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Agravam-se as condiçons do internamento
de menores polas carências dos centros

Poucas vezes aparecem nos meios

informaçons relativas à situaçom

nos centros de menores. A reclu-

som destes, porém, afecta cada vez

mais pessoas no nosso país, e a rea-

lidade do sistema mostra numero-

sas contradiçons entre umha nor-

mativa pretensamente progressista

e umhas condiçons físicas dos cen-

tros mui deterioradas. Assim, no

papel, o Estado espanhol fomenta

medidas alternativas ao encerra-

mento, mas a realidade é que a pri-

vaçom de liberdade na Galiza

sofreu um aumento constante. A

aplicaçom da via punitiva é muitas

vezes impulsionada polos meios de

comunicaçom empresariais, espe-

cialistas em conseguir posiciona-

mentos políticos e judiciais sobre

pessoas previamente criminaliza-

das. Porém, o principal problema

na aplicaçom da Lei continua a ser

a falta de meios, nom só para a

implementaçom de alternativas,

mas também para a criaçom de

mais centros e a dotaçom dos exis-

tentes. Um deles, o Xoán Vicente

Viqueira, tivo que fechar as portas

recentemente depois de ter sido

criticado polo Valedor do Povo, que

também censurou duramente os

outros. A gestom privada destes

espaços, disfarçada de ONG,

poderá acender mais o debate nos

próximos meses, graças à inter-

vençom da Vice-Presidência, pois

o departamento de Quintana

poderia rescindir o convénio com

a Fundaçom Internacional O

Belém, da qual se tenhem denun-

ciado agressons físicas, violaçons

da intimidade, registos arbitrários

e mesmo a impossibilitaçom de

assistir à escola”. / Pág. 12

Terceira entrega d’A Revista

E AINDA...

Opinions de: Gustavo Luca, Begonha Caamanho,
Martinho-Fiz López, Lídia Senra e Celso Á. Cáccamo

Entrevistas a: António Pedro Dores, Isabel Villalba,
Vítor Lourenço e associaçom 'O Guindastre'

“O Estado e os meios de comunicaçom levárom umha boa
surpresa com a resposta perante o meu encarceramento”
Carlos Cela Seoane, activista pró-amnistia recentemente excarcerado PÁGINA 05

As mulheres viverám a crise resignando-se a
mais despedimentos, maiores jornadas laborais
e piores salários do que os homens / 09

A Junta lança o Plano Vigo
Íntegra em plena crise do
actual modelo de transportes
O Plano Vigo Íntegra é um novo

projecto com o que o bipartido ata

a Galiza sul ao carro particular e à

poluiçom generalizada. Ouve-se

já a oposiçom de inúmeros espe-

cialistas que alertam sobre o

devalar do transporte assente no

petróleo e de todo o movimento

associativo da Galiza sul:  de asso-

ciaçons de vizinhos a colectivos

ecologistas, de centros sociais a

clubes espeleológicos. O Plano

Vigo Íntegra é um projecto desen-

hado polos amigos do cimento: o

rascunho do foi encomendado à

divisom galega da empresa

Prointec S.A., sediada em

Madrid. A relaçom desta empresa

com o PSOE é estreita: o

Ministério de Fomento adjudi-

cou-lhe o desenho do corredor

norte-noroeste do AVE no acesso

à estaçom de Santiago no trecho

de Ourense, pagado com mais de

um milhom de euros. Também foi

concedida a esta empresa a elec-

trificaçom da alta velocidade de

Ferrol a Vigo. Porém, o BNG tam-

bém está presente na iniciativa,

com a ambigüidade calculada que

caracteriza as suas actuaçons:

aprova o plano com umha mao,

enquanto mobiliza as suas bases

locais pola outra para mostrar opo-

siçom. O objectivo: os votos de

uns e os votos de outros. / Pág. 15

DEBRUÇAMO-NOS SOBRE A APLICAÇOM DA LEI DOS MENORES NA GALIZA

PALESTRA: OS FÓRUNS SOCIAIS em debate com
Mauro Caeiro Brá e Raul Asegurado / 10

INTERNACIONAL: CAPACETES AZUIS da ONU
cúmplices da invasom da R.D. do Congo / 08

‘Crise’, feminina também
do ponto de vista social

Absolvem Maria Bagaria
depois da saírem da prisom
Ugio Caamanho e Giana Gomes

Centro de internamento de menores Concepción Arenal, na Corunha

Abel Caballero, María José Caride Estévez e o delegado do Estado na Zona Franca de
Vigo, Francisco López Peña, inauguram um vial do segundo cinto de circunvalaçom
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A
beira-mar revela o desgo-

verno do País. Agentes da

especulaçom, que tenhem

a arrogáncia de se identificarem

como Agentes Sociais, ameaçam

com a apocalipse caso a

Administraçom nom aprove carís-

simas ilhas de concreto, pagas com

dinheiro público, para eles pode-

rem oferecer prédios sobre o mar.

Um espaço nom registado.

O que nom é mais do que ladro-

íce privada de um bem público,

precisa, contodo, de umha aparên-

cia de utilidade universal. Ora, a

retórica de hipermercado nom

chega para transmitir essa tal utili-

dade. O "macrocentro de ócio e

serviços" do porto de Vila Garcia,

por exemplo, tem na realidade,

como estrela de cartaz, um alfobre

ou comedeiro de hambúrgueres

(dar aqui o nome seria propagan-

da) que chegam congeladas de

umha fábrica de Roterdám. Para

este prodígio devir realidade, a

Administraçom da Autonomia

houvo de pagar a formidável obra

com fundos para o progresso mate-

rial dos pobres da UE (a Galiza é,

ainda, objectivo 1, de máximo atra-

so) que em parte nom desprezível

fornecem os países do velho

Benelux, fundadores do Mercado

Comum, entre os quais figura

como fundador o dito exportador

de hambúrgueres.  A "área multiu-

sos" de Vigo, invade, com bares de

restauraçom ambulatória e comér-

cios de frivolidades, o histórico pei-

rao da Laje que, de facto, fora a

doca fundacional do porto. Em

1890, a Cámara Municipal tomara

a decisom de imortalizar a inaugu-

raçom mediante umha estátua do

viguês José Elduayen, ministro do

Fomento de Cánovas, por ter insta-

do a obra, o que dá como resultado

que hoje, em 2008, Elduayem

pode contemplar em figura de

bronze a fuga da sua obra pública

para a hotelaria privada e banal.

(Um jornal dava conta há uns dias

de que os concessionarios do "mul-

tiusos" resistiam o pagamento das

rendas por falência dos seus negó-

cios).

Outra acometida contra o mar,

foi a da gasificadora de Ferrol, cons-

truída contra a Lei e a opiniom

cidadá em nome da ineludibilida-

de futura de umha estaçom de gás.

A Autonomia ganhou as vontades

de todos os partidos com presença

no Parlamento para realizar de

urgência a obra em benefício de

um empresário privado. Ainda está

sem explicar por que esta fábrica

de gás, que se beneficia das opor-

tunidades do mercado marginal de

hidrocarbonetos, nom pudo aco-

modar-se no porto exterior de

Ferrol ou no da Ponta Lagosteira

da Corunha. Ao povo de Ferrol

reclamaram-lhe no século XIX um

grande pedaço da ria para construir

o Arsenal e,  no XX,  tivera de

entregar outra parte para Astano e,

de a pouco, o recheio da Malata

para fazer um porto carvoeiro. A

quem poderia supreender que a

sustracçom última da beira-mar de

Mugardos disparesse os comandos

navais cidadaos contra a entrada

dos gaseiros? 

A arrogáncia dos invasores da

beira-mar nom tem limite. A

Autonomia acaba de acreditar em

Vigo como Cardenal Primado da

Autoridade Portuária um melancó-

lico que provém do pragmatismo

nacionalista e nesta altura aspira a

um lugar preferente entre os que

negoceiam com os chamados

Agentes Sociais. Acaso nom som os

Agentes Sociais o trasunto das

Representaçons Corporativas do

Franquismo, com o acréscimo dos

convidados de pedra dos sindicatos

de cámara? Pois o Primado

Portuário anuncia vontade de che-

gar a um acordo com os Agentes

Sociais, o que nos fai entender que

está disposto a pegar um corte de

mangas à vontade democrática,

que já se tem expressado com clari-

dade contra os recheios. O fracaso

da retórica de "ganhar espaço para

a sobrevivência do porto" é com-

pleto. Sabemos, por exemplo, que

o porto de Leixões tem umha

superfície de atracaçom que é jus-

tamente metade da de Vigo e,

porém, as cargas e descargas de

Leixões duplicam amplamente as

de Vigo. Briga o Primado, quem

sabe se ex-seminarista, por umha

nova semántica que permita reche-

ar o mar sem que pareça que o ate-

rram. Observem algumha das suas

invençons poéticas: "nom haverá

recheios senom reforços de pei-

raos", ou também "a única opçom

de melhorar um peirao de granito

velho, é avançar sobre ele" ou "aqui

nom há recheios senom operaçom

de cirurgia, peiraos de caixom de

betom que permitam 10 metros de

profundidade em vez de sete". 

O último invento é invadir o mar

com entulho e alugar o espaço útil

a umha transacional de carga para

que poda usá-lo como superfície de

carga e descarga selectiva, acomo-

dada às oscilaçons dos fretes. Quer

dizer: o mar convertido em arma-

zém de aluguer. Eis a famosa ini-

ciativa dos agentes da especula-

çom que, depois de ficarem doen-

tes de tanto aprofundar, anunciam

umha hecatombe económica se

nom cortam algo mais o queijo do

mar interior que, eles pensam,

nom tem dono. Diz que o fam para

tirar o País do marasmo e do atraso.

Salvar o País. 

A nova ofensiva sobre a beira-

mar tem que ver com o preço do

petróleo que fai competitivo o

transporte por mar e reanima os

estaleiros. Quanto poderá durar?

Contodo, a iniciativa das

Autoestradas do Mar fracassa nom

porque careçam os portos do País

de superfície de atracaçom, senom

porque nom produzimos suficien-

te carga para manter umha saída

diária para outro porto do Golfo de

Biscaia. Enquanto personagens

como o Primado dos recheios que

nom ousam pronunciar o seu nome

ou o seu predecessor anunciam

sem rubor que vam chantar um

arranha-céus no meio do mar, à

beira da concentraçom urbana

mais densa do País, a banda orien-

tal da Galiza padece despovoaçom

aguda, a idade média mais elevada

do planeta e umha ausência clamo-

rosa de iniciativas que podam

corrigir esse abandono. 

O PELOURINHO 
DO NOVAS

Se tens algumha crítica a fazer, algum

facto a denunciar, ou desejas transmi-

tir-nos algumha inquietaçom ou

mesmo algumha opiniom sobre qual-

quer artigo aparecido no NGZ, este é

o teu lugar. As cartas enviadas deve-

rám ser originais e nom poderám

exceder as 30 linhas digitadas a com-

putador. É imprescindível que os tex-

tos estejam assinados. Em caso con-

trário, NOVAS DA GALIZA reserva-se o

direito de publicar estas colaboraçons,

como também de resumi-las ou

estractá-las quando se considerar

oportuno. Também poderám ser des-

cartadas aquelas cartas que ostenta-

rem algum género de desrespeito pes-

soal ou promoverem condutas antiso-

ciais intoleráveis. 

Endereço: ppelourinho@novasgz.com

ENSINO GALEGO VS. 
ENSINO PÚBLICO?

Queremos expressar a nossa queixa

polo artigo sobre as Galescolas publi-

cado no número 70 do Novas da

Galiza e assinado por Raimundo

Serantes. Achamos que qualquer sis-

tema público nom deve (nem pode)

ter em conta nengum critério mais

do que o económico no momento de

adjudicar as vagas, sempre que estas

tenham que ser limitadas. Nom

entendemos, ademais, como é que

se pode medir a "galeguidade" do

alunado para assim escolhê-lo (nom

valem os Maycons e sim os Antons?)

nem como é que o autor entende

que se deve desenvolver um plano

de normalizaçom lingüística no ensi-

no: acha melhor que aprendam gale-

go aqueles que nom tenhem acesso

à língua noutros ámbitos ou preten-

de criar guetos para crianças filhas

de pais e maes galegos/as?

Umha cousa é exigir que a totalidade

do alunado (nom só das Galescolas

mas também do resto do ensino)

tenha direito e dever de estudar em

galego, e outra pensar que se deve

priorizar alguns sectores do estudan-

tado seguindo critérios que mais do

que o classismo rondam o racismo. E

ainda que sejam as fontes as que rea-

lizam este tipo de afirmaçons, o jor-

nalista referenda-as implicitamente

com a sua escolha e redacçom num

perigoso posicionamento ideológico.

Antía Álvarez e Jonathan Arins

IRREGULARIDADES NA
ELEIÇOM DA JUNTA DIRECTIVA
DA A.VV. DE BOUÇAS 

A directiva da associaçom vicinal

de Bouças, presidida por José

Vidal, foi reeleita no passado 29 de

Outubro, num processo cheio de

irregularidades, entre as quais des-

tacam:

- A directiva, que tinha que estar

em funçons, nom cessou nem jus-

tificou as contas antes da eleiçom.

- A candidatura de José Vidal leva-

va umha pessoa que nom é sócia,

que trabalha na cafetaria da asso-

ciaçom, com o único fim de anga-

riar votos utilizando o bar.

- A directiva deu de baixa várias

pessoas por nom terem em dia o

pagamento das quotas, sem prévio

requerimento, como exigem os

estatutos.

- Desde há um par de anos, a direc-

tiva tem recusado a muitas pessoas

o direito de se tornarem sócias.

- Houvo umha desmesurada utili-

zaçom do voto delegado; pessoas

da candidatura de Jose Vidal levá-

rom mais de 20 votos delegados

cada umha. 

- A pessoa assalariada que cobra os

recibos da associaçom dedicou-se a

ir polas casas pedindo que lhe assi-

nassem a delegaçom de voto para a

candidatura de José Vidal, ao

mesmo tempo que cobrava os reci-

bos, o que significa que esses votos

fôrom condicionados. 

- Na lista de sócios e sócias apare-

ciam várias pessoas que já falecê-

rom.

- No dia 29, todas as sócias e sócios

fomos convocados a umha assem-

bleia na qual nom se permitiu que

conhecêssemos os programas das

diferentes candidaturas, nem

quem as conformava. 

- Nos boletins de voto só aparecia o

nome do presidente de cada candi-

datura, o que nom permitiu saber

quem o acompanhava nas listas.

- A associaçom nom enviou infor-

maçom das candidaturas nem dos

seus programas.

Todas estas irregularidades signi-

ficam mais umha fraude na elei-

çom da directiva desta associaçom,

secuestrada durante seis anos.

Duarte Ferrín Iglesias, 

sócio da A.VV de Bouças

A beira-mar do desgoverno
GUSTAVO LUCA
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C
ontra o que se poda pen-

sar, a "crise financeira"

mostra-nos todos os dias

o bem engraxado que tem o capi-

talismo as suas maquinarias

Se houvo algumha pessoa tam

ilusa para pensar que a crise nom

faria senom evidenciar o fracasso

de um sistema que alheia por

completo a riqueza da produçom

e que, ademais de injusto, apare-

cia pola primeira vez como clara-

mente inviábel e insustentável,

hora é de que se decate que as

cousas tomam o rumo diametral-

mente contrário. O capitalismo

vai sair reforçado desta "crise". E

digo tal nom só porque todos os

governos estiveram prontos no

momento de investir dinheiro

para salvar os bancos nessa perver-

som do sistema que permite

socializar perdas enquanto os

benefícios permanecem privatiza-

dos, senom porque, excepto nos

primeiros momentos de pánico e

dúvidas, em que as entidades

financeiras e os bancos fôrom assi-

nalados com o dedo acusador, rapi-

damente foi encontrado um cul-

pado mais apropriado: o conjunto

da sociedade, nomeadamente as

classes sociais mais baixas e popu-

lares e – dim – o  seu afám por

viver por cima das suas possibili-

dades. Claro que – reconhecem –

houvo alguns banqueiros e empre-

sários irresponsáveis, mas – insi-

nuam – nada disto teria aconteci-

do se a cidadania trabalhadora do

primeiro mundo (já nunca mais

proletária) nom agisse de forma

cobiçosa e inconsciente. As pes-

soas operárias compravam carros

como os dos advogados, os empre-

gados e empregadas da hotelaria

iam de férias todos os Veraos, o

professorado e o pessoal sanitário

queria viver em "chalés adosados",

o funcionariado todo vestia de

marca, punha implantes dentais e

combatia o passar do tempo a base

de botox e, evidentemente, toda a

gente tinha telelisom de plasma,

telemóveis com "blue tood” e

GPS e videoconsolas de última

geraçom... ultrapassamos os limi-

tes do consumismo irracional a

que nos animavam e agora – assi-

nalam os  contertúlios – temos

que pagar as conseqüências da

nossa estupidez. Nom falha o

capitalismo, dim-nos, falham as

pessoas. O problema nom é a

liberdade de mercado, senom a

nossa "libertinagem" de consumo. 

Assumimos a culpa e aceitamos

o castigo. Apertamos o cinto para

chegar a fim de mês e pagar o cré-

dito do todo-o-terreno ou a hipo-

teca da casa da qual já nom pode-

mos sair por falta de dinheiro para

ir ao cinema ou tomar um café. E

entretanto lamentamos ter actua-

do partindo de um economismo

péssimo, esquecendo-nos de

pedir a bancos, financeiras, cons-

trutoras, automobilísticas... a

conta de resultados destes dez

últimos anos. A fim de contas, que

direito temos nós a sabermos

aonde fôrom esses benefícios

todos? Nós, que tam mal adminis-

tramos a nossa pequena, domésti-

ca economia, como havemos agora

de acusar a quem assume às suas

costas quantias que nos mareiam

só a pensá-las. 

E o pior é que tenhem razom.

Fomos nós a sustentar esta maqui-

naria durante anos: com o nosso

trabalho, com o nosso consumo, e

com o nosso silêncio e passivida-

de. Agora também, continuamos

sem fazer nada, permitindo que

aproveitem a conjuntura para aba-

ratar o despedimento, para reali-

zar regulaçons, para garantir o

ganho dos bancos com dinheiro

que já nom irá para o bem-estar

social nem para ajuda ao desen-

volvimento. Perdemos a oportuni-

dade de sair para a rua a fazer cair

novos muros, se calhar porque

preferimos ficar na casa, olhando

na televisom como evoluciona o

fundo de pensons em que deposi-

tamos os cartinhos para a nossa vel-

hice desde o dia que renunciamos

a pelejar polo direito a umha pen-

som pública, universal e digna.

Entre todas as pessoas, permiti-

mos o desafiuçamento dos

Estados, agora só nos fica rezar

enquanto observamos a evoluçom

dos parqués.

Umha saudaçom especial para a
Giana e o Ugio, que hoje, por fim,
poderám ler o 'Novas' em liberdade.

S
eis anos depois da grande maré negra, as

responsabilidades continuam diluídas e

irresolvidas. A falta de vontade política

impede penalizar severamente os autores do

delito. Enquanto a Audiência Nacional espan-

hola se ateiga de causas penais de natureza

política, as responsabilidades do Prestige dilu-

cidam-se lentamente num pequeno tribunal da

Costa Morte. Junto ao desinteresse dos que

mandam, a própria natureza da desfeita fai difí-

cil avançar: as tragédias do nosso tempo desen-

volvem-se num longuíssimo elo de responsabili-

dades compartilhadas, numha engrenagem cria-

da por criminais, alimentada por cúmplices

espargidos polo globo, e tremendamente fun-

cional graças à colaboraçom ignorante ou passi-

va de grandes multitudes. A economia do

petróleo, grande modelo deste funcionamen-

to, mantém-se pola dependência diária da

motorizaçom massiva e do consumo compulsi-

vo. Por isso nom deveria surprender ninguém

que o tránsito de matérias tóxicas diante das

nossas costas continue a aumentar progressiva-

mente desde 2002. 

Noutras coordenadas, a desfeita do Prestige

também mudou comportamentos sociais. A imen-

sa mobilizaçom popular foi por água abaixo graças

à vontade espúria de parte dos participantes e de

todos os dirigentes. Como aconteceu noutras lui-

tas prometedoras do nosso tempo, o que estava

em jogo era a renovaçom tranquila das elites polí-

ticas e os coros intelectuais, que nom o debate de

grandes questons de calado. Os directores de

orquestra utilizárom a gente como massa de

manobra, para se retirarem tranquilos aos postos

de gestom. Ora, se quadra nom contárom com

novos elementos que irrompêrom no cenário:

umha consciência ambiental cada vez mais incisi-

va, e o esgotamento final de um modelo produti-

vo. Achegamo-nos ao conhecido "topo do petró-

leo" e todo o prédio ameaça com ruir. Mover-se vai

ser questom de urgência porque, ao contrário que

há décadas, a passividade já nom garante a nin-

guém um refúgio sossegado. 

SEIS ANOS DEPOIS

FRANJO PADIM

A crise cotiza
em bolsa
BEGONHA CAAMANHO 

“O SISTEMA VAI SAIR REFORÇADO DESTA
‘CRISE’. NOM FALHA O CAPITALISMO, DIM-NOS,

FALHAM AS PESSOAS. O PROBLEMA NOM É A
LIBERDADE DE MERCADO, SENOM A NOSSA

‘LIBERTINAGEM’ DE CONSUMO”
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Independentistas saem em liberdade
Fiscalia da Audiência Nacional e acusaçom policial tentárom implicar
a AMI no julgamento contra Giana Gomes e Ugio Caamanho

Depois de umha vista oral de dous

dias, o juiz da secçom quarta da

Audiência Nacional condenava

Ugio Caamanho a quatro anos e

nove meses de prisom, e a Giana

Gomes a três anos. Ambos eram

responsabilizados por “danos

terroristas” e “utilizaçom ilegíti-

ma de veículo a motor”; a Ugio

Caamanho foi-lhe imputada ade-

mais a falsificaçom de documen-

tos, por exibir umha carta de con-

duçom que nom se correspondia

com os seus dados pessoais. Após

umha brilhante actuaçom dos

advogados defensores, Guillerme

Presa e Endika Zulueta, a própria

fiscal reconheceu a possibilidade

de rebaixar a petiçom. Assim,

Blanca Rodríguez admitiu a con-

denaçom por “danos terroristas”

(e nom por “estragos”, como pedia

inicialmente), o que reduzia os

anos de prisom em mais de umha

década.

Militantes na rua

Desta maneira, Giana Gomes

abandonava o centro penitenciá-

rio de Soto del Real depois de ter

cumprido mais tempo de cadeia

do que estipulava a pena; Ugio

Caamanho abandonava Valdemoro

após o recurso apresentado polo

seu advogado contra a pena. Ao ter

cumprido mais de metade da

pena, tem direito à liberdade pro-

visória enquanto o Tribunal

Supremo nom ditamine sobre o

seu caso. Se a pena ficasse invariá-

vel, restariam-lhe por cumprir um

ano e nove meses de cadeia (nos

quais se incluem os três meses de

castigo por tentativa de fuga da

prisom de Cáceres).

Beligeráncia policial

e justiça política

Além de julgar a sabotagem em

questom, Blanca Rodríguez ten-

tou umha e outra vez incidir na

militáncia política de ambos os

acusados. Perguntou pola sua rela-

çom com a AMI e inquiriu sobre

as suas opinions, como quando

perguntou a Giana Gomes “que

pensa sobre a violência com fins

políticos”. Aliás, sem atrever-se a

qualificar a organizaçom juvenil

como “terrorista”, chegou a afir-

mar que se tratava de um colecti-

vo que “promove a violência para

a consecuçom dos seus fins”.

Mais notória ainda foi a partici-

paçom de números policiais, que

comparecêrom a depor como tes-

temunhas protegidas. Um dos

agentes responsabilizou a AMI

polas sabotagens acontecidas em

várias celebraçons do Dia da

Pátria, dizendo mesmo que a

organizaçom tinha deixado sem

luz toda Compostela ao atacar

umha subestaçom em 2003. Os

membros da Guarda Civil apon-

tárom ainda numha linha mais

política. Um dos agentes encarre-

gados da repressom do indepen-

dentismo tivo que ser calado

várias vezes polo juiz, por “tratar

aspectos que nom estavam a ser

julgados” em tom mui exaltado.

Curiosamente, vários deles mani-

festárom nom saber que a “opera-

çom Castinheiras” tinha sido

arquivada.

Maria Bagaria, absolvida

Um dia depois do julgamento rea-

lizou-se umha vista oral contra

Maria Bagaria, acusada de colocar

bombas incendiárias nas obras da

minicentral da Merca. A Fiscalia

solicitava três anos de prisom,

enquanto o advogado Guillerme

Presa solicitou a livre absolviçom.

A sentença foi tornada pública

dias depois e Maria Bagaria ficou

absolvida.

Falta de doutrina mediática

Umha outra nota dominante do

processo judicial foi a relativa

heterogeneidade no tratamento

mediático dos factos, longe da

unánime linha de confusom e

manipulaçom que reina nestes

casos. A imprensa empresarial foi

prudente no tratamento e, ainda

que editorializou em favor de

penas “mais duras”, fijo-o sem

grande visceralismo. Também os

opinadores profissionais mantivé-

rom um silêncio inabitual, o que

provaria que ainda falta umha dou-

trina forte que feche fileiras no

tratamento do independentismo.

Solidariedade intensa

Ceivar lançou umha campanha

ambiciosa de denúncia do tribu-

nal de excepçom, pondo de novo

em relevo a violaçom de direitos

dos militantes galegos em três

anos de dispersom. O organismo

valorizou mui positivamente a res-

posta da base social, que se reflec-

tiu numha campanha de três

semanas, e no deslocamento de

umha centena de pessoas solidá-

rias a Madrid. Na capital espanho-

la, foi notável a implicaçom de sec-

tores da esquerda, agrupados ao

redor de centros sociais e meios

comunitários.

Como 'colofom', o organismo

convocou um recebimento dos ex-

presos na Praça do Toural de

Compostela no sábado 22 de

Novembro.

REDACÇOM / No dia 6 de

Novem-bro a CIG convocou

umha jornada de luita no sector

metal afectado polo convénio

provincial. A mobilizaçom levou

mais de 7.000 trabalhadores à

greve e a mobilizar-se polo cen-

tro de Vigo mostrando a sua soli-

dariedade com quatro trabalha-

dores do naval para os quais a

Fiscalia solicitava quatro anos

de cárcere pola sua participa-

çom na greve de 2007 em que se

exigia o cumprimento do convé-

nio. Paralisaçom generalizada e

marchas mui numerosas visibili-

zárom o apoio do sector a estes

operários, e a luita que estám

dispostos a dar contra a repres-

som sindical. 

Desde as sete da manhá os tra-

balhadores começárom a encon-

trar-se às portas dos seus respec-

tivos centros de trabalho para ini-

ciarem a jornada de solidariedade

e organizarem os grupos de

piquetes. Às nove e meia da

manhá, os diferentes piquetes

encontravam-se na praça do

Concelho, de onde partiam

numha marcha. 

Assim, às dez da manhá, este

grupo de trabalhadores do metal

chegou numha grande manifesta-

çom às instalaçons dos Tribunais

de Justiça, para mostrar a sua soli-

dariedade com os quatro trabal-

hadores a poucos metros de onde

estava a começar nesses momen-

tos o julgamento. 

“Nom som quatro, somos todos”

Lemas como "nom som delin-

qüentes, que som trabalhado-

res" ou "nom som quatro, que

somos todos", ouvírom-se

enquanto se aguardava à solu-

çom deste julgamento. 

A vista oral tivo que ser sus-

pensa por umha questom técni-

ca, ao mudar de defesa um dos

trabalhadores processados e vol-

tará a realizar-se a 5 de Fevereiro. 

Desde os tribunais continuá-

rom as marchas pola cidade, que

finalizárom na praça do

Concelho, onde se deu leitura a

um manifesto em que se assina-

lava que “daqueles incidentes

polos quais os querem julgar,

todas as pessoas que estamos

aqui fazemo-nos responsáveis.

Esta expressom de dignidade

solidária vai manter-se sempre

para cobrir qualquer repercus-

som que se poda derivar deste

julgamento”.  

Solidariedade
anti-repressiva
com os ‘quatro
do naval’ de Vigo

REDACÇOM / Nos dias 3 e 4 de Novembro, militantes galegos volta-

vam a sentar-se no banco dos acusados da Audiência Nacional, cator-

ze anos depois dos últimos julgamentos contra independentistas em

Madrid. O julgamento finalizou com penas mais reduzidas das que se

aguardavam, e permitiu conhecer como enfrenta o Estado a sua

acçom anti-independentista.
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10.10.2008

Primeiras concentraçons dos tra-

balhadores de Faurecia e Talleres

Antolín polos despedimentos nas

empresas auxiliares da Citroën

em Vigo.

11.10.2008

Empresa Contenedores de La

Coruña SL admite que realiza

despejos de águas residuais indus-

triais e fecais em Nostiám

(Corunha).

12.10.2008

Recenseamento da frota pesquei-

ra galega recolhe menos de 5.000

embarcaçons, com descenso de

39% desde 2000.

13.10.2008

Galicia Bilingüe acusa a Mesa

pola Normalizaçom Lingüística

de manter listas negras de

comerciantes e remeter cartas

ameaçantes.

14.10.2008

Morre atropelado um operário

que pintava a estrada AC-400 em

Maçaricos.

15.10.2008

Segundo dados da Federaçom de

Associaçons das Mulheres Rurais,

duas em cada três galegas que tra-

balham numha exploraçom agrária

nom quotizam na Segurança

Social.

16.10.2008

Pena de dous anos de prisom para

os acusados de queimar em 2005

o carro do  vereador do BNG em

Nigrám David Giraldez, colabora-

dores do PP na vila.

17.10.2008

Cámara Municipal de Junqueira de

Ambia derruba muro do S. XVI decla-

rado Bem de Interesse Cultural.

CRONOLOGIA
“Sinto admiraçom pola capacidade de resposta
e mobilizaçom perante as diferentes agressons
que o Estado lança contra o independentismo”

Que pensas que tentava o

Estado com a detençom de

pessoas como vós, activistas

solidários com as presas e pre-

sos políticos? Conseguiu-no?

Através do auto de prisom que

nos condenava, observamos

basicamente duas cousas: a

necessidade de criminalizar o

movimento de solidariedade e

dar um salto qualitativo a nível

repressivo. Penso ademais que o

que procuravam nom o conse-

guírom de forma algumha; de

facto, acho que ficariam contra-

riados e surpreendidos com a

resposta dada nas horas e dias

posteriores às detençons.

Qual é a situaçom actual do

colectivo de presos e presas

antifascistas?

Actualmente, o colectivo de pre-

sos de PCE (r), GRAPO e do SRI

é formado por 60 pessoas; isto fai

com que, ao serem poucos, a dis-

persom se torne umha arma

duplamente efectiva, já que nen-

gum deles quadra em cárceres em

que haja um companheiro ou com-

panheira. Isto torna ainda mais

difícil que haja umha organizaçom

dentro das prisons para dar respos-

ta a esta situaçom. Porém, desde

há umhas semanas, estám-se reali-

zar greves de fome semanais em

prisons de todo o Estado para pro-

testar polas diferentes medidas

repressivas levadas a cabo nos últi-

mos anos (Lei de partidos, disper-

som, Lei antiterrorista...).

Um bom número destes

presos e presas som galegas.

Que pensas que pudo ter

influído neste factor?

Isto deve-se, penso eu, a circuns-

táncias históricas concretas.

Durante os anos 70, um grupo de

cindidos do PCE liderados por

Abelardo Collazo toma um grande

protagonismo durante as greves e

mobilizaçons operárias da época, e

todo isto deixa um pouso.

A tua detençom gerou na

Corunha umha importante e

rápida resposta; como a valorizas?

Eu fiquei bastante abraiado;

porém, compreendo-o, já que

sou umha pessoa bastante con-

hecida devido ao meu bar.

Sempre é bonito sentir um

pouco de calor, mas o realmente

importante dessas mobiliza-

çons é que deixem um prece-

dente solidário e um pouso de

unidade para enfrentar diversos

conflitos: sem ir mais longe, o

julgamento-farsa aberto contra

os independentistas Ugio

Caamanho e Giana Rodrigues

[a entrevista foi realizada antes

de se conhecer a sentença].

O movimento independentista

também fijo parte dessa resposta

contra o teu encarceramento;

como valorizas a sua actividade

neste campo?

Sinceramente, sinto inveja e à

vez admiraçom: é impresionante

a sua capacidade de resposta e

mobilizaçom perante as diferen-

tes agressons que o Estado lança

contra ele. O realmente positivo

da sua actuaçom durante o pro-

cesso aberto contra mim é que o

Estado e os meios levárom umha

boa surpresa, já que pensavam

que antigas feridas continuavam

abertas é que a resposta seria

fraca.

Na actualidade, dous irmaos

teus, o Paco e o Suso (presos do

PCE(r) e GRAPO respectiva-

mente), continuam presos a

centenas de quilómetros da casa.

Qual é a sua situaçom?

Nom encontro palavras para a

definir, é terrível. O Paco,

entre as suas diversas conde-

naçons, soma mais de 20 anos

na prisom. Na actualidade,

leva um ano na cadeia de

Villanubla (Valhadolid) e con-

tinua em primeiro grau. Mal

lhe deixam sair ao pátio e

desde que está dentro nom lhe

dérom nem umha só das cartas

que se lhe enviárom. O Suso

está em Badajoz. Entrou para

cumprir umha pena de 18 anos

em 1990 e quando levava 17

anos e 11 meses chegou-lhe

umha notificaçom dizendo que

deveria ficar na prisom 12 anos

mais. Apesar de todo, o seu

ánimo é bom, som mui fortes.

Carlos Cela Seoane, ex-preso antifascista corunhês

DANIEL CAO / O militante solidário com os presos e presas

políticas Carlos Cela Seoane, preso durante dez meses, foi

posto em liberdade sob fiança no passado dia 24 de Outubro.

Sem que o Estado pudesse conseguir nengum tipo de prova

incriminatória que o pudesse manter em prisom e depois de

que saíssem para a rua os outros detidos junto a ele no 23 de

Janeiro, retoma o activismo na rua à espera de que os seus

dous irmaos, Paco e Suso, podam também voltar a fazê-lo.

Carlos Cela fala para o NOVAS DA GALIZA.

Carlos Cela, já livre, na cidade da Corunha
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18.10.2008

Começa o VII Encontro Interna-

cional da Marcha Mundial das

Mulheres em Vigo.

19.10.2008

Uns centos de pessoas manifes-

tam-se na Corunha contra a nor-

malizaçom lingüística, com pala-

vras de ordem como “La Coruña,

se dice así” ou “Gallego es fracaso

escolar”

20.10.2008

Dous trabalhadores portugueses

mortos e sete feridos numha coli-

som na A-52 perto de Verim,

quando se dirigiam para o seu

lugar de trabalho.

21.10.2008

CIG acusa Adolfo Domínguez de

chantagear os operários com des-

pedimentos se nom aceitam a

congelaçom salarial.

22.10.2008

Quintana justifica o apoio do

BNG ao orçamento estatal dizen-

do que "está em consonáncia com

o carácter dos galegos, que nom é

para guerras nem para confusons”

23.10.2008

Começam em Cúrtis as jornadas

de homenagem a Benigno

Andrade Garcia, o Foucelhas, no

centenário do seu nascimento.

24.10.2008

Carlos Cela, militante galego do

Socorro Vermelho Internacional,

sai em liberdade sob fiança após

dez meses de cárcere sem julga-

mento.

25.10.2008

Antifascista ferido de faca por

defender um moço marroquino

agredido em Ponte Vedra.

26.10.2008

Marta López, ganadeira da Veiga,

escolhida melhor granjeira da

Europa em Crémona (Itália),

sendo a primeira mulher que

recebe o prémio.

27.10.2008

Vizinhança de Chapela cria asso-

ciaçom para se opor à ampliaçom

da AP-9

Carga policial numha
mobilizaçom estudantil
contra o processo de
Bolonha em Lugo

Greve da limpeza cresce em intensidade
frente ao estancamento do patronato 
REDACÇOM / As trabalhadoras

e trabalhadores da limpeza da

província de Ponte Vedra man-

tenhem umha intensa greve

desde o dia 17 que continuava

no fecho desta ediçom, sem

que o patronato mudasse a sua

atitude, recusando-se mesmo

a mater umha reuniom com

representantes das três cen-

trais sindicais maioritárias.

Depois de cinco dias consecu-

tivos de mobilizaçons e depois

de terem realizado umha para-

lisaçom no passado dia 6 de

Novembro, continuam a batal-

ha por conseguirem melhorias

salariais -cada trabalhadora

recebe 753 euros mensais em

média- e de igualdade, já que

as mulheres som ampla maio-

ria num sector em que se

estám a produzir cortes nos

direitos laborais com o pretex-

to da crise.

A greve, que secunda já 90%

do pessoal laboral do sector,

destacou-se pola combativida-

de dos agentes sindicais e tam-

bém pola forte presença poli-

cial, que provocou a evacuaçom

em ambuláncia de duas mulhe-

res em Vigo e também feridas

num polícia espanhol quando

umhas 300 pessoas tentavam

ocupar o edifício principal da

Junta. Nesta cidade as mani-

festantes realizárom cortes de

tránsito, ocupárom lugares

emblemáticos como a sede da

Confederaçom de Empre-

sários, e figérom-se sentir em

prédios da Universidade de

Vigo, o aeroporto de Peinador,

e os centros comerciais

Camélias e Grande Via, entre

outros espaços. Na cidade de

Ponte Vedra estivérom presen-

tes na ENCE, na faculdade de

Belas Artes, no centro comer-

cial A Barca, em edifícios da

Deputaçom e ocupárom a

Cámara de Comércio. Ainda,

estám a estender a actividade

dos piquetes a cidades limítro-

fes como Sam Genjo.

Os sindicatos pretendem o

cumprimento do pré-acordo

alcançado antes das mobiliza-

çons de forma imediata para

melhorar o convénio colectivo,

enquanto as principais empre-

sas afectadas começam a mos-

trar divisom perante a necessi-

dade de sentar-se a negociar.

No dia do fecho desta ediçom

mantinham umha reuniom

com a Conselharia de Trabalho.

REDACÇOM / Mais de cem

pessoas secundárom a convoca-

tória de manifestaçom da orga-

nizaçom estudantil Agir em

Lugo a 19 de Novembro, em

protesto contra o processo de

Bolonha, que prevê a reforma

da universidade pública, enca-

minhando-a para a sua paulati-

na privatizaçom. A marcha diri-

giu-se desde Intercentros até a

Delegaçom do Governo espan-

hol, onde um grupo de estu-

dantes pretendiam encadear-

se, momento no qual se iniciou

umha carga policial sem aviso

prévio que provocou contu-

sons em vários estudantes. Um

deles foi retido durante meia

hora com o pretexto de nom

levar consigo o bilhete de

identidade.

Em solidariedade com o

estudante, um grupo de 30

pessoas realizou umha senta-

da à entrada do prédio onde

finalizara o acto, enquanto

outro grupo se dirigiu à

esquadra policial.

Agir denunciou a “agressivi-

dade animal das forças de

repressom” e anunciou que os

estudantes nom vam ser frea-

dos pola “sua violência”.

Assinalam que, polo contrário,

lhes dará “mais força e mais

argumentos para continuar a

luita” com a única arma de que

disponhem: a “autoorganiza-

çom estudantil”.

Começa 'Foro Social
Galego' à procura de
alternativas colectivas
ao neoliberalismo
REDACÇOM / Com a legenda

'Pensar e construir alternativas

desde a Galiza' o 'Foro Social

Galego' desenvolverá-se em

Compostela entre os dias 5 e 7

de Dezembro em diferentes

instalaçons do Campus Norte

da Universidade. O evento é o

primeiro destas características

a ter lugar na Galiza e reúne

mais de umha centena de

colectivos sociais e pessoas a

título individual.

Terám lugar doze actividades

específicas organizadas por 32

movimentos sociais e dous ple-

nários de debate, sobre a lusofo-

nia e sobre as perspectivas do

altermundismo, para além de

projecçons continuadas de

documentários de carácter

social, apresentaçons públicas

de colectivos, iniciativas e cam-

panhas e umha programaçom

cultural paralela com concertos,

teatro, circo e obradoiros, entre

outras actividades.

Terá também lugar umha

assembleia de movimentos

sociais e umha barraca dedicada

à presença de colectivos, assim

como espaços comuns para jan-

tar e outros de carácter lúdico.

A organizaçom ampliou o

prazo para a inscriçom de colec-

tivos até 30 de Novembro. As

condiçons para participar e o

programa completo pode con-

sultar-se no web

www.forosocialgalego.org.
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28.10.2008

Governo de Vigo recua na “tole-

ráncia zero” contra os despejos

poluentes no Lagares e descarta

selados e sançons contra as

empresas contaminantes.

29.10.2008

Uniom Fenosa apresenta resulta-

dos de 899 milhons de euros de

benefício nos primeiros nove

meses de 2008.

30.10.2008

Marcelino Fernández Álvarez

morre ao cair quando trabalhava

para a empresa Andamios Estudio

R Cubiertas de Pizarra.

31.10.2008

Comité das Naçons Unidas para

os Direitos Humanos recomenda

ao governo espanhol derrogar a

Lei de Amnistia de 1977 para

poder julgar o franquismo.

1.11.2008

Fundaçom Artábria denuncia que

o vereador da EU em Ferrol

Miguel Reimúndez assinou o

manifesto de Galicia Bilingüe.

3.11.2008

Cámaras da Veiga, Castro Pol,

Tápia, Coanha, Franco e Návia

reclamarám a declaraçom de zona

catastrófica após as inundaçons

sofridas. 

4.11.2008

Mecánico da Mercedes morre em

Sam Cibrao das Vinhas esmagado

pola plataforma elevadora com

que trabalhava. Horas depois,

outro operário morria na Caniça

ao cair do andaime.

5.11.2008

Operário galego de 64 anos morto

num túnel da variante de Payares,

nas Astúrias.

6.11.2008

Afunda o palangreiro galego José

Almuíña. Quatro dos seus tripu-

lantes estám desaparecidos.

7.11.2008

Mexilhoeiros voltam a protestar

polo baixo preço com que expor-

tam o molusco produtores inde-

pendentes.

ENCE ameaça ficar em Louriçám se a Junta
nom lhe outorgar a concessom eólica 
REDACÇOM / O presidente da

ENCE, Juan Luis Arregui,

assegurou que continuará na

ria de Ponte Vedra por dez anos

mais e que, em 2015, luitaria

por estender a licença por mais

três décadas se Indústria nom

aprovasse em Dezembro a con-

cessom eólica à qual está a

optar. Realizou estas declara-

çons perante representantes

dos trabalhadores, conforme

indicou à imprensa o presiden-

te do comité Nicolás

Fernández, semanas antes de

se tornar pública a decisom da

Conselharia que preside

Fernando Blanco.

A indústria da celulose aliou-

se para o concurso eólico com o

ex-presidente da Fadesa,

Manuel Jove; o dono de San

José, Jacinto Rey, e o industrial

e irmao do ex-presidente da

Cámara Municipal de

Ortigueira Epifánio Campo no

mês de Junho. Dá-se a circuns-

táncia de que estes dous últi-

mos mantenhem relaçons flui-

das com Anxo Quintana, de

maneira que sectores consulta-

dos situam este grupo como

um dos melhores posicionados

para obter boa parte da distri-

buiçom do negócio do vento.

A respeito do Plano Sectorial

Eólico de Indústria, a ADEGA

emitiu um comunicado em

que denuncia que foi elabora-

do “sem tomar em considera-

çom as repercussons ambien-

tais, socioeconómicas e territo-

riais que pode produzir”, e

mesmo “sem ter avaliado pre-

viamente a capacidade do

território para assumir a carga

dos novos parques e infraestru-

turas associadas”.

Galiza Nom Se Vende ocupa seis sedes
públicas no aniversário do Prestige
REDACÇOM / Activistas da rede

Galiza Nom Se Vende irrompê-

rom em seis edifícios adminis-

trativos a 13 de Setembro, sexto

aniversário do afundamento do

Prestige, para denunciarem os

ataques ao ambiente de hoje,

que interpretam como “um

navio que navega polas águas

dos mercados capitalistas até as

conselharias da Junta”. As sedes

das cámaras municipais de

Ferrol, Riba d'Ávia e Mugardos,

um edifício administrativo da

Junta em Vigo e outro na

Corunha e as instalaçons da

Conselharia do Meio Ambiente

em Compostela fôrom os objec-

tivos das pessoas voluntárias,

que permanecêrom durante

várias horas no interior destes

prédios mostrando faixas com a

legenda “Governe quem

Governar, Galiza nom se

Vende”, a palavra de ordem

central que escolheu este movi-

mento social para centrar as

suas reivindicaçons.

No encerramento de Vigo, a

rede denunciou a actuaçom vio-

lenta da polícia espanhola, que

identificou todos os presentes e

rachou a faixa do colectivo,

impedindo-os de apresentarem

o escrito que tinham previsto

entregar no registo da Junta.

Consideram a comemoraçom

institucional do sinistro do

petroleiro um “ritual cínico” que

“bota a vista atrás para continuar

a tirar proveito daquela tragédia

à qual nom se deveria chamar

acidente”. No manifesto torna-

do público nesta data assinalam

que os gravíssimos efeitos do

Prestige nom som menores que

“os que cabe aguardar das políti-

cas continuístas que continuam

a vender o País a interesses obs-

curos”, provocando que a Galiza

perda de maneira irreversível “a

sua idiossincrasia e se afinque

nunhas práticas (...) que nada

tenhem a ver com as necessida-

des do País e das suas gentes”.

Exigem mudanças imediatas

que situem a “sustentabilidade

ecológica e a justiça social no

centro das políticas”, situando as

pessoas por cima dos interesses

lucrativos, avanços na procura de

umha democracia participativa e

a superaçom do actual sistema

económico.

REDACÇOM / O centro social

ponte-vedrês da Revira come-

mora a inícios de Dezembro os

actos do seu quinto aniversá-

rio como “projecto colectivo ao

serviço do movimento popular

da comarca de Ponte Vedra”.

No dia 5 inauguram a exposi-

çom “V anos” em que exporám

um resumo das actividades

desenvolvidas ao longo da sua

trajectória. Continuarám a jor-

nada com umha conferência a

cargo do cônsul da Venezuela,

Pedro Ugueto, e de Xavier

Moreda, coordenador da

Associaçom Galega de

Amizade com a Revoluçom

Bolivariana, como antessala da

ceia de aniversário.

Para o dia 6 preparam um

concerto “Contra a Cons-

tituiçom espanhola” que con-

tará com a presença do grupo

de música tradicional

Lincorne.

REDACÇOM / No passado dia 7

de Novembro a associaçom cul-

tural Alto Minho realizou a

festa de despedida do seu cen-

tro social, um dos pioneiros

deste movimento na Galiza,

que levava dinamizando o acti-

vismo luguês desde o 25 de

Abril de 2001. A histórica asso-

ciaçom reintegracionista, com

mais de 15 anos de vida, conti-

nuará a actividade cultural na

rua e através do  blogue

www.altominho.org, onde dis-

ponibilizam o seu número de

conta.

Por sua vez, a Casa Encantada

acaba de abandonar o seu local

da rua de Betanços e neste

momento está à procura de um

novo espaço em que desenvol-

ver o seu trabalho e acolher os

seus colectivos. No entanto, a

Rádio Kalimera já se instalou no

Centro Social do Pichel para

continuar a sua emissom.

Quinto aniversário do Centro
Social Revira em Ponte Vedra

Alto Minho fecha as portas e a
Casa Encantada muda de espaço
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“Em Portugal nom chega a existir, como em
Espanha, a possibilidade legal de haver 8 dias de
incomunicaçom, mas existem casos de tortura”

Qual o estado das cadeias em rela-

çom aos direitos elementares das

pessoas presas na Europa? 

Acontecem coisas mui diversifi-

cadas. Por exemplo, em Portugal

verifica-se umha reduçom do

número de presos, ao contrário

de Espanha, onde existe um

grande aumento exponencial.

Estám-se a produzir greves em

cárceres de vários países: em

Portugal houvo umha há algum-

has semanas em relaçom com os

regimes penais mais duros. É

umha situaçom difícil de conhe-

cer globalmente, mas o que se

pode dizer é que a preocupaçom

polos direitos elementares dos

presos tem sido desleixada nos

últimos anos. Para explicar isto,

talvez seja importante conhecer

o que acontece nos EUA, com

prisons tecnologicamente muito

avançadas para controlar os pre-

sos, com potentes sindicatos de

guardas prisionais interessados

em que haja mais encarcerados e

com prisons privatizadas, haven-

do um grande negócio à volta

disto. Este é o ambiente geral. 

Falas dos 'regimes mais duros' das pri-

sons de Portugal. No Estado espan-

hol som conhecidos como 'FIES'... 

Em Portugal nom tenhem nome

(é algo ainda mais secreto do que

os FIES), porque nom é permiti-

do um regime de segurança espe-

cial, como suponho que tampou-

co em Espanha; simplesmente,

ele existe à margem das leis. Os

conflitos actuais tenhem origem

precisamente na dificuldade que

os serviços prisionais tenhem

para explicar às pessoas presas

que estám nesta situaçom, a

razom de o estarem, ao nom ter

base legal nengumha. 

As prisons extremamente isoladas

podem influir no comportamento

das pessoas? 

Chama-se tortura branca, téc-

nicas de arquitecturas e de des-

enho das celas de isolamento

que provocam efeitos psicoló-

gicos mui fortes e a compreen-

som da impossibilidade de

qualquer tipo de reacçom por

parte da pessoa presa.  

A sociedade que está fora nom

quer ver...  

Há um mecanismo de autodefesa

das sociedades desde sempre:

entregamos ao Estado a capacida-

de de gerir a nossa segurança; nom

queremos saber disso. Ora bem,

por outro lado, as prisons som

mecanismos de alimentaçom do

poder. O Estado alimenta-se desse

poder arbitrário, usado depois con-

tra a própria legalidade, nomeada-

mente para fins políticos. Nom

estou a dizer que a responsabili-

dade popular nom exista, mas é

muito difícil a discussom política

deste assunto, porque umha das

característica da sociedade moder-

na em que vivemos é fingir que a

violência nom existe. É fictício,

mas, como construçom ideológica,

é forte. 

É conhecida na Europa a existên-

cia de delitos de opiniom e tortu-

ras no Estado espanhol? 

Eu acho que nom é conhecida.

Lembro-me de ter ficado

impressionado há uns anos em

Barcelona numha conferência

em que foi mostrado o problema

da tortura, com pessoas tortura-

das a contar as suas experiências.

Já havia um relatório da ONU

sobre a tortura em Espanha e

portanto eu, activista neste

campo, nom tinha razons para

nom conhecer isso, mas nom

conhecia, porque o conhecimen-

to é muito difícil de adquirir,

nom basta ouvir nem saber, é

preciso sentir. Portanto, pola

própria experiência, compreen-

do que os jornalistas evitem tra-

tar disso, porque conhecer estes

casos obrigaria-os a reagir. 

Existe tortura em Portugal? 

Nom chega a existir, como em

Espanha, a possibilidade legal de

haver 8 dias de incomunicaçom,

mas existem casos de tortura que

o Ministério público oculta, fazen-

do calar denúncias quando se pro-

duzem.  

A toxicodependência será um entra-

ve para a denúncia das torturas? 

Nom é só a toxicodependência. É

difícil de acreditar, mas em

Portugal há à volta de 10% de pes-

soas que nom conseguem ler nada

António Pedro Dores , membro da Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento

RAIMUNDO SERANTES / O sociólogo português António Pedro

Dores é membro da Associação contra a Exclusão pelo

Desenvolvimento, que gere o Observatório das Prisões portugue-

sas, e tem realizado e coordenado diferentes trabalhos sobre os cár-

ceres em Portugal e na Europa. Novas da Galiza aproveitou umha

recente visita à Corunha para falar com ele.   

“As prisons som mecanismos de alimentaçom do poder. O Estado
alimenta-se desse poder arbitrário, usado depois contra a própria

legalidade, nomeadamente para fins políticos”

DUARTE FERRÍN / A República

Democrática do Congo é um país

muito rico em recursos mineiros

como ouro, diamantes, cobre, cobal-

to, uránio, estanho e outros mine-

rais como o coltám, imprescindível

para a fabricaçom de telemóveis,

computadores portáteis ou naves

espaciais. O coltám é escasso,

encontrando-se as maiores reservas

na República Democrática do

Congo. Estes minerais saem do

país, via Ruanda, e acabam nas maos

das multinacionais de Ocidente.

A guerra que está a sofrer esta

república provocou, desde há dez

anos, mais de cinco milhons de pes-

soas mortas, das quais umhas quatro

milhons fôrom assassinadas entre

1998 e 2003, ano em que se conse-

guiu assinar um acordo de paz polo

qual os exércitos internacionais se

retirárom, continuando presentes

em forma de milícias, ainda que

reduzindo a intensidade. Desde

finais de Agosto, a violência desen-

cadeou-se de novo no Leste do país.

Os meios apresentam o proble-

ma como umha guerra tribal, entre

“hutus” e “tutsis”, silenciando ou

mentindo sobre as verdadeiras cau-

sas do conflito, que som o espólio

por parte das multinacionais euro-

peias e americanas das riquezas

mineiras.

Nesta guerra selvagem, num

bando encontra-se o governo da

República Democrática do Congo

eleito nas urnas, com Joseph Kabila

como presidente, que tem como

objectivo pôr a economia do Congo

ao serviço do povo, para acabar com

a miséria da sua gente e as violaçons

dos direitos humanos que sofrem.

Assim, em finais de 2007, assinou

acordos com a China que provocá-

rom duras críticas e ameaças por

parte de Ocidente e um recrudesci-

mento desta guerra.

No outro bando encontra-se o

Ruanda, ditadura dirigida por Paul

Kagame, que pretende anexar a

regiom mais rica da República

Democrática do Congo e que

defende os interesses dos Estados

Unidos da América, Reino Unido,

Bélgica, França e Holanda, finan-

ciando e dando apoio armado aos

mercenários liderados por

Laurent Nkunda, para desgastar

o governo congolês. Estes merce-

nários também tenhem o apoio

das multinacionais presentes no

país, fornecendo armas e soldados

remunerados. 

Neste momento, o Ruanda

explora as minas de que se apode-

rárom ilegalmente durante a gue-

rra. Como o governo de Kabila nom

rescindiu os contratos com a

China, apesar das pressons de

Ocidente, nos últimos dias de

Agosto as milícias de Nkunda ini-

ciárom umha atroz ofensiva à con-

quista da rica província de Kivu. Os

combates fôrom-se recrudescendo,

massacrando a populaçom civil.

Isto provocou o deslocamento de

umhas 250 mil pessoas da cidade

de Goma, fronteiriça com o

Ruanda, onde se continua a viver

um pesadelo de violência, assassi-

natos, violaçons, saques, insegu-

rança e violaçom permanente dos

direitos humanos.

Entretanto, a “missom de paz”

da ONU para a República

Democrática do Congo (a

MONUC, com 17.000 homens),

longe de proteger a populaçom,

está a apoiar abertamente o

Ruanda, tornando-se cúmplice de

umha situaçom em que se estám a

cometer crimes de guerra.

Existem provas e testemunhas

de que as tropas da ONU traficam

ilegalmente com ouro,  marfim e

minerais através da fronteira do

Ruanda; fornecem armas aos mer-

cenários de Nkunda, apoiando-os

directamente durante os comba-

tes; permitem a passagem da

fronteira aos soldados ruandeses,

que mesmo som deslocados nos

seus helicópteros e até recebem

uniformes da MONUC. Também

há denúncias por abusos sexuais

de capacetes azuis a meninhas

congolesas.

Perante todo isto, a populaçom

manifestou-se em massa, há dias,

contra os capacetes azuis, acusan-

do-os de apoiarem o inimigo e exi-

gindo que abandonem o território

congolês.

CAPACETES AZUIS CÚMPLICES DA INVASOM DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
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CENTROS SOCIAIS

Aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

Arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

Artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

LSO Atocha Alta 14
Monte Alto · Corunha

Atreu!
S. José · Corunha

Aturujo
Principal · Boiro

Baiuca Vermelha
Redondela · Ponte Areias

A Casa da Triga
P. Maior · Ponte Areias

A Cova dos Ratos
Romil · Vigo

A Esmorga
Telheira · Ourense

Faísca
Calvário · Vigo

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

A Formiga
Redondela

A Fouce de Ouro
Bertamiráns · Ames

O Fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

Henriqueta Outeiro
Quir. Palácios · Compostela

Espaço Aberto Ken Keirades
Perez Viondi, 9 · Estrada

Mádia Leva
Amor Meilám · Lugo

SRCD Palestina
Ril · Burela

O Pichel
Sta. Clara · Compostela

A Revira
Arc. Malvar · Ponte Vedra

A Revolta
Rua Real · Vigo

A Tiradoura
Reboredo · Cangas

ZÉLIA GARCIA / Conversamos

com Natividad López, econo-

mista da CIG, sobre a situaçom

laboral no nosso país. A salientar

que “de momento, as estatísti-

cas nom permitem afirmar em

termos estritamente numéricos

que a crise esteja a afectar mais

às mulheres do que aos homes”.

De facto, na Galiza há regista-

das mais mulheres ocupadas no

terceiro trimestre de 2008 do

que no ano passado, porque, de

momento, o emprego tem caído

mais na construçom, começan-

do agora na automoçom, que

som sectores mui masculiniza-

dos, “mas é apenas o início”, di a

economista.

Outro dos factores que deter-

mina o modo diverso em que a

crise está a afectar homens e

mulheres é o facto de estas ocu-

parem empregos temporários em

maior medida do que os homes.

Tenha-se em conta que a maioria

das pessoas despedidas som mul-

heres eventuais e com contratos

parciais, por horas.

Por se a crise financeira nom

bastasse, subírom ainda os pre-

ços dos produtos básicos, tais

como os alimentos e a habitaçom.

Ao consultarmos os índices de

pobreza, verificamos que esta

afecta mais às mulheres do que

aos homes, e é de temer que

umha suba nos preços nestes pro-

dutos básicos irá redundar direc-

tamente num empobrecimento

maior destas camadas sociais.

E, a acrescentar às ameaças

que pairam sobre a vida das

mulheres na presente situa-

çom, eis aí o recorte do pouco

que vai ficando do Estado do

Bem-estar, por causa da dimi-

nuiçom dos orçamentos.

Centrais sindicais detectárom,

aliás, um aumento dos despedi-

mentos abusivos nos últimos

dous meses, como ocorreu na

comarca de Vigo. Estes despedi-

mentos, devidos a situaçons de

gravidez, de pós-parto ou de

reduçom da jornada, resultam

nulos se denunciados nos tribu-

nais; contodo, dado que a maio-

ria dos casos se resolvem através

de indemnizaçons, o resultado é

que afastam as mulheres do mer-

cado de trabalho.

Situaçom distinta para as mulheres

O momento que estamos a viver

tem, no entanto, características

totalmente distintas a crises

anteriores. Por muitas razons, e

umha delas é que a mulher des-

empenha hoje um papel social

bem diferente ao que desem-

penhava 20 anos atrás. Tal como

sublinha Natividad López: “há

20 anos o número de famílias

onde as mulheres fossem cabe-

ças de família era insignificante.

Dantes, se ficavas desemprega-

da, o teu salário era concebido

como umha ajuda familiar. Logo,

nom tem a mesma repercussom

que tem hoje, quando há um

número cada vez maior de famí-

lias cuja cabeça é umha mulher”.

Assim, depende do trabalho

das organizaçons sociais e, nome-

adamente, das feministas, sub-

verter a actual crise económica e

convertê-la numha boa oportu-

nidade para repensar o modelo

de organizaçom social e transfor-

mar a situaçom de desigualdade

entre homes e mulheres. 

E quem concilia agora?

A conciliaçom e a promoçom da

igualdade tornárom-se temas da

actualidade nas empresas do

nosso país, depois da aprovaçom

da Lei Orgánica 3/2007 de 22 de

Março para a Igualdade Efectiva

de Mulheres e Homes. Esta lei

deixava muitas questons abertas

para serem desenvolvidas na

negociaçom colectiva, e ajudou a

que nas empresas se criasse um

ambiente propício, já que

mesmo a opiniom pública se

posicionava em prol destes

“novos direitos”. 

Devido ao endurecimento das

condiçons de trabalho, a conci-

liaçom foi relegada outravolta à

categoria dos temas de segundo

ou terceiro plano. Parece que se

pretenda confiná-la de novo ao

âmbito privado e que “cada

umha safe como puder”. De

facto, a Inspecçom do Trabalho e

outros organismos da

Administraçom em geral, que

deveriam prover pólo cumpri-

mento destes direitos, som cada

vez mais permissivos quanto à

sua vulneraçom. O que prima é o

“levar o melhor possível a crise”.

A crise económica e social tem graves
conseqüências para a vida das mulheres

Um recente relatório da Organizaçom Internacional do Trabalho (OIT) reiterava que, sem

bem, nunca tantas mulheres houvera no mercado laboral mundial, as trabalhadoras defron-

tam taxas de desemprego maiores e salários mais baixos. Elas representam 60% dos 550 mil-

hons de trabalhadores empobrecidos. No actual momento de crise, os despedimentos, o

aumento da jornada e a perda de poder aquisitivo som algumhas das conseqüências que as

mulheres galegas viverám com maior crueza do que os homens.

A MAIORIA DAS PESSOAS DESPEDIDAS SOM TRABALHADORAS EVENTUAIS E COM CONTRATOS PARCIAIS

REPORTAGEM

Os despedimentos devidos a situaçons de gravidez, de pós-parto ou de reduçom
da jornada resolvem-se com indemnizaçons e afastam as mulheres do trabalho

Falamos com Isabel Villalba,

Secretaria da Mulher do SLG, para-

conhecer mais acerca dumha reali-

dade invisível para muita gente, mas

que é parte fundamental do País: o

mundo rural e as mulheres que tra-

balham nele, e as suas condiçons pró-

prias neste momento económico.

A crise está afectar de maneira

especial às mulheres labregas?

Afecta em maior grau ou com maior

incidência aos colectivos mais vul-

neráveis. Este é o caso das labregas

galegas, que tenhem menos remu-

neraçom que os homes e vivem

num ámbito com menos serviços;

numha época em que ademais bai-

xam os rendimentos e sobem os

custos de produçom, afecta-lhe em

maior grau. Partem de situaçom de

dificuldade, sofrem de maneira

mais agressiva a crise actual.

Ante a comparativa entre mulhe-

res do rural ou das cidades, topamos

umha contrapartida. No rural há

umha espécie de colchom: o auto-

consumo das casas, que pode ser

agora um valor em positivo fronte à

gente que vive nas cidades.

Mas esta opçom na produçom de

alimentos tampouco garante facili-

dades claras. Sugere-se como solu-

çom que alguns alimentos baixem

preços, nom se fala de recortar mar-

ges comerciais, mas de se pagar

menos aos produtores/as. Nós, que

nom temos nada que ver nesta

crise, vamos pagá-la.

“As labregas
sofrem de
maneira mais
agressiva a crise”
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M
ovimentos cidadanistas e

os seus foros sociais  som

fórmulas  po l í t i cas  impor-

tadas, o mais das vezes da França

sob o  ava l  dumha marca  académi-

ca reconhecida ,  mas  esquecendo

as condiçons sociais  de aplicaçom

dumha teoria  polít ica estrangeira

à s  p róp r i a s  c a r ac te r í s t i c a s  da

Galiza.  Para começar,  trás  do cida-

danismo f r ancês  e s t á  umha

Revoluçom Francesa ,  que  estabe-

lece um estado moderno burguês,

que regula os direitos de tránsito

das mercadorias (das quais natureza
e pessoas som apenas apêndices), umha

tradiçom de luitas, discursos e conquis-

tas sociais cristalizadas sempre no seio

do Estado. Mas a Galiza nom tem essa

relaçom moderna com o Estado nem cons-

ciência da res publica, entre outras cousas

porque vivemos ainda numha relaçom de
Antigo Regime. Para o povo galego a rela-

çom com o Estado é umha relaçom de

força: um alheio a que nom se pode

reclamar nada por direito porque a expe-

riência lhe di que nunca lho dará a nom

ser baixo a forma de favor. 

Entom, qual é a razom desta hiperin-

flaçom de alter-espaços políticos pró-

prios de países de tradiçom estatalista?

A nível pessoal o cidadanismo pode fun-

cionar como um laboratório de alquimia

social onde se leva a cabo a reconversom

de capitais de pessoas que ficárom “des-

classadas” na política tradicional: veja-se

p. ex. o caso de Beiras. Umha superofer-

ta que nom responde a umha demanda

social real, quer dizer, um tipo de discur-

sos totalmente desvinculados da luita de

chao do dia-a-dia, explica-se polas possi-

bilidades de mobilidade social ou recon-

versom dos membros apostantes nelas. 

Umha olhada rápida polo site do

FSGal aviva algumhas suspeitas: partici-

pe preenchendo o “Formulário para ser

voluntária/o” ou adira o manifesto “cli-

cando aqui”. Participe no “Espaço de

Projecçons Audiovisuais, Espaço de

Comunicaçom, ou a Carpa de Movimentos
Sociais”. Vários pontos que acabam por

confluir na mesma direcçom: o que

Lipovetsky chama o após-dever, um

compromisso e um altruísmo que devém

indolor, a mesma moral secularizada que

remata transformada no “consumo inter-

activo e festivo de bons sentimentos”.

Um activismo sem perigos, transformá-

vel em espectáculo e consumível, válido

para apropriar e depois exibir sem escan-

dalizar ninguém. No fundo, um ganho

considerável de capitais simbólicos a

baixo preço (a cultura do low-cost), umha

aposta na economia dos bens simbólicos

de compromisso a riscos mínimos na

cenografia dum parque temático da

militáncia. No invés da medalha: um

manifestódromo que o poder olha com

paternalismo e tranqüilidade, à semel-

hança do senhor feudal que se deixa,

umha vez por ano, disfarçar de pobre

durante o Entrudo e ser alvo de piadas e

cançons de escárnio. Mas as risadas que

provoca nom som mais do que as risadas

do seu poder baixo controlo.

P.S.: Nas últimas semanas podia ver-se

por Compostela um cartaz a anunciar a

homenagem a umha sócia honorária de

Attac, patrocinada pola Caixa Galicia. Se

calhar essa etiqueta que inventou o

Žižek de “comunistas liberais de Porto

Davos” nom é tam exagerada... 

‘Made in France’
MAURO CAEIRO BRÁ

PALESTRA

Os fóruns sociais em debate

NGZ / De Davos a Porto Alegre, a dinámica de juntar ideias e projectos ligados pola pro-

cura do “outro mundo possível” foi tomando corpo como referência de umha chamada

nova esquerda que buscava superar erros do passado e encontrar formas viáveis para fazer

frente ao neoliberalismo. Depois de estes serem puramente internacionais, cresce a

dinámica de organizar encontros deste tipo, com semelhante inspiraçom aos preceden-

tes, a nível local, nacional, que permitam analisar os problemas concretos de cada comu-

nidade humana assente. Para uns caminho para a alternativa, para outros manifestaçom

estéril e inofensiva. Dous militantes confrontam ideias na Palestra.

PERANTE O PRIMEIRO EVENTO DESTE TIPO NA GALIZA, DOUS MILITANTES VALORIZAM A SUA UTILIDADE SOCIAL

A
participaçom nas diversas for-

mas em que se  art icula  a

populaçom civi l  para comba-

ter o capitalismo é a expressom de

umha vontade que vai mais além de

quanti f icar  êxitos  e  f racassos ,  e

amadurece os  ju ízos  da  razom,

ainda que pessimistas, para forjar

rijas vontades militantes.

Calcular os efeitos e conseqüências

da acçom numha ou outra alternativa e

transformá-la em pseudoanálise posi-

tivista, parece desvincular-se da reali-

dade de dominaçom real que expressa

a estrutura actual na populaçom. Ao

tirano, tanto lhe dá, porque é mais ou

menos benevolente, por agora, nas

sociedades ocidentais.

Quero dizer, com estes dous parágra-

fos anteriores, que toda a acçom que

se quer opor ao sistema de dominaçom

que exercem os reduzidos núcleos de

poder (bancas, transnacionais, monar-

quias, lobbies políticos, etc.) devem

contar com a vontade de participaçom

de qualquer juízo, ainda que crítico,

ainda que negativo, que compartilhe o

mesmo fim.

Porque o sistema de dominaçom é tal

que, ingerindo-se sistematicamente

nos modos de vida, nenhum sujeito

pessoal nem colectivo leva implícitas

todas as frentes em que há que respon-

der. Assim, qualquer convergência dos

diferentes colectivos que tentam, de

múltiplas maneiras, confrontar-se com

o sistema de dominaçom do capitalis-

mo neoliberal, tem que levar a coeren-

te resposta positiva dos movimentos

sociais, e mais contundente tem que

ser a resposta positiva por parte dos

colectivos que tenhem como factotum
de todas as suas acçons essa arela.

De modo que, os foros sociais, e con-

cretamente este Foro Social Galego,

deve conseguir a convergência espacial

e temporal de todas as respostas. Nem

o discurso da crítica de uns ou outros

movimentos sociais (crítica que tem a

pequena lucidez de nom saber distin-

guir a unidade da unanimidade), nem

as razons estruturais que menosprezam

o esforço militante, e nem sequer o

discurso do fortalecimento de minorias

irredutíveis, som argumentos válidos

para isolar-se nestes processos. Atitude

esta, mais propria da aristocracia que,

“lavando as maos, se desentende e se

evade”, do que das necessárias atitu-

des militantes daqueles que estám dis-

postos a manchar as suas maos com

erros e fracassos.

O Foro Social Galego (FSGal), que

adopta a Carta de Princípios do Foro

Social Mundial, é um espaço aberto de

debate democrático de ideas, de apro-

fundamento da reflexom, formulaçom

de propostas, troca de experiências e

articulamento de movimentos sociais,

redes, ONG's e outras organizaçons da

sociedade civil que se oponhem ao

neoliberalismo e ao asovalhamento das

pessoas frente ao capital e que denun-

ciam qualquer forma de imperialismo.

O FSGal caracteriza-se pola sua plu-

ralidade e diversidade, tendo um

carácter nom confissional, nom gover-

namental e nom partidário. O FSGal

nom é umha entidade e nom pretende

ser umha instáncia representativa da

sociedade civil galega ou mundial.

Nom há espaços para as atalaias mor-

nas nem para as torres de marfim

cheias de pureza, nem espaços para

ficar neutral, a neutralidade é impossí-

vel. Ou se estende umha mao e se

constrói um outro mundo diferente

(sabendo o que di Taibo, que outro

mundo pior é provável) ou a primeira

acçom é o isolamento e o individualis-

mo, quer dicer, neoliberalismo. A mel-

hor forma de dizer é fazer, nom é?

Além das palavras, volta a sempiterna

pergunta, que fazer?

Construir alternativas,
construir, construir...

PARA O POVO GALEGO A

RELAÇOM COM O ESTADO

É UMHA RELAÇOM DE

FORÇA: UM ALHEIO A QUE

NOM SE PODE RECLAMAR

NADA POR DIREITO

PORQUE A EXPERIÊNCIA

LHE DI QUE NUNCA LHO

DARÁ A NOM SER BAIXO

A FORMA DE FAVOR
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A
s ajudas da Conselharia do Meio

Ambiente deste ano 2008 para o

desenvolvimento de actividades

ambientais transformaróm-se numha

descarada tentativa de tapar a boca ao

ecologismo reivindicativo na Galiza.

O movimento ambientalista na

Galiza tivo sempre um carácter reivin-

dicativo, necessário para que o País

avance cara à sustentabilidade de que

estamos mui longe ainda. No entanto,

encontramo-nos com que este ano as

ajudas públicas para as actividades

modificam os seus critérios e abrem o

caminho, mediante o recorte de requi-

sitos estabelecidos, para favorecer que

se introduzam umha moreia de associa-

çons fantasmas e servis ao poder. Estas

associaçons pertencem a umha descon-

hecida mas declaradamente acrítica

Federación Galega de Medio Ambiente.

O escândalo está servido: a maioria dos

representantes desta Federaçom

depende do sindicato agrário do partido

que governa esta Conselharia do Meio

Ambiente. Este é apenas o detalhe que

indica por onde vai a cousa: é a tentati-

va de controlar o ambientalismo crítico

para depois afastar também as vozes

deste ambientalismo reivindicativo de

todos os órgaos consultivos ambientais

de representaçom possíveis. 

Os responsáveis som fáceis de detec-

tar: o xefe de todo o tinglado é o próprio

conselheiro do Meio Ambiente, Sr.

Pachi Vázquez; ele é que autoriza esta

trapalhada toda. No entanto, o ideólogo

e braço executor do esquema é o seu

número dous, secretario-geral da

Conselharia e presidente de Augas da

Galiza, Sr. Jorge Santiso. Santiso, ade-

mais, está relacionado com a formaçom

do Sindicato Unions Agrárias. Esta pes-

soa tem um estilo ameaçador de que

fomos vítimas em várias reunions e

encontros informais. Num destes

encontros fum ameaçado três vezes em

menos de cinco minutos. Pode ser que a

origem de tanto desencontro se encon-

tre no facto de a ADEGA ter pedido

duas vezes nestes dous últimos anos a

demissom deste senhor.

Nom parece fácil resolver o proble-

ma. De qualquer maneira, a soluçom

deve passar por retirar a ordem de sub-

sídios deste ano, abrindo a seguir uma

nova convocatória urgente. É preciso

recuperar critérios justos de maneira a

primar a solvência das associaçons,

mantendo características semelhantes

às do ano passado, que incluíam o

número de sócios, as actividades reali-

zadas em anos passados, o número de

voluntários, o orçamento dos anos ante-

riores, etc., que som critérios que ser-

vem para primar as associaçons que fun-

cionam e para evitar que associaçons

fantasmas sejam inundadas de dinheiro

de forma absolutamente imoral e possi-

velmente ilegal.

Martinho-Fiz López Lindoso é

Coordenador Organizativo da ADEGA

As ajudas de Meio Ambiente
convertem-se numha tentativa de
controlar o ambientalismo galego

OPINIOM

MARTINHO-FIZ LÓPEZ LINDOSO

N
estes dias em que as labregas e

labregos que cuidam vacas de

leite andam reclamando preço

que lhes cubra os custos de produçom

e o seu trabalho; no quadro da reforma

da Política Agrária Europeia, que acaba

de aprovar um incremento de 1% da

cota europeia, no caminho de eliminar

o controlo da produçom para o 2015,

diferentes vozes, voltam a reclamar

mais cota para a Galiza.

É evidente que na Galiza há muitas

exploraçons que precisam de mais cota,

porque ainda tendo um preço correcto

(que cubra custos e trabalho de produ-

çom) a quantidade assinada nom lhes che-

garia para terem umha renda que lhes per-

mita viver. É por demais evidente também

que a Europa nom precisa de aumentar a

produçom de leite; produzimos já de sobra

para o nosso mercado interno.

Mas dito isto, também há hoje já na

Galiza muitas exploraçons com um volu-

me de cota que obriga a pessoa ou pesso-

as titulares a muitas mais horas de trabal-

ho do que a qualquer outro trabalhador

ou trabalhadora para poder sobreviver.

Esta é umha evidência de que, neste tipo

de exploraçons, existe umha precariza-

çom cada vez maior da labrega e do labre-

go. Para evitar a precarizaçom no imedia-

to e o fechamento da exploraçom num

futuro próximo, o que se precisa é um

preço correcto.

Oferecer como soluçom para estas

exploraçons mais cota equivale a obrigá-las

a investirem mais, a dependerem mais das

multinacionais para a alimentaçon das

vacas e a trabalharem mais, portanto a pre-

carizarem mais a sua situaçom.

A dia de hoje, centrar o debate unica-

mente em mais cota para a Galiza é um

erro gravíssimo. Esta proposta foi total-

mente correcta quando entrámos no

Mercado Comum. Havia mui poucas

exploraçons que, ainda que se obtivesse

um preço correcto, tivessem o nível de

produçom suficiente para viver. 

O debate e as propostas, hoje, tenhem

que se situar no caminho de conseguir um

preço que cubra os custos e remunere o

trabalho para umha jornada equivalente a

corenta horas semanais, em manter o con-

trolo da produçom a nível europeu, em eli-

minar o mercado dos direitos de produ-

çom, na redistribuiçom de cota àquelas

exploraçons que nom tiverem o mínimo

que permita às pessoas que nelas trabal-

ham viver do seu trabalho e em garantir

que as pessoas, moças ou menos moças,

que queiram, poidam instalar-se com

garantia de permanência.

Lidia Senra é Secretária de Organizaçom do SLG

e Responsável de produçons animais da

Coordenadora Europeia Via Campesina

Mais cota ou mais preço?

OPINIOM

LIDIA SENRA

É EVIDENTE QUE HÁ MUITAS EXPLORAÇONS QUE PRECISAM DE MAIS COTA, MAS TAMBÉM

HÁ MUITAS COM UM VOLUME DE COTA QUE OBRIGA A MAIS HORAS DE TRABALHO DO

QUE A QUALQUER OUTRO TRABALHADOR OU TRABALHADORA PARA SOBREVIVER

É PRECISO RECUPERAR

CRITÉRIOS JUSTOS PARA

PRIMAR A SOLVÊNCIA DAS

ASSOCIAÇONS, COMO OS

DO ANO PASSADO, QUE

SOM CRITÉRIOS QUE

SERVEM PARA PRIMAR

AS ASSOCIAÇONS QUE

FUNCIONAM E PARA

EVITAR QUE ASSOCIAÇONS

FANTASMAS SEJAM

INUNDADAS DE

DINHEIRO DE FORMA

ABSOLUTAMENTE IMORAL

E POSSIVELMENTE ILEGAL
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IVÁN CUEVAS / A Ley Orgánica
Reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores (LORPM), que

regula desde 2000 o internamento

judicial de menores no Estado

Espanhol potencia, no papel, as

medidas alternativas ao encerra-

mento. Mas os resultados mostram

que o recurso à privaçom de liber-

dade na Galiza, longe de se reduzir,

tem vindo a sofrer um aumento

constante nestes anos. Se bem as

medidas em regime semiaberto

passárom de representar 71,93%

em 2001 a 76% em 2007, as medi-

das de internamento subírom de

97 a 310 no mesmo período, em

consonância com um aumento

total das medidas judiciais que

afectam menores. Isto é tanto mais

preocupante, se tivermos em conta

que a percentagem de populaçom

compreendida entre 14 e 18 anos

diminuiu. De facto, no ano passado

estas medidas passarárom a atingir

0,74% da populaçom total galega,

face a 0,17% em 2001.

Este aumento punitivo nom res-

ponde apenas à natureza da lei e às

dificuldades para a aplicar. Além do

tempo preciso para pôr em anda-

mento as medidas, existem causas

sociais que provocam mais confli-

tos na populaçom adolescente ou

que se recorra com maior frequên-

cia aos tribunais. A aplicaçom das

linhas gerais da LORPM vê-se

afectada por umha trama de facto-

res criminalizadores: assim, por

exemplo, em Novembro do 2007,

numerosas vozes denunciaram que

o internamento cautelar dos dous

rapazes que deram umha malheira

a outro em Boiro fora provocado

polo interesse dos meios na notí-

cia, sem se ter em conta outro tipo

de medidas.  Mas o problema prin-

cipal para aplicar a Lei continua a

ser a provisom de meios, nom só

para a implantar alternativas, como

também para criar novos estabele-

cimentos e para dotar os que já

existem. 

O Valedor do Povo alerta

Na Galiza, o alerta para as condi-

çons do internamento de menores

deu-no em Maio deste ano o rela-

tório do Valedor do Povo “Menores

Vulneráveis: Desprotecçom e

Responsabilidade Penal”. Bem que

o impacto mediático nom fosse

mui alto, a repercussom foi maior

do que nas escassas informaçons

prévias, já que levou a fechar um

dos centros de menores galegos, o

Joám Vicente Biqueira, situado em

Compostela e dirigido daquela

pola Associaçom Dignidade. O

Valedor reprova no texto as condi-

çons do centro, que se encontrava

“numha situaçom dickensiana, em

que os menores eram tratados de

forma penosa, as instalaçons se

achavam em estado calamitoso e,

em definitivo, nom era cumprida

nengumha das finalidades que a lei

prevê e exige para o tratamento

dos menores”. Por isso, iniciou-se

no momento da visita, Janeiro de

2006, umha investigaçom de oficio

que conduziu ao fechamento do

centro no Verao do ano seguinte.

Mas foi só ao publicar-se o relatório

que ficárom a saber-se as verdadei-

ras causas que acarretárom o ence-

rramento: inundaçons das fossas

sépticas, falta de mobiliário e

carência de recursos para labores

formativos ou lúdicos, além dou-

tras deficiências.

Quanto aos demais centros,

ainda que a situaçom seja menos

calamitosa, tampouco som isentos

das críticas do relatório do Valedor.

O que sai pior parado é o centro

Avelino Montero de Ponte Vedra,

cujo edifício, afirma o Valedor, se

encontra em estado de deteriora-

çom e padece consideráveis pro-

blemas de frio e humidade. Este

centro poderá ser transferido em

breve, pois a Cámara Municipal

tenciona construir habitaçons

nesse local, mas nom lhe foi ainda

encontrada nova localizaçom e os

planos dependem da decisom da

Junta. Acrescente-se que o Valedor

descreve o pessoal deste estabele-

cimento como estando “em geral

desmotivado no seu trabalho, com

escassos cursos de formaçom e

reciclagem e com um descontenta-

mento generalizado”. É possível,

aliás, que as más condiçons do

Avelino Montero se reflictam no

número de rapazes fugidos ou nom

retornados, já que em 2007 ascen-

deu a 23, representando 50% dos

internados no centro. 

Os quartos de separaçom e isola-

mento é outro dos aspectos critica-

dos no relatório do Valedor. A exis-

tência deste tipo de dependências

tem sido alvo de críticas por parte

dalgumhas organizaçons, tal como

a madrilena Coordinadora de

Barrios. Segundo a LORPM, estes

quartos devem ter “análogas carac-

terísticas ao do menor”, mas o rela-

tório atesta que esta norma nom se

cumpre em três dos centros

Deficiências nos centros de internamento agravam
os castigos ditados polos juízes para menores

O internamento judicial de menores sofre, se possível, umha invisibilizaçom maior

do que a do sistema penitenciário de adultos. Poucas vezes aparecem nos meios

informaçons relativas à situaçom nos centros, e nem é habitual que se lhes conhe-

ça a localizaçom ou o nome, ao contrário do que acontece com as cadeias. Este tipo

de medidas, porém, afecta cada vez a mais galegos e galegas, e a realidade do sis-

tema mostra numerosas contradiçons entre umha regulamentaçom relativamente

progressista e umhas condiçons que nem sempre som as adequadas. Ainda que nos

últimos anos se tenham dado alguns passos para melhorar a dotaçom dos centros

na Galiza, a realidade é que existem ainda numerosas deficiências a resolver nos

internamentos dos rapazes julgados.

O AUMENTO DAS MEDIDAS JUDICIAIS PARA MENORES É MAIS PREOCUPANTE POLA DIMINUIÇOM DA POPULAÇOM DE ENTRE 14 E 18 ANOS

A FUNDO

Centro Montefiz, em Ourense, onde convivem menores grávidas com reclusos que precisam tratamento terapêutico

O Valedor afirma

que todo o centro

Avelino Montero de

Ponte Vedra se

encontra em estado

de deterioraçom e

com consideráveis

problemas de frio e

humidade, ademais

de ter um quadro de

pessoal “desmotivado

no seu trabalho, com

escassos cursos de

formaçom e reciclagem

e com um

descontentamento

generalizado”

Neste ano teriam

que ser inaugurados

um centro de

internamento na

província de Lugo e

um terapêutico

especializado em

drogodependências,

mas nom se tem

conhecimento

da sua criaçom
Os quartos de separaçom e isolamento é outro dos aspectos criticados
no relatório do Valedor do Povo
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(Avelino Montero, Montealegre, e

Monteledo), porquanto carecem

das medidas de segurança e, como

ocorre no de Montealegre, nem

sequer  se tem aquecimento  –

carências que já foram advertidas

pela juíza do Tribunal de Menores

de Ourense em 2004.

Nem a lei se cumpre

Além dos problemas das instala-

çons, existem outras deficiências

do sistema que impossibilitam

cumprir as recomendaçons da

LORPM. Esta estabelece no arti-

go 55º que as medidas de interna-

mento deverám estar condiciona-

das polo princípio de resocializa-

çom, favorecendo a todo momento

os vínculos sociais do menor. Ainda

que nom exista uma incidência da

dispersom como sucede no serviço

penitenciário de adultos, é eviden-

te que a localizaçom dos estabele-

cimentos nom permite nem

sequer que os rapazes de cidades

como Lugo, Compostela, Ferrol ou

Vigo disponham dum centro na

sua localidade. Ademais, a localiza-

çom dos centros do complexo de

Montealegre, fora dos núcleos

povoados, dificulta que as pessoas

internadas podam dispor dum

médico, um psicólogo ou um advo-

gado em menos de 24 horas, nos

termos da lei, e que podam assistir

a programas de inserçom laboral

ou educativos. As dificuldades de

deslocaçom som ainda maiores no

caso do internamento terapêutico

e de menores grávidas, que por

falta de infra-estruturas específi-

cas convivem num único centro, o

de Montefiz. 

De facto, foi com intuito de pro-

ver de maiores meios e de novos

centros que a Vicepresidência da

Junta da Galiza pujo em andamen-

to o Plano Estratégico Galego para

a Infáncia e a Adolescência, repeti-

damente louvado polo relatório do

Valedor, que prevê medidas a

tomar entre 2007 e 2010. O Plano

introduziu melhoras, sobretodo

orçamentárias, mas a realidade é

que os prazos previstos nom estám

a cumprir-se. Neste ano deveriam

inaugurar-se um centro de inter-

namento na província de Lugo e

um centro terapêutico especiali-

zado em drogodependências, duas

necessidades imediatas em maté-

ria de dotaçom. Mas, por agora,

nom se tem conhecimento de que

estes centros tenham sido criado,

e a julgar polas reacçons ao projec-

to de centro de acolhimento de

Teo, retirado pola pressom da

vizinhança, podem prever-se os

problemas para localizar este tipo

de centros, ainda mais conflitivos.

Mas, enquanto os tempos políti-

cos se dilatam, as necessidades dos

rapazes internos continuam sem

ser satisfeitas.

Em Dezembro de 2000 era apro-

vada a Ley Orgánica 5/2000 de
Regulación de la Responsabilidad
Penal de los Menores (LORPM). O

diploma, elaborado polo PP, foi

considerado polo ámbito da edu-

caçom social – pondo agora de

parte o debate de se os menores

devem ser julgados ou nom –

como uma norma jurídica pro-

gressista, que vinha a modernizar

um ámbito em que a lei vigente

datava de 1948, e um de cujos

artigos fora declarado anticons-

titucional em 1991. 

A LORPM, que estabelece a

exigência de responsabilidade

penal desde os 14 anos, introdu-

ziu alguns avanços, tais como o

facto de as medidas nunca pode-

rem ser repressivas, mas orienta-

das para ressocializar o menor,

tendo sempre em conta o seu

interesse. Assim, rejeita dous

casos do direito penal de adul-

tos: a proporcionalidade entre o

feito e a sançom e a intimidaçom

dos destinatários. Contodo, a lei

sofreu numerosas modificaçons

restritivas. Além do mais, endu-

recérom-se as penas, permitiu-

se a presença de acusaçom parti-

cular, a dispersom ou o interna-

mento no sistema penitenciário

de adultos dos que chegárom a

maioria, e reduzírom-se as possi-

bilidades do juiz para substituir

as condenaçons por outras penas

menores. 

Ademais das alternativas nom

privativas de liberdade, poten-

ciadas pola LORPM, estabele-

cem-se quatro tipos de interna-

mento (sem contar o cautelar)

realizados nos centros: em regi-

me aberto, semiaberto, fechado

e terapêutico. Nos quatro casos o

menor reside no centro. A dife-

rença é que nos três primeiros o

menor realiza as actividades for-

mativas, de tempos livres e labo-

rais fora deste (aberto), dentro

(fechado), ou combinando

ambas as possibilidades (semia-

berto). Quanto ao internamento

terapêutico, prevê o interesse

curativo por cima do sancionador

e estabelece-se para os casos em

que os menores, quer por adiçom

a algumha droga, quer por pro-

blemas psíquicos ou de condu-

ta, precisem dumha programa-

çom terapêutica.

Umha lei de avanços
repetidamente restrita

A nova LORPM permite a dispersom ou o internamento nos cárceres de adultos dos que atingírom a maioria de idade

As modificaçons

à LORPM

endurecérom as

penas e reduzírom

as possibilidades

do juiz para

substituir as

condenaçons por

outras menores

Todos eles som de titularidade pública, podendo estar geridos pola Administraçom ou por entidades privadas sem fins lucrativos

Centros de internamento na CAG
Centro Localizaçom Gestom Regime Vagas

Avelino Montero
Avenida de Vigo
(Ponte Vedra)

Pública
Aberto
Semi-aberto

23

Concepción Arenal
Bairro de Palavea
(Corunha)

Camiña Social (até 2007,
Fundaçom Diagrama)

Aberto / Semi-aberto /
Fechado

25

Montealegre
Complexo Montealegre
(a 5 km. de Ourense)1 Pública Aberto / Semi-aberto 20

Montefiz Complexo Montealegre
Fundación Internacional
O’Belén

Terapêutico /
Menores grávidas2 17

Monteledo Complexo Montealegre
Camiña Social (até 2007,
Fundación Diagrama)

Aberto / Semi-aberto /
Fechado

30

FONTE: Memória de Medidas Judiciais derivadas da aplicaçom da LORPM 2007. Vicepresidência da Igualdade e do Bem-estar. 
1 Isolado de qualquer núcleo de povoaçom.
2 Terapêutico para nom drogodependentes. Também menores grávidas noutros regimes, ao nom haver centro específico para elas.

As Comunidades

Autónomas podem

realizar convénios

com entidades sem

ánimo de lucro para

a execuçom das

medidas judiciais,

mas algumhas

organizaçons

denunciam que a

medida deu

entrada a empresas

disfarçadas de

ONGs que

buscam lucros
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Numerosas suspeitas pairam sobre
a gestom de fundaçons privadas
Um dos temas que tenhem gera-

do mais debate à volta dos cen-

tros de internamento é a gestom

destes por entidades privadas. O

artigo 45º  da LORPM estabelece

que as Comunidades Autónomas

podem assinar convénios com

entidades sem fins de lucrativos

para executar as medidas judi-

ciais. Esta prática, no entanto,

deu lugar à entrada de empresas

disfarçadas de ONGs à busca de

lucros, segundo denunciou a

Assembleia contra os Centros

Fechados de Menores. A adminis-

traçom defende que ao ceder-se a

gestom se reduzem os custos,

mas deve dizer-se também que

este é um modo de diluir respon-

sabilidades. Por outra banda,

cumpre destacar que há vozes no

ámbito da educaçom social que

criticam o desinteresse do quadro

de pessoal nos centros de gestom

pública, como se aprecia no rela-

tório do Valedor a respeito do

centro Avelino Montero.

Umha das fundaçons mais criti-

cadas é a Fundaçom Diagrama,

que gere mais dumha dúzia de

centros no Estado e até 2007 era

responsável do Monteledo e o

Concepción Arenal. A partir

desse ano, a Vicepresidência

mudou o convénio destes cen-

tros, para passarem a ser geridos

pola Camiña Social, uma associa-

çom fundada por Antonio

Campanón Sanjurjo e José

Ignacio Mariño Rojo (que trabal-

hara para a Diagrama) que no ano

seguinte seria transformada em

fundaçom de interesse social.

Diz-se que a Vicepresidência

alterou os convénios para se livrar

dumha fundaçom conflituosa,

que já tem sido acusada de viola-

çom da intimidade e de medica-

çom forçosa. Ademais, em 2001,

um rapaz de 14 anos apresentara

umha queixa a denunciar supos-

tos maus tratos em Monteledo.

Diz-se ainda que poderia tam-

bém vir a mudar o convénio do

centro de internamento terapêu-

tico Montefiz, que gere actual-

mente a Fundaçom Internacional

O’Belén. Dirigida por Emilio

Pinto Rodríguez, tem sido objec-

to também de numerosas críticas,

ao ponto de que um colectivo de

ex-trabalhadores denunciou

agressons físicas, violaçons da

intimidade, buscas arbitrárias e

mesmo a impossibilitaçom  nal-

guns casos de assistir às aulas.

Diga-se ademais que neste caso

o pretenso aforro económico para

a Administraçom é mui relativo,

porquanto a fundaçom declara

que 93,79% do seu financiamento

provém de fundos públicos, ape-

sar de entre os seus sócios funda-

dores se encontrarem nomes tais

como Manuel Pizarro, ex-presi-

dente da Endesa, Javier Herrero,

daquela conselheiro-delegado da

Iberdrola ou José Morales Paules,

director territorial da Ibercaja em

Madrid. De facto, várias empre-

sas tenhem vogais presentes no

padroado da Fundaçom. 

Por último, até 2007, ano em

que fechou o estabelecimento, o

Joám Vicente Biqueira foi gerido

pola Associaçom Dignidade, liga-

da à Igreja Evangélica. Esta ONG

virou célebre depois de o jornal

El Mundo denunciar que o seu ex-

presidente, Marcos Zapata, dera

umha palestra sobre “Como criar

filhos heterossexuais”. 

Diz que a

Vicepresidência

poderia rescindir o

convénio com a

Fundaçom

Internacional

O’Belén, de que se

tenhem denunciado

agressons físicas,

violaçons da

intimidade, buscas

arbitrários e mesmo

a impossibilitaçom

nalguns casos de

assistir ao liceu

Umha das mais

criticadas é a

Diagrama, que

até 2007 era

a gestora do centro

de internamento

Monteledo 

e do Concepción

Arenal

Centro de internamento Montefiz, em Ourense, gerido pola Fundaçom Internacional O’Belén
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ANTOM SANTOS / O Plano Vigo

Íntegra está a concitar a oposiçom

de todo o movimento associativo

da Galiza sul: de associaçons de

vizinhos a colectivos ecologistas,

passando por centros sociais ou

clubes espeleológicos. Mesmo

um dos partidos que gerem a

Junta, o BNG, tem amostrado o

seu rechaço ao plano a partir do

ámbito local, solicitando a sua

reformulaçom. Que se topa detrás

deste mega-projecto?

Um projecto desenhado polos

amigos do cimento

O rascunho do plano foi encarre-

gado à divisom galega da empresa

Prointec S.A., sedeada em

Madrid. A companhia está espe-

cializada na realizaçom de projec-

tos técnicos de tipo urbanístico, e

ao mesmo tempo investe nas

grandes infra-estruturas que os

seus urbanistas desenham. Assi,

a Prointec tem investimentos em

materiais de construçom, estacio-

namentos, hotéis, campos de

golfe e portos desportivos. Tem

umha participaçom notável da

Fenosa, e expande-se progressi-

vamente por países como o

México, Brasil ou a Bolívia. A sua

relaçom com o PSOE é estreita: o

Ministério do Fomento adjudi-

cou-lhe o desenho do corredor

norte-noroeste do AVE no acesso

à estaçom de Santiago no troço de

Ourense, pago com mais dum

milhom de euros. A esta empresa

foi atribuída também a electrifi-

caçom do troço da alta velocidade

de Ferrol a Vigo.

Os dados

O Plano foi encomendado pola

Conselharia das Obras Públicas,

Política Territorial e o Transporte.

O Conselho da Junta aprovou-no

em Maio de 2008. É, portanto,

um projecto de ambos os partidos

do governo, que arredonda umha

aposta de mobilidade baseada no

carro e na alta velocidade ferro-

viária. A mao do PSOE está mui

presente num aspecto aparente-

mente simbólico, mas de fundo

calado: o projecto redigiu-se inte-

gramente em espanhol e recolhe

a forma deturpada – e ilegal – da

toponímia do sul do País. O BNG

também está presente, com a

ambigüidade calculada que carac-

teriza as suas actuaçons: aprova o

plano com umha mao, enquanto

mobiliza as suas bases locais pola

outra para mostrar oposiçom. O

objectivo: os votos de uns e os

votos de outros.

Em conjunto, o Plano prevê o

investimento de 2000 milhons de

euros na construçom de 243,8 qui-

lómetros de novas autovias, asfal-

tando mais de sete milhons qua-

drados de território. Em circunva-

laçons, enlaces e variantes, envol-

verá a ampliaçom de 82 quilóme-

tros mais. Afecta as comarcas do

Morraço, Val Minhor, Rosal e

Condado-Paradanta. Nalguns

casos, como acontece com a via

rápida entre Moanha e Bueu, já

saturada, significa a ampliaçom de

vias de comunicaçom que o tempo

demonstrou lesivas. Promove-se

que cada concelho duplique o cres-

cimento da sua edificabilidade,

apesar de nom se verificar nenhum

crescimento demográfico sensível.

Isto acarreta, aliás, um problema

técnico e político que os opositores

salientam: trata-se dum plano

supramunicipal, polo que se fai

vinculativo para as administraçons

afectadas; como dizem os respon-

sáveis do BNG do Baixo Minho e

do Condado, “trata-se dumha ile-

galidade flagrante que obriga os

concelhos, no prazo máximo dum

ano, a adaptarem os seus planea-

mentos”.  

Um novo centralismo interno

Trinta anos de infra-estruturas

agressivas segundo o molde do

desarrollismo espanhol deixam a

Galiza cheia de feridas:

VigoIntegra reproduzirá, num

quadro territorial um bocado

mais pequeno, o já vivido em

tantas comarcas do País: parti-

çom de paróquias, desmontes

que cegarám bacias fluviais,

adaptaçom de todo o território

ao carro, perda de património

arqueológico e natural. Para além

disso, o Plano almeja um novo

centralismo interno: a consolida-

çom dumha chamada “Área

Metropolitana de Vigo”, umha

entidade económico-administra-

tiva que abrangeria entre catorze

e vinteoito concelhos. O seu pro-

pósito é consolidar um centralis-

mo urbano na Galiza sul, que

poria todos os concelhos da con-

torna baixo umha estrita depen-

dência rodoviária de Vigo. Aliás,

na sua versom mais extrema, pre-

tende pôr concelhos doutras

comarcas –como os do Morraço–

na órbita dos movimentos econó-

micos de Vigo-Porrinho. Desta

maneira, a Galiza culminaria a

sua tendência urbanizadora: o

país converte-se numha conur-

baçom atlántica hipertrofiada no

sul, arredor da cidade olívica.

Palavras ocas

Na linha da linguagem orwelliana

que domina, os abusos revestem-

se de eufemismos. Os redactores

do rascunho falam de promover

umha estratégia de mobilidade

sustentável “mediante a dissocia-

çom entre o crescimento do

transporte e o crescimento eco-

nómico, e desenvolvimento de

alternativas ao transporte em veí-

culo pessoal” ainda que em nen-

gures se perfile tal desenho. Se

calhar, os promotores do bipartido

pretendem subir ao carro do poli-

ticamente correcto, que em toda

parte adverte sobre a necessidade

de abandonar o actual modelo de

transporte, sem que os governos

perfilem ainda alternativas claras.

Precisamente, colectivos como

Luita Verde insistem nas suas ale-

gaçons sobre a ilegalidade do

plano. Este, dizem, incumpre tra-

tados como o “Convénio Europeu

da Paisagem” (Florença, 2000),

que reconhece a preservaçom pai-

sagística como indicador da quali-

dade de vida; ou a Carta de

Aalborg (1994), que aposta na

“reduçom indispensável da mobi-

lidade motorizada”; ainda, em

linhas argumentais que lembram

as do independentismo, a

Estratégia Territorial Europeia

(Postdame, 1999), adverte contra

“os perigos da comercializaçom e

da uniformidade cultural provo-

cados polas infra-estruturas

sobredimensionadas e a procura

do turismo de massas”.

A preocupaçom, por enquanto,

apenas fai parte da retórica insti-

tucional, mas nom tardará a plas-

mar-se em decisons práticas.

Porquê? Porque o esgotamento

do modelo energético nom deixa

mais saída. Assi o recorda o colec-

tivo “Salvemos Monte Ferro”,

quando diz que vários especialis-

tas aconselham abandonar, por

irrealista, o Plano Estratégico de

Infra-estruturas e Transporte

(2005-2020), onde se apoia preci-

samente VigoIntegra. Um técnico

nada suspeito de radicalismo,

Xosé Ramón Doldán (ex-director

do INEGA), insistia recentemen-

te em que o pico do petróleo obri-

gava a avançar para umha mudan-

ça global da sociedade: “na forma

de produzir, de consumir, de nos

alimentar, e, nomeadamente, na

de nos transportar. Ou sentarmo-

nos a contemplar, como Nerom,

Roma a arder”.

Junta lança ambicioso plano de infra-estruturas viárias
no sul quando começa a abalar modelo de transportes 

Nas cabeças das elites galego-espanholas sempre estivo presente a ideia de homologar o nosso

país com os modelos foráneos, e presumidamente mais avançados. Esta mímese com o exterior

nem sempre foi possível e, quando chegou, fijo-o tam tarde que os modelos inspiradores avelhen-

taram de vez. O Plano Vigo Íntegra é um novo projecto com que o bipartido ata a Galiza sul ao

carro particular e à poluiçom generalizada. Ouve-se já a oposiçom do movimento popular, e tam-

bém a de inúmeros especialistas que alertam para o devalar do transporte assente no petróleo.

INTENSIFICA-SE A RELAÇOM NACIONALISTA COM AS GRANDES EMPRESAS E NASCEM NOVAS SOCIEDADES LIGADAS AO APARELHO

ANÁLISE

Emilio Pérez Touriño e Maria José Caride na apresentaçom do Plano Director de Estradas da Galiza. O ‘Vigo Íntegra’ busca um
centralismo urbano na Galiza sul, que poria todos os concelhos da contorna baixo umha estrita dependência rodoviária de Vigo

Falam de promover

a mobilidade

sustentável

“mediante a

dissociaçom entre

o crescimento do

transporte e o

económico, e

desenvolvimento

de alternativas ao

veículo pessoal”

ainda que em

nengures se perfile

tal desenho
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CULTURA

Como julgas a acolhida do novo

PGL, fundamentalmente por

parte da comunidade articulada

à sua volta?

Em termos gerais acho que

causou um bocadinho de

impacto, pois a mudança na

concepçom e na apresentaçom

foi muita a respeito do velho

portal, concebido lá em 2002.

Contudo, cuido que o pessoal

valorizou o esforço feito no

caminho de simplificarmos a

navegaçom e fazermos mais

acessíveis os conteúdos. Também

mostrou preocupaçom polo facto

de algumhas secçons agora nom

estarem vinculadas ao portal geral

-como o canal corporativo da

AGAL- ou, ainda, com que nom

déssemos umha soluçom clara

para a conservaçom e

disponibilizaçom do banco

histórico de notícias, de grande

valor para entender alguns

pontos-chave do decorrer

lingüístico desta primeira década

do século XXI.

Do teu ponto de vista, o que

ganha o PGL com a mudança?

Para a renovaçom contamos com

assessoramento profissional e a

experiência de mais de seis anos

na rede. Destarte, o caminho

escolhido -com a aprovaçom do

Conselho da AGAL-, foi

afortalarmos a imagem virando o

projecto para um portal de

notícias mais profissional e

instrumento mais útil em todos

os aspectos que pretende

abranger: informativo,

comunicacional, formativo,

criativo, participativo e até

lúdico.

Abandonais o 'formato blogue'...

Sim, mas continua

implicitamente, pois eu penso

que qualquer canal de

informaçom na Internet tem

componentes que caracterizárom

-e ainda caracterizam- a

ferramenta dos blogues.

Arriscamos à hora de colocarmos

um destaque, mas sabemos que

nem tudo interessa da mesma

maneira à comunidade que nos

visita.

O dicionário e-Estraviz, talvez

um dos de referência para o

galego na Internet, também

ganha destaque com a nova

distribuiçom de conteúdos...

Na nova distribuiçom

simplificamos os canais e

destacamos os espaços aderidos à

nossa comunidade na rede. O e-

Estraviz, sem dúvida, é um dos

nossos sinais de identidade, um

dos trabalhos que simbolizam e

exemplificam a maioria de idade,

o aberturismo e mesmo o diálogo

do reintegracionismo nos dias de

hoje. Podo adiantar que a cousa

nom vai ficar por aqui, pois na

altura estamos a desenvolver um

novo motor que fará do e-Estraviz

umha ferramenta muito mais útil

e moderna para todo o mundo, da

Lusofonia em geral, passando

polo reintegracionismo galego... e

até os defensores da proposta

ILG-RAG.

Os artigos de opiniom tenhem

agora também um tratamento

diferenciado, mais próximo de

outros meios digitais. Influírom-

vos de algumha forma?

Já comentei que a orientaçom

que decidimos para o portal geral

de notícias vai no caminho de um

meio informativo de referência,

com espaços complementares, e

também com a potenciaçom da

criaçom e do debate. Nom podo

negar que a linha dos grandes

portais tivesse influído, mas

jogou um role muito mais

salientável o facto de termos

reparado que o Canal Opiniom do

velho PGL era dos mais

produtivos e destacáveis no que

di respeito à formaçom e

informaçom. O número de visitas

e a repercussom mesmo fora do

portal assim o demonstram.

Em diversos fóruns valorizou-se

muito positivamente a maior

integraçom do conteúdo

multimédia. Qual é a tua opiniom

a respeito?

Internet é hoje tudo, ou vai nessa

direcçom: texto, fotografia,

imagem, vídeo, áudio... Quero

lembrar que no anterior PGL,

desde muito cedo, foi que

abrimos um espaço no qual

disponibilizamos diverso material

multimédia, algum de grande

valor e fantástico para

entendermos e fazermos

entender muitas questons.

Quantos visitantes tem de média

o PGL?

O portal geral de notícias tem

hoje em dia umha média de

30.000 visitas mensais; a

comunidade no seu conjunto (e-

Estraviz, Blogues agal-gz, Planeta

NH tem chegado a picos de até

100.000 visitas/mês.

As pessoas interessadas em

colaborar no PGL, como podem

fazê-lo?

Muito fácil. Qualquer pessoa

pode ver publicada a sua crónica,

a sua notícia, reportagem...

simplesmente é utilizar o correio-

e noticias@pglingua.org, e ainda

temos  bem visível umha seçom

chamada Contacto. Mas também

desenhamos um módulo

específico para o envio

interactivo de notícias no Canal

Comunidade, localizado no menu

principal. Todo o mundo é bem-

vindo, somos um meio que, em

grande medida, cresceu graças às

colaboraçons desinteressadas e

livres, sem elas nom seríamos

nada. É a web 2.0, que nós já

levamos praticando, ou tentando,

desde há tempo.

HELENA IRÍMIA / Decerto o Portal Galego da Língua é umha das mais

populares janelas que o reintegracionismo tem na Internet. O PGL,

que tem as suas origens em 1999 com os primeiros trabalhos da

Associaçom Galega da Língua (AGAL), nos últimos anos foi

deixando num segundo lugar o seu papel como sítio corporativo

desta organizaçom para ser um dos referentes da actualidade

lingüística do País. Nesta linha, quando no passado mês de Setembro

o PGL renovou a sua aparência gráfica, quase imutável desde 2002,

também trocou o endereço agal-gz.org por pglingua.org, marcando

assim o começo de umha nova etapa. O seu director, Vítor Manuel

Lourenço Peres, conversou conosco para valorizar os dous primeiros

meses do renovado portal.  

VÍTOR LOURENÇO, DIRECTOR DO PORTAL GALEGO DA LÍNGUA

“O PGL leva praticando há muito a web 2.0
graças a colaboraçons desinteressadas e livres”

MÚSICA

A. LEIRAS / O directo dos

Transilvanians é espectacu-

lar, recomendável para todo

o mundo,  nom só para  os

amantes do reggae,  do ska

ou do rocksteady jamaicano.

Eles  também engadem a

esta lista o horror reggae. Ao

impecável  trabalho dos

músicos  -trompetas ,  saxo

tenor,  guitarras ,  baixo,

piano, bateria, e mais o seu

hammon-,  que levam anos

sobre os  cenár ios ,  há que

engadir  a  voz tranqüi la  e

jazzeira  de Almudena

Janeiro ,  que interpreta ,

como ninguém, os  temas

mais  mít icos  de The

Skatal ites ,  J immy Cli f f ;

Barbara  Lynn,  Desmond

Dekker,  Phyl l is  Dylon. . .

Formárom-se em Vigo há

quatro anos,  com experi-

mentados músicos  proce-

dentes de outras bandas e

de diversos estilos musicais

(mas todas da c idade ou

arredores) ,  como as  mais

novas Skárnio ou Dakidarria;

os  Skacha,  dos  pr imeiros

anos 90 vigueses; ou os his-

tóricos Siniestro Total e Os

Resentidos.  Unidos polo

licor café, os filmes de serie

B e de terror, o soul, e mais a

Estrella Galicia, e confessos

amantes da música jamaica-

na, som unha proposta abon-

do original .  Estám ainda a

preparar o seu segundo tra-

balho, mais o primeiro, gra-

vado de maneira tradicional

-analógico- no Natal de 2006

e editado por  El  Ejecutor

Records, contém temas pró-

prios e reinterpretaçons de

jóias  da música  jamaicana

que assombram os mais

‘puretas’. É certo que mui-

tas  vezes pode dar  medo

interpretar os clássicos, mas

os Transilvanians saem com

muito jeito do apuro. Pode-

se ouvir um adianto do seu

próximo trabalho no seu

MySpace, e esta é a informa-

çom para  vê- los  ao v ivo:

estarám o 27 de Janeiro na

Salason,  em Cangas do

Morraço. Depois voltarám ao

lugar onde se apresentárom,

a Fábrica de Chocolate, em

Vigo,  o  próximo 12 de

Fevereiro.

Bem-vindos
ao Horror
Reggae
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N
o séc. XVIII todas as

monarquias europeias

falavam francês. Hoje,

com a excepçom de Zapatero e

Berlusconi, todas as chefias de

estado europeias falam inglês e

só algumhas se expressam em

francês. Por outras palavras, o

valor do francês e do inglês

seguiu caminhos divergentes. 

O valor em bolsa de umha lín-

gua descansa essencialmente no

valor dos seus falantes e dos paí-

ses que as falam. Neste sentido

conta mais a qualidade do que a

quantidade. Poucas pessoas no

mundo sabem da existência do

Bhojpuri (eu próprio nada sabia

dele até escrever este artigo)

embora seja falado por 126 mil-

hons de pessoas na Índia. 

Foros como o G-8 podem ser

mais ilustrativos. Nele há três

países anglófonos, o Canadá, os

EUA e a GB, o que dá para ver

porque o inglês é a língua nom

materna mais estudada.

Outro dado: a CPLP vai pedir

para o português se tornar lín-

gua oficial da ONU. Por quê?

Talvez por o Brasil ser um país

Bric (Brasil-Rússia-Índia-

China) e se tudo correr como os

especialistas esperam que corra,

as economias juntas destes paí-

ses superarám, em menos de 40

anos, as do G-6 (os países mais

industrializados hoje).

G-6, G-8, G-20... vamos

deter-nos agora no GZ. Sabemos

que o valor da nossa língua, aqui,

nom é muito alto. Afinal, nom é

falado polas pessoas que ten-

hem mais capital, seja este do

tipo que for: dinheiro, fama,

prestígio, poder. Perante isto,

muitas vezes temos caído na ilu-

som de fazer de esta carência,

virtude. Já sabedes como é o

esquema: a língua asterix-obe-

lix a resistir agora e sempre o

invasor. O problema é que em

bastantes ocasions o invasor nos

mudou os cueiros, trabalha ao

nosso lado e, em casos extremos,

até dorme conosco. 

Na verdade, a maioria das

pessoas respondem a outros

estímulos. Numha cidade gale-

ga, um desenhador gráfico rece-

be a visita do dono de um res-

taurante. Quer umha ementa

em galego. Curioso, o desenha-

dor pergunta o motivo, ao qual o

cliente responde: o delegado de

cultura vem comer habitual-

mente ao meu negócio. 

Valeu? Valor.

IOLANDA MARTÍNEZ SUÁREZ/

No contexto de “inflaçom da

cultura”–em termos de María

Xosé Agra-, continua a ser difícil

reconhecer os outros – e nomea-

damente as outras- como seres

humanos iguais. A revolução pen-
dente. Feminismo e democracia é um

alegato feminista para reconhe-

cer a outra metade da humani-

dade: as mulheres, dito isto de

um jeito nom essencialista, pois

junto ao autor do texto coincidi-

mos em afirmar a pluralidade e

mobilidade intra-identitária.

Carlos Diegues defende nestas

páginas, com rigor e fidelidade

às fontes de que bebe de jeito

sempre crítico, o reconhecimen-

to como umha questom de justi-

ça, como figera Nancy Fraser no

contexto anglosaxom e Agra no

nosso contexto. 

Diegues, na linha de Fraser,

demanda justiça de umha pers-

pectiva dual. O reconhecimen-

to das mulheres é visto como

meio e nom como fim. Pois o

fim deve ser a crítica da “subor-

dinação e da desigualdade em

geral”, mais pertinente que

nunca no contexto de globali-

zaçom actual, onde as diferen-

ças entre mulheres medram,

parelhas à feminizaçom da

pobreza, e às novas formas de

opressom. O respeito da digni-

dade dos seres humanos e a

garantia da aplicaçom dos direi-

tos humanos e cidadaos- em

tanto parte dum sujeito global-

é o fim que persegue um femi-

nismo global, ou o que vem ser

o mesmo, umha concepçom de

justiça global. 

A repolitizaçom que devolva

as reivindicaçons éticas à esfera

política e que rache a distinçom

entre o ámbito público e o priva-

do é o fio que estrutura este

ensaio. O feminismo é entendi-

do como sinónimo de democra-

cia polo autor, comprometido

com este projecto emancipador

teórico e prático. Nesta medida,

Diegues aponta para o reconhe-

cimento como fundamental,

pois sem ele nom há justiça, e

sem ela nom há democracia.

Por todo o antedito, estamos

perante umha obra de radical

actualidade, elaborada com

umha metodologia académica,

fruto de um trabalho doutoral,

que confere ao texto um rigor

conceptual fundamental na hora

de tratar teorias complexas

como o multiculturalismo, o

liberalismo, etc. Tarefa que o

autor acomete com valor e con-

vencimento meditado, seguindo

os caminhos abertos por autoras

da talha de Benhabib, Fraser,

Okin ou Young. Diegues refle-

xiona sobre as questons da justi-

ça e a igualdade, negando a

separaçom liberal entre ambas,

para fazer assim honra aos prin-

cípios da democracia radical,

ainda nom conseguida, daí o

título: a revoluçom continua a

estar pendente.

DIEGUES, Carlos, A revolução pendente.
Feminismo e democracia, Galiza, Estaleiro
Editora, 2008, 156 p.

ENTRELINHAS

A revolução pendente. 
Feminismo e democracia

CINEMA PARA PENSAR

F. TRAFICANTE / Partir do local

para chegar ao universal. Esta

seria umha boa definiçom do que

este filme representa. É o primei-

ro filme importante surgido da

república independente de

Macedónia e talvez um dos mel-

hores filmes nunca feitos sobre o

conflito dos Balcáns. Dirigido em

1994 polo realizador macedónio

Milcho Manchevski, este filme já

anunciou com alguns anos de

anterioridade os conflitos armados

interétnicos que se iam produzir

neste recentíssimo estado no ano

2001 entre as duas etnias princi-

pais do país: os macedónios orto-

doxos e os albaneses mussulma-

nos. O filme já apresenta esse

clima abafante de enfrentamento

contido entre as duas comunida-

des prévios ao conflito que ia

estourar depois. Daí o premonitó-

rio título do filme, em cujo nome

Manchevski acertou plenamente.

O filme apresenta-se em forma de

tríptico, com três partes interco-

nectadas entre si cujo sentido e

interrelaçom se fai clara ao final

do filme. Mais que umha estrutu-

ra circular fechada, apresenta-nos

umha história em espiral para

mostrar-nos várias cousas. A pri-

meira, que a mesma violência está

por desgraça condenada a repetir-

se umha e outra vez na humanida-

de. Ainda que situada a mensa-

gem numhas terras tam castiga-

das secularmente polos conflitos

violentos como a penínula balcâ-

nica, o certo que é aplicável de

forma geral a qualquer comunida-

de onde o ódio e o ressentimento

se transladam de geraçom em

geraçom ainda que já nom haja

motivos objectivos para isso. Mas

para além desta mensagem, o rea-

lizador situa-nos perante um dile-

ma que devemos resolver os

espectadores de forma individual,

e é julgar como reagiríamos e qual

é o nosso posicionamento perante

a atitude que toma o fotógrafo de

guerra protagonista do filme.

Nom vou dizer mais nada, só que

este fotógrafo é macedónio e que

depois de triunfar no mundo oci-

dental capitalista tenta voltar para

a sua terra sem implicar-se nem

tomar parte, esta decisom ºe devi-

da a umha experiência traumática

sofrida no passado e que, precisa-

mente, está motivada pola intole-

rância mais violenta. Afinal vê-se

obrigado a tomar um posiciona-

mento para manter umha coerên-

cia moral, mas o dilema é: deve-

mos posicionar-nos por umha das

partes, ainda a risco de contribuir-

mos a enquistar o conflito? Ou,

polo contrário, devemos implicar-

nos em contra da violência em

geral  com o fim de fazer mais fac-

tível o fim da violência? Eis um dos

pontos fulcrais do filme. E por últi-

mo, o realizador, do meu ponto de

vista, lança outra clara mensagem,

por muito longe que nos pareça um

conflito, antes ou depois vai aca-

bar afectando as nossas cómodas

vidas. A cena do restaurante lon-

drino é clara e meridiana. Mas

vejam os leitores e leitoras o filme

e julguem por si mesmos.

Do local ao universal desde Macedónia: Antes da chuva

Bolsa de Valores
VALENTIM R. FAGIM

O FEMINISMO É

ENTENDIDO COMO

SINÓNIMO DE

DEMOCRACIA

POLO AUTOR,

COMPROMETIDO

COM ESTE PROJECTO

EMANCIPADOR

TEÓRICO E PRÁTICO.

NESTA MEDIDA,

DIEGUESAPONTAPARA

O RECONHECIMENTO

COMOFUNDAMENTAL,

POIS SEM ELE NOM

HÁ JUSTIÇA, E SEM

ELA NOM HÁ

DEMOCRACIA

DIRIGIDO EM 1994,

ESTE FILME JÁ

ANUNCIOU COM

ALGUNS ANOS DE

ANTERIORIDADE OS

CONFLITOSARMADOS

QUESEIAMPRODUZIR

NESTERECENTÍSSIMO

ESTADO NO ANO

2001 ENTRE AS

DUAS ETNIAS

PRINCIPAIS DO PAÍS
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Escolas desportivas, umha aposta necessária
RUBÉM C. FERREIRO / Dizemos

que as escolas desportivas som

umha aposta nom só necessária,

mas também imprescindível para

as pessoas que acreditamos na base

social como eixo de trabalho, pois

som umha alternativa real e factí-

vel para fazer frente à sociedade de

cosumo que todo o invade desna-

turalizando as identidades colecti-

vas e, por outra banda, porque

supom umha forma de relaciona-

mento baseada na actividade físci-

ca e no desfrute do nosso corpo.

O desporto, como outras muitas

facetas da nossa vida, está perfeita-

mente desenhado e planificado para

a sua mercantilizaçom ao serviço de

grandes empresas que lhe tiram ren-

dimento económico, deixando à

margem todo aquilo que nom dá

“frutos”. É pois, neste panorama, de

onde o movimento popular galego e

quem desfrutamos com o desporto

temos que dar reposta.

Escolas desportivas para a mocidade

Umha escola desportiva, nom é mais

do que umha escola em que se

adquire umha formaçom nom só

desportiva, mas umha formaçom

ampla e integral, que esperte e esti-

mule o interesse pola actividade físi-

ca nas moças e moços, umha forma

mais de relacionar-se e desfrutar da

nossa língua, cultura, etc., enfim, da

nossa idiossincrasia como povo.

Assim a focagem nom será exclusi-

vamente desportiva, pola contra, terá

umha visom mais ampla do desporto,

onde os seus participantes recebem

(in)formaçom sobre saúde, alimen-

taçom, lazer alternativo... e todo aqui-

lo que nos faga medrar como pessoas

sás e com estímulos que estejam

longe do consumo e da satisfaçom

imediata da sociedade actual.

Evidentemente, a participaçom

nestas escola desportivas será total-

mente autónoma, com umha parti-

cipaçom activa de pais e maes e,

obviamente, aberta aos recém-che-

gados de outra latitudes como ele-

mento integrador, de conhecimento

e de respeito mútuo.

O objectivo destas escolas nom é

fomentarem, em caso nenhum, um

único desporto, mas o maior núme-

ro de disciplinas, sempre que estas

tiverem o interesse das e dos partici-

pantes, futsal, baloncesto, montan-

hismo, piragüismo..., quer dizer,

tanto desportos convencionais como

desportos nom convencionais.

No que atinge ao funcionamento

destas escolas desportivas, as cha-

ves som as que seguem: tratara-se

de entidades autônomas cujo órgao

de direcçom esteja formado por

umha equipa técnica, coordenada

por um educador físco, e na qual

poderám participar as e os jovens

que a integrarem e também os pais e

maes que o desejarem, tomando as

decisons de forma assemblear e con-

sensuado por todos os membros,

respeitando sempre os objectivos e

funcionamento da escola.

Podemos, pois, concluir que a fina-

lidade básica será, fomentar o des-

porto de base, afastado da competiti-

vidade e do mercantlismo que rodeia

o desporto profissional actual, mistu-

rar desportos convencinais com os

nom convencionais, socializar um

lazer alternativo entre os e as jovens

promovendo o desporto a partir de

umha óptica galega como umha ferra-

menta mais de construçom nacional.

Neste último ponto a relaçom

com as diferentes selecçons gale-

gas é fulcral, porque ainda que nom

podam competir a nível internacio-

nal, tenhem de ser o referente para

quem goste da educaçom físca,

organizando viagens para assistir

aos seus jogos, bem como das dife-

rentes equipas galegas, nomeada-

mente de futebol e, portanto,

socializar o desporto galego.

Desporto de base e de competiçom

As escolas desportivas ajudarám a

ver o desporto de competiçom com

outra vissom, a partir da seguinte

reflexom; hoje em dia, acho que só

há umha forma de entendermos o

desporto galego; como umha parte

mais do património nacional de que

nos podemos e devemos servir,

tanto para formar-se como País,

devido à grande importáncia do des-

porto como elemento de conscien-

ciaçom nacional na actualidade,

como para a formaçom de grandes

atletas galegos.

A formaçom dos jovens galegos

tem que começar desde crianças, aí

é onde as escolas desportivas

actuam, e esta formaçom tem que

ter duas vertentes; a formaçom

como atletas e a formaçom como

galegos, sob umhas premissas míni-

mas, que os profissionais da forma-

çom do desporto galego estejam na

base formando os jovens e nom na

elite corrompidos, de que serve que

um grande treinador seja quem diri-

ge as grandes equipas se nom vai

haver quem os abasteça de jovens

atletas que fagam medrar o País.

Acho que  para que isto acontecer

deveriam mudar duas questons de

base; o desporto de elite, como é

entendido hoje, deveria desapare-

cer e apostar por um desporto pro-

fissional, mas nom um desporto

mercantilizador que sirva para alie-

nar a gente, mas um desporto onde

os atletas  poidam viver do desporto

como se de outro trabalho se tratas-

se. Criaçom de umha liga nacional

em todos os ámbitos do desporto

onde só compitam galegos e que

estas sejam as ligas de referência

para todos e todas.  

Por outro lado, as pessoas que

defendemos umha lei de selecçons

galegas e podermos ver as e os nos-

sos atletas competirem em eventos

internacionais de carácter oficial

representando a bandeira galega,

temos que continuar a luitar porque

estes importantes agentes naciona-

lizadores espalhem o sentimento

galego também ao desporto, onde

hoje tem um peso menor.

A gente diz habitualmente que

na Galiza nom há jogadores de

qualidade internacional, que

umha selecçom galega faria o ridí-

culo em eventos internacionais,

ainda que pessoalmente creio

que apesar da má política depor-

tiva do nosso País há grandes atle-

tas de nível internacional, mas

esse nom é o problema, o proble-

ma real é que estes estám total-

mente espanholizados e que os

encargados da base dos grandes

clubes galegos nom som os mais

idóneos porque, nom tenhem

umha visom galega nem tenhem

intençom de formarem atletas.

Fran Vazquez, Borja Oubiña,

David Cal…? Grandes atletas, mas

mais nada. Valery Karpin, que acon-

tece com o ciclismo galego? É umha

vergonha, que um especulador sejá

o impulsionador do ciclismo gale-

go... e assim, poderia continuar a

falar de casos que nom favorecem o

desporto galego em nada, muito

polo contrário.

Rubém C. Ferreiro

é jogador do Sporting Cela Nova

UMHA FORMAÇOM

QUE DESPERTE E

ESTIMULEOINTERESSE

POLA ACTIVIDADE

FÍSICA, COMOMANEIRA

DE DESFRUTAR
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XERMÁN VILUBA / O A gua-

gua vermelha da LNB vol-

tou partir de Riba d´Eu,

ponto de concentraçom

para a AUTÊNTICA que,

depois de vencer a DEUTS-

CHLAND, defendeu na

pista de Piyarnu a sua imba-

tibilidade no continente

europeu. Ali aguardava-a

Asturies disposta a fender a

Selecçom Galega de

Bilharda na tam esperada II
Copa Cantábrica de
Liriu#Billarda, Asturies for-

çou a morte súpeta a cinco

carreiras que os palanadores

galegos resolvêrom com ner-

vos a flor de pele com um

três a zero que anulava as

duas carreiras restantes.

Consolida-se firmemen-

te a alternativa Asturiana

que já está a pensar numha

reestrutura de competiçom

regular semelhante à nossa

e que agaurda já no tercei-

ro copo poder dobregar a

Autêntica. Estalos de cas-

tanhas baixo a chuva e o

frio, Chantada no

Castanhazo Rock abria as

portas do mercado de

gando às bilhardas na sua

estreia na vila luguesa e um

posterior Magusto em Mos

organizado polos irmaos de

Mos-Keo alumeou a conso-

lidaçom absoluta das pin-

chas na vila pontevedresa

referente nacional de como

se fam bem as cousas. A

Autêntica e os Abertinhos

som as maravilhosas chis-

pas de umha imensa

fogueira que invade todo o

País com um lume que se

espalha nas três conferên-

cias em curso, as duas do

norte e a grande do sul,

marcando um ritmo frené-

tico que fai saltar as alar-

mas das forças de repres-

som espanholas, multando

os palanadores por levarem

paláns e bilhardas nos

carros e por colarem carta-

zes nas paredes das vilas

em que se realizam tor-

neios da LNB. 

Porque nom fam controis

nas entradas dos campos

de golf? O asunto é bem

claro, (comenta-se entre os

activistas da LNB), estám

a ver que isto da bilharda

aumenta em força e que

cada vez há mais gente

metida, centros sociais

apoiando, asociaçons cultu-

rais, grupos de música, jor-

nais e meios independen-

tes, etc., e como nom cose-

guem controlá-lo tentam

rebentá-lo a base de

repressom. Recuperando as

nossas tradiçons, criando

um novo desporto... e,

ainda por cima da repres-

som e dos registos policiais

a que som submetidos os

palandores e as palanado-

ras da LNB, negam á

Auténtica o dereito a ter

umha merecida homena-

gem no descanso do jogo

de Riazor do próximo 27 de

Dezembro. Mas nom

vamos ficar de braços cru-

zados... construindo a inde-
pendência, AVANTE BIL-
HARDA!!

Resistência
bilhardeira,
GZ-repressom STOP!!

A.S. / É natural de Mos e tem umha longa tradiçom

no desporto de base. Abandonou o futebol por

umha lesom no joelho e logo passou à bilharda, que

ainda sobrevivia na sua zona, conhecida com o nome

de pincho. Hoje participa activamente da LNB e

contribui para que se estenda a Conferência Sul,

umha das mais concorridas de todas as que actuam

em território galego. NOVAS DA GALIZA conversou

longamente com ele sobre o ressurgimento deste

desporto tradicional.

Como te iniciaste neste jogo?

Há dous anos, um fato de amigos reu-

niamo-nos a jogar ao pincho, que era

como nós o conhecíamos. Um dia, um

inteira-se pola rede de que existe

umha liga na Marinha. Gostamos

tanto da ideia, que decidimos subir

até Cervo. Imagina, em carro de Mos à

Marinha! Contactamos com a gente

de ali, e conhecemos também gente

da Corunha. “Temos que participar

disto”, pensamos. E com outra gente

do sul, criamos a conferência.

Depois formais a zona sul...

Pois si, imagina-te que zona: chega até

o Salnês, passa por Vigo, Morraço,

Condado, Rosal...e para o leste, fai

campanha de promoçom por Sam

Joám de Rio, Alhariz, concelhos da

Límia. Estamos em expansom.

Quanta gente implicais?

É difícil de quantificar, repara que há

gente permanente, outra que passa

esporadicamente. E além disso, som

diferentes torneios os que organiza-

mos: a “All Stars”, que reúne as três

conferências, a Copa Salnês, ou a

Interparroquial. Em total, andaremos

polas 160 pessoas estáveis, umha

cousa a termos em conta, se pensa-

mos em que ainda estamos a começar. 

Que tipo de gente adire à LNB?

Pois nom temos um único perfil. Na

Marinha, em geral, a gente é mais

velha, e na Corunha e no Sul domina a

mocidade, muita gente que contactou

com este desporto através dos Centros

Sociais. A nossa peleja é meter os vel-

hos no jogo; a típica gente que vem a

olhar as competiçons, porque lembra

que jogou de cativa, e diz: “isto fai-se

assi, aquilo fai-se dessa outra maneira”.

Algúns animam-se a jogar de novo e

combinam-se com a juventude. É o

que queremos, precisamente.

Mudando de tema, recentemente

estoupou umha pequena polémica

polo patrocínio do Grupo Gadis na

LNB. Que opinas?

Foi umha polémica mais bem fictícia,

dessas que há na internet, vas ver:

Gadis ofereceu patrocínio e nós o

único que figemos foi deixar que edi-

tasse umhas faixas com o seu logótipo,

e eles decidírom pôr “Superliga de bil-

harda” (tirando o de “nacional”, claro,

porque se lhe fazia muito). E todo

ficou aí. Nós nem mudamos a nossa

propaganda, nem mudamos o nome

de LNB, nem abandonamos o patro-

cínio vosso (refere-se a NOVAS DA

GALIZA). O que acontece com as

polémicas da Internet é que se perde

a proporçom de todo.

Qual é a vossa atitude perante as sub-

vençons?

A Junta tem um desinteresse total por

nós, e qualquer aproximaçom que faga

à LNB será para se aproveitar, já sabes

como som os políticos. Nós, por

enquanto, somos cautelosos, nom

negamos de raiz as subvençons, mas

ainda nom nos metemos nesse terreo.

Por outra parte, nom convém esque-

cer que forças como o PP negam de

pleno qualquer apoio, como se viu

num debate recente no parlamento.

E qual achas que é a razom?

Por umha parte por desprezo ao des-

porto tradicional. E por outra, por essa

ideia que anda por aí de que somos

umha liga de independentistas, fecha-

da ao resto. E eu neste ponto gostava

de concretar: claro que há indepen-

dentistas, daí o peso grande dos cen-

tros sociais; mas a nossa vocaçom,

dentro de um marco nacional galego, é

sermos umha liga para toda a gente,

sem mais.

Pensais em campanhas promocionais

para o futuro?

Sim, de facto já estamos com elas.

Temos feito exibiçons em colégios da

Marinha e do Morraço, por nom falar-

mos do trabalho feito em colaboraçom

com centros sociais ou em festivais

como o Castanhaço Rock, em

Chantada. E para o futuro pensamos

em umha cousa mais ambiciosa,

implicar o mundo da música e da cul-

tura em geral no apoio a este desporto.

“O êxito da bilharda nom se concebe
sem os Centros Sociais e as associaçons”
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“Queremos conservar o carácter
proletário e rebelde do bairro”

R
ecentemente teve lugar em

Compostela a Sessão Inaugural da

Academia Galega da Língua

Portuguesa, cujo presidente é o professor José-

Martinho Montero Santalha, especialista em

literatura medieval (em literatura medieval

galego-portuguesa, isto é, em literatura medie-

val). Esta Academia da Língua reúne e reuni-

rá um bom número de pessoas que levam anos

a fazerem trabalho sério e dedicado. Trabalho

reintegracionista, como o desta publicação.

Logo saíram declarações, comentários e arti-

gos críticos de membros da RAG, e doutros de

fora (desse fora que amiúde é querer estar den-

tro). Os artigos andam reproduzidos na Internet,

por exemplo no Portal Galego da Língua. Eles

são apenas algumas amostras do que se manifes-

ta publicamente. E haverá mais críticas.

Por que estas críticas a uma instituição cultural
galega nascente? Será porque molesta. Às vezes,

até parece que para certo galeguismo a nova

Academia da Língua amola mais do que  Galicia
Bilingüe. A última hora, até será porque Galicia
Bilingüe polo menos, propõe o uso duma língua

também constitucional e estatutariamente

galega (o español, claro), enquanto a Academia

Galega da Língua Portuguesa... molesta. Será

mais estrangeira que a RAE?

Mas, o quê molesta especificamente da

AGLP?  Que se chame “Academia”? Que se

chame “da Língua”?  Que se chame “da

Língua Portuguesa”? Ou que, chamando-se “da
Língua Portuguesa”, também se chame “Galega”?
Por acaso esta duplicidade não é possível, mas a

duplicidade Galicia/Galiza sim?  Por acaso esta-

rá tão infantilizado o proverbial “Povo” (esse

que enche a boca dos políticos e filólogos, isto

é, dos políticos) que nunca poderá compreen-

der que a nossa língua galega se chama também

internacionalmente portuguesa?  Quando estará
preparado “o Povo” para o presente? Não esteve

preparado no século XIX, não lhe deram tempo

nos anos 1930, não existia durante o culturalis-

mo da pós-guerra, não lhe deixaram estar pre-

parado na “Transición”... E hoje tampouco?

Nunca estará preparado o “Povo” para ter lín-

gua?  É necessário irmos sempre com a bandei-

ra do adjetivo “galego” por diante, a risco de

parecermos traidores? E, em troca, essa con-

cepção autonomista de Galicia como uma parte

da España, não é horrível traição? Expliquem-

no em baixinho, que “o Povo” nem escuta.

Mas não se entre em pânico não. Um nome

sozinho não muda de imediato a realidade

social da língua galega galego-portuguesa por-

tuguesa da Galiza: o seu claro declínio atual.

Disto, sem dúvida, não será culpável a nova

Academia da Língua. Haverá que procurar as

causas do declínio noutros lugares e noutras

instâncias para compreendermos a História

com a decência inteletual de, polo menos, não

morrermos abraçando a mentira, que é pecado.

Mas não se entre em pânico não. Um nome

sozinho não muda de imediato a realidade

social da língua galega galego-portuguesa por-

tuguesa da Galiza: o seu claro declínio atual.

Disto, sem dúvida, não será culpável a nova

Academia da Língua. Haverá que procurar as

causas do declínio noutros lugares e noutras

instâncias para compreendermos a História

com a decência inteletual de, polo menos, não

morrermos abraçando a mentira, que é pecado.

Molesta

Como nasce ‘O Guindastre’? 

Iago Pereira: Falávamos de

que queriamos fazer algo no

bairro, e começamos com o

‘Mundialinho Anti-Racista’,

que figemos antes do Verao.

Depois começamos a termos

reunions com a ideia do

local social.

Por que um ‘Mundialinho

Anti-Racista’? Como deco-

rreu esta actividade?

Roi Lamas: Os impedimen-

tos dos políticos, sobretodo

do Bloco, fôrom mui grandes.

IP: Falamos com o tenente

alcalde de que nos queria-

mos autogerir e ergueu-se

dizendo “entom que faze-

mos falando?”. Queriamos

pedir-lhe a luz, e ele ofere-

ceu-nos umhas taças que

nós nom queriamos dar

para nom fomentar a com-

petitividade.

RL: O motivo de que o

mundialinho fora anti-racis-

ta som certas agressons

racistas que tivérom lugar

no bairro, pintárom a furgo-

neta da loja de uns imigran-

tes africanos, pintárom o

carro a um companheiro do

Guindastre na porta da sua

casa... Teis começou a ter

fama de ser um bairro fascis-

ta, de nazis, e nós nom

podemos consentir isso.

Também o figemos para lhes

fazer frente.

Que mais actividades ten-

des pensado fazer?

IP: Como já chegárom mul-

tas a algumha gente pola

Reconquista da Ilha de

Toralha, e pola protesta con-

tra a Powerboat, temos pen-

sado fazer umha jornada

para tirar dinheiro para aju-

dar a pagá-las.

RL: Pensamos convidar

colectivos a dar charlas.

Queremos que venham

‘Vozes polo Litoral de

Teis’, vamos dar um obra-

doiro de boxeo, montar um

rocódromo e fazer excur-

sons. Achamos que este

momento, mais que reivin-

dicativo, vai ser para cha-

mar a gente do bairro com

ofertas culturais, sem per-

der nunca a perspectiva de

fazer política, claro.

IP: Os vizinhos vam entrado

e perguntam que activida-

des se vam fazer, quando

começamos.

Sodes o quinto centro social

que abre na comarca, como

analisades estas iniciativas?

IP: Deveria haver um centro

social em cada bairro para

que os vizinhos poidam reu-

nir-se. Sempre gostei de

esta ideia: algo que nom

tenha a ver com ningum par-

tido político e onde cada

quem poida exprimir o que

pensa.

RL: Eu penso que, anida

que pareçam muitos cinco

centros sociais na comarca

de Vigo, com a movida que

há por aqui ainda som pou-

cos. Vigo sempre foi umha

cidade mui criativa e inova-

dora em muitos sentidos.

Começades com a campan-

ha ‘Fala com os vizinhos e

nom de eles’, o que é que

quer dizer?

RL: Nom queriamos que o

centro social fosse um sítio

para os que fazemos todas

as actividades e vamos a

todos os concertos, motiva-

do só na cousa cultural, mas

chegarmos à gente normal.

O máximo nexo de uniom

que temos é que somos

vizinhos. Este é um bairro

proletário, sempre foi mui

rebelde, nom queremos

que isso se perda.

RL: Agora, muitos estamos

no desemprego, mas o

Guindastre é mui significa-

tivo do bairro, porque aqui

todos somos ‘curritos’, e isso

queremos que fique impri-

mido no local.

A situaçom da língua na

comarca é dramática, tendes

pensado algo para fazer fren-

te ao problema?

RL: Este vai ser um sítio

monolíngüe por completo e,

ainda que a situaçom na

comarca seja dramática,

também há muito movimen-

to em defesa da língua. Aqui

é onde mais se  planta cara

aos colectivos que querem

exterminar o galego. Muitos

dos e das jovens que ven-

hem por aqui falam habi-

tualmente em espanhol,

mas nas assembleias procu-

ram falar em galego tendo

de fazer um esforço.

AURÉLIO LOPES / Um novo centro social abre as suas portas

na comarca de Vigo. O colectivo ‘O Guindastre’ instala-se

na Rua de Xuliam Esteves, em Teis, para dignificar este

bairro operário e dar continuidade entre a gente nova à tra-

diçom mais reivindicativa do associacionismo vizinhal. A

sua legenda “O Guindastre para todos!” define bem a

intençom de ser um local de referência para a vizinhanza de

Teis. Falamos com Iago Pereira e Roi Lamas, que nos detal-

ham os seus objectivos.
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