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Anexo 2 – Fotos publicadas 

• 1974 

 

Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

12/8 1  1 Regresso de colonos de Angola e Moçambique 5  

TOTAL - 1  

 

• 1975 

 

Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

31/1 13  1 Antigos funcionários coloniais negam-se a ser «bodes expiatórios» 10  

14/5 17  1 
Desalojados de Angola chegam a Lisboa com opiniões desencontradas sobre os culpados 

dos incidentes que têm perturbado o território 
8  

30/5 18  2 
De Angola para Portugal – 400 dos 1.312 passageiros do «Infante D. Henrique» viajaram 

com «bilhete de volta» 
2  

15/6 108 1  Um milhar de colonos portugueses desembarcou no cais de Alcântara 1, 5  

7/7 21  2 
O outro lado da Descolonização – Retornados de África recusam esmolas, mas exigem 

trabalho e reintegração 
17  

6/8 24  2 Desordem e violência no Plenário dos Desalojados de Angola e Moçambique 9  

7/8 25  1 Ponte aérea entre Luanda e Lisboa 7  

9/8 26  1 Desalojados de Angola manifestaram-se em Lisboa 5  

14/8 28  1 Decisão do Diretório – Auxílio imediato aos Retornados 1, 3 Otelo e Vasco Lourenço 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

20/8/75 33  1 Retornados das ex-colónias manifestam-se enquanto o governo decreta medidas de apoio 9  

21/8 34  1 Soldados insultados e agredidos na manifestação dos Retornados 8  

30/8 38  1 DESCOLONIZAÇÃO - Viagem de retornados em circunstâncias dramáticas 10  

2/9 40  5 
Depois de ocuparem o Banco de Angola – Retornados apoderaram-se de autocarros em 

Lisboa e impediram o trânsito na ponte 
1,9  

3/9 145 2  Sem resposta os retornados angolanos que ocuparam o Banco de Angola 1, 5  

5/9 47  1 Vão ser aglutinadas num órgão nacional as Comissões de Apoio aos Retornados de Angola 9  

15/9 50  2 IARN instala retornados nos melhores hotéis de Lisboa 1, 9  

17/9 162 4  
Iniciada a ponte aérea entre Angola e a cidade do Porto – centena e meia de retornados 

chegaram a Pedras Rubras 
1, 3  

21/9 166 2  
«A burocracia portuguesa emperra a nossa vontade» - Retornados de Angola reuniram-se em 

plenário 
1, 3  

25/9 59  1 Ontem, no Rossio – Retornados em conflito com a PM 1, 9  

7/10 173 1  Chegada de traineiras de Angola 1  

7/10 175 1  Comunicado do IARN 15  

14/10 69  1 DESCOLONIZAÇÃO - Familiares de retornados procuram informações 3  

20/10 186 1  Reunião de Desalojados do Ultramar (Palácio de Cristal) 3  

22/10 74  1 DESCOLONIZAÇÃO - O IARN vai financiar os estudos dos retornados 9  

11/11 86  2 As comemorações em Lisboa: festejada a independência na casa de Angola 3  
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

12/11/75 88  1 Um grupo de retornados assaltou o ISCSP – os prejuízos são da ordem dos 200 contos 3  

23/11 218 1  
Não estamos dispostos a que os nossos filhos passem aqui o que passaram em Angola! – 

afirmou-se no Plenário de retornados no Pavilhão das Antas 
7  

30/12 229 1  Adiado o encontro de retornados com Pires Veloso 5  

30/12 92  1 A.P.R.U. – Retornados exigem garantias de transporte para Portugal 3  

TOTAL - 43 14 29  
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• 1976 

 

Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

12/1 233  1 
A convite do Governo – Embaixador da ONU estuda em Portugal 

problemas dos retornados 
7  

14/1 237  1 
Prometido, na Costa da Caparica, a retornados – ONU vai estudar o 

problema das trocas cambiais 
7  

14/1 509 2  Embaixador da ONU no Porto para auxiliar os Desalojados 1,3 

O governador civil do Porto, acompanhado de outras autoridades, 

recebeu, no aeroporto de Pedras Rubras, o Subsecretário Geral da 

ONU que se deslocou a Portugal para estudar a situação dos 

desalojados de Angola. 

Faruk Berkel visitando as instalações onde se encontram instalados 

1800 retornados, na Costa da Caparica. Faruk Berkel seguiu depois 

para o norte do país. 

23/1 245  1 Sem título – Foto e legenda 7 O drama das populações deslocadas de Angola ainda não terminou. 

3/2 523 1  Reunião de desalojados em Vila Nova de Gaia 7 
Retornados da zona norte analisam alguns dos graves problemas com 

que se debatem. 

10/2 254  1 

Refugiados de Moçambique para manifestarem o seu apoio à posição 

assumida pelas autoridades portuguesas relativamente ao governo de 

Moçambique que nacionalizou imóveis pertencentes a nacionais 

portugueses 

3  

13/2 260  2 
Secretaria de Estado dos Retornados ocupada ontem durante várias 

horas 
1,7  

16/2 266  1 Retornados bancários exigem trabalho 10  
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

18/2/76 267  1 Retornados das ex-colónias formaram partido político: o CSI 2  

20/2 272  1 Entrevista com o Secretário de Estado dos Retornados 7  

24/2 545 1  
No mês de dezembro o IARN pagou em alojamento de hotéis cerca de 

240 mil contos 
1, 9 

O Secretário de Estado dos Retornados fazendo declarações aos 

órgãos de comunicação social (Amândio de Azevedo). 

24/2 546 1  
Contribuição dos Estados Unidos para os programas de auxílio aos 

retornados 
9 

O Ministro dos Assuntos Sociais e o embaixador dos Estados Unidos 

assinando o acordo de auxílio americano no programa de auxílio aos 

retornados. 

25/2 275  1 300 Refugiados de Angola chegaram esta madrugada 7  

27/2 548 1  Primeira remessa de casas pré-fabricadas para os retornados 7 Uma casa pré-fabricada é retirada do navio para o cais. 

5/3 284  1 Ponte aérea Windhoeck – Lisboa 7  

7/3 551 1  Marcha silenciosa de retornados 9 
Grupo de retornados a caminho da igreja da Lapa, em marcha 

silenciosa, para prestar culto aos que morreram em terras de Angola. 

16/3 294  2 Refugiados na encruzilhada 1,7  

16/3 554 1  400 Motoristas das ex-colónias reclamaram reconhecimento de alvará 1,5 
Motoristas retornados das ex-colónias concentrados junto do palácio 

de São Bento.  

21/3 561 1  Adidos retornados em expectativa 9 

Adidos em pequena concentração no largo da Trindade, a fim de 

debaterem a sua situação. Na altura, votava-se pela não efetivação do 

desfile previsto. 

23/3 300  1 Taxistas: negociações em compasso de espera 4  

25/3 302  1 
Em sessão de retornados – severas críticas ao governo pelo processo de 

descolonização 
1  
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

26/3/76 565 1  
«Guerra dos Alvarás»: Táxis do Porto paralisaram como protesto da 

decisão governamental 
1,10 Aspeto da concentração de táxis na Praça da Liberdade. 

29/3 305  1 
Anteontem, em São Bento – Comissão de Refugiados entregou caderno 

reivindicativo 
3  

8/4 579 1  
Retornados formam sociedade – complexo de restaurantes no centro do 

Porto 
7 

Uma imagem da cerimónia de assinatura da nova sociedade de 

retornados. 

9/4 317  1 Auxílio norueguês aos retornados de África 3  

20/4 327  1 No Coliseu dos Recreios – Retornados discutiram caderno reivindicativo 3  

30/4 341  1 Auxílio americano aos retornados 2  

30/4 594 1  15 milhões de dólares para os refugiados 1 

Instantâneo da cerimónia de entrega, por parte da embaixada em 

Lisboa dos EUA, do cheque de 15 milhões de dólares (o equivalente 

a 400 mil contos) para os retornados das ex-colónias. 

1/5 343  1 Retornados em São Bento contra corte de subsídios 1 

Depois de uma marcha silenciosa da Junqueira a São Bento, os 

refugiados encontraram-se junto ao Palácio, manifestando-se contra a 

abolição dos termos de responsabilidade do IARN para pagamento 

de refeições em restaurantes.    

4/5 345  1 Mantém-se o corte de subsídio aos Retornados 1 

Algumas centenas de retornados mantiveram-se, durante todo o dia, 

na Junqueira, bloqueando as entradas nas instalações do IARN, 

enquanto aguardavam o resultado das conversações de uma 

delegação com o diretor do IARN. 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

5/5/76 347  2 Retornados passaram a noite diante do Palácio de São Bento 3 

Centenas de Retornados tomaram ontem lugar nas escadas de acesso 

ao Palácio de São Bento, onde decidiram permanecer até que o seu 

problema fosse resolvido. 

Não falta sequer o café para reconforto dos que passaram a noite sem 

pregar olho. 

5/5 600 1  Retornados ocuparam instalações do IARN no Porto 9 

Durante a manhã e a tarde de ontem, retornados das ex-colónias 

ocuparam as instalações da delegação do IARN do Porto e muitas 

dezenas deles se juntaram ao pé do edifício, chegando ali a 

comparecer viaturas do exército. 

6/5 601 1  Retornados das ex-colónias aguardavam decisão, ontem, em São Bento 1,5  

7/5 351  1 Retornados ocupam hotéis 1 
Forças de intervenção da PSP protegem a entrada do hotel Altis onde 

se registaram vários incidentes. 

8/5 355  1 Retornados mantêm-se em São Bento 7 

Manifestantes desmobilizados. Eram já poucos os refugiados que, 

vencendo o sono e o frio, permaneciam ontem nas escadarias do 

Palácio de Belém. 

8/5 607 1  
Desocupada durante a noite, pela polícia de choque, a delegação do 

IARN do Porto 
9 

Retornados fugindo pelas janelas, vendo-se uma senhora, 

septuagenária, a ser ajudada no exterior. 

11/5 611 1  
Retornados (ainda em São Bento) pretendem reabertura do Ministério 

do Ultramar 
5 

Com as suas barracas diante do palácio de São Bento, muitos 

retornados preparam-se para uma (talvez longa) espera, enquanto o 

governo não decide sobre as reivindicações que apresentaram, entre 

as quais se conta o «regresso» de um «Ministério do Ultramar». 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

19/5/76 617 1  Retornados da Função Pública vão ficar sem alojamento? 3 

Um aspeto da reunião dos retornados da Função Pública instalados 

em estabelecimentos hoteleiros da cidade. Objetivo: traçar diretrizes 

e as formas de luta mais adequadas às circunstâncias que nada têm de 

prometedoras – bem pelo contrário… 

26/5 621 1  
Mais 20 milhões de dólares para auxílio aos retornados concedidos pelos 

EUA 
1 

Cerimónia de assinatura da entrega de 20 milhões pelos EUA, 

destinados aos retornados. 

9/6 631 1  Novo tipo de auxílio aos retornados 10 
O almirante Pinheiro de Azevedo inteirando-se, em Vila Real, dos 

expedientes já levados a efeito pelos retornados. 

4/7 641 1  Plenário de funcionários das ex-colónias 8 Aspeto parcial do plenário dos funcionários das ex-colónias. 

16/7 648 1  1200 casas para retornados no distrito do Porto 1 
Aspeto da reunião de ontem no Governo Civil do Porto, sobre a 

implantação no distrito de 1200 casas para retornados.  

18/7 650 1  Secretário de Estado dos Retornados 1, 5 
O Secretário de Estado dos Retornados durante a visita às novas 

instalações dos serviços do IARN nesta cidade. 

23/7 655 1  Escolhidos os locais para instalação de 350 casas para retornados 3 

Um aspeto da reunião ontem realizada no Governo Civil do Porto, de 

que resultou a escolha dos locais para instalação de 350 casas para 

retornados. 

3/8 658 1  Implantação de casas para retornados 7 
Aspeto da reunião onde foram analisadas normas definitivas com 

vista a solucionar problemas de habitação para retornados. 

13/8 661 1  Inicia-se brevemente a montagem das casas dos retornados 7 
O arquiteto Gil Graça, da CAR, falando à reportagem de «O 1º de 

Janeiro». 

15/9 440  1 
Alto-Comissariado para os Desalojados visa uma política de plena 

integração 
1,2  
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

15/9/76 441  1 Para os desalojados 2 Cerimónia de entrega dos 190.000 contos. 

15/9 673 1  
O governo constitucional considera prioritário o recenseamento dos 

desalojados 
1, 5 

No palácio de São Bento, rodeado por elementos do seu governo, o 

PM discursa na cerimónia de posse do Alto-comissário para os 

Desalojados. 

18/10 452  3 1700 desalojados sofrem e esperam no Jamor 1,9 

Um aspeto geral da Quinta do Balteiro onde cerca de 1700 

desalojados, não obstante a boa vontade das autoridades e as medidas 

de emergência, vivem em condições precárias. 

Uma família timorense. Nos rostos e nos olhos, a máscara do 

desespero. 

Diretor do Centro de Acolhimento. 

19/10 453  6 Apoiar a iniciativa criadora e a força de trabalho dos desalojados 1,9  

9/11 693 1  Financiamento a investimento de desalojados 1,11 

O Alto-comissário para os Desalojados, Tenente-coronel Gonçalves 

Ribeiro, anunciando aos representantes dos órgãos de informação as 

medidas que vão ser postas em prática, com vista à integração na 

sociedade portuguesa dos retornados das ex-colónias. 

17/11 475  1 Há tentativas de sabotagem no recenseamento de desalojados 2 

O tenente-coronel Gonçalves Ribeiro, Alto-Comissário para os 

Desalojados, durante a reunião que ontem manteve com os 

governadores civis de Lisboa, Santarém, Leiria e Setúbal, após 

visitas efetuadas ao centro e norte do país. 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

7/12/76 490  3 Desalojados fazem reforma agrária nos cerros e várzeas do Caldeirão 13 

Monte em ruínas serve de abrigo aos «bravos» retornados, antigos 

«burocratas» que não tiveram medo de abandonar o cosmopolitismo 

de Quarteira e subir o Caldeirão para reconstruir as vidas entre os 

cerros e as várzeas.  

Da criação de coelho resultou o primeiro rendimento da Arinho (6 

contos). 

À falta de instalações, uma camarata militar improvisada, com o 

auxílio do RIF de Faro, é suficiente para estes homens descansarem. 

Total - 67 27 40  
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• 1977 

 

Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

3/1 728  3 Desalojados deixaram os hotéis de luxo 1,11 

Diretor-adjunto de um hotel da capital, Manuel Conceição – “O 

alojamento dos retornados das ex-colónias foi positivo para a asfixia 

que a indústria hoteleira vivia, mas impediu-nos de fazer promoção, 

junto da clientela habitual, que tem outros gastos e dá mais receitas”. 

Hotel (lobby) – Com a saída dos retornados, os salões dos hotéis 

voltaram ao «vazio» tradicional das épocas de menor afluxo turístico. 

Os refugiados, a expensas do IARN, foram, de algum modo, um 

balão de oxigénio para a indústria hoteleira. 

Hotel – As relações entre os refugiados e os trabalhadores dos hotéis 

foram, em geral, boas. As instalações sofreram estragos e desgaste, o 

que é natural pela constante e intensa utilização. 

21/1 738  5 Câmbio dos Angolares 18  

19/2 950 1  
Alto-comissário dos Desalojados debateu com representantes da banca 

nortenha problemas de financiamento 
6 

O Alto-comissário para os Desalojados, António Gonçalves Ribeiro, 

ladeado pelo vice-governador civil do Porto e elementos do seu 

departamento, durante a reunião ontem havida no auditório do BPM, 

com representantes da banca, para análise dos assuntos relacionados 

com o sistema de crédito dos desalojados. 

7/3 769  1 Galvão de Melo aos refugiados 4 

O Coliseu dos Recreios esteve completamente cheio, sábado à tarde, 

por refugiados das ex-colónias que assistiram a uma sessão de 

esclarecimento promovida pela Interorganizações de Refugiados. Na 

mesa da presidência esteve o general Galvão de Melo que foi 

vibrantemente aplaudido pelos presentes. 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

7/3/77 958 1  
Temas debatidos (acaloradamente) pela «Interorganizações de 

Refugiados» 
17 

Uma imagem da assistência no Coliseu. 

 

8/3 771  1 Completado auxílio dos EUA para integrar desalojados 2 

Depois de entregar ao Alto-comissário para os Desalojados, Tenente-

coronel Gonçalves Ribeiro (ao centro), um importante auxílio 

financeiro para aquele grupo de nacionais, o embaixador americano 

em Lisboa, Frank Carlucci (à esquerda) reconheceu a «coragem e 

humanidade com que o governo português tem sabido encarar o 

problema da reintegração dos desalojados». 

8/3 959 3  Integração: à beira-rio, desalojados fomentam a agropecuária 1 

À direita, na fotogravura, a estrada principal da Quinta do Convento, 

hoje propriedade da Cooperativa Integração (foto – Bruno Neves). 

Outro aspeto do edifício do antigo convento. À esquerda, na 

fotogravura, o rio Douro desce, num aperto junto à foz. 

Alguns dos associados da “Integração” e um “S. Tiago da Cruz” 

falando do futuro, que se antolha promissor. 

9/3 773  3 Polícia de choque dispersou concentração de retornados 4 

Galvão de Melo ontem, em São Bento: na 1ª fotografia o deputado 

sai da Assembleia acompanhado por João Serejo, da 

Interorganizações de Refugiados, pedindo ordem aos manifestantes; 

em baixo, minutos depois, no «intervalo» de uma das «cargas» de 

polícia, o general pede explicações a um agente. 

O polícia ferido com facada no pescoço. 

9/3 960 1  
Galvão de Melo, de megafone, dirigiu-se aos «portugueses do 

ultramar» no meio da maior exaltação pública 
1,11 

Na Assembleia da República, Galvão de Melo polemiza sobre a 

descolonização. 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

1/4/77 789  1 Retornados abandonam esta manhã hotéis de 3 estrelas de Lisboa 2 

Fernando Pereira, António Azevedo e José da Costa, da Comissão de 

Desalojados do Motel Continental, uma das três unidades hoteleiras 

que assumiram transitoriamente (contrato de 3 meses, renovável por 

mais 3) o estatuto de Alojamento Coletivo por conta do IARN. 

18/4 797  2 Os retornados na reconstrução da vida económica nacional 16,19  

20/4 981 1  Desalojados de Moçambique 1 

15 Pessoas das 50 que anteontem chegaram a Lisboa, vindas de 

Moçambique, continuavam ontem a aguardar destino, no átrio de 

desembarque do aeroporto da Portela (Lisboa). Homens, mulheres e 

crianças permanecem naquele local há mais de 24 horas e, até ao 

momento, só foram contactados por elementos do ACM que lhes 

ofereceram 2.500$00. Entretanto, um responsável do ACM referiu 

que iriam tratar do alojamento daquelas 15 pessoas, como tem 

acontecido até agora, em casos semelhantes 

22/4 799  1 Situação dos desalojados exige apoio internacional 2 

Com o apoio de gráficos e mapas, os responsáveis pelos diversos 

programas de ação do Comissariado dos Desalojados apresentaram 

ontem o balanço das suas atividades. Na imagem, o engenheiro 

Pessanha Viegas quando analisava a política habitacional do sector, 

perante representantes das embaixadas acreditadas em Portugal. 

22/4 984 1  Fraudes no IARN 18 
O Alto-comissário para os Desalojados falando durante a conferência 

de imprensa. 

6/5 802  1 IARN acolhe na Portela refugiados de Moçambique 1 

No aeroporto da Portela, refugiados de Moçambique aguardam que 

sejam resolvidas as suas dificuldades de alojamento. 
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Data 

 

Nº 

Jornal  

Títulos das Notícias do Corpus 

 

Pp. 

 

Legenda PJ DN 

7/5/77 803  2 Desalojados de Moçambique fazem acusações à FRELIMO 1 

Até meados deste mês, desembarcarão na Portela dois mil 

portugueses expulsos de Moçambique, segundo o Alto-comissariado 

para os Desalojados. Na foto, alguns dos portugueses chegados 

ontem a Lisboa. 

13/5 808  1 Problemas dos Desalojados 1,3 

A integração dos desalojados numa vivência harmoniosa é uma das 

conclusões das Jornadas de Estudo sobre a Integração Social e 

Económica dos Desalojados que ontem terminaram, na Gulbenkian, 

na qual estiveram presentes o brigadeiro Garcia dos Santos, o 

tenente-coronel Gonçalves Ribeiro e o major Canto e Castro. 

5/6 1003 1  
Refugiado morto numa passagem de nível sem guarda, próximo de Vila 

Nova de Famalicão 
1,9 

Manuel Dias Marques.  

 

6/6 1004 1  No encontro da IOR Galvão de Melo promove abaixo-assinado 7 Galvão de Melo quando usava da palavra. 

20/7 843  1 4 programas de ação para integração de desalojados 3 

O Alto-comissário para os Desalojados, tenente-coronel Gonçalves 

Ribeiro, expondo aos jornalistas os resultados já obtidos e os 

objetivo finais dos programas de ação em curso para a integração de 

desalojados. O financiamento global das iniciativas postas em prática 

pelos desalojados ultrapassam já o milhão e meio de contos. 

27/7 848  1 Desalojados de Moçambique 1,3 

Em dramática situação, centenas de desalojados de Moçambique 

permanecem no aeroporto da Portela, enquanto se aguarda a chegada 

de muitos outros. 
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26/8/77 866  1 Casas para desalojados 2 

Razões de ordem técnica obrigaram a que os arruamentos fossem 

feitos só depois de montadas as estruturas. Os futuros habitantes do 

novo bairro de Camarate não gostariam, por certo, de utilizar 

galochas sempre que precisassem de sair de casa. 

31/8 1041 1  Em Sabrosa os desalojados sobrevivem dificilmente 11 Alguns desalojados das ex-colónias falaram dos seus infortúnios. 

7/9 875  1 Integração social de desalojados não é o objeto último da IOR 3 

O secretário-geral da IOR, João Cerejo, no momento em que 

comunicava a atitude daquele organismo face a várias questões. Na 

foto veem-se ainda, a partir da esquerda, Celso Soares, Vítor de 

Sousa e Alberto Nunes dos Santos. 

10/9 877  1 Desalojados manifestam-se 1, 2 Concentrados ainda na Praça do Império. 

10/9 1048 1  
Desalojados das ex-colónias junto da Presidência da República em 

manifestação silenciosa 
5 

Retornados concentrados de frente do Palácio de Belém. 

 

12/9 1050 1  
10 emigrantes portugueses e um empreiteiro retornado ajudam a erguer 

a obra 
7 

Panorâmica do estado atual das obras de construção da Barragem de 

Crestuma. 

28/9 1059 1  Cruz Vermelha alemã auxilia retornados 1 Cruz Vermelha alemã auxilia retornados. 

30/9 891  1 Câmara do Porto contra saída de desalojados dos hotéis  1, 3 

O CID deu uma conferência de imprensa para comentar a 

intervenção televisiva do tenente-coronel Gonçalves Ribeiro. Na 

imagem, Peter Vankeller, Júlio Gomes e Silva Pereira que deram 

conta das posições do CID.  

30/10 1071 1  Disse Galvão de Melo a retornados numa sessão de esclarecimento 1,11 
Galvão de Melo ouve o hino nacional cantado em coro pelos 

retornados reunidos no Pavilhão dos Desportos. 
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31/10/77 900  1 Congresso de desalojados em 11 e 12 de novembro 2 
Um aspeto da sessão da IOR, cuja assistência, apesar de reduzida, 

bastaria, segundo Galvão de Melo, para mobilizar todo o país. 

7/11 908  1 Desalojados visitam Israel 1,10 

Alguns dos 33 desalojados que se encontram à frente de novos 

empreendimentos agropecuários, quando falavam ao DN, antes de 

partirem para Israel, onde vão participar num estágio de 3 semanas 

em «kibutz» e cooperativas do setor. 

11/11 911  1 O ressentimento não ajuda o retornado (Crónica de António Pires) 18  

13/11 1075 1  Refugiados não querem ser olhados como intrusos na sociedade 1,6 Aspeto da reunião da Interorganizações de Refugiados. 

18/11 913  1 Desalojados das ex-colónias abandonaram o aeroporto de Lisboa 12 

Certa apreensão quanto ao seu futuro imediato, registava-se ontem, 

entre a maioria dos 200 desalojados de Angola e Moçambique que, 

após terem permanecido cerca de 2 meses e meio no aeroporto de 

Lisboa, partiram para diversos locais, nomeadamente Vila do Freixo 

e Braga, em autocarros da Rodoviária Nacional. 

24/11 914  1 Presos no aeroporto de Luanda parte dos bancários expulsos 7 
Os bancários portugueses expulsos de Angola chegam, organizados 

em comissão. 

12/12 920  1 
Desalojados de Moçambique dão exemplo de «integração através do 

trabalho» 
11 

A animação dos visitantes premeia o esforço e o entusiamo colocado 

neste empreendimento. 

13/12 921  1 Começou a ser distribuída roupa para desalojados 11 

Largas centenas de desalojados das ex-colónias, entre crianças, 

mulheres, homens, rapazes e raparigas, vão ter um inverno bastante 

mais agasalhado graças à distribuição, nesta iniciativa, de 10.000 

quilos de roupa, oferecidos por um organismo sueco. 

Total - 50 16 34  
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22/2 1107  1 10 casas pré-fabricadas entregues a desalojados 11 

São amplas e arejadas as casas pré-fabricadas entregues a 

desalojados das ex-colónias. Nas proximidades, alguns elementos da 

Comissão de Apoio trocam impressões com os locatários, a maioria 

com famílias numerosas. 

22/3 1122  1 Desalojamento pacífico de retornados 2 

Pieter Van Der Keller, Silva Pereira e Carlos Abreu (da esquerda 

para a direita), membros executivos do CID (Comissão de Interesses 

dos Desalojados) quando propunham uma alternativa para a solução 

do problema dos retornados. 

18/5 1135  1 Quase 3 milhões de contos para integração de desalojados 7 Aspeto da sessão de encerramento da reunião do FRCE 

14/8 1152  1 Garante a associação de desalojados Projeto I 3 

Isaac Santos Tiago, Inácio Gil e Fernando Spínola de Amaral, 

elementos da direção da associação “Projeto I” (Indemnizações) 

falando ao DN dos fins a que se destina o empréstimo por eles 

negociado e à disposição de Portugal, até ao montante de 700 

milhões de dólares. 

26/8 1157  1 Cargo de alto-comissário deverá ser para desalojado 2 
João Cerejo e José Anacleto durante a conferência de imprensa da 

Interorganizações de Refugiados e Emigrantes. 

18/10 1169  1 Desalojados contestaram direção do IARN 2 

«A maior parte dos desalojados está numa situação de subemprego», 

afirmou Silva Pereira, dirigente do CID. Na mesa está ainda Carlos 

Abreu, também responsável pelo CID. 

5/11 1236 1  Desalojados das ex-colónias 4 
A integração de desalojados das ex-colónias na sociedade continental 

fez-se de modo rápido e positivo. 
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18/11/78 1173  1 Comissariado para os Desalojados deve ser independente do governo 5 

«A reintegração dos retornados tem de passar pela reabertura dos 

empréstimos e pela distribuição urgente de casas pré-fabricadas e 

roulottes para habitação», declarou o representante da IOR, José 

Cerejo, na sessão de abertura das «Jornadas para a Integração dos 

Retornados», desde ontem, no hotel Ritz. 

20/11 1174  1 Deputado centrista para Alto-comissário 4 

O deputado do CDS, Ângelo Vieira, ao centro, na gravura, rodeado 

de dirigentes das organizações de retornados que pretendem a sua 

nomeação para o cargo de Alto-comissário para os Desalojados. 

Total - 9 1 8  
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12/1 1249  2 
Ascende a 340 milhões de contos o total dos bens (perdidos) declarados 

(…) pelos retornados (Crónica – Guilherme de Melo) 
17  

27/2 1275 1  Por iniciativa de desalojados 4 
Aspeto da reunião promovida pela Comissão de Interesses dos 

Desalojados. 

18/4 1278 1  Casal e sobrinho (retornados de Angola) morreram calcinados 7 O interior do prédio todo derretido. 

6/6 1261  1 Retornados do Lar Panorâmico condenados a uma vida desumana 8 
Neste exíguo compartimento vive o dia-a-dia de uma vida triste o 

casal de 5 filhos na esperança de um futuro que se afigura longínquo. 

28/6 1263  1 Relançar em dimensão internacional os técnicos vindos de Angola 9 

Culturas sob abrigo, para estudo de resistência das espécies em 

climas tropicais, praticados no Jardim Agrícola do Ultramar, um dos 

departamentos do atual JICO e, na foto à direita, uma estufa 

laboratório do Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro, 

onde os técnicos portugueses desenvolveram uma planta a que 

chamaram «Catimor» e que resiste a todas as raças conhecidas de 

ferrugem alaranjada. 

11/7 1291 1  Transferência para Apúlia recusada pelos desalojados 7 

Trata-se de crianças – por trás dos vidros das janelas (as 

desalojadas), no peitoril (uma das colónias balneares) – que aspiram 

ao mesmo telhado. A GNR, obrigada a intervir, acabou 

momentaneamente o diferendo, emprestando os telhados da Praia da 

Árvore às crianças das colónias. 

Total - 7 3 4  

 


