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Description Record

Description Record
PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2368
Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2368

Title

"Peticionários vários"

Date range

1976-01-06 - 1976-06-09

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Conjunto de telegramas enviados ao Presidente Costa Gomes no âmbito de vários casos:
Importação de vidro - mensagens de protesto de organizações sindicais e de trabalhadores contra a
autorização do Governo para a importação de vidro, pondo em causa a sobrevivência da indústria vidreira
nacional (Marinha Grande);
Cubano Carlos Manuel Molina - 3 telegramas com mensagens de solidariedade e solicitando asilo para
Carlos Manuel Molina;
Junta Governativas da Madeira - 3 telegramas com mensagens de apoio ao Brigadeiro Carlos Azeredo,
Presidente da Junta Governativa
Câmara Municipal de Torres Novas Telegrama e Moção de protesto relativa à demissão da Comissão
Administrativa da Câmara de Torres Novas
Joaquim Almeida Lima Filhos Lda. - 3 Telegramas e uma carta de protesto perante à actuação da
gerência da empresa corticeira de Lourosa ter impedido a realização de um plenário de trabalhadores

Arrangement
Physical quota

Apesar de, originalmente, se encontrarem em pastas individualizadas, os 5 processos foram integrados
num único por se tratarem de processos de correspondência dirigida ao PR pequenos e pouco relevantes.
GB.2368

Deposit quota

2368

Notes

Carlos Azeredo, à altura Tenente Coronel, chega ao Funchal, a 6 de Maio de 1974, 12 dias depois do 25
de Abril , investido nas funções de comandante militar da Madeira.
Após a publicação da Lei nº 139/75 de 17 de Março que cria a Junta de Planeamento, já Brigadeiro, Carlos
Azeredo passa a presidir a nova estutura governativa da Madeira, constituída por quatro vogais - o Major
Faria Leal, elemento de ligação ao MFA; João Abel de Freitas (Actividades Económicas), Virgílio Pereira
(Infra-Estruturas e Equipamentos Colectivos) e Paquete de Oliveira (Assuntos Sociais e Trabalho). A 13 de
Dezembro de 1975, é anunciada a criação da Junta Governativa e de Desenvolvimento Regional da
Madeira, directamente dependente do Primeiro-Ministro, conforme o Decreto-lei nº 101/76, de 3 de
Fevereiro. Carlos Azeredo toma posse como seu Presidente a 20 de Fevereiro de 1976. É o único
elemento da antiga Junta de Planeamento que transita para a nova estrutura, mantendo-se em funções
até Julho de 1976, altura da realização das primeiras eleições legislativas regionais, de que saíram um
parlamento próprio e o primeiro Governo Regional, de acordo com a nova Constituição da República.
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