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DO PAÍS

DA PRESSE tUSrTÂNrA D0 DrÂ 20 DE JAIIETRO nE 1972

- Chegou esta tarde a Lisboa o
d.esa e membro d.o parlamento do seu
lembro d.o Subcomité do Consellio d"a

*-àmeaça naval §oviética.
- Causou a.maior repulsa entre a população de Lisboa a explosão de um engenho
d.e fraco poder, verificada peLas 22 horas de ontem num local onde há tenrpos fora
d.emolid.o um prédio, junto à rampa que dá acesso ao Hospital de S.Josó e próximo do
largo do Martim MonÍ2. Aacção criminosa de "profissionai"srr do crime apenas fica a
marcar mai-s um reprovávãf ácto dos inimigos da ord.em e traidores da Pátria, pois fe
1ipmentenãoprovocoud.esastrespe§soais,paTaa1éndoa1voroçonatura1causadoen
tre as pessoas que ali passavam na ocasião e nos moradores d.aquela átea, que imedia
-taosiúe- êrÇtê"r.i-or;isâ,r-am---+--.§aia--:epufsa-jpor tão ví-l---a.tituàe- A -pequena-d.-af1,ag:ração sá
mente d.anificou ligeiramente uma viatura que se eneontrava estacionada a escassos
metros do loca1. Elementos da P.S.P. e D.G.S. imed.iatartente iniciaram investigações
para descobrir o autor ou autores do eobarde acto e thes aplicar o adequad.ó castigo.
Também, ontem d.e manhã, elementos da P.S,P. desmontaram dois outros engenhos explo-
sivos encontiadce abandonados num d,escanpaào de uma das modernas avenidas da zona
d.o aer«portô, 0 jornal "A Épocat'num ed.itorial intitulado't 11s queixas e as.bombas"
escreve a certa alturasIr0s mesrnos que deitam.bombas são os que se fingem nolestados
e acusam a polícia de os maltrataÍ, d.irectamente ou por interpostas carpideiras o
que fem a d.ar na mesmatt.

Na Delegação d.o INTP de Aveiro tomou hoje posQe do cargo de Subdelegado da-
quele organismo a Drê. Maria Natórcia Grave Rodrigues, a primeira mulher portuguêsa

do acordo colecti-
vo d.o peaaoal da TAP iresta Províncian 0 seu significado e importância foram postos
ern relevo pelo Enga. Vaz Pinto, Presiden'Le do Conselho de Adr,rinistração d.a TAP, no
d.ecorrer d.o cocktail de recepção que ontér,r à noite ofereceu en honra do Governador
Tintónio de SpÍno1a, no salão da Âssociação Comercial fndustrial e Agríco1a d.a Guiné
e ao qual estiveram também presentes outras altas individualid.ades civis milita-
res e eclesiásticas. Falando aos brindes o Enge. Vaz Pinto saúdou o Chefe da Provín
cia e manisfestou a sua admiração pelo desenvolvj-roento que veio encontrar ern Bissâüe
terninanôo por ofertar ao General Spinola a Med.alha Comemorativa do 254. aniversá-
rio do voo da TAP Lisboa-Iuanda-L,Marques efectuado en 1947, ,Em resposta, o General
Spíno1a, depois cle agradecer aquela oferta, prestou homenagem à tap e forr:ulou vo-
tos pelo desenvolvÍmento e prosperidades da companhia.

- EISSAU -"Realizou-se aqui uma autôntica revolução social, dentro dun quadro de
su6fimaçao da eultura afrieana!' afirmou o Generaf . Spíno1a ao falar à população
desta cidad.e que se d.eslocou ao Pa1ácio do Governo, a fin: de agradecer ao Chefe da
Província todos os meios que l-he foram concedidos para que a escol-ha d.o repeesentaç
te da Guiná na. Assembleia Nacional .fosse feita pelas nassas populares. Perante ni
thares d.e pessoas usou d.a palavra em none da população o Snr. Carvalho Alvarenga,
que afirmou a dado passocrrNo passado dia 1É as urnas falaram ao mundo inteiro,

prcffiffiffiffi

Contra-Almirante Georg Koudips da Ârmada Eolan-
país, que se desloca a Por-bugal na qualidade d.e

Aliança At1ântica encauegad.o de esdud.ar a



proclanarem a autenticidade duma po1ítÍ-ca eninentemente popular e a conjugação de
esforços existentes entre o povo e o governo, para a concretízaçào ao prcigrama detealízações em tod.os os sectores, Âs urnas patenteararir o estand.arte d.a 1íníd"ade Na*ci"onal neste pedaço de Portugal!. nepoís, o Governador e Comandante-Chefe'd.as p.Ár'.
nadas da Guin3 ;;""-;";#;:-i;i"ãl'"Xá"á""MI;;:;ffi";; ;.;:ffiliT;;;:"ã?r$â".í;fr#.
['Ao tomar conhec:imento do resultad.o das eleições para d.eputado á"""r província àssenbleia Nacioúal, felicito Y.Exâ. vivam*nie, bãm cono o candidato eleito, pela
orna como decoffeu o acto eleitorá1 e _pe1a gránae concorôncia de eleitores, qüe
ão bera denonstrativos do exito d.a poIíiica que V.Exâ. vem exeeutando, sob a éáia"o Governo da Nação e_pelo alto espírito patridtico da população da província,r. Eneguida o General António Spíno1a pronunciou um expessivo d.iscurso em clue afirrnou
oneadanente:rt Realiaou-se aqui uma autôntica revohlção social dentro dum quadroe sublimação da cultura a,f:icana, revolução solj-damente alicerçada na livre vonta-,e d'os fil-hos d'esta terra. Jamais a poderão compreender os que perderam a sua origen,
en tão pouco os que afastados da autoridade e dos princípios que caractel ízaw. a
onsrorução d"a nossa Guiná melhor, pretandeni fazer da po1ítior,lo lucrativo meio de'vid'a' A nossa escolha foi ben e*prãssiva e se outras provas não houvesse este Êerianaj-s que suficiente para denonstrar inequivocativas conuns e áo caminho para os a1it -

ESPOÊTO

- Voando directanente do Rio de Janeiro, chegou aoa.g.Ioporto.-',. cerca do rreio; --

ti', a equipa de futebol do Senfica, que realizoü qual=o'15ogos na tsrasil, ganhanô--;dois e perdendo ouüros d.cis.
A caravana encarnad.a era aguardada por muitos dirigentos e adeptos. Entretanto, o'breinador llagan marcou treino para àmanhã, com vista ao difícii encontro de Doninqocon o F.C"Porto",

:. -O Cruz Quebrandense sa€irou-se .&.npeão de Lisboa de &squetebol d.a pri-r-rei-racivj"são, pelo que ascenae à óivisão de fur"r,-"ãç=ã"ie; áp;"=;, 
"pã"-t"ã"ã 

"o* o crF,
,IIIAEIA - le. prár,rio lt\6j; 2e. prér;io 49747 e 3e. prórnio 44592.
}-,S{RANGE]RO.

- Representantes do ."comitó d"e &fesa NÂTo, i.nforrnan da cÍdad,e do cabo. deve-rão visitar a África:d.o sul en Março ou Abril , pa...a estud,aren a possíve1 Ínclusãodeste País na Aliança Atlântica, segund.o a$irmou hoje o jornaf ili" 1,.r"ãer, eÍtan-.r"ir: ccno fonte da infornação o parüanentarcanadiano cr"nuit n"tir.""r*tEIia"nte dar;ubconissão encarregada de estudar o alargâriento da Alirrrçu, Àti.t;;i;"'ã-Ãrri", aoiul-. s -

- 0 Príncipe Juan Carlos de Espanha. chegou hoje a Tóquio, no início da suaprinei-ra visi-ta ao Btrer,ro Orienten Juan Carlos e a Ilrincesa Sofia foran recebidqn9 aelfPorto pelo:futuro Ímperad.or do Japão, Principã Heraeiro Alihito e pela prirà:.-
cesa i{ichrko

- Gaston Eyskens forrtou hoje _ull nove governo de coligação pondo terno à crise8'overnanental belga que durava há 75 d.ias. Trata-se aa cólíga,;áo dos partidos cris-cão*socialr .a q,,e p.rtence Eysk"rr"rt ó d.o socialistan 
o u t'ur uJ

lE OuTI4§*_O_RTGEN§.

"'.=CéIB9 - O'congresso dos estudantes que se reuniu na Lrniversidad.e do Cairo decicliuexigir â!o Presidente EI Sadat que viesse en pessoa explicar a sua po1ítÍca aos es*rudantes" se o pedido não fôr uoti*ruito os estudantee contj,aua"ã; ; ;;"pá, o. io*cais da universidade"
'" L-QID_REI - O Secretário do "Foreign 0ffice',,Si, Alec Douglvisrta a Nova }elhi d" 5 a z d.e Ievereiro proxrno para se e.,
J:rd j-ano dos Negócios Estrangeiros, swaran 

-§i"sh. -oã-"ãs"iaá
cnde aconpanhará" a Êainha .I.sabel' . durante a"sua "i"ii"-J.'

:s-Hone e-üectuará ur.a
rcontrar coa o }1ínistro
deslocar-se-á a Sangkok,
estado à TailanAia.

--.âEBlJtu - os secretários de Estado Egon Sahr (nr',rr) e Michael Kohl(RDÂ) abrirarn enIe':-tr:im-Este urna nova sórie de negoci*f,õ"" .r,t=" ãu'aài"-""t.0o" alenães, Após o re-
ce nte aoord'o sobre as facilidades de iransito-ãni""-à-ãeã-à l*rrln-0este clue copi e.,.
l:o* -o-acordo quadripartido sobre 3er1im, Desta ue, tiui;-"; d.e negociações sobre'l.llrobü.eàasgeraist'd'etransportesecirã,iação.1
- iji§:Sd4e!9. - As previsões neteorológieas "são 

geraLn:ent e favoráveís nos ,,.oru iror-tos d-a partida do Ral1y Àutonóvel de Monte-Carlo. PartÍcipan na prova ?99 equipesa qual principia ari.ay*tã..



todos que a situação
Em breve, conflo, as
essar. Todos vamos
e d"esenvolvimento

se normalj'ze ráptdamente. As condições
inquietaqões se acalnarão e as queixas

prosseg:uir netódica e pertLnazmente, Íla

paqa isso estão criad-as
e recriminações hão-d.e
realização da Po1ítica

do ü1tra[lâx. rr

DO r0
Receben ind.ividualmente 1.429.224§7A os trôs totalistas, tc''d'os da Metrópole'

que acertaTam na chave do 22s. Coírcurso do Totobola.
com dozes,"u..,rirào= rrorr" )6 concorrentesrsendo 85 da l{etrópole, 2 d9s Açores, 1

ãã*S,-táÃA, I áe Angola e ! de Moçambique, cabendo a cada un a inportância de

44,663#20.
- Na dácima jornad-a d.o Nacional- de Basguetebolr-Fase
t,o 71/7o; Lcaáánica-3enf i ca 7 B/65; Cuf -Carnid'e 82/ 66i
3.P.Mo-Galitos gi/+g e A1gás-Vasco da Gama 76/66'

Metropolitana: SPorting-Por-
lcaadn:-c o-Eígueirense LL| / 62 ;

Apesar de ter sofrido a sua primeira derrota na prova o

cãn 20 pontosrseguido d.o Sporti-ng, Acad'6r'rica e Senfica

,\_ - 0 sporting venceu o setúba1 por 25/17 em joSo do Nacional de Andebol.

po E§IRÀINGEIRO - DE 0UIRAS ORTGENS

Moscovo - o orgão oficial d.o p.c. soviático riPravdartdeclarou a propósito da

trt*ffi"Íão em Addis Abeba do conselho d.e segurança-da ONU que os representan-
;;;-d;"-;riu"" africanos conseguiram sucessos consideráveis. 0 jornal sublinha que

d.urante a reunião,,os povos africanos lutaram lado a lad'o com os países socialis-
tas contra o lmpeeialismort.

- Ce.tc..tá - 0 Xeique Mujibur Rahraan, Prineiro Ministro d.o Bangla Desh, ern visita
de d.ois d.ias a Ca;1i;Ltá, i"o"*"grÍu hoje as suas conversações com Ind'ira Ghandi'

Primeiro Ministro Indiano. Àguarda-se a publicação de url comunicado comumrhoje ou

amanhã, na partida d.o Xeique Mujibur para Dacca'

rs de -coo-per-dçâo rro seeto= da enorgia at6-
- Tóquio - 0 Japão espera assinar acord<
mica com a França e a Austyália. 0 Japão e a Austiátiu ôhegaram já a um acordo de
-p"i""ípio 

sobre a cooperação na utilização não militar da energia nuclear"
_ .,- Jerusa-Lem - rsrael convi-dou o chanceler 1Ii$1ly Brand't a visitar oficialnente o

p.i;1-É#ffi fri.meira visita q";-á{;;tuayá uá cirere do governo alemão ac estado
judeu, O convite foi aprêsêntad.o!'áHbaixador ern Bona.

- Bona - A Alemanha tr'ederal e a Románia estabeleceram en Bona negociações sobre

" "ffi";ç;.*;;;il; 
à-cient ífica,principalnente no uso pacífico da energia nucle-

Phnom Penh - 0s soldad.os carebodjanos estão em risco de comparecerem perante un

t=i.iffiia1sevo1tamafazerfogosobreOquecrâmsermonstro§ouapa.
rições, declarou o Marechal Connol, chefe- do estatls Krrar:;, Con efeito na semana

passada, duas pessoas foram mortas e 85 foram. ferid'as na capital pelos soldados
que abriram fogo em direcção da Lua na altura do eclips" pr;ãi;í:'F;tt"aoPurÊáa:o
o Marechal Connol' ordenou aos oficiais para que os seus homens não gastem muni-

ções atirando sobre mor§hno§ irnaginários.

- Salporo - No fÍna1 da !a. jornad.a dos 1ls. Joqof.^9límpicos d'e Inverno, o palna-
rés de medalhas-át"it"'faás é-o seguinte: AlemanhaL9"&E ouro, 2 d-e prata e J de

bronze; Holand.a J d.e ouroee 1d.e õrata; U.R.S.S.2 de ouro, 2 d'e prata e l de bron

ze; suíça 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze; Alemanha-Oeste 2 de ouro e 1 de

prata; Austria 1 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze; Japão 1 de ouro, 1 de prata e

1de bronze; Su§cia 1de ouro, i d.e prata e 1c1e bronze; Noruega J d'e prata e 4

d.e bronze; fi.níánaia 1de prrí, e 1.ãe bronze; Canadá tr de prata e U'S'A, 2 de

bronze.

- Bangkok - O General Vice-presidente do Conselho Executivo Nacional Tailandôs,
d.eclarou hoje que o seu gover"ã-"Àt""a sériarnente preocupaclo pelo aumento da act:'

vidade militar connunista na Tailândia, no Laos e no Cambodja' Mais disse que o
governo tinha feito o possíve-1 para eliminar a guerrilha conunistat mas que os

resultados não eram ""tisfatórios, 
pois os terróristas operan a partir dós países

vizinhos,

Porto continua no conando
todos com 1!.



- Bruxe.las - 0 Mercado Conum e o Japão chegaram a um acordo bilateral nos termos

d.o qual este país-ii,r:.tei"á'voluntáriãmente àu "or" exportações texteis, anunciou
a CámÍssão EuropeÍa.

- ItrIashington - 0 General Moshe }ayan, Ministro da Defesa ile Esrael, chegou hoie a

tÂrashington, para uma sérii,ê de convàrsações sobre várj-os problemas entre os dois
países, nomeadaraente a reabertura do Canal do Suez' '

Nacões Unidas - 0 Secretário Geral d-a 0NU,
.s"ffiã à àfrica do su1 de acordo com

do Eonselho de Segura"nça em Addis Abeba. E

autoridades Sul-Africanas a respeito deste

que
.no
4D

Kurt Waltheim, declaou à imPrensa
a resolução sobre o Sudoeste Africa-

que se porá em breve em contacto com


