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CIDADAO ELEITOR 

1. 0 boletim de voto que recebeu agora vai permitir-lhe escolher no seu c!rculo eleito
ral os Deputados que, na Assembleia da Republica representarSo todos os portugueses. 

2. Nesse boletim de voto estSo indicados os partidos politicos que apresentam candidates 
a Deputados no seu circulo eleitoral. 

nores: 

J. Para exprimir o seu voto dever~ proceder do seguinte modo: 

a) marcar, com uma cruz o quadrado correspondente ao partido politico que escolheu; 

b) depois de efectuar essa opera~ao, dobrar~ em quatro o boletim de voto devendo em 
seguida introduzi-lo no sobrescrito verde, que fechar~; 

c) o sobrescrito verde, contendo o boletim de voto e devidamente fechado, ser~ intro
duzido no sobrescrito branco e remetido h Assembleia de recolha e contagem de vo
tos dos residentes no estrangeiro do respectivo circulo tal como indicado no res
pectivo sobrescrito. 

4. Para gue o seu voto seja considerado v~lido dever~ ter em aten~ao os seguintes porme-

1. No canto superior esquerdo da face do sobrescrito branco dever~ escrever o seu no
me, nUffiero de inscri~So e morada tal como constam do caderno de recenseamento com 
a indica~So do consulado e pais. 

2. 0 boletim de voto deve ser introduzido dentro . do sobrescrito verde que deve ser fe 
chado. 0 sobrescrito branco endere~ado h Assembleia de recolha e contagem de votos 
dos residentes no estrangeiro dever~ igualmente ser fechado. 

s. J~ em Lisboa,na Assembleia de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangei 
ro ser4 descarre~ado o seu voto atrav~s de rubrica nos cadernos,na linha do seu nome,que ~ encontra
cto atrav~s do n 2. de inscri~ao que indicou; em seguida,ser~ destruido o envelope branco mantendo- se 
o boletim de voto dentro do envelope verde,de modo a salvaguardar o segredo de voto,isto ~' de manei 
ra que nSo se saiba o partido em que votou cada urn dos eleitores inscritos. F~cil ~ assim concluir 
da ~ort~ncia que assume a indica~So do nUffiero de inscri~~ja omiss~o impede a descarg~ que ~ 
feita ao mesmo tempo que a verifica~So de urn dos requesitos essenciais para se poder votar - estar 
inscrito no recenseamento eleitoral. 

6. A remessa para a Assembleia de recolha e contagem de votos dos residentes nos circulos 
eleitorais da Europa e fora da Europa dever~ ter lugar, o mais tardar at~ ao dia da elei~~o, isto ~' 
at~ ao dia 2 de Dezembro. A remessa dever~ ser feita pelo correio a~reo . Chama-se, por~m, a sua aten
~ao para o seguinte: em muitos paises os servi~os postais nao funcionam nem aos s~bados nem aos domi~ 
gos. Nao podendo o carimbo dos correios apresentar data posterior a 2 de Dezembro o sobrescrito deve
r~ ser depositado na caixa do correio ou entregue nos servi~os postais de tal modo que seja carimbado 
com data anterior. 0 eleitor que enviar o sobrescrito na sexta-feira dia 30 de Novembro dever~ porta~ 
to, certificar-se da possibilidade de este seguir ainda com carimbo desse dia, pois o seu voto ser~ 
anulado se o sobrescrito vier carimbado com data posterior a 2 de Dez·embro. 

Al~m disso, serao escrutinados os boletins de voto que c hegarem h Assembleia de reco
lha e contagem dos votos dos r esidentes no estrangeird, e esta inicia as suas fun~Oes no 102, dia 
posterior ao da elei~So . Dever~, portanto, fazer a remessa do seu boletim d e voto, de molde a chegar 
dentro desse prazo. 
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COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 

PUBLICACAO MENSAL 
OA SECRETARIA DE ESTAOO 
DA EMIGRACAO 

Oiree~o 

Manuel At~ll 

Edi~lo 

Oiv•sio de Publiea~6es 
dO lnSIIIUIO de Em1gra~80 

Sedo 

Ministltrio 
dos Neg6eios Estrangeiros 
Pal6eio du Noeessidadcs. 1 • Piso 
largo do R1fvas 
1354 L•sboa CODEX- Portugal 
Telefs . 67 67 00/1/2 

Composi~lo e impresdo 

Casa Portuguese 
R. du G6vees, 109 
1200 l11boa • Portugal 
Telefs. 36 67 76/n 

EOICAO EUROPA 

Commission parltaire n.• 3331 P 

Representant• 

Emba•xada de Portugal 
Serv•~o do Programa~ao e Apoio 
6, Possoge Oombasle 
75015 • Paris • Fran~a 
Telefs. 533 95 95 e 533 96 96 

Oistribui~lo 

Fran~a. R. F. A .. B61gica. Lux .. 
Holanda. Sul~a. lnglaterra 

Pre~os 

Fran~&- 4 FF 
R.F.A . -2 OM 
B61gica- 35 FB 
Luxemburgo- 32 FL 
Holanda - 2 FLS 
Sui~a- 2 FS 
lnglaterra- 50 P 

Capa: Evocando a quadra de 
Natal que se &proxima. a capa 
deste numero e dedicada ao 
tema «Adorac;:iio dos Magos», 
num desenho de Francisco 
Vieira de Matos, «Lusitano» 
(1699-1783) . Este trabalho, 
executado a lapis sobre papel 
com aguada castanha e da
tado de 17n, pertence actual
mente li colecc;:ao do Gabinete 
de Estampas do Museu Nacio
nal de Arte Antiga (Lisboa). 
Agradecemos ao MNAA a au
torizac;:iio concedida para a 
reproduc;iio desta obra. 

Colaboraclio fotografica: Agen
cia ANOP, «A Capital», «Dia
rio de Noticias». Direcc;iio-Ge
ral da Divulgac;iio, lnstituto 
Portugues de Cinema,Secreta
riado Tecnico dos Assuntos 
para o Processo Eleitoral, An
t6nio Manuel e Mario de Oli-
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NOTA DA REDACCAO: 

Por motivos de ordem tec
nica torn o u-se necessario 
agrupar num C.nico numero da 
Revista o material referente 
aos meses de Novembro e 
Dezembro. 

Para este facto pedimos a 
melhor compreensiio de todos 
os 1eitores. Recordamos. a 
prop6sito, que as assinaturas 
anuais da Revista garantem o 
envio de 1~ numeros, pelo que 
os assinantes niio seriio pre
judicados por tal medida. 

Com o pr6ximo numero de 
Janeiro retomamos o habitual 
contacto mensal com os nos
sos leitores. 

No suplemento do proximo numero da Revista 
contamos poder publicar os resultados globais 
e parciais das elei~oes para a Assembleia da 
Republica e para as Autarquias Loca is. 

2 PORTUGAL HOJE 
As Pr6ximas EI~Oes 

7 ECONOMIA 
TV a cores em 1980 

8 Prod~ao de Flores e Plantas Omamentais 
9 A Floricultura em Portugal: 

Experiencias e Perspectivas 
- Entrevista com a eng. • Cristina L~a 

10 CULTURA 
Elei~oes e Deputados: 
Da Monarquia a Rep(Jblica 

12 Centenario do Nascimento de Rocha Martins 
14 DESPORTO 
18 REGIONAL 
25 SUPLEMENTO 

Dos Baleeiros a Faina Fluvial 
31 PORTUGAL E 0 MUNDO 
36 COMUNIDADES 

Secretario de Estado da Emigr~ 
entrevistado por '((A Capital•• 

43 TOME NOTA 
46 OS LEITORES ESCREVEM 
48 CIRCUITO DE CINEMA DA S.E.E. 



SETE MILHOES DE ELEITORES 

Segundo a mais recente actualiza~ao 

dos cadernos e1eitorais, efectuada em 
meados do corrente ano, o numero 
total de eleitores recenseados atingiu 
6.908.458. Serao estes quase sete mi
lhoes de cidadaos portugueses- resio
dentes no continente. nas Regioes Aut6-
nomas. em Macau e no estrangeiro
que vao eleger, no proximo dia 2 de 
Dezembro, os 250 deputados que terao 
assento no hemiciclo de S. Bento. 

De sublinhar que o citado numero de 
e~itores b o mais elevado de sempre. 
tendo sido ultrapassado, largamente, o 
total de recenseados para os sufragios 
que se realizavam antes de 26 de Abril 
de 1974, nos quais participavam, no ma
ximo, um milhao e meio de votantes. 
quantitativa que permitia grande margem 
de manobra para fraudes eleitorais. 

Recorde-se que ja no recenseamento 
de 19?6 se tinham inscrito mais de seis 
milhoes e meio de eleitores (6.590.375, 
precisamente). No recenseamento reati
zado no final de 1 !178 e que se prolongou 
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ELEICQ;.~~A 

Fachada principal da A .. embleia da Republica, 
em lisboa, e um aspecto do hemiciclo parla· 
mentar: os mandetoa doa 260 deputados que 
agora viio ser eleitoa termlnerlo em 1980. al· 
tura em que, ap6a novas elel~6es, se iniciarfl 
a II legisletura. 

inscri~ao de 6.847.994 eleitores, como ~ 
oportunamente haviamos anunciado. ~ 

RESULTADOS Ul: 
DO UlTIMO RECENSEAMENTO 
A NIVEJ.. ELBTORAL 

Na ultima actualiza~tao dos cadernos 
eleitorais, acima referida, verificou-se 
uma subioda generalizada do numero de 
eleitores em cada um dos 22 circulos 
eleitorais, registando-se, no total, mais 
sessenta mil inscritos, re1ativamente ao 
recenseamento de 78/79. 

No continente, onde tal subida foi 
rr.ais sensivel- sobretudo nos circulos 
eleitorais de £vora, leKia, lisboa, Porto, 
Setubal e Vila Real, houve a1tera~toes 

na maior parte dos concelhos. Neste 
ambito, tiveram um relevo particular as 
subidas em lisboa e no Porto, onde, 
em raziio do crescimento populacional. 
o aumento foi maior. Em Lisboa. por 
exemplo. passou-se de 11.489.618 (no 
recenseamento de 76/79) para 1.496.970 
inscritos ( na actualiza~tao). logo a se-
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4 guir, por ordem de importancia, vern o 
clrcu'lo do Porto, onde o aumento de 
1.008.199 para 1.013.57Jl eleitores se 
ficou a dever a subida verificada na 
cidade do Porto propria mente dita (de 
245.258 pas sou-se para 246.596), se
guindo-se Vila Nova de Gaia (que re
oista agora 153.981 eleitores). 
- Voltando de novo a uma analise por 
distrito e por ordem alfabetica, veritr
camos que em Aveiro se registou um 
aumento de 403.7·1"8 para 400.811 elei
tores, subida essa que se notou sobre
tudo nos concelhos de llhavo e Arouca 
(que passam a contar com 20.103 e 
15.621 eleitores, respectivamente). 

No circulo de Beja, os e·leitores passa
ram de 144.279 para 144.769, registando
-se um ligeiro decrescimo no ·concelho 
de Mertola (de 954'2 para 9486). 

Por sua vez, em Braga, registaram-se 
apenas aumentos, mais sensiveis nuns 
concelhos ( Barcelos, Famalicao e Gui
maraes) do que noutros, sendo o resul
fif1al de 416.127 inscritos (contra 4t1'2.766 
no recenseamento de 78/79). 

Nos circulos de Bragan~a. Castelo 
Branco e Coimbra, poucas altera~oes se 
veri ficaram e o numero total de elei
tores inscritos e. pela mesma ordem, 
de 1'25.2315, 179.417 oe 320.4'64 (contra 
124.847, 178.801' e 319.4l14, respectiva
mente, em 78/79). Aconteceu o mesmo 
em Faro Guarda e Lerria, onde os au
mentes 'variaram entre 700 e 900 elei
tores em cada circulo, registando-se 
agora, segundo a mesma ordem, 243.473, 
152.444 e 29'4.100 inscritos. 

Por outro lado, enquanto em Porta
legre houve apenas mais 400 inscritos, 
aproximadamente e uma pequena des
cida nos concelhos de Castelo 'Cle Vide 
e em Niza, no distrito de Vrana do Cas
telo, ao contrario, a subida foi mais 
acentuada ( cerca de um milhar a mais), 
embora tivesse bai·x-ado o numero de 
recenseados no concelho de Melga~o. 

Entretanto, no circulo de Viseu pas
sou-se de 284.336 para 289.783 inscritos, 
no de Setubal de 465.804 para 467.64'3 
e no de Vila Real de 170.974 para 
171.693. No caso concreto de Setubal 
a subida maior foi no concelho de Al
mada (de 107.228 para 107.698 elei
tores). 

No distrito de Santarem verificaram-se 
certas particularidades, para alem da 
subida de 335.450 para 33'6.276 eleitores, 
no total. Assim, o maior aumento que 
se registou em todo o processo de 
actualiza~ao, teve Iugar no concelho do 
Cartaxo: passou-se de 11.263 (em 
78/79) para 16.273 (na actualiza~iio). 

Nos circulos eleitorais dos A~ores, 

tambem se verificou um aumento, alias 
distribuido por 14 dos 19 concelhos, 
com ~assagem de 157.073· (em 78/79) 
para 1 7.53(31 eleitores (na ultima actua
liza~ao . Na Madeira, o aumento foi 
maior, pois passou-se 'Cie 14!9.252 para 
150.0118 eleitores. 

CIRCULOS DE EMIGRANTES 

Os emigrantes portugueses espalha
dos por 58 paises do mundo .encontram
-se divididos, desde as primeiras e·lei-
96es efectuadas ap6s o 2'5 de Abril, em 
dois grandes circulos eleitorais - de
signados por «Europa» e «Fora da Eu
ropa»-, onde estao agora recenseados, 
no total, 123.53'6 cidadaos. 

No drculo 'Cia Europa- a que perten
cem as comunidades portuguesas radi
cadas na Alemanha Federal, Austria, 
Belgica, Bu'lgaria, Checoslovaquia, Dina-

marca, Espanha, Finlandia, Fran~a, Gra
-Bretanha, Holanda, Hungria, lrlanda, lta
lia, Jugoslavia, Luxemburgo, Noruega, 
Pol6nia, Romenia, Suecia e Uniao So
vietica - inscreveram-se 58.403 eleito
res, ap6s a ultima actualiza9ao 

Os maiores aumentos verificaram-se 
nas cidades de Dussetd6rfia ( RFA) e 
Paris ( Fran9a), com 6.629 e 5.992 elei
tores, respectivamente. Ha, porem, pou
cos inscritos em Londres (2.995) e nos 
paises do Leste Europeu: 144 em Mos
covo (URSS}, 20 em Bucareste (Rome
n!a), 9 em Belgrade (Jugoslavia) e 23 
em Vars6via ( Pol6nia). 

No circulo «Fora da Europa» ficaram 
inscritos 64.13!3 eleitores ap6s a actua
liza~ao (contra 61 .066 no recenseamento 
de 78/79), cabendo o numero mais ele
vado •de inscri96es a Africa do Sui (com 
9.58'2 em Joanesburgo, 2.016 em Pre
toria e 1.320 na cidade do Cabo), se
guindo-se o Brasil (com maior inci-

dencia no Rio de Janeiro e em S. Paulo, 
onde se registaram 9.057 e 3.2'4'2 elei
tores, respectivamente). 

Na America do Norte surge-nos a 
frente ·o Canada (com 3.681· eleitores 
em Toronto, designadamente), depois 
os Estados Unidos (com 2.875 em Ne
wark e 2.265 em Nova lorque) e final
rr.ente a Venezuela (com 2.075 em Ca
racas). Os numeros mais baixos obtidos 
no circulo «Fora da Europa» respeitam 
a Camberra (Australia), Banguecoque 
(Tailandia) e Teerao (lrao), com tres 
inscritos em cada uma destas cidades, 
e Ankara (Turquia), com quatro. 

Nos paises africanos de expressao 
portuguesa, o primeiro •Iugar pertence 
o Mo~ambique (6.515 inscritos no Ma
puto e 3.710 na Be ira), seguindo-se An
gola (5.366 em Luanda), Guine-Bissau 
(307'), Cabo Verde (1'4'2) e S. Tome e 
Principe. 

0 terit6rio de Macau, tambem incluido 
no circulo «Fora da Europa», regista 
actualmente 9.164 elertores inscritos. 

A ACTIVIDADE DO STAPE 

Quando, em Abril de 1974, se mrcrou 
um novo processo de prepara~ao de 
autenticas elei96es a nivel nacional, foi 
criado, em Lisboa, o Secretariado Tee
nice dos Assuntos para o .Processo 
Eleitoral (STAPE). 

A interven9ao do STAPE revelou-se 
decisiva e extremamente eficiente nos 
quatro ·actos 1!-leitorais que ja se reali
zaram: as elei96es para a Assembleia 
Constituinte (em Abril de 1975), as 
elei96es para a Assembleia da Repu
blica (Abril de 1'9716), as elei96es para 
a Presi·dencia da Republica (Junho de 
1976) e as elei96es para as Autarquias 
Locais (Derembro de 1976). 

Refira-se, a titulo de exemplo, que 
s6 para as pr6ximas elei96es ·legisla
tivas intercalares, o STAPE encomendou 
dez milhoes de boletins de voto (cerca 
de 75 toneladas •de pape'l, ao todo), a 
cuja distribui9ao procedeu, em colabo
ra9ao com outros organismos do Es
tado. Por outro lado e no que diz res
peito ao escrutinio provir6rio- tarefa 
de capital importancia e que consiste 
no apuramento dos ·resultados ime·dia
tamente a seguir ao fecho das urnas -, 
o STAPE procurou garantir a maior velo
cidade, seguran~a e rigor nas opera96es 
a realizar, atraves da utiliza9ao de com
putadores e equipamentos electr6nicos 
instalados no Centro de Informatica do 
Ministerio da Justi9a e na Funda9ao 
Gulbenkian, em Lisboa. 
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0 NUMERO DE DEPUTAOOS 
DA PROXIMA ASSEMBLEIA 

De ac~rdo com a Constitui~iio de 1976, 
apenas a I Assembleia da Rep(Jblica, 
recentemente dissolvida pe·lo Chefe de 
Estado, tinha direito a urn total de 26'3 
deputados. 

A Le'i Eleitor&f en'tretanto •aprovada 
no Parlamento, no passado m6s de Abril, 
estabeleceu que o proximo ptenario da 
Assembleia da Republica contara com 
urn total de 250 'Cieputados, que seriio 
distribuidos pelos vinte e dois circulos 
eleitorais, proporcionalmente ao numero 
de ele·itores inscritos em cada circulo. 
Assm, Aveiro contara com 15 deputados; 
Beja com 5; Braga com 151; Castelo 
Branco,~; Coimbra, 12; ~vora, 9; Guarda, 
5; Leiria, 1'1 lisboa, 56; Portalegre, 41; 
Porto, 38; Santarem, 1~; Setubal, 17'; 

EE 

vigente no periodo de 218 de Maio de 
1925 a 25 de Abri'l cte 197'4. 

Acrescente-se ainda que os ca·ndi
d!l'tos niio podem se-r magistrados judi
ciais ou do Ministerio PUb'fico, em ser
vi~o efectivo, nem pertencer aos quadros 
permanentes ·das For~as Armadas ( ou 
m~litarizadas), ou da car·reira diploma
tica. 

Por sua vez, os governadores civis, os 
administradores de bairros, os dirac
teres e chefes de Reparti~iio de Finan
~as e os ministros de qualquer religiiio 
ou culto com poderes de jurisdi~iio, 

niio se podem candidatar •pelo circulo 
oncte exercem a sua activictade. Os can
didates que sejam presidentes de CA
mara Municipal teriio de deixar de exer
cer essas fun~oes desde a data da apre
senta~iio da sU'a candidatura ate ao dia 
das e-~i~oes. 

Alguns exemplos de quadrados mal aulnaladoa (votos nulos) com a cruz. 

Viana do Caste'lo, 6; Vila Real, 6; Viseu, 
10; A~ores, 5I e Ma·deira, 5I deputados. 
Dos restantes 4 deputados, 2 represen
tariio o circu'to da Europa e os outros 
2 o circulo de «fo·ra da Europa». pois 
ambos registaram mais de 56 mil elei
tores inscritos. 

PERFIL DOS CANDIDATOS 

A legisla~iio em vigor determina que 
os candidates as pr6ximas elei~6es ti}m 
de contar mais de 1'8 anos >de idade, 
possuir a nacionalidade· portuguesa a 
estarem recenseados. Paralelamente, os 
candidates niio podem estar interditos 
por sentenc<a com tr4nsito em julgado, 
r.em serem notoriamente reconhecidos 
como <dementes, nem estarem definitiva
mente condenados a pena de prisiio, 
por crime doloso, nem judicia1mente pri
va·dos dos seus direitos politicos. 

Estiio impedidos de se candidatarem 
os cidadiios que tenham exercido fun
~6es de oariz politico durante o regime 

Escusado sera dizer que ninguem pode 
candidatar-se por mais de urn crrcU'Io 
eleitoral. 

Recorda-se que os candidates tern 
tambem alguns direitos: por 11m !ado, 
niio podem ser ·sujeitos a prisiio priva
tiva (a niio ser em caso de flagrante 
de·l ito) e, por outre, tern direito a igua1 
tratamento por parte das entidades pu
blicas e •privadas durante a campanha 
e'leitoral, sendo-lhe permitido 'desistir ate 
48 horas antes do acto das elei~oes. 

CALENDARIO DAS ELEI(;OES \ 
LEGISLATIVAS I NTERCALARES 

A realiza~tiio das pr6ximas elei~6es 
de deputados <para a Assembleia da Re
publica, a efectuar no dia 2 de Dezembro, 
tern seguido ·urn calendario pormenori
zado - fixado -pe~a Comissao Nacional 
de Elei~oes -, do qual apresen'tamos a 
seguir as fases mais importantes. 

Uma vez que a ·data das elei~6es inter
calares foi marcada em 10 de Setembro, 
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a partir do dia seguinte ficou proibida j 
a propaganda politica feita directa ou 
indirectamente atraves dos meios de 
publicidade comercial. Parale'lamenre, fi-
cou proibida, at& 3 de Dezembro (dia 
seguinte ao das elei~oes) qualqu&r di
vulga~iio de •resulta-dos de sondagens 
ou de ·inqueritos ~ativos a atitude dos 
eteitores face aos concorrentes as etei- -€ 
~6es. 

Entretanto, a CNE publicou o mapa 
com o numero ·de depU'tados e sua dis- UD 
tribui~iio pelos circulos, tendo-sa se-
guido, no periodo entre 23 de Setembro 
e 8 de Outubro, a apresenta~iio das 
listas de candidates •perante o juiz do Ej 
circlilo ju•dicial com sede na capital 
do circulo eleitoral. Depois, feito o sor-
teio das · Hstas apresentadas e veriti-
cada a regularidade dos respectivos ~ 
processes, os juizes mandaram atixar a 

rela~iio completa de todas a~ candi
datures admitidas. 

Entre 111 e 30 •de Novembro, decorreu 
o periodo da Campanha 61eitoral. 'tendo 
os partidos· e coliga~6es concorrentes 
U'titizado, na RDP e na RTP, os tempos 
de ·emissiio reservados a campanha, de 
acordo com o que anteriormente havia 
sido programado pela CNE. 

No dia 2 de Dezembro, dia das etei
~6es interca'lares, as assembleias de 
veto estiio abertas desde as oi'ta 'Cia 
manhii ·ate as dezanove haras da tarde, 
exigi ndo-se que nesse mesmo dia e ime
diatam·ente ap6s o encerramento das 
mesas de voto, se fa~a o apuramento 
final. 

Logo a seguir, seriio enviados ·ao pre
sidente da assembleia de apuramento 
geral, as aetas, cadernos e restantes 
documentos respeitantes a elel~iio '6 

sera feito 0 apuramento geral do cfrcuio. 
A partir dai, a CNE tara a elabora~iio 

do mapa nacional da eleictiio, que sera 
publicado no «Diario da Republica». 



ACTIVIDADE DOS PARTIDO$ 
POLITICOS 

Segundo a legislactiio em vigor, os 
partidos politicos concorrentes as pr6-
ximas eleict5es legislativas nao podem 
gastar na campanha eleitoral mais de 
11•2,5 mil escudos por candidate. Por
tanto, se um partido apresentar 260 
candidates, podera dispender, na tota
lida·de, um maximo de 28.1 mil contos 
na sua campanha eleitoral. 

Recorde-se ainda que, tal como acon
teceu, alias, nos anteriores sufragios, 
todas ·as despesas com as candidatures 
e com a campanha eleitoral deverao 
ser suportadas pelos partidos concor
rentes, que, para tal, se socorrerao dos 
seus cofres privativos. Ah~m disso, cada 
partido tera de contabilizar todas as 
receitas e despesas efectuadas durante 
a campanha e comunicar as suas contas 
a Comissao Nacional 'de Eleict5es (CNE), 
no prazo max1mo de sessenta <lias ap6s 
a proclamactao dos resultados. 

OS PARTIDOS CONCORRENTES 
AS ELEH;OES INTERCALARES 

Terminado o prazo para a entrega das 

~ 
listas de candidates propostas pelas 
organizact5es partidarias. verificou-se 

11o. que. entre os v1nte e um partidos que 
se encontram legalizados junto do Su

. : premo Tribunal de JustiC(a, a:penas quin
ze concorrem as eleict5es do proximo 
dia 2 de Dezembro. sete dos quais 
integrados em coligaC(oes. 

As tres coligaC(5es concorrentes sao a 
«Aiiancta Democratica» (AD), consti
tuida pelo Centro Democratico Social 
(CDS). Partido Popu'lar Monarquico 
(PPM) ·e Partido Social - Democrats 
(PSD) ; a «Aiiancta Povo Unido» (APU), 
formada pelo Movimento Democratico 
Portugues (MDP/CDE) e pe1o Partido I) Comunista Portugues (PCP); e, final

t.x:> mente. o «Projecto Trabalhista» ( PT), 
que integra a Aiiancta 0 perario-Campo
nesa (AOC) e o Partido Comunista de 
Portugai/Marxista-Leninista ( PCP-ML). 

As formact5es polfticas que concorrem 
isoladamente ao proximo acto eteitoral 
sao a Organizactiio Comunista Marxista
-Leninista Portuguese (OCMLP), o Par-

IP tido Comunista dos Trabalhadores Por
tugueses (PCTP/MRPP). o Partido da 
Democracia Crista ( PDC), o Partido 
Opera rio de Unidade Socialists ( POUS). 
o Partido Socialists (PS). o Partido So-

~ cialista Revolucionllrio (PSR), a Uniao 
~ Democratica Popular (UDP) e a Uniao 
~ dt: Esquerda para a Democracia Socia
R lista (UEDS) . 

A AD (com listas separadas do CDS 
e PSD nas R·egi5es Aut6nomas). APU, 
PCTP1 PS. PSR e UD.P sao os unicos 
pa:rtidos que concorrem nos 22 circulos 
eleitor~js. 0 PDC nao concorre em 
Coimbra, nos Actores e na Madeira, en
quanto o PT niio se apresenta nos 
Actores e a UEDS nao concorre em ne
nhuma das Regioes Aut6nomas. A 
OCMLP e o POUS apresentam-se ape
nas em cinco circu los cada: em Coim
bra, Setubal. Viana do Castelo, Vila 
Real e Viseu. a primeira, e em Coimbra, 
Leiria, Lisboa. Santarem e Setubal. o 
segundo. 

PRINCIPAlS CANOIDATOS 
PELOS CIRCULOS 
DA EMIGRA(:AO 

De entre as tistas de candidatures 
apresentadas pelos partidos nos diver
sos circulos eleitorais, destacamos o 
nome dos principais candidates pelos 
circulos da emigractao, segundo a ordem 
pela qual viio figurar nos boletins de 
voto. 

Assim. no circulo da Europa, os pri
meiros candidates de cada partido ou 
coligaC(ao sao os seguintes: Angelo 
Guerreiro ( PT) ; Peres Ferreira ( UDP) ; 

Partido de Democracia Cristi PDC 

'> !JZ'f 0 

ProjcetoT~ 

CE"PT" JA- 0 s ~ c 
-Ga o UDP • ,.---, - L 

pDC pp I 0 

a 0 . SocieliiiA ~a De~ _____ _ 

Uniio de ESC~uer<l& 
PStl ~ 0 SIR D I D perpJMilPP -e. 

g;g D -
A}'U @ --------,..o f / '¥ 0 Mi~ Po'IO Unido 

Parlido Soc:ialisla 

Reprodu~ao dos boletins de voto destinados aos circulos da emigr~ao 
(Europa e fora da Europa, inclulndo o territ6rio de Macau) , onde se 
encontram inscritos, no total, 123.536 eleitores. 
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Julio Collard Rodrigues (PDC); Fran
cisco Fanhais (UEDS); Ferreira Fer
nandes (PSR ); Jose Cunha Machado 
(PCTP); Georgette Ferreira (APU) ; Teo
doro da Silva (AD); e Joao Lima (PS). 

No cir.culo <(Fora da E•uropa» apresen
tam-se igualmente nove can'di'datos: 
Antonio Ferronha (PDC); Antonio Maria 
Pereira (AD); Jofre Justino (UEDS); 
Pedro Coelho (PS); Joiio Oliveira Lucas 
( PCTP); Joaquim Mourato Costa ( PT); 
Carlos Pinhao (APU); Manue-l Sa 
(UDP); e Jose Manuel Boavida (PSR). 

ELEH;OES PARA OS ORGAOS 
AUTARQUICOS 

Decorreu ja o periodo de apresen
tac;:iio <las candidaturas referentes as 
eleic;:oes para as Autarquias Locais, 
sendo importante assinalar que, para 
a'lem dos partidos politicos, coligados 
ou niio entre si, tambem grupos de ci
dadiios, recenseados na area da respec
tiva freguesia, puderam apresentar a 
sua candidature. 

Segundo urn comunicado do Minis
terio da Administrac;:iio Interns (MAl), 
as Assembleias de Freguesia deveriio 
ter 27, 119, 13 ou 9 membros, consoante 
c numero de eleitores ai recenseados 
seja, respectivamente, superior a 20 mil, 
5 mil, mil ou inferior -a mit. 0 numero 
de 27 membros atras refe·rido sera au
mentado de mais urn por cada grupo de 
5 mil eleitores ou fracc;:ao, nas fregue
sias com mais de trinta mil e'leitores. 
Por outro lado, nas freguesias com 200 
eleitores ou menos, nao haven~ eleic;:oes 
para a Assembleia de Freguesia, sendo 
esta substituida pelo plenario de cida
diios eleitores. 

Quanto a Assembleia Municipal, ela 
sera constituida palos presidentes das 
Juntas de Freguesia e por membros 
eleitos, em numero igual ao daqueles 
mais urn. 0 numero de membros eleitos 
directamente niio podera, em qua'lquer 
caso, ser inferior ao quintuplo do nu
mero de vereadores da respective Ca
mara Municipal. 

A Camara Municipal sera constituida 
por urn presidente e 'POr urn numero 
variavel de vereadores ( 10, 8, 6, 4J), de 
acordo com o total de eleitores recen
seados no concelho (mais de 100 mil. 
50 mil. 10 mii ou menos de 10 mil. 
respectivamente). No caso de Lisboa e 
Porto, o numero de vereadores e <le 16 
e 12, respectivamente. 

ECONOMIA 

-TELEVISAO 
A CORES EM 1980 

Aspecto do interior de uma unidade m6vel de TV. 

Ap6s ter sido oficialmente autorizada a intro~ao em Portugal da 
televisao a cores, o Govemo anunciou a op~ao pelo sistema PAL (Phase 
Alternate L;nes), de patente alema, considerando-o ccmais conveniente ao 
interesse nacional, uma vez que se trata de sistema predominante nos 
potenciais mercados europeus de export~ao)). 

A televisao apareceu pela primeira 
vez no nosso ·Pais em 19516, em emis
soes experimentais a preto e branco, a 
partir de urn estudio instalado na Feira 
Popular de Lisboa. As emissoes diarias 
da Radiotelevisao Portuguese estende
ram-se depois a quase totalidade dos 
territories do continente e das regioes 
aut6nomas dos Ac;:ores e da Madeira. 
Com a entrada na fase da cor, a RTP 
vai, agora, dar urn grande passo em 
!rente na modernizac;:ao dos seus ser
vic;:os, rtendo anunciado ja que o «pe
riodo experimental>> de emissoes se 
iniciara no dia 7 de Marc;:o de 1980, 
podendo ate verificar-se antes dessa 
data uma primeira emissiio a cores. 

Durante esse periodo experimental, 
a RTP procedera a rea'lizac;:ao de emis
soes diarias •de duas a tres horas, que 
seriio preenchrdas com programas do 
sector informative e algumas series 
estrangeiras. 

REESTRUTURA~AO DA RTP 

A proxima e significative mudanc;:a 
para as emissoe·s a cores obrigou a 
RTP, nos ultimos tres anos, a uma pro
funda reestruturac;:ao e reapetrechamento 
nos seus varios sectores, com uma 
incidencia muito especial na progressive 
substituic;:ao dos velhos equipamentos, 
na mudanc;:a ou ampliac;:ao das instala
<;:oes e na formac;:iio e reciclagem dos 
tecnicos. 

Urn dos aspectos mais imp-ortantes 
de tal reestruturac;:ao e, certamente, a 
instalac;:ao, quase conc+uida, dos novos 
emissores de Monsanto, Porto e Lousa, 
e das novas estac;:6es de F6ia (Mon
chique-Aigarve), Serra de Bornes (Tras
-os-Montes) e Serra ·da Marofa (Beira 
Alta) e, brevemente, a construc;:ao da 
nova estac;:ao da area de Setubal. 

A entrada em ·servic;:o dos novos emis
sores e equipamentos permitira niio s6 
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uma maior cober.tura do Pais (que ficarll 
a ser de 85 e 70 por cento do total, 
no pr'imeiro e segundo canais, respec
tivamente). como melhorarll considera
velmente a qualidade dos programas 
te·levisivos. 

Paralelamente, as instala~oes centrais, 
em Lisboa, ate agora disprersas por cerca 
de v·inte <loc:ais, -serao concentradas num 
novo edificio-sede - orYde passa·rao a 
funcionar todos os servi~os, incluim:lo 
o de informa~i5es -, ate ao final do ano 
de 1981. 

Por outro lado, a .recente compra dos 
terrenos onde estao instalados os e·stu
dios do Lumiar, possibilitara a reoonver
sao dos espa~os vazios e 1ivres para a 
instala~ao de uma «fabrica» de produ~ao 
de programas. Logo que for possivel, 
sera ainda construido urn grande estUdio 
(de 500 metros quadrados, aproximada
mente) que permita· realizar as chamadas 
«grandes produ~oes» ate agora reitas 
obrigatoriamente em salas a<lugadas 
(Teatro Maria Matos e Teatro Villaret, 
sobretudo). 

A OPCAO PELO StSTEMA PAL 

Entre os dois ·sistemas de televisao 
a cores que concorreram para serem 
utitizados no nosso Pais - o PAL (de 
patente alema) e o SECAM (de pateote 
francesa) -, foi escolhido o primeiro. 

As vantagens apresentadas pelos tec
nicos para a preferencia prelo sistema 
PAL- utilizado nos prindpais mercados 
europeus, que englobam mais de 48 mi
lhoes de receptores - re1acionam-se 
com o processo de mistura de cores, 
rnelhor ·propaga~ao nas zonas monta
nlrosas, menor perturba~ao interferente 
e possibi lidade de recep~ao de progra
mas espanh6is por via satelite. 

Parafelamente, os representantes na
cionais dos grandes fabricantes de tele
visores afirmaram ja que estao prontos 
a ·iniciar a produ~ao em serie de apa
relhos a ·Cores que utilizem o referido 
sistema. 

Segundo as previsoes, poderao ser 
v&ndidos no mercado naciona'l. no ·pri
meiro ano, mais •de quarenta mil te·l~? 

visores a cores, ao pre9o medio de 70 
contos cada um. De salientar que, em 
media, tern sido vendidos anua1mente 
no nosso Pais cerca de 220 mil tele
visores a preto e branco. 

,.., 

PRODU(:AO DE FLORES 
\ E PLANTAS 

ORNAMENTAlS 
0 nosso Pais tem, no dominio da floricultura, imensas possibirldades que ainda 

niio foram oonvenientemente exploradas. Acontece, porem, qu&, se beneficiar de 
apoio tecnico- nomeadameot& a nivet da invest~ao e da exper~o -, a pro
d~o de flores e de plantas omamentais poderfl contribuir grandemente para uma 
maior independencia econ6mica. 

Ate ao momento, as excepcionais 
condi~5es orerecidas pelos solos e pe1o 
clima de Portugal nao foram plenamente 
aproveitadas <para fomentar a produ~ao 
de flores e de plantas ornamentais. 

Para que uma determinada zona possa 
ser con-siderada apta para tal cultura, e 
necessaria que ne·la se registem deter
minB"dos factores que sao decisivos 
nessa produ~ao e qlle< se relacionam, 
nomeadamente, com os indices da ·ra
dia~ao solar e a 'Sua dura~ao. a inso
la~ao e a temperatura media do ar. 
sobretudo nos meses frios, de Outubro 
a Mar~o. · 

Ora esses factores delterminantes re
gistam, em Portugal, valores bastante 
acima da media ·requerida e ha ate dua-s 
zonas em que se verificam 6pt•imas con
di~5es para a flo ricU:Itura: a primeira 
"Situa-se el'}tre Lrsboa e o Sui, sempre 
junto ao mar, e vai ate a foz do rio 
Guadiana; a segunda estel'l'de-se d'o 
Porto ate ao mesmo ponto da regiao 
algarvia, abrangendo uma longa faixa 
mais para o interior do territ6rio. 

•Por outro lado, e de sublinhar que 
as condi~oes nat·urais do nosso Pais 
apenas sao igualadas pe'las que existem 
nc. Levante espanhol e nas Baleares, e 
que a pr6pria Holanda, pais onde a flori
culture se encontra extraordinariamente 
desenvolvida, na·o possui, rYeste as·pecto, 
nada de seme·lhante. 

Pade. pois, concluir-se que. para 
desenvolver este tipo ode cuHura e poder 
exportar, com vantagem. para os mer
cados europeus. basta . come~armos por 
aproveitar a~ 6ptimas condi~oes que a 
natureza ·nos oferece e, paralelamente, 
utilizarmos as adequadas tecnicas de 
cultivo, industrializa~ao e comerciati
za~iio. 

ES~CIES PRODU~DAS 

A maior parte da produ~ao nacional 
de flores e obt·ida em estufas com te
lhados de duas aguas e cobertas com 
filme de polietileno, ou em estufas de 
turrel com arma~iio de ferro, ou, ainda, 
em outros abrigos de tipos e tamanhos 
varia·dos. 

Os craveiros - de 1onge a especie de 
floras mais produzida no Pais - ocupam 
uma area coberta de mais de oem hec
tares. seguindo-se as roseiras em as
tufas e ao ar livre, e merecendo ainda 
uma referencia especia:l os gladio1os, os 
espargos, as dalias, goivos, crisantemos 
e geranios. 

As zonas de maior produ~ao, onde se 
pratica ja uma certa industria''iza~iio, 
estendem-se por cerca de 160 hectares 
e encontram-se distribuidas por diversos 
'Ciistritos do Norte e Centro do Pais 
(Viana do Castelo, B-raga, Porto, Aveiro. 
Coimbra, Leiria, Santarem, Lisboa e Se
tubal) e pelo de Faro. 

Na ·regiao algarv·ia, rica em poten
cialidades - o Algarve possui flores 
durante todo o ano, de Janeiro a De
zembro -. verifica-se ja urn certo de
senvo1vimento neste dominio. Os espe
cialistcrs ho·landeses que ai -se tixaram 
- os que maior influencia tiveram na 
-regia'O, seguidos pe1os ing1eses e ale-
maes - dedicaram-se, sobretudo. ao 
cul!t'ivo em grande escala de plantas 
ornamentais e de estrelas do Egipto, 
cravos da fndia, dalias, b'eg6nias-sem
pre-em-flor, goivos. ·petunias, amarantos 
e ·camp11nulas. 

Siio tambem de mencionar as poten
cialidades, air.da insuficientemente ex
ploradas, dos A~ores e da Madeira, 
sobre~tudo no qlle< 'diz respeito a floras 
bO'Ibosas e ex6ticas ( orquideas. aves 
do 'Paraiso e estre1icias). nomeadamente. 

,.. 
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A FLORICUL TURA EM PORTUGAL: 
EXPERI~NCIAS E PERSPECTIVAS 
- Entrevista com a eng.• Maria Cristina lancta 

As condictoes naturais de que dispomos para a intensi
fica~ao da cultura de flores, a actual pr~ao do sector e as 
perspectivas de export~ao, sao os principais temas abordados 
nesta entrevista com a eng.• Maria Cristina L~. tecnica 
especialista que lntegrou o Grupo de Trabalho de Floricultura 
criado no lnstituto Nacionail de lnvesti~lio Agrflria e que tern 
dedicado a sua actividade profissional 1\ problematica da flori
cultura em Portugal. 

-Ate que ponto as condi
~oes naturais existentes em 
Portugal podem constitt.W um 
factor de1erminante e um in
centivo para o desenvolvi
mento da floricultura? 

- Em primeiro 1ugar, penso 
que serll importante definir o 
que e Floriculture. porque as 
pessoas poderiio ser levadas 
a julgar que a Floricultura e 
apenas cultivar flores. De fac
to, niio e s6 isso. A Floricul
tura abrange urn campo muito 
mais vasto, desde a cultura 
de plantas ou parte de plan
tas que directa ou indirecta
mente viio servir para orna
mentactiio de casas, parques, 
monumentos. escadarias, etc., 
passando pe~as actividades re
lacionadas com a propagactiio 
dessas mesmas plantas (·como 
e 0 -caso da productiio de sa
mentes e de alporques). ate 
ao engrossamento de bolbos 
e a productiio de folhagens. 

Quanto as condictoes excep
cionais que se verificam no 
nosso Pais, o que posso dizer
-lhc e o seguinte: urn dos fac
tores que mais pesa na econo
miC~ de productiio deste tipo de 
cultura e a energia que se dis
pende para aquecimento das 
culturas e neste momento atra
vessa-se uma crise energetics 
international; ora esse factor 
tern pouco peso no nosso 
Pais, na medida em que as 
nossas temperaturas do ar du-

rante os meses mais trios per
mitem uma poupancta de ener
gia que se traduz num custo 
mais baixo de productao e. por 
consequencia, em prectos mais 
competitivos nos mercados 
internacionais. 

Depois, por outro lado a 
amenidade do nosso clim~ e 
a tao famosa luminosidade 
verificada em Portugal favore
cem muito o colorido das flo
res e melhoram grandemente 
a sua qualidade, factores que, 
como se sabe. sao indispen
saveis para competir nos mer
cados estrangeiros. 

Queria ainda referir urn outro 
ponto, normalmente esqueci
cio: ha no nosso Pais toda uma 
flora espontllnea que cresce 
urn pouco por todo o lado e 
que pode ser objecto de apro
veitamento para ornamentactao 
e ate geneticamente melhora
da. t: o caso da folhagem de 
eucalipto, das lindas flores da 
mimosa. das pr6prias urzes e 
giestas e dos gerllnios, uma 
plants quase bravia. muito 
apreciada nos mercados euro
peus do norte. 

- Genericarn.~te, como se 
tem proceeaado. ate -agora, a 
productlio de floras no nosso 
Pais? 

No nosso Pais, a Floricul
tura comectou de modo muito 
artesanal, nos meados dos 
anos 60. quando urn grupo de 

rgricultores iniciou na zona de 
Sintra e ao sui do Tejo (Aico
chete, Moita e Montijo) a 
instalactiio de uma serie de 
abrigos para cravos. Como 
obtiveram bons resuHados 
econ6micos, outros agriculto
res se lanctaram tambem na 
productiio de cravos, que era 
absorvida pe1o mercado inter
no, pouco exigente. 

Ate aos anos 70, a cultura 
em abrigo resumiu-se pratica
mente ao craveiro. lado a lado 
com a cultura ao ar livre das 
especies tradicionais. A partir 
dessa epoca, novas culturas 
se introduziram: roseiras, fo
lhagem de espargos. gladiolos 
e outras bolbosas. e ainda 
plantas ornamentais. 

Parale:amente, instalaram-se 
no Pais algumas empresas es
trangeiras que se dedicaram 
a productao de alporques de 
craveiros e de crisantemos. 

As tecnicas de cllltivos uti
lizadas no comecto eram muito 
artesanais e, em parte, ainda 
o sao, muito embora os nos
sos floricultores tenham de· 
monstrado poder de iniciativa 
e muito merito, pois foi quase 
exclusivamente a sua pr6pria 
custa que se lanctaram a des· 
bravar caminhos neste sector. 

Ultimamente, a situactao mo
dificou-se bastante, porque, 
por urn lado, os custos de 
producti.o. aumentaram m~ito 
e, por outro, a procura de flo· 
res e plantas baixou, em razao 
da crise econ6mica, verifican· 
do-se algumas dificuldades de 
colocactiio no mercado interno. 
Alias. sao estes os dois prin
cipais problemas com que se 
defrontam os nossos floricul
tores. 

-Tendo em conta a evolu
ctiio reg;stada nos principais 
mercados externos, quais sao. 
concretameote, as perspecti
vas para o incremento da ex
~lio no sector da flori
cultura? 

- Se olharmos para esta 
actividade como uma fonte 
possivel de entrada de divisas 
e uma vez que a procura de 
flores no mercado internatio
nal ainda e superior 1\ oferta. 

pode afirmar-se que estao 9 
abertos caminhos ao desen
volvimento da floricultura na
cional. De facto, as tentativas 
de exportactiio das nossas flo· 
res e plantas, quando obede
cem lis normas de qualidade 
e de quantidade estabelecidas 
internacionalmente, tern sido 
bern sucedidas. No ano de 
1976, por exemplo, a exports· 
ctiio de flores rendeu cerca de 
dezasseis mil contos e em 
1977 ultrapassou os vinte e 
seis mil contos. 

De imediato, deparam-se· 
-nos grandes possibilidades de 
exportactiio de plantas orna
mentais e de certas flores de 
corte (como a rosa e as flo· 
res ex6ticas) para varios pai· 
ses .Podemos, portanto. per· 
feitamente, diminuir o mon· 
tante de divisas gastas com 
a aquisictiio de materias-primas 
necessaries ll actividade e pro
vocar urn aumento de entrada 
de divisas com maiores ex
portact6es. Basta, para isso, 
que se facta uma zonagem 
conveniente ao Pais, e alem 
das flores de corte trcrdicio· 
nalmente produzidas nas zo· 
nas indicadas. sera possivel 
fomentar urn outro conjunto 
de productoes (de sementes. 
de engrossamento de bolbos, 
por exemplo) noutras regioes. 
Queria ainda referir o papel 
que a Floriculture pode desem· 
penhar na melhoria do rendi· 
mento do agregado familiar, 
especialmente no norte do 
Pais, como cultura subsi·diaria. 

Eng.• Maria Cristina lan~a 



e Jose Est6viio retratados num quadro 
de Columbano, obra destinada i sala 
dos f>assos Perdidos 
do entiio Palacio das Cortes, 
hoje Assembleia da Rep(Jblica. 

-
ELEI~DES E DEPUTADDS 
da Monarquia Republica 

Ao escoltlerem. por meio voto, os concidadaos que os nos 
do Estado. os ihdividuos chamadoS a faze-lo praticam o acto politico denominado elei 
riamente nos clldidatos eleitos-\>s deputados - a parcela ind:vidual que lhes cabe no 
artigo recordamos as raizes dO' ~I sistema eleitOf"al portugues e histor;amos. sintet icamente. 
nnado peloS"tepresentant~ntares no quadro das institu'~oes politicas do Pais. 

As ~ e problem torais 
tern consti tuido sempre m extre-
mamente complexa na vida 
todas as na~oes; a abundante legiS'Ia~iio 
publicada sobre o assunto em tO'do o 
mundo e as suas continuas altera~oes 
confirmam essa complexidade, que e 
corroborada, ainda. pefa vasta biblio
grafia existente acerca da materia. Con
tudo, no conjunto, existem, IYasicamente, 
duas tendencias fundamentals em todos 
os sistemas e'leitorais. na genera1idade 
das na~6es que instituiram a pratica do 
acto eleitora:l: a tendencia dos que tern 
por objective garantir a dignidade, a ve
racidade e a extensiio do acto eleitoral, 
fazendo pallticipar nele o maier numero 
possivel de cidadiios; e a daqueles que, 
pelo contrfuio ,tendem a reduzir cada 
vez mais a massa eleitorat Entendem 
os primeiros que a lei deve possibi litar 
s representa~iio de todas as correntes 
de opiniiio politica existente ll'O pais, 
desde que o seu valor quantitative atinja 
um deter-minado minimo de expressao 
eleitoral; como partidarios do sufragio 
universal, defendem a concessii·o do 
vote a todos os cidadaos va·lrdos de 
ambos os sexos, qualquer que seja 
a sua situa~iio econ6mica e o seu grau 

de instru~iio, incluindo os analfabetos 
e ex·ceptuando somente os atingidos 
por incapacidade moral ou mental, reco
nhecida pelos tribunals. Os segundos, 
escudados em argumentos de se·lec~ao 

eieitoral, pretendem restringir cada vez 
mais ·o direito de vote - ~azendo-o 
depender, por exemplo, do grau de ins
tru~ao e eta situa~iio econ6mica d·os 
eleitores -. preconizando ainda que os 
actos ele-iltorais se processem por suces
s•vos escrutinios ( sufragio indirecto). 
atraves dos quais a genuinidade e o 
sentido do voto sao. muitas vezes, fal
seados e distorcidos. Dentro destas 
duas op~oes distil')tas, os sistemas elei
torais existentes abrangem uma serie 
variada de modalidades. 

Contudo, podemos dizer que foi a 
primeira f6rmula, efeotivamente demo
cratica, que ficou con·sagrada no nosso 
Pais, a partir de 1976, com a promu·l
ga~ao da actual Constitui~ao da Repu
blica Portuguesa, sendo sob os seus 
ausp1c1os que, desde entao, se tern 
efe-ctuado todos os actos etettorais em 
Portugal. Quante a segunda f6rmula, 
tivemos dela um exemplo acabado du
rante o periodo do chamado «Estado 
Novo», com -a vigenci-a do «sistema 

o, extremamente se·lec
tivo e verso a tudo o que pudesse 
considerar-se expressao efectiva do su
frag io popular. 

A IMPORTANCIA 
DAS <ELEICOES PARA 
AS «CORTES 
EXTRAORDINARIAS» 
DE 1821 

Os eleitores partic ipam de uma forma 
indirecta no exercicio do poder legisla
tive, porquanto os deputados. embora 
e·leitos por drculos regionafs, sao os 
representantes legitimos de toda a Na
~iio no Parlamento. Essa delega~iio de 
soberania, por mei·o de e lei~oes, fez-se 
em Portu~=Ja l. pe·la primeira vez. em De
zembro de 1820, quando. como conse
quencia do triunfo da revo lu~ao Iibera·!, 
se realizaram as elei~oes dos deputados 
que tormaram as «Cortes Extrwordinarias 
do Ano de 1821». Na Proctama~ao do 
Governo Supremo do Reino, de 311 de 
Outubro de H~20 acentuava-se, a tal 
prop6sito: «~ esta a primeira vez que 
no largo decurso dos seculos podereis 
eleger Mandataries, em quem se perso-



... nalize realmente a vontade universal>>. 
Recorde-se que as antigas Cortes Gerais 
dos Tres Estados (Cie·ro, Nobreza e 
Povo), cuja forma de constitui!fao nada 
tinha. alias, de comum com os pro
cessos eleitorais adoptados a partir -de 
1820, 'tinham reunido pe1a ultima vez 
em 1698. 

Foi com o pretexto de quererem um 
sistema eleitora1 mais avan!fSdO, seme
lhante ao que fora advogado em Espanha 
pela Constitui!fao de Cfldis (1'8'10-1812), 
que os elementos militares vitoriosos 
na revolu!fiiO liberal portuguesa- muitos 
dos quais enfileiraram mais tarde nas 
hostes miguelistas - provocaram o 
golpe de tor!fa que ficou conhecido pela 
«Martinhada». em 11 -11'1-1820. Poucos 
dias depois ode desfeita esta conspira!fiio. 
o primitivo Governo Supremo. nova
mente em exercicio, alterou algumas 
das suas primeiras disposi!fOeS elei
torais no sentido reclamado. No oficio 
anteriormente assinado por Fernandes 
Tomas, em 8-11-1820, e enviado aos 
magistrados que iriam presidir ao sufrfl
gio, eraJihes recomendado que deviam 
«empregar todo o cuidado e vigili!ncia» 
para que a elei!fiiO fosse «inteiramente 
livre de sugest6es. ·de viohlncia, de 
engano, e -de qualquer manejo que a 
torne menos legitima». 

lNDEPEND~NCIA E LIBERDADE 
DE ACCAO DOS DEPUTADOS 

No prop6sito de por os deputados 
ao abrigo de press6es e subornos sus
ceptiveis de os levarem a prat ica de 
actos desonestos. e com o objectivo 
de impedir, simultaneamente, que ho
mens credores da confian!fa dos seus 
concidadaos. tanto pelas suas virtudes 
como pelos seus talentos. se recusassem 
a ser deputados. sob a alega9iio das 
suas dificuldades materiais, as «lnstru
!fOes» estabeleciam que «cada Deputado 
vencera de ajuda de custo a quantia 
de quatro mil e oitocenros reis diarios. 
pagos pelo Erflrio ( ... ) des de o dia que 
principiar a caminhar para a reuniao 
geral». Quanto a quem possuia, ou niio. 
direito a votar lia-se naquele 'Ciocumento: 
«nm voto todos os Chefes de familia 
'Clomiciliarios dos respectivos distritos, 
que niio siio exceptuados ( ... ) Siio 
excluidos de voto os Regulares das 
Ordens Monllsticas, e mendicantes; os 
Estrangeiros niio naturalizados; todos os 
que tiverem incapacidade natural, ou 
legit ima. - Os Criados de servir niio 
sendo chefes 'Cie familia». 

Estas disposi96es fundamentals quase 
niio foram afectadas pelas novas <<Ins-

tru!f6es para as Elei!f6es dos Deputados 
das Cortes. Segundo o Metodo Estabe
lecid·o na Consti tui<;iio Espanhola e 
Adoptado para o Reino de Portugal», 
de 22 de Novembro de 1<!~20, porquanto 
as a'ltera!f6es verificadas incidiram so
bretudo na maneira de efectuar o acto 
eleitoral. Por outro lado, e como atrfls 
referimos. assegurar a dignidade do 
deputado, a sua liberdade de ac!fiio e a 
independencia das suas opini6es, cons
tituiu uma das maiores preocupa!f6es 
das «Cortes Gerais, Extraordinflrias e 
Constituintes. as quais, «para o governo 
interior», se regulavam por uma parte 
das disposi96es 'Clo Projecto de Regi
mento ·redig ido para o seu funciona
mento. 

0 MODO DE VOTACAO 
NO PARLAMENTO 

Ai se declara que «em geral vale mais 
que os votos se deem em aberto do 
que secretamente». reconhecendo-se. no 
entanto, que «devem dar-se os votos 
por escrutinio em todos os casos em 
que houver mais a recear da influencia 
da opiniiio publica. Tais siio os das 
elei!f6es propostas de pessoas para 
diferentes empregos». Duas raz6es. apa
rentemente contradit6rias. que tinham. 
todavia, o mesmo fundamento moral. 
Os eleitores. representando. no seu 
conjunto. a Na9iio politics consciente, 
tinham o direito de saber, atraves das 
vota!f6es efectuadas no Parlamento, em 
que sentido os seus eleitos haviam 
participado na aprova9ao ou rejei!fiio 
dos actos governativos submetidos ao 
seu estudo e san!fiio: neste caso as 
vota96es abertas realizavam-se por <<le
vantados» e «sentados>>. ou nominal
mente por «sim» e «niio». Havia, porem, 
circunstancias em que, pela natureza 
melindrosa das odecis6es a tomar, espe
cialmente quarrdo estas envolviam prefe
rencias pessoais. estava indicado o voto 
por escrutinio secreto, a fim de preser
var os deputados de vingan!fas, sempre 
susceptiveis de se verificarem se tais 
vota!f6es fossem abertas: deste modo, 
o voto secreto. colocando o deputado 
ao abrigo de receios e hesita!f6es, con
feria-lhe a mflxima liberdade para deci
-dir em consciencia e no sentido que 
lhe parecia melhor para os supremos 
interesses nacionais. 

LEGISLACOES ELEITORAIS 

Entre as primeiras •legisla!f6es elei
torais consideradas mais progressivas 
cita-se a de 8 de Outubro de 1836 

(Passos Manuel). de 30 de Setembro 11 
de 1892 (duque de Saldanha), de 23 
de Novembro de 1859 (duque da Ter
ceira). de 8 de Maio de 1'878 (Rodri
gues Sampaio) e de 26 de Julho de 
1899 (Jose Luciano de Castro), ao passo 
que a legisla!fao acusada de mais retr6-
gada e a de 7 de Agosto de 1826 (Trigo 
Morato). de 4 de Junho de 1836 (duque 
da Terceira), de 5 ode Mar!fO de 1842 
(Costa Cabral), de 28' de Mar~o de 1895 
E.' 21 ' de Maio 'Cie 1S96 (ambas de Hintze 
Ribeiro e Joao Franco) e. finalmente, a 
de 8 de Agosto de 1901 (Hintze Ri
beiro). classificada de «ign6bil porcaria» 
pelo pr6prio Joiio Franco. que no en
tanto a manteria em vigor ao regressar 
ao poder. em 19 de Maio de 1906. 

Entre as 'leis eleitorais publicadas peto 
regime republicano, essencialmente par
lamentarista, ate 1926 (ano em que se 
verificaria o golpe de Estado chefiado 
por Gomes da Costa), a mais notavel 
foi decerto o C6digo Beitorai de 3 de 
Julho de 1913 (Governo 'Cie Afonso 
Costa). que sofreu mais tarde vflrias 
altera~6es. continuando, porem, a ser
vir de base a toda a legisla!fiio posterior 
sobre a materia. Sublinhe-se que, a 
despeito dos arreme!fOS presidencialistas 
de que a sua governa9iio e acusada. 
foi Sid6nio Pais que odecretou o sufra
gio universal (1•1"-3•1918) - velha aspi
ra!fiio do Partido Republicano, consi
gnada no seu programs de 1891 - e 
tambem o sufragio directo para a elei
~iio <lo presidente da Repllblica, em 
30-3-1918. 

S id6nio Pals. 
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Passou quase despercebido 
o centenllrio do nascimento de 
Rocha Martins, efemeride que 
foi assinalada, com toda a jus
til):a, pe'lo matutino ·portuense 
«0 Primeiro de Janeiro», urn 
dos jornais onde ele colabcr 
rou. 

Nascido a 30 de Mar~to de 
1'879 e falecido a 23 de Maio 
de 1·952, Rocha Martins foi urn 
dos mais polemicos jornalistas 
e escritores portugueses, autor 
de uma obra inesgotllvel. «A 
Revolu~tao da Maria da Fon
te», o primeiro romance his· 
t6rico da sua vasta produ~tao 
literllria, foi publicado em fer 

descendo a rua Garrett, em lisboa, numa toto datada 

\ 

lhetins no jornal «A Vanguar
da», dirigido por Magalhaes 
Lima. 

<<Uma pena excepcionalmen
te dotada, pecando as vezes 
pelo excesso de ga'las verbais 
que faziam da sua pro·sa uma 
feira exuberante de cores e 
tumultuaria ode vozes». escre
veu Aquilino Ri·beiro, referin
do-se a Rocha Martins. urn 
dos «casos serios» do seu 
tempo. 

Monllrquico na sua juven
ltude. cecto se aperceberia da 
calamidade oonsumada que es
tava a ser a casa de Bragan~ta. 
o que o levou a aderir aos 

ideais republicanos, tornando
·SC uma das suas penas miti
tantes mais ousadas. Homem 
do povo, segundo uns, de 
«condi~tao humil·de», di:z:iam 
os conservadores, revelou-se 
como urn autodidacta de for
ma~tao enciclopedica e, po·r 
isso mesmo, senhor de uma 
gama de conhecimentos urn 
tanto ou quanto apreendK!os 
pela rama, nesta ou naquela 
materia a exigir maior espe-

. cializa~tao. Oeste natural peca
dilho - comum, alifls. a mui
tos dos seus contemporAneos 
- nao se livram os seus tra
b&lhos de investiga~tao trist6-

rica, romanceada ou nao 
Acrescente-se que o seu in· 
tenso labor jornalistico quoti
diano nao lhe cteveria permitir 
gr<mdes voos interpretativos. 

agares de «rato de bib'tioteca>> 
demais habil·idade·s comuns 

historiador da praxe. Nao 
stal'llte, os seus trabalhos 

constituiram me~it6rio esfor~to 
de divulgal):ao, de cariz mais 

POP"''I •"' POP"'" os, por exemplo, 
ernos hist6ricos». 
com Lopes d'O'Ii· 

a, vendidos em pequenos 
fasciculos e muito pr6ximos 
da tradi~tao folhetinesca inau
gurada. pela imprensa, a qual, 
de certo modo, nao era estra
nho o seu sucesso ,granjeado. 
sobre.tudo em sucessivos arti
gos de critica social e politica 
de circunstancia, sem esque
cer as suas celebres «cartas 
abertas>> ao entao Presidente 
de Conse·lho, Armindo Mon
teiro; sucesso que o tornou 
quase lendllrio ·perante o pu
blico, quando os ardinas da 
capital a'tiravam para a rua o 
pregao «Fala o Rocha!». 

Mais tarde, a situa~tao cria
da ·no Pais ·na sequencia do 
golpe militar de 2'8 de Maio 
de 1'926, viria a encontrar nele 
urn acerrimo opositor. Desta 
feita ja nao se tratava do 
idealista republicano, mas de 
um h<omem que evoluira con
victamente para o socialismo. 

Nessa qualidade colaborou 
no saudoso «Republica>>, de 
Carvalhao Duarte, e depois no 
MUD, no ambito de uma acti
vidade que marcou indelevel
mente urn dos periodos mais 
corajosos e mais dignos da 
imprensa que combatia a dita
dura. 

0 grito «Fala o Rocha!>> 
traduziu bern a enorme audien
cia popular de que dispunha, 
facto que ficara registado para 
sempre na hist6ria do )orna
lismo portugues, tal como o 
perlodo em que dirigiu o 
«ABC>>. peri6dico onde contou 
com a colabora~ta& de- Ferreira 
de Castro e cujos artigos e 
mo1des de pagina~tao revolu
cionaram tudo o que ate entao 
se praticava entre n6s. 



EDICAO FILATELICA 
COMEMORATIVA 

DE CERTAME 
BRASILEIRO 

CARROS 
RURAIS 
PORTU

GUESES 

CORREIO DE PORTUGAL 
1' DIA UE CIRCUL~Ao 

«Brasiliana 79» 8 a sigla de 
duas exposiQoes realizadas re
centemente nos saloes do Ho
tel Nacional do Rio de Ja
neiro. e integradas na Ill Expo
SIQao Mundial de Filatelia 
Tematica. patrocinada pela Fe
deraQiio lnternacional de Fila
telia, e na I Exposic;ao ln
teramericana de Filatelia Clas
sica, esta sob a egide da 
Federac;:ao lnteramericana de 
Filatelia. 

Os Correios portugueses 
(CTT). associando-se ao acon
tecimento- tal como na «Por
tucale 77» fizeram os correios 
bras;leiros -. colocaram em 
circulaQiio, no dia de abertura 
das referidas exposiQoes, uma 
se~ie de seis valores ( selos). 
ilus·trados com seis carros ru
rais portugueses desenhados 
por Alberto Cardoso. 

Procurando retratar fielmen
te os exemplares escolhi-dos, 
Alberto Cardoso •reproduziu, 
com minucia, um carro utili
zado no transporte de bilhas 
de agua da regiiio <tas Caletas 
de Monchique (para a taxa 
de 2$50); uma zorra da ilha 
da Madeira destinada ao trans
porte do famoso vinho da 
ilha (taxa de 5$50); um carro 
de bois da regiiio do Douro. 
usado tambem no transporte 
do vinho (taxa de 6$50); urn 
carro alentejano, chamado «de 
canudo» (taxa de 16$00); urn 
carro transmontano de trac
c;:ao bovina - mas que na ver
sao de M ogadouro, a do selo, 

utitiza muares - (taxa de 
19$00) ; e finalmente o carro 
das areias da Murtosa, vei
cuto muito divulga;do nos aglo
merados piscat6rios do litorai 
e centro do Pais (taxa de 
20$(X)). Tal como a ediQiio 
brasileira que assinalou o 
acontecimento - e que inte
grava a reproduQiio de bortro
letas das selvas -. tambem 
a portuguesa e impre-ssa a 
«offset» e em papel «couche». 

Com esta iniciativa, os CTT 
homellageiam • .pois, um acon
tecimento de ·pa~icu•ar relevo 
e e-nvergadura no dominio fila
telico. 

A OBRA DE 
CARLOS BOTELHO 
C&lebrizado como «O pintor 

de Lisboa», Carlos Botelho co
memorou ha pouco o seu ao.• 
aniversario e. paralelamente. 
os 60 anos de trabalho que 
consagrou inteiramente as ar
tes plasticas. desde que. em 
191~. realizou a sua primeira 
exposic;:iio no Liceu Pedro Nu
nes. com uma serie de obras 
onde a paisagem lisboeta era 
ja tema dominante. 

No inicio da sua carreira, 
Carlos Botelho dedicou-se a 

ilustraQiio de livros infantis, il 
cerilmica e ao cartaz. Em 1928 
iniciaria uma colaboraQiio re
gular - que prosseguiria ao 
Iongo de 22 anos - no sema
nario «0 Sempre Fixe». par
tindo para Paris no ano se
guinte. Em 1938 e-lhe atri
buido o Premio Amadeu Sousa 
Cardoso e em 1939 conquista 
o 1 .• Premio da ExposiQiio 
lnternacional de Arte Contem
po•anea. realizada em S. Fran
cisco da Calif6rnia (EUA), 
sencto mais tarde galardoado 
com o Premio Columbano. 

Entretanto as suas exposi
((6es mutiplicam-se, tanto em 
Paris como em Nova lorque. 
Expoe. a seguir, na Bienal de 
S. Paulo (Brasil) e de novo 
em Lisboa. apresentando 
depois os seus trabalhos na 
Belgica, na Suic;:a e na XXX 
Bienal da Cidade de Veneza 
(ltalia). Em 1963 participa no 
IV Congresso da Associac;iio 
lnternacional dos Artistas 
Plasticos. realizado no Ambito 
da UNESCO. 

Na decada de setenta. para 
alem de ter exposto em lon
dres. no «Centenario de Ber
trand Russel», designadamen
te. Carlos Botelho foi eleito. 
err 1977, s6cio honorario 'Cia 
Sociedade Nacional de Belas
-Artes. A sua exposiQiio mais 

Carlos Botelho no aeu atelier. 

recente realizou-se. ja no de
curso deste ano, na Galeria 
1•111. em Lis boa. 

Referindo-se a permanente 
presenQa de lisboa em to-da 
a obra de Carlos Botelho, o 
escritor Fe-rnando Namora afir
mou. ·em texto inserido num 
catalogo de uma exposiQiio: 
«Atraves da sua sensibilidade 
subtil e discreta descobrimos 
que a Lisboa contrastante. dia 
a dia injuriada. empobre-cida, 
desfeada. a Lisboa que as fu
rias perseguem ate lhe esfo
larem o rosto e lhe desfigu
rarem a alma. conjunto cada 
vez mais comptexo de peQas 
de rebotalho - pode. de su
bito, mostrar-se sob esta delei
tada harmonia. Para isso basta 
que 0 ceu alto e tevado se 
abra a tal luminosidade trans
figurada. Para isso basta que 
urn grande pintor. seu vaga
bundo e amante. otenha os 
o 1hos cheios dessa magica 
claridade». 

Uma tela de Carlos Botelho: a cidade de liaboa tom conitituldo tema permanent• e lnesgotivel na obra do pintor. 
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HOMENAGEM A 
CANDIDO 

DE OLIVEIRA 
Candido de Ol iveira. funda

dor 'de «A Bol·a» ·e um dos 
grandes jornalistas desportivos 
portugueses, tern agora o seu 
nome numa das ruas da ci
dade de Lisboa. 

A iniciat i_va ficou-se a dever 
ao citado peri6dico despor
tivo e contou com o P'atroci
nio do municipio lisboeta. Na 
cerim6nia de descerramento 
da ptaca toponimica. Guilher
me de Oliveira. presidente da 
Associac;:ao d e Futebol de 
Coimbra, e Vitor Santos, chefe 
de redacc;:ao do jornal pro
motor da homenagem. profe
riram palav·ras alusivas ao 
acontecimento e recordaram a 
acc;:ao merit6ria desenvolv ida 
por Candido de Oliveira como 
treirrador e seleccionador na
cional. De sal ientar, ainda, 
que Candido de Oliveira foi 
um incansavel combatente 
peta causa da democracia e da 
liberdade; du·rante a II Grande 
Guerra. ele era um dos «co·n-

tactos» por<tugueses da resis
tencia anti-fa·scista europeia e 
um dos homens encarregados 
de organizar a rede clandestil'fa 
contra a eventualidade - p-re
visivel depois do encontro rea
lizado entre Franco e Hit ler
da invasiio 'Cia Peninsula Ibe
rica pel•as t ropas nazis. N'a 
altura. uma torpe denuncia de 
um diplomataa estrangeiro deu 
origem a que Candido de Ol i
veira fosse preso pela policia 
politica. -brutalmente espan
cado e. posteriormente, en
viado para o Tarrafa'l. sem 
julgamento. 

Foi, pois, a este cidadiio 
exemp·lar - fa·lecido em Es
tocolmo (Suecia) em 1959, 
quando efectuava •a reporta 
gem do Campeorrato Mundial 
de Futeb·ol - que agora se 
prestou justa homenagem. 
com a aposic;:ao de uma pilaca 
com o seu nome numa rua da 
zona dos Ojivais. 

c{)ESPORTISTAS DO AND»: 
UMA INICIATIVA DO «OIARIO POPULAR,. 

Prosseguindo uma iniciativa 
que vern realizando desde ha 
trinta anos. o vespentino fis
boeta «Diario Populam elegeu, 
mais uma vez. os «Desportis
tas do Ano», cujos nomes 
foram revetados no numero de 
amversario do jornal. 

Assim, os redactores do 
«DP» se·teccionaram para 
«stleta do ano» o recordista 
Fernando Mamede, nascido em 
Beja. a 1 de Novembro de 
1951 , e que ha onze anos re
presenta o Sporting em pro
vas nacionais e internacionais. 

Para «futebolista do anon 
fo1 escoihido Oiivetra. pe·la 
sua regularidade e boas ex i
b ic;:oes, tanto em Portugal 
quanto no estrangeiro, que o 
consagraram como jog·ador de 
influencia marcante nos titU'Ios 
conquistados pelo F. C. do 

Porto e no born comport>a
mento da selecc;:ao nacional no 
Campenato da Europa. 

Quanto ao titulo generico 
de «desportista do ano», este 
foi entregue a Joaquim Agos
tinho. que apareceu pela •pri
meira vez no cicl ismo nacio
nal, sob a direcc;:iio >de Joiio 
Roque ,a correr pelo Sporting, 
e que hoje alcanc;:ou um pres
tigio invulgar, a nivel nacional 
e internaciona'l. 

0 vespertine recorda, alias, 
na pagina que dedicou a atri 
buic;:ao des!'as distinc;:oes que, 
no que se refere a Joaquim 
A gost inho, para alem do reco
nhecime-nto do seu valor des
portivo, houve a intenc;:ao de 
homenagear a prestigiosa ve
terania do «melhor ciclista 
portugues de todo s os tem
pos». 

... 



fjfO ANIVERSARIO 
DO <SPERANCA• 

DE LAGOS 

0 «Ciube de Futebol Espe
ranyas» de '"agos completou o 
seu ffl.• aniversllrio. Fundado 
em Setembro de 19112, esta 
agremiayiio fi liou-se·. mais tar
de, na Assooiayiio de Futebol 
de Faro e conta. presente
meote. com cerca de 1.500 
associados e meio mith'ar de 
atletas d istribuidos por diver
sa!. modalidades. entre as 
quais se destaca. naturatmen
te. u futebol. nas suas vllrias 
categories, seguido do ande
bol, atl&tismo. judo, karatl! e 
tlmis-de-mesa. 

Com sede em Lagos. na 
Praya Luis de Camoes, o «Es
peranyas» d isp()e 'de um cam
po de jogos situado no cha
mado Rossio da Trin<tade, em 
terreno cedido para o efeito 
petu respective municipio e 
de um parque de campismo 
que lhe l! anexo e que cons
titui o maior suporte t inan
ce'iro do Clube. Tendo como 
activfdade prioritllria o futebol, 
o CFE disputa actualmente o 
Campeon1111o Nacional na Ill 
Di\1\isao, ap6s ter estado na 
II Divisiio, em 1976. 

Esta agremiayiio desportiva 
estll a encetar uma mubiliza
yiio de esforyos com vista II 
criac;ao -de um novo campo de 
jogos que incluirll, para arem 
de um rect&ngulo para o «des
porto-rei». uma pista de atle
t ismu, um ginllsio e ringues 
po1ivateotes. Trata- se. em 
suma, -de um empreendimento 
que merece todo o apoio e 
cuja concretizayao constituir6 
just'S humenagem c\ j{l longa 
actividade do CFE de Lagos. 

A equip• portista que venc:eu o tomeio intemeelonel de Vieeu 

ANDEBOL INTERNACIONAL EM VISEU 
0 F. C. do Porto venceu o 

torneio mtemacional de ande
bol que se disputou no pavi
lhao do Fonteto. em Viseu. Em 
segundo Iugar C'lassificoo-se a 
selecc;ao da Hol'anda, enquanto 
o Sporting foi terceiro e a se-

Atletismo: 
ANTONIO LEITiO 

HOMENAGEM 
EM ESPINHO 

0 Sporting Clube de Espi
nho promowu uma sessao de 
homenagem ao a:t-leta A ntonio 
Leitao - medalh'a de bronze 
dos cinco mil met·ros nos uni
mos Campeonatos Europeus 
de Juniores-e ao treinador 
Jorge Ramiro. 

Nesta sessiio, que contou 
com a presenya de represen
tames da Associayao Portuen
se de Attetismo, fo·ram rece
bidos te1egram'a9 de congratu
layoes do Comite Olimpico e 
da Federac;iio Portuguese de 
Atletismu. 

Ao usar da patavra no de
curso 'Cia cerim6ni-a, o atl&ta 
Ant6nio Leit ii'o disse, aludindo 
ao acto, que «embora o Espi: 
nho seja um cfube pequeno, 
sabe, no entanto. reconhe<;er 
o esf~o que os atletas ta
zem para o seu engrandeci-

lecyiio nacional de <<Esperan
yas» ocupoo a quarta posiyiio. 
Quanto aos methores marca
dores, por equipas, salienta
ram-se: no Sporting, Carlos 
Silva e Jose Manuel, ambos 
com 6 tentos; na selecyio de 

mento». Ant6nlo Leitlo. 

«Esperanc;as», Santa Bllrbara 
e Gentrl, ambos com 2; no F. 
C. do Porto, Areras com 8 e 
Jorge com 7'; e na setecc;iio 
da Holanda, Jacobs, com 3 go
los obtidos. 
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NATACAO: 
JOSE DIAS TOME 

VENCEU TRAVESSIA 
DO SADO 

Jose o;as Tome, do «Aiges 
e Dafundo», foi o venoedor 
absolute da travessia do rio 
Sado, no sentido Tr6ia-Setu
bal, competir;;iio que reuniu 
16 nadadores, em representa
r;;iio do A lges e do Uniiio •Pie
dense. A prova teve inicio 
frente ~ ponte 'Cie Adoxe e 
integrou um percurso de 3.<Xl0 
metros, ate ~ Doca dos Re
creios, onde estava inst'a'lada 
a meta. 

A seguir a Jose Dias Tome 
- que e. presentemente, 0 se
gundo me<lhor fundista portu
gul!s -, classificaram-se ou
tros dois nadadores do «Algas 
e Dafundo»: Joiio Pires da 
Silva (2.•) e Mario Soares 
(3.•). 

JUDO: 
PORTUGUESES 

NAS MEIAS-FINAIS 
DA TACA EUROPEIA 

Os atietas do Judo Clube 
de Portugal qualificaram-se 
para as meias-finais da Taya 
dos Clubes Campeoes Euro
peus, -em Judo, ao derrotarem 
os representantes do Gote
borgs Judoklubb, da Suecia, 
por 4-3, em competir;;iio efec
tuada .no Pavilhiio dos Des
portos de Lisboa. 

TEN IS: 
MIGUEL SOARES 

E 0 NOVO CAMPEAU NACIONAL 
Miguel Soares sagrou-s~ 

campeao nacional absoluto de 
tenis ao derrotar Joiio Lagos 
- por 6-3, 6-2 e 6-1, ·respecti
vamente - ,na final de singu
lares homens do Campeonato 
N11cional de primeira catego
ria, displ.ltada •nos «courts·» do 
Estadio Nacional. 

£ a primeifa vez que Miguel 
Soares conquista este titulo 
nacional. 0 novo campeao, 

que ;tern 22 anos, representa o 
Tanis CAube de Ponugaf e ini
ciou a sua carreira 'desportiva 
em Mo~ambiqve. .Para alem 
do ten is-a que se tern dedi
cado ·intensamente nos ulti: 
mos a nos - . Miguel Soares 
praticou igualmente b"asquete
bdl, modalidade onde tambem 
chegou a obter posir;;iio de 
relevo. 

VOLEIBOL: 
ASSOCIACAO 

DISTRIBUI 
GALARDOES 

A Associar;;ao de Voleibot 
de Lisboa procedeu a distri
buir;;iio de galardoes aos clu
bes que ganharam os Campeo
natos Regioll'ais de 1978 e a 
s6cio-fundadores e ·de merito, 
no decurso de uma sessiio 
solene organizada para o efei
to, na sua sede, como forma 
de homenagear todos os que 
prestaram relevantes servir;;os 
aquela modalidade desp·ortiva. 

0 lnstituto de Odivelas, Li 
ceu D. Amelia, ISEF, Gil Vi
cente, Desportivo Operario, 
Ovnis, BBI e CDUL rece·beram 
as tar;;as e medalhas corres
pondente·s aos campeonatos 
que •conquistaram. Por seu 
turno o Benfica e o Lisboa 
Ginas.fo receberam os galar
does respeitantes aos Regio
nais do periodo 19f/3/79, que 
ate a -data estavam na -posse 
da Associar;;iio e que a partir 
de agora entraram nas salas 
de troteus -daque·las duas co
nhecid'as colectividades lis
boetas. 

XADREZ: 
ANTONIO FERREIRA 
NO CAMPEONATO 

DA EUROPA 
DE JUNIORES 

Ant6nio Ferreira, do Grupo 
de Xadrez da Guarda, repre
sentara Portugal no Campeo
nato da Europa de Juniores 
de Xadrez, que se disputa em 
Groningen ( Ho·Janda) de 20 de 
Dezembro a 41 de Janeiro -pr6-
ximos. 

Ant6nio Ferreira, que iniciou 
a sua oarreira de· xadreziS'ta ha 
tres anos, garantiu a sua pre
senc;a naquele torneio europeu 
ap6s ter derrotado, num de
sempate em seis partidas, Al
berto Fernandes, do Benfica. 

... 
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MODERNIZACAO 
DO CENTRO 

DE VIANA 
DO CASTELO 

lniciaram-se as obras da 
parte degradada do centro da 
cidade de Viana do Castelo. 
Numa primeira fase, serll de
mofido o velho edificio do 
orfanato para que nessa llrea 
seja edificado um centro ci
vico. que contarll com um 
<<Museu do Traje». pavilhoes 
do artesanato, saliio de con
gresses e um centro comer
cia!. 0 or~amento total da 
obra, que se presume esteja 
conclufda dentro de tres anos, 
e de ceres de cem mil contos. 

NOVAS SALAS 
DE AULA 

PARA 0 CONCELHO 
DE BRAGA 

A C&mara Municipal de Bra
ga vai promover, em diversas 
focalidades do concelho, •a 
constru(fao de oitenta novas 
salas de aula para o ensino 
pri mllrio, segundo revelou o 
presidents da edilidade. Mes
quita Machado, no decorrer de 
uma <las sessoes eta Assem
bleia Municipal. 

PORTO: 
·DE PEQUENINO 

SE TORCE 
0 PEPINO» 

Numa ace<iio da Associactiio 
Recreat ive da Rebordosa, com 
o apoio da Direce<ao-Geral dos 
Di;sportos e da Associae<ao de 
Tenis de Mesa do Porto. rea
l izou-se nests cidade um tor
neio de tenis de mesa dedi
cado a jovens de ambos os 
sexos - dos 8 aos 13 anos -
qut: nunca t inham praticado 
anteriormente aquela modali
dade. Tratou-se de um inedito 
e curioso torneio de iniciae<ao. 
sob o aleg6rico titu lo «De pe
quenino se torce o pepino», 
qu~ visou levar o tenis de 
mesa a todas as crian~s do 
distrito do Porto. A iniciativa 

«Gigantones» e «Cabec;udos» tipicos do Alto 
no museu belga de Binche. bem como. um conjunto 
romarias. A iniciativa fica a dever-se a dois etn61ogos 
Viana no intuito de colher elementos sobre a etnog 

Os objectos escolhidos sao da autoria do ,.n.~h.,,.;, 
da Areosa. detentor de uma valiosa colece<iio 
Durante a sua estada no nosso Pais, os dois ;n,,,..,,;~,,.r11 , ...... 
t iveram o apoio do Centro de Estudos Regionais 

foi rodeada de especial entu
!;iasmo e carinho por grande 
numero de jovens. sendo ver
dadeiramente festive o am
biente que, entretanto. se vi
veu nos dies em que se de
se-nrolaram as jornadas. rea li
zadas simultaneamente em 16 
concelhos daquele distrito. 

CONFRATERNIZACAO 
INEDITA NA 

PORTELA DO HOMEM 
Segundo revelou o semanll

rio «Mensageiro de Bragan9a», 
a Tecente verificac;ao dos mar
cos que delimitam Portugal e 
a Espanha, na llrea da Portela 
do Homem - operae<ao que, 
segundo uma tradie<ao prati
oada desde 1864. e realizada 
com certo cunho de cerimo
nial de boa vizinhan9a - . le
vada a efeito pelo presidente 
da C&mara Municipal de Ter
ras do Bouro e peto presi
den~ do «Ayuntamento» de 
Lovios. serviu de pretexto 
para uma reuniiio de trabalho 
tendente a uma uniao de es
forc;os. da pa~ de ambos os 
mumcipios, no sentiido da 
abertura permanente da fron
teira da Portela do Homem. 

Por outro Jado - e aqui 

vem a confraternizac;ao 
dita -. como resultado 
diato dessa reuniao. e 
em vista um maior estreita· 
mento das relae<oes entre as 
populac;oos raianas de ambos 
os paises, decidiu-se organi
zer. na Portela do Homem. 
uma festividade que foi deno
minada «Festa da Fronteira». 
Assim, a jornada de confra
terniza~ao foi intensamente vi
vida pelas <luas populae<oes 
vizinhas e contou com uma 
missa campal. seguida de 
arraial minhoto abrilhantado 
por diversos conjuntos musi
cais e grupos folcl6ricos por
tuguese-a e espanh6is. 

IM~~~~i~ij~llllllll:lll~~~~~~~. 
SEII\(111 I\FiniTIIL11'LI.\MJ! 
A CIDADE EM FESTA 
----·----·-~~ 

PARQUE NATURAL 
DO MONTEZINHO 
Por decreto-lei do M iniste

rin da Habitae<iio e Obras PU
blicas, jll publicado no «Dillrio 

criado o 
Montezi

na provincia de Tras
·os-Montes. Com esta inicia
.ivtJ visa-sa, fundamentalmen
te. dentro dos limites da res
prctiva llrea, a defesa do 
patrim6nio arquitect6nico e 
cultural, a protece<ao dos as
PP.Ctos naturais existentes. a 
renovae<ao de economia local. 
c desenvotv imento das act ivi
dades artesanais e a protec
(fac ao repouso e recreio ao 
a livre. 

Ate A entrada em funciona
mento das estruturas definiti
vas do novo ·Parque. este sera 
orientado por uma comissao 
iostaladora, presidida palo re
presentant& do Servie<o Nacio
na: de Parques, Reservas e 
Patrim6nio Paisagistico, coad
juvado por representantes das 
Direce<ao-Gerais do Ordena
mento e Gestao Florestal, do 
Turismo, Planeamento Urba
nistico e Regional da Agricul
tura de Trh-os-Montes. Farao 
ainda parte da comissao ins
taladora, representantes das 
Camaras Municipais da llrea 
abrangida. assim como das 
Jur.tas de Freguesia e da Co
misao Regional de Turismo· 
dr Bragan(fa. 
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Terminou com assinalflvel 
exito o «Ill Encontro Nacional 
de Grupos Juvenis de Teatro 
e Fantoches». organizado pela 
Casa da Cultura e pela dele
ga~ao regional do FAOJ em 
Bragan~a. 

Nos trabalhos deste Encon
tro fntervieram representantes 
de grupos culturais e recrea
tivos de quase todo o Pais, 
nomeadamente de V~la Nova 
de Gaia, Viseu, Santarem, Tor
res Novas, ~etubal , Leiria, Por
to, Aveiro, Matosinhos, Aracta 

NOVA CENTRAL 
TELEFONICA 

EM TONDELA 
Uma nova central telefo

nica, com mil linhas de rede, 
vai ·ser construida no pr6X<imo 
ano em Toooe+a. 

0 empreendimento custarfl 
cerca de 23 mil contos, sendo 
112 mil para equipamento, 10 
mil para a constru~ao d·o edi· 
fioio e 800 contos para a com
pra do terrene, que jfl foi 
concluida. 

A ·nova central, projeotada 
pelos CTT, e -de fabrico intei
rame-nte nacional e o seu or
gao basico - considerado o 
mais moderno material no ge
nero - e 'COnstituido por ((S'e

lectores de coordenadas». 

(Ovar) e, e olaro, de Bra
gan~a. 

Durante nove dras houve, 
alem de sessoes de trabalho 
oficinal, espectflculos de fan
toches para a popula~ao da 
cidade e das aldeias do con
oelho, e esteve aberta ao pu
blico, na biblioteca da Escola 
Preparat6ria <<Augusto More
no», uma exposi~ao de traba
lhos dos vflrios grupos, exe
cutados durante as demons
tra~iies tecnicas realizadas nas 
referidas sessf>e.s oficinais. 

As mil linhas da rede deve
rao entrar em p1&no funciona
mento no final de 1981 ou 
inicio 00 1982. Entretanto, sera 

instalada, durante o pr6ximo 
ano, uma esta~ao movel pro
vis6ria que, juntamente com <a 
actual, permitira satisfazer as 
necessidades do publ ico. 

GONDOMAR: 
CONSTRUCAO 

DE HABITACOES 
Mais 56 habita~6es, cons

truidas na freguesia ·oo FAn
zeres, foram entregues pelo 
presidente da Camara de Gon
domar a familias necessitadas. 
As novas casas fazem parte 
de um conjunto habitacional 
a erguer na area da Varzea, no 
Ambito de um programa que 
preve a entrega, ainda este 
ano, de mais 84 casas em Rio 
Tqnto, de 230 fogos em Monte 
Castro e. no proximo ano, de 
200 casas em S. Pedro da 
Cova. 

Apesar da Escola de Musica 
·do Orteao de Agueda ter ini
ciado a sua actividade ha es
cassos meses, tevou jfl a efeito 
o seu 1.• Concerto Coral e 
Instrumental. 

No concerto actuaram, fun 
dame-nta·lmente, crian~as de 5, 
6 e 7 anos, tendo o programa 
i.noluido, ainda, a apresenta~ao 
das classes dos 8 e dos 12 
anos, estas com solistas. 

Sublinhe-se que o Orfeao 
de Agueda vive de subsidies 
e da quotiza~ao dos seus 
assocrados, sendo uma colec
tiv·i'<lade com grandes tradi
~Oes culturais; a sua Escola 
de Musica devera, proxima
mente, dedtcar--se tam'bem a 
forma~ao de -adultos. 

PARQUE INDUSTRIAL 
DE VAGOS 

A Assembfeia Municipal de 
Vagos deoidiu recentemente, 
n·o decurso de uma reuniao 
extraordinflria, conoede·r auto
riza~ao a respectiva Camara 
Municipal para contrair um 
emprestimo de 5.000 contos. 
verba que se destina a cria~ao 
de urn parque industrial e a 
instala~ao de urn complexo 
turstico, anexo a piscina desta 
vila. Na mesma sessao real
~ou-se airrda a necessidade de 
a edilidade local di ligenciar 
junto da EDP, no sentido de 
esta empresa publica ·refor~ar 
o fornecimento de energia 
electrica em todo o concelho. 

BANDA DE SALREU 
Um grupo de emigrantes 

radicados na Venezuela en
viou a direc~ao da Ball'da de 
Salreu ( concelho de Estarre
ja) a rimportAncia de 1.800 
dolares - cerca de 90 con
tos -, quantia e·xpressamente 
angariada para ajudar a salctar 
dividas daquela agremia~ao 
cultural e artistica, decorrentes 
do exercicio da;s suas merit6-
r·ias actividades. 

MELHORAMENTOS 
NO CONCELHO 

DE VISEU 
Por 4niciativa da CAmara 

Municipal de Viseu. 'iniciaram
·se oiversas obras. no mon
tame aproximado de 20 mil 
comos, em vflr-ias localidades 
do concelho. 

Neste conjunto de obras 
destacam-se os melhoramen
tos a levar a cabo na estrada 
municipal que liga ao Campo 
de Avia~ao, e a constru~ao de 
acessos a B&rragem de Fagilde 
e ·ao Centro Educaoional Espe. 
cial de Viseu, bern como a 
implanta~ao da rede de aguas 
e esgotos do novo bairro de 
Marsove·los. e 'Cia rede de flgua 
da urbaniza~ao da Quinta da 
Longra. Tambem serao am
pliados os cemiterios das fre
gue-sias do Rio da Loba e de 
Orge-ns. 

.. 



AERODROMO 
MUNICIPAL 
DA COVILHA 

Viio 'Ser dispendidos cerca 
de 19 mil contos em obras de 
beneficia~iio do Aer6dromo 
Municipal da Covilhii. 

A aplica~ao de tal verba foi 
proposta p&la Direc~ao-Geral 

da Aeronautics Civil ( Nucleo 
de Planeamento), no Ambito 
do programs de investimentos 
e despesas da Administra~iio 

Publica para o ano em curso. 
As obras, que deverao estar 

concluidas em Mar~o do pr6-
X'imo ano, engtobam, nomea
damerrte, a instala~ao de ter
minais de apoio, a constru~iio 
de areas operacionais, abrigo 
e acessos, e o fornecimento 
de energia para radi~ajudas. 

Entretanto, a nova pista de 
trterragem come~ou ja a 'Ser 
afcatroada. 

II CONGRESSO 
DA FEDERACAO 

PORTUGUESA 
DE FOLCLORE 

Teve Iugar na cidade de 
Coimbra, -no Anfiteatro da Fa
culdade de l..etras, o «II Con
gresso da Federa~iio Portu
guesa de Folclore, reuniao que 
foi dirigida peta presidente do 
Municipio, dra. Maria Judite 
Mendes de Abreu, e cuja 
agenda de trabalhos incluiu, 
entre outros temas, a analise 
da musica popular, da act ivi
dade museogr6fica e do tu-
1"tsmo e suas incidencias etn~ 
graficas e folcf6ricas. 

Este II Congresso vern no 
seguimento de actividades en
cetadas ja no Ambito do pri
meiro - realizado em Vila do 
Conde, em 19771 - e egrupou 
cerca de 160 participantes. 

ccUNIAO DESPORTIVA 
DA GANDARA» 

Foi recentemente inaugura
do o Parque Desportivo das 
Lagoas, campo de jogos do 
«Uniiio Desportivo da GAnda-

ra>>. A cerim6nia contou com 
urn programa variado que in
cluiu, alem de dois encontros 
de futebol, a exibi~iio do Ran
cho Folcl6rico «Beira-Mam, da 
Cova/Gala. 

FESTIVAL 
DOS PEQUENOS 

CANTO RES 
Decorreu na cidade da Fi

gueira da Foz a «I Gala lnter
nacional dos Pequenos Can
tores>>. no decurso da qual 
Maria Armancta Jesus Lopes, 
com apenas 4 anos de idade, 
obteve o «passaporte» para 
representar Portugal no famo
so «Zechino de Ouro», fest i
val realizado a-nualmente pela I 
UNICEF. Todavia, a vencedora 
absolute do certame foi a 
fsraefita Mar.ina Lirriolde, de 
8 anos de <~dade e natural de 
Telavive, enquanto uma outra 
crian~a 'POrtuguesa-, Rita Fon
seca IProtasio Po&ira, ficou 
apurada para participar no 
«Festival lbero-Americano da 
Can~ao lnfantib>. 

Nesta «I Gala lnternacional 
dos Pequenos Cantores», esti
veram tepresentados, alem de 

Portugal, os seguintes paises: 
Po16tlia, Bulgaria, Jugoslavia, 
Unia·o Sovietica, Israel, Gra
-Bretanha e Espanha. 

0 festival , que foi transmi
tido para todo o Pais atraves 
da RTP. teve Iugar na sala do 
Grande Casino Pe-ninsular da 
Figueira da Foz, com o patr~ 
cinio da RTP, RDP, Ministerio 
da Educa~iio, Governo C1vil e 
Comissao Municipal de. Tu
rismo daquela cidade. 

CASA DO POVO 
DA LOUSi 

A Casa do Povo da Lousa 
concedeu subsidios unitarios 
de 10 mil escudos as seguin
tes associa~Cies desportivas e 
recreativas: Sociedade Filar
m6nica Lousanense, Associa
c;;ao Desportiva Serpinense, 
Clube Desportivo Arouce
-Praia, Clube Desportivo Er
midense, Olube Recreativo Vi
larinhense, Rancho Folcl6rico 
da C'asa 'Cio Povo de Foz de 
Arouce, Rancho lnfantil Estre
linhas da Ponte do Areal, 
Rancho Tipico das GAnd81"as 
e Rancho Fotcl6rico da Serra 
da Lousa. 

AMPLIACAO 
DA SEDE 

DA ASSOCIACAO 
«SERRANA» 
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Prosseguem as obras de 
amptia~ao do edificio-sede da 
«Associa~ao Desportiva Cui-~ 
tural e Recreative (Serrana)» IJ 
de Serra d'EI-Rei, iniciativa (_ 
'para '8 quat- face ao apelo SEI 

que oportunamente foi dirigido 
aos amigos e associados da 
«Serrana))- foram ja recebi-
das numerosas ofertas e 
apoios, pelo que a Comissao 
de Obras desta associ~ao 
«esta animada da convic~iio 
de que a boa vontade de todos 
vai perrnitir ( ... ) ultrapassar 
as dificuldades que se depa
ram». 

Entretanto, todos os amigos 
da «Serrana>> radica'Cios no eS>

trangeiro e que pretendam 
contribuir para o desenvolvi
mento desta merit6ria inst'i
tui~ao, deverao dirigir a sua 
correspond6ncia para: «Serra
na>>- Associa~ao Desportiva 
Cultural e Recreative I Serra 
d'EI-Rei I Portugal. 
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Fachada principal da lgreja do Senhor Jesus da Piodado, em Elvas. 

FESTAS DO «SENHOR JESUS DA 
PIEDADE•, EM ELVAS 

Decorreram na cidade alen- autom6vel. promovida pelo 
tejana de Eivas as tradicionais clube «0 Elvas», junto aos 
festividades em honra do Se- Arcos da Amoreira. 
nhor Jesus da Piedade, pro- Paralelamente a estas festi
movidas pela respective con- vidades. realizou-se a conhe
fraria local. cida «Feira de S. Mateus». 

Para ahf!m das cerim6nias certame com larga incidencia 
religiosas. o programa incluiu na vida econ6mica da regiao. 
a actuac;;ao de ranchos folc16- nomeadamente no sector agro
ricos. desfile de bandas de -pecuario, conforme tivemos 
musica, cortejo de oferendas, ja ocasiao de referir no nosso 
um concerto no parque da numero de Maio, em suple
cidade e ,a encerrar, a «Pro- mento especialmente dedicado 
cissao dos PendOes». Na parte a esta cidade do Alto Alen
desportiva houve a salientar tejo. 
uma grande prove de pericia 

MERTOLA: 
OBRAS 

DE ELECTRIFICACAO 
Cinco freguesias do conce

lhn de Mertola (Baixo Alente
jo) passaram a dispor, desde 
nil algum tempo, de ligac;;ao a 
rede electrica da EDP. Assim, 
foram beneficiadas com este 
melhoramento as aldeias de 
Alcaria Ruiva. Sao Joao dos 
Caldeireiros. Sao Miguel do 
P1nheiro. Sao Sebastiao dos 
Cerros e Sao Pedro de Solis. 

Entretanto, Jose Baioa. ve
rrador do municipio de Mer
tola, revelou a Anop que esta 
t::rE vista, a curto prazo, a elec
trificac;;ao das freguesias de 
Cortegac;;o de Cima e de Cor
tegac;;o de Baixo. igualmente 
situadas naquele concelho. en-

ql'anto se espera, num futuro 
pr6ximo. a electrificac;;ao de 
mais 32 aldeias e «montes» 
olentejanos. 

PISTA DE AVIACAO 
PARA 0 COMBATE 

A INCENDIOS 
A Assembleia Municipal de 

Cestelo Branco aprovou uma 
proposta para a construc;;ao de 
1.ma pista de aviac;;ao desti
nada a possibilitar apoio aereo 
nc combate a incendios. 

Esta proposta reco:nenda 
que, para o efeito, o muni· 
cipio se comprometa a ceder 
tt>rrenos a Direcc;;ao-Geral do 
Ordenamento Florestal e exe
cute o estudo para a locali
zac;;ao da pista e a construc;;ao 
do infra-estruturas. 

SETUBAL: 
DIA DE 

BOCAGE 
E SEMANA 

SA DINA 
Comemorando o nascimen

to. ha 214 anos. do poeta 
Manuel Maria Barbosa du So
cage, a CAmara Municipal de 
Setubal levou a efeito uma 
sthie de iniciativas integradas 
nas tradicionais festas da ci
cidade e que incluiram um cor
tejo evocativo da epoca em 
qua Socage viveu. 

As comemorac;;oes da «Sa
mana Sadina» englobaram, no
meadamente, diversas provas 
desportivas, uma exposir;;ao 
alusiva ao Ano lnternacional 
da Crianc;;a. colocar;;iio de flo
res junto a estatua de Socage 
e. facto inedito. a cidade en
galanou-se ao estilo do seculo 
XVIII, vindo para a rua ao som 
do toque de alvorada, para 
assistir. no dia do nascimento 
do poeta, ao citado cortejo 
evocativo. Cnarameleiros e 
guardas-reais fizeram a aber· 
tura do desfile. montados em 
cavalos ajaezados de acordo 
com a tradic;;ao da epoca; 
depois viam-se os represen
tantes da gente do povo e da 
nobreza, salineiros. almocre
ves e vendedores. a celebre 
carroc;;a do teatro de c6micos 
- utitizada pelos actores que 
nos patios e prac;;as publicas 
representavam um teatro de 
cariz popular-. calafates. a 

I 
mulher da lava rica, o ven· 
dedor de moinhos. aguadeiros. 
caldeireiros. moctos de fretes 

I 
e amola-tesouras; mais atras 
vinham os militares e os es-

1 

birros da polic!a de P~na Ma
nique; a segu1r, vest1das de 

I negro e roxo. surgiram as frei-
ras que faziam o pedit6rio 
para a Semana Santa, bispos 
e mestres de confrarias e. na 
cauda destes. os padres de 
S. Domingos; finalmente, des
filaram os marinheiros das 
naus. os ciganos e as figuras. 
tao satirizadas por Elmano Sa
dino - nome literllrio que o 
poeta adoptou -. de secias e 
peraltas. para alem dos nobres 
no seu coche puxado por duas 
parelhas. 

0 «Dia de Socage» parece. 
assim, definitivamente consa
grado nas festas da cidade do 
Rio Azul. 

Nascido a 1'5 de Setembro 
de 1765, Manuel Maria Bar· 
bosa du Socage muito cedo 
assentou prac;;a na Armada. 
tendo alcanc;;ado o posto de 
guarda-marinha. A sua primei
ra viagem foi ao Rio de Ja
neiro. Seguem-se outras, me
nos afortunadas. Obcecado 
pela identidade que julgava 
descobrir entre a sua vida e 
a doe Camoes, Socage decide
-se pela deserc;iio na India, 
onde se encontrava em ser
vic;;o. Profundamente infeliz, 
vagueia depois por Macau e. 
ao que se sup6e, por outras 
terras do Oriente. 

Ap6s o seu regresso a Lis
boa, em 1790, Socage pros-

segue uma vida boemia e in· 
certa, escrevendo nessa altura 
a obra que o tornou suspeito 
de «francesia» e de «ateismo» 
-«A Pavorosa lfusiio da Eter
nidade»- e que leva ria o ln
tendellte Pina Manique a orde
nar a sua prisiio. Transferido, 
mais tarde, do carcere para a 
sede da Ordem de S. Bento. 
ai emprega o tempo tradu· 
zindo varias obras, entre as 
quais e habito destacar «OS 
Jardins». de Delille. 

Com a saude gravemente 
abalada pelos excessos e tom
bos da «ma-sina». Socage 
veio a falecer em 1805, na 
maior miseria. sem ter reali· 
zado uma obra condensada 
<<in-folio». 

A maior parte dos nossos 
rr.anuais de titeratura consi
dera-o, com toda a justic;;a. 
um dos grandes sonetistas da 
lingua portuguese. A isto po· 
deremos acrescentar: sonetis
ta. sim, mas. sobretudo. espi
rito talentoso. sensivel, revo
lucionario e nada subserviente, 
eminente critico de costumes 
e profundo observador da de· 
cadencia que se anunciava em 
todos os sectores da vida na· 
cional, e que clilminaria com 
o embarque. em pus·iiAnime 
fuga. da familia real para a 
Brasil, perante o invasor fran
ces. num exemplo negativo 
da dignidade patri6tica que lhe 
deveria assistir. 

A produc;;ao dispersa que 
Socage nos legou constitui um 
monumento vivo da poesia 
portuguese. Ler. conhecer e 
admirar a sua obra sera. hoje, 
e maior de todas as homena· 
gens que lhe podemos prestar. 



22 TEATRO 
EXPERIMENTAL 

ACOREANO 
Em face de uma exposi~iio 

apresentada pelo Clrculo de 
Cultura Artistica A~oreana, a 
Camara Municipal de Ponta 
Delgada, deliberou. por unani
midade, reconhecer o Teatro 
Experimental A~oreano como 
institui~iio de utilidade publi
ca. ficando o mesmo como 
sec~iio cultural da edilidade. 

0 TEA efectuou ja dez es
pectaculos, com duas pe~as 
de Anton Tchekov - <<Tragico 
a For~a» e «Um Pedido de 
Casamento» -. em Ponta Del
gada e nas vilas da Povoa~iio, 
Bretanha, Livramento e S. Vi
cente Ferreira. 

ccA GENTE DOS 
ACORES~~: 

UM LIVRO DE 
CAETANO 

VALADAO SERPA 
«A Gente dos A~ores>> e o 

titvlo de um trabalho hist6rico
-sociol6gico sobre o surto 
emigrat6rio e a religiosidade 
do povo a~oreano, entre os 
seculos XVI e XX, obra que 
e assinada por Caetano Vala
diio Serpa. 0 livro baseia-se 
numa tese de doutoramento e 
nele o autor descreve a gente 
dos A~ores e. ao mesmo tem
po, procura analisar as razoes 
que contribuiram para a sua 
«voca~iio» emigrat6ria, ten
tando, paralelamente, penetrar 
nos seus sentimentos religio
sos. 

Natural dos A~ores. Caetano 
Valadiio Serpa viveu sucessi
vamente na ltalia, Fran~a. ln
glaterra, Belgica, Alemanha, 
Holanda, Medic-Oriente e Es
tados Unidos. Em nota inserta 
no livro, o autor afinna, a 
prop6sito do mesmo: «A mi
nha tese acerca da gente dos 
Ac;ores e fruto dos meus co
nhecimentos e estudo, da mi
nha vida e experiGncia, das 
minhas convic~oes pessoais e 
do meu peregrinar pelo mun
do>>. 

ESTATfsTICAl) 
DE EMIGRACAO 

No primeiro semestre deste 
ano emigraram legalmente dos 
A~ores 2.845 pessoas, segun
do estatisticas reveladas pelos 
Servi~os de Emigra~iio da Se
cretaria Regional dos Assun
tos Sociais. 0 maior numero 
de emigrantes destinou-se aos 
Estados Unidos (2.1~9). se
guindo-se o CanadA (001). 

Por ilhas. veritica-se que a 
maior parTte desses emigrantes 
e natural deS. Miguel (1.&95), 
seguindo-se a Terceira com 
501; Santa Maria com 18!:; 
S. Jorge com 166; Faial com 
87; Flores com 7'5; Graciosa 
com 70; e Pico com 66. Do 
total de emigrantes que par
tiram no reterido periodo, 
1.46'2 eram homens e 1.383 
mulheres. 

[NDICE DE PRECOS 
Entre Junho de 1978 e Jvlho 

de 1979, o indica de prec;os 
ao consumidor (excluindo a 
hab1ta~iio) registou, nos A~o
res. um acrescimo de 19,9 por 
cento, segundo revelou a dele
ga~iio regional do Institute 
Nacional de Estatistica. 

A maior subida de pre~os 

verificou-se nos sectores de 
vestuario e calc;ado (28,8 por 
cento). seguindo-se a alimen
tac;iio e bebidas (26.6 por cen
to). diversos (8,3 por cento). 
e. tinalmente. as despesas de 
ht~bita~ao (7;6 por cento). 

FOMENTO 
DA AGRICULTURA 
Segundo um relat6rio· das 

actividades da Secretaria Re
gional da Agricultura e Pescas 
dos A~ores, recentemente di
vulgado, o Executivo a~oreano 
investiu, em 19n, cerca de 
125 mil contos nos sectores 
da agricultura e da pecuaria. 
0 mesmo documento revela 
qve em 1978, s6 no programa 
agricola, foram gastos 1125 mil 
contos e. este ano, o mesmo 
sector absorverA. sensivelmen
te, identica verba. 

Ainda no que respeita ao 
sector primA rio- o mais im
portant& na economia do ar-

quipelago, ocupando cerca de 
47 por cento da popula~iio -. 
o relat6rio salienta qve a ex
plora~iio e realizada no sis
tema de minifundio. Recorde
-se. a prop6sito, que estatis
ticas de 1Si65 indicavam que 
90,7 por cento das exptora
c;oes tinham Areas inferiores a 
cinco hectares. 8.4 por cento 
variavam entre os cinco e os 
dez hectares. e 0,90 por cento 
tinham mais de 20 hectares. 

No que se refere a produ
c;iio de Ieite-e segundo o 
mesmo relat6rio -. entraram 
nas tabricas 166 milhoes de 
litros em 19716 e 163 milhoes 
no ano seguinte. No que res
peita aos seus derivados -
manteiga e queijos - produ
ziram-se em 1977. respectiva
mente 1.719 e 4.519 toneladas. 
verificando-se. pois, um au
mento na produ~iio de queijo 
em prejuizo do fabrico de 
manteiga. 

Na Area das pescas. de 
acordo com o mesmo do
cumento, foram investidos 
cerca de 31,5 mil contos em 
1977 e quase 50 mil contos 
no ano transacto. Em 1980. 
a Secretaria Regional da Agri
cultura e Pescas vai proceder 
a aberTtura, na Horta. de uma 
escola de pesca destinada a 
forma~iio profissional dos pes
c3dores da regiiio. Por outro 
!ado, em S. Miguel. ao abrigo 
de um acordo luso-noruegulls 
para o sector, esta neste mo
mento em constru~iio uma 
Iota, prevendo-se ainda que. 
ate ao termo do corrente ano. 
entre em funcionamento um 
conjunto de cinco instala~O&s 
frigorificas. 

«MISS ~~ 
ACORES -1980 

Esta em organiza~iio. em 
S. Miguel, o concurso para 

elei~iio da «Miss» Ac;ores
-1980. Segundo os respectivos 
promotores. o concurso deve
ra realizar-se por altura do 
Congresso das Comunidades 
A~oreanas. que decorrera em 
Mar~o do proximo ano na ilha 
de Santa Maria. 

Preve-se a participac;iio no 
concurso de representantes 
do continente e das comuni
dades portuguesas residentes 
na California. Nova lnglaterra, 
Bermudas. Brasil, Hawai e Ca
nada. alem das candidates que 
representariio as nove ilhas 
do •arquipelago. 

DEFESA 
DO PATRIMONIO 

CULTURAL 
A ANOP anunciou que o 

Executive a~oreano atribuiu 
ume verba de 2.120 contos 
para o programa de defesa do 
P<'trim6nio cultural da regiiio. 
Essa verba destina-se a obras 
de restauro do Museu de Arte 
Srcra de Angra, da Pra~a de 
Toiros dos Biscoitos e de um 
templo religioso em Santa Ma-
na 

FUNDACAO 
GULBENKIAN 

APOIA 
«BALLET TEATRO 

ARQUIPELAGO II 
0 guarda-roupa do bailado 

<<Homenagem a Florbela>> foi 
rtcentemente oferecido pela 
Funda~iio Calouste Gulben
kian ao «Ballet Teatro Arqui
pelago>>. 

Dirigido pelo core6grato 
Jorge Trincheiras. o «Ballet 
Teatro Arquipelago»- a cuja 
cna~iio nos referimos em nu
mero anterior - e formado 
por alunos da sec~iio de Ponta 
Oelgada do Conservat6rio Re
gional dos A~ores. 

Desenhado por Resende e 
baseado em figurines do se
Ci!IO passado, o guarda-roupa 
foi entregue aquando da re
cente passagem por Ponta 
Delgada da Companhia de Bai
lado da Funda~iio Glllbenkian. 



MADEIRA 

CRIPTOMERIA 
ACOREANA 

A humilde e desaprovei
tada arvore das matas a~o

reanas, a criptomeria, igual
mente conhecida como cedro
-do-Japao, est& a ser subme
tida a testes por uma fi rma 
especializada da Holanda e 
podero~ vir a ser utilizada no 
revestimento de edificios do 
Estado holandAs. 

A arvore, semelhante a todos 
os outros cedros, tern uma 
(mica especie e. alem dos 
A~ores e do pais de origem, 
existe apenas numa pequena 
tlha da Fran~a . Desde a sua 
introdu~ao nos A4(ores, em 
da1e ignorada, e um dos com
pol'lentes maioritarios das ma
tes do arquipelago. Do seu 
lenho extrai-se uma essencia 
util izada na perfumaria. 

REDE 
DE ESGOTOS 
DA CIDADE 
DA HORTA 

A C~mara Municipal da 
Horta analisou o estudo do 
plano de saneamento da ci
Gilde, da autoria do eng. ci
v i! Mario Ulisses da CoSta 
Valente, tendo decidido, una
nimemente, remeter urn exem
plar do referido estudo a Se
cretaria Regional do Equipa
mento Social. solicitando pa
recer tecnico e a realiza~ao 
df um estudo econ6mico-so
ctal com vista a realiza~ao da 
cbra, que se afigura do maior 
interesse e que devera impor
ter em cerca de 8Q mil contos. 

Horta: ume rue de cidade. 

ORQUESTRA 
GULBENKIAN 
NO FUNCHAL 

Sob a direc~iio do maestro 
norte-americana Ezra Rachlin 
a Orquestra Gulbenkian levou 
a efeito uma serie de tres con-

certos no Teatro Municipal da 
cidade do Funchal. 

Entre ou.tras, foram interpre
tadas obras de Tchaikowsky, 
Samuel Barber, Haydn e Haen
cel, cujo «Concerto Grosso 
Opus 6 numero 10 em Re Me
nom teve como solista a v io
loncelista portuguesa Clelia 
Vital. 

A Orquestra Gulbenklan durante uma das suas actua~Oel e, em clme, 1 vloloncelista C1611e Vital. 

CONGRESSO 
DOS 

ccSKAL CLUBES 
DE PORTUGAL» 

Realizou-se na Madeira o 
IV Congresso dos «Skal Clu
bes de Portugal». ESte Con
gresso, que reuniu cerca de 
duzentos membros de varios 
«Skai-Ciubes» do Pais, teve 
como objectivo prioritario pro
curar garantir. no pr6ximo ano. 
urn grande afluxo de turistas 
provenientes de Espanha. atra
ves da divulga~iio da Madeira 
que sera. entretanto, realizada 
junto de membros de clubes 
congeneres espanh6is, espe
cialmente convidados para as 
sess6es que se iriio organizer. 

Paulo Matos. que presidiu 
ao referido Congresso e que 
foi recentemente galardoado 
com o «Leme de Ouro» - uma 
das mais altas distin4(oes exis
tentes no sector do turismo -. 
disse em conferAncia de im
prensa realizada na altura que 
o «Skal Clube da Madeira» 

va• pautar a sua ac~iio na 
d tvulgac;:ao e proJeC4fao da Ma
deira no mercado turistico in
ternacional. Para alcan~ar tal 
desiderata, aquele clube. que 
congrega promotores ligados a 
industria turistica, vai endere-
4(ar convites a diversas perso
nalidades do sector para rea li
zarem. na Madeira. conferen
cias no ~mbito do turismo e 
representarem o Skal Clube 
em reunioes nacionais e inter
nacionais. 

SEGURO 
PARA AS 

ACTIVIDADES 
AGRO

-PECUARIAS 
0 «Diario da Republica» in

seriu recentemente urn decreto 
do Governo Regional· da Ma
deira que cria o «Fundo de 
Ptevidencia Agro- Pecuaria» 
daquela Regiao Aut6noma. 

0 referido Fundo tern como 
objectivo principal assegurar 

a protecc;:ao dos agricultores 
contra riscos atnda niio co
bertos peto segut e resu l
tantes de acidentes, nomea
damente os cl imatericos. 0 
«Fundo -de Previdencia Agro
-Pecuaria» cobre toda a Regiiio 
Aut6noma e. atravl!s dele. os 
agricultores serao indemniza
dos em 70 por cento dos pre
juizos apurados nas culturas 
relativamente aos riscos co
bertos. ou 70 por cento do 
valor dos animais sinistrados. 

PESCA 
DA BALEIA 

Urn cachalote com o peso 
aproximado de 19 toneladas 
foi capturado por urn barco 
da «Empresa Baleeira da Ma
deira». perto do Porto Moniz. 

Com esta captura - algo 
inedita -. cifra-se em cerca 
de 180 toneladas o peso total 
de baleias capturadas nas 
llguas <la Madeira desde o 
inicio deste ano. Recorde-se 
que. em 1978. o peso total de 
baleias ali capturadas ascen
deu a ceroa de 200 toneladas. 
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remetente 
Escreva aqui 
a sua morad<~ completa. 
Nao se esqucc;:a de p6r 
o seu C6DIGO POSTAL 
na ultima hnha. 

endere~o 
Escreva aqui 
o seu enderec;:o: 
o nome da pessoa a 
quem quer escrever, 
a morada completa e 
na ultima linha 
o C6DIGO POSTAL 
respectivo 
(quatro algarismos e o 
nome de uma localidade, 
sem pontos, nem 
tr~os separadores). 

melo camlnho andado 

selos 
Este espac;:o 
e reservado aos selos. 

CODIGO POSTAL 

\ -.o· ~~ 'l!i...~t; NAO 
P ESCREVA NADA 

NESTA ZONA 

As mclquinas de 
tratamento de 
correspondencia precisam 
de a encontrar limpa. 





BALE lA 

Moribundo, o 

Baleeiros modemos 

Uma (rota modema de ca~ ~ 
baleia inclui urn grande barco
fabrica e outras unidades de 
menores propor~es, mais rapi
das e que sao, no (undo, as 
descendentes directas das anti
gas embarca~oes baleeiras. Ar
:nadas de uma pequena especie 
de canhao, atrav~s do qual e 
lan~do o arpao, essas nov1s 
unidades alteraram por com
pleto a fisionomia tradicional 
desta faina. 

:a frequente ser injectado ar 
no corpo das baleias mortas, 
tendo como objectivo mante-las 

longa luta com baleeiros experientes; seguem-se as 
oper~oes de esquartejamento do corpo, para ex
trac~ao do 61eo e da carne. 

a flutuar at~ poderem scr colo
cadas no barco-fflbrica, para ex
tra~o do 61co e da carne. 

Esta ca~ foi tao intcnsa e 
foram monas tantas baleias que 
~ bern posslvel que, hoje, algu
mas estejam extintas, designada
mente a baleia-azul. 

Actualmente a ca~ ~ baleia 
esta regulamentada por conv~
nios intemacionais, limitando o 
n6mero de exemplares que ~ 
permitido abater. 

A pesca da baleia em Ponugal 

Em Portugal, sabe-se que a 
pesca da balcia se fez, junta-

mente com a de outros cetaceos, 
ao largo de toda a nossa costa, 
desde o inicio da monarquia. 
Os forais de Gaia, Ericeira, Sil
ves, Louie, Faro, Tavira e Cas
tro Marim - todos do seculo 
XIII - , por exemplo, referem
-se a esta actividade, sabendo
·Se da existencia de baleeiros 
que exerciam a faina no cba
leal» pr6ximo de Atouguia. Em 
1340, D. Afonso IV arrendou 
todas as cbalea~oes» do rei no -
desde a foz do Minho a do 
Guadiana - a urn mercador 
chamado Afonso Domingues. 

Com os Descobrimentos e o 
C<'nhecimento de outros mares 

onde a baleia aparecia em 
maior n(Jmero, a sua pesca qua
se se extinguc nas costas portu
cuesas. No seculo XVII, esta 
industria ~··~cnvolve-se no Bra
sil em regime de monop6lio da 
(\.roa, nomeadamente nas capi
tanias do Rio de Janeiro, Bala, 
Sao Paulo e Santa Catarina. 0 
hberalismo econ6mico levou, 
em 1801. ~ supressiio de tal pri
vilegio da Coroa, mas a pesca 
cncontrava-se jA em decllnio. 

HA ainda notlcias da cria~o 
no nosso Pals de uma «Com
panhia de Pescarias Lisbonen
ses», a qual se propunha desen
volver esta pesca em regioes 

onde a baleia existia em quanti
clades substanciais. Por~m, ape
sar da imponancia que o 6leo e 
tendoes do cetaceo continuavam 
a ter nessa epoca, o empreen
dimento nao chegou a born ter
mo, tendo sido abandonado em 
1841. 

No principio deste s~ulo, foi 
regulamentado o regime de con
cessoes e manteve-se a activida- 2 7 
de piscat6ria da baleia nos A~-
res, onde todas as ilhas contri
buiam, com as suas arma~es, 
para a persegui~o dos ceta
ceos, especialmente cachalotes. 



BACALHOEIROS 
E PESCA DO 
BACALHAU 

A pesca do bacalhau come~u 
a interessar os portugueses ap6s 
as viagens dos irmaos Corte
-Real a Terra Nova, como se 
pode provar pelo «dizimo» que, 
em 1506, D. Manuel I mandou 
cobrar sobre o produto da pes
ca ali realizada. Frotas que sai
ram dos portos de Aveiro, Mi
nho e Douro tiveram de D. 
Joao lli e D. Sebastiao regi
mentos para o seu governo. 

A perda da independencia 
nacional, aliada a predominim
cia da frota inglesa, a partir dos 
fins do s~culo XVI, na zona 
da Terra Nova, afastaram-nos 
dessa actividade. S6 ccrca de 
dois soculos depois renasceria, 
entre n6s, a pesca do bacalhau 
nos mares da Terra Nova. 

Assim, em 1829, Jacob Fer
nandes Torlade de Azambuja, 

consul de Portugal na Am~rica 
do Norte, enviou para o Pais 
urn relat6rio em que historiava 
a pesca do bacalhau, descre
vendo como ingleses e america
nos a levavam a efeito nos ban
cos da Terra Nova, ao mt>smo 
tempo que reivindicava os di
reitos dos portugueses nessas 
regioes. A partir daqui iniciou
-se nova gesta na pesca do ba
calhau que, como se v!, nao 
tern afinal os «pergaminho'l» 
que outra espOCie, a baleia, lar
gamente auferiu entre n6s desde 
tempos remotos. 

Em 1848, a ja referida «Com
panhia de Pescarias Lisbonen
ses» mantinha em actividade 19 
navios, entre escunas, patachos, 
brigues e barcas, empregando 
325 homens de mar. Mas, tal 
como acontecera quanto a pesca 
da baleia, a empresa nao atin
giu os resultados desejados, ter
minando o seu exerc!cio em 
1857. Uma firma a~riana viria 
a retomar a actividade em 1866, 
armando dois veleiros em de
manda dos bancos da Terra 
Nova. Em 1885 jfl a Figueira da 
Foz enviava regularmente duas 
unidades. urn iate e urn lugre e. 
logo a seguir, Lisboa panici
pava com 10 navios (lugres, pa
tachos e escunas). Por~m. as 
capturas ficaram sempre clas
sificadas aqu~m das crescen
tes necessidades do consumo. 
Exemplo significativo da nossa 
lentidao no apetrechamento 
dcsta modalidade de pesca, 
~-nos dado pelo facto de, entre 
1896 a 1902, os efectivos da 
nossa (rota haverem subido tao 
s6 a 15 navios. Entre todas as 
campanhas de que hfl mem6ria, 
salienta-se a de 1924, que ex
cepcionalmente mobilizou 65 
lugres. Dai at~ hoje a decaden
cia foi sintomatica e apesar de 
lenta, fez-se sentir sempre, at6 
aos nossos dias. 

Nlio obstante, a pesca do ba
calhau encerra uma mistica pr6-
pria de niio menorcs heroismos, 
nem mais reduzidas dimensoes 
~picas c inspirou, em varias 
~pocas. alguns brilhantes tra
balhos de dramaturgos e escri
tores portugueses. 

0 lugre passou jfl a lenda e 0 

pescador dos bancos da Terra 
Nova, o solitario lobo do mar, 
portugucs de lei, que teve por 
jardim de infancia o casco ve
lho de uma xavega, meio apo
drecida pelo tempo ou enterrada 
na areia da praia mais pr6xima, 
parece agora pertenccr definiti
vamente a lenda c a hist6ria 
desse «campo de semeadura» 
que para n6s tern sido o mar. 

.. 

.. 

.. 



BARGAS E BARQUEIROS 
Barqueiro t todo aquele que 

tripula urn barco, barca, bate!, 
muleta, caraveUio, sendo equiva
lente a arrais quando dirige a 
embarca~o. 

Em fins do stculo XV Ill cria
ram-se as primeiras institui~oes 
publicas cujas fun~oes abran
giam o cuidado das vias de 
comunica~o. mas o que se 
sabe, ao certo, e que antes da 
Regenera~o (1851) esse cui
dado foi exercido em escala 
muito reduzida. Consequente
mente, o importante papcl que, 
em principio, scria dcsempc
nhado pclas estradas, cnquan:o 
vias de comunica~o. quer pela 
sua falta , quer pcla sua pouca 
seguranfT<l, fo i durante muito 
tempo (ate fins do seculo XIX) 
desempcnhado. de facto, pela 
navega~ao fluvial. 

No nosso Pals, o numero de 
barqueiros era. pois, muito ele
vado, dada a amplitude da 
nossa rede hidrografica, sendo 
raro o trajecto que nao com-

portava travessias em barca. 
Assim, sao numerosos os top6-
nimos fixados para lugares que 
foram centros ou pequenos por
tos de barcas: Barca, Vila Nova 
da Barquinha, Barca do TrofT<l, 
Ponte da Barca, Barca de La~o. 
Barca de Vau, Barca Nova, 
Barcos, Barca d'Aiva, Barquei-
ros, etc. 

Em inquerito realizado em 
I 822, o total de barcos recen
seados e em uso nos nossos rios 
rondava as tres ccntenas. No 
final do stculo XIX o seu nu-
mero era ainda superior a tOO. 

Nos rios portugueses reali
zou-se, pois. urn intenso t•ft
fego desse tipo que em Mtr
tola (Guadiana), Constancia e 
Abrantes (Tejo). Montemor
-o-Velho (Mondego), Regua 
(Douro) - citando apcnas os 
principais- entroncava com o 
transito por terra. 

Num inventArio profi>rional 
realizado em 1811 , a profissao 
de barqueiro aparece :.ssociada 

a de pcscador de rio tna me
dida em que se complctavam), 
com urn total de 4 mil mcm
bros. Em 1867, na estatlstica 
para a contribui~iio industrial , 
citavam-se 1.255 dono' de bar-
cos. 

A redc de comunica~oes flu
viais constituiu, att pcrto da se
gunda metade do stculo XIX, 
urn elemento essencial na ceo-
nomia do Pais, tendo mantido 
esse papel ate aos princlpios do 
seculo XX, sobrctudo nos rios 
Douro e Tejo. 

Referimo-nos, e claro, ao so
mat6rio de barcos A vela, mais 
ou menos conhecidos segundo 
as suas designa~es e tipos espe
cificos. 

A figura do barqueiro foi re
tratada literariamente por Gil 
Vicente e destaca-se tambem, 
por exemplo, nas obras de Al
ves Redol , escritor eximio que 
nos soube legar pAginas realis
tas da vida e faina desses tra
balhadores do rio. 
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PRIMEIRO
-MINISTRO 
DISCURSOU 
NA O.N.U. 

No importante discurso que pronun
ciou perante a Assembleia Geral da 
ONU, em Nova lo rque, o Primeiro-mf. 
nistro portugues, eng.• Maria de Lurdes 
Pintasilgo, afirmou que «nao hfl estra
tegia de desenvolvimento para a decada 
de oitenta compativel com a continua... 
~ao da actual politica de corrida aos 
annament os11. Assim, acrescentou. ((OU 
a maior parte dos recursos f inanceiros 
C tecno16giCOS siio ((deSViadOSII para a 
sol~ao dos problemas de desenvolvi
mento, ou o equilibria e a nova oroem 
mundial nao passarao de mitos11. 

Depois de reconhecer a complexidade 
e o «melindrell das negocia~oes de 
desarmamento. a eng.• Lurdes Pintasilgo 
congratulou-se. em nome de Portugal. 
com as negocia~toes SALT e atribuiu 
«significative importancia>l as iniciati.
vas no senti<fo de serem estabelecidos 
«esquemas regionais de seguran~ta>>, 
confonne sucede com a Conferencia 
sobre Seguran~ta e Coopera~tao na Eu
ropa. 

A chefe do Governo portugues apelou 
tambem para «a consciencia mternacio
nalll com vista a que se encomrem 
((COndi~oes para uma progressiva nor
malidade de vida das popula~5es de 
Timor-Leste>>. No que respeita ao di
reito a autodetermina~ao. Lurdes Pin
tasilgo referiu os casos da Namibia e do 
Zimbabw e e reiterou. em nome do nosso 
Pais. a «condena~ao da prat ica politica 
e social do «apartheid>>. que ofende 
gravemente a consciencia moral das 
nact5eSII. 

A questao palestiniana foi igualmente 
abordada pelo Primeiro-ministro. que 
salientou o «inalienavel direito humano11 
daquele povo a possuir ((uma patria 
a que livremente se acolha». pondo-se. 
assim. termo <<a uma situactiio que afecta 
o consciencia moral das naC(OeSII. 

((PATRIM6NIO COMUM 
DA HUMANIDADE11 

Lurdes Pintasi lgo considerou impe
rative. paralelamente ao reconhecimento 
dos direitos fundamentais dos povos 
nas suas diversas manifestact5es. «criar 
" consolidam urn direito ao patrim6mo 
comum da humanidade. Neste sentido 
defendeu a incorporacciio. numa futura 
convenctiio relativa ao Direito do Mar. 
de principios como o do «patrim6nio 
comum da humanidade11 e a procura 
de soluccoes juridicas «visando uma mais 
justa redistribu i ~tiio dos recursos natu
rais vivos e niio vivos. a escala mundial 
ou regionah>. como passos ((Construti
vos de uma nova ordem mundiah>. 

Para encontrar <<novos modelos» de 
sociedade. o Primeiro-ministro portu
gues propos <<O abandono do egoismo 
institucionalizado e a procura deliberada 

de metas soc1ais e culturais. que se si
tuem num registo diferente do mero 
crescimento econ6mico>>. para os paises 
industrializados. 

Referindo-se aos paises em vias de 
desenvolvimento. o Primeiro-ministro 
acentuou que «uma ordem mais justa 
r:iio depende somente da tolerancia, da 
compreensiio e das «concessoes>> dos 
ricos. que cada pais pretende. a sua 
maneira. ganhar para si. mas da clareza 
dos nossos prop6sitos. das irrefutaveis 
conquistas que tivermos feito na ordem 
interna». 

«ASSUM IR 0 DESAFI011 

Para o estabelecimento de uma nova 
solidariedade mundial. Lurdes Pintasilgo 
atribuiu as Nact5es Unidas a responsa
bilidade de <<assumir o desafio». pois 
que <<a linha do consenso. apesar de 
di fici l. niio e irrealizil vel>>. e acrescentou: 
<<0 que estil em jogo niio e somente 
uma mudanc;a de forma de vida. nem 
apenas urn novo pragmatismo nas rela 
ccoes entre povos e paises. nem sequer 
uma mera estrateg1a respeitavel de so
brevivencia internacionah>. 

Nesta sua importante alocuc;iio pe
rante a Assembleia Geral da ONU. Lur
<!es Pintasilgo consideraria ainda indis
pensavel o refor~to dos valores culturais 
na defesa de «uma comunidade mun
d ial mais rica na sua diversidade». 
dentro da linha que propOs de «desen
volv imento end6geno>> dos povos. con
ceito que engloba <<O respeito pelo ritmo 
dfl crescimento de cada regiao11. o «me
lhor aproveitamento das suas materias
·primas» e a «capacidade de uma socie
dade fazer face. de forma dinamica. a 
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32 sua pr6pria evoiUf;ao hist6rica. com a 
cultura que e a sua e os materiais que 
sao os seus>>. 

A terminer, o Primeiro-ministro portu· 
gues afirmaria que «nao e possivel falar 
em termos mundiais quando se nao 
afirma, explicitamente, o homem sin
gu·lam. 

INTENSA ACTlVIDADE 
DIPLOMATICA 

Durante a sua estada em Nova lorque, 
a eng.• Lurdes Pintasilgo foi recebida. 
em breve audiencia, pelo Papa Joao 
Paulo II e avistou-se com o secretario 
de Estado norte-americano Cyrus Vance, 
em encontro que se pro1ongou por mais 
de uma hora e no decurso do qual 
foram tratados aspectos fundamentais 
da politica externa portuguese e das 
relac;6es tluso-americanas. 

0 Primeiro-ministro teve ainda encon· 
tros com o secretario-geral da ONU, 
Kurt W aldheim, com o presidente da 
Assembleia-Geral da Organizac;ao, Sa
lim Ahmed Salim, e com o ministro 
brasileiro dos Neg6cios Estrangeiros. 
Ramiro Saraiva Guerreiro, designada
mente. 

Antecedendo a visita da chefe do 
Governo as Nac;:6es Unidas. deslocou-se 
a Nova lorque o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros. embaixador Freitas Cruz. 
para participar nos trabalhos desta 34.' 
Assembleia Geral da Organizac;ao das 
Nac;oes Unidas. 

0 ministro Freitas Cruz teve contactos 
e reunioes com os seus hom61ogos da 
Espanha, Repub1ica Popular da China, 
Alemanha Federa1, Uruguai, Venezuela, 
Peru, Argentina. Estados Unidos. No
ruega, Franc;:a. Romania, TanzAnia, Jugos
lavia. Libia e Bahrein e com uma delega
c;ao da Organizac;ao de Libertac;:ao da 
Palestine. De salientar. quanto a esta 
ultima reuniao, que se tratou do pri
meiro encontro formal de um chefe da 
diplomacia portuguese com represen
tantes da OLP. 

Lurdes Pintasilgo com Cyrus Vance. durante 
o encontro realludo em Nova lorqua. 

VISIT A 
PRESIDENCIAL 
A FRANCA 

No regresso da sua visita a 
Fran~a, o Presidente da Republica, 
general Ramalho Eanes, conside
rou, em declar~Oes a imprensa, 
que os resultados obtidos nesta 
viagem foram «os que realistica-
mente podiamos esperam. 

0 general Eanes salientou a im
portancia dos contactos que man
teve com o chefe de Estado fran
ces, afinnando que «a amizade do 
presidente Giscard d'Estaing pelo 
nosso Pais)) e a sua estima pelos 
emigrantes portugueses foram fac
tores determinantes para os resul
tados atingidos. 

Referindo-se ao aporo do presidente 
frances a integrac;:ao de Portugal na Co· 
munidade Econ6mica Europeia, Ramalho 
Eanes revelou que manifestara o desejo 
de «ver respeitada a cronologia dos pe: 
didos de adesao», intenc;ao que obteve 
a concordancia do lado frances. Do 
mesmo modo. a Franc;:a mostrou-se de 
acordo quanto a acelerac;ao do processo 
de integrac;ao do nosso Pais na CEE. 

No que . d iz respeito a situac;:ao dos 
trabalhadores portugueses residentes em 
Franc;:a, o Presidente Eanes recordou as 
garantias dadas pessoalmente por Valery 
Giscard d'Estaing de que a pr6xima 
legislac;iio sobre estrangeiros niio alec
tara os emigrantes portugueses, tendo 
em conta a candidature de Portugal ao 
Mercado Comum. 

0 Presidents da Republica rea1c;:aria 
ainda. neste breve encontro com os 
jornalistas, terem sido obtidos resul
tados concretes noutros dominies, refe
rindo, em particular, o reforc;o da segu
ranc;a social para os nossos emigrantes, 
a extensao do ensino do portugues e 
o apoio a acc;oes de caracter social e 
cultural. 

Aludindo ao contribute que a Franc;:a 
podera prestar ao desenvolvimento da 
economia portuguese, Ramalho Eanes 
afirmaria, a terminar. que existem boas 

perspectivas para o incremento dos in
tercAmbios econ6mico, comercial, tee
nice e cientifico entre os dois paises. 

REUNIOES 
E CONTACTOS 
COM AS AUTORIDADES 
FRANCESAS 

Nesta sua v isita oficial de tres dias 
a Franc;:a. o Presrdente da Republica 
foi acompanhado por sua esposa e por 
uma comitiva que integrava os minis· 
tros Freitas Cruz ( Neg6cios Estrangei
ros). Correia Gago ( Coordenac;iio Eco
n6mica), Marques Videira (Industria e 
Tecnologia) e Veiga da Cunha (Educa
c;:ao), o tenente-corone'l Costa Neves, 
membro do Conselho da Revoluc;ao, o 
secretario de Estado da Emigrac;:ao, Ma
rio Neves, e o presidente da Comissao 
para a lntegrac;ao Europeia, Pires Mi
randa. 

Nas reunioes que efectuou com o seu 
hom61ogo frances, o Presidente da Re
publica teve ocasiao de abordar, para 
alem dos problemas dos trabalhadores 
portugueses em Franc;a. aspectos do 
acordo referente a instalac;:ao no nosso 
Pais de urn complexo fabril da Regie 
Renault, questoes ligadas ao processo 
de adesiio de •Portugal a CEE e. gene
ricamente, a evoluc;:ao das re1ac;oes luso
. francesas. sobretudo a nivel financeiro, 
econ6mico e cultural. As «grandes ques. 
t6es da politica internacionah> foram 
igualmente debatidas pelos dois chefes 
de Estado. 

Durante a sua estada em Paris, o 
general Eanes avistou-se tambem com 
o primeiro-ministro Raymond Barre e 
teve contactos com empreslirios e did
gentes politicos e sindicais franceses, 
nomeadamente. Na Camara Municipal. 
onde foi homenageado, Ramalho Eanes 
teve urn encontro com o «maire» de 
Paris, Jacques Chirac. 

No Pallicio M arigny, sua residen'cia 
oficial durante esta visita, o Presidente 
receberia uma de1egac;ao das associa
c;:6es da comunidade portuguese em 
Franc;a. 

Acompanhado pelos mmrstros da 
Coordenac;:ao Econ6mica e do Plano e 
da Industria o Tecnologia, o Chefe de 
Estado deslocou-se a uma das unidades 
fabris da Regie Renault, em Rins, onde 
teve oportunidade de contactar alguns 
dos operlirios portugueses que at; tra
balham. No final da v isita, conduzida 
pelo ministro frances da Educac;ao, an
tigo director-geral da empresa, foi ofe
recido ao Presidents da Republica urn 
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autom6vel do modelo mais recente pro
duzido pela Renautl. 0 general Eanes 
aceitou a oferta, mas na condic;ao ex
pressa de o velculo ser entregue aos 
servic;os de apoio social da Embaixada 
de Portugal em Paris. 

No Ambito desta via~m presidencial, 
decorreram conservac;oes bilaterais, a 
nlvel ministerial. de que se salientaram 
as realizadas entre os titulares das pas
t as dos Neg6cios Estrangeiros, Freitas 
Cruz e Jean-Franc;ois Poncet, e entre 
o ministro frances do Comercio e o 
ministro portugui!s da Coordenac;iio Eco. 
.n6mica e o presidente da Comissao 

Nacional para a lntegrac;ao Europeia, 
bem como os encontros que tiveram 
os ministros da Educac;ao dos dois pai
tes e Lionel Stolerau e Mflrio Neves, 
respectivamente secretflrio de Estado 
franc6s do Trabalho e secretario de Es
tado portugu6s da Emigrac;iio. 

ENCONTRO 
COM A COMUNIDAD£ 
PORTUGUESA 

Fafando a membros da comunjdade 
portuguesa, numa sessao realizada no 

pavilhiio de La ViNete, em Paris, o ge- 33 
neral Ramalho Eanes declarou que. en
quanto for Presidente da Republica. 
haven!! em Portugal liberdade para todos 
os cidadiios, comunistas e niio comu
nistas, e mesmo para os elementos da 
extrema-direita. 

0 Presidente recordaria, a prop6sito, 
que a liberdade e um valor fundamental 
da v ida em sociedade e que, por isso, 
tudo fara para que todos dela possam 
usufruir, acrescentando: c<Foi por isso 
que entrei no 25 de Novembro e tenho 
recebido ataques de todos os \ados)). 

Na oportunidade. os traba·lhadores 
portugueses emigrados expuseram ao 
Chefe de Estado algumas das suas 
reivindicac;oes. relacionadas, em parti
cu·lar, com a aplicac;iio das suas pou
pan~ras no desenvolvimento -das respec
tivas regioes de origem, com os ho
rarios dos postos fronteiric;os e com 
o funcionamento dos postos consulares 
em Fran~ra. Ramalho Eanes assegurou 
aos s'eus interfocutores que. no prO
ximo Natal - epoca em que muitos 
emigrantes se deslocam ao Pais - . os 
postos fronteiric;os de maior movimento 
estariio permanentemente abertos e que 
vai ser estudada a possibilidade de me
lhorar os servic;os conslJiares nas prin
cipais cidades francesas. 0 Presidente 
informou, por outro lado. que vai ser 
elaborado um projecto de lei destinado 
a resolver a situac;iio militar dos emi
grantes que continuam em fafta nesse 
domlnio. 
· Quanto oil revisiio da actual lei elei

toral, no sentido de permitir uma maior 
participac;iio dos emigrantes nas vflrias 
eleic;oes, o general Ramalho Eanes. em
bora reconhecendo que a actual legis
la~rao tem aspectos injustos, adiantou 
que a mesma s6 poderc!l ser alterada no 
ambito de uma revisiio constitucional. 

Alguns emigrantes 1evantaram proble
mas re1acionados com a sua perma
n6ncia em Franc;a. recordando que a 
pratica muitas vezes desmentia as inten
c;Cies dos responsflveis politicos. A essas 
observac;Cies, respondeu o Presidente 
afirmando que recebera garantias for
mais de Valery Giscard d'Estaing de 
que os direitos dos trabalhadores por
tugueses seriam assegurados. Ramalho 
Eanes acrescentaria niio ter duvidas de 
que a palavra do presidente frances, 
«que e a palavra da Franc;a». serfl cum
prida no que respeita aos portugueses. 
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34 INVESTIMENTOS 
ESTRANGEIROS 

Nos primeiros sete meses 
do corr-ente ano. o valor do 
investimento estrangeiro auto
rizado atingiu cerca de um 
milhao e 6'50 mil contos, ou 
seja, mais 70 por cento que em 
igual periodo de 1978, segun
do revelou o lnstituto de ln
vestimento Estrangeiro (liE). 
De facto, ode Janeiro a Julho 
de 11978, o volume de inves
timento directo estrangeiro ti
nha sido 'de aproximadamente 
967 mil contos. 

No referido periodo deste 
ano foram autorizados 151 in
vestimentos, para 62 no 
mesmo periodo de 1978. 0 
liE anunciou tambem que a 
media mensal do valor do 
investimento d irecto estran
geiro autorizado foi de '647.9!i17 
contos, de Janeiro a Julho de 
1979, para 358.200 contos no 
periodo hom61ogo do ano pas
sado. 

As industries transformado
ras (53 por cento) sao as 
mais procuradas pelos investi
dores estrangeiros, logo se
guidas dos servi~os (38 por 
cento). Os investimentos di
rectos estrangeiros na agri
culture e pescas representam 
5 por cento do total, enquanto 
nos primeiros sere meses de 
1978 nao foram alem de r.s 
por ·cento do total. Neste ul
timo sector os investimentos 
directos estrangeiros autoriza
dos ate Julho ·deste ano su
biram a 7'7.363 contos. para 
urn va'lor de 14.500 contos no 
mesmo periodo do ano •pas
sado. 

0 liE informou 11inda que 
60 por cento do investimento 
directo estrangeiro autorizado 
veio dos paises da CEE e da 
EFTA, 29 por cento da Suf~a. 
Z3 por cento dos Estados Uni
dos e 13 por cento da Fran~a. 

«lnformar os Portugueses 
sobre a Comunidade Europeia, 
os seus fins, as suas politicas 
e as suas institui~Oes» e o 
principal objectivo 'do «Bu-

0 President• da Republica com Lorenzo Nat•li. no P•l6clo de Bel6m. 

reau» da CEE que recente
mente foi inaugurado em 
Lisboa por Lorenzo Natali, 
vice-presidente da Comissao 
Executive daquele organisruo 
europeu. 

No 'Ci iscurso informal que 
entao pronunciou. Lorenzo Na
tali fez questao de sublinhar 
que este «Bureau» de lnfor
ma~ao nao pode ser compa
rado a uma representa~ao di
plomlltica. A Comissao Exe
cutive da CEE tern um Gabi
nete ·de lnforma~ao e lmprensa 
nas capitais dos paises mem
bros e. uma vez que estao em 
curso os ·processos de adesao 
da Grecia. de Portugal e da 
Espanha, foram instalados ga
binetes semelhantes em Ate
nas e lisboa. estando prevista 
para breve a inaugura~ao de 
um outro em Madrid. 

0 «Bureau» da .capital por
tuguese e chefiado por Kar
lheinz Holler, que anterior
mente d irigiu a divisao de 
rela~Oes entre os Gabinetes 
de lnforma~ao e lmprensa 
existentes nos novos Estados 
membros, no ambito da Di
rec~ao-Geral de lnforma~ao da 
Comissao Executiva da CEE, 
com sede em Bruxelas. 

Durante a sua estada em 
lisboa. Lorenzo Natali foi rece
bido palo Presidente da Repu
blica. general Ramalho Eanes, 
e reve reunioes com a Comis
sao nacional para a lntegra~ao 
Europeia, para anlllise, nomea
damente, das negocia~oes do 
acordo alfandegllrio Portugal/ 
CEE, que expira no final do 
pr6ximo ano, e do processo 
de adesao do nosso Pais a 
Comunidade. 

Na conferencia. de imprensa 
que antecedeu a inaugura~ao 
do «Bureau» da CEE na ca
pital portuguese, Lorenzo Na
tali "referiu que as autoridades 
comunitllrias estao empenha
das em que as negocia~<>es 
para a adesao de Portugal 
estejam concluidas no final de 
1·980. e recordou que a essas 
negocia~oes se seguira um 

periodo 'Cie urn ano e meio 
destinado a permitir que o 
nosso Pais ratifique o Tratado 
de Roma. 

Lorenzo Natali sublinharia 
ainda, que Portugal esta jll a 
beneficiar dos mecanismos de 
apoio em vigor na CEE, atra
ves da ajuda financeira que 
tern vindo a ser prestada no 
contexto 'Cios acordos actual
mente existentes, frisando, 
mais adiante, que, ap6s o pe
riodo .de transi~ao. o nosso 
Pais estarll em condi~oes ·de 
suportar a plena integra~ao 
econ6mica, industrial e agri
cola. 

No que respeita ao sector 
empresarial do Estado, o vice
·presidente da Comissao Exe
cutive da CEE esclareceu que 
o mesmo nao constitui qual
quer obstllculo a integra~ao 
de Portugal, jll que outros 
paises da Comunidade, como 
a Gra-Bretanha, a Fran~a e a 
ltalia, tambem o tern. «A 
questao reside em que as em
presas nacionalizadas, sejam 
bancos ou industries, respei
tem as normas de mercado 
estabelecidas na llrea da CE8>, 
acrescentou Lorenzo Natali. 

COMISSAO NACIONAL 
DA U.N.E.S.C.O. 

Foi constitufda no Ministe
rio 'Cios Neg6cios Estrangeiros 
a Comissao Nacional da Orga
niza~ao das Na~oes Unidas 
para a Educa~ao. a Ciencia e 
a Cultura (UNESCO) , a qual 
visa «apoiar e desenvolver em 
Portugal os programas e rea
liza~Oes daquele organismo 
internacional, interessando os 
cidadaos e as organiza~<>es 

nacionais na melhoria da com
preensao mutua entre OS po· 
vos e na promo~ao da justi~. 
da paz e da seguran~a inter
nacionab>. 

Recorde-se que a UNESCO 
e um organismo das Na~oes 
Unidas que tern por objectivo 
incrementar a colabora~ao in-

ternacional atraves da educa
~o. <da ciencia e da cultura. 
A representa~ao naciona1 do 
nosso Pais junto da sede da 
IJNESCO, em Paris. encontra
·se assegurada. desde Junho 
de 1975, por uma Missao Per
manente. 

Entre as atribui~oes da nova 
Comissao- criada pelo De
erE-to-Lei n.• 218/79 -. con
tam-sa as seguintes: emitir 
pareoeres e fazer sugest6es 
ao Governo no que se refere 
aos programas e rea·liza~oes 

rla UNESCO; estabelecer uma 
liga~ao eficaz com o Secreta
riado da UNESCO e tambem 
com as comissoes nacionais 
fl organismos de coopera~ao 
dos outros Estados membros; 
apoiar a Missao Permanente 
de Portugal junto dessa Orga
niza~ao. especialmente atraves 
da emissao <de pareceres no 
respeitante a organiza~ao e 
prepara~ao da delega~ao por
tuguese a Conferencia Geral e 
a outras conferencias ou acti· 
vidades da UNESCO; orga
nizer e participar em reunioes 
de carllcter nacional e inter
nacional relacionadas com os 
objectivos da Organiza~ao; 
contribuir para a coordena~ao 
d11 ac~ao dos servi~os e sec
tares de actividades represen
tados na Comissao no que se 
refere a 'j)rossecu~ao dos fins 
da UNESCO em Portugal; pres
tar informa~oes relatives as 
actividades da Organiza~ao e 
manter contacto permanente 
com institui~oes, organiza~oes 
governamentais e nao gover
namentais e individuos na
Cionais e estrangeiros; dar a 
conheoer a opiniao publica 
naciona1 os objectivos e reali
za~6es da UNESCO; e. final
mente, realizar as demais ta
refas que lhe sejam cometidas 
pelo Governo, nos dominios 
de actividade da UNESCO. 

Para a prossecu~ao <los 
objectivos e tarefas acima re
feridos, a Comissao Naciona1 
da UNESCO pode propor ao 
Ministerio dos Neg6cios Es· 
trangeiros a cria~ao de dele
ga~oes sectoriais ou regionais, 
segundo moldes a definir em 
cada caso. 
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MINISTRO 
HUNGARO 

VISITOU PORTUGAL 
0 estn!itamento das rela

~Oes bilaterais e a analise dos 
grandes problemas internacio
nais constituiram os principais 
temas das conversactoes que 
o ministro hungaro dos Neg6-
cos Estrangeiros. Frigyes Pu
jas, manteve com as autori
dades portuguesas no decurso 
da visita oficial de tres dias 
que efectuou ao nosso Pais. 

Frigyes Puja, ministro hun
garo doe Neg6cioa Estran
geiros. 

Durante a sua estadia em 
lisboa, Frigyes Jujas foi rece
bido em audiencia pelo Pre
sidente da Republica, general 
Ramalho Eanes, e avistou-se 
com o Primeiro-ministro, Ma
ria de Lurdes Pintasilgo, com 
quem passou em revista va
rias questoes da conjuntura 
politica internacional, nomea
damente as que se prendem 
com o desanuviamento e a 
preparar;;ao da proxima confe
rencia sobn! a paz e a segu
rancta na Europa, a rea1izar em 
Madrid no pr6ximo ano. 

Durante esta audiencia, to
ram tambem analisadas as re
lar;;oes entre os dois paises, 
com particular incidencia nas 
perspectivas que se abrem 
nos dominios da copera9ao 
industrial. tecnol6gica e cultu
ral. e passada em revista a 
execuctiio dos acordos fi rma
dos por ocasiiio da visita do 
Presidente Ramalho Eanes ll 
Hung ria. 

Frigyes Puja teve ainda con
versa~oes com o seu homo-

logo portugulis ,Fn!itas Cruz, 
e com os titulares das pastas 
do Comercio e Turismo, In
dustria e Agricultura e Pescas. 

Recorde-se que, ap6s o res
tabelecimento das rela~oes di
plomaticas, em Junho de 1974, 
Portugal e a Hungria assinaram 
ja quatorze acordos de coope
rar;;ao. abrangendo os secto
res econ6mico. comercial. 
tecnico, cientifico, cultural, 
comunica~oes ,transportes e 
desporto. 

TURISTAS 
SUL-AFRICANOS 
PARA PORTUGAL 
0 secretario de Estado do 

Turismo. Licinio Cunha, con
siclerou que a recente rea1i
zactiio, em Lisboa. do 20.° Con
gresso Anual da Associa~ao 

dos Agentes de Viagens da 
Africa do Sui (ASATA) po
dera contribuir decisivamente 
para o estabelecimento de no
vos e mais substanciais fluxos 
turisticos daquele pais para 
Portugal. 

Licinio Cunha, .. cret6rio de 
Estado do Turismo. 

lidnio Cunha, que falava na 
sessao de abertura do refe
rido Congresso. lembrou, a 
prop6sito, que os la~os hist6-
ricos que unem os dois paises 
e o facto de a situa~ao geo
gratica de Portugal o colocar 
na posic<ao de «porta de en
trada ideal entre a Africa e a 
Europa» conferem ao nosso 
Pais condi90es para ter vanta
josas rela~Oes turisticas com 
a Republica da Africa do Sui. 

Por seu turno, o ministro 
do Turismo sul-africano, A . P. 
Treurnich, ctepois de lembrar 

pontos de interesse comum 
entre os dois paises - «foram 
os portugueses os primeiros 
a chegar ao que e hoje a Africa 
do Sui, onde vivem actual
mente 600 mil portugueses». 
disse - considerou que o 
mero facto deste Congresso 
se ter realizado em Portugal, 
constituiu uma «maravilhosa 
oportunidade para refor~ar os 
nossos interesses comuns, isto 
e, 0 desenvolvimento do tu
rismo e de viagens entre os 
nossos dois paises». 

Finalmente. Hessel von Geu
sau, presidente da ASATA 
afirmou que, embora actual
mente o fluxo de turistas sul
-africanos para Portugal seja 
ainda reduzido, e intenc<iio dos 
operadores daquele pais au
mentar em breve esse fluxo. 
pois, segundo acentuou, «Por
tugal e um born destino para 
o turismo». 

RELACOES 
LUSO-NIGERIANAS 
Portugal e a Nigeria assina

ram uma carta de inten9oes 
para a compra anual de 500 
mil toneladas de petr61eo ni
geriano no valor de 90 mi
lhoes de d61ares, segundo re
velou a Anop o encarregado 
de neg6cios nigeriano em Lis
boa, Emeka Azikiwe. 

Aquele diplomats acentuou. 
na ocasiao, que a Nigeria tern 
procurado incrementar as re
la~oes com Portugal nos sec
tores da construr;;ao .naval, 
transportes aereos. coopera
ctiio econ6mica e assuntos cul
turais. 

Ainda segundo a Anop, 
Emeka Azikiwe realr;;ou a iin
portAncia da lisnave e clesta
cou o facto de, clesde hci urn 
ano e meio, alguns navios 
nigerianos terem sido repara
dos em Portugal. Foi igual
mente adiantado que tern sido 
feitos intensos esforr;;os para 
aumentar o volume das t rocas 
comerciais entre os <lois pai
ses 0 encarregado de neg6-
cios da Nigeria recordaria, por 
outro lado, que a TAP I Air 
Portugal tern cooperado acti
vamente com o Governo nige-

riano, nomeadamente trans- 35 
portando peregrinos mulr;;uma-
nos para a Arabia Saudita. Pa
ralelamente, desenvolvem-se 
negocia9oes tendentes ao es
tabelecimento de um acordo 
aereo bilateral, prevendo-se a 
efectivar;;ao, para breve, de urn 
voo semanal com escala em 
Lagos, da linha Lisboa-Luanda. 

No que se refere ao sector 
econ6mico, o diplomata salien
tou a visita a Portugal, no 
ano passado. de uma delega
r;;ao da Associactiio de Comer
cio da Nigeria e acrescentou 
que em resultado desta visita 
foi posteriormente elaborado, 
por ambas as partes, um es
bor;;o de acordo de cooperar;;ao 
comercial e tecnica, cujas ne
gociar;;oes deverao ter Iugar 
em breve. 

No campo cultural - preci
sot. Emeka Azikiwe - foram 
feitos alguns progressos com 
vista ll assinatura de um acor
do entre os dois paises, agora 
que a Nigeria assumiu como 
grande prioridade da sua poli
tics externa o estreitamento 
das relar;;oes ·com os Estados 
africanos de lingua portu
guese. 

Torre de prospec~lo petrol ifera: a 
Nig6ria pode,.. vender ao nosso 
Pais cerca de !iOO mil tonel adas 
anuaia de «ouro negro•. 
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DONATIVO 
DO KUWAIT 

PARA MESQUITA 
DE LISBOA 

0 embaixador do Kuwait em 
Madrid, A'li AI-Hilal, que se 
deslocou a Lisboa em visita 
de caracter particular, proce
deu a entrega da primeira 
parte de um donative de cerca 
de cinco mil contos, que o 
Governo ·do seu pais concedeu 
para auxiliar a constru~iio de 
uma mesquita na capital por
tuguesa. em terrene cedido 
para o efeito pelo municipio 
hsboeta. 

A cerim6nia estiveram pre
sentes o embaixador de Mar_. 

rocos em Lisboa, Taieb Bouaz
za. '0 presidente da Comuni
dade lsliimica, Suleiman Valy 
Mamede, o embaixador da 
Turquia, Nejat Balkan, o encar
regado de Neg6cios do Pa
quistao e urn representante da 
Embaixada Libia em Madrid. 

Durante a sua estada em 
Portugal, Ali AI-Hilal teve reu
nioes com membros da Comu
nidade lslamica de Lisboa e 
da Associa~iio dos Amigos 
'<los Paises Arabes, e com diri
gentes politicos do nosso 
Pais. 

Por outro lado, esteve igual
mente em Lisboa o director da 
«Kuwait Airways», com o ob
jective de estudar as possibi
lidades da abertura de um 
escrit6rio na capital portu
guese. que sera em 'breve um 

dos pontos de esca1a dos 
avi5es daque1a companhia de 
transportes aereos. 

Recorde-se que entre Por
tugal e o Kuwait niio existem 
ainda rela~Cies diplomaticas a 
oiv~l •de embaixador, embora 
es rela~oes comerciais se te
nham intensificado bastante. 
Assim, em 197·8, Portugal ex
portou mercadorias no valor 
de 21 mil contos e importou 
do Kuwait cerca de 491 mil 
contos. 

MESQUITA DE LISBDA 
LISSON MOsQue 

0 inlclo de constru~lo de mesquite lisboote foi euinalado pola coloca~lo de um lotroiro eluslvo • obre 
- conform• document• e imegom - no t orrono onde flcar6 instalado o odiffclo; em cima, o ombeixldor do 
Kuweit om Mad rid. Alii AI ·Hilel. 

SEIS MIL 
PORTUGUESES 

TRABALHAM NOS 
PAfSES ARABES 

Trabalham, actualmente. nos 
palses arabes. cerca de seis 
mil portugueses. S'egundo apu-

rou a ANOP junto de urn repre
sentante da Liga Arabe em 
Madrid. 

0 porta-voz da Liga Arabe 
acentuou, a prop6sito, que os 
portugueses «que tao estima
dos siio pelo seu trabalho e 
humanismo, seriio bem-vindos 
aos paises arabes». De acordo 
com a mesma foote, mais de 

3 mil portugueses emigraram 
para esses paises depois de 
Abril 'Cle 1974. 

0 maior numero de traba
lhadores portugueses qualifi· 
cados encontra-se em Marro
cos, •ligados a empresas es
trangeiras. 

A mais recente salda de 
portugueses destinou-se ao 

Sudiio, onde trabalham na ins
taliio de uma refinaria de pe
tr61eo. 

Os portugueses dedi{;am-se 
a varias tarefas por conta de 
empresas estrangeiras nos pai
ses arabes, destacando-se, so
bretudo, as de constru~iio civil 
e engenharia. Mas tambem ha 
portugueses a trabalhar na in
-dustria hoteleira, constru~ao 
naval e petroquimica, e ainda 
como treinadores de futebol. 

Recorde-se que. em Lisboa, 
existem Embaixadas do Egip
to. Ubia e Marrocos. sendo 
com este ultimo pais que Por
tugal mantem mais estreitas 
relt~oes . .Por seu turno. Por
tugal tern Embaixadas em Mar
rocos, Argelia, Tunisia, Egipto, 
Libano e lraque. 

De salientar ainda que traba
lhadores portugueses na Libia 
pediram recentemente a nor
maliza~iio das re'la((oes com 
este pais e a abertura de um 
Consulado que defenda os 
seus interesses. 

Por outro lado, e conforme 
tivemos ja ocasiiio de noti
ciar. o Governo portugues 
criou recentemente urn con
~ulado em Manama, capital do 
Bahrein, onde trabalham cerca 
de 600 portugueses. 

COMISSAO 
MIST A 

LUSO-IRAQUIANA 
0 ministro do Comercio e 

Turismo, Pereira Magro. che
fiou ·a delega~iio portuguesa 
que, em Bagdade, participou 
na primeira reuniiio da Co
rr.issiio Mista Luso lraquiana. 

0 ministro portugues foi 
convidado a estar presente a 
inaugura~iio da Feira lntema
cional de Badgade. e teve 
aim:la oportunidad'e de debater 
as .possibilidades de incre
mentar a coopera~iio entre 
Portugm e o lraque - designa
damente nos dominios da in· 
"estiga~iio, da tecnologia e da 
forma~iio- em reuniCies reali
zadas com os ministros ira
quianos do Plano, da lrriga~iio, 
dos Transportes, da Industria 
e Minas. da Habita~iio e O·bras 
Pubiicas. 
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' SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRA~io 
ENTREVISTADO POR ccA CAPITAL» 

Em entrevista publicada no vespertino 
«A Capitah>, o secretario de Estado da Emi
~o. dr. Mario Neves, abordou temas que 
se revest:em de particular importancia para os 
portugueses residentes no estrangeiro e. em 
especial, para os nossos emigrantes em 
F~. 

Nessa entrevista - a primeira que, na 
qualidade de secretario de Estado .da Emigra
~ao, concedeu a um jomal portugues - . Mario 
Neves revelou, designadamente, que estao em 

fase muito a<iantada as negoci~O&s entre o 
nosso Pais, a Espanha e a F~ para asse
gurar aos emigrantes portugueses uma ade
quada proteccao em caso de doenca ou de 
acidente durante a travessia do territ6rio espa
nhol. Aquele membro do V Govemo Consti
tucional aproveitou ainda a oportlridade para 
anunciar a ~o de mais 62 professores 
prirnarios para F~a. aumentando-se, assim. 
para 369 o n(Jmero de docentes que naquele 
pais asseguram o ensino basico na nossa 
lingua a cerca de 40 mil criaflcas portuguesas. 
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38 SECRETARIO DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 
ENTREVISTADO 

POR ccA CAPITAL» 
Respondendo a uma pergunta do jor

nalista sobre os objectives que pretende 
alcanc;ar no exercicio do cargo de secre
tario de Estado da Emigrac;ao, o dr. Ma
rio Neves afirmou: «No espac;o de tempo 
de que disponho nao posso ter a pre
tensao de fazer uma obra de fundo. 
Gostaria, no entanto (de acordo com o 
que tern sido dito pela Primeiro-minis
tro), de estabelecer bases s61 idas para 
que a obra relacionada com os nossos 
emigrantes possa ser encarada pelos 
futures governos, nao de forma a com
prometer a sua acc;ao, mas justamente 
a garantir-lhes urn sentido de perfeita 
continuidade e equilibrio. Tenho sempre 
presente que os emigrantes represen
tam urn quarto da populac;ao portuguese 
e tern tanto direito como os outros tres 
quartos a serem considerados e escla
recidos nos diversos aspectos que os 
envolvem. Tenho ainda em especial con
siderac;ao os emigrantes porque o facto 
de terem ido trabalhar para o estran
geiro representa sem duvida uma ati
tude de coragem e de espirito de sacri
ficio que deve merecer a todos o maior 
respeito e considerac;ao». 

((DESENVOLV ER UMA 
COLABORA CAO OTIL>> 

Depois de salientar que a estrutura de 
apoio aos emigrantes m'l mal conhecida 
e que, por isso mesmo, e muitas vezes 
deficientemente considerada», Mario Ne
ves apontou, como exemplo, o caso de 
Franc;a. pais onde vivem cerca de 900 
mil portugueses e onde funcionam 17 
consulados, acrescentando que se tern 
procurado, com os recursos existentes, 
atender as principals aspirac;oes dos 
nossos compatriotas residentes no es
trangeiro. ((Tenho informac;oes - disse 
o secretario de Estado - de que os 
actos consulares decorrem com maior 
celeridade. Alem disso existem asso
ciac;oes e grupos da pr6pria iniciativa 
dos emigrantes, com os quais procura
remos desenvolver uma colaborac;ao util. 
S6 em Franc;a ha cerca de 500 desses 
grupos e associac;6es de portugueses». 

Ainda a prop6sito deste assunto, o 
dr. M Ario Neves recordou a recente 
aprovac;ao, pela Assembleia da Repu
blica, do diploma que institui a criac;ao 
das comissoes consulares de emigran-

tes, e aoentuou: «Espero que, uma vez 
regulamentado o trabalho dessas co
misso~s. seja possive1 aos emigrantes 
apercel;>erem-se melhor dos complexes 
problem,as que envolve a sua presenc;a 
r.os varios paises de imigrac;ao e que 
com uma politica de melhor compreen
sao mutua seja possivel atender mais 
eficientemente os problemas que os 
afectam». 

MELHORAR A S CONDI<;OES 
DE FUNCIONAMENTO 
DOS POSTOS FRONTEIRICOS 

Noutro passo da entrevista, o secre
tario de Estado da Emigrac;ao referir
-se- ia as defi<:ientes condic;oes em que, 
na maior parte das vezes, sao feitas as 
viagens de e para Portugal, sobretudo 
por via rodoviaria e ferroviaria: «Ds pro
blemas comec;am na fronteira da Franc;a 
com a Espanha. As arretias que os emi
grantes sofrem com o tempo que tern 
de es-perar aumenta-lhes o cansac;o fi
sico e, com este, o risco de acidentes 
mais ou menos graves. 0 que espera 
os emigrantes em Vi lar Formoso talvez 
seja ainda pi or. ( . .. ) Basta dizer que 
V ilar Formoso nao tern agua A s insta
lac;oes sani tarias nos servic;os da a'lfan
dega. nos cafes e nos restaurantes nao 
podem ser utilizadas. lsto numa terra 
por onde passaram, na semana entre 
Julho e Agosto, mais de 600 mil pes
seas. A agravar isto, as pr6prias insta
lac;oes da fronteira, apesar do seu as
pecto luxuoso, revelam-se inadequadas, 
pelo que os servic;os tern de decorrer 
ns rua, em rolotes, a beira dos paineis 
de azulejos do edificio construido pelo 

regime anterior. Para atenuar um pouco 
a gravidade da situac;ao veri ficada em 
Vilar Formoso, nao obstante a boa von
tade de todo o pessoal ali em servic;o, 
vamos diligenciar junto do M inisterio 
das Financ;as para que a fronteira esteja 
aberta durante 24 horas por dia, nos 
periodos de ponta. Para tanto ha que 
tratar do assunto tambem com as auto
ridades espanholas. Na sotuc;ao deste 
problema temos encontrado algumas 
dificuldades, mas isso nao nos levara 
ao desanimo. Assim, posso anunciar 
que no proximo Natal talvez ja seja 
possivel canalizar os emigrantes para 
mais tres ou quatro postos de fronteira, 
segundo as suas terras de dest ine. 
Quanto ao transporte por caminho-de
-ferro e por aviao, estao a ser feitas 
diligencias junto da CP e da TAP para 
eliminar algumas razoes de queixa for
muladas por emigranteS>>. 

A terminar, o dr. Mario Neves aludiu 
a previsivel entrada em vigor, em Fran
c;a, da ·nova legislac;ao tendente a res
tringir o trabalho de estrangeiros em 
territ6rio frances - materia que tern 
constituido preocupac;ao dominante para 
os nossos compatriotas ali residen
te s -, tendo acentuado, a t al propo
s ito, existirem «garantias verbals do Go
verne frances» de que os emigrantes 
portugueses nao serao afectados pela 
aplicac;ao dos novos diplomas. «Por 
varias razoes - realc;ou - e entre efas 
a de sermos candidates ao Mercado 
Comum, que preve ( ... ) a livre circula
c;ao de pessoas, e pela posic;ao pres
tigiosa da mao-de-obra portuguesa em 
Franc;a, a aplicac;ao do mencionado de
crete nao afectara os portugueses>>. 

Um aspeeto da eat~lo ferrovi,ria de Vilar Formoao. 

• 

• 
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JOAO RODRIGUES CABRILHO 
EVOCADO EM M ONTALEGRE 

No concelho de Montalegr& 
realizaram-se ·diversas cerim6-
n'ias evocativas da figura de 
Joao Rodrigues Cabrilho, na
vegador portugues que foi• o 
primeiro europeu a aportar as 
costas da California (EUA) e 
do Mexico. 

Na lgreja Matriz eta sede do 
concelho foi celebrada missa 
pelo bispo de V ila Real e no 
ed1ficio dos Pa9os do Con
celho decorreu uma sessao so
lene que foi presidida pelo 
governador civil do distrito, 
dr. Camilo Botelho, e a qual 
estiveram presentes o presi
dente da edilidade de Monta
legre, o consul dos EMados 
Unidos da America, o coman
dante mi:i tar de Chaves, o dr. 
Jose Timoteo Montalvao Ma
chado- em representa9ao do 
presidente da Academia Por
tuguesa de Historta-, e ainda 
Manuel Jose Gon9alves Ro
drigues, de·scendente de Ca
brilho, alem de d iversas outras 
individualidades civ'is, mil ita
res e re ligiosas. 

Seguidamente procedeu-se a 
inaugura9ao de uma nova rua 
em Montalegre a qual foi dada 
o nome do homenageado e, 
em Cabril, na casa onde su
postamente tera nascido o na
vegador, foi descerrada pelo 
governador civil de V ila Real 
uma •l·apide comemorativa do 
acontecimento. 

ASSOCIACAO 
REGIONAL 

DE EM IGRANTES 
TRANSMONTANOS 
Foi criada oficialmente a 

Associa((iio Regional de Emi
grantes Transmontanos (ARE
TRA) , com sede em Vila Real. 

A conhecida esUotua ded icada ao navegador Joao Rodrigues Cabrilho em 
Point Lorna, San Diego (Calif6rnia-EUA) , obra do escul tor A lvaro de Br&e 

Esta associoa((iio, ·segundo re
velou na ·ocasiao urn dos seus 
dirigentes, «visa unir a capa
cidade empreendedora dos 
transmontanos e por em pra
t-ica empreendimentos que 
aproveitem '(IS potencialidades 
regionais». 

0 mesmo informador de
olarou ain·da que a ARETRA 
coMa ter, ate ao fina·l do ano, 
mais de dois mil associados. 

RADIO RENASCENCA 
VAl EMITIR 

EM ONDA CURTA 
PARA A EUROPA 

E AMERICA 
A Radio Re.nasoen9a vai ini

ciar emissoes experimentais 
em onda curta no 'P•·imeiro 
trimestre do proximo ano, se-

gundo revefou a imprensa '() 39 
director de programas daquela 
e·Sta((aO •de radio, Albenico 
Fernandes. As emiss6es diri
gir-se-ao inicia·lmente para a 
Europa, pretendendo-se em 
seguida atingir a America. 

·Por outre lade, o novo Cen
tro Emissor de Muge ira em 
breve ser montado. Para o 
efeito a RR adquiriu ja terrene 
proprio. 

As referidas emissoes para 
a Europa e America irao ter 
uma programa((ao orrentada 
para as comunidades portu
guesas al i radicadas. Para o 
cumprimento de tal deside· 
rate, muito tern contribuido, 
de acordo ·com a mesma 
fonte, os fundos obtidos atra
ves da campanha lan9ada para 
a aquisi9ao dos citados emis
sores ·de onda curta - dois 
dos quais estao ja prontos a 
entrar em funcionamento- e 
para a constru((ao de novos 
emissores de onde media, um 
dos qua'is foi ja entregue a 
Radio Renascen9a. 

COMISSAO 
ORGANIZADORA 

DO eel CONGRESSO 
DAS COMUNIDADES 

PORTUGUESAS» 
0 Conselho de Ministros 

aprovou recentemente o pro
jecto de decreto-lei qU'e cria 
a Comissao Organizadora do 
<<I Congresso das Comunida
des .Portuguesas» que se rea• 
lizara em Junho de 1980. 

No comunicado oficial em 
que anunciou ta l ·dectsao, o 
pl·enario ministerial considera 
que o «I Congresso das Co
munidades Portuguesas sera 
o encontro dos emigrantes 
portugueses espalhados pelo 
mundo ·e visan!, pelo estudo 
e debate das comunica96es e 
propostas nele apresentadas e 
pela participayao activa dos 
emigrantes·, contribU'i·r para a 
defini((ao consensual e apro
fundada de uma politi·ca de 
defesa e enriquecimento dos 
>f!a~os que unem os emigrantes 
portugueses a sua Patria, em 
especial para a decada de 80». 
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ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 
DE COLONIA 

TEM NOVA SEDE 
A «Associa~iio Portuguesa 

de Colonia» inaugurou a sua 
nova sede, localizada na W iss
manstrasse 30, Koln-Ehrenfeld. 
A est.a dinamioa· colectividade 
desejamos os melhores su
cessos nas actividades a de
senvolver nas novas instala
~oes. 

AUSTRAliA 
ASSOCIACAO 

SOCIO-CULTURAL 
LUSO -AUSTRALIAN A 

A Assoc'iac;:iio Socio-Cultu
ral luso-Australiana, cujos 
principais objectives <assentam 
na promo~iio e organiza~iio de 
aotiv idades de caracter cultu
ral e educative junto da comu
nidade portuguesa residente 
na Austra lia, organizou recen
temente urn curso <le lingu<a 
inglesa que registou a matri
cula de 35 alunos. Este curse, 
ministrado .por professoras 
australianas - integradas no 
programa governamental tieno
mill'ado «Technical and Further 
Education» - permitiu aos 
alunos receber, no final do 
periodo ·fectivo, o respective 
diploma oficial de frequencia. 

No que re·speita ao ensino 
da lingua portuguesa, e pal'a 
ah~m de urn curso destinado 
a adultos, a Associa~ao man
tern em funcionamento uma 
escola de portugues, frequen
tad•a por 28 clian~as e inte
grada no esquema de ensino 
basico. 

Dado o exito destas inicia
t ivas, a ASCLA prepara pre
sentemente a aberltura de 
outras dttas escolas para o 
ensino -basico e- de urn Jardim 
lnfan~il para crian~as portu
guesas, projecto que se en
contra em fase de avanc;ada 
organil'ac;:iio e que conta com 

a colabora~ao de entidactes 
oficiais australian-as. 

De real~ar que\ n·esta meri
t6ria acc;ao em prof do ensino 
e eta. divulgac;ao \ eta cultura 
pc>rtuguesa, a ASCLA tern en
contrado apoios e incentives 
niio s6 por parte etas autori
dades locais, como, ainda, por 
parte de diversos cidadiios 
austra~;anos: e 0 case>, por 
exemplo, de Christine Ellys, 
assistente ·social que, ajudada 
por outra tecnica, de origem 
brasileira, tern vindo a dedi
car os seus tempos livres a 
organizoac;:iio e promoc;ao etas 
activ idades recreativas desen
volllidas pela Associac;iio. 

BERMUDAS 
130.0 ANIVERSARIO 

DA CHEGADA 
DOS PRIMEIROS 

EMIGRANTES 
PORTUGUESES 

Esta a ser comemorado nas 
Bermudas o 130.• aniversario 
da chegada dos primeiros emi
gnantes •portugueses, os quais 
eram, na sua maioria, origina
rios da ilha l(!e S. Miguet (Ac;o
res). Actualmen•te, numa po
pulu~iio de 58 mil hat>rtantes, 
as Bermudas contam com 
ceraa de 8 a 10 mil portu
gueses ou seus· descendentes. 

Para celebrar a efemeride, 
o grupo de teatro «lusolan
dia», do Estado de Nova lngla
terra (EUA}, deslooou-se as 
Bermudas para ai efectu-ar uma 
serie de representa~ces <Ia 
pe~a «Ah! Monim dum Co
riscoh>, •da autoria de Onesimo 
Teotonio de Almeida. Durante 
a sua estada de duas sema
nas, os 18 elementos daquele 
agrupamento cenico tiveram 
a·inda ocasiiio -de partioipar em 
programas que os dois call'ais 
da televisiio looal dedicaram 
as comemora~oe·s, as quais 
incluiram, para alem dos rete
rides espectaculos teatl'a·is, 
uma serie de outras inioiativas 
cutturais. Este progl'ama co
memora~ivo teve como princi
pais p romotores dois membros 
da «Assc>eia~iio Portuguesa 

das Bermudas», dois elemen
tos do «Ciube Vasco ·eta Ga
ma» e o vice-consul de Por
tugal, Joaquim Barreto. 

BRASil 
TROFEU 

<<DESTAQUE LUSfADA» 
PARA 0 

GOVERNADOR 
DO PARA 

Por iniciativa do programa 
« Portucalissimo », produzido 
pelo jornalista Graciano Cou-

tinho, realizou-se na TV-Gua
jara (Cana·l 4) uma cerimonia 
de homenagem ao governador 
do Estado do Para, coronel 
Alacid Nunes, que foi distin
guido com o trofeu «Destaque 
lusiada». 

Ao acto assistiram, entre 
outras personalidades, o pre
sidente do Conselho da Co
munidade Portuguesa, comen
dedor Vitor Portela, e dirigen
tes ·etas diversas institui~oes 
portuguesas do Para, respec
tivamente Gremio literario 
Portugues, Beneficencia Por
tuguesa, Centro Laborinense, 
Associa~iio Vasco da Gama, 
Tuna Luso-Brasileira e Centro 
Beneficente Penacovense. 

Na oportunidade, o gover
nador do Para proferiu uma 
breve alocu~ao, •real~ando a 
actuac;ii o <los portugueses no 
Brasil. 

A toto que publicamos re
gista o memento em que o 
comendador Vitor Porte'la pro
cedeu a entrega do referido 
trofeu ao coronet Alaci'd Nu
nes. 

IMAGENS DE PORTUGAL 
NA TV BRASILEIRA 

Os produtores dos progra
mas de TV «Por'tucalissimo», 
<tPortugal Sem Passaporte» e 
«Todos Cantam a Sua Ter
ra», respectivamente Graciano 
Coutinho, Jose Alberto Sa
raiva e Santos Mendes, fi r
maram recentemente urn acor
do para o alargamento do 
sistema de intercambio e cola
bora~iio que tern vindo a pra
ticar, com o objective de au
mentar a difusiio dos referidos 
programas- que, alem de no
ticiario sobre o nosso Pais, 
incluem rubricas dedicadas ao 
fo1clore, a musica e ao turis-
mo, bern como filmes espe
cialmente cedi'Cios pela Secre-

taria de Estado da Emigrac;iio 
-junto da nossa comunidade 
residente no Brasil. 

Assim, desde ha dois me
ses, e apos a associa~ao da 
Rede Record de Televisiio, de 
S. Paulo - que, de segunda 
a sexta, t ransmite a mais com
pleta programac;ao portuguesa 
existente na TV b-rasileira -, 
os programas sobre o nosso 
Pais conheceram um enorme 
aumento de au·diencia, pas
sando a ser exibidos em cerca 
de 40 estac;oes de televisiio 
espalhadas por todo o Brasi'l, 
a maior rede de emissores ate 
hoje alcan~ada por qualquer 
programa~iio do genero. 
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~ CANADA 
PROGRAMA DE 

TELEVISAO PARA 
PORTUGUESES 

A esta~3o de televisiio «Ra
~o Quebec», de Montreal, 
propriedade do Governo au
t6nomo daquela provincia ca
nadian&, acaba de iniciar uma 

• programa~iio especialmente 
dedicada as comunidades es
trangeiras ali radicadas. 

.. 

~Radio •.!.• Quebec 
No que respeita a comuni

dade portuguesa, a orienta~iio 
dos programas foi confiada a 
Concei~iio Carvalho, funciona
ria do «Centro PortuguAs de 
Reterllncia e Promo~iio Social 
de Montreal». Em principio, 
o 'Programa dedicado aos por
tugueses sera real izado pelos 
mesmos tecnicos que actual
mente dirigem o programa 
portugulls na «Radio Centre· 
ville» e na «TV-Cartal 9». 

EUA 
EMIGRANTES 

ENVIAM DONATIVOS 
PARA OBRAS 

SOCIAlS 

:o· _j 
I • . 
A dra. Manuela Eanes reoe

beu recentemente um repre
sentant& do «Ciube Portuguh 
de Filadeltia», o qua·l lhe fez 
entrega •de um donativo <le 
500 d61ares, enviado por emi
grantes portugU'eSes residen
tes naque-al cidade norte-ame
ricana e destinado a obras 
sociais. 

A esposa do President& da 
Republica recebeu este dona
tive na sua qualidade de pre
sidente do Secretariado para 
a Ac~ao Social. 

Pintasilgo 
,. , _ 
,/Jeirfl 

Ana Cristina de Oliveira Pi
nheiro Aleixo Martins, de 17 
anos de idade e residente em 
Newark, alistou-se no exer
cito norte-americano, ·ap6s ter 
obtido as mais altas classifi-

ca~oes nas provas de ingres
so, tendo sido destacada para 
o Servi~o de Pessoal. 

Segundo o semanfuio «LU· 
so-Americano», Ana C"istina, 
que alem do •portuguh fala 

correctamente trh linguas -
frances. inU!s e espanhol - . 
e a primeira portuguese a en
veredar pela carreira das ar· 
m•as nos Estados Unidos. 
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ESTADOS UNIDOS 
JAMES ARTHUR 

CARVALHO 
FOI HOMENAGEADO 

NO HAWAI 

Pais. Seguindo o exemplo de 
seu pai, «Jimmy)) aprendeu a 
tocar •acordeiio e guitarra, tor
nando-se mesmo compositor 
de musicas e can~t6es. Em 
19S2. fundou o seu popular 
programa radiof6nico. na es
ta~tiio -emissora «Rlldio KISA)), 
o qual, ainda hoje, continua a 

James Arthur Ctrvtlho (toto do «Jornal f'ortugu6S»). 

As comunidades portuguesa 
e porto-riquenha do Hawai pro
moveram conjuntamente uma 
sessao de homenagem ao lu
so•americano James Artur 
Carvalho que recentemente 
completou 25 anos de tra
balho radiof6nico. 

Associando-se a este tri· 
buto de apre~to pela brilhante 
actividade profissional desen
volvida por J. A . Carvalho ao 
Iongo de um quarto de se
culo, o governador do Estado. 
George Ariyosh1, compareceu 
a cerim6nia onde foi entregue 
a «Jimmy»- como e conhe
cido entre os mais intimos -
uma placa com a seguinte ins
cri~tiio: «25 anos de distintos 
servi~tOS radiof6nicos as CO· 
munidades Portuguesa e Por
to-riquenha do Hawai». 

James Artur Carvalho nas
ceu a 3' de Junho de 1928, em 
Paauhau (Hawai) , e e filho de 
pais portugueses. tendo vivido 
sempre num ambiente onde 
eram constantes as referen
cias a Portugal e as tradilfOeS 
e musica 'Popular do nosso 

«ir para o am todos os saba
dos. entre as 9.30 e as 13 
horas (TMG) . Para oalem da 
sua merit6ria acc;iio como pro
fissional de rlldio. James Artur 
Carvalho e, ainda. o corres
pondente no Hawai do sema
nllrio «Jornal Portugues». edi· 
tado em San Pablo ( Calif6r
nia). 

FRANCA 
FESTA DE 

CONFRATERNIZACAO 
EM VILLAM BARD 

A comunidade portuguesa de 
Villambtard. num notllvel e 
oportuno gesto de solidarie
dade. organizou uma testa de· 
dicada aos nossos compatrio
tas que se deslocam aquela 
regiiio. em regime de trabalho 
temporllrio. para fazer a apa· 
nha dos morangos. Este con
vivio, que sensibilizou parti· 
cularmente os homenageados, 
agrupou cerca de meio milhar 
de •portugueses. 

ASSOCIACAO 
PORTUGU~SA 

DOS ULIS 
A «Associac;iio Desportiva 

dos Ulis)) organizou um tor· 
neio de iutebol que foi dispu
<tado no terreno da equipa 
francesa «ChAteau de Mont
jay)) e que contou com a par
ticipa~tiio dos grupos «Portu· 
gueses de Plaisim (Versa
lhes). «Portugueses de Paris)), 
«Equipa de Oarrefoum e. e 
claro, da «Equipa Portuguesa 
dos Ulis)), promotora da ini
ciativa. A classifica~tiio final 
deste 'torneio amigllvel fOi a 
seguinte: - 1.• - «Piaisim,; 
2.• - «Uiis)); 3.• - «Paris>>; 
e .• - «Carrefoum. Quanto a 
marcadores. o melhor foi Ma· 
nuel Calisto de Oliveira, jo
gador do «onze)) de Ulis. colT' 
5 golos. 

LUXEMBURGO 
LICOES DE 

ARBITRAGEM 
PARA CLUBES 

DE FUTEBOL DA 
COMUNIDADE 
PORTUGUESA 

0 llrbitro Ant6nio Garrido 
deslocou-se ao Luxemburgo 
para, durante uma semana, 
ministrar li~t6es de arbitragem 

aos nossos compatriotas que 
viio actuar como juizes de 
campo nos jogos que int-e
gram o campeonato ·de futebol 
promovido peta Federa~tiio das 
Associa~t6es Portuguesas da· 
quele Griio-Ducado, organismo 
que engloba 25 agremia~t6es 
desportivas. 

Assim, a convit-e da citada 
Federa~tiio. Ant6nio Garrido 
um dos nossos mais experien
tes e conhecidos llrbitros de 
futebol a nivel internacional
forneceu aos elementos dos 
diversos clubes portugueses 
os conhecimentos bllsicos ne
cessllrios ao desempenho da 
difioil fun~tao de juiz de campo 
no «desporto-reil>. 

SUfCA 

SERVICOS 
CONSULARES 

Ap6s o recente encerra
mento do Consulado-Geral de 
Portugal em Zurique. os res
pectivos servi~tos passaram a 
ser assegurados pela Sec~tiio 
Consular da Embaixada de 
Portugal em Berna. 

Recorde-se que o Consu
lado-Geral ·agora encerrado 
ebrangia as circunscri~t6es dos 
Cantoes de Zurique. Lucerna. 
Uri. Schwyz, Unterwald (Alto 
e Baixo). Glaris, Zugue. So
leure, Basileia (BAle-Vile e 
BAle-Campagne). Schaffouse. 
Apeenzel (Rhodes exterior e 
Rhodes interior). Saint-Gall. 
Grisoes. Arg6via, Turg6via e 
Tessino e do Principado do 
Liechtenstein. 

Assim. a partir de agora, 
todos os portugueses residen
tes nas circunscri~t6es acima 
mencionadas que pretendam 
recorrer aos servic;os consu
lares. pessoalmente ou por 
escrito. deveriio faze-lo. como 
referimos. na Sec~tiio Consular 
da nossa Embaixada em Ber
na. cuja ·direcc;ao 8: Helve
tiastrasse. 50-A I 3005 Berna 
(Tel. ()311-43-1 773) . Esta Sec
c;ao funciona de ~unda a 
sexta-feira (excepto feriados) 
das 10 as 12 e das 15 b 
17 horas. 

.. 

.. 
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REQUISICAO E AMORTIZACAO 
DOS CERTIFICADOS DE AFIJRRO 
0 Decreta n.• 43 575, d& 30 de Mar~o de 1961, como objec

tivo de facilitar a todas as pessoas, mesmo as residentes em 
localidades mais afastadas das sedes dos concelhos, a apli
ca~ao das suas economias em Certificados de Aforro, veio 
pennitir que a requisi~ao e a futura amorti~ao dos mesmos 
se pudesse efectuar nas entao designadas esta~oes dos Cor
reios, Tetegrafos e Telefones, mediante o pagamento de taxas 
postais adequadas. 

No decurso dos ultimos anos, porem, a Administra~ao
·Geral dos Correios, Teh~grafos e Telefones transformou-se em 
empresa publica do Estado, passando a designar-se Correios 
e Telecomunic~oes de Portugal, com manuten~ao da tradi· 
cional abreviatura «CTT» e operando-se naturais altera~oes 
de estrutura no sector. 

Por outro lado, tornou-se imperioso que o regime vigente 
na requisi~ao e amortiza~ao dos Certificados de Aforro atraves 
das esta~oes de correios abranja nao s6 as do Continente 
como tambem as das Regioes Aut6nomas. 

Assim, o Governo aprovou o Decreta Regulamentar 
n.• :rJ / 79, de 29 de Junho, que revoga o Decreto n.• 43 375, 
de 30 de Mar~o de 1961 e que determina o seguinte: 

1. As esta~O&s de correios da empresa pUblica Correios e 
Telecomunica~oes de Portugal poderilo aceitar requisi~oes e 
as quantias necesstlrias para a cri~ilo de certificados de 
aforro e proceder l\ entrega destes, depois de emitidos pela 
Junta do Credito Publico; 

2. Por intermedio das mesmas esta~oes de correios po
dera efectuar-se o pagamento das importAncias relativas as 
amortiz~oes requeridas pelos aforristas; 

3. Para efeito do disposto no ponto 4.2., devera a Junta 
do Credito Publico enviar as esta~6es de Correios avisos 
da emissao de ordens de pagamento. 

As importllncias necessarias para as amortiza~6es sairao, 
provisoriamente, das auantias destinadas a emissao de novos 
certificados de aforro ou do produto de emissao de vales; 

4 . As quantias recebidas nas est~6es de coreios para 
a cri~ilo de certificados de aforro serao entregues no Banco 
de Portugal ou nas tesourarias da Fazenda Publica e serao 
creditadas na conta da Junta do Crbdita PUblico, naquele 
banco. Serilo debitadas na mesma conta as quantias pagas 
pelas esta~oes de correios para amortiz~ilo de certificado's 
de aforro, desde que essas amortiza~6es tenham ~ido amorti
zadas pela Junta do Credito Publico; 

5. Os servi~os requeridos nas esta~oes de correios ficam 
sujeitos as taxas postais t ixadas nos termos do Decreta-Lei 
n.• 37129, de 31 /11'/48 

EXTENSAO DO ABONO DE FAMILIA 
CONCEDIDO PELAS CAIXAS 

FRANCES AS 
Numa circular recentemente distribuida, a Caixa Central de 

Seguran~a Social dos Trabalhadores Migrantes { CCSSTM) 
informs que, a partir da 1 de Outubro do corrente ano, os tra
balhadores portugueses residentes em F~ passaram a ter 
d ireito ao Abono de Familia pelos clescendentes que tenham 

mitis de 15 e ate completarem 20 anos de idade e prossigam 43 
os seus estudos em Portugal. 

0 Abono de Famflia sera concedido desde que se verifi
qucm as condi~oes gerais exigidas para o efei to pela legis
la~ao francesa. 

Para receberem o Abono de Familia em rela~ao aos des
cendentes nas condi~6es citadas. os interessados devem 
dirigir-se 8s Caixas francesas de Abono de Familia pelas quais 
estiio abrangidos e requerer a respectiva concessao. 

As referidas Caixas francesas solicitarao a CCSSTM, por 
intermedio de urn impresso proprio para o efeito (formulario 
SE 139-Z7-A). a confirma~ao da situa~ao de estudante dos 
descendentes. 

Quaisquer outras onforma~oes eobre este assunto podem 
ser obtidas pelos interessados junto das Caixas francesas de 
Abono de Familia, estando, no entanto, a CCSSTM, comple
tamente ao seu dispor para a resolu~ao de quaisquer dificul
dades. Recordamos que a direc~ao deste organismo e: Caixa 
Central de Seguran~a Social dos Trabalhadores Migrantes, 
Rua da Junqueira, 112 - 1399 Lisboa CODEX {Telefones: 
645281/7) . 

CREDITO PABA 
HABITACAO PROPRIA 

0 regime de crbdito para habi~o pr6pria - objecto da 
nota informative que o seguir publicamos e que foi elaborada 
pel a Secretaria de Estado da Emigra~ao- nao se destina exclu
sivamente a emlgrante:;. Para esses existe. com outras carac
teri!:ticas, o «sistema de Poupan~a-Credito», a que ja nos 
referimos, por diversas vezes. em anteriores numeros da Re
vista. De qualquer modo. consideramos que sera util OS traba
lhadores portugueses residentes no estrangeiro conhecerem 
tambem esta forma de obten~ao de financiamento para aqui
si~ao ou constnu~iio da sua pr6pria casa. 

1. Quem pode beneficiar clestes emprestimos? 

56 poderiio beneficiar deste regime os individuos que soli
citem o emprestimo para aquisi~ao ou constitui~ao da sua 
pr6pria habi~ilo perrnanente e do seu agregado familiar desde 
que nao disponham de qualquer outra casa pr6pria, quer com
prada, quer mandada construir. 

2. Que entidades podem financiar a aquisi~ao ou cons~ao 
destes fogos? 

Poderiio financiar a aquisi~ao ou constru~ao de logos para 
habita~iio pr6pria a Caixa Geral de Dep6sitos, o Credito Pre
dial Portugu6s e o Montepio Geral- Caixa Econ6mica de Lis
boa, alem de outras caixas econ6micas que o Ministro das 
Finan~as devidamente autorize para o efeito. 

3. Regime a que estao sujeitos ostes emprestimos 

As condi~oes de bonifica~ao, <fe prazo e montante de cada 
emprestimo dependerao do rendimento anual de cada urn dos 
membros do agregado famil iar e do valor por metro quadrado 
do fogo a adquirir ou a construir. o qual serll referido lr llrea 
bruta total da habita~ao. 

Considera-se como fazendo parte do agregado familiar da 
pessoa que solicite o emprestimo. quem com eta viva em 
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QUADRO DAS CONrn~OES DO EMPMSTIMO 

Percent&· T~as de juro inicial a cargo do mutuArio segundo a classe de constru~i!o (percentagem) 
tagens m6· 

Rendimento anual m6dio ximas de Prazos \ At6 100m2 de por pessoa do agregado empr6s- mtlximos 
familiar t imo em (anos) Classe 8 

fun~ao da Classe A 
ava l ia~8o ( at6 9.200$) (9.201$ • 

10.700$) 

Escaliio I 
(ate 60 contos) 95 25 7 8 

Esc~liio II 
(de 60 a 90 contos) 90 24 8 9 

Escaliio Ill 
(de 90 a 110 contos) 90 23 10 1'1' 

Escaliio N 
(de 110 a 125 contos) 85 22 1'2 13 

Escaliio V 
(de 125 a 140 contos) 85 2'1 13 14 

comunhiio de mesa e habita<;:iio iigado por ~a<;:os de paren
tesco, casamento, .afinidade e adop<;:iio ou em ·outras situac;;oes 
especiais assinalaveis. Excluem-se as pessoas que coabitem 
por virtude de contrato de hospedagem ou de trabalho domes
tico ( Decreto Regulamentar n.0 3G/79, de 7' de Junho). 

0 rendimento por pessoa obtem-se -dividindo a soma dos 
rendimentos declarados pelo numero de pessoas que consti
tuem o agregado familiar. 

3.1. 0 emprestimo maximo sera de 1450000$ (4imite 
acrescido de 25% se a habitac;;iio se situar nas Regioes Aut6· 
nomas). 

3.2. 0 valor total de habitac;;ao niio podera ser superior 
a 1 600 000$ (limite acrescido de 2S% se a habita<;:iio se situar 
nas Regioes Aut6nomas). 

3.3. 0 maximo da area bruta total da habita<;:iio sera 
de 140m2. 

3.4. 0 montante de cada emprestimo sera estabelecido 
pela instituic;;iio de cradito que decidira atendendo ao valor 
atribuldo ao fogo a adquirir ou a construir. 0 emprestimo sera, 
no maximo, de 95%, 90% ou 851% daqueie valor consoante 
quem o solicite se encontre respec<;~·~mente no I, II e Ill e 
no IV e V escaloes de rendimen-to. 

Quando se trate de casas construidas ao abrigo de pro· 
gramas habitacionais da adminlstra<;:iio central ou local, podera 
ser d1spensa·da a avalia<;:iio pela instiwic;;iio de credito desde 
que o valor dessas casas seja justifica<l~'l •pelo organismo que 
promova a realizac;;iio daqueles programat'· 

~.5. Os prazos maximos de amortizac;;a-? dos emprestimos 
serao de 25, 24, 23, 22 e 2'1 a nos conformt.' quem o solicite 
se encontre respectivamerHe no I, II, Ill, IV ou V escaloes 
de rendimento. · 

Estes prazos maximos serao auni.!!ntados de , quatro anos 
se .a casa em questiio tiver sido adqui.-ida ou con. strulda ao 
abngo de urn contra to de desenvolvimento para habit. ' a<;:iio. 
ta :·6· 0 re~mbolso do emprestimo sera efect..;ado en. 1 pres

<;:oes mensa1s de capita1 e juros, que serao iebitada~ 1 em 
coma aberta na · · · • , · ( ·es . mstJtuJc;;ao de cred110 que concede u o emp• • 
t1mo. 

Area brut a total Mais de 100 m2 de area brut a total 

Classe C Classe 0 Classe 8 Classe A Classe C Classe 0 
10.701$ 8 (11.701$. (at6 8.800$) (8.801$ 8 (10.301$. (11.300$. 
11.700$) 12.700$) 10.300$) 11.300$) 12 300$) 

10 1'1 7 8 10 1'1 

111 12 8 9 1r1· 1'2 

13 1~ 10 1'1 113 114 

14 16 1'2 13 114 15 

15 16.5 113 114 16 15.5 

3.7. A taxa de juro que dependera dos ·limites maximos 
legais em vigor sera afixada por acordo entre o Ministerio 
das Financ;;as e a institui<;:iio de cr~dito e sera suportada nos 
termos seguintes: 

a) por quem pede o emprestimo conforme percentagem 
·do quadro que publicamos; 

b) pelo Banco de Portuga'l, na percentagem fixada nos 
avisos sobre a materia; 

c) pelo Estado na parte restante. 

As taxas de juro que 1icam a cargo de quem pede o 
emprestimo, manter-se-iio fixas durante os dois primeiros 
anos que se sigam a celebrac;;ao do contrato com a instituic;;ao 
de credito, salvo quanto as alterac;;oes que decorram ·de even
tuais variac;oes dos ~ imites maximos. 

Ap6s os dois anos as taxas serao anualmente acrescen
tadas de mais 1% ate atingirem a taxa de juro -de contrato, 
deduzida a bonificac;;iio a cargo do Banco de Portugal e ja 
referida na a linea b) do paragrafo anterior. 

3.8. Os emprestimos seriio garantidos por hipoteca, pre
ferentemente constitulda sabre a habita<;:iio a adquirir ou a 
construir. 

INDEMNIZACOES ADS 
EX-TITULARES llE DIREITOS 

SOBRE HENS NACIONALIZADOS 
OU EXPROPRIADOS 

1. A Secretaria de Estado da Emigra<;:iio informa que ja 
foram regu1adas as condic;;oes do emprestimo interno deno
minado «Obrigac;;oes do Tesouro, 1977-Nacionalizac;;5es e 
Expropriac;;oes», que ira ocorrer ao pagamento das indemni
za<;:5es. 

2. Assim, a indemniza~o a que haja direito recebe-se 
at raves de titulos de divida publica- obriga<;:oes-·cujo valor 
nominal sera de 1()()()$0 ou de 100$ ou multiplos desta quantia. 

• 

.. 



•• A representa~ao das obriga~oes de 1000$ ser~ fei ta em 
tltulos de cupao de 1 e de 10 obriga~oes ou em certificados 
de divida inscrita, representatives de qualquer quantidade 
desses titulos. As obriga~oes de valor inferior a 1000$ s6 
seriio entregues depois de conhecido o valor global definitive 
da indemniza~ao atribuida a cada titularidade. 

3. Havcra um desdobramerlto em 12 classes, conforme for 
o montante a indemnizar, de acordo com o quadro que publi
camos a seguir. A s datas de emissao do primeiro pagamento 
de juro e da primeira amortiza~ao constam igualmente do 
mesmo quadro. 

Podern ser autorizado pelo Governo, tendo em conta as 
possibilidades or~amentais, que a amortiza~ao dos primeiros 
50 contos correspondentes a Classe I, seja substituida por um 
pagamento antecipado. 

Classes Montante a Taxa de Anos de 
i ndemn1zar juro '!. amortiza~ao 

I Ate 50 contos 13 6 
II De 50 a 125 contos 12,8 6 

Ill De 129 a 250 contos 12.4 7 
IV De 250 '8 450 contos 111,8 7 
v De 460 a 760 contos 11 9 

VI De 750 a 1176 contos 10 1'1 
VII De 1176 a 1750 contos 9,8 13 

VIII De 1750 a 2500 COntOS 8,4' 15 
IX De 20CO a 3460 cont'OS 6,8 17 
X De 3460 a 4625 contos 5 19 

XJ De 4625 a 6050 COntOS 3 21 
XII Acima de 6060 contos 2,5 23 

4. Dado que. os jt.ros das obriga~6es se vencem desde 
a data de nacionaliza~iio ou expropria~ao ou da data da 
ocupa~iio dos prl!dios ( se esta for anterior). e que os juros 
vencidos atl! a data de emissiio das obriga~oes siio capita· 
lizados, conSideram--se para o efeito emitidas em 1 de Outubro 
de 1979 todas as obriga~6es das doze classes. 

5. Os titulares de obriga~oes das classes II a XII rece· 
beriio conjuntamente com o primeiro juro e relati vamente aos 
periodos de tempo a seguir indicados uma remuner~ao (com 
a taxa de juro ·da respective classe) ao capital que lhes tenha 
sido atribuido como indemniza~iio. 

ClASSES TITULOS 

II Um mes 
Ill Dois meses 
IV Tres meses 
v Quatro meses 
VI Cinco meses 

VII Seis meses 
VIII Sete mesas 

IX Oito meses 
X Nove meses 

XI Dez meses 
XII Onze meses 

6. As quantidades de ob~es a amortizar seriio defi· 45 
nidas por despacho do Ministro das Finan~as. atendendo ao 
valor em circula~ao para cada classe. 

As obriga~oes poderiio ser amortizadas por sorteio, pelo 
seu valor nominal, ou por compra no mercado. 

0 reembotso do capital dos titulos representatives das 
obriga~oes de valor inferior a 1(1()()$ ser~ efectuado na data 
correspondente a ultima amort i za~ao da respective classe. 

7. Ate a troca pelos titu'los definitivos (que sera feita 
em data a fixar ·pela Junta do Credito Publico). as obriga~6es 
seriio representadas por cautelas, mediante as quais poderao 
ser pagos pelas institui~Oes de aedito os juros e as remu· 
nera~6es ao capital. 

Quando vierem a ser emitidas cautelas correspondentes a 
titulos de classes j~ totalmente amortizadas, os seus titu· 

Data do 
Periodo de Periodo Data da primeiro Data da 1.• 
deferimento total emossio pagamento 

de juro 
amort1za,.ao 

2 8 1~10-79 1-10-80 1·10-81 
2 8 1 - 11~79 1-11-80 1·11-81 
2 9 1-12-79 1-12-80 1-12-81 
2 9 1· 1·80 1· 1-81 1 ~ 1·82 
2 11 1· 2·80 1· 2-81 1· 2·82 
2 13 1· 3-80 1· 3-81 1· 3-82 
3 16 1- 4-80 1· 4-81 1· 4-83 
3 18 1· 5-80 1- 5·81 1· 5-83 
4 21 1· 6-80 1· 6-81 1- 6·84' 
4 23 1- 7'-80 1· 7-81 1· 7-84 
5 26 1· 8-80 1· 8-81 1· 8-85 
5 28 1· 9-80 1· 9-81 1· 9-"85 

lares adquirem o direito de receber imediatamente os juros 
vencidos e o correspondente valor do reembolso. 

8. Os titulos e certif icados representatives das obriga~oes 
emitidos gozam de garantia do pagamento integral dos juros 
e reembolso, a partir do vencimento ou amortiz~o. por fOJYa 
etas receitas gerais do Estado e ainda dos demais direitos. 
i~oes e garantias ~vistas na lei, para os titulos de divida 
pUblica. 
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Esta aec~ao est6 aberta a todos 01 
leitores. Nela inserimos. total ou 
parcialmonte. as cartas que nos slo 
dirigid as e as respectivas respostas 
- elaboradas. quando necessario. 
pelos Sorvi~os T6cnicos da SEE. 
que simuttanewnente, •• encarregam 
de responder direct•mente aos in
teressados -. sempre que as mes· 
mas* petos temH que abordam, 
possam eventualmente interessar • 
outros leitores. Toda a correspon· 
d6ncia dirigda a eata eec~ao dever• 
ser env iada para: 

Rev ista .as de Abril I Comunidades 
Portuguesas» · 
Secretaria de Estado da Emigra~lo 
Pal6cio das Necessidades - 1 • Piso 
Largo do RiiVas . 
1354 lisboa CODEX 
Portugol 

((No n.• 39 (Julho/ Agosto) 
eta Revista. na pagina 6. li Lm 
artigo referente 4\ en8f'Qia ~ 
fat em Portugal. 

Como desde ha murto tem
po pensava utilizar esse siste
me para a ~iio de aqu&
cimento na mintla casa de 
habita~o. em Portugal. e niio 
tinha con.'lecimeuto se este 
sistema ja era utilizado em 
serie no nosso Pais. agrade~;o 
c obsl!quio d& me fac:ilitarem 
infOI'TnalfliO mats detalhada SC>
bre o asstrio. e se possivel 
com ~o da(s) entida
de(s) ou emp~esas que se 
ocupam com este sistema. a 
fim d& a elas me podM' dirigir 
e tentar coe~aetizar • minha 
protensao. 
A. J. C. (~ Federal) II 

Presentemente. existem va
ries empresas no nosso Pais 
que se dedicam il produ~;ao 
e insta1a~;ao de sistemas de 
aquecimento utilizando e ner
gia solar. Para obter informa
~oes tecnicas detalhadas so
bre qual sera 0 tipo de aque
cimento mais aconselhavel 
para a sua habita~ao e quais 
as firmas especializadas que 
devera contactar para tal tim. 
aconselhamo-lo a escrever 
para a recem-criada «Socie
dade Portuguese de Energia 
Solam (Av. Praia da Vit6ria. 
20-3.• Dt.•. 1000 lisboa). ins
titui~;ao niio-lucrativa que po
~era elucida-lo sobre a mat6-
n B citada. 

«l eitor assfduo desde o primeiro lll'mero da Rwista .as de 
Abri111, tendo j3 sido seu _.arte cknnte a9.m tempo. 
acabo de reoeber o n.• 39. refenmte a Jullo-Agosto. e e este 
que motiva escrever esta carta para rela ap~eseutae Lm reparo 
e critica a fafta de inf~ que se vern notaodo na Re
vista ( ... ) e em que s6 as comunidiKies de portugue&es emi
grantes espalhados pelo llUldo silo prejudicadas 

Jo\ vflrias vezes tenho pensado em eecnwer para tocar este 
mat. mas tenho deixado passar. No entanto, chegou a altu'a 
em que. como leitor e emigntute. niio po660 nem devo deixar 
de o fazer, isto na espe~ ill~ de wr melhorar a Revma no 
capitufo ""-lte a infol'malfiiO 8 para que eta possa set" 

considet"ada pefos emigl illites espelhadoa pelo llUldo o seu 
~voz de noticias ventadelraa e conoec:tas, emitidas para 
a emigr'alfao. 

Ap6s receber a Revilta que cito e que ~ o retato 
daa COtrMitr10f1196es do 10 d& Junho, cia de Cam6es e das 
Comi.Wiidades Portuguesas. que • realizaram quer em Portugal 
(Vila Real), quet' no esbilllgei'o. 1t0 fer a noticia refenlnte a 
Frarllf<J fiquei pasmado e rettalrMIICe nao fui s6 eu. cet tamoote 
os nucleos de emigrantes portuguases tamb6m o ficar.m. 

Pasmado pela ma int~o que nos 6 dada na Re-

Recordamos-lhe. por outro 
lado, que a Caixa Geral de 
Oep6sit os (Direc~;ao dos Ser
vr~os de Opera~5es de Cre
dito -largo do Calhariz. 1200 
Lisboa) lan~ou recentemente 
r..ma modalidade de concessao 
de cn!dito. com juro bonif i
cado. destinada, precisamente. 
a apoiar a aquisi~ao e inst a
la~ao <fe equipamentos que 
utilizam a energia solar. 

<<( ... ) Tenho um tlen'eoo em 
Portugal que e de renda. ren
da essa que artterionnente era 
paga em ceteais, isto porque 
o arrendamento comei(OU ha 
200 anos aproximadamente. 
Hoje 6 pago em dinheiro.· Eu 
e um conjunto de foreiros -
foram os foreiroe que desbra
vwam as tetTas - fomos ter 
com o senhorio para et& ven
der a terra. rna. obtivemos 
sempre a resposta de que eJe 
ele niio vendfa. 

Tendo aparecido o 25 de 
Abril, n6s pensamos em nos 
dirigir ao IRA de Santarim, 
que 6 onde ~o. e ele5 
dtsseram-me que eu tinha di
re:to em reunir a tl!n'a porque 
t inha saido Lm Oecreto-Lei 
n. • 547/75 que obrigava todo 
c 9Mlhorio a vender o terreno 
nesta confonnictd. 

Tendo eu entrado com Lm 

processo no Tribwlal de Bene-

VE>nte. o senhorio foi chamado 
e declarou ao Juiz que vendia 
o temmo. 0 Juiz marcou um 
prazo de 90 dias pcwa a escri
tura ser tratada e avisou que 
9 parte que nao compareeesse 
em Tribunal dentro desse pr&

zo. entao perdia. Passados os 
90 dias o senhorio niio com
pareceu. Foi entiio estipulado 
novo prazo para urn julgamen
to. tendo depois o Juiz afir
mado que o senhorio nao ven
di2 a tena 

Como e que isso pode 
acontecer? Tenho ou niio di
reito a reunir a tl!n'a? 

Gostaria de vet esta minha 
carta transcrita na Revista <<25 
dt> Abrib• e obter urn esclar&
cimento sobre os meus direi
tos e como devo tratar de 
todo este misterio e onde me 
devo dirigir. pois encontJ'o-me 
imigrado em lnglatemt e ten
do ameallado algun dinheiro 
gostaria de ver a temt minha. 
para assim poder mandar 
construir uma casa. para que 
um dia. ao voltar a Portugal. 
possa v iwr d~ 

mente sem let' de andar a 
pagar rendas ap6s rendas. 

S. B. P. (lnglatefT'a)•• 

Nos termos do Decreto-lei 
n • fJ/+7/74. de 22 de Outubro. 
que estabelece o regime juri
dice dos casos de arrenda
men rural em que as terras 

visb ( ... ) sobo'e o que foi o 10 de Junho neste pels. As come
~ deste dia niio se &uitailln como 6 llflU1Ciadr> na 
Revista. a <cnumerosas iniciatwas cutturais. 11H:f'eetivas e des
pot"t:vas relaciouactas com a efem6ride)), transa-evo o que foi 
publicado na p&g. 37. e que dizem ter-se reamacfo nas regiOes 
de F~ ;a nio se fata de Paris, ond& estwe o Sl". major 
Vasco LOd'elllfO em ~o do Chefe de Estado. 

Fattou na vossa Revista e isto 6 que e de pasrnar e que 
consictero ma 1inf~ao. de dar a conheoef' b comunidades 
portuguesas espathadas pelo mundo o acto que o sr. Presi
dent& da Rep(rblica. general Ramalho Eanes. teve para com 
quatro emigrantes. modestos trabalhadores em F~ tiio mo
destos que a Revista ( ... ) nem se dignou citar. NJo interessa 
os nomes dos ~s. mas interessa sim que os portu. 
gueses espalhados pelo llUldo tenham comecimento do acto 
que o sr. Presidente da RepUbica para com estes emigrantee 
em F~a. Penso que sem tinrr valor nem prejudlcar a notfcia 
do que se passou em Paris (parece que para a ~o da 
Revma a Frafl91l 6 s6 fimitada a Paris). poderia ter sidD 
acrescentando ll v ossa ctebil noticia mais o seguinte: 

((Q sr. Presidente da Rep(rblica. general Ramalho Eanes. 
agraciou quatro tTabalhadores emigrantes portugueses com a 

... 

.. 



1.. foram dadas de arrendamento 
no estado -de incultas ou em 
mato e se tomaram produtivas 
mediante o trabalho e investi
mento do rendeiro, o rendeiro 
tern o direito de remir o con
trato, tornando-se dono da 
terra pelo pagamento do prei(O 
que foi f ixado pelo tribunal 
judicial da comarca da resi
dencia do arrendatltrio. 

Este prel(o serft determinado 
pelo valor potencial da terra, 
f ixado de acordo com a Por
taria n.• 489/ 77', de 1 de Agos
to, exc1uidas as benfeitorias, 
tendo em conta o estado em 
que se encontrava a terra no 
inicio do contrato. 

Depositado na Gaixa Geral 
de Dep6sitcs o montante do 
pre~to referido e paga a res
pectiva sisa ,o tribunal efec
t uarll a transferencia, 8 favor 
do rendeiro, dos bens remi
dcs. 

Ao rendeiro que use do re
ferido direito serft prestad8 
assistencia financeira pelos 
Fundos de Melhoramentos 
A grlcolas ou de Reestrutura
I(SO Fundiltria, para pagamento 
do prel(o da remi~tiio e da 
sisa. 

0 facto de, no caso con
creto, a pretendida 'femi~tiio 

niio se ter efectuado deve-se, 
presume-se, a insuficiencia 
da!l proves apresentadas no 

Tribunal Judicia! -da Comarca 
de Benavente. 

Com efeito, o direito de 
remir o contrato de arren-da
mento rural apenas se verifies 
quando «as terras dadas de 
arrendamento no estado de 
incu1tas ou em mato e se tor
naram produtivas mediante o 
trabalho e investimento do 
rendeiro». pe1o que ·niio se fa
zenda. prova de tal situa~tiio 
o vinculo contratuat mantem
-se. 

Para a obten~tiio de quais
quer esclarecimentos comple
mentares devera expor o as
sunto ao Nuc1eo de Gestae e 
Estrutura~tiio Fundiltria, Largo 
de Carmo, 2(XX) Santarem. 

«Encontro-me iloliglado em 
Fr~ M cerca de dez anos; 
aqui o meu trabelho 6 ccn
dutor de C8IT'OS ligeiro6. tnt
balho de que gosto bastante, 
mas eu 1llnho vontade de ir 
a Portugat dentro de doia ou 
trh anos e gostaria de if para 
o meu Pais trabalhar na pro
fissio de taxista. Enti<> venho 
pedir-'- se me poderi1 infor
mar quais sio os papei& e. 
licenl(as necessllrios pa"a po
der fazer essa pt"Of~ em 
Portugal e se eo poderia tra
tar do aesunto aqui da F~ 

A. J. v. c. (~))) 

Ordem do Infante, OS quais receberam esta ~ no 
dia 10 de Junho (dia de Camaes e das ~Port~ 

- ~ QtMSaS) nas cidades de Lilli&. Nantes e Nancy, tendo os ~n
sules, em represental(ao do Chefe de Estado, feito a entntga 
aos agraciadosn. 

E assim os emigrantes portugueses eram bern inf0111'l<Jdos 
p8'1a Revista ( ... ) . Fa90 algumas perguntas a que talvez nio 
obtenha r&sposta: 

1. Sera que os actos reelizados nn tas cidades que citlet 
nao tiveram caractef' oficiel? 

2. Foi por niio ser em Paris que • ~ nio mere
oendo q ualql*' referincia na Revista? 

3. Como 6 posslvef que ~ Revista intitutada para as 
ccCornunidades ~ no mt.ndo, posaa esqu ecer ..
acto oficial? 

4. Fatta de infonona¢io para a Revista ( ... ) ? 
5. Porque niio se dinigiram a &nbaixada ou aos Coosu

lados onde se iam realizar estes actos? 
6. Se fosse em Paris teria acontecido e&ta omissao? 
( .. . ) No entanto, estes actos que se reafizaram nas cidades 

acima ci1adas (julgo serem considelados ofociais pefo nosso 
Govemo) tiveram oertamente as suas manifesta~ patri6-

De acordo com informa~tiio 
telef6nica obtida junto do Sin
dicato dos Rodoviltrios, o uni
co d<>cumento que necessita 
pere exercer a protissao de 
condutor de tltxi e a Carta de 
condu~tiio •profissionaf. 

cc ( ... ) Venho ped'.. qU& a 
Revista cc25 de Abrib1 me res
ponda ao seguinte: eu penso, 
ass1m como, Cl"eio, todo& os 
portugueses ernigtados. que e 
cit> muito interese sabennos 
se, quando regressarmos defi
nitivamente a Portugaf, temos 
alguns direitos - como se 
estiv6ssemos dasan'lplegados 
- e se temos direito a .ais
tencia medica para n6s e para 
a familia. 

Pois era bom samos infor
rnados sobre eate aasunto, 
poi& para n6s. emigrantes, que 
estanos,. algiM18, M b.tarrte6 
a101 ca e que Qtaldo nos 
despedinnos para regra s s ar a 
noaa Patria. por raz6es fami. 

-- 8 ct. escollls pant OS 
nossos f1h)s. creio que devia 
de haver uma •siltincia. pelo 
menos pare os pilnNos m&-

5e6, pois qtaldo do noao 
rego esao nio sei se temoe, 
quaiequer regalias e CNio que 
deviamos tw. 

C. G. F. (Aiemanha Federat)» 
Niio estil, actu&ilmente, pre

vista 8 concessiio de subsidio 

de -desemprego a ex-emigran- 4 7 
tes que regressem a Portugal 
sem emprego. 

No entanto, uma vez ·regres
sados, o senhor e a sua fa
mitis poderiio beneficiar de 
assistencia medica e medica
mentosa, a cargo da Segu
ranl(a Social Portuguesa, de
vendo, para o efeito, dirigir-se 
aos Servil(os Medico-Sociais 
da Area de residencia. 

«Venho por este meio ~ 
formar que no dia 22 de Julho 
encontrei nre Coimbra e v .... 
lar Fonnoso urn saco com roo
pas e algumas coisas de valor. 
Eu agradecia que pusessem 
Ull' anUncio na c<Revista 25 de 
Abrib1, visto S8f a revista do 
emigrante, pais penso que o 
saco seja tambem dum emf.. 
grante., porque dentro do saco 
ptocwei ~ dintc~o. sem a 
encontrar, mas estava urn pe
queno paper escrito em fran
efts. 

A pessoe a quem pettencer 
este saoo peyo o favor de oo
mwlicar comigo e que diga o 
que t11m dentro do saco para 
assim o poder entreglr. 

A minha direcl(io 6 esta: 
Maria T- de Jesus 
Newtonstraat 243 
2562 K H Den Haag 
HoiCini 

M . T. J. (Holanda)» 

tioas no oodeo de port~ a que pertenciam os agra. 
ciados pelo sr. Presidente da RepUblica. 

Para terminar ( ... ) fayo votos de que no proximo nUm8ro 
da Revista c<25 de Abrib1 seja feita alusiio ao que exponho 
nesta carta e que de futu"o a Revista ( ... ) infonne mefhor a 
cornunidade portuguesa espaltlada pelo mundo. Ja chega para 
n6s, Emigralltes, de pouca e mfl inf~o. 

Frederico Moniz (ffanl(a)n 
Terlamos dado o devido 'Ciestaque ao acontecimento a que 

o nosso leiter afude se a informa~tiio nos tivesse chegado a 
tempo de ser .publlicada. 0 que, infe'lizmente nao aconteceu. 

Por razaes de ordem tecnica, cada numero da Revista e 
redigido com grande antecedencia sobre a data de said a. 
Dispusemos, assim, de urn prazo extremarnente curto para, 
junto 'Cias inumeras fontes por n6s contactadas, reunir toda 
a informa~tiio que serviu de base ao noticiario sobre as come
mora~oes do 10 de Junho em Portugal e no estrangeiro. Tanto 
quanto nos f.oi posslvei, tentamos, no entanto, publicar o 
maximo de noticiltrio sabre o tema -a que dedicamos 10 pa
ginas-e fornecer aos •leitores uma vi sao gene rica e globaf 
do conjunto de cerim6nias e iniciativas realizadas no Ambito 
do «Dia das Comunidades)). 



48 FONSECA 
E COSTA, 
Jose 

'objective 
conhecer . aos nossos •leitores 
nao s6 OS filmes que fazem 
parte do Circuito de Cinema 
da Secretaria de Estado da 
Emigra~;ao, mas tambem os 
seus re!llizadores, temos vindo 
a apresentar apontamentos 
biograticos de alguns dos mais 
representativ·os cineastas por
tugues·e~ quer pela qualidade 
das obras ·de que sao ·autores, 
quer pela CIC<;ao que· tern <le
senvolvido na . evofu~;ao do 
cinema do nosso Pais·. 

De Jose Fonseca e ~osta, 
o realizador a que hoje dedi
camos esta sec~;ao, poder~se-a 
dizer que se integra no grupo 
que a partir da segunda me
tade da decada de 60 marcou 
o inicio de uma nova etapa 
no cinema nacional, aquela 
que viria a ser designada como 
a odo «novo cinema portu
gues». Paralelamente as pro
du~;oes realiza'das nos rnoldes 
tradicionais, aparecem, nessa 
epoca, filmes que, utrlizando 
uma :linguagem cinematogra-

ULTIMAS 
PRODU~OES 
ADQUIRIDAS 

0 lnstituto de Emigra~;ao 

adquiriu recentemente, para o 
Circuito de Cinema 'da SEE, 
c6pias dos -seguintes filmes: 

fica ·diferente, nao se limitam 
a contar uma hist6ria mas 
antes exigem uma maier par
ticipa~;ao por parte do pu
blico. 0 espectador e, assim, 
solicitado a nao seguir passi
vamente as imagens e a tentar 
compreender aquilo que lhe 
'nao e mostrado, aquilo que, 
propositadamente, fica por di
zer. 

A titulo de exernplo, cita
mos alguns desses filmes: 
«0 TRIGO E 0 JOIO», de Ma
nuel Guimaraes; «BELARMI
NO», de Fernando Lopes»; 
«DOMINGO A TARDE», de 
Ant6nio ·de Mace•do; «MUDAR 
DE VIDA», de Paulo Rocha; 
«0 CERCO», de Antonio da 
Cunha Tele-s; e «0 RECADO», 
de Jose Fonseca e Costa. 

Referindo-se a este ultimo 

-
Curtas e mecfras-metragens 

- «ILHA DOURADA» - POR
TO SANTO» 
(18 min.) 

-«A CORTI<;A EM PORTU
GAL» (30 m in.) 

- «FEIRA DE S. MATEUS» 
(17 min.) 

- ·«MARANOS- TEIXEIRA DE 
PASCOAES» (30 min.) 

- «ARTIGO 79.• DA CONS-

filme, o seu realizador diria, 
numa entrevista pub'licada no 
«Diario de Lisboa» de 'n/1/72: 
«( ... ) A minha inten~;ao, ao 
fazer o fi lme, era referir uma 
determinada realidade, de urn 
ponte de vista essencialmente 
poetico. embora utrlizando 
meios naturalistas. lsso, supo
nho que o consegui. «0 RE
CADO» e urn filme "trompe 
l'oeil", on'de o que conta nao 
e a aparencia ·das coisas, mas 
o que estft por detrc!s delas. 
Suponho que isto e patente 
ao Iongo dele. Chego a mos
trar uma coisa que as pessoas 
estao a ver com muita aten
~;ao. sirnplesmente 0 que e 
importante e o que esta ao 
lado. ·~ portanto urn filme feito 
de inuti lidades. lnutilidades 
que. a partir de certa a1tura, 

TITUI<;AO PORTUGUESA» 
(23 min.) 

- <<0 GRANDE PORTO (9 
min.) 

Curtas-metragens 
de animaQao 

- ·<<0 GRAO DE MILHO» 
-~<PIT, 0 COELHINHO VER-

DE- N.• 3» 
(0 CIENTISTA MAU) (7 
MIN.) 

ganham um certo senti'do - • 
( " .) .)) 

Jose Fonseca e Costa nas
ceu em 19'33, em Vila Robert 
Williams (Angola). Frequen
tou •a Faculdade ode Direito 
de Lisboa e foi critico de ci
nema e dirigente -de cineclu
bes tendo trabalhado, mais 
tarde, como assistente-esta
giftrio do realizador italiano 
Michelangelo Antonioni, em 
«0 ECLIPSE» (1961). ~ autor "" 
da tradu~;ao portuguesa do 
1ivro ««Reflexoes de urn Ci
ne<>sta», cO'Iectfmea de textos 
do celebre cineasta sovietico 
Sergei Eisenstein. 

«0 RECADO» (197'1). a pri
meira 'longa-metragem de Fon
seca e Costa, faz parte do 
Circuito de Cinema da SEE, 
bern como «E ERA 0 MAR . .. 
SESIMBRA», uma curta-metra
gem produzida em 1966. 

<<0 RECADO» 

Realiza~;ao: Jose Fonseca -e 
Costa 

Anc -de produ~;ao: 1971 
Fotografia: Roberto Ochoa 

(Cor/normal) 
Dura~;ao: 1.33' h. 
Tema: •Politico/Critica social 
Classifica~;ao etaria: Maiores 

de 13 anos 
Principais interpretes: Maria 

Cabral, Paco Nieto, Jose 
Viana, Luis Rocha, Paula 
Ferreira 

((E ERA 0 M A R . . SESIMBRA» 

Realiza~;ao: Jose Fonseca e .,. 
Costa 

Ano de produ~;ao: 1966 
Fotografia: Elso Roque (Cor/ 

/normal·) 
Dura~;ao: 20 min. 
Tema: Turistico 

Longas-metragens 

- «0 PRIMO BASILIO» 
- · «M ADRUGADA» 
- «AREIA, LODO E MAR» 



• 

programa da TV francesa 
para trabalhadores imigrados 

FR3 
todos OS domingos, 10.31 as 12 horas 

produ~o ICEI (Information Culture et Immigration) 

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

A correspondencia devera ser enviada para: 

« MOS AICO >> 
ICEI (Information Culture c l Immigration) 

43 bis rue des E ntreprene urs 
75015 Paris 



' 

ELEICAO INTERCALAR 
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

2 DE DEZEMBRO DE 1979 
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