de compra ~ rescindivel , 
;-' independentemente do local em que foi 
...,_! efectuado: l't porta de casa, no supermer

cado, no estabclecimento, etc. 
r :e Quando se desiste de um contrato de 
• A compra dentro do prazo estabelecido, o 

vendedor niio podera exigir o pre~o do 
• .. artigo nem tlio pouco se fica obrigado a 
._t ficar com o artigo encomendado. No caso 

de jfl terem sido efectuados pagamentos, 
.~ podem estes ser reivindicados. Os artigos 

em poder do comprador deverlio ser res
tituidos, sem que tenha de pagar qual

" :j quer desvaloriza~o. 
~ Exemplo: Comprou-se uma maquina 

de escrever a presta~oes e ~·tilizou-se du
rane 4 dias. A mflquina e tida como usa
da. Se se rescindir o contrato no prazo 

:..,; de uma semana, nao e necessflrio pagar-se 
'41 a desvaloriza~o. Niio obstante, poder ser 

exigida pelo vendedor uma importancia 
correspondente ao valor do seu aluguer. 

Todo o contrato de oompra deveri ser 
~ regidido por cscrito e conter o seguinte: 

... 
1.) Indica~oes sobre o di rei to de re

voga~o e desistcncia. Deverfl coo
ter duas assinaturas: a primeira 
no fim do texto do contrato e a 
segunda por baixo das indica~es 
do direito de desistcncia. Se as 
indica~oes faltarem, poder-se-fl 
rescindir o contrato, mcsmo ap6s 
ter decorrido o prazo de uma 
semana; 

2.) 0 pre~ do pagamento a pronto; 

3.) 0 pr~o do pagamento a presta· 
~es; 

4.) 0 montante de cada presta~o; 
5.) Os juros anuais. 
Observa~oes: 
I) Sempre que se fa~ urn contrato de 

compra, o comprador tern o direito de pe
dir ao vendedor uma c6pia do contrato. 

2) T udo isto vale igualmente para as 
assinaturas de jomais e revistas. Os exem
plares recebidos ap6s a desistencia do con
trato devedio ser convenientemente guar
dados, pois poderiio vir a ser exigidos 
pelo vendedor . 

AUTORIZACiO DE TRABALHO 
PAR4 FAMILIARES 

DE TRABALHADORES 
ESTRANGEIROS 

Entrou em vigor, a partir de I de 
Abril de 1979, o novo regulamento que 
contem as disposi~oes para a concessao 
de uma autoriza~o de trabalho a {ami-
liares: 

CON lUGES 

Para uma primeira ocupa~o em ra
mos com especial falta de miio-de-obra. 
como sejam indUstria de conservas e pei
xe, indUstria hoteleira e gastronomia, a 
autoriza~o pode ser concedida a c6nju
ges que residam legal e ininterruptamente 
ha mais de 4 anos na Republica Federal 
da Alemanha, desde que nao se encon
trem cidadaos alemiies ou do Mercado 
Comum que possam preencher os respec
tivos lugares de trabalho. Em casos ex
cepcionais, isto e, em regioes onde haja 
um grande excesso de lugares de trabalho. 
a autoriza~o de trabalho pode ser con
cedida logo ap6s 3 anos de residcncia 
legal. 

FILHOS 

Aos filhos que se juntaram aos pais 
antes de terem completado os 18 anos de 
idade, pode ser concedida a primeira au
toriza~o de trabalho ap6s 2 aoos de re
sidencia legal e ininterrupta na Republica 
Federal da Alemanha. Os jovens que fre
quentaram com regularidade e ate ao fim 
cursos especiais de recupera~o escolar, 
oficializados e reconhecidos pela Reparti
~o de Trabalho, ou concluiram o exame 
final escolar alemiio (Hauptschulabsch
luss) nao necessitam esperar pelos 2 anos. 
0 mesmo vale para quem tenha feito na 
R.F .A. urn exame equiparado ou de nivel 
mais elevado. 

AVISO: Os filhos que entraram na Re
publica Federal da Alemanha com idade 

superior a 18 anos s6 podem conseguir 
autoriza~o de estadia para efeitos de 
prosseguimento dos estudos em universi
dades ou escolas superiores. 

AUMENTO NA ~NDA 
DE HABITACAO 

Para que um aumento de reoda seja 
considcrado v{l.lido, toma-se necessario 
que o inquilino de o seu consentimento. 
0 senhorio pode obrigar o inquilino a 
aceitar o aumento, se forem preencbidas 
as condi~oes scguintes: 

I ) Nao ter a rcnda-base (Grundmiete) 
sofrido altera~o hfl pelo menos urn ano; 

2) Nao ser a nova renda superior lis 
rcndas de habita~ao equiparadas da mes
ma zona. 

0 aviso da subida da renda deverfl ser 
apresentado por escrito. 0 senhorio tern 
que justificar o aumento, a fim de dar ao 
inquilino a possibilidade de verificar se 
ele e justificado. 

0 senhoria pode justificar a subida 
da renda, servindo-se para tal : 

I) De uma tabela de rendas elaborada 
pela Climara ou por urna entidade que 
disso se ocupa; 

2) Do rclat6rio de urn perito; 
3) lndicando 3 habita~ semelhantes 

que nao pertencem ao pr6prio senborio. 

0 inquilino tem dois meses para peoSiu 
e decidir 

Ap6s a notifica~o do aumento da ren
da ,cxiste um prazo de 2 meses (sem con
tar o mes em que a carta deu entrada) 
para sc verificar se o senhorio observou 
as prescri~oes legais. Expirado o prazo, se 
o inquilino niio concordou com o au
menlo, o senhorio pode, nos dois meses 
subscquentes, apresentar queixa em tribu
nal a fim de obrigar o inquilino a dar o 
seu acordo. Nao recorrendo ao Tribunal 
dentro do prazo estabelecido, o senhorio 
s6 poderfl exigir novo aumento decorridos 
nove meses. 

Sc o inquilino concordou com a su
bida da renda ou a isso foi obrigado por 
decisao judicial. a nova renda s6 entra em 
vigor a partir do quarto mes ap6s a re
ce~o da carta-aviso. 

Se o inquilino resolve desistir do con
trato de arrendamento por razoes do au
menlo da renda, pode faze-lo at~ ao fim 
do segundo mes, comunicando ao senho
rio que deixarfl a casa no fim do quarto 
mcs. Um exemplo: Recebe o inquilino 
uma carla em 24.1.79 a comunicar um au· 
mento de renda, poderfl dissolver o con· 
trato de arrendamento ate 31.3.79, decla
rando que deixarfl a casa em 31.5.79. Se 
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o inqui lino dcsisti u do contrato, ja niio 
fica obrigado a pagar a nova renda. 

NOTE: a posslvcl verificar-se um au
menlo da rcnda mesmo scm o consenti
mcnto do inquilino se houvcr uma altc
ra~o nas despesas complcmentarcs (por 
cxemplo: pre~ da agua) ou uma modcr
niza~o da habita~o a cargo do senhorio. 

Tratando-se de moderniza~o da habi
ta~o. o aumcnto niio podcra ultrapassar 
14% da rcnda. Os custos de repara~iio c 
renova~iio niio sao considerados despcsas 
de modcrniza~iio. Nesse caso, nao pode 
ser pedida a compensa~o dos mesmos. 

REEMBOLSO_ 
DE CONTRIBUICOES 

EFECTUADAS _ 
PARA 0 SEGURQ. ALEMAO 

DE PENSOES 
A pcdido do intercssado o rccmbolso 

e conccdido desde que: 
a) Se cncontre fora do territ6rio da Re

publica Federal da Alemanba; 
b) Tcnha decorrido um periodo de dois 

anos ap6s o ultimo desconto para a sc
guran~ alcmii na data em que apresenta 
o rcquerimcnto. 

Se em 19 de Outubro de 1972, num 
pcrlodo de 10 anos, ja tinha dcscontado 
pelo menos 60 meses, nao se torna neccs
sario espcrar os dois anos acima mencio
nados. Pode requerer o reembolso em 
qualqucr altura, desde que tenha deixado 

de pagar con tribui~iies para a scguran~a 

socia\ alemii. 
E"\ caso de falecimcnto, a viuva tem 

dircito a pedir o recmbolso das contri
bui~oes, se o tempo de seguro do falccido 
na Alcmanha foi inferior a 60 mcses. 
Ncstcs casos. o reembolso podc ser pc
dido a partir da data do falecimcnto. 

Se tivcr sido conccdida uma presta
¢-io regulamentar por conta do scguro le
gal de pcnsiies (por excmplo: um !rata
menlo medico especial, uma cura, etc.), s6 
serao reembolsadas as contribui~ocs pa
gas a partir da data em que tcrminou 
essa presta~o. 

Podera requerer o rccmbolso indepen
dentemente dos anos de descontos cfectua
dos na Republica Federal da Alemanha. 

COMO PROCEDER NA ALEMAN HA 
para efeitos do reembolso: 

a) Devera pedir os impressos PORT 17 
c PORT 5 para a devolu~iio (Beitragsers
tattung) no «Versicherungsaml» da sua 
{)rca de residencia; 

b) Devera preencher os, imprcssos. 
Aconselha-se que pe~a ao funcinftrio ale
mao que 0 atendeu para verificar se es
laO bern preenchidos. Depois leva-los-a 
para Portugal. 

COMO PROCEDER EM PORTUGAL: 

Devera dirigir-se fl CAIXA CEN
TRAL DE SEGURANCA SOCIAL DOS 

.. 
~ ._ 
~ 

e-... 
e.. 
~ . 

~ 
T RABALHADORES MIGRANTES em & 
Lisboa, Rua da Junqueira n.• 11 2, ficando ~ 
este organismo encarregado de enviar a 'It 
documenta~o para as respectivas entida- _. . • 
des alemiis. 

Ter.i de rcconheccr a sua assinatura C 
nos impressos acima indicados, provando e--
a sua residencia em Portugal. E conve-• 
niente apresentar igualmente um documen-~ 
to comprovativo da baixa da residencia • 
na Republica Federal da Alemanha (Ab- ... • 
meldung). ~ 

Nao deverfl igualmente csqu~cer-se de e
apresentar toda~ as «Rentenverstcherungs
nachweise» a fim de niio atrasar 0 pro· e 
cesso. 

NOTE: 

Niio existe um prazo limite para apre- ! 
senta~o do pcdido. Portanto, NA.O DEVE 
PRECTPTTAR-SE, tera toda a convenien- ' 
cia em esclarecer-se devidamente quanto ~ 
a') vantagens e desvantagens de receber 
os descontos efcctuados, para EVITAR A ~
PE RDA de posslvcis PENSOES F UTU- e 
RAS. E isto porquc, com o reembolso, 
PERDE TODOS OS DIREITOS a segu- (
ran~ social alema. Oeste modo, nem o ~
interessado nem os seus familiares pode-
riio, mais tarde, habilitar-se a uma PEN- { •. 
SA.O ALEMA. de invalidez, de velhice ou "
dt" sobrevivencia. 

CODIGO POSTAL 
melo c:amlnho andado 

.. ... 
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~ CONVENciO ri:D 
E LUSO-SUECA ~ 
~DE SEGURlM~l SOC\ll 

A cCooveo~ de Seguran~ Social entre a Repu
blica Portuguesa e o Rei no da Suecia.:t - que deveri 
entrar proxima mente em vigor - foi assinada em Lisboa 37 
em 25 de Outubro do ano lraosacto. 

Tendo em coota a importincia de tal cooveoio para 
a comunidade pOrtuguesa residente na Suecia, decidimos 
publicar neste numero os textos iotegrais da referida 
Conven~o e do rcspectivo Acordo Administrativo 
igualmeote assinado em Lisboa, na mesma data - , que 
foram ioseridos no c Diario da Rcpublica:t (I Strie) de 
13;7/79, no Ambito do Decreto n.• 66/79, de 13 de lulbo, 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros (Seaetaria de 
Estado dos NegOcios Estrangeiros e da Emigra~). 

s...:e 

CONVENCAO 
DE SEGURANCA, SOCIAL 

ENTRE A R~PUBLICA 
PORTUGUESA 

E 0 REINO DA SUECIA 
TfiULO I 

Disposi~es gerais 

Artigo J.• 

J I - Para efeitos do disposto nesta Con-
.~ ven~ao: 

~
A I) «Portugal» significa a Republica 

Portuguesa e «Suecia» o Reino da Suecia; 
~ 2) cLcgisla~o» significa as leis, de

J-C cretos e regulamentos em vigor, conforme 
1_..:, especificado no artigo 2.•; 
~ 3) «Autoridade competentc» significa 
f o Govcrno ou a autoridade designada pe

lo Governo; 
~ 4) «lnstitui~ao de seguro» significa o 

organismo ou a autoridadc responsavel 
pela aplica~ao da legisla~o (ou por uma 
parte dela, conforme especificado no ar
tigo 2.•); 

[
'-4 5) dnstitui~o de seguro competente» 

-""' significa o organismo de seguro que e 
competcnte nos termos da legisla~ao apli
cflvel; 

6) «Organismo de l iga~iio» significa o 
organismo competente para efeitos de li
ga~o e informa~o entre as institui~es 

4 de seguro das duas Partes Contratantes, 
com vista a simplificar a aplica~o desta 
Conven~o. bern como de informa~o das 
pessoas que podem invocar direitos e obri
ga~oes ao abrigo da Conven~ao; 

7) «Familiar» significa um membro 
de familia segundo a legisla~iio da Parte 
Contratante em cujo territ6rio a institui
~o tern a sua sede c a cargo da qual as 
presta~s sao concedidas; 

8) «Perlodos de seguro» significam os 
perlodos de contribui~iio, de emprego ou 
outros reconhecidos como perlodos de se
guro ou periodos comparoveis pela legis
la~o sob a qual Coram cumpridos incluin
do os anos civis tornados em conta para 
efeitos de pontua~o da pensao. nos ter
mos do regime sueca de seguran~a social, 
com vista a pensiio suplementar baseada 
no emprego ou noutra actividade econ6-
mica durante o ano em referencia ou 
numa parte dele: 

9) «Presta~o pecuniflria», cpeosao», 
canuidade» ou «indemniza~o» signifi
cam uma presta~o pecuniAria. pensao, 
anuidade ou uma indemniza~o. nos ter
mos da legisla~o aplicflvel, incluindo to
das as parcelas financiadas pelos fundos 
publicos, assim como todos os aumentos 
e suplementos. 

2- Outros termos usados nesta Con
ven~o terao o significado que lhes e atri
buido pela legisla~o aplicflvel. 

Artigo 2.• 

I - A Conven~o e aplicAvel: 

A) Em rela~o a Portugal, as legisla
~Ocs sobre: 

a) 0 regime geral de previdencia e 
abono de familia relativo a doen~. ma
ternidade, invalidez, velhice. sobreviven
cia, abono de familia I! presta~oes com
plcmentares; 

b) Os regimes espcciais de previden
cia ou abono de familia: 

c) A pensao social: 
d) Os acidentes de trabalho c doen~s 

profissionais: 
e) As presta~oes de desemprego. 

B) Em rela~o a Suecia, as legisla~oes 
sobre: 

a) Seguro de doen~ e presta~oes por 
ocasiiio do nascimento e por assistencia 
a crian~s; 

b) Pensiio bflsica; 
c) Pensao suplementar; 
d) Abono de familia por descendentes; 
e) Seguro de acidentes de trabalho e 

doen~s profissionais; 
r) Seguro e presta~s de assistencia 

no desemprego. 

2 - A Conven~ao aplicar-se-fl, igual
mente. as legislat;oes que codifiquem, al
terem ou completem as legisla~oes espe
cificadas no n.• I deste artigo, salvo indi
ca~o em contrArio. nos termos do n.• 4, 

3 - A Conven~o s6 podero aplicar-se 
a legisla~iio realtiva a um novo regime 
ou a um novo ramo de seguran~ social 
que niio os mencionados no n.• I deste 
artigo, se tal for acordado entre as Partes 
Contratantes. 

4 - A Conven~o niio se aplicarA a 
legisla~o que torne extensivas as legis
la~oes especificadas no n.• I deste artigo 
a novas categorias de beneficiArios, se a 
autoridadcs competcnte do Estado respec
tivo, no prazo de tres mcscs a contar da 
data da publicat;ao oficial da nova legisla
~iio, notificar a autoridade competentes 
do outro Estado de que a Conven~o nao 
abrange esta legisla~iio. 

Artigo J.• 

Salvo disposi,.ao em contrArio, a Con
vcn~o aplica-se aos nacionais das Partes 
Contratantes. as pessoas que cstiio ou es
tivcram abrangidas pela legisla~o de uma 
das Partes Contratantcs e ainda aquelas 
cujos direitos sao atribuldos em fun~o 
dos nacionais e pessoas acima mencio
nadas. 

Artigo 4.• 

Salvo disposi~o em contrflrio desta 
Conven~ao, as pessoas a seguir menciona
nadas que residam no territ6rio de uma 
Parte Contratante sao equiparadas aos 
rcspectivos nacionais para efeitos de apli
ca~o da legisla~o dessa Parte: 
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a) Nacionais da outra Parte Contra
tante; 

b) Refugiados e apAtridas no sentido 
da Convcn~ao Rclativa ao Estatuto dos 
Refugiados, de 28 de Julho de 1951, e do 
Protocolo da mesma Conven~o ,de 31 de 
Janeiro de 1967, bern como a Conven~o 
Relativa ao Estatuto dos ApAtridas, de 
28 de Setembro de 1954; 

c) Outras pcssoas cujos direitos sao 
atribuidos em funcao de urn nacional de 
uma Parte Contratante ou de urn refu
giado ou apatrida referido neste artigo. 

Artigo 5.• 

Salvo disposicao em contrArio desta 
Conven~o. as pensoes e outras presta
¢es pecuniArias. excepto as presta~es 

em ca~o de desemprego, nao podem ser 
redu~idas, modificadas, suspensas ou su
primidas, pelo facto de o bcneficiario 
residir no territ6rio da outra Parte Con
tratante. 

Artigo 6.• 

Salvo disposi~o em contrArio desta 
Conven~ao, as presta9oes devidas por uma 
das Partes Contratantes serao pagas aos 
nacionais da outra Parte que residam num 
terceiro Estado nas mesmas eondi9oes e 
na mesma medida que aos nacionais da 
primeira Parte Contratante, residentes na
quele terceiro Estado. 

TITULO If 

Disposi~oes relativas il legisla~o 

aplicavel 

Artigo 7.• 

Salvo o disposto nos artigos 8.• e 9.•, 
as pessoas abrangidas por esta Conven~o 
ficam sujeitas: 

I) A legisla~o portugucsa. se residi
rem ou exerccrem uma actividadc em Por
tugal 

2) A legisla~ao sueca, se residirem na 
Suecia ou. pclo que respcita ao seguro 

de acidentes de trabalho, se se tratar de 
pessoas empregadas na Suecia. 

Artigo 8.• 

I - Se urna pessoa empregada no ter
rit6rio de uma Parte Contratante for des
tacada pela entidade paronal para o tcr
rit6rio da outra Parte a fim de exercer 
uma actividade por conta da mesma enti
dade patronal, continuara sujeita a legis
la~ao da primeira Parte durante os pri
meiros vinte e quatro mescs ap6s a 
desloca~o. como se estivcssc ainda em
pregada no territ6rio desta ultima Parte. 

2- Os trabalhadores de empresas de 
caminho de ferro , rodoviarias ou acreas 
que exer93m actividade no territ6rio das 
partes Contratantes ficarao sujeitos a le
gisla~o da Parte em cujo territ6rio a em
prcsa tern a sede. Se. contudo. o trabalha
dor residir no territ6rio da outra Parte 
Contratante .ser-lhea aplicada a legisla-
9iio desla ultima Parte. 

3 - A legisla9iio da Parte Contratantc, 
cuja bandeira o navio arvora, aplicar
·se-A em rela9iio a tripula9iio e a outras 
pessoas empregadas permanentemente no 
navio. Se uma pcssoa estiver cmpregada 
na carga. descarga. repara9iio ou vigiltm
cia a bordo de urn navio que arvore a 
bandeira de uma Parte Contratante du
rante a estadia do mesmo no territ6rio 
da outra Parte. a legisla9a0 desta ultima 
aplicar-se-a a referida pessoa. 

4- Urn trabalhador que esteja SUJCtlO 

a legisla9iio sueca. ao abrigo do disposto 
neste artigo ,sera. para esse efeito, consi
derado residente na Suecia. 

Artigo 9.• 

I - A Conven9iio de Viena sobre Rela
¢es Diplomaticas e a Conven~o de Vie
na sobre Rela9oes Consulares aplicam-se 
aos representantes di plomaticos e consu
lares de carreira. ao pessoal administra
tivo e tecnicos das missoes diplomAticas 
missoes consulares dirigidas por consules 
de carreira e tambem ao mesmbros do 
pessoal de servi90 nas missoes diplomil
ticas e consulares. bern como ao pcssoal 
domcstico que esteja ao servi90 dos re
prcsentantes diplomaticos. consules de car
reira e membros de consulados dirigidos 
por consules de carreira, na medida em 
que estejam abrangidos por aquelas con
ven~oes. 

2- 0 disposto no n." I do artigo 8.• 
aplica-se a outros funcionarios govema
mentais. nao incluidos no n.• I dcste ar
tigo, quando estejam destacados no tcrri
t6rio da outra Parte contratantc. 

Artigo 10.• 

As autoridades competentes das 
duas Partes Contratantes podem acordar, 
a pedido conjunto da entidade patronal 
e do trabalhador ou a pedido de urn tra
balhador indepcndente .na isen9iio das dis
posi9ocs previstas nos artigos 7.• a 9.•, 
no rcfcrcnte a dcterminadas pessoas ou a 
catcgorias de pcssoas. Independentemente 
do pcdido, as autoridades competentes po
dcm acordar em tal isen9iio, ap6s consul
tarem os intercssados. 

2 - 0 disposto no n.• 4 do artigo s.• 
aplica-sc, mutais mutadis, aos casos refe
ridos ncste artigo. 

TlTULO 111 

Oisposi~oes especiais 

CAPITULO J.• 

Doen93, maternidade e parto 

Artigo 11." 

& ... -. ,__ 
e-
e. 
e 

e-
~
• 

Se uma pessoa tiver cumprido perio
dos de seguro ao abrigo da legisla9iio das ~ 
duas Partes Contratantcs, estes periodos 
podem totalizar-se para cfeitos de aquisi- .. 
~o do direito a presta9oes, desde que • 
nao sc sobreponham. 

Artigo 12.• 

1 - Uma pcssoa que rcsida no territo
rio de uma parte Contratante e que. ao 
abrigo da legisla~ao da mesma Parte, te
nha direito a prcs1a9oes medicas podera, 
durante uma estada temporaria no terri
t6rio da outra Parte, receber presta¢es 
mCdicas se. em virtudc do scu estado, de
las neccssitar imcdiatamente. 

2- As presta~oes sao concedidas, nos 
tcrmos da legisla9iio aplicavel. as insti
tui9oes de seguro do Iugar de estada tern. 
poraria do BeneficiArio. 

Artigo 13.• 

Aos famihares de uma pessoa que 
rcsida no tcrritorio de uma Parte Con
tratante c que esteja abrangida pela le
gisla9iio desta Parte, sc rcsidirem no ter
ritorio da outra Parte Contratante, siio
-lhc concedidas presta¢es mMicas nos 
termos da lcgisla~ao aplicavel pela ins
titui9ao de seguro do Iugar de residt!ncia. 



E 
~ 0 titular de :::o~:~:o ao abrigo da 
~ legisla9ao das duas Partes Contratantes 

ou ao abrigo da legisla~o de uma delas 
tern direito as presta90es medicas para Si 
pr6prio e para os seus familiares, nos 
termos da legisla~o da Parte Contra-

.:; tante em cujo territ6rio residem. 
As prestas;oes serao concedidas pela 

institui~o de seguro do Iugar de resi
..., dencia. 

~ 
CAPITULO 2.• 

Velhice, iovaUdez e sobreviveocia 

Aplica9ii0 da legisla~o portuguesa 

~ "t Artigo 15.• 

· ·~ Quando tiverem sido cumpridos, nos 
: -. termos da legisla9ao das duas Partes Con-

tratantes, os periodos de seguro serao to
,_~ talizados, se necessiuio, para efeitos de 

aquisi~o do direito a presta9oes ao abri
~ go da legislayao portuguesa, desde que 

·""¢ niio se sobreponham. 

:-~ • Artigo 16.• 

:·' .. -Quando houver dlfeJto a uma pensao 
~ • de invalidez, velhice ou sobrevivencia sem 
I~ ser por aplica~o do artigo 15.•. a insti
l tui~o portuguesa competente calcula di-

~
-~ recta e exclusivamente, em conformidade 
~ com a pr6pria legis!ayao, o montante da 

presta9ao que corresponde aos periodos 

I 
~ de seguro ou equivalentes a tomar em 

1 

··; conta, nos termos da pesma legisla~o. 

l.-. ~..., Artigo 17.• 
r 
~ Quando uma pessoa preenche as con
r· ; di~ocs exigidas pela legisla~ao portuguesa 

para ter direito a uma pensiio de invali· 
dez, velhice ou sobrevivencia, somente 

~ atraves da totaliza9ao prevista no artigo 
15.• a institui~o portuguesa competente 

~ calcula o montante da presta~o a que o 
~ beneficiario tern direito, exclusivamente 

com base nos periodos de seguro ou equi
~ valentes cumpridos nos termos da lcgisla
~o portuguesa aplicavel. 

Artigo 18.• 

Para efeitos dos artigos 15.• e 17.•, a 
institui9iio portuguesa competente deve ter 
em conta as seguintes regras: 

I) Os periodos de seguro cumpridos ao 
abrigo do regime de seguro da pensao 
suplementar sueca e os anos de residencia 

anteriores a 1960, durante os quais o in
teressado tenha tido rendimentos colecta
dos pelo imposto nacional sobre o rendi
mento, devem ser considerados como pe
riodos de seguro cumpridos ao abrigo da 
legisla~o sueca. 

2) Em aplica~o do artigo 15.•, os pe
riodos de seguro suecos devem ser torna
dos em conta mesmo se niio forem consi
derados como periodos de seguro a legis
la~o portuguesa . 

Artigo 19.• 

Quando a soma das presta9oes a con
ceder pelas instituiy5es competentes das 
duas Partes Contratantes for inferior ao 
montante minimo estabelecido pela lcgis
la~ao portuguesa, o interessado que resida 
em Portugal tern direito a urn comple
mento igual a diferen~, a suportar pela 
institui9iio portuguesa competente. 

Aplica~o da legisla9ao sueca 

Artigo 20.• 

I - Ao abrigo desta Conveo~o, as 
pensoes basicas serao pagas, exclusiva
mente, nos termos da legislayiio sueca, 
em conformidade com o disposto nos ar
tigos 21.• a 23.•. 

2 - Para efeitos do calculo da pensiio 
basica e presta9oes suplementares, as pen
sees portuguesas seriio equiparadas as 
pensoes suecas. 

Artigo 21.• 

I - Urn nacional portugues que resida 
na Suecia tern direito a pensiio basica nas 
mesmas condi9oes e montante que urn 
nacional sueco, bern como as mesmas 
prestay5es suplementares: 

a) Na modalidade de pensao de velhi
cc, se tiver residido na Suecia durante, 
pelo menos, os ultimos cinco anos, perfa
zendo urn total de, pelo menos, dez anos 
ap6s os 16 anos de idade; 

b) Na modalidade de pensiio de inva
lidez. se: 

\ 
aa) Tiver residido na Suecia durante, 

pelo menos, os ultimos cinco anos. ou; 
bb) D urante a sua residencia na Sue

cia tiver tido a possibilidade de eslar em
pregado, sem interrup~o, durante, pelo 
menos, urn ano; 

te, pelo menos, cinco anos e o sobrevi
vente residir na Suecia a data do faleci
mento, ou; 

bb) Se o sobrevivente tiver residido na 
Suecia durante, pelo menos, os ultimos 
cinco anos e o sobrevivente ou o falecido 
residiam na Suecia a data da falecimento. 

2- A pensao de invalidez ou a pen
sao de viuva a que urn bcneficiario tenha 
direito nos termos do n.• I deste artigo 
sera automaticamente substituida por uma 
pensao de velhice quando o mesmo atin· 
gir a idade geral de reforma. 

3 - A a linea b) do n.• I deste artigo 
aplicar-se-a, mutatis mutandis, no que 
respeita ao subsidio a grandes invalidos. 

4 - 0 subsidio para tratamento de 
crian~s incapacitadas sera page ao pai 
ou a mae da crian~ , desde que aquele 
ou aquela residam na Suecia ha, pelo me· 
nos, urn ano. 

Artigo 22.• 

I -Urn nacional portugues que niio 
satisfa9a as condi9oes estabelecidas no 
artigo 21.• mas que tenha direito a pen
sao suplementar beneficia, quer resida na 
Suecia, quer no estrangeiro, salvo o dis
posto no n.• 3 deste artigo, de uma pen· 
sao basica e presta~oes suplementares com 
referencia ao numero de anos civis em 
relayiio aos quais ele ou- no caso de 
pensao de vi uva ou pensiio de 6rfaos 
o falecido tenha sido creditado para efei
tos de pontua~o de pensao nos termos 
do regime do seguro de pensao suplemen
tar. Se o interessado tiver o numero de 
pontos necessiuios para uma pensiio su
plementar total, a pensao bilsica ser-lhe-a 
paga sem qualquer redU<;iio. No case con
trario, a pensao basica sera reduzida pro
porcionalmente. 

2-A pensiio de viuva mencionada no 
n.• I dcste artigo sera automaticamente 
substituida por uma pensao de velhice 
quando a viuva atingir a idade normal de 
reforma. No caso de os periodos de se
guro cumpridos pela viuva, a titulo pes
seal, lhe conferirem direito a uma pensao 
de velhice mais elevada, a pensiio devera 
ser-lhe paga no montante mais elevado. 

3 - 0 subsidio a grandes invalidos que 
nao seja pago como suplemento da pen
sao basica, os subsidies para tratamento 
de crian~s incapacitadas ,os suplemen
tos de pensao e as prestay5es sujeitas a 

c) Na modalidade de pensiio de viuva provas de recurso apenas sao pagos en-
ou pensao de 6rfiios: quanto o beneficiario continuar a residir 

na Suecia. 
aa) Se, imediatamente antes da morte, 4 - Nos casos em que o marido e a 

o falecido tiver residido na Suecia duran- mulher tern ambos direito a uma pensiio 

39 
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bbica, se o conjunto dessas pensoes for 
inferior ti pensao que scria paga se apenas 
urn dos conjuges tivesse direito a pensao, 
a diferen~a serA acrescida as respectivas 
presta¢es. Este montante adicional serA 
proparcionalmente dividido entre as duas 
pcnsoes. 

Artigo 23.• 

I - A condi~o especificada no n.• I 
do artigo 22.• relativa ti eltistencia de urn 
direito a penslio suplementr deve ser con
siderada como tendo sido cumprida se o 
segurado ou, no que respeita a pensao de 
viuva ou penslio de 6rfiios, o falecido 
teve urn rendimento colectado pelo im
pasto nacional sobre rendimento em rela
~o a anos civis anteriores a 1960.. 

Contudo, esta regra depende de o nu
mero de tais anos pcrfazer, pelo menos, 
trl!s, adicionando-se, se necessflrio, os anos 
tornados em conta para efeitos de pan
tua~o de penslio nos termos do regime 
da pensao suplementr e tambem os perio
dos cumpridos ao abrigo do regime par
tugues do seguro de pensoes. Para tal fim, 
doze meses de seguro cumpridos ao abrigo 
do regime partugues do sgeuro de pensOes 
serlio equiparados a urn ano em rela~lio 
ao qual o rendimento tenha sido colecta
do pelo impasto nacional sobre rendi
mento. 

2 - Em aplica~o do disposto no n.• 
I do artigo 22.•, no que se refere ao cll
culo da pensao bbica ,os anos anteriores 
a 1960, em rela~o aos quais o rendimen
to tcnha sido colectado pelo impasto na
cional sobre rendimento, seriio equipara
dos aos anos tornados em conta para 
efeitos de pantua~o de pensao nos ter
mos do regime da pensiio suplementar. 

Artigo 24.• 

Para o pagamento da pensao suple
mentar aplicar-se-iio ~s seguintes regras: 

I) Relativamente a uma pessoa que 
niio seja nacional succa c para efeitos de 
pontua~o de pensao, apenas padem scr 
tornados em conta os periodos de em
prego remunerados na Suecia ou periodos 
de emprego a bordo de navios suecos; 

2) Quando os periodos de seguro tive
rem sido cumpridos ao abrigo dos regi
mes de seguro sueco de pcnslio suplemen
tar c do seguro portugucs de pensoes, tais 
periodos seriio totalizados, na medida do 
nccessflrio, com vista a aquisi~o do di
reito a pensiio suplemcntar, desde que niio 
se sobreponham. Para este efeito, doze me
ses de seguro cumpridos ao a brigo do re
gime portugues do seguro de pensoes se
riio equiparados a urn ano civil em rela
~o ao qual foram adquiridos pontos de 
pensiio; 

3) No cAiculo do montante da pensao 
suplementar apenas seriio tornados em 
conta os periodos de seguro cumpridos 
ao abrigo da legisla~o sueca: 

4) As dispasi¢es transit6rias da legis
la~o sueca relativas ao cilculo de pen
soes suplementares para pessoas nascidas 
antes de 1924 niio sao afectadas por esta 
Conven~iio. 

CAP1TULO 3.• 

Ac:i4eetes de traballlo e ~ 
,.ofi!llieMk 

Artigo 25.• 

I - 0 direito as presta~oes derivado 
de urn acidente de trabalho deve ser de
terminado em conformidade com a legis
la~o aplicavel ao beneficiArio por oca
siiio do acidente, segundo o dispasto nos 
artigos 7.• a 10.•. 

2- A indemniza~o par urn novo aci
dente de trabalho sern determinada par 
uma autoridade competente tendo em 
conta a redu~o da capacidade de traba
lho que tenha sido causada pelo novo 
acidente e em conformidade com a legis
la~o aplicavel pela referida autoridade. 

Artigo 26.• 

I - 0 direito as presta~oes derivado 
de doen~s profissionais e determinado 
em conformidade com a legisla~iio da 
Parte Contratante que era aplicavel quan
do o beneficiArio exercia a actividade sus
ceptive! de causar o risco de doen~ pro
fissional, mesmo que csta tenha sido 
constatada, em primeiro Iugar, no territ6-
rio da outra Parte Contratante. 

2 - No caso de ter exercido tal activi
dade nos territ6rios de ambas as Partes 
Contratantes, deve ser aplicada a legisla
~iio da Parte em cujo territ6rio o benefi
ciArio esteve empregado mais recente
mente. 

• • • • • 
~ 

• 
e 

3 - Se uma doen~ profissional oca- e 
sionou a concessiio de uma presta~o ao 
abrigo da legisla~o de uma Parte Con- ~ 
tratante ,a indemniza~o por urn agrava- ~ 
mento da doen~ ocorrido no territ6rio da 
outra Parte Contratante sern tambem paga ~ 
em conformidade com a legisla~o da Q 
primeira Parte. Contudo, esta regra niio 
se aplica se o agravamento for atribuido Q 
a uma actividade susceptive! de causar o • 
risco que tenha sido cxercida no territ6-
rio da outra Parte Contratante. 0 

Artigo 27.0 

I - Uma pessoa que tenha direito a f 
prcsta~oes em cspecie devidas por urn ~ 
acidente de trabalho ou uma doen~ pro- a 
fissional, em conformidade com a legis
la~o de uma Porte Contratante, enquan- a 
to permanecer no territ6rio da outra Par-
te pode beneficiar de presta~oes em espe- I' 
cie concedidas pela institui~o de seguro Q 
do Iugar de estada, nos termos da legis-
la~iio aplicavel por esta i nstitui~o. ~ 

2 - As disposi¢es do n.• I aplicam-se, Q 
-tatis mutandis, quando uma pessoa 
tranfere o Iugar de residencia de uma ~ 
Parte Cootratante para a outra. 0 

CAPITULO 4.• 

Desemprego 

Artigo 28.• 

I - Quando, em rela~o a uma pes- ~ 
soa. tiver sido aplicada a legisla~o de Q 
ambas as Partes Contratantes, os periodos 
de seguro ou de emprego que devam ser Q 
tidos em conta nos termos das legisla- Q 
~oes das duas Partes seriio totalizados 
para efeitos de aquisi~o do direito as ~ 
presta~oes de desemprego, desde que niio ; 
se sobreponham. 

2 - A aplica~o do n.• l pressup()e ~ 
que o interessado esteve empregado no 
territ6rio da Parte Contratante, ao abrigo "' 
de cuja legisla~o requereu a presta~iio, C. 
durante pelo menos urn total de quatro 
scmanas nos ultimos doze meses anterio- fl 
re~ ao pcdido. No entanto, o disposto no ~ 
n.• I aplica-se mesmo que o emprego te- • 
nha terminado antes do decurso do pe
riodo de quatro semanas ,desde que niio ~ 
houvesse culpa do empregado e tenha ha
vido a inten~o de permanecer no empre- WI 
go para alem deste pcrlodo. ~ 

Artigo 29.• 

0 periodo durante 0 qual sao pagas Cl 
presta¢es requeridas ao abrigo da legis- a 

" • 



Ias:ao de uma das Partes Contratantes, 
nos termos do artigo 28.•, e reduzido ten
do em conta o periodo pelo qual tenham 
sido pagas presta~oes ao desempregado 
por uma instituis:ao da outra Parte, com 
referencia aos ultimos doze meses, ime
diatamente anteriores a data do reque
rimento. 

CAPiTULO 5.• 

Presta~oes familiares 

Artigo 30.• 
~ 

(,:,. I -As presta~es familiares sao pa
[ _: gas, nos termos da legisla~ao portuguesa, 

1
_, rcaltivamcnte a familiares de pessoas que 

_.., nao scjam nacionais portugueses, desde 
[ que os mesmos familiares tenham a sua 

l~ : residencia no territ6rio portugues. 
~ 2 - 0 a bono de familia e pago nos 

r termos da lcgisla~o sueca relativamente 

r
-~ .a crian~ residente na Suecia, mesmo que 
.....:0 nao seja nacional sueca, dese que a crian

[ ~a ou urn dos pais tenha residido na Sue-
r -' cia durante, pelo menos, seis meses ou se 
1 ~ a crian~ esteve ao cuidado de uma pes
~ soa residente e registada oeste pais. 

TtTULO IV 

Disposi~oes diversas 

1 .~ 
t ... 
[ ~ 
I r Artigo 31.' 

l • As autoridades administrativas compe-

t:
~ tentes podem estabelecer, de comum acor

do, disposi~oes para a aplica~o da Con-
ven~o. Podem, ainda, tomar medidas 

A com vista a que sejam instituidos os 
[ ,e adequados organismos de ligas:ao nos ter-

~ 
rit6rios rcspectivos, a fim de facilitar 
a aplica~ao da Convens:ao. 

Artigo 32.• 

t! I - Para efeitos de aplicas:ao da Con
vens:ao, as autoridades e as institui~oes 

4 das Parte Contratantes prestar-se-ao os 

~ 
seus bons oficios, como se se tratasse da 
pr6pria legislas:ao. Este mutuo auxilio 
administrativo sera concedido gratuita
mente. 

2- A correspondencia entre as auto
ridades e as institui~oes, bern como a cor
respondencia dos interessados, podera ser 
feita nas linguas portuguesa, sueca, fran
cesa ou inglesa. 

3 - As representa~oes diplomaticas e 
consulares podem solicitar directamente 
informa~oes das autoridades e institui
~oes da outra Parte Contratante, em or
dem a salvaguardar os interesses dos pr6-
prios nacionais. 

Artigo 33.• 

As autoridades administrativas com
petentes informar-se-ao mutuamente, com 
a possivel rapidez, das altera~oes a legis
la~ao especificada no artigo 2.• da Con
ven~ao. 

Artigo 34• 

As autoridades administrativas com
petentes das duas Partes Contratantes 
manter-se-ao in(ormadas das medidas adop
tadas, com vista a aplica~o da Conven
~ao nos respectivos territ6rios. 

Artigo 35." 

Qualquer isens:ao de imposto de selo, 
taxas notariais ou de registo concedida 
no territ6rio de uma das Partes Contra
tantes. relativamente a certificados e do
cumentos a apresentar as autoridades e 
institui~oes no mesmo territ6rio, aplicar
-se-a tambem aos certificados e documen
tos que. para efeito da presente Concen· 
~o. tiverem que ser apr~~entados as au
toridades e institui~oes da outra Parte. 
Os documentos e certificados que devam 
ser produzidos para efeito da presente 
Conven~ao sao dispensados de autentica· 
~ao por parte das autoridades diplomati· 
cas ou consulares. 

Artigo 36." 

I - Os requerimentos, recursos e ou
tros documentos que, nos termos da legis
la~ao duma Parte Contratante, deveriam 
ser apresentados a autoridade competente 
ou instituis:ao num determioado prazo, 
deverao ser aceites desde que tenham sido 
aprcsentados, no mesmo prazo, a corres
pondente autoridades ou institui~o da 
outra Parte. 

2 - Urn requerimento duma prestas:ao 
apresentado. nos termos da legislas:ao du
ma Parte Contratante, deve ser conside
rado como urn requerimento de prestas:ao 
correspondente, ao abrigo da legislas:ao 
da outra Parte. No que respcita as pen
soes de velhice, contudo, tal nao se apli
cara se o requerente declarar que o reque
rimento apenas se refere a presta~oes 

previstas na legislas:ao da primeira Parte 
Contratante. 

Artigo 37.• 

I - Os pagamentos, ao abrigo da pre
sente Conven~o. podem validamente ser 
efectuados na moeda corrente da Parte 
Contratante que efectua o pagamento. 

2 - No caso de serem adoptadas res
tri~oes cambiais por uma das Partes Con
tratantes,. os dois Governos devem, ime
diata e conjun~amente, tomar providencias 
para assegurar as transferencias, entre os 
respectivos territ6rios, dos montantes ne
cessarios com vista a aplica~ao da Con
vens:ao. 

Artigo 38.• 

I - Quando uma institui~ao de seguro 
de uma das Partes Contratantes tiver feito 
urn pagamento adiantado ,podera ser re
tida uma soma a pagar, nos termos da 
legi sla~ao da outra Parte, devida relati
vamente ao periodo em que foi feito o 
pagamento adiantado da primeira Parte . 
Quando uma isntitui~ao de seguro de 
uma das Partes Contratantes tiver efec
tuado urn pagamento em excesso de uma 
presta~o relativamente a urn periodo pe
lc qual uma institui~ao de seguro da ou
tra Parte deve pagar uma soma corres
pondente, pode igualmente ter retida 
uma importancia equivalente ao paga
mento e mexcesso. 

2 - Os pagamcntos adiantados ou em 
excesso deverao scr deduzidos das pres
ta~oes referentes ao mesmo periodo e pa
gas posteriormentc. Se esse pagamento 
posterior nao for efectuado, ou o mesmo 
nao for suficiente para se fazer a com
pensa~o, a compensas:ao total ou a dedu
~o relativa a quantia restante pode ser 
efectnada nas presta~es a pagar, em con
formidade com o disposto e dentro dos 
limites estabelecidos pela legislas:ao da 
Parte Contratante que procede a compen
sas:ao. 

Artigo 39.• 

I - Os conflitos que veoham a surgir 
sobre a aplica~ao da Conveos:ao devem 
ser resolvidos por mutuo acordo entre as 
autoridades administrativas competentes 
das . Partes Contratantes. 

2- No caso de nao ser possivel che
gar a acordo, o conflito deve ser resol
vido por arbitragem, em conformidade 
com regras estipladas pelas autoridades 
administrativas competentes das duas Par
tes. A arbitragem deve basear-se nos prin
cipios fundamentais e no espirito da pre
sente Convens:ao. 
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Tome Nota 

fBlt~ EE:j 
DE SEGURANCA SOCIAL. 

Artigo 40.• 

t>ara efeitos do disposto na presente 
Con v en 9li o , «autoridade administrativa 
competente» significa: 

Em Portugal, o Ministro dos Assuntos 
Sociais; e 

Na Suecia, o Governo ou a autoridade 
densignada pelo Governo. 

Artigo 41.• 

I - A presente Convenc;:iio aplica-se 
tambem a eventos ocorridos antes da sua 
entrada em vigor. Contudo, nao podem 
ser pagas prestayoes ao abrigo desta Con
venc;:iio , relativamente a quaisquer perio
dos anteriores a sua cnt·ada em vigor, 
embora os periodos de seguro ou de resi
dencia cumpridos antes da referida en
trada em vigor devam ser tidos em conta 
para a determinac;:iio das prestayoes. 

2 - As presta9oes que nao tenham sido 
concedidas em virtude da nacionalidade 
do interessado ou que tenham sido sus
pensas por causa da residencia no terri
t6rio da outro Parte Contratante, deverao, 
a requerimento do interessado, ser conce
didas ou retomadas com efeitos a partir 
da data de entrada em vigor desta Con
venc;:iio. 

3 - As prestayoes concedidas antes da 
entrada em vigor da presente Conven9li0 
serao, a requerimento do interessado, cal
culadas, de novo, em conformidade com 
o disposto oeste diploma. Tais presta9oes 
podem tambem voltar a ser calculadas, 
independentemente de qualquer requeri
mento. Oeste novo calculo nao pode re
sultar a diminuiyao da presta9lio paga. 

4 - As normas das legislay{)es das Par
tes Contratantes relativas a prescric;:iio e 
extinylio do direito as prestayoes nao se 
aplicarao a direitos derivados do disposto 
nos n.•• I a 3 deste artigo, desde que o 
beneficiario apresente o requerimento da 
presta9lio no prazo de dois anos ap6s a 
entrada em vigor desta Conven9lio. 

Artigo 42.'· 

I - A presente Convenc;:iio pode ser 
denunciada por qualquer das Partes Con-

tratantes. A denuncia deve ser notificada, 
pelo '\"enos, tres meses antes do termo d~ 
ano e'r que for efectuada, cessando a VJ

gencia da Convenyao no final desse ano. 
2- Se a Convenc;:iio for denunciada, 

as suas dispos i96es deverao continuar a 
aplicar-se, relativamente a prestayoes ja 
adquiridas, nao obstante qualquer dispo
sic;:iio estabelecida pelas Jegisla9oes das 
duas Partes Contratantes sobre restriyoes 
ao direito a prestayoes por causa da na
cional idade ou residencia noutros paises. 
0 di rei to a prestayoes futuras que te
n ham sido adquirido ao abrigo da pre
sente Convenc;:iio sera regulado por acordo 
especial. 

Artigo 43.• 

.. , 
fl' 
r .. 
0" .. .., 

Na Suecia, o l nstituto Nacional de Se- $'If 
guro Social e o Instituto do Mer
cado do Trabalho (relativamente ao ~ 
seguro e prestayoes de assistencia no ~ 
desemprcgo). 

~ 
2 - As obriga9oes dos organismos de ,. 

ligac;ao sao as estabelecidas oeste Acordo. 
Com vista a aplicayaO da ConvenyliO, OS ~ 
organismos de ligaylio poderao comunicar $;>J 
directamente entre si , bern como com os 
interessados ou os seus representantes, e e
prestar-se-ao mutuamente os seus boos ~ 
oficios. 

PARTE II 

Aplica~o das d isposi~oes que deter minam .,-
A presente Conven9lio sera ratificada a lcgisla~io aplicivel 

e os instrumentos de ratifica9li0 deverao 
ser trocados em Estocolmo. 

A Convenc;:iio entrara em vigor no pri
meiro dia do segundo mes seguinte a troca 
dos instrumentos de ratificac;:iio. 

Em fe do que, os abaixo assinados. 
devidamente autorizados pelos respecti
vos Governos, assinaram a presente Con
venylio. 

Feita em triplicado em Lisboa, aos 25 
de Outubro de 1978. Nas linguas portu
guesa ,sueca e inglesa, cada urn dos tex
tos fazendo igualmente fe. 

Acordo Administrativo para Aplica~o da 
Convenyio sobre Seguran~a Social entre 
a R epublica Portuguesa e o R eino da 

Sue cia 

Em conformidade com o artigo 3t.• 
da Convenc;ao sobre Seguranc;a Social , 
concluida este dia entre Portugal e a Sue
cia, as autoridades administrativavs com
petentes dos dois Estados acordaram nas 
seguintes dispos ic;oes, com vista a aplica-
9iio da mesma Convenc;:iio. 

PARTE I 

Di~11osil;oes gerais 

Artigo 1.• 

Organismos de liga9lio 

I - De acordo com o artigo t.•, n. • I, 
ponto 6, da Convenc;ao, os organismos de 
ligac;:iio sao: 

Em Portugal, a Caixa Central de Se
guranya Social dos Trabalhadores 
Migrantes; 

Artigo 2.• 

Destacamento 

Com vista a manter a aplicaylio da 
legislayao do segundo Estado, nos casos , _ 
previstos no a rtigo s.•, n.• I , da Conven- ' 
9lio, deve ser apresentado urn certificado 
a emitir. ~ 

Em Portugal, pela caixa de previden- ~
cia em que o trabalhador esta ins- ' 

crito; -
Na Suecia. pelo Instituto Nacional de • 

Seguro Social. ~ 

PARTE III 

Aplicayio das disposi~oes relativas 
a diferentes categorias de presta~es 

CAPITULO t.• 

Doen~a, maternidade e parto 

Artigo 3.• 

Totalizaylio de periodos 

,_ 

,... _. 
• 

Para aplicayao do artigo tt.• da Con- e; 
venc;:iio pela instituic;:iio de seguro de uma er 
das Partes Contratantes, o interessado ' 
apresentara a esta instituiyiio urn certifi-..,.. 
cado comprovativo dos periodos que de- r 
vern ser tornados em conta nos termos 
da legislac;:iio do outro Estado. A pedido (f"'' 
do interessado, este certificado deve ser .... 
emitido: 

Em Portugal, pela caixa de previden- r:' 
cia em que esteve inscrito em ultimo ... 
Iugar; r .., . ... 



§ 
Na Su6cia, pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social. 

Artigo 4.• 
1..-
L~.-
t -' Disposi¢es sobre presta~oes L.;, em especie de doen~ 

[..,e I - Nos casos previstos no artigo 12.• 

~ 
da Conven~o, o certificado emitido pela 

~ institui~o de seguro competente, compro
vativo do direito do interessado as presta-

~ 
~oes, deve ser apresentado a institui~o 

~ de seguro referida no n.• 2 daquele ar-
tigo. 

I
·'' Os cartoes de beneficiario emitidos 
~ pelas institui~oes de seguro competentes 

t tcim a mesma validade que os certifi
~ cados. 

_, 2- Nos casos previstos no artigo 13.• 

I da Conven~o, os famili ares devem ins· 

1 
_ _, crever-se na institui~o de seguro referida 
~ naquele artigo, apresentando urn certifif cado emitido pela institui~ao de seguro 

- 'competente, comprovativo de que o se
( ~ gurado tern direito as presta¢es em es-

r · p6cie por doen~. no outro Estado. Este 

I~ certificado t vatido att que a institui~o 
} de seguro na qual estao inscritos os farni-

~ 
Hares seja informada de que o mesmo foi 

~ cancel ado. 
~ 3 - Nos casos previstos no artigo 14.• 

da Conven~ao, o pensionista deve inscre
·" ver-se na institui~ao de scguro referida 

4 naquelc ·artigo e apresentar, nesta insti· 
tui~o, urn certificado cmitido pela insti

~ tui~o de seguro competente, comprova
.a tivo de que recebe uma pcnsao a cargo 

do outro Estado. 0 pensionista ou os seus 
~ familiares devem informar a institui~o 

~ 
de seguro na qual estao inscritos de qual-

• qucr altcra~o que possa influenciar o seu 
direito as presta~oes em especie por doen
~ e, particularmente, qualquer suspensao 
ou extin~ao da pensao. A institui~o de 
seguro competente deve comunicar tam-

~ :~~q~er r~C:S7a~a alit~~~~~~o de inscri~o 

CAPITULO 2.• 

Velhice, iovalidez e morte (pen50es) 

Artigo S.• 

Procedimento para requerimento 
de pensoes 

I - As institui~oes de seguro compe· 
~ tentcs i nformar-se-ao mutua mente, no 

mais breve prazo, de qualquer requeri
mento de pensao relativamcnte ao qual 
seja aplicflvel o capitulo 2.• do titulo ill 
e o artigo 36. • da Conven~o. 

2 - Altm disso, as institui¢es de se
guro competentes informar-se-ao das cir
cunstancias a considerar na decisao rela
tiva a uma pensao, anexando os documen
tos medicos relevantes. 

3 - As institui~oes de seguro compe
tentes informar-se-ao ainda das decisoes 
tomadas no proccsso de aprecia~o do 
pedido de urna pensao. 

Artigo 6.• 

Pagamento de pensoes 

As pensoes devem ser pagas directa· 
mente aos beneficiflrios. 

Artigo 7.• 

Estatisticas 

As institui~oes de seguro competen
tes devem enviar aos rcspectivos organis
mos de liga~o os elementos estatisticos 
anuais relativos aos pagamentos efectua
dos no territ6rio da outra Parte Contra
lane. Os organismos de liga~o deverao 
trocar entre si esses elementos. 

CAPITULO 3.• 

Acidentes de trabalho e doeo~s 
profissiooais 

Artigo 8.• 

Presta~es em especie 

I - Nos casos previstos no artigo 27.• 
da Conven~o. as presta~oes em especie 
sao concedidas: 

Em Portugal, pela Caixa Nacional de 
Seguros de Docn~s Profissionais; e 

Na Suecia, pelo Servi~ de Seguro Pu
blico. 

2 - 0 certificado emitido pela insti
tui~o de seguro competente, comprova
tivo do direito do interessado, deve ser 
aprcscntado a institui~ao de seguro pre
vista no n.• I. No que respeita a Portu
gal, a Caixa Nacional de Seguros de Ooen
~ Profissionais emitirA o referido cer
tificado. 

Anigo 9.• 

Pagamento de anuidades (presta~oes) 
e estatisticas 

Os artigos 6.• e 7.• devem aplicar-se 
relativamente ao pagamento das anuida
dcs. 

CAPITULO 4.• 

Desemprego 

Artigo 10.• 

Procedimento 

Quando uma pcssoa, com referencia 
ao capitulo 4.• do titulo Ill da Conven
~o, requerer presta¢es pecuniflrias, no 
caso de desemprego, numa das Partes 
Contratantes, devem ser obtidas, se neces
sflrio, informa~oes do organismo de li
ga~o da outra Parte. 

PARTE IV 

Disposi~oes finais 

Artigo 11.• 

FormuiArios 

I - Formularios para os certificados 
e outras comunica¢es nos termos deste 
Acordo devem ser estabelecidos pelos or
ganismos de liga~o. 

I - Se o beneficiflrio niio puder a pre
sen tar o certificado requcrido, a institui
~ao do scguro que exigir o mesmo certi
ficado deve dirigir-se ao oarganismo de 
li ga~ao da outra Parte Contratante com 
vista ll sua obten~ao. 

Artigo 12.• 

Linguas a utilizar na correspondencia 

I - Os organismos de liga~ao e outras 
institui~oes das duas Partes Contratantes 
corresponder-se-ao em inglcs ou frances. 

2 - Os organismos de liga~ao auxiliar
-se-ao na tradu~o para inglcs ou fran. 
ces, se necessano, dos requcrimentos e 
outros documentos escritos na respectiva 
lingua oficial. 

Artigo 13.• 

Entrada em vigor 

0 presente Acordo entra em vigor na 
mesma data da Conven~o. 

Em fe do que, os abaixo assinados, 
devidamcnte autorizados pelos respecti
vos Governos, ass in a ram o presente 
Acordo. 

Fcito em triplicado em Lisboa, aos 25 
de Outubro de 1978, nas linguas portugue
sa, e sueca e inglesa, cada um dos textos 
fazcndo igualmente ft. • 
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ASSINATURAS DA REVISTA «25 DE ABRIL/COMUNIDADES PORTUGUESAS» 

A R evista «25 de Abrii/Comunidades PorluJ!Uesan 6 publicada mcnsalmente em duas ti ragens 
simuUi neas: uma delas, desiRJ~ada cEdi~o-Europa», 6 distribuida de Paris para os assinantes residentes 
em Fran,.a, Alemanha Fedcr~l, Bclgica, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra e Sui~a; a outra edi~o e 
distribuida de Lisboa para o r~~o do Mundo. 

SolicUamos, pois, que ao efeduar ou renovar a sua assinatura obsene o seguinte: 

I . ASSINATURAS DA cEDI<;:.i\0-EUROP.b 

(para os leUores residentcs em Fran~a, Alcmanha Federal, Belgica, Luxemburgo, Rolanda, lngla
tcrra e Sui~a) 

o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Embaixada de PortuRai/Revista d S de Abril:. 
6, Passage Dombasle - 75015 - Paris- Fran~ 

A i mportincia destas assinaturas deve ser envia da em cheque ou vale de correio passados em nome 
da Embaixada de Portult81/ Revista «25 de Abrib 

2. ASSINATURAS DE RESIDENTES EM PORTUGAL, ESPANHA E OUTROS PAtSES (excluindo 
Fran,.a, Alemanha Federal, Belgica, Luxemburgo, Holanda, lnglaterra e Sui~a). 
o pedido de assinatura deve ser enviado 

para: Secretaria de Estado cia Emigra~ 
Revista «25 de Abri i/Comuoidades Portuguesas:. 
PalAcio das Necessldades - t.• Piso - Lario do Rilvas - 1354 Llsboa Codex - Portugal 

A lmportAncia destas assinaturas deve ser enviadaem cheque ou vale de correio passados em nome 
cia Secretaria de Estado da Emigra~o 

PRECOS DAS ASSINATURAS 
!12 numeros I 

Portugal e Espanha ........... ........................ . 
Franta ..................... .. .. .... ..... ........ .. ....... .. 
Alemanha Federal ........ ........ .. .... ................ . 
Belgica ............... ....... ..... ...... ............. ..... . 
Luxemburgo .......... , ..... .... .. ...... .. .. . , ............ . 
Holanda . . . ........ ...... .. ..... ..................... . 
lnglalerra ........... .... ....... .... ..................... . 
Suita ..... . . ............... ......... ................... . 
Oulros Pa ises . o comspondente em moeda local a 

400SOO 
40 F.F . 
20 D.M. 
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MUlTO IMPORT ANTE 
- Nos pre(os das assinaluras estio incluidos os porles de 

correio. 
- Hio esquece r que o deslinal4rio e o remelenle devem ser 

escritos em letra bem legivel, de preferencia em maius
culas. 

- Sempre que mude de residencia ou dmje receber a Re
visla noulro local, comunique-nos o mais rapidamenle pos
sivel. 

-Para maior facilidade preencha em lelra bem legivel e 
recorte este cupio: 

---~-----------------------------------
Assinatura 0 Renovacio U Mudanca de loca l de recep(io da revista «25 de Ab rii/ Co-
unidades Porluguesas 0 (marque com XI para o que envio a importancia de .............. .. 

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

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

PROFISSlO .................................................................................... . 

MORADA 

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

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

ATENCAO 

- Se reside em FRANCA, ALEMANHA 
FEDERAL, BHGICA. LUXEMBUI!GO. 
HOL ANDA, tNGLATERRAou ~UICA, en
vie esle cupao para: 
EMBAIXADA DE PORTUGAL 
6. Passage Dombasle 
7501 5 ·PAR i s.FRAN~A. 

- Se reside em PORTUGAL. ESPANHA 
ou oulros paises excluindo os men
cionados acimal. envie o cupio 
para: 

SECREURIA DE ESTADO DA EM J. 
GRAClO 
Palicio das Hecessidades . 1. • Pi so 
largo do Rilvas . 1354 Lisboe 
CODEX PORTUGAL 



Esta sec~Ao tst6 aberta a todos os 
ltitores. Nela instrimos, total ou par
e:ialmente, as cart:u . que nos slo 
dirigidas e as re:spetiva.s respostas -
etaboradsu. quando necess:irio, pelos 
Servi~os Ttenioos da S.E.E., que, 
simultaneame.ntc, se enaanqam de 
responde.r dir«tamtnte aos interes
sados -. sempre que as me:smu, pt· 
los temaJ que abordam, possam 
eve.ntualmtnte intern.sar a outro.s lei· 
tores. Toda a correspondi.n.ci.a dirt
gida • tsla ... ~0 dt¥tri .... u-.iada 
para: 
Revista c25 dt Abril I Comunidades 
Portupe:.san 
Stcrttaria de Estado da Emigra~iio 
Pa16do du Ntctssidadu- 1.• Piso 
Largo do Rilvu. 
1354 Lisboa CODEX 
Portucal 

c( .. . ) Sou emigrante em Fran
~ desde 1967, onde vivo com 
a minba familia, mas sempre 
live na ideia voltar urn dia, 
definitivamente, para junto dos 
meus. 

Por isso queria saber se no 
meu regresso poderei abrir um 
eomercio, ou seja urn cafe, e 
se podcrei requerer urn posto 
de abastecimento de · carburan
te. 

Precisava conhecer todas as 
condi~oes exigidas para abrir 
este genero de comercio, de 
quem dependem as autoriza
~oes, do tempo que leva e, 
ainda, se depois de ter ajudado 
o Pais com as nossas econo
mias, fruto do nosso trabalbo 
e bastantcs sacrificios, o nosso 
Govcmo d:\ ajuda ou auxilia 
os cmigrantes que ai se desc
jam estabelcccr como eu? 

J. S. S. (Fran~)» 

Quanto it abertura do «Ca
fe» ,dever:\ apresentar o assun
to A Reparti~o do Comercio 
e Certificado de Comerciantes. 
Av. da liberdade, 166. Lisboa. 

No tocante :\ abertura de urn 
posto de abastecimento de car
burante, devera dirigir-se a D i
rec~o-Geral dos Combustiveis, 
Rua da Beneficiencia, 241, Lis
boa. 

Entretanto, sugere-se que eon
tacte as companhias pl!troli
feras, em Portugal, a fim de se 
informar da viabilidade do 
fornecimento de combustiveis. 

0 esquema de «Poupan~
-CrMito», para trabalhadores 
portugueses no estrangeiro, nao 
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preve espeeificamente o auxilio 
a instala~iio de estabelecimen
tos comcrciais. 

No entanto aconselhamo-lo a 
expor a sua pretensao a uma 
institui~o bancaria no sentido 
de se informar se, no caso con
creto, e posslvel obter o finan
ciamento. 

cSou emigr ante, segundo 
uma Lei publicada em meados 
de 1977, mas sou residente no 
cx-Estado de Mo~mbique ha 
lar~-tos anos. 

Como cmigr antc, romprei 
uma casa, em principios deste 
ano de 1979, aquando em Lis
boa ,em viagcm de ferias; be
neficici da modalidade de em
prestimo a emigrantc :.i respec
tiva taxa de juro de 9,5 %, ten
do, na altura da rompra, colo
cado em Portugal metade do 
emprest imo, em moeda estran
geir a (em Francos Franceses, 
por tcr conta correntc em Fran
~). 

Fui postcriormcntc informa
do que nilo poderia beneficiar 
de isen~o de sis:r, porque nilo 
gastara o dinhciro transferido 
na referida rompra, tendo esta 
sido efectuada rom o total do 
emprest imo obtido. Tambem fui 
informado que nilo podia colo
car o dinheiro transfcrido a 
prazo de emigr.mte, tendo sido 
aprescntado como justifica~ilo 

pnril os dois casos o facto de 
tcr ja bencricindo de emprcsti
mo a emigrnntes. 

Agora que e~1ou a pensar 
regressar a Portugal, devido :.i 
situa.,ilo politica em Mo~mbi
que, gostaria que me informas
scm atraves de uma carta, alem 
da Revista (25 de Abril, dia 
causador de toda esta situa~o), 
quais os meus dircitos sobre o 
ponto anterior e como nio te
nho outra casa, senilo a que 
comprei, a qunl csta ocupada 
com urn inqui lino, como dcvo 
proccdcr para que este, legal
mente, me possa entrcgar a ea
sa desocupada dcntro de curto 
espa,o de tempo. 

Obrigar-mc a investir o capi
tal transferido para Portugal 
nio seri certa ingerencia na 
minba vida privada? 

. <:j 
- , -·~ 

Ou scr:\ que cu, na qualida
de de cmigrante, tenho que pC)r 
em Portugal a respectiva moe
da cstrangcirn para obten~io 

do cmprt\stimo e tenho que o 
gastar ou investir a vontade 
dos outros e nilo por minba 
propria vontade? 

Nilo tendo gasto o dinheiro 
transferido, para a compra da 
casa, mas necessitando do mes
mo para outros invcstimentos, 
porque me obrigaram a pa
gar a sisa na sua totalidade, 
como o fi xcram nas Finan~as 
da Reboleira, na Amadora? 

Como poderci reaver a im
portancia paga, que penso scr 
indevidamente? 

F.T.S. 
(Maputo- Mo~mbique)» 

No que respcita ao proble
ma da compra da sua casa. 
bern como do respectivo em
prestimo, j(l lhe remetemos 
uma Nota ln(ormativa sobre 
o sistema de «Poupan~a-Cre
dito» destinado somente a tra
balhadores portugucses no es
trangeiro, a qual contcm infor
ma~oes sobrc a materia em 
causa. 

Solicitamos-lhe no entanto 
(caso sc ache lesado por nao 
ter usufruido das regalias fis
cais). que nos indique o nome 
e morada da entidade banca
ria atraves da qual costuma 
enviar as suas poupan~as para 
podermos cfectuar alguma di
ligencia junto da mesma. 

Finalmentc, quanto a ques
tao de poder ocupar a sua ca
sa e portanto despejar o in
quilino, o scnhor s6 podera 
recorrer a via judicial. inten
tando uma ac~o de denuncia 
do contrato de arrendamento, 
depois de deeorridos 5 anos 
sobre a data da escritura defi
nitiva de compra e venda da 
casa. c sc niio tiver outra pr6-
pria ou arrendada na mesma 
localidade. lgualmente tera que 
paga r ao arrendatflrio uma in-· 
demniza~ao de 30 meses de 
renda. 

Sugerimos-lhe, pois, que ten. 
le uma possivel plataforma de 
cntendimcnto com o mesmo, 
inclusive propondo-lhe o pa
gamento de quantia equivalen
te a indemniza~o legal. 

c( ... ) Venho por intcrmedio 
de~1a carta pcdir algumas in-

forma~oes. I 
Sou divorciado e o processo 

correu por urn Tribunal Ale
milo, mas este nada resolveu 
sobre uma casa que eu tenho 
em Portugal, porque o juiz 
dissc que isso era da rompe
tencia do Tribunal portugues. 

Aqui os tribuoais so decidi
ram sobre os bens que tioba
mos na Alcl11llnha. 

( ... ) Minha mulher abando
nou-me, deixando-me com uma 
rilha de 11 anos e cu estou 
na disposi~llo de dar a parte 
da casa que ai tenho a minba 
filha. 

(. . . ) Por isso, gostaria de sa
ber: se lerfl que correr novo 
julgamento em Portugal e tam
bern ao fim de quanto tempo 
posso ClS.'lS novaiDC1lte? ( . .. ). 

A. J. I. (Aicmanba Federal)» 

Em rcla~iio a questao que 
nos poe accrca da casa de que 
c propriet{lrio em Portugal, 
nao podemos fornecer-lhe uma 
informa~iio concreta sem co
nhecer a data em que o senhor 
casou e sc eelebrou ou nao 
conven~o ante-nupcial, pelo 
que the solicitamos o envio 
destes elementos. 

Quanto ao problema de sa
ber quando poder(l casar nova
mente, no seu caso cessou o 
impcdimcnto do prazo inter
nupcial (180 dias para o ho
mem e 300 para a mulher) 
visto o mesmo ja ter decorrido 
desde a data fixada na senten~ 
do div6rcio, em que findou a 
coabita~o dos conjuges (Art.• 
1605.". n.• 4, do C6digo Ci
vi l); por conseguinte poder:\ 
voltar a casar quando quiser. 

clnformci-me no lnstituto de 
Cultura Portugucsa sobre a 
possibilidade de obter uma 
bols.'l de estudo. Disseram-me 
que o meu pedido niio se en
quadrava no ilmbito desse scr
vi~o c aconsclbaram-me a diri
gir-me 1\ Sccretaria de Estado 
da Emigra\'ilO que, dccerto, po
dcria informar-me do que hoo
ver por convcniente. 

45 
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46 Sou filba de emigraote e 
desejava volta.r a Portugal no 
ano oorrente, para acabar os 
meus estudos. Mas o problema 
financeiro apresenta·se como 
obstaculo e c a razio do meu 
pedido de bolsa de estudo para 
me ajudar a contiouar os es
tudos em Portugal. 

L. C. (Fran~)• 

Os subsidios a filhos de emi· 
grantes conccdidos pclo Minis
terio da Educa~iio e Investi 
ga~iio Cienlifica, sao atribuidos 
apenas quando os a lunos, tendo 
o pai e a mae a residi r no 
estrangeiro, se encontram ins
talados em intematos do ensino 
particular em Portugal. 

0 montante desse subsidio I e, para o ensino secundario ge
ral, de 12.000$00 por ano. 

As bolsas de estudo conce
didas por esta Sccretaria de 
Estado destinam-se a filhos de 
trabalhadores portugueses no 
estrangeiro que, tendo obtido 
born aproveitamento escolar no 
pais onde se encontram. pre
tendam continuar os seus es
tudos no nosso Pais, em estabe
lecimentos de ensino do grau 
medio ou superior. A documen
ta~o necessaria ser-lhe-fl indi
cada no Consulado de Por
tugal da flrea da sua rcsidencia. 

Como sc desconhccc o grau 
de ensino que frequcnta em 
Franca. nao nos e posslvcl for
necer-lhe outros csclarecimcn
tos, inclusiv6 quanto a equiva
lencia de estudos. 

«Sou cmigrantc na Aub1rilia 
c mandci cerca de 30 a 40 mil 
dolarcs para Portugal, para pa
gnr uma divida nunms casas 
que tinha feito. Depois de eu 
estar aqui nunca aumentaram 
as rendas dessas miJJhas casas, 
que silo cinco. 

Uma delas - que tern 5 
quartos e duas Jojas - est:\ alu
gada por 800$00 e o inquilino 
foi para o Brasil e meteu l:i 
outra pessoa que por sua vez 
meteu Ia urn outro casal. Nilo 
sci se isto pode ser assim. 

Estas casas todas nio rendem 
4.000$00 ao mcs ( ... ). Que ria 
uma explicacao sobre isto e te
nho muitos colegas de traba-

lho que nilo mandam mais di
nheiro para Portugal enquanto 
as rendas antigas nilo aumeota
r em. Entretanto tenbo urn au
menlo da contribui~o de qua
se 3.000$00 ao ano; se estas 
r e ndas anti gas aumentassem 
com o custo de vida, eu e os 
meus colegas de trabalbo man
dariamos mais dinbeiro para a 
nossa terra natal ( ... ), o que 
era born par.t todos e entrava 
mais d inheiro daqui para ai. 

M. F. ((Australia)» 

Eneontram-se suspensas, em 
todo o Pais, as avaliacoes fis
cais para efeitos de actualiza
cao de rendas de predios des
tinados a habita~o. 

0 scnhorio pode resolver o 
contrato de arrendamento (a 
fim de obter o despejo) se o 
arrendatario conservar o predio 
desabitado por mais de urn ano, 
consecutivamente, ou, sendo o 
pr6dio destinado a habita~o. 

nao tiver nele rcsidencia per
mancnte. habite ou nao outra 
casa. propria ou albeia. 

A ac~o de rcsolu~o deve 
ser proposta em tribunal den
tro de urn ano, a contar do co
nhecimento do facto que !he 
serve de fundamento (na hip6-
tese, a falta de residencia per
manente na casa arrendada), 
sob pena de caducidade. 

Esclarece-se que o recurso 
a tribunal com aquele funda
mcnto nao e possivel se, du
rante a ausencia. permanece
rcm no predio ou fam iliares 
do a rrendatflrio. 

So o interessado necessita do 
predio para sua habitacao po
dc denunciar o contrato de 
arrcndamento, para o termo do 
pra:w ou da renova~o, de
vendo a denuncia ser feita em 
ac~o judicial (o meio compe
tente e a ac~o de despejo), 
com a antecedencia minima de 
seis mcscs rclativamente ao fim 
do prazo do contrato. 

0 dircito de denuncia para 
habita~o do senhorio depende, 
em rela~o a ele. da verificacao 
dos seguintes rcquisitos: 

- ser proprietario, compro
prietArio ou usufrutuflrio do 
predio ha mais de cinco anos, 
ou independentemente deste 

prazo se o liver adqui rido por 
sueessao; 

- nao ter, na area das co
marcas de Lisboa e Pono e as 
suas limitrofes, ou na respec
tiva localidade quanto ao resto 
do Pais, casa pr6pria ou ar
rendada ha mais de urn ano; 

- nao ter usado ainda desta 
faculdade. 

0 senhorio que tiver diversos 
predios arrendados s6 pode 
denunciar o contrato relativa
mente aquele que, satisfazendo 
as necessidades de habita~o 
propria e da familia, esteja ar
rendado ha menos tempo. 

E devido ao arrendatArio, 
pela desocupacao do predio pa
ra habita~o do senhorio, uma 
indemniza~o correspondente a 
dois anos e meio de renda a 
data do despejo. 

A nova regulamenta~o das 
materias referidas encontra-se 
em fase de estudo. nao tendo 
ainda. portanto, sido publica
das quaisquer ahera¢es a le
gisla~o actualmente vigente 
em tal materia. 

«( ... ) Desejava c~por o se
guiotc e pedir escla recimentos: 
morreu urn dos mcus pais, ou 
scja minba mile, c ficamos 5 
hcrdeiros, encontrando-me eu e 
outro irmilo em Fran~. 

Acontecc que os meus pais 
rcpartiram os bcns pclos filhos 
a inda em vida, mns nio fi7~
ram cscritura. 

Parte das tcrras dos 3 her· 
dciros que cstlio ai em Portu
gal ficaram junto das no~ts c 
agora eles comc~aram a ven
der as partes dcles scm nos 
pergunta rem sc cstavamos ou 
nao interessados nclas. 

Como o nosso pai :tinda e~i:i 

vivo, embora paralitico c nio 
c conhecedor de nada, eu que
ria saber se clcs podcm vender 
scm primeiro se razcr a escri
tura de partilhas e sem nos 
avisarem?(. .. ). 

E. C. C. (Fran~)lt 

Pelos elementos indicados na 
carta, os seus pais pretcnde
ram cfectuar o que sc designa 
por partilha em vida, isto e, 
quando algucm fa z doacao en
tre vivos, com ou sem rcserva 

de usufruto, de todos os seus 
bens ou de pane deles a algum 
ou alguns dos presumidos her
deiros legitimArios (os filhos 
sao herdeiros legitimarios), com 
o consentimento dos outros, e 
os donatarios (aqueles que re
cebern os bens) pagam ou se 
obrigam a pagar a estes o va
lor das partes que proporcio
nalmente lhes tocariam nos 
bens doados. 

As tornas em dinheiro, quan
do nao sejam logo efectuados 
os pagamentos, estao sujeitas a 
actualiza~o nos termos gerais. 

Esta partilha, para ser va
lida, deveria ter sido celebrada 
por escritura publica dado que 
incidiu sobre bens im6veis (as 
terras). 

Em conscqucncia, e nao exis
lindo escritura publica da par
tilha. nao sao validas as vendas 
da~ terras efectuadas posterior
mente. pelos herdeiros a quem 
o:amigavclmente e scm estarem 
cscrituradas» foram doadas 
pelos pais. 

Assim. sugere-se que entre 
em contacto com os seus ir
maos e com o seu pai a fim de I 
chcgarem a urn acordo no sen
tido de a partilha em vida ser 
rca li zada nas cond icoes previs
tas na lei. 

Para a obten~o de esclareci
mcntos sobre o formalismo a 
cumpri r em tal materia, de
vcra d i ri gi r-se a Secreta ria No
taria l do Concelho de locali· 
zacao dos bcns. 

«( ... ) Sou cmigrante oa Sui~ 
c vcnho cxpor o mcu problema 
na intcncao de apclar para a 
vos.'i:l ajuda na sua resolucao. 

Eu comprei urn pequeoo pre
din, <tuc babito desde que casei 
em 1962, mas a mioba esposa 
vive a li desde 1938, primeiro 
com uns avos e, depois da morte 
debics, com dois rilbos, seus 
herdciros: irmio e irmli, ex
propriet:irios. 

Como o predio esta mui
to arrujoado, nos queriamos 
arranj:\-lo e amplia-lo, toman
do-o mais coofortavel, para o 
nosso regresso a Portugal. 

No rcs-d()oci)io e num aoexo 
desse predio existe urn pequeno 
estabclecimento de generos ali-



mentJires, pertencente a um ir· 
mio da minha esposa. 

As condi~oes do aluguer, feito 
pelos seus ex-proprietarios, nio 
as ronhecemos, porque foi feito 
na nossa aus&lcia, mas antes 
da compra, falamos com o pro
prietiuio do estsbelecimento e 
este roncordou com as obras 
que ali desejavamos fazer. 

Agora, que pretendemos man
dar fau r o projecto, o dono 
do estsbelecimento nio quer 
retirar a mercadoria, e exige 
que fiquemos com a responsa
bilidade deJa ate que seja rolo
cada a placa de cimento, o que 
me nega a possibilidade de po
der fazer ali a minha casa. 

Sobre o exposto desejava sa
ber aquilo que posso fazer a 
luz das leis portuguesas actuais 
e qual a disdncia que devo 
respeitsr desde a esO'ada a 
casa?( .. .). 

M.A. B. (Sui~):. 

As obras que pretende efec
tuar (presume-se pelo teor da 
carla que sc trata de amplia~o 
do pr6dio utilizando 0 res-do
-chao c o ancxo actualmente 
arrendados) nao se enquadram 
nas disposi~es legais em vigor 
que permitem, em determioadas 
condi~es. ao senborio reque
rer o dcspejo para o fim do 
prazo de arrendamento com 
fundamento na execu~ao de 
obras que permitem o aumeoto 
do numero de arrendatarios, 
em conformidadc com o pro
jecto aprovado pela Camara 
Municipal, contra arrendatarios 
do pr6dio urbano, a fim de pro
ceder a sua amplia~o, altera
~o ou substitui~o. 

Com efeito, e ainda que a 
sua pretensiio, de acordo com 
o referido projecto, fosse au
mentar o numero de arrendata
rios - o que nao e o caso
o despejo com tal fundamento 
nao era admisslvel , na hip6-
tese, dado que o numero de 
locais arrendados ou arrenda
veis nao poderia, por for~ da 
lei ficar inferior a quatro. 

Assim, e tomando-se neces
saria para a realiza~o das 
obras em questao a saida tem
poraria do inquilino, devera 
chegar a acordo com este. 

Quanto «as distancias a res
peitar dcsde a estrada a casa», 
nao dispoem estes servi~os de 
elementos, que permitam uma 
resposta concreta em tal mate
ria, pelo que devera apresentar 
o assunto a Climara Municipal 
competcnte. 

c( ... ) Venho pedir o favor de 
me comuoicarem qual o acordo 
que e.xiste entre Portugal e 
Espanha, sabre os portugueses 
que trabalham aqui. 

Eu resido e trabalho em Es
panha desde 1970. 
~ que, ronforme os rontratos 

vio cadueando aos trabalhado
res portugueses, jli nio os reno
vam e alguns de nos jli tem 
mesmo aviso para sairem de 
Espanha no prazo de 40 dias. 

Pois eu queria uma resposta 
sobre as mate.rias que existem 
para nos mandarem embora 
daqui sem termos feito mab. 

B. A. (Asturias- Espanha)» 

A pensao de reforma e paga 
em Portugal as pessoas que dela 
beneficiam. 0 beneficiario ao 
deixar a residencia em Espa
nha, deve dirigir-se ao orga
nismo espanhol competente c 
dar a nova morada, a fim de 
lhe poder ser paga a pensiio. 
Sobre cste assunto podera, se o 
desejar, pedir mais esclareci
mentos a Caixa Central de Se
guran~ Social dos Trabalba
dorcs Migrantes - Rua da Jun
quei ra, 112 - Lisboa. 

Quanto a residencia em Es
panha, transmitimos o assunto 
ao Consulado-Geral de Portu
gal em Madrid, que lbe escre
vera di recta mente. 

cComprei uma ltabita~o, 
mas acontece que esta se en
contra ocupada por um ioqui
lino ha mais de :ZO anos. 

Este resolveu, ultimamente, 
fazer obras sem consultJir o 
meu procurador nem tio pouco 
me dar conhecimento. 

Atenciosamente agrade~ que 
me informem se o referido 
inquilino tem o direito de pro
ceder a quaisquer obras no pre-

dio scm pedir autoriza~o ao 
seu proprietario. 

J . M. C. (Fran~)» 

Nos tcrmos da legislaorao em 
vigor o senhorio pode resolver 
o contrato de arrendamento a 
fim de obter o despejo, se o 
arrendatario fizer no pr6dio, 
sem consentimento escrito do 
senhor io, obras que alterem 
substancialmente a sua estru
tura externa ou a disposi~o 

interna das suas divisoes, ou 
praticar quaisquer actos que 
nelc causem deteriora~oes con
sideraveis, igualmente nao con
scntidas c que nao possam jus
tificar-se nos termos legais. 

A ac,.ao da resolu~o deve 
ser proposta em tribunal dentro 
de urn ano, a contar do conhe
cimento do facto que lhe serve 
de fundamento, sob pena de 
caducidade. 

Nos actos praticados pelo 
inquilino posstveis de justifica
~ao a face da lei , incluem-se 
as detcriora~oes inerentes a 
uma prudente utiliza~ao da 
casa. em conformidade com os 
fins do contrato, bern como as 
pequenas dcteriora¢es realiza
das no pr6dio arrendado, quan
do elas sc tomam necessarias 
para assegurar o cooforto ou 
comodidade do aJTendatario, 
devendo este repara-las antes 
da restituiorao do prMio, salvo 
estipula~ao em contrario. 

c( ... ) Vlsto encontrar-mc nos 
Est.ados U nidos bfa cerca de dois 
anos, comprei ai em Portugal 
uma fabrics de madeira ou 
seja, uma serra~io de moagens, 
e nio tendo camioneta e que
rendo regressar a Portugal no 
ano proximo, gostava de saber 
se me e possivel levar uma ou 
duas camiooctas (. .. ). 

A. A. (E.U.A.)» 

Os veiculos de carga nao po
dem beneficiar do regime de 
importa~ao temporaria, pclo 
que os respectivos direitos se
riio de 2$50 por quilograma e 
o imposto sobre a venda de 
veiculos autom6veis de 15% 
sobre o pr~ de venda ao pu
blico fixado oficialmente em 
Portugal. 

Aconselhamo-lo ainda a inda
gar da viabilidade de obten~o 
dos Boletins de Registo de Im
porta~o junto da Repartiorao 
do Com~rcio Extemo (Rua 
Nova de S. Mamede, 76 -
LISBOA), documentos sem o 
qual nao podera ser efectivada 
a importaorao de qualquer vei
culo autom6vel. 

cEncontro-me emigrado nos 
E.U.A., sou cidadiio portu
gues e cstou construindo uma 
vivenda em Portugal nom ter
reno que j:\ era meu. 

Gostava de saber se os emi
grantes tambem tem de pagar 
Jicen~ na CAmara para cons
truir a casa ou se tal pertence 
ao construtor ou ao proprie
tario, uma vez que na altura 
de faxer o contrato com o em
preiteiro me esqueci de falar 
no assunto. 

t a uoica casa que tcnho e 
tcociono habitl\-la com a fami
lia. 

F. P.N. (E.U.A.)» 

Para obter a licen~ cama
raria de construorao da casa o 
emigrante devera, directamen
te ou por intermedio de pro
curador, dirigir urn requeri
mcnto (com a assinatura reco
nhecida) a Camara Municipal 
da area, juntando o projecto 
das obras a realizar e solici
tando a concessiio da licen~a. 

As dcspesas necessarias a 
obten~o daqucla licen~ sao 
suportadas pclo interessado, 
salvo se ja se encontram in
cluidas no custo total das 
obras, nos termos do contrato 
celebrado com o empreiteiro. 

cEstou rcformado e urn dos 
meus passatempos e coleccio
nnr selos. 

Gostaria de entrar em con
tacto com outros colecciona
dores para troca de selos. 

( ... ) Os interessados poderio 
csaever para Roberto Sousa, 
181 Pine St.' Ludlow, Mass. 
01056, U.S.A. 

ROBERTO SOUSA 
(Estados Uoidos)» 
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48 OUAR 
Artur 

II 

Esta sec~o e hoje dedicada 
a Artur Duarte, cineasta que 
se tern distinguido, ao Iongo da 
sua vida, em multiplos domi
nios da actividade artistica, de
signadamente no teatro, como 
actor, e no cinema, como actor, 
tecnico e rea lizador. 

Com 83 anos de idade, Artur 
Duarte tern o seu nome ligado 
a 117 filmes. Iniciou a sua 
carreira como ar.tor de teatro 
em 1917, represe~tando a pes;a 
«COIMBRA, TERRA DE 
AMORES», ate que em I 922 
foi atraWo pelo cinema, parti
cipando como actor no filme 
«A SEREIA DE PEDRA». Em 
seguida ingressa no quadro de 
actores da UFA, a principal 
produtora a lema da epoca, cola
borando, durante cerca de 10 
anos, em 54 filmes, sob a di
recs;ao de realizadores famosos 
e contracenando com conheci
dos actores estrangeiros. 

Deixa a Alemanha e, apos 
uma breve passagem por Fran
s:a, Espanha e Estados Unidos 
(Hollywood), regressa a Portu
gal, iniciando em 1938 a sua 
actividade como realizador, 
com o filme «OS FIDALGOS 
DA CASA MOURISCA», a 
que se seguiria uma serie de 
filmes que ainda hoje sao 
exito, pela graciosidade da cri
tica a burguesia lisboeta dos 
a nos 40. sao eles «0 COST A 
DO CASTELO» (1943), «A 
MENINA DA RADIO» (1944), 
«0 LEAO ·DA ESTRELA» 
(1947), e «0 GRANDE ELIAS» 
(1950). 

Circuito de Cinema da SEE 

A sua mais rcccntc longa
-metragem pro~uzida em 1976 
e estreada ja n_3 corrente ano, 
intitula-se «RECOMPENSA», 
baseando.se na pes;a do mesmo 
nome, da autoria de Ramada 
Curto. 

Publicamos, a seguir, as fi
chas tecnicas dos filmes de 
Artur Duarte que fazem 
do Circuito de Cinema: 

«0 Costa do Castelo» 

Realiza~o: Artur Duarte 
Ano de produ~ao: 1943 
Fotografia: P & B 
Som: 6ptico 
Tema: Comedia (critica social) 

baseada na pe~ de J oao 
Bastos 

Princi pais interpretes: Antonio 
Silva, Maria Matos, Mihi. 
Fernando Curado Ribeiro, 
Manuel Santos Carvalho, Te
resa Casal, Herminia Silva 

«A Menina da Radio» 

Realiza~o: Artur Duarte 
Ano de Produ~o: 1944 
Fotografia: P & B 
Tema: Comedia (critica 
Principais in terpretes: Maria 

Matos, Antonio Silva, Ribei
rinho, Maria Eugenia, Cura
do Ribeiro, Santos Carvalho 

«0 Lelio da E~1rela» 

Realiza~ao: Artur Duarte 
Ano de Produ~o: 1947 
Fotografia: Aquilino Mendes 

(P & B) 
Tema: Comedia (critica social) 
Classifica~o Etaria: Maiores 

de I 3 anos 
Princi pais interpretes: Antonio 

Silva, Milu, Maria Euge
nia, Erico Braga, Laura Al
ves, Fernando Curado Ri
beiro, Artur Agostinho, Tony 
d'Aigi, 6scar Acurcio. 

«0 Grande Elias» 

Realiza~ao: Artur Duarte 
Anode Produ~o: 1950 
Fotografia: P & B 
Tema: Comedia (critica social) 
Princi pais interpretes: Antonio 

Silva, Milu, Ribeirinho, Bar
roso Lopes, Humberto Ma
deira 

Imageas dos filmes •0 Costa do Castelo• (1943), oA Menina da RAdio• 
(1944), «0 Ldo da Estrela• (1947) e cO Grande Elias. (1950), as obras 
mais populariz.adas ~e Artur Duarte. 



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.30 as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

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

A correspondencia devera ser enviada para : 

«MOSAICO » 
ICEI (Information Culture et Immigration) 

43 bis rue des Entrepreneurs 
75015 Paris 
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