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Empresa poluente viola três ordens
de encerramento com impunidade

Lake Oil SL é umha empresa
ponte-areá dedicada à produçom
de esqualeno, muito valorizado no
campo da cosmética e da drogaria,
obtido do processamento de fíga-
dos de tubarom, ainda que a
empresa aproveita também resí-
duos da produçom de azeite
comercial. Esta empresa aprovei-
tou a anarquia urbanística para
situar a sua fábrica na paróquia de
Riba de Teia, onde os resíduos que
gera se infiltram no subsolo até
afectar o regato da Besta, utilizado

para a rega de cultivos, e finalmen-
te o rio Teia. Por este motivo já
fôrom ditadas três ordens judiciais
de encerramento, sistematica-
mente desrespeitadas pola empre-
sa, o que provocou um novo julga-
mento por desobediência grave
em que, surpreendentemente, a
fiscal intercedeu a favor do admi-
nistrador da companhia, José
Manuel Lago ainda nom paralisou
em nenhum momento a sua acti-
vidade industrial, graças ao apoio
da Cámara municipal, que se recu-

sa a interromper o abastecimento
eléctrico da mesma,  e conta gora
com o apoio de várias conselharias
para transferir a sua produçom
para Ponte Caldelas. A nova locali-
zaçom surgiu a proposta da própria
empresa e satisfaze os desejos de
Lake Oil, permitindo-lhe ampliar as
instalaçons com ajuda institucional.
Conforme afirmam empresários, a
posiçom do BNG mudou depois de
umha reuniom privada de Anxo
Quintana com o administrador da
indústria poluente.  / Pág. 11

ESTATUTO divide nacionalismo em
dous blocos no dia 25 de Julho:
a favor e contra / 5

E AINDA...

Opinions de Valentim R. Fagim, Celso A.
Cáccamo, Beatriz Santos, Celso Comesaña
Abalde, Anxo F. Saborido e Jorge Paços

“Quando se junta juventude com investigaçom o resultado
é precariedade ao quadrado e a mistura estoura”
José Luís Garrido, investigador nom reconhecido pola Universidade de Santiago  após sofrer um acidente PÁGINA 7

Reganosa: oposiçom popular e
perigosidade ocultas por ‘consenso’

Funcionário de Vigiláncia Aduaneira
denuncia NOVAS DA GALIZA / Pág. 4

O projecto de Reganosa contou
desde o início com a oposiçom do
ambientalismo e da vizinhança
que chegou a ter umha forte pre-
sença em Trás-Ancos. Porém, o
consenso dos partidos com repre-
sentaçom parlamentar e o apoio
dos principais grupos empresa-
riais da Galiza, provocou que os
protestos contra a instalaçom da
regasificadora em Mugardos nom
ultrapassasse significativamente
os limites da comarca. Pretendeu-
se que entre a opiniom pública se
fossem instalando umha série de
mitos acerca dos seus benefícios.
Assim, foi apresentada como a sal-

vaçom da central térmica das
Pontes ou como geradora de 1.000
empregos. Na realidade, porém,
serám só 300, e Endesa das Pontes
já trabalha com carvom estado-uni-
dense. No entanto, o que sim se
sabe é que o motivo real da regasi-
ficadora é o abastecimento de
umha futura central química para a
transformaçom de colas, que repre-
senta um perigo para a ria ferrolana
e que acabará por destruir trabalho
no sector marisqueiro. Ainda por
cima, a central de gás nom contri-
buirá para umha hipotética auto-
nomia energética da Galiza, abaste-
cendo empresas foráneas. / Pág. 9
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No começo de Junho as
Bases Democráticas
Galegas organizárom um

Fórum sobre Autodeterminaçom
e Reforma Estatutária em que
agradecido participei como comu-
nicador. Figem algumhas valora-
çons que hoje, graças ao Novas da
Galiza, quero explicar mais.

O assunto que tivo maior
repercussom na tarde de 3 de
Junho foi que fazer diante da
reforma estatutária anunciada
pola Junta. Reforma que nom
incluirá o direito à autodetermi-
naçom, que nom chama a aten-
çom do nosso povo, e que no
fundo é outro passo do BNG para
trincar definitivamente a Galiza
no marco jurídico-político espan-
hol. E no futuro alguém deve
impedi-lo, e sem dúvida esse
alguém é o independentismo.

Creio modestamente que nom

há naçom sem consciência, e por-
tanto esta é um elemento irrenun-
ciável no debate. Temos um povo
que nom se conhece a si mesmo,
que perde a grande velocidade os
seus elementos objectivos que o
definem intelectualmente como
naçom. Ainda por cima, a nossa
terra estraga-se nas maos do capi-
tal colonialista, esgotando os nos-
sos recursos naturais, humanos,
paisagísticos e ambientais.
Estamos de aluguer na nossa pró-
pria casa, e nom serei eu quem
negue, ao longo da nossa história
mais recente, a entrega do inde-
pendentismo contra esta situa-
çom de degradaçom nacional.

Mas considero que os problemas
devem enfrentar-se frontalmente.
E a dia de hoje temos que reconhe-
cer a incapacidade do MLNG para
situar a Galiza onde queremos. E
esta nom é umha valoraçom derro-

tista, todo o contrário: só o movi-
mento independentista poderá
abrir caminhos que levem à liberta-
çom nacional do País, mas do meu
ponto de vista com umha necessá-
ria reformulaçom de futuro.

Precisamos de um movimento
plural e unido. O minifundismo
político abafa as possibilidades de
êxito e a história assim o demons-
tra. Organicamente só deve exis-
tir um referente assemblear em
que todas e todos caibamos indi-
vidualmente, com a abertura de
um processo de autodissoluçom
da FPG e NOS-UP/PL. E longe
de posiçons fratricidas, dar cabi-
mento a opinions diversas.

Precisamos de um Movimento
Independentista capaz de conta-
giar a semente da consciência
nacional. Se o povo galego é cons-
ciente de si mesmo; se sente na
sua pele a realidade de sermos

galegas e galegos, a consciência de
naçom real existirá. E com cons-
ciência há poder, e com poder sere-
mos alguém. E nesse caminho
temos a obrigaçom de reclamar-
mos o direito democrático da auto-
determinaçom, para abrirmos um
futuro quadro de decisom própria.

Um independentismo social-
mente integrado. Deve beber da
realidade diária, atendendo as
necessidades reivindicativas do
povo de que é originário e ao que
tem a obrigaçom de defender. Dar
vida a umha rede social espalhada,
com troca de ideias, experiências,
e procurando trabalhar com todos
os sectores sociais populares,
fugindo de dinámicas que sem
querê-lo limitem os ámbitos de
trabalho a espaços muito marginais
e facilmente criminalizáveis. 

Devemos ter umha ideia clara,
estudada e argumentada do país

que queremos. A prática futura
deveria estar vinculada a umha
construçom em positivo do País: a
nossa visom sobre o urbanismo, a
ecologia, a marginalizaçom social, a
violência contra a mulher, etc.,
com a elaboraçom de relatórios e a
sua exposiçom pública. É necessá-
rio convergir na argumentaçom,
apresentando socialmente em
cada momento a postura do inde-
pendentismo como referente a
aplicar em conflitos semelhantes
num lugar ou outro da Galiza.

Um independentismo que, para
comunicar, deverá adaptar-se a
cada nível de consciência e forma-
çom. Sem nos apearmos do reinte-
gracionismo como norma estraté-
gica, a flexibilidade com as norma-
tivas é obrigada se queremos que a
maioria do nosso povo nos enten-
da. A minha experiência pessoal
no trabalho de base demonstra
que, perante as dificuldades para
ler um escrito reintegracionista, a
resposta do povo nom militante é
nom ler, e portanto nom receber a
informaçom em questom.

Em definitivo, e por razons de
espaço, só me fica dizer que a solu-
çom está nas nossas maos. Devemos
ter claro que, acima de consideraçons
partidárias ou inamizades históricas,
acima inclusive da nossa própria his-
tória, está o futuro do País. E se a
decisom do conjunto do indepen-
dentismo (militante e nom militan-
te) é a de começar umha nova camin-
hada decidida para mudar precisa-
mente esse complexo futuro que se
avizinha, estamos no melhor
momento. Com as Bases
Democráticas Galegas, do meu
ponto de vista, como único fórum
para começar esse caminho de deba-
te, com transparência, democracia,
participaçom e respeito. Sem dúvida,
é cousa de todas e de todos.
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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: pelourinho@novasgz.com

ESTATUTOS VS.
AUTODETERMINAÇOM

Temos por diante um novo 25
de Julho, que neste ano se
comemora sob umhas
condiçons políticas especiais.
Para as Bases Democráticas
Galegas, a reforma do Estatuto
é, novamente, a maneira que
tenhem o aparelho do Estado e
os seus representantes na
Galiza de furtar o legítimo
direito de autodeterminaçom,
para além das discussons
nominalistas sobre se Estatuto
de Naçom sim ou nom.

A Autodeterminaçom é o
processo político polo qual o
conjunto de um povo decide,
com plena potestade e sem
quaisquer ingerências
externas, o seu destino: a sua
relaçom com o resto de naçons,

o seu modelo político e
económico, o papel da sua
língua e cultura. A Galiza é um
povo, umha comunidade
humana dotada de acusados
traços que a singularizam, é
umha naçom, colectivo em
permanente construçom e
desejo constatado de ser e de
plasmar a sua existência em
instituiçons próprias. 

As Bases Democráticas
Galegas consideramos que a
Galiza, como naçom, tem o
direito democrático à
autodeterminaçom e que hoje,
este direito, nom é tomado em
consideraçom polas forças que
estám a negociar a reforma do
actual Estatuto de Autonomia.
Um estatuto de autonomia é
um resultado tam legítimo
como outro qualquer num
processo de autodeterminaçom,
mas a autodeterminaçom
sempre vai antes.

As Bases Democráticas

Galegas erguem-se como um
espaço desse movimento social
soberanista que constrói a
naçom a partir de baixo. Junto
de umha ampla rede de
colectivos, partidos, centros
sociais, organizaçons
estudiantis e juvenis,
associaçons culturais, forças
sindicais e nacionalistas
independentes, envolve-se na
reivindicaçom soberanista e
reclama umha democracia que
supere o simples verniz: um
ámbito galego de decisom que
parta do exercício da
a u t o d e t e r m i n a ç o m ,
considerando a Galiza em toda a
sua entidade territorial para
além das fronteiras restritas da
actual Comunidade Autónoma
da Galiza; um quadro galego de
relaçons laborais que possibilite
o avanço das reivindicaçons da
nossa classe trabalhadora sem
interferências alheias; um
contexto de liberdades políticas

plenas em que finalize o
assédio contra a militáncia e a
base social independentista
e anti-sistémica.

O direito de
autodeterminaçom, como a
defesa da língua, nom pode
submeter-se aos interesses
partidaristas. Por isso, as Bases
Democráticas Galegas, como
movimento social, como espaço
suprapartidário do soberanismo
de esquerda da Galiza,
decidimos convocar neste 25 de
Julho umha manifestaçom, às
13 horas em Compostela, polo
Direito de Autodeterminaçom,
com a mensagem "Estatutos
nom. Autodeterminaçom", que
desejamos que poda ser apoiada
por um amplo e plural leque de
forças políticas, sindicais e
sociais que defendemos a
liberdade do nosso país.

Braulio A. Caamaño (Coordenador
das Bases Democráticas Galegas)

PRECISAMOS DE UM MOVIMENTO
INDEPENDENTISTA CAPAZ DE CONTAGIAR A
SEMENTE DA CONSCIÊNCIA NACIONAL. SE O
POVO GALEGO É CONSCIENTE DE SI MESMO,
A CONSCIÊNCIA DE NAÇOM REAL EXISTIRÁ.

E COM CONSCIÊNCIA HÁ PODER, E COM
PODER SEREMOS ALGUÉM

CELSO COMESAÑA ABALDE

Por um novo
independentismo
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Estamos convencidos que os movimentos
nom som meros 'grupos de pressom' ao
serviço da esquerda política, nem umha
espécie de electro-estimulador cardíaco para
burocracias e funcionários sem imaginaçom.
Wu Ming

Os primeiros passos de
um tecido associativo
galego, dotado de

espaços físicos e referências
simbólicas comuns, tivo umha
origem interessante e peculiar
que já está na hora de atender:
ausência de programa e de
solene momento fundacional,
saníssimo efeito de contágio,
sentido de solidariedade pro-
funda entre sujeitos diversos e
alérgicos a protagonismos e
tutelas. No prazo de uns pou-
cos anos, os centros sociais
representárom e canalizárom
esta emergência silenciosa,
nem mediática nem política,
para assinalarem a olhos de
todos um caminho que muitos
nem soubéramos pensar.

O momento histórico nom
podia ser mais duro nem mais
propício. A desintegraçom do
movimento nacional galego e
a sua conversom numha buro-
cracia especializada na repre-
sentaçom e a esmola fijo bem
patente o páramo que abrasa-
va os nossos pés; a presença
abafante de umha sociedade
em osmose onde políticos e
mídia, empresários e burocra-
tas, funcionariado e patron-
zinhos, opinólogos e polícias
partilham consenso, ilusons e
perspectivas, acrescentou a
vertigem e os temores; a cons-
ciência de que as marés de
novos precários, as últimas
fornadas de moços galegófo-
nos e as magras fileiras dos
rebeldes nom tenhem mais
valedor que a sua própria
determinaçom, motivou final-
mente o impulso. Refazer o
laço, habitar espaços, recon-
quistar o tempo arrebatado,
coesionarmo-nos e defender-

mo-nos dos de azul, dos de
verde e dos cans com gravata.
Isso som os centros, isso som
as rádios, isso som as agrupa-
çons de tempo livre, isso som
as assembleias de precários, as
de siareiros, quaisquer liga-
çom colectiva para a acçom
perante quem nos rouba pro-
jectos de vida e pedaços de
País. Perante um nacionalis-
mo que entra degradado, tol-
hido e cadavérico no veludo,
encolhendo nos audis oficiais,
um pequeno grande naciona-
lismo orgulhoso que ocupa o
quotidiano e se funde com a
mesma vida; perante um
poder potente exibicionista e
soberbo que nos faz especta-
dores e nos permite o aplauso
ou o apupo inofensivos, mil-
hares de micro-poderes dis-
cretos e responsabilidades
diárias agindo em ruidosa sin-
tonia. Tantas areias na engre-
nagem acabam por colapsar as
melhores maquinarias.

E se a acçom de movimento
figesse obsoleta a noçom de
'política', deixando este termo
para os esforçados reabilitado-
res de Espanha, agora em for-
mato plural? E se um movi-
mento nacional ingovernável
nom só agisse de contra-peso
pontual contra as barbarida-
des dos que mandam (que
também), senom que abrisse
espaços de autonomia social
onde se constituísse naçom
empapando a própria lógica da
vida? E se esta enxurrada
auto-organizadora nom
temesse abrir as portas aos
burocratas, aos líderes, aos
políticos e aos especialistas
para fazer patente que nas
novas condiçons ainda des-
pertam menos confiança que
outrora?  As perguntas ten-
hem um profundidade incó-
moda porque nenhum velho
manual nos vai ajudar a res-
pondê-las. Vamos avançar às
apalpadelas no escuro.

Umha naçom justa e avançada travaria limpa-
mente qualquer tentativa de acumulaçom
de poder, suborno e esbanjamento de recur-

sos naturais; umha naçom simplesmente avançada,
ainda que nom justa, submeteria as operaçons dos
poderosos aos focos implacáveis de umha informa-
çom independente e mobilizaria a sociedade civil
através de umha rigorosa fiscalizaçom colectiva.

Na Galiza nom cumprimos escassamente nem o
segundo dos pressupostos citados, daí que os úni-
cos focos que funcionem sejam os da indústria
mediática e a sua fabricaçom tendenciosa de polé-
micas. Desconhecemos os nomes e apelidos, teci-
dos de interesses, marcas empresariais e planos
estratégicos desses sectores minoritários que con-
dicionam a nossa vida quotidiana e hipotecam
parte da riqueza nacional; quase nada sabemos
das suas ceias, veladas e reunions com aqueles
quem ostentam o poder autonómico; nem imagi-
namos as ligaçons irregulares que vinculam umha
tropa de corruptos com responsáveis policiais e

judiciais. Os responsáveis por criar alarmes sociais
e impor duras penas de cárcere em nome do rigo-
rismo penal som, à sua maneira, magníficos admi-
nistradores de silêncios e discretas absolviçons
que nom surpreendem nem os mais sensíveis.

Por isso, umha imensa maioria da populaçom
ignora o que se acha atrás da marca empresarial
Lake Oil, como também nom vincula Lago Díaz
com um dos mais contumazes exemplos de des-
prezo pola legalidade e a saúde colectiva. O
modelo empresarial que NOVAS DA GALIZA des-
venda neste número de Julho é incompreensível
sem os hábitos criados polo fraguismo; a sua
sobrevivência, dificilmente explicável sem a
pusilanimidade de um governo de gestos vácuos
e atado à vacilaçom permanente, alerta perante
qualquer demonstraçom de contundência dos
movimentos populares. Assim colocadas as cou-
sas, a modernizaçom tardia e caótica do País será
protagonizada polos velhos caciques que deco-
lam nos novos parques industriais.
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REDACÇOM / O Dia do Orgulho
Gay, Lésbico, Bissexual e
Transexual comemorou-se este
ano com umha iniciativa parla-
mentar do BNG como pano de
fundo: a proposta de que o os ser-
viços de saúde da Segurança
Social cubram as operaçons de
mudança de sexo. A um ano da
aprovaçom do matrimónio homos-
sexual, quando já casárom 4.500
casais, segundo dados da
Federaçom Estatal de Gays,
Lésbicas e Transexuais, o anúncio
dos nacionalistas galegos aparece
como um novo passo à frente no
reconhecimento dos direitos
deste colectivo secularmente
esquecido. E nom parece tam-
pouco casual, dado que os actos
de 28 de Junho se realizárom
desta vez com o título
'Transforma a Realidade', com a
vista especialmente posta no
colectivo transexual. 

Em Compostela as actividades
começárom a realizar-se já no dia 3,
com a festa-inauguraçom de umha
exposiçom fotográfica, e continuá-
rom ao longo de todo o mês com
um ciclo de cinema, umha exposi-
çom de banda desenhada de temá-
tica homossexual e transexual e
um recital de poesia até chegar ao
dia 1 de Julho, dia grande em que a
manifestaçom unitária percorreu
as ruas numha completa jornada
festivo-reivindicativa que finalizou
na Quintá ao ritmo de Astrud,
Mercedes Peón, Afrodita e Hilaria.
Além disso, este foi o primeiro ano
em que a Corunha também se
manifestou no dia 28 de Junho,
numha marcha trans-lesbi-queer-
gay convocada por Maribolheras
Precárias que já fora anunciada no
dia 21, num acto no Centro Social

Atreu celebrado para apresentar a
Queeruption 2006, encontro inter-
nacional que "acolhe e celebra
todas as identidades de género e
todas as sexualidades, sem tolerar
o sexismo, o machismo, o racismo,
a heterofobia, a homofobia, a trans-
fobia, a discriminaçom relativa às
diferentes capacidades e idades e
qualquer outra forma de agressom"
e que neste Agosto se realizará em
Tel-Aviv. Com o slogan 'Love
without borders', esta será a pri-
meira vez que a World Pride anual
se realize fora dos países ociden-

tais, tendo escolhido Jerusalém
por considerá-la o berço das civili-
zaçons judaico-cristás e islámica e
por ser ainda pólo de tensons étni-
co-religiosas tradicionalmente hos-
tis a estes colectivos, polo que a
ONG Jerusalém Open House for
Pride and Tolerance (JOH) preten-
de pô-los no foco de atençom para
evidenciar assim que também exis-
tem e fam parte dos conflitos políti-
cos que ali estám a viver. O
Arcebispo, o Grande Rabino, o
Patriarca e o Mufti da cidade já mos-
trárom a sua rejeiçom ao evento.
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Mais um ano a luitar por
transformar a realidade
AS REIVINDICAÇONS TRANSEXUAIS E QUEER CHEGARÁM EM AGOSTO A TEL-AVIV

REDACÇOM / O Julgado de
Instruçom número 1 de Santiago
de Compostela está a tramitar
umha denúncia penal apresenta-
da por um agente do Serviço de
Vigiláncia Aduaneira (SVA) por
supostas "calúnias" publicadas no
número 30 desta publicaçom,
correspondente aos meses de
Maio e Junho de 2005.

Na reportagem de investiga-
çom denunciada aludia-se aos

contactos entre funcionários do
corpo adscrito à Agência
Tributária e a direcçom da
empresa de náutica desportiva
Rodman Polyships, que teriam
frustrado umha operaçom contra
o narcotráfico que o corpo de vigi-
láncia preparava.

As pesquisas efectuadas por
NOVAS DA GALIZA contárom com
entrevistas jornalísticas a dife-
rentes fontes, apoio documen-

tal, testemunhas e material
hemerográfico, que permitírom
revelar em exclusiva práticas
irregulares de integrantes do
SVA desconhecidas para a opi-
niom pública.

Continuaremos a informar do
desenvolvimento do processo à
medida que este se desenvolva.
O número denunciado pode
consultar-se na Hemeroteca do
sítio web do jornal.

Agente do Serviço de Vigiláncia Aduaneira
denuncia Novas da Galiza por ‘calúnias’

A reivindicaçom da gratuidade para as operaçons de mudança de sexo
centrou boa parte das reivindicaçons deste 28 de Junho

Junta entrega emissoras
locais digitais a PRISA
e Prensa Ibérica
REDACÇOM / O governo galego
acabou de conceder  as licenças
de Televisom Digital Terrestre
(TDT) de ámbito local aos gru-
pos PRISA e PRENSA
IBÉRICA. Em clara contradi-
çom com os programas eleito-
rais das duas forças responsá-
veis, o Governo Galego imita
nas formas e no fundo o ante-
rior governo do PP, no que di
respeito aos métodos arbitrários
de concessons de canais locais a
grandes grupos de comunica-
çom espanhóis. Assim, o próprio
Colégio Profissional de
Jornalista da Galiza (CPJG)
denuncia numha contundente
nota pública a incapacidade do
actual governo para travar o
constante deterioro do patrimó-
nio comunicacional galego.

Pouco antes da anterior cam-
panha eleitoral, o governo Fraga
em funçons adjudicava, no meio
de um grande escándalo públi-
co, as licenças de TDT de ámbi-
to "autonómico". Na altura, tanto
o PSOE como o BNG, apoiados
polos grupos mediáticos margi-
nalizados entom e que agora
obtenhem licenças, clamaram ao
céu polas concessons de carácter
político do PP. Segundo eles,
com a concessom a TV-COPE -
emissora da Igreja Católica
espanhola - o PP entregava o
ámbito comunicacional galego a
grandes grupos foráneos.
Exigiam a a revogaçom imediata
das licenças e prometiam que se
estas nom se produziam na altu-
ra, seriam submetidas a revisom
polo novo governo progressista
mal alcançasse o poder. Um ano
depois de ter alcançado o poder,
das revogaçons de licenças à TV-
COPE, nom se sabe nada. Polo
contrário, o novo governo acres-
centa  com estas novas consces-
sons de carácter local, a depen-
dência informativa das empresas
espanholas, em detrimento de
pequenas empresas galegas que
já emitiam em analógico.
Algumhas delas estám em fun-
cionamento desde há mais de
dez anos -como Televigo,
Telecorunha ou As Marinhas TV
- e que agora deverám ceder o
seu espaço a Localia (Prisa) ou às
emissoras de Prensa Ibérica
(antigo Grupo Moll).

O incumprimento eleitoral é
notório, umha vez que os dous
sócios do Governo se compro-
meteram à criaçom do

Conselho do Audiovisual de
Galiza antes de proceder a qual-
quer concessom de licenças de
TDT. Este organismo, ainda
nom criado, deveria propor as
novas licenças audiovisuais. 

Se bem que o Colégio de
Jornalistas dirija as críticas fun-
damentalmente à Presidência
da Junta e saliente a negativa
do BNG a tal acordo, o incó-
modo nas bases nacionalistas
em ámbitos ligados à comuni-
caçom é manifesto. Começa a
duvidar-se da efectividade de
um governo em que um dos
sócios nom tem meios na práti-
ca para impedir os incumpri-
mentos dos acordos de gover-
no. E nom é a primeira vez que
acontece. Lembremos, por
exemplo os problemas de polí-
tica lingüística.

Campanha para nom renovar
acordo do Parlamento com o
Grupo Voz
A CiberIrmandade da Fala
(ciberirmandade.org) promoverá
umha campanha solicitando ao
Parlamento da Galiza que nom
renove o seu acordo com o
Grupo Voz para a ediçom das
suas publicaçons.

Actualmente, este grupo
mediático recebe umha subs-
tanciosa verba orçamentária
por publicar o Boleto Oficial
do Parlamento Galego (BOPG)
e o Diário de Sessons do
Parlamento Galego (DSPG).

Nesta associaçom de inter-
nautas galegos rejeitam que
umha empresa que nom defen-
de activamente a língua do
País poda continuar obtendo
lucro com dinheiro público.
Está previsto que a campanha
comece a desenvolver-se a par-
tir do dia 29 de Julho e, como
tem sido habitual, consistirá
no envio de correios aos parla-
mentários e a todos os meios
de comunicaçom.

Segundo confirmárom a este
jornal, o intuito da iniciativa é
que "se afinal nom se renova o
acordo ao Grupo Voz, todos
podam observar que o nom uso
da nossa língua pode ter conse-
qüências económicas". Devido
à sua urgência no tempo, esta
proposta de campanha impujo-
se a umha outra dirigida à Real
Academia Española para reti-
rar as definiçons "denigrantes"
do verbete 'galego'.
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REDACÇOM / A greve empreendi-
da polos trabalhadores de
Navantia e as empresas auxiliares
continuava em vigor no fecho
desta ediçom, com as negociaçons
polo contrato colectivo bloquea-
das e sem indícios de mudanças
na política da SEPI a respeito da
situaçom desta indústria em
Ferrol. O detonante da paralisa-
çom e as mobilizaçons estivo no
anúncio do despedimento de 167
trabalhadores da empresa auxiliar
Nervión, umha das que melhores
condiçons laborais oferecia nos
estaleiros. Conforme indica o
comité de empresa, as políticas do
governo espanhol favorecem a
entrada de empresas vinculadas a
Florentino Pérez na ria ferrolana,
empresário que agora se estaria a
aproximar dos círculos de poder
do PSOE. As empresas auxiliares
superam já em número de trabal-
hadores as antigas Astano e Bazán.

As mobilizaçons crescêrom em
intensidade durante o desenvolvi-
mento das jornadas de greve, che-
gando no dia 14 de Julho a blo-
quear as principais entradas a
Ferrol através da participaçom de
mais de 3.500 grevistas que acabá-

rom diante da sede da Junta. O
presidente do comité de empresa,
Ramiro González, criticou dura-
mente os gestores de Navantia
polo seu consentimento perante
os ditames de Madrid e a Junta por
"nom ter movido ficha, demons-
trando a sua nula vontade de resol-
ver os conflitos". Tampouco pou-
pou críticas ao Governo central,
por planificar a desestruturaçom
final do sector facilitando a entrada
de empresas foráneas. Desde 1980
o Estado acabou com aproximada-
mente nove mil empregos no naval
da ria de Ferrol, com a promessa de
compensaçons que em muitos
casos nom chegárom a produzir-se.
As soluçons actuais coincidem em
diferentes pontos com as prome-
tidas, por exemplo, quando se for-
çou a reforma antecipada de 1.400
postos de trabalho. Os sindicatos
denunciam que a reconversom
naval de 2004 só se está a cumprir
no que di respeito à desapariçom
de empregos.

A greve pretendia ser indefinida até
o desbloqueio das negociaçons polo
convénio laboral, que começaram em
Abril e nom tenhem avançado subs-
tancialmente desde entom.

3.500 grevistas acabárom diante da sede da Junta o passado 14 de Julho

Navantia em greve polo futuro
e contra a precariedade laboral

10.06.06

Manuel Fraga recebe galardom da
Associaçom de Empresários
Galegos na Catalunha e na
Andorra polo seu contributo para o
“espalhamento da galeguidade
polo mundo”.

11.06.06

A Junta ultima plano de gestom
do lobo, que incluirá cinco zonas
de especial protecçom: Barbança,
Costa da Morte, comarcas da Raia
Seca, montes orientais e Deça e
Terra de Montes. 

12.06.06

Conselharia do Meio Ambiente
propom tecnologia de plasma para
converter em vidro os resíduos
que nom podam ser reciclados.

13.06.06

Umha praga de vermes devora
árvores autóctones nos Ancares,
enquanto na Junta falam do
impulsionamento da refloresta-
çom com pinheiro.

14.06.06

A Junta prepara plano para que os
benefícios das empresas eléctricas
que exploram recursos galegos
revertam na Galiza.

15.06.06

Presidente de Ames confirma
construçom de um novo quartel
da Guarda Civil na localidade que
deixa aberta a porta a futuras
ampliaçons.

16.06.06

Relatório da UE considera o voo
da CIA que em Agosto passado fijo
escala em Vigo como fora de qual-
quer acçom sistemática e pensa
que poderia ter recolhido detidos
em Banjul.

17.06.06

Vizinhança de Nigrám manifesta-
se contra o PGOM da localidade.

CRONOLOGIA

Apartado 24034 - 28080 - Madrid

SINDICALISTAS DENUNCIAM PAPEL DO GOVERNO E A JUNTA

REDACÇOM / Lazer e reivindi-
caçom, reclamaçom das selec-
çons desportivas próprias,
música combativa e todo sob
um forte dispositivo policial
alertado perante possíveis
sabotagens. Assim começará a
jornada nacional galega de
2006, onde o novo governo se
divide entre o comício da
Quintá e aoferenda do monar-
ca espanhol. O soberanismo,
na Alameda, volta a manifes-
tar-sse separado.

Siareir@s Galeg@s abrirá a
jornada, retomando parte do
protagonismo que lhe corres-
ponde num ano de sucessos
desportivos para as primeiras
selecçons nom oficiais do
nosso País. O colectivo de cla-
ques prepara actos próprios
pola oficialidade dos combina-
dos galegos e fijo um chama-
mento para acudir "aos actos
das organizaçons juvenis AMI,
BRIGA e Galiza Nova". Todos
estes colectivos preparam o
seu festival para a noite, entre
os que salienta o Festigal,
umha oferta lúdica que dura
duas jornadas e que acolhe nas
suas carpas um grupo de pos-
tos representativos do tecido
social galego. 

Na zona velha, a Rondalha
da Mocidade com a Bandeira
complementa-se com a
Jornada de Rebeliom Juvenil
que organiza BRIGA por
segundo ano consecutivo,
culminando num concerto
que tem como grupo estrela
os italianos de Banda Bassoti.
O concerto da AMI comemo-
rará-se na Porta do Caminho,
e nele pretendem que este-
jam presentes de algumha
maneira os presos Ugio
Caamanho e Giana Rodrigues.

Polémica estatutária
Se o BNG fará umha ênfase
especial na defesa desse
novo estatuto de naçom que
pretende acordar com PP e
PSOE, as forças soberanistas
pretenderám deslegitimá-lo.
A manifestaçom soberanista

apoiada pola FPG partirá da
Alameda às 12h30. Para o
colectivo cívico que a convo-
ca com o lema 'polo direito a
decidir', a reforma estatutá-
ria em andamento nom cum-
pre nenhuma expectativa
popular e fecha a porta às
reformas profundas que exi-
giu a populaçom ao expulsar
Fraga da Junta. Para as Bases
Democráticas Galegas, que
saem da Alameda meia hora
depois, o slogan 'Estatutos
nom. Autodeterminaçom'
condensa o sentido reivindi-
cativo da jornada, que será
fechada com um manifesto
lido por Carlos Taibo. O 25
parece abrir assim a polémi-
ca estrela que marcará a
actualidade galega nos pró-
ximos meses, e que enfren-
tará de certeza todas as for-
ças institucionais com o
movimento social soberanis-
ta que se move fora do qua-
dro autonómico. 

Oferenda real e
desdobramento policial
O presidente Touriño assegu-
rou já a sua presença na cate-
dral de Compostela, protago-
nizando o acto por excelência
do espanholismo na nossa
terra, imposto desde que o
monarca Felipe IV decidira
homenagear o patrom de
Espanha em 25 de Julho. 

Ainda sem confirmar a pre-
sença de cargos eleitos nacio-
nalistas na catedral, sim se
sabe que a Delegaçom do
Governo prepara a habitual
presença policial em toda
Compostela. Polícia de cho-
que preparada para intervir
perante possíveis sabotagens
nacionalistas completarám o
dispositivo dirigido pola bri-
gada de informaçom. O orga-
nismo anti-repressivo Ceivar
fijo um chamamento à base
social do independentismo
para "conhecer os seus direi-
tos perante qualquer hipo-
tética violaçom dos mesmos
por parte dos corpos repres-
sivos espanhóis".

Convocam duas
mobilizaçons soberanistas
para o Dia da Pátria
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18.06.06

Fiscalia de Múrcia suspeita que
umha rede rumana dedicada ao
tráfico de pessoas enviou mulhe-
res a Compostela para serem
exploradas sexualmente.

19.06.06

Falece o trabalhador que tinha
ficado prendido num cano de um
esgoto da rede de saneamento de
Lugo, ao ser arrastado por umha
tromba de água.

20.06.06

Parlamento galego aprova ILP
para a protecçom dos rios, mas eli-
mina dela a disposiçom que revisa-
ria as actuaçons já previstas.

21.06.06

Congresso aprova fazer cópias aos
documentos eclesiásticos galegos
que foram espoliados polo Arquivo
Histórico de Madrid.

22.06.06

Relatório da Conselharia de
Trabalho evidencia discriminaçom
laboral das mulheres; por cada 100
euros que recebem eles, elas rece-
bem só 70. 

23.06.06

A Vice-Presidência da Junta priori-
zará as empresas dirigidas por mul-
heres nos processos de adjudica-
çom da Administraçom pública.

24.06.06

Produtos foráneos empregam irre-
gularmente o termo Galiza no seu
etiquetado para se revalorizarem.

25.06.06

Presidente de Lugo invoca o
Santíssimo Sacramento para que
contribua para que a ETA deixe
definitivamente as armas.

26.06.06

Informe de CCOO assegura que
80% dos incêndios registados na
Galiza som intencionados.

27.06.06

A Associaçom de Recicladores de
Resíduos da Construçom e da
Demoliçom da Galiza assegura
que só 16% do entulho gerado
cada ano nesse sector é reciclado. 

28.06.06

Dia do Orgulho Gay, Lésbico,
Bissexual e Transexual. Actos e
manifestaçom de Maribolheras
Precárias na Corunha.

REDACÇOM / Numha sociedade
pouco habituada à autocrítica
pública, e muito menos em actos
de aniversário, onde gabar-se pare-
ce ser o que corresponde, as duras
palavras do presidente da
Associaçom Galega da Língua
(AGAL), Bernardo Penabade,
nom deixárom indiferente nin-
guém, chegando a deslocar para
um segundo termo os próprios
actos comemorativos. O semanário
A Peneira dedicou um dossier aos
25 anos de história da associaçom
normalizadora e a imprensa gene-
ralista deu ampla cobertura aos
actos e mesmo à censura que
Penabade fijo às dinámicas inter-
nas que teriam provocado a margi-
nalizaçom do movimento reinte-
gracionista nas últimas décadas.
Polas palavras de Bernardo
Penabade (presidente desde
2001) "faltou-nos apoio institucio-
nal, e com isso, o acesso aos meios
de comunicaçom, mas seria injusto
fazermos descansar em factores
alheios a responsabilidade dos nos-
sos fracassos", que resumiu acres-
centando que no reintegracionis-
mo "sobrou um radicalismo inas-
sumível e certa irresponsabilida-
de, tendo faltado capacidade de
interlocuçom." Este professor de
origem ortegana fijo ainda um cha-
mamento interno a separar a ques-
tom lingüística da política, depois

de assegurar que certos preconcei-
tos que separam o reintegracionis-
mo da sociedade "fôrom alimenta-
dos de dentro do próprio movi-
mento." Mas nem tudo foi autocrí-
tica, pois para a AGAL é motivo
de orgulho que o reintegracionis-
mo organizado faga 25 anos neste
aniversário da associaçom ou o
facto de se terem publicado várias
obras científicas que sistematizá-
rom o ideário reintegracionista.
Finalmente, defendeu o regresso a
posturas mais conectadas com o
galeguismo e a interlocuçom com
diferentes sectores da sociedade,
mesmo com o Real Academia
Galega e o Instituto da Língua
Galega.

Carvalheira de Sam Justo
A AGAL levou os actos comemora-
tivos à célebre Carvalheira de Sam
Justo, em Cotobade, para dar con-
teúdo à quarta ediçom dos
Encontros do Vale do Leres, orga-
nizados com o apoio das associa-
çons Canhom de Pau e Amigos da
Carvalheira. Este evento nasceu
para reivindicar o Caminho Velho
Português a Compostela. Ao longo
do dia, a assistência desfrutou de
um roteiro polas gravuras rupestres
de Cotobade e Campo Lameiro e
de actividades lúdicas e musicais
especialmente pensadas para o
público infantil. 

AGAL comemora
25º aniversário fazendo
profunda autocrítica 

Galiza concentra a maior
percentagem de andares
desabitados do Estado
REDACÇOM / 229.360 andares
sem ocupar situam percentual-
mente a Comunidade
Autónoma Galega como a pri-
meira do Estado, sendo a quin-
ta em relaçom ao número.
Enquanto a especulaçom avan-
ça e o preço da habitaçom
encarece o número de moradas
desabitadas continua a crescer,
conforme se pudo apreciar nos
últimos cinco anos, polo que o
número assinalado é hoje em
dia substancialmente maior,
pois foi extraído de um informe
do Instituto Nacional de
Estatística que está apoiado
em dados de 2001. O director
geral de Urbanismo, Ramón
Lueje, utilizou estes dados
para chamar a atençom dos pla-

neamentos de ordenaçom que
preveem incrementar a popu-
laçom dos concelhos, nomea-
damente na faixa costeira.

A cidade com maior percen-
tagem de vivendas desocupa-
das é a Corunha, com mais de
17.000 moradas nesta situa-
çom, das quais mais de 80%
estám em boas condiçons de
habitabilidade. No caso de
Vigo, onde o preço dos aparta-
mentos duplicou em cinco
anos, som 18.000 os andares
sem moradores, umha de cada
seis habitaçons. Em ambos os
casos umha percentagem
importante destes imóveis
tenhem menos de 15 anos, o
que aponta a interesses espe-
culativos na sua aquisiçom.

REDACÇOM / Três bombas de
fabricaçom caseira dotadas de
temporizadores mobilizárom a
polícia espanhola na noite de
Sam Joám. O primeiro deles
estourou nos baixos de um
camiom nas obras da auto-
estrada na paróquia compos-
telana de Cacheiras, causando
danos por valor de 20.000
euros. Os outros dous fôrom
localizados no concelho de
Ames e desactivados polos
TEDAX antes de chegar a
danar a maquinaria da auto-
estrada Compostela-Briom.

A polícia e os meios de
comunicaçom divulgárom
três hipóteses, descartando
praticamente umha delas. A
oposiçom vicinal às obras -
especialmente intensa em
Cacheiras, onde levárom
várias vivendas por diante e

partírom núcleos de popula-
çom - levou a pensar em habi-
tantes dos lugares afectados,
mas a complexidade técnica
da acçom fijo com que se
rejeitasse praticamente esta
possibilidade; a presença de
pintadas contrárias a estas
infra-estruturas de transpor-
te com simbologia anarquista
pareceu pôr na mira policial
sectores deste movimento,
especialmente activos em
outras zonas da Europa e do
Estado contra estes megapro-
jectos. Finalmente, fontes da
investigaçom apontárom a
probabilidade de se tratar de
mais umha sabotagem inde-
pendentista, das várias acon-
tecidas nos últimos tempos e
ligadas a um manifesto na
rede que fazia um chama-
mento à 'resistência galega'. 

Atacam obras das auto-estradas

A Esmorga volta a abrir as portas
REDACÇOM / Após várias semanas
de mobilizaçons e pressom social,
a Cámara Municipal de Ourense
aprovou o levantamento da proi-
biçom de abertura imposto ao
centro social da Esmorga no pas-
sado dia 7 de Julho, quando foi
selado pola polícia municipal. A
Junta de Governo anulou a ordem
de encerramento que fora promo-
vida polo vereador Aurelio Gómez
Villar, possibilitando a reabertura
do local no passado dia 13.

Num comunicado emitido por
este centro social incidem em

que a recuperaçom das instala-
çons é produto da "pressom exer-
cida nos últimos meses e da
campanha de solidariedade e
denúncia dos factos aconteci-
dos". Destacam que o encerra-
mento procurava "travar a activi-
dade de umha associaçom cultu-
ral que tem como objectivos fun-
damentais a criaçom de espaços
sociais alternativos e o fomento
da nossa língua, cultura, música
e tradiçons" e agradecem o apoio
recebido por parte de diferentes
colectivos e pessoas.

Interesses especulativos promovem urbanismo irracional

Momento do encontro 'portugalego' organizado em 2005 pola AGAL



NOVAS DA GALIZA
15 de Julho de 2006 a 15 de Agosto de 2006 07NOTÍCIAS

29.06.06

Armadores de Portosim denun-
ciam o emprego de dinamita nas
tarefas de captura de nove pes-
queiros da zona.

30.06.06

Meio Rural anuncia que cobrará
pola extinçom de lumes aos donos
de montes que nom tivessem as
suas parcelas limpas de mato.

1.07.06

Manifestaçom unitária polo
Orgulho Gay, Lésbico, Bissexual e
Transexual e jornada de activida-
des em Compostela. 

2.07.06

Incendeiam carro da Polícia local
de Ponte-Areias de madrugada.

3.07.06

PSOE e PP recusam-se, num ple-
nário municipal corunhês, a acei-
tar a moçom de condeia do levan-
tamento de 18 de Julho de 1936 e
a posterior ditadura franquista.

4.07.06

A barragem de Ruveiras, instalada
dentro da Rede Natura 2000 no
leito do Eu, será derrubada.

5.07.06

Pescanova propom instalar três
plantas aqüícolas na Marinha. 

6.07.06

Estudo da Universidade de Granada
demonstra que as grávidas deixam
nas placentas indícios de pesticidas
ingeridos com os alimentos.

7.07.06

Educaçom anuncia incremento de
5% nas taxas universitárias.

8.07.06

Bases Democráticas Galegas con-
vocam manifestaçom para o Dia
da Pátria.

9.07.06

Membros de associaçons polos
direitos do colectivo homossexual
casam em Valência coincidindo
com a visita de Ratzinger. 

10.07.06

Vice-presidente da Junta oferece
ao PP aceitar a sua proposta de
financiamento para o novo
Estatuto em troca de nom pôr
impedimentos ao reconhecimento
do carácter nacional da Galiza.

REDACÇOM / Umha iniciativa
cívica em defesa dos "direitos
democráticos" do preso e a presa
independentista Ugio Caamanho
e Giana Rodrigues foi apresenta-
da no passado dia 22 de Junho em
Compostela com o respaldo de
170 pessoas representativas de
diferentes sectores da sociedade
galega. A 'Plataforma Cidadá Que
Voltem para a Casa' pretende
denunciar a "situaçom jurídica e
penitenciária ilegal que pade-
cem", solicitando a transferência
imediata para cárceres galegos e

sua libertaçom enquanto nom
tiver lugar o julgamento.
Caamanho e Rodrigues estám
acusados de participar na coloca-
çom de um explosivo que afec-
tou a sede central de Caixa
Galicia em Compostela no passa-
do 23 de Julho de 2005. Até o
momento nom pesa nenhuma
sentença judicial firme sobre
ambos, mas esta situaçom pode-
ria prolongar-se durante três anos
mais em base à política peniten-
ciária em vigor.

Na apresentaçom pública par-

ticipárom o sindicalista Xan
Carlos Ánsia, a escritora Teresa
Moure, o ambientalista Pedro
Alonso e o sindicalista Bráulio
Amaro. Carlos Taibo lamentou a
sua ausência e enviou umha
carta de apoio em que destacou
que "é cada vez mais urgente
que denunciemos essas viola-
çons e que o fagamos na certeza
de que em modo nenhum som
produto da improvisaçom: obe-
decem, polo contrário, ao propó-
sito evidente de reduzir ao nada
as iniciativas de contestaçom e

resistência". Vários textos de
adesom aos objectivos da plata-
forma estám publicados no blo-
gue do colectivo onde se pode
assinar o manifesto, no endereço
http://quevoltemacasa.info.

Mais de duzentas pessoas
apoiavam publicamente a inicia-
tiva no fecho desta ediçom.
Entre elas encontram-se Antón
Moreda, Ugia Pedreira,
Baldomero Iglesias 'Mero', Xosé
Emilio Vicente Caneda, Elvira
Souto, Antolín Alcántara, Xurxo
Borrazás ou Margarita Ledo.

Apresentam plataforma pola liberdade para Giana
Rodrigues e Ugio Camanho antes do seu julgamento

Em que condiçons trabalhavas
nesses últimos dous meses?
O meu chefe dixo-me que ele
arranjaria o do contrato com um
dinheiro que ele tinha, que já
procuraria a fórmula para me
contratar. Eu fiei-me.
Entreguei todos e cada um dos
documentos que me pediram
para me fazerem esse suposto
'contrato'. Dixeram-me que
tudo estava arranjado e come-
cei a trabalhar no Berzo. Em
resumo, a Universidade de
Santiago de Compostela tinha-
me a trabalhar para ela engana-
do, sem contrato, sem seguro e
sem estar dado de alta.

Depois do accidente, como res-
pondeu a Universidade? Quais
fôrom os argumentos para nom se
responsabilizarem do que che
tinha acontecido?
Ao dia seguinte do resgate
recebim a chamada da vice-rei-
tora de Investigaçom mostran-
do-me a sua preocupaçom.
Passado um tempo tivemos
conversas com o antigo gerente
em funçons, Xosé Manuel
Villanueva. Ele em todo o
momento afirmou que a USC

se faria cargo via responsabili-
dade civil. Tudo transcorria
correctamente até que deixa-
mos de ter notícias deste
homem, que ao que parece foi
relegado no seu cargo. A USC
desentendeu-se absolutamen-
te de mim. Em resposta às
notícias difundidas em vários
meios ultimamente alegam que
como era bolseiro pós-doutoral
nom havia vinculaçom laboral.
Mas quando aconteceu o aci-
dente já nom era bolseiro; esta-
va teoricamente contratado.

Durante quanto tempo poderá
alongar-sse o processo judicial?
Segundo os cálculos mais opti-
mistas isto nom finalizará
antes de dous anos.

Nom sei como acabará o
processo legal, mas quanto ao
ámbito pessoal sim podo
antecipar que me ficarám
severas lesons, tanto trauma-
tológicas como neurológicas
nos membros inferiores.
Talvez dentro de dous anos
poda voltar a começar a andar,
mas terá de ser com grande
dificuldade durante o resto
da minha vida.

Poderá-cche afectar
no futuro laboral…
É evidente que a resposta a
esta pregunta é um inequívoco
sim. A minha vocaçom, forma-
çom e dedicaçom eram como
investigador de ecologia vege-
tal, algo que precisa de muitís-
simas horas de trabalho
de campo. Isto será já comple-
tamente impossível de realizar
para mim. 

Contas com apoios dentro da
Universidade? Pensas que pode
haver pressons internas?
Apoios com certa responsabi-
lidade nom tenho nenhum.
No começo pensei que o meu
ex-chefe interviria por mim,
como lhe corresponderia, mas
há já nove ou dez meses que
nom sei nada dele. 

Desconheço se será por
temor a represálias, mas
em qualquer caso isso
nom me serve. 

Dirias que o tipo de contrataçom
realizada na USC ao pessoal de
investigaçomeaosbolseirosrespon-
deacondiçonsdeprecariedade?
Umha bolsa é algo absoluta-
mente diferente a um contra-
to. As condiçons som lamen-
táveis, nem sequer estávamos
dados de alta na Segurança
Social até Março de 2005.
Nom temos direito à presta-
çom por desemprego nem
muitas outras prestaçons nor-
mais quando umha pessoa é
contratada, sempre que esse
contrato seja legal, claro. 

A precariedade laboral nos
jovens é algo com que infeliz-
mente convivemos, e o gasto
que este país destina à inves-
tigaçom é menos de metade
da média da UE, o que se
reflecte em precariedade na
investigaçom. Quando se
junta 'jovem' e 'investigador'
sai precariedade ao quadrado.
E a mistura estoura.

“A Universidade tinha-me a
trabalhar para ela enganado,
sem contrato, sem seguro e
sem estar dado de alta”

INVESTIGADOR DE BIOLOGIA SOFRE ACIDENTE LABORAL E A
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO NEGA-SE A DAR-LHE COBERTURA

José Luís Garrido trabalhou um ano e dous meses para o
Departamento de Botánica da Universidade de Santiago de
Compostela (USC), primeiro como bolseiro pós-ddoutoral do
Ministério da Educaçom e Ciência, realizando tarefas de investi-
gaçom no campo da ecologia vegetal, e os últimos dous meses,
desde finais de Maio de 2005, teoricamente contratado. Foi nessa
última etapa quando se produziu o acidente, perto do cume ber-
ciano de Aquiana, no qual umha queda o tivo três dias no monte
sem poder mexer-sse. Até o momento, o acidente custou-llhe uns
70.000 euros em despesas médicas, que ainda nom lhe garantem
voltar a andar. A USC nom quer responsabilizar-sse agora polo seu
caso, que está nas maos dos tribunais.

José Luis Garrido gastou por volta de 70.000 euros em despesas médicas
polo acidente. A USC nega-se a assumir qualquer responsabilidade
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Crónica de umha viagem a Mondariz-Balneário
por NUNO GOMES

22/06. 13h00. Hotel Balneário
As direcções para chegar a Mondariz Balneário
foram-me dadas em castelhano. Aqui nas confe-
rências falam todos em castrapo. Ela por ela,
prefiro o castelhano. O senhor da entrada era
simpático - pelo menos em termos linguísticos.

22/06. 13h00. Hotel Balneário
Agora é a conferência do responsável de
Bagunte -  Vila do Conde. Também na sua
prelecção posso encontrar erros de ortogra-
fia, pronunciação, etc. Aparentemente, vou
ter pensão completa à socapa.
"Fin de la presentación, haga clic para salir".
Apresentação em português, computador
em castelhano. Eu, que nunca quis ser jorna-
lista, começo a ver algumas vantagens deste
modo de vida. Se puder usufruir da pensão
completa por inteiro, espero que tenham
massagem. Sempre tive curiosidade.

22/06. 17h00. Hotel Balneário
Sei bem que o almoço (ou, como lhe chamam,
aqui, ebem, "jantar") foi grátis - não é desculpa.
Estava abaixo do aceitável. Numa tasca do

Porto comeria e beberia bem melhor.
Sentou-se um senhor ao meu lado. Sei que será
alguém importante, pois veio do palco. Está
sempre a partilhar comigo as suas discordâncias
com o conferencista. Eu digo que sim, e sorrio,
também, em explícita discordância com o con-
ferencista. Sou um óptimo actor.
O Felipe Árias Vilas ganha o prémio por ser o
primeiro do dia a falar galego. "Facer" aquele
som de "Galitsssia" acaba por adulterar qual-
quer tentativa de demarcação do castelhano.
O galego anterior começou a conferência num
castrapo lamentável, para acabar num castelha-
no curricular. Não enganou ninguém sobre a
língua que fala o dia todo.
Castro de Viladonga - a visitar. "Nenos",
"Pequerrechos", "Tonteria". Será isto gale-
go? E "Incluso"?
O homem da entrada ainda será o melhor gale-
go-ffalante. Tenho de tirar as dúvidas - vou per-
guntar-lhe as horas.  Este Xurxo diz "Galiza",
mas mantém o "tsss" de "Galitssia", saindo
como resultado uma "Galitssa". É quase igual.

22/06. 18h30. Hotel Balneário
Ao ouvir este português espanholado que
falam na Galiza, dou comigo a pensar no que
faço aqui, e duvidar das minhas convicções.

22/06. 19h00. Hotel Balneário
O meu tio parece um miúdo com um brin-
quedo novo (ou um adulto com uma arma
nova) - neste caso, o microfone. Lá volta a
velha rivalidade Póvoa de Varzim - Vila do
Conde - ou neste caso, Terroso - Bagunte, os
castros mais importantes dos concelhos.

22/06. 19h30. Hotel Balneário
Chegou a vez do senhor ao meu lado man-
dar bitaites. Era bom que os galegos
entrassem também na luita, assim a modos

duma guerra civil galaica. Ele está  a falar
de vocabulário. Boa!
Chama-se Armando Coelho. Deve ser uma
eminência da arqueologia - eu ignoro, não
sou arqueólogo. O meu tio tem uma voz bes-
tial, e coloca-a muito bem. Se não fosse
arqueólogo, era um óptimo locutor.

23/06. 11h00. Hotel Balneário
O dia de ontem deixou-me bastante cépti-
co em relação à língua. Enquanto o peixe
não chegava, estivemos a tentar adivinhar o
que seria "lobina", e isto porque alguém
sabia que "lobina" era um peixe. Apesar de
os empregados falarem um português
muito atencioso, o "menú" era em castelha-
no. Isto são "pormenores" que os galegos
permitem no seu próprio território. Como
se ajuda um doente com um cancro fatal-
mente espalhado pelo corpo, que irá certa-
mente matá-lo de morte dolorosa, e que
não quer ser curado?

23/06. 12h15. Hotel Balneário
Este Fausto tem a minha aprovação linguís-
tica. Apesar de manter "tss" que torna o gale-
go actual tão descaracterizado. Mas diz
sexta-feira como gente grande.

NOVAS DE ALÉM-MINHO

DUARTE FERRÍN / O Primeiro Ministro israe-
lita Ehud Olmert ordenou às suas forças
armadas: "Nom quero que ninguém poda
dormir em Gaza durante a noite".

Avions de guerra (F-16) israelitas, helicóp-
teros Apache artilhados e tanques nom param,
nem de dia nem de noite, de lançar artilharia
pesada contra qualquer alvo possível na povo-
ada Faixa de Gaza, mesmo com bombas de
umha tonelada. Casas, instituiçons e infra-
estruturas nom se livram das suas bombas. Os
avions F-16 voam baixo rompendo a barreira
do som e soltando "bombas de ruído" que cau-
sam o terror em toda a populaçom. 
Estám a assassinar e ferir tanto civis como
membros da resistência.

Detivérom a maior parte dos representantes
de Hamas na Cisjordánia, entre eles 8 mem-
bros do governo e 25 membros do Conselho
Legislativo Palestiniano (parlamento) que
estám encarcerados à espera de um julgamen-
to político acusados de terrorismo, entremen-
tes Israel aterroriza impunemente um país. 

Tentárom assassinar o primeiro Ministro
atirando um míssil às Secretarias do governo
para destruir qualquer instituiçom de governo.

Bombardeárom a principal central eléctri-
ca de Gaza, violando, mais umha vez, as con-
vençons de Genebra, durante umha acçom
denominada sadicamente "Operaçom
Chuva de Verao". Assim, quase um milhom e
meio de pessoas estám sem electricidade
quando as temperaturas andam à volta dos

36 graus. Restaurar o funcionamento da
electricidade pode demorar até oito meses,
prazo durante o qual os pacientes dos hospi-
tais poderám morrer e as famílias ficar sem
frigoríficos, cozinhas, luz, ventoinhas, televi-
sores nem computadores. As reservas de ali-
mentos e medicinas armazenadas em refri-
geradores estragárom-se. Dentro de uns dias
as minguadas existências de fuel esgotarám-
se totalmente, e assim deixarám de funcio-
nar os geradores de emergência dos hospi-
tais, devendo ser interrompidas umhas 200
cirurgias diárias. Os doentes que dependem
de diálise estám em perigo de morte, e os
laboratórios e depósitos de sangue nom fun-
cionaram. Os depósitos de agua irám dimi-
nuindo e o sistema para o tratamento de
águas residuais colapsará. 

Sendo fechada, Gaza ficou totalmente iso-
lada do mundo exterior, tanto para a popula-
çom como para qualquer tipo de produtos,
como a comida, os medicamentos ou os com-
bustíveis. As reservas de alimentos acumula-
das para as necessidades básicas nom durá-
rom mais de duas semanas. A passagem
internacional de Rafah foi fechada, deixando
centos de trabalhadores e trabalhadoras,
crianças, anciaos e pessoas doentes que vam
ao Egipto em busca de tratamento médico
encerrados no lado egípcio da raia sofrendo
péssimas condiçons humanitárias. 

Destruírom com mísseis as três principais
pontes e as principais estradas, que conec-

tam o norte e o sul da Faixa deixando inco-
municáveis ambas as zonas.

Impedem com o assédio naval que os
marinheiros saiam trabalhar, cortando o abas-
tecimento de perto de 30 toneladas de peixe
ao Mercado de Gaza todos os dias.

Esta invasom ocorre umha semana depois
da assinatura de um acordo entre Hamas e o
senhor Abas, para negociar com Israel, onde
se reconhece a Israel e se aceita a proposta
de coexistirem os dous Estados. Israel rejei-
ta a proposta negociadora e receia que
Hamas se poda transformar num sócio
potencial para a paz.

Perante o pacifismo de Hamas, que durante
18 meses mantivo o cessar-fogo, Israel estivo a
tentar provocar constantemente umha respos-
ta militar para ter a desculpa e invadir o que
fica do território palestiniano. Assassinárom
umha família inteira, na praia, matando crian-
ças e mulheres grávidas e aterrorizando milha-
res de pessoas, assassinárom representantes
de Hamas, tentárom afundar o seu governo
por todos os meios: subornos económicos, san-
çons, isolamento; retençom dos impostos
palestinianos e boicote político internacional. 

Como Hamas nom respondeu à provoca-
çom e estavam em atitude conciliadora,
Israel lança esta invasom premeditada e pre-
parada meses antes da captura do soldado
israelita, que de modo burlesco chamam
'raptado'. Nom é um rapto, é a captura de
um soldado em combate durante umha

acçom militar: é um prisioneiro. Israel tivo
preparada a mobilizaçom de tanques, artil-
haria e helicópteros para unha invasom polo
menos quatro semanas antes deste inciden-
te. Os meios continuam a falar deste solda-
do, como se fosse muito mais importante
que 1.4 milhons de palestinianos a sofrer,
sem agua, sem comida e na escuridade. É
Israel que está a raptar e a violar todas as
normas: raptárom mais de 330 crianças e
mais de 250 mulheres que estám encarcera-
das em Israel sem julgamento. É umha bar-
baridade que enquanto o soldado prisioneiro
é apresentado como a vítima inocente, essas
crianças sejam esquecidas, junto com outros
9.000 prisioneiros adultos palestinianos.

Entrementes, os EUA continuam a ofere-
cer protecçom a Israel nestas acçons e a
Uniom Europeia mantém-se imutável na
sua conspiraçom de silêncio contra o povo
palestiniano; ambos mantenhem chantagens
económicas e sançons contra este povo e
qualificam de terrorista a Autoridade
Palestiniana eleita nas urnas, um passo que
deu carta branca a Israel para fazer o pior.

Kofi Annam di que esta preocupado, pre-
ocupado por um projecto de limpeza étni-
ca em massa de 1.4 milhons de pessoas,
mas este hipócrita e cobarde é incapaz de
se pronunciar quanto ao que nom se pode
fazer, quanto à violaçom de todas as leis e
normas internacionais, quanto a este acto
de genocídio. (09/07/06)

ISRAEL CONTINUA COM O SEU PLANO GENOCIDA EM GAZA
A estratégia de Israel é expulsar todo o povo palestiniano das suas terras enquanto declara a guerra ao Líbano tensionando a estabilidade da zona

‘Zona urban - Conduza a modiño’

Hotel Balneário de Mondariz. O titular refire=se
a um indicador situado na entrada ao concelho
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MARIA  ÁLVARES / Embora Reganosa
nom cumpra os mínimos requisitos
nem de legalidade nem licenças e
tendo ignorado os custos ambientais
da escolha da sua localizaçom como
também os riscos para a populaçom
das proximidades; contou com todos
os apoios nom só das instituiçons, mas
também dos principais grupos empre-
sariais do País. É o caso de Endesa e
Fenosa (com 24% de participaçom na
sociedade cada umha), Caixa Galicia
(com 10%), Banco Pastor (5%) e
Caixanova (5%). Desta maneira nom
é estranho que os meios de comunica-
çom oficiais silenciassem por comple-
to a notável influência na comarca tra-
sanquesa dos protestos vicinais e de
diferentes colectivos.

Roberto Tojeiro serviu-se também
da pressom do Partido Popular, que
agiu como autêntico 'lobby' em prol
dos interesses do seu grupo empresa-
rial, sabotando através de anúncios
em diversos meios escritos protestos
comarcais contra a situaçom em que
se encontra Trás-Ancos e em que tivé-
rom especial importáncia as reivindi-
çons contra a localizaçom da central.

Desde o início, Reganosa apresen-
tou-se como a salvaçom para a cen-
tral térmica das Pontes (Endesa) que
para fazer frente ao esgotamento dos
jazigos de ulha e lignito da Capela,
projecta um ciclo combinado de car-
vom-gás. Mas, na realidade, Endesa
já trabalha com carvom importado
dos EUA. Além disso, durante
Dezembro de 1999 a presença de
Fenosa e Endesa como accionistas
nom estava assegurada devido a que
o grupo Tojeiro pretendia controlar a
maior parte de Reganosa para garan-
tir a sua continuidade (por nom ter a
maioria no projecto de celuloses de
Proullasa e Eurogalicia, ambas fôrom
derrubadas financeiramente pola

concorrência). Para além disso, existia
nessa altura o rumor de compra de
Endesa por parte de Fenosa, o qual
deixaria esta última com o controlo
de Reganosa. Apesar disto, Tojeiro e a
Junta insistírom na continuidade da
empresa ainda sem a participaçom
das hidroeléctricas.

O Grupo Tojeiro procurou legiti-
midade para Reganosa, na assevera-

çom de que  esta assegurava a perma-
nência das empresas na Galiza. O
motivo real da regasificadora é o abas-
tecimento de umha futura central
química para a transformaçom de
colas. Além disso, nom só vai abaste-
cer empresas radicadas no País, já que
também vai concorrer com outras
centrais de características semelhan-
tes para o abastecimento de gás a
empresas situadas em diferentes
pontos do Estado espanhol.

Inserida também nesta publicita-
çom da regasificadora, Tojeiro prome-
teu mil postos de trabalho numha
comarca castigada polas sucessivas
reconversons industriais. Mas a reali-
dade é que para a construçom de
umha central destas características
apenas precisa de 300 trabalhadores e
tam só ao redor de umha dúzia para a
sua manutençom. Para além disto
nom há umha devida avaliaçom dos

postos de trabalho que se destroem
pola actividade de Reganosa. A cen-
tral nom é compatível com a explora-
çom marisqueira, pois o retorno ao
mar de água empregada para regasifi-
car, arrefece a água da ria. A baixa
temperatura ambiental da água
implica a morte ou diminuiçom da
actividade marisqueira.  Ainda, o
recheio para o cais de descarga impe-
de a circulaçom natural de nutrientes
para a regeneraçom do marisco.

A central de gás radicada em
Mugardos nom implica um benefício
real para a comarca; polo contrário,
arrasta umha carga ambiental e eco-
nómica que influirá muito negativa-
mente no bem-estar da populaçom
próxima. Reganosa nom contribui
para umha hipotética autonomia
energética da Galiza e perpetua a tra-
dicional espoliaçom energética a que
tem estado submetido o País.

A planta de Reganosa suporá um perigo
permanente para a populaçom da ria de Ferrol

REPORTAGEM

A central de gás radicada em Mugardos nom implica um benefício real para a comarca; polo contrário, arrasta umha carga ambiental
e económica que influirá muito negativamente no bem-estar da populaçom próxima

Reganosa é um projecto que se tem estado a preparar desde 1998, impulsionado polo Grupo
Tojeiro (proprietário, entre outras empresas, de GADISA, supermercados Claudio e Forestal del
Atlántico). O empresário pontês, Roberto Tojeiro possui umha das maiores fortunas do País por
detrás de Amancio Ortega. O projecto consiste na construçom de umha central de regasificaçom
situada na Ponta Promotoiro, no concelho de Mugardos com o beneplácito do própria cámara, de

todos os partidos políticos com representaçom parlamentar e da Junta de Galiza (com 10% das
participaçons de Reganosa). O compromisso da Junta remonta-sse a Maio de 1998, quando o ex-
presidente da mesma, Manuel Fraga, visita a Líbia acompanhando vários empresários galegos com
interesses no norte de África. Desta viagem surgiria o futuro acordo entre o grupo Tojeiro e a
empresa argelina de abastecimento de gás Sonatrach (com 10% de participaçom no projecto).

Incumpre
constantemente
a legislaçom
Reganosa nom conta
com umha zona de
exclusom técnica de
segurança (artigo 4 do
Decreto 2414/ 1961) que
estabelece umha distán-
cia mínima de 2 km a
qualquer núcleo de
populaçom: o lugar do
Galinheiro e da Pedreira
estám a 100 m e a 1 km,
Mugardos, França, Seixo
e Ferrol Velho. 

Nem a empresa nem
as autoridades informá-
rom sobre os riscos.
Tampouco realizam con-
sulta popular (Seveso II
Real Decreto 1254/1999
r e g u l a m e n t o
2414/1981).

Reganosa implica a
descarga de materiais de
risco numha ria fechada
sem via livre para o mar
aberto (normativa UNE-
NE 1532 sobre tráfego
de navios nas rias e cais
de descarga).

Reganosa ocultou que
projecta dragar o canal de
entrada à ria, o que exigiria
dinamitar 2 km de fundos
entre os castelos de Sam
Felipe e da Palma porque
os navios gasistas tocam no
fundo com maré baixa. Em
caso de acidente, nom
poderiam abandonar a ria
tal e como exige a legisla-
çom (UNE-NE 1532). 

Tojeiro prometeu
mil postos de
trabalho numha
comarca castigada
polas reconversons
mas apenas precisará
de 300 trabalhadores
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Lake Oil, umha pequena
empresa situada em
Ponte Areias e dedicada

à refinaçom de azeite de fígado
de tubaróm para a sua poste-
rior utilizaçom, é um exemplo
mais da desastrosa, por nom
dizer inexistente, ordenaçom
do território no País.

Lake Oil encontra-se num
lugar qualquer. Quer dizer, nin-
guém pode imaginar em nenhum
momento que acolá, no meio de
uns pinheiros e carvalhos, no final
de um pequeno caminho de terra,
poda esconder-se umha indústria.
E isto nom seria o maior proble-
ma, nem por desgraça a maior sor-
presa, se nom fosse pola actua-
çom da empresa. Num primeiro
momento, a empresa derivava os
seus efluentes líquidos, resultan-
tes do processo industrial, nuns
buracos abertos directamente na
terra, sem nenhuma protecçom.
Esta situaçom provocou a reac-
çom de algum proprietário dos
montes vizinhos e também dos
ambientalistas, que infelizmente
parece que só estamos aí para
denunciarmos situaçons como
estas. Lake Oil vertia os seus resí-
duos para a terra, esta filtrava e
poluía os arredores, onde se
encontra o Regato da Besta, que
desemboca no Teia.

A acçom dos vizinhos foi direc-
ta, via denúncias várias perante
diferentes organismos. Adenco
recorreu ao Valedor do Povo. Falar

desta figura e da força das suas
resoluçons ocuparia-nos muito
tempo e espaço. Adenco denun-
ciou a carência de licença defini-
tiva de actividade dessa indústria,
num pseudo-polígono industrial,
onde cada empresa construiu o
que pudo sem ver nada mais que
os seus próprios interesses. O
Valedor deu-nos desde um princí-
pio a razom, a empresa nom
poderia estar nesse estado e, ou
legalizava esta situaçom, ou
fechava, voluntária ou forçosa-
mente. O Valedor instou a
Cámara municipal a fazer cum-
prir a distinta normativa. Porém, a
situaçom foi e é paradoxal. Lake
Oil nom foi fechada ou legalizada
apesar de existirem ordens judi-
ciais nesse sentido na seqüência
das denúncias e demandas judi-
ciais executadas polos vizinhos, e

a Cámara municipal nom cum-
priu o que tanto os Julgados como
o Valedor a cominárom a fazer.

Representa Lake Oil um caso
isolado? Nom, nem muito
menos. Rodeiam Lake Oil outras
empresas a saber em que condi-
çons numha extensom de terreno
que pretende ser um pequeno
parque industrial, mas sem con-
tar com as mínimas exigências,
sobretudo em relaçom à depura-
çom de despejos poluentes,
situaçom esta agravada pola pro-
ximidade do Teia. O rio Teia está
dentro da rede de espaços prote-
gidos da Uniom Europeia Rede
Natura 2000. Conta com impor-
tantes populaçons de espécies
inexistentes em quase toda a
Península Ibérica como o rato de
almiscre, o mexilhom de rio, o
melro de água ou o guarda-rios,

espécies de libélulas em perigo
de extinçom, a milenária lam-
preia… Por isso, Lake Oil foi
importante para Adenco, que
também evitou que a Conca do
Norte autorizasse umha solicita-
çom de despejo ao rio. O Teia
estava por cima destes interesses.

Mas, na nossa opiniom, o fundo
da questom é permitir a instala-
çom de indústrias sem exigir
nada e no pior dos casos querer
legalizá-las com posterioridade.
Aqui e acolá levantam-se peque-
nas naves industriais, sem quase
acessos, sem controlo de despejos
poluentes, emissons de gases,
etc. Esta é a ordenaçom do terri-
tório que temos, polo menos em
Ponte Areias, onde agora apare-
cem, como cogumelos no
Outono, centos de habitaçons
unifamiliares que conseguirám
aumentar ainda mais o problema
da poluiçom das águas, ao serem
construídas em lugares onde nom
há serviço de saneamento. Mas o
problema nom é do que compra,
que pode desconhecer esta ques-
tom. O problema é que a respon-
sabilidade deveria recair em
quem permite que isto aconteça.
Mas entretanto, quem está a
sofrer é o território, indissoluvel-
mente ligado ao meio em que
vivemos e em que terám que
viver os nossos filhos.

Anxo F. Saborido é membro do colec-

tivo ambientalista ADENCO

O caso de Lake Oil: um exemplo
da desastrosa ordenaçom territorial do País

ANXO F. SABORIDO

A RESPONSABILIDADE DEVERIA RECAIR EM QUEM PERMITE QUE ISTO ACONTEÇA. MAS ENTRETANTO, QUEM ESTÁ A SOFRER

É O TERRITÓRIO, INDISSOLUVELMENTE LIGADO AO MEIO EM QUE VIVEMOS E EM QUE TERÁM QUE VIVER OS NOSSOS FILHOS

Representa Lake
Oil um caso isolado?
Nom, nem muito
menos. Rodeiam-na
outras empresas
numha extensom de
terreno que preten-
de ser um pequeno
parque industrial,
mas sem contar
com as mínimas
exigências, sobretudo
em relaçom
à depuraçom



HILDA CARVALHO / José Manuel
Lago Díaz aterrou em Ponte Areias
em 1996 depois de acumular expe-
riência nos mercados internacio-
nais de peixe e gerir umha solven-
te empresa de exportaçom. O seu
projecto consistia em processar
fígados de tubarom abissal para
produzir esqualeno um hidrocar-
boneto muito valorizado no campo
da cosmética e da drogaria. Para
paliar temporadas de escassez da
quenlha, diversificou em 2001 a
actividade, aproveitando resíduos
de azeite comercial com o apoio da
Junta e da Universidade de Vigo,
convertendo-se na única empresa
do mundo que produz esqualeno
de ambas as origens. Porém, o
caminho deste inovador e podero-
so empresário passou por situar a
sua fábrica na paróquia de Riba de
Teia, aproveitando a anarquia urba-
nística promovida polo 'clam
Castro' que levou outras vinte
empresas a se instalarem nestas
terras sem licenças de actividade
válidas e convivendo com a vizin-
hança. Mas a cumplicidade passiva
do governo municipal nom é a
única aliança com que conta Lago
Díaz, que enfrenta desde 1997
numerosas denúncias por parte de
vizinhos e colectivos. A colabora-
çom do governo Fraga, da direita
ponte-areá e a sucessom de con-
troversas decisons judiciais som
determinantes para compreender
o poder de um industrial que se
gaba em círculos empresariais de
"ter da mao um juiz de Ponte
Vedra" e que actua com especial
prepotência perante as decisons
contrárias aos seus interesses.

Nociva para o ambiente
A poluiçom foi o primeiro motivo
da indignaçom vicinal. Lake Oil
gera resíduos que se infiltram polo
subsolo afectando o regato da
Besta, que é utilizado para a rega de
cultivos e desemboca no rio Teia,
ainda que os representantes da
empresa neguem tal acusaçom,
como também negárom a produ-
çom e armazenamento de resíduos
perigosos que depois fôrom detec-
tados em inspecçons ou as queimas
de resíduos verificadas. Segundo

informou o colectivo ambientalista
Adenco, a empresa utilizava um
"rudimentar sistema de decanta-
çom" que provocava despejos direc-
tos à terra e contribui para a polui-
çom, por exemplo, de poços de uso
alimentar que agora nom estám
catalogados como potáveis. A
Confederaçom Hidrográfica dene-
gou-lhe a autorizaçom para despe-
jos industriais, mas segundo indi-
cam ex-trabalhadores da empresa,
cada dia saem da fábrica 6.000 litros

de águas residuais depuradas que
contenhem partículas de ácido sul-
fúrico e amoníaco. E o processa-
mento de resíduos orgánicos e azei-
tes produz um forte cheiro que
impregna a paróquia e polui tam-
bém a atmosfera.

A sucessom de querelas e quei-
xas-crime contra a impunidade da
empresa batêrom sempre com os
recursos e manobras de José
Manuel Lago, que conseguiu
manter a actividade industrial até
o momento e de forma ininterrup-
ta. Mesmo em ocasions a impren-
sa chegou a noticiar o encerra-
mento da mesma quando nom
tinha detido o trabalho.

Infringe ordens de encerramento
Em Abril de 2005 o Julgado do
Contencioso-Administrativo de
Ponte Vedra ratificava a suspen-
som de actividade da empresa
ditada pola Junta de Governo
municipal, impondo o primeiro
selo de encerramento desrespei-
tado pola empresa. Já em Julho, o
Tribunal Superior de Justiça da
Galiza desestimava um recurso de
Lago Díaz confirmando as deci-
sons prévias, e a 28 de Julho um
julgado de Ponte Vedra ordenava o
encerramento em firme da empre-

sa, dous novos selos que Lake Oil
SL obviou, como se pode ver nos
informes da Polícia Local que veri-
ficárom em mais de cinqüenta
ocasions a continuidade da sua
produçom industrial. No último
auto citado indica-se expressa-
mente que a empresa deve parali-
sar a actividade, "sob a directa res-
ponsabilidade do seu administra-
dor", advertindo que se incumpris-
se a  ordem a Fiscalia deveria inter-
vir para "exigir a responsabilidade
penal que pudesse corresponder"
e instando o funcionariado muni-
cipal para realizar inspecçons "de
forma periódica". No entanto, no
passado 25 de Junho, findava o
prazo das alegaçons que Lago Díaz
apresentara perante a Cámara
municipal, mas o governo do PP
nom suspendeu o seu abasteci-
mento eléctrico, permitindo umha
nova vitória da empresa perante as
decisons institucionais, ao mesmo
tempo que argumentou nom dis-
por de meios para proceder à exe-
cuçom das resoluçons judiciais.
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POLÉMICAS JUDICIAIS, COLABORAÇOM INSTITUCIONAL E PODER ECONÓMICO AMPARAM A IMPUNIDADE DE JOSÉ MANUEL LAGO

Lake Oil SL está a poluir desde há dez anos umha freguesia de Ponte Areias sem licen-
ça de actividade industrial. Ao longo de 2005 desrespeitou três ordens judiciais de ence-
rramento, o que nom foi até o momento motivo de nenhum tipo de castigo penal. Aliás,
num julgamento por desobediência grave realizado em finais do passado mês de Maio, a
fiscal saiu surpreendentemente em defesa do administrador da companhia, José Manuel

Lago, solicitando a livre absolviçom. A 25 de Junho findava o último prazo para executar
o encerramento da empresa por parte da Cámara municipal, que devia ter interrompido
o seu abastecimento eléctrico. Nom obstante, a empresa continua a produzir e conta
agora com o apoio tanto da Conselharia da Indústria e Inovaçom como da de Habitaçom
e Solo para transferir as instalaçons para Ponte Caldelas e incrementar a sua capacidade.

As instalaçons de Lake Oil estám situadas em Riba de Teia (Ponte Areias). Carece de qualquer sinal indicativo
nem distintivo comercial que identifique a sua presença. Para chegar à fábrica há que percorrer umha pista de terra

Absolvem umha empresa sem licença
depois de violar três ordens de encerramento

No último auto 
indica-se expressamente
que a empresa deve
paralisar a actividade.
O 25 de Junho,
findava o prazo das
alegaçons que Lago
Díaz apresentara
perante a Cámara
municipal para nom
fechar, mas o governo
do PP nom suspendeu
o seu abastecimento
eléctrico, permitindo
umha nova vitória da
empresa perante as
decisons institucionais
argumentando nom
dispor de meios 

O processamento
de resíduos orgánicos
e azeites produz
um forte cheiro
que impregna a
paróquia e polui
também a
atmosfera

Na foto apreciam-se bidons vazios e outros restos de recipientes com
aparéncia de terem sido utilizados, mesmo fora das delimitaçons do recinto
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A maior parte das denúncias em
curso contra o administrador de
Lake Oil formam parte de umha
mesma causa que parte do Julgado
de Instruçom Nº2 de Ponte Areas
e está agora recorrida perante o
Contencioso Administrativo de
Ponte Vedra. O juízo do passado 23
de Maio representou umha cenifi-
caçom da direcçom que está a
tomar o processo. A fiscal respon-
sável, Delia Rodrigo Díaz, devia
executar um decreto dictado polo
Tenente Fiscal  da província
Antonio García Brión que aludia a
um delicto de desobediência
grave. Sem embargo, durante o
processo evitou formular qualquer
pergunta ao acusado e interrogou
ao denunciante e umha testemun-
ha, actuando "como se fosse a
advogada defensora da empresa",
segundo consta nas alegaçons, e
acabando por solicitar a absoluçom
do empresário que a juiza aceitou.

A defesa da acusaçom contra
Lake Oil apresentou um recurso
perante o tribunal provincial solici-
tando a nulidade das diligências
prévias. Entre as razons em que se
apoia, o procedimento penal por
desobediência foi substituido por
um de juizo faltas sem que os
denunciantes fossem na altura noti-
ficados desta conversom, que impe-
diria umha sentência judicial que
pudesse ameaçar a continuidade da
empresa. Aliás, o já juizo de faltas
(382/2005) deveria ter-se celebrado
o dia 4 de Maio de 2006, data em
que Délia Rodrigo nom poderia
estar presente, conforme recolhe o
recuso de apelaçom, e que curiosa-
mente coincidiu com umha viagem
de Lago Díaz aos EUA, polo que a
magistrada que instrui o caso ace-
deu a apraçar a sessom, permitindo
assim a presença de Delia Rodrigo

no juizo em que solicitou a sua livre
absoluçom e "asombrando a todos
os presentes, tanto profissionais
como particulares, pola sua atitu-
de", recolhe o recurso.

A reacçom de José Manuel Lago
Díaz perante as acusaçons inclui
também denúncias contra os vizin-
hos da zona, como a que interpuxo
contra Prudencio López Fernández
por "falsidade documental". O
suposto delicto, que fora sobressido
previamente por um fiscal, consiste
na rectificaçom de um contrato no
que o denunciado mudou "os
nomes dos lindantes falecidos polos
seus herdeiros vivos", conforme
consta na apelaçom. Com a entrada
de Rodrigo Díaz no caso, integrado
no 'processo Lake Oil', a petiçom
fiscal passou a solicitar a pena máxi-
ma com agravantes para López
Fernández, consistente em dous
anos de prisom. Contra este vizinho
apresentou também outras quere-
las por ameaças e coacçons.

A demora dos processos está a
beneficiar os interesses do admi-
nistrador de Lake Oil SL. Por um
lado está a negociar novas alianças
com a administraçom autonómi-
ca, e por outro, aguarda a aprova-
çom de um Plano Geral em Ponte
Areias que legalize a sua situa-
çom. O ordenamento muncipal é
o cavalo de batalha actual na cor-
poraçom: enfrenta os sectores
urbanísticos de José Castro com
o PP e continua umha tramitaçom
controversa. O facto de que nom
saísse ainda à luz pública nom
impediu que Lago Diaz tivesse
acesso e apresentasse perante a
juiza umha cópia do ante-projecto
no que se indicava que os terrenos
iam ser reconvertidos como solo
industrial, conforme puido verifi-
car NOVAS DA GALIZA.

Controvertida intervençom da fiscalia
beneficia os interesses judiciais de Lake Oil

Delia Rodrigo
Díaz, devia
executar um
decreto dictado
polo Tenente
Fiscal  da província
que aludia a um
delicto de
desobediência
grave. Sem
embargo, durante
o processo evitou
formular qualquer
pergunta ao acu-
sado e interrogou
ao denunciante e
umha testemunha,
actuando "como
se fosse a advogada
defensora da
empresa", segundo
consta nas
alegaçons, e
acabando por
solicitar a
absoluçom do
empresário que
a juiza aceitou

Empresários do lugar coincidem
em assinalar que a posiçom do
BNG tem mudado a partir de
umha reuniom privada de Lago
Díaz com Anxo Quintana e a
intervençom de Xestur, o que
motivou confusom num sector de
vizinhos em contacto com esta
publicaçom. Também denuncia-
do por Lago Díaz, o líder naciona-
lista Roberto Mera anunciava em
finais de Março contactos de
Xestur com Lake Oil para viabili-
zar umha alternativa ao encerra-
mento, após um "diálogo positi-
vo" da Conselharia da Habitaçom
que dirige Teresa Táboas com
representantes da empresa. Em
finais de Junho materializava-se o
pré-acordo para favorecer a trans-
ferência das instalaçons a Ponte
Caldelas, onde Xestur reservou
um lugar para Lake Oil no futuro
Parque Empresarial da Reigosa
"em base ao carácter estratégico
da empresa", apoiando-se num
informe da Conselharia da
Inovaçom e Indústria que desta-
ca como característica ser "inova-
dora", afirmando que "está a favo-
recer o desenvolvimento de um
sector produtivo de importáncia
estratégica e interesse económi-
co". Fontes locais críticas com
este acordo consideram "ridícu-
lo" qualificar Lake Oil como
estratégica para a economia
nacional, pois obtém "a maior
parte dos resíduos de fígado de
tubarom de outra empresa da
mesma propriedade e exporta a
prática totalidade do que pro-

duz". Neste momento a compan-
hia de Lago Díaz já recebeu o aval
para pagar a cauçom correspon-
dente à parcela 4 do Parque da
Reigosa, que supera os duzentos
milhons de euros - a quinta parte
do custo do terreno.

O discurso de aproximaçom

Conselharias do BNG
apoiam José Manuel Lago

A ordem de encerramento emitida em  Fevereiro instava à Cámara Municipal a utilizar todos os seus meios para efectuar
a suspensom da actividade de Lake Oil, que nom se produziu. Na fotografia, as instalaçons judiciais de Ponte Areias

A conselharia dirigida por Fernando Blanco, Inovaçom e Indústria, emitiu um
informe favorável à actividade de Lake Oil facilitando a transferência da fábrica

Existe um
pré-acordo para
favorecer a
transferência das
instalaçons a
Ponte Caldelas,
onde Xestur lhe
reservou um lugar
no futuro Parque
Empresarial da
Reigosa “em base
ao carácter 
stratégico da
empresa”,
apoiando-se num
informe da
Conselharia da
Inovaçom e
Indústria



Com vinte anos de
experiência na gestom
de empresas piscatórias
exportadoras, o ex-aluno
dos jesuítas José
Manuel Lago adminis-
tra Fin-Export 96 SL,
umha companhia dedi-
cada ao comércio por
grosso de peixe e espe-
cializada na venda de
barbatanas de tubarom,
que véu a substituir no
ano referido polo seu
nome a Asexpor SL,
também administrada
por ele desde 1992, com
o mesmo domicílio e
actividade declarada.
Com Fin-Export 96 con-
seguiu vendas em 2004
polo valor de 36.265.000
euros, quantia semelhante à dos anos anteriores,
comprando peixe procedente do Uruguai, do Reino
Unido e Portugal para vender à China, Japom e
Singapura, conforme dados da investigaçom mer-
cantil. Esta empresa, representada por José Luís
González Ballesta, é a principal fornecedora de fíga-
do de quenlha para o processado de Lake Oil.

Com a polémica empresa de Riba de Teia o indus-
trial viguês nom está a ter tam bons resultados, com
base nos dados que constam no Registo Mercantil.
De ter superado os seis milhons de euros de factura-
çom em 2002, passou a quatro em 2003 e ficou em
2.301.650,47 euros no último ano do que constam as
declaraçons de vendas, 2004. Daí o seu interesse
em intensificar o tratamento de esqualeno vegetal -
o obtido a partir dos resíduos da produçom de azei-
te comercial, que pode obter de forma continuada e
lhe permite introduzir-se no mercado da indústria
farmacêutica -, para o que precisa de ampliar as suas
instalaçons. De facto, tem declarado à imprensa que
está a rejeitar propostas de compra por falta de capa-
cidade produtiva numha fábrica que produz as 24
horas do dia com 16 empregados.

No entanto, a ten-
dência negativa das
vendas nom implica
perigo para umha
empresa que tem
exportado nos últimos
anos para diferentes
países da Europa,
Japom, Coreia do Sul,
Filipinas, Hong Kong,
Austrália, Taiwan e
Canadá. A nova central
de Ponte Caldelas parte
com a previsom de
incrementar a produti-
vidade e conta com o
apoio decidido da
Conselharia da
Indústria, que valorizou
os seus investimentos
em investigaçom, des-
envolvimento e inova-

çom. José Manuel Lago recebera umha mençom
especial no prémio 'Galiza Inovaçom 2003' pola ges-
tom de Lake Oil e foi premiado nos EUA por polos
seus "conhecimentos dos mercados asiáticos", com os
quais comerciou nas últimas décadas e onde conhe-
ceu o esqualeno, que conseguiu produzir com a ajuda
de outros interessantes contactos européus.

Em Riba de Teia é conhecido pola sua arrogáncia,
que o levou a confrontar-se em ocasions com o pró-
prio José Castro, líder do sector político que lhe
permitiu a instalaçom da indústria sem licença.
Ambicioso, prepotente e tenaz, aguarda agora que a
mudança de situaçom que ele mesmo propujo à
Junta permita incrementar a actividade em que é
pioneiro. Umha personagem pouco conhecida que
acumula um poder tal que lhe permite burlar as
administraçons com descaramento, enquanto rece-
be numerosos subsídios e continua a lucrar através
do mercado a grande escala de peixe, por meio da
reciclagem de refugalhos dos seus tubarons e apro-
veitando os apoios académicos e institucionais no
negócio em que projecta o seu crescimento, o pro-
cessamento de resíduos do azeite comercial.
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Lake Oil SL nunca conseguiu licença de actividade. Foi constituida em 1994.

Um mercader internacional
espabilado que sabe impor o seu poder

por parte das Conselharias nom
exclui chamadas de atençom do
BNG local ao industrial para
que mude a sua atitude perante
a legalidade, ainda que pola pri-
meira vez reconheçam os méri-
tos empresariais de Lago.
Destacam que da sua parte
estám a dar soluçons para um
problema que a direita mantivo
durante dez anos e de facto
fôrom a principal voz pública
contra a empresa contaminante
de Riba de Teia desde 1997.
Em declaraçons feitas a esta
publicaçom, Roberto Mera des-
mente qualquer mudança na
sua linha, explicando que opor-
se à continuidade da actual
situaçom de Lake Oil implica
"ter que assumir os riscos de
custos políticos por que umha
empresa feche ou parta para
outro concelho sem conseguir
em troca nenhum rédito políti-
co". Assinala que o que preten-
de Xestur é "incentivar a trans-
ferência da empresa para um
polígono onde poda desenvol-
ver a sua actividade de maneira
legal e nom clandestina", favo-
recendo o desenvolvimento de
um projecto industrial que
veem com bons olhos mas que
até o momento só tem benefi-
ciado as arcas da empresa.

PERFIL. José Manuel Lago, empresário

Umha personagem
pouco conhecida
que acumula um
poder tal que lhe
permite burlar as

administraçons
enquanto recebe

numerosos subsídios
e continua a

lucrar através do
mercado a grande

escala de peixe,
pola reciclagem

de refugalhos dos
seus tubarons e
aproveitando os

apoios no negócio
em que projecta o
seu crescimento,
o processamento

de resíduos do
azeite comercial
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REPORTAGEM

EÓLICAS E HIDROELÉCTRICAS NA GALIZA

GERARDO UZ / Mais de 60 barragens, ao redor de 15.000 hectares de
terrenos habitados destruídos, 40.000 proprietários de montes “espolia-
dos”, umha superfície alagada três vezes superior ao concelho de Vigo,
grande impacto social e ambiental... som alguns dos números e realida-
des do negócio eléctrico na Galiza, quer através das centrais hidroeléc-
tricas quer mediante os parques eólicos. Com esta situaçom de deterioro,
e atendendo a que o País exporta mais de 30 por cento da energia que
produz, em diferentes instáncias está-se a trabalhar para que as empre-
sas eléctricas devolvam à Galiza umha parte da riqueza que levam para
fora.

A factura eléctrica das galegas
e dos galegos é das mais caras do
Estado, teoricamente polo custo
de manutençom das instalaçons,
embora nom pareça demasiado
plausível à vista dos constantes
problemas de abastecimento e
mal estado da rede eléctrica que
denunciam os sindicatos agrários.
Seja como for, a situaçom parece
contraditória se repararmos em
que a Galiza é umha naçom pro-
dutora de energia eléctrica, com
toda a sua geografia inçada de
centrais térmicas, eólicas, ou
hidroeléctricas – lembremos que
apenas a contestaçom social
impediu até o momento a insta-
laçom de centrais nucleares –
que pouco ou nada respeitam os
recursos ambientais e paisagísti-
cos do País.

Os últimos dados públicos da
Rede Eléctrica de Espanha evi-
denciam que a Galiza gerou
27.500 GW/h (gigawatts por
hora) dos quais apenas consumiu
70%. Quer dizer, o nosso País
exportou naquela altura ao redor
de 8.500 GW/h, a maior parte
para Madrid, que gera apenas 3%
da energia de que precisa.

Com esta situaçom injusta, um
país produtor ao qual nom é com-
pensada essa riqueza, nom
espanta o debate suscitado polo
Governo galego e outras organi-
zaçons para tentar que umha
parte dos benefícios das empre-

sas eléctricas fiquem no País,
principalmente quando a maior
parte delas som de fora.

Entre as formas estudadas
para compensar este desequilí-
brio previa-se umha descida na
factura eléctrica somente para a
Galiza, mas a ideia foi descarta-
da porque seria muito dificulto-
so e exigiria um complicado
processo negociador, já que –
mais umha vez – a competência
sobre a matéria é do Governo
espanhol. Afinal, parece que as
fórmulas com mais possibilida-
des de se tornarem efectivas
som um cánone sobre a água
para as hidroeléctricas e um
cánone sobre o uso da força do
vento para as eólicas, mas tam-
pouco existe equanimidade
sobre o cánone dentro do
Governo galego.

Por um lado, o conselheiro da
Inovaçom e da Indústria,
Fernando Blanco (BNG), acha
que o imposto hidráulico – nom
o eólico – faria com que os gale-
gos o notassem no fim de mês na
sua factura. 

Polo contrário, o conselheiro
do Meio, Manuel Vázquez e o
próprio presidente da Junta,
Emilio Pérez Touriño (os dous
do PSOE) defendem esta taxa
como “a fórmula mais atinada”
para conseguir que umha parte
dos benefícios das hidroeléctri-
cas fiquem no País.

Ameaças de Fenosa
Quando as primeiras declara-

çons – e acçons – públicas da
Junta saírom à esfera pública, o
patronato eléctrico reagiu com
fúria, particularmente Uniom
Fenosa. Esta empresa, através do
seu vice-presidente Honorato
López Isla, ameaçara com que no
caso de existirem protestos
sociais ou institucionais contrá-
rios aos seus novos projectos,
nom teriam qualquer problema
em levá-los para outra parte “e
nom se passa nada”.

A arroutada nom lhe durou
demasiado, e só umhas horas
mais tarde afirmavam que
“temos muito interesse em fazer
muitas cousas na Galiza, mas
nom queremos fazer nada contra
a Administraçom ou contra os

galegos”. Porém, reafirmou-se
em que Uniom Fenosa nom tem
interesse em negociar com a
Junta as condiçons das conces-
sons hidráulicas porque “estám
garantidas juridicamente”.

A atitude contrária de López
Isla foi partilhada polo presiden-
te do patronato galego, Antonio
Fontenla, para quem “a soluçom
nunca deverá contemplar a cria-
çom de novas taxas”.

‘Espoliaçom’ das eólicas
A situaçom das eólicas é muito

diferente à das suas ‘irmás’ hidro-
eléctricas. Por umha parte, por-
que som mais recentes, regem-se
por parámetros legais diferentes
e o seu impacto social é menor,
nada a ver com os grandes alaga-
mentos do franquismo que obri-

UM NOVO ENQUADRAMENTO ELÉCTRICO PARA COMPENSAR O PAÍS POLA RIQUEZA QUE PRODUZ

A sua localizaçom

física é sobretudo

na área norte do

País e na Costa da

Morte, em zonas

rurais de concelhos

cuja área urbana já

está fortemente

deteriorada pola

pressom do 

urbanismo

Parque eólico na Serra da Capelada
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garam a transferir vilas inteiras e
centos de pessoas, como em
Porto Marim – pola construçom
da barragem de Belesar.

Porém, é mais claro no caso das
hidroeléctricas que devem com-
pensar o País pola sua actividade,
e aliás de forma muito directa:
estám instaladas, mormente, em
terrenos privados; quer dizer,
que existem pessoas físicas que
podem reclamar – e reclamam –
umha compensaçom. Ainda, a
sua localizaçom física é sobretu-
do na área norte do País e na
Costa da Morte – ver infográfico –,
em zonas rurais de concelhos
cuja área urbana já está forte-
mente deteriorada pola pressom
urbanística.

Segundo dados do sindicato
Unions Agrárias (UUAA), na
Galiza há 40.000 proprietários
que recebem apenas 1% da factu-
raçom anual dos parques eólicos,
valorizada nuns 600 milhons de
euros. Este sindicato agrícola
denuncia que as empresas eóli-
cas, na sua maioria foráneas,
estám “a fazer umha espoliaçom
dos recursos eólicos dos habitan-
tes das zonas rurais” sem que os
benefícios económicos repercu-
tam, precisamente, no mundo
rural.

Umha organizaçom de afecta-
dos, criada em torno de UUAA,
tentará nos vindouros meses con-
seguir umha contraprestaçom de
até 10% dos benefícios. O argu-
mento principal para conseguir
essa percentagem dos benefícios
é que as empresas estám a pagar
os terrenos dos parques como
lotes rústicos, esquecendo, por

exemplo, um factor crucial como
é “o factor de localizaçom óptima
do vento, que é o verdadeiro
recurso”.

Similar ao FEOGA
A polémica suscitada nas últi-

mas semanas entre afectados, sin-
dicatos, empresas eólicas e repre-
sentantes das Administraçons
sobre o caso eólico em particular
tem a sua explicaçom: movimen-
ta-se muito dinheiro e ninguém
quer perder a sua fatia do bolo
electro-eólico num momento em
que se pretende triplicar a potên-
cia até os 6.500 megawatts para
2012. Roberto Garcia, de Unions
Agrárias, tem a certeza de que
esse novo limite faria com que as
empresas proprietárias dos par-

ques eólicos facturassem anual-
mente 1.600 milhons de euros.
10% dessa quantia, 160 milhons, é
similar à do FEOGA (Fundo
Europeu de Orientaçom e
Garantia Agrária).

Recentemente convocou-se um
concurso público de 750 mega-
watts. Com o intuito de fomentar
a presença da Junta no sector eóli-
co, o conselheiro de Inovaçom e
Indústria, o nacionalista Fernando
Blanco, anunciou em meados de
Julho que a Administraçom galega
vai ter “umha participaçom que
cedêrom as empresas livremen-
te”, quer dizer, “a Junta nom vai
ter de entregar capital e vai entrar
na distribuiçom de benefícios”.

A forma em que a Junta entraria
seria, segundo Blanco, em funçom

de um “cánone ambiental”, que
nada tem a ver com o “cánone
energético” de que tanto se tem
falado, porque as energias renová-
veis estám subvencionadas polo
Governo espanhol. No modelo
que propom o conselheiro, as
empresas deveriam contribuir
dependendo das horas de vento
que registem em cada regiom,
com o qual nalguns casos a per-
centagem a pagar estaria próxima
de 12%. No respeitante à
Administraçom local, a
Federaçom Galega de Municípios

e Províncias (FEGAMP) quer que
a superfície que abrangem os par-
ques eólicos seja catalogada no
cadastro como bens “de categoria
especial”, e nom como “bens de
natureza urbana”, que até agora é
o que acontece. Esta reconsidera-
çom do seu státus obrigaria as
empresas eólicas a modificarem a
sua participaçom no imposto de
bens imóveis (IBI), e assim
teriam de pagar cada ano até 1,3%
dos seus benefícios, três vezes
mais da quantidade com que con-
tribuem actualmente.

Unions Agrárias
denuncia que as
empresas eólicas,
na sua maioria forá-
neas, estám “a
fazer umha espolia-
çom dos recursos
eólicos dos habi-
tantes das zonas
rurais” sem que os
benefícios econó-
micos repercutam,
precisamente, no
mundo rural.

As empresas do sector, aglutina-
das na Associaçom Eólica da
Galiza (EGA) criticárom qualquer
possibilidade de modificaçom, e
mais concretamente o concurso
público onde a Administraçom
galega anunciou que entrará na
distribuiçom dos benefícios.
Chegárom a denunciar que se tra-
tava de  “umha mudança das
regras de jogo a meio da partida”,
e ironizárom com a medida ‘suge-
rindo’ a participaçom pública
noutros sectores também vincula-
dos a recursos naturais, como as
bateias, a madeira ou a minaria.
Por razons bem diferentes, a
Federaçom Ecologista Galega
(FEG) lamenta que Inovaçom de
Indústria decidisse um concurso
para adjudicar mais 750 mega-
watts e trabalhe a aumentar a
potência eólica do País até os
6.500 sem “abrir um debate
público e sectorial sobre o mode-

lo eólico vigente e sobre as suas
conseqüências globais sobre o
território galego”. Na opiniom
desta associaçom ambientalista, o
concurso e o aumento da potência
energética som, nestes momen-
tos, desnecessários, porque antes
do concurso estavam adjudicados
ao redor de 2.000 megawats e
ainda muitas das empresas bene-
ficiadas nom procedêrom a cons-
truir os parques.
Ainda, consideram “paradoxal”
que a Junta tenha actuado desta
forma sem que por outra parte
nom se tenham reforçado as
medidas de comprovaçom, vigi-
láncia e seguimento do impacto
ambiental dos parques eólicos
para poder avaliar o impacto e
deterioro ambiental que produ-
zem estas instalaçons, informa-
çons necessárias “para determinar
medidas preventivas e melhorar
as instalaçons futuras”.Uniom Fenosa nom quer negociar  as condiçons das concessons hidráulicas

Empresas indignadas com a Junta
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E. MARAGOTO / Ramón Magdale-
na, de 40 anos, é o gerente de
umha empresa de construçom e
manutençom de parques, jardins
e áreas verdes. Ao seu cuidado,
porém, nom só vam estar a partir
de agora os espaços naturais das
nossas vilas e cidades. A constru-
çom e manutençom da nossa lín-
gua num ámbito em que ainda
está quase tudo por fazer uniu
em torno deste empresário
viguês um ainda pequeno grupo
de empresas e profissionais
autónomos cujo primeiro objec-
tivo é divulgar a experiência das
empresas que empregam a lín-
gua.
A difusom de diversas experiên-
cias relacionadas com a activida-
de empresarial na nossa língua já
fora iniciada através da secçom
Iniciativas em Positivo, coorde-
nada por Raquel Miragaia no
Portal Galego da Língua. A pró-
pria Associaçom Galega da
Língua, promotora deste portal,
encarrega-se agora de assessorar
Galempresa no processo de
constituiçom e na elaboraçom de
umha biblioteca de modelos de
documentos empregados na
actividade empresarial e profis-
sional (facturas, contratos labo-
rais, cartas comerciais, documen-
tos contáveis, etc.). No entanto,
este mecenato, ao contrário do
que poderia pensar-se, está
longe de pretender submeter
normativamente a nova iniciati-
va. Polas palavras do coordena-
dor, Ramón Magdalena, é preciso
“dar a conhecer as experiências
das empresas que usam o galego.

De todas, das mais conscientes
lingüisticamente e das menos.
[...] Nom queremos pôr mais
obstáculos, fazê-lo ainda mais
difícil do que já é. Vamos usar a
norma da AGAL, mas vamos dis-
ponibilizar também os docu-
mentos na norma do ILG-RAG e
vamos fomentar a participaçom e
divulgar a experiência de qual-
quer empresa que use a nossa
língua, seja na norma que for.”
Os problemas a superar som, de
facto, bem mais primários: “As
empresas que usam habitual-
mente o galego nom som muitas.
Segundo, nom há exigências por
parte da sociedade quanto à qua-
lidade desse galego, e, portanto,
qualquer cousa vale, ainda que
esteja inçado de erros do princí-
pio ao fim.”
Porém, o objectivo último de
Galempresa nom quer ficar-se na
soluçom dos problemas técnicos
que se podam apresentar a
empresas que já empregam o
galego: “O que tentamos é criar
procura; que os empresários e
profissionais independentes
vejam que há modelos [...] que
nom estám sós.” Neste sentido
anunciam a criaçom de um por-
tal digital de encontro das
empresas em galego. Quanto à
falta de apoio institucional
fogem de lamentaçons: “é mais
um sintoma, nom é umha
causa”, e apenas parecem exigir
à Junta que adira ao exemplo
com que Galempresa já prega:
que a língua nom seja motivo de
exclusom, nomeadamente em
relaçom aos subsídios.

Acabaste de receber o prémio
galego de jornalismo científico,
que compartilhas com um
colega da imprensa escrita. O
jornalismo digital já está em pé
de igualdade com o
‘tradicional’?

A igualdade nom apenas a
negam aos novos meios digitais,
mas também aos novos meios
em papel que nascem sem
‘padrinho’ empresarial forte, e
vós no NOVAS DA GALIZA tendes
de saber desses obstáculos. Os
‘tradicionais’ defendem a sua
quota de poder e de mercado, e
nesse jogo pervertem às vezes a
credibilidade ganha ao longo dos
seus anos de história. A
credibilidade constrói-se ao
longo do tempo, mas também é
preciso defendê-la de dia para
dia. A chegada de novas vozes –
ao papel, à rede – sempre serve
para estimular um pouco essa
necessidade.

De onde surgiu a ideia de
fazerdes um monográfico sobre
o software livre?

Tínhamos vontade de
sistematizar um pouco. Íamos
vendo o que se fazia na Galiza e
no mundo, mas queríamos
constatar ao pormenor onde
estávamos e aonde podíamos
chegar a nível do software livre
na Galiza. Ainda, há muita gente
a puxar com força por isso e à
qual nos parece importante dar
mais voz. Os que se mencionam
no artigo som umha pequena
mostra de pessoas que estám a
fazer cousas extraordinárias e
que a todos e todas nós
beneficiam.

Em Vieiros também usades
programas de código aberto...

Para além de lhe dedicarmos
espaço informativo tentamos
também dar exemplo com as
alternativas informáticas. 

Eu diria que em certo modo é
quase que uma linha editorial:
da mesma forma que se escolhe
escrever em galego, também se
escolhe o software livre. Fomos
dando o passo em todas as
ferramentas habituais de
trabalho: processador de texto,
correio, navegador, trabalho
gráfico, etc. 

Achas que as comunidades
polo software livre som o motor
da Internet que vem?

Completamente de acordo. E
existe um trabalho de
colaboraçom muito viçoso que
está a prender, e o software livre
é um instrumento para
continuar a aprofundar nessas
oportunidades para a troca de
conhecimentos e de ideias e no
desenvolvimento de novos
projectos. As tecnologias, diziam

os ciberpessimistas, iam afastar-
nos dos demais, e no entanto
aqui vemos que nos aproximam
mais.

Pensas que o compromisso
das Administraçons com o
software livre nom passa de
gestos vazios de conteúdo?

Provavelmente, num instante
inicial, já tivo importáncia esse
factor ‘adorno’ dos discursos.
Penso que agora se caminha
noutro sentido. 

Quando entram em jogo os
números e se fai umha análise
séria, o mundo do código aberto
aparece como umha opçom
profundamente atraente para
todos os sectores. Por um lado, o
dinheiro que se pode poupar a
nível de licenças; por outro, o
factor de estímulo para o
crescimento do sector TIC
(Tecnologias da Informaçom e
da Comunicaçom). Cousas
como o mancomun.org som boa
noticia.

O interesse polo galego já
une as empresas

“As tecnologias nom nos afastam,
aproximam-nos”

ROBERTO NOGUEROL: 

O jornalista recebeu recentemente o Prémio Galego de Jornalismo Científico

GERARDO UZ / Roberto Noguerol (Chantada, 1976), jor-
nalista galego e em galego –“escrever na língua que pensas
é umha satisfaçom” – e também blogueiro (andaime.blog-
some.com), recebeu recentemente o Prémio Galego de

Jornalismo Científico por umha reportagem sobre o soft-
ware livre publicada no jornal electrónico Vieiros. O
NOVAS DA GALIZA falou com ele sobre este galardom e de
como valoriza os programas de código aberto.

Galempresa nasce com o conflito
normativo superado

EMPRESAEMPRESA
EM GALEGOEM GALEGO
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GERARDO UZ / No seu site
www.ciberirmandade.org, homena-
geando com o seu nome as
Irmandades da Fala que
trabalharam pola “defesa,
exaltaçom e fomento da língua da
Galiza”, a CiberIrmandade da
Fala iniciou em 1996 as suas
primeiras acçons para a
galeguizaçom de páginas web,
mas também para a difusom da
nossa língua na rede.

Quando a CiberIrmandade
nasceu, apenas existiam uns 300
sítios web da Galiza em galego. Já
naquela altura este colectivo
constatou que apesar de se tratar
da pré-história da Rede, “existia
umha grave insuficiência de
conteúdos em galego, cousa que
nos parecia inaceitável”.

Decidírom começar as
campanhas de envio de correios
electrónicos aos sítios web de
empresas e de instituiçons para
solicitar a sua galeguizaçom.
Junto com as campanhas,
também criárom um ‘pesquisador
de empresas’ com dados de
profissionais que usam o galego,
“para as pessoas que temos os
usos lingüísticos como mais um
critério de selecçom, e
pudéssemos gerar essa procura
necessária com as nossas
contrataçons".

Contrariamente ao que sucedia
há umha década, actualmente as
campanhas estám abertas a todo
o público, e qualquer pessoa
pode ajudar nas campanhas com
só um clique. Porém, para
participar no fórum de discussom
e aprovar ou rejeitar campanhas
cumpre ser um usuário registado,
um ciberirmandinho.

Como outros projectos na rede,
este colectivo caracteriza-se pola
heterogeneidade. “A parte mais
activa da CiberIrmandade

estamos espalhados por
Compostela, Vigo, o Rosal,
Barcelona, o Chile ou a Irlanda”.
Profissionalmente contam com
pessoas relacionada com a
informática, a arquitectura, a
engenharia, a hotelaria e mesmo
com a Administraçom; que tiram
tempo das suas actividades
quotidianas para oferecerem
apoio de graça à CiberIrmandade.

Dos primeiros objectivos de
galeguizaçom conseguidos
salientam os sítios web de
Estrella Galicia, de Castromil, ou
a recente exigência da Direcçom
Geral para o Desporto para que as
Federaçons Desportivas utilizem
o galego também na Rede como
requisito para receberem
dinheiro público. Do lado
negativo, acham “decepcionante”
que a Deputaçom de Lugo
continue sem oferecer conteúdo
em galego, e o fracasso de
campanhas pola dobragem de
várias séries e filmes – onde
também a CRTVG tivo muita
responsabilidade por omissom.

Mostram-se cautos no

momento de valorizarem a
presença da nossa língua nos
portais de instituiçons galegas –
“em geral, tem umha presença
aceitável” – e salientam o
impulso que lhe dam os
internautas com webs ou blogues
particulares. Porém, criticam a
situaçom no mundo empresarial.
“Mexe-se por interesses
económicos e a sua dinámica é
contrária à nossa língua.
Normalmente só mudam os seus
usos se percebem que assim
tenhem algo a ganhar ou evitar
perder”.

Actualmente mantenhem a sua
colaboraçom com a Mesa pola
Normalizaçom Lingüística, que
já vem de velho, mas também
com qualquer “organizaçom que
puxe pola nossa língua, cultura e
País”. Neste sentido, som os
responsáveis pola renovaçom do
sítio web da associaçom berciana
Fala Ceive  (www.ciberirmandade-
.org/falaceive) e trabalham com
outros colectivos para o
melhoramento ou arranque das
suas webs.

ANA ROCHA /
Ingredientes :
Ovos, batatas, 1 cebola, 
100 g de presunto pata negra,
ovo cozido, 
3 dentes de alho, 
ervilhas,
alho, queijo gouda, 
pimento vermelho.

Preparaçom:
Fritamos as batatas com a cebola e
numha frigideira refogamos o ovo
cozido, o pimento, o presunto, as
ervilhas e depois misturamos
tudo, metemos o queijo, damos-
lhe três voltas e preparada.
2º prémio nas Festas da Risca do
Porrinho, a 17 de Julho

ARROZ COM CHÍCHAROS

Omeleta do Nosso Eido

"O mundo empresarial mexe-se por
interesses económicos e a sua diná-

mica é contrária à nossa língua"

Arredor do dia 28 de Junho
houvo umha das convocatórias
(Corunha) que introduzia um
termo nom empregado outros
anos: manifestaçom lésbica, gay,
bissexual, transexual e queer.
Nem homem, nem mulher, nem
hetero, nem homo. É possível
viver sem estas categorias? As e
os queer pensam que sim.
Mantenhem que tais categorias
nascem ao serviço do poder:
homem-mulher, ao do
patriarcado, para submeter;
homo-hetero ao da psiquiatria,
para patologizar. 

A teoria queer tem as suas
bases no pós-estruturalismo
(Foucault, Deleuze, Simone de
Beauvoir, Derrida...). Umha
leitura sexológica do queer
funde raízes no continuum dos
sexos (primeiro terço do séc. XX)
e no continuum do desejo hetero-
homo (Kinsey – anos 40 –). A
primeira teórica que emprega o
termo queer no ano 1990 é a
lésbica italo-estado-unidense
Teresa de Lauretis.  O
movimento nasce entre as
lésbicas latinas e negras nova-
iorquinas, um dos colectivos que
mais fora se sente dos dous
movimentos que o queer

desconstrói. Por umha parte o
movimento feminista, que
consideram burguês e apagador
de diferenças em prol de um
sujeito político mulher
hegemónico, heterocentrado,
branco, de classe média-alta e
deserotizado. Por outra o
movimento gay-lésbico que
persegue a igualdade de direitos
baseando-se em identidades
eróticas fixas, e facilita a
integraçom na cultura hetero
dominante (direito do matri-
mónio, adopçom, transmissom
do património...) favorecendo
assim determi-nadas políticas
pró-família.

Quer-se abandonar o termo
homossexual (que pretende
umha falsa dignidade), em favor
das desidentidades queer:
tortilheiras, lobas, culeros,
marimachos, putas, nenazas, loucas,
drags, mulheres barbudas,
transmaricas com cona, cibors com
discapacidade, maribolheras
precárias...

A ideia: resistir na periferia. 

« Se tu viras o que eu vim 
ai quedavas abanando 
ai umha cadela com pitos 
ai uma galinha ladrando»

A CONJUGAR O VERBO SEXUAR

BEATRIZ SANTOS

Quem ‘conacaralho’ queer
ser normal

Capa da www.ciberirmandade.org

“NEM HOMEM, NEM MULHER, NEM HETERO, 
NEM HOMO. É POSSÍVEL VIVER SEM ESTAS

CATEGORIAS?”

NA REDE

CIBERIRMANDADE DA FALA: 
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XURXO G. VAQUEIRO / A Associação
Juvenil ‘A Turonia’ de Entença cumpre
este mês vinte anos. A ideia começou em
1985, quando um grupo de moços e
moças de Entença pensaram na possibi-
lidade de fazer actividades no velho
local da casa-escola. Eram tempos con-
vulsos…

Entença recuperara havia pouco a
titularidade dos montes vicinais, e
também dos locais pertencentes à
freguesia. Era uma aposta atrevi-
da; naqueles tempos ainda tudo o
que fosse precedido do substanti-
vo “associação” soava estranho, e
inclusive perigoso, algo que piora-
va se depois dele ia o nome de
“jovens”… Fosse como fosse, em
Julho de 1986 nasceu oficialmente
a associação.
A Turonia…que quer dizer? Com
certeza muitos dos integrantes da
primeira directiva ficaram aborre-
cidos de explicar que se tratava de
um castelo que existira na paró-
quia e que fora destruído já em
finais da Idade Média.
Começou assim uma época em
que todas as actividades que se
faziam na casa-escola eram o cen-
tro da atenção de todos os vizin-
hos, e não havia actividade à qual
não assistisse toda a vizinhança,
fosse Natal, Reis, Entrudo,
Campeonato de Futebol de Salão
ou Semana Cultural. Tempos dou-
rados que ajudaram a dar coesão a
uma freguesia e a dar-lhe, ou se
calhar reforçar, a sua identidade
cultural.
‘A Turonia’ ou a ‘Associação’, como
é chamada em Entença, conver-

teu-se nestes anos numa escola de
vizinhos para a nossa freguesia.
Alguns mais, outros menos, pou-
cos são os moços da paróquia que
não participaram alguma vez
numa actividade da associação,
embora não estivessem na directi-
va. ‘A Turonia’ converteu-se nestes
anos no selo de distinção para
Entença; dito seja sem menospre-
zar os restantes colectivos que
neste pequeno canto do mundo
assentam.
Na actualidade, está-se a produzir
uma forte renovação. Já fazem
parte da directiva moços e moças
que só contam com dezasseis
anos, o qual dá mostra do vigor
que continua a ter. Nos últimos
tempos surgem novas iniciativas
que ganham cada ano mais força: a
Festa dos Cogumelos, que se cele-
bra todos anos no mês de
Novembro; a Festa do Faro, que é
feita em colaboração com a
Comunidade de Montes, e ainda a

tradicional Semana Cultural,
ampliada com a Festa dos Patrões
(Santos Justo e Pastor), além de
outras actividades esporádicas,
estão a adquirir cada vez mais pro-
tagonismo.
Como homenagem aos vizinhos e
vizinhas que passaram pela direc-
tiva desde a sua fundação, no dia
21 de Julho organizou-se o concer-
to XX Aniversário. Nesta ocasião a
Associação de Jovens deixou por
uma vez o Centro Cultural para
realizar este concerto no Parque
da Capela da Ascensão.
Junto desta actividade está a
começar já a preparação da XVIII
Semana Cultural de Entença que
será celebrará entre os dias 31 de
Julho e 6 de Agosto, dia em que se
celebrará a festa dos patrões São
Justo e São Pastor. Para acabar as
novidades deste ano, a ‘A Turonia’
terá em breve um blogue na rede
e dispõe de e-mail de contacto no
endereço aturonia@gmail.com.

DE BASE

A Turonia:  20 anos de associacionismo
juvenil em Entença

LÍNGUA NACIONAL

”. DESCOBREOQUESABESSOLUÇONS:1. MOVIMENTOAssemblear de Trabalhadores; 2. 681;
3. Hóquei sobre patins; 4. 1562-1568; 5. Revoluçom tecnológica.

REDACÇOM / “O pontogal é o
domínio que deve corresponder à
Galiza como comunidade com
fortes vínculos lingüísticos,
culturais, históricos e sociais”. É a
filosofia de fundo da Associaçom
PontoGal e as 39 organizaçons do
País que a integram. O objectivo é
conseguir um domínio de
primeiro nível esponsorizado.
Umha proposta que a Associaçom
di nom invalidar em “nenhum
caso” a proposta de um domínio
geográfico de duas letras como o
.gz, como já tenhem Gibraltar,
Ceuta e Melilha.

A promotora desta iniciativa
solicita a “soma de vontades da
sociedade civil, empresarial assim
como das autoridades galegas”
para atingir o que na Catalunha já
é umha realidade, ao terem
conseguido que o punt.cat fosse o
primeiro reconhecido
mundialmente, algo que abriu a
porta para o .gal.
O interesse é  conseguir para a
língua e a cultura da Galiza um
domínio próprio na Internet. A
própria promotora reconhece que
será um “processo longo e
tecnicamente complexo” As doze

entidades promotoras do
PontoGal convocáron a assembleia
constituinte no dia dez de Junho
passado, em Santiago de
Compostela. 39 organizaçons da
vida civil galega assinárom o
manifesto e o apoio para a
consecuçom do .gal. 
A Directiva que saiu da reunión
avalizará a candidatura galega
perante a Internet Corporation
for Assigned Names and
Numbers, organismo
internacional que se encarrega
de autorizar e reconhecer os
domínios.

Pontogal nom invalida reivindicaçom
do pontogz

DESCOBRE O QUE SABES... por Salva Gomes.

1. Para além da organizaçom juvenil XER-
FAS, o Movimento Alternativo
Revolucionário e as Juntas Galegas pola
Amnistia, que outra organizaçom impul-
siona Galiza Ceive (OLN)?

-MNG -Colectivo Iskreiro
Movimento Assemblear de Trabalhadores

2. De quantas obras é composta a colec-
çom de arte do duque de Hernáni, rouba-
da pola Família Real espanhola à morte
do duque?

-280 -420 -681

3. Em que modalidade desportiva conse-
gue umha equipa galega o título de cam-
peá da Europa, competiçom em que

nunca participou o nosso futebol?

-Andebol -Trainhas -Hóquei sobre patins

4. Por volta de que ano nasce, em Sigrás,
Maria Maior Fernandes de Cámara e Pita,
a histórica Maria Pita defensora da praça
da Corunha?

-(1562-1568) -(1570-1576) -(1580-1586)

5. Segundo Giorgio Bocca, qual é a razom
pola qual a comunicaçom sai beneficiada,
assim como prejudicada a informaçom e a
capacidade de distinguir entre o verda-
deiro e o falso, nas marés de notícias?

-Revoluçom tecnológica -Privatizaçom
dos meios  -Política exterior dos USA

Soluçons :

Nos últimos tempos surgem novas iniciativas com mais força

A maioria das pessoas que
estám a ler este artigo, bem
como o autor, fôrom
sociabilizadas para resultarem
em cidadaos espanhóis. Sendo
assim, a nossa saída do útero foi
para um útero maior, umha
enorme piscina, onde
desenvolvemos o nosso ser.
Neste espaço aquático
acedemos ao conhecimento de
outras culturas, dos seus
autores e autoras, da história,
da técnica, desenvolvemos a
nossa criatividade... e tudo isto
vem a ser feito na mesma
piscina onde respiram e nadam
pessoas de Logronho ou de
Sevilha. No aspecto prático
isto passa polas nossas leituras,
os nossos filmes, o nosso
computador, o acesso à rede, o
que sabemos, o que queremos
saber. 

O bom das piscinas é que se

pode sair delas. E olhar em
volta de um. E se o olhar for
limpo até se pode encontrar
umha piscina mais acaída. A
nossa fortuna, como galegos e
galegas, é que essa piscina está
já criada. A nossa desvantagem
é que respiramos durante tanto
tempo numa outra, fomos tam
teimosamente persuadidos de
que essoutra era a nosso espaço
natural, que saltar fora da água
é um desafio sério. 

E no entanto, na Galiza, no
plano lingüístico e cultural
nada existe mais revolucionário
do que mudar de piscina.
Nenhuma proclama, nenhuma
denúncia, nenhuma
sabotagem, se aproxima sequer
do facto de abandonar o que
nos reservaram e mergulhar no
que escolhemos. E isto pode
ser feito por qualquer um de
nós. Palavra.

É mudar de piscina
VALENTIM R. FAGIM

RAMIRO LEDO

UM LIVRO:
Acabo de ler O Parábel Ascenso de
Arturo Ui, do Bertolt Brecht.
Um escritor de cabeceira que
ademais há uns anos que se
pode ler em galego. UM WEB:

www.rebelion.org

POLOS OLHOS DE....

UM DISCO:
Será "La vida mata", de Enemigos.
Suponho que porque levo meia vida
com ele às voltas.

O dia 21 de Julho organizou-se um concerto de homenagem
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XAVIER S. PAÇOS / Como acontece
em tantas outras esferas, os
sucessos dos desportistas pas-
sam despercebidos quando care-
cem de cumplicidade mediática.
A recente vitória de Teresa
Portela nos campeonatos da
Europa despertou um escasso
interesse da imprensa espanhola
na Galiza, muito longe do que
acontecera com os êxitos olímpi-
cos de David Cal.

A nossa desportista voltou a
conseguir o seu enésimo ouro
nos campeonatos europeus da
sua disciplina, desta vez em
águas tranquilas. Na competi-
çom de Racice (República
Checa) a moça canguesa arrasou
de novo no K-1 200, modalidade
que domina com autoridade ano
após ano. 

Nas outras modalidades, o K-2
200 e o K-2 500 nom assinou
mais do que um sexto e quarto
lugar, respectivamente.

Mas a delegaçom galega nom
ficou por aí. Carlos Pérez Rial
completou a boa jornada ao se
fazer com umha prata em K-1
200, lembrando-nos o ouro que
conquistara na Polónia no passa-
do ano.Por seu turno, o nosso
medalhista olímpico por exce-
lência, David Cal, mostrou um
nível bem distante daquela exi-

biçom de Atenas. 
O seu sexto posto no C-1

1.000 e o quinto no C-1 500 dei-
xou-nos um gosto um tanto
amargo. Ainda, todos os técnicos
confirmam que o canoísta de
Aldám chegará no seu melhor

momento de forma ao mundial
que se realizará em Agosto.

A melhor
Apesar de nom o dizerem os
meios maioritários, enredados
noutras teimas, Teresa Portela é

a melhor desportista do momen-
to. Fora do mundo da canoagem,
muito pouca gente sabe do seu
palmarés: cinco medalhas numha
só jornada durante o campeonato
europeu de 2003. Dominadora
absoluta no K-1 200, Portela tem

ainda como reptos os 500 e os
1.000 metros, principais modali-
dades olímpicas. 

Se o confronto que Teresa
Portela mantém com certos téc-
nicos da Federaçom nom a arreda
da sua carreira, todos e todas
desfrutaremos da sua presença
no mundial de Agosto e sonhare-
mos com um ouro galego nas
Olimpíadas de Berlim em 2008.

Teresa Portela, novo ouro europeu em canoagem
DESPORTISTAS DO MORRAÇO CONTINUAM A MANTER UM ÓPTIMO NÍVEL

O canoista de Aldám conseguiu o sexto posto no C-1 1.000 e o quinto no C-1 500 

David Cal no
deixou-nnos um
gosto um tanto
amargo, mais
os técnicos
confirmam
que chegará
no seu melhor
momento
de forma ao
mundial que
se realizará
em Agosto

Os estrategas do Mundial desenhárom a
contenda em sessons exaustivas na
lousa, vídeos e imposiçom de disciplina

férrea em movimentos que proscreviam qual-
quer licença. Umha alegria para aqueles que
pensamos que este desporto é também o dos
partidos sóbrios, com pouco requinte, decanta-
dos para os melhores meios-campos defensivos e
apoiados em condiçons físicas esmeradas e mui
próximas do meio-fundo.

Cannavaro, Makelele ou Costinha fôrom,
cada um à sua maneira, triunfadores. Todos
eles demonstrárom a milhons de espectado-
res que, também no futebol, a vitória final se
consegue com rigor marcial e rompendo fisi-
camente até beirar o desmaio: a tentativa de
nike por vender um futebol de vídeo-jogo
que entendem como circo, passeio continua-
do de 'rabonas' e 'tiqui-tiqui' (Clemente) foi

apagado pola férrea realidade.
E a lousa também venceu as euforias, esva-

ídas como fumo. A justificada de Brasil, que
foi para a casa como o mais recente Real
Madrid: com tantos possíveis 'onzes deslum-
brantes' que nem figérom umha equipa; e a
injustificada de Espanha, primeiro caso no
mundo de equipa fabricada polos media e
nom por títulos nem jogo. 

Pensavam fazer um bloco com o tira-linhas
de Xavi e algumha genialidade de Torres,
mas o encontro com os grandes de verdade
exige outra cousa, e evidentemente nom
precisa do fóssil de Raul. 

Mais umha vez, o conjunto Manolo-del-
Bombo, De la Morena e Abellán em acçom
conjunta: penoso. Nem a 'nova' RTVG se sal-
vou desta febre. As selecçons galegas conti-
nuam a ser entretenimento para as férias.

RUBÉM DAFONTE

Lousa contra euforia
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("Francamente vivimos mal". "Pues realmente
viviremos peor" - Da revista La Codorniz, nalgum
momento dos 1970's).

-Não entendo por que sempre
criticas o Rey. Estás por uma
República galega?
-Pola Monarquia espanhola não estou.
-Mas à gente não lhe importa o Rey.
-A mim, sim. Eu sou gente.
-A gente tem outros problemas.
-Com Franco também.
-A gente quer o Rey.
-Também queria a Franco.
-Mas o Rey foi votado num referendo.
-Num referendo de Franco.
-Franco era um militar.
-O Rey também.
-E Franco não fora eleito polo povo.
-O Rey tampouco.
-Como? A  gente votou na
Constitución.
-E, antes, nas Leyes Fundamentales.
-Franco era Chefe de Estado vitalício!
-O Rey também.
-E Franco impôs o seu sucessor.
-O Rey também.
-Com Franco, todos os partidos eram ilegais.
-Com o Rey, alguns.
-E que me dizes da Ley de Represión
de la Masonería y del Comunismo?
-E que me dizes da Ley de Partidos?
-Com Franco não havia autonomia.
-Com o Rey não há autodeterminação.
-Antes todos eram "separatistas".
-Agora todos são "terroristas".
-E a "Unidad de la Patria"? E os desfi-
les das Fuerzas Armadas?
-Pois isso, pois isso.
-E o Alzamiento?
-E a Transición?
-E o Día de la Raza franquista?
-E o Día de la Hispanidad monárquico?
-E o 18 de Julio?
-E o Día de la Constitución?
-E o discursinho de Franco em
fim de ano?
-E o discursinho do Rey no Natal?
-Durante o Franquismo a emigração
galega era terrível.
-Durante a Monarquia, também.
-No Franquismo, usar o galego não era
um direito.
-Na Monarquia, saber o espanhol é
um dever.
-Mas antes a língua própria estava
reprimida!
-Agora, a escrita própria também.
-Já avonda!: De Franco não se podia
falar livremente.
-Do Rey tampouco.
-Ias ao Julgado. Ao Tribunal de Orden
Público.
-Agora também. À Audiencia Nacional.
-Então! Vás-me dizer que são iguais?
-E tu, que são distintos?
-O de Franco era uma ditadura!
-Pois isso.
-Francamente, não te entendo...
-Eu realmente a ti sim.

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

.Um diálogo 

.francamente real

“Pelejamos por manter a independência sindical”

- CConta-nnos como som os
teus primeiros passos no
mundo sindical.
- Pois um pouco por acaso.
Trabalhava de ordenança
numha residência de idosos
em Ferrol e um companheiro
contacta comigo para me
apresentar de delegada. Digo
que sim, ainda que eu na altu-
ra era umha pessoa despoliti-
zada, mesmo falava espanhol.
E aí começa a minha conscien-
cializaçom...

- CCom o resto de companheiras
de trabalho?
- Nom, em absoluto. A CIG
era um sindicato ainda mais
demonizado do que agora,
e desde o momento em que
me implico metade das
trabalhadoras negam-me a
palavra. Com o tempo,
avançamos sindicalmente,
ganhamos as eleiçons, e os
medos perdem-se.

- AA que se deve esta
normalizaçom?
- Ao trabalho bem feito. A CIG
percebia-se como um sindicato
combativo, e continua a perce-
ber-se, mas como ajudamos as
pessoas, os receios diminuem e
até desaparecem. O que nom
supom que mecanicamente poli-
tizemos o pessoal, porque mui-
tos procuram os nossos serviços e
depois continuam sem serem
nacionalistas nem de esquerda.

- CComo interpretas a descida
da filiaçom sindical e a passi-
vidade da juventude trabalha-
dora nesta matéria?
- No caso da CIG nom há
tal descida, superamos os
40.000 filiados e filiadas e isto
avança desde que se vê que
facilitamos as cousas neste
panorama tam preto.
Também é verdade que a pre-
cariedade espalha-se e nom
contribui nada para a implica-

çom das pessoas, reina a inse-
gurança e o medo.

- NNom achas que houvo umha
resposta tímida à nova refor-
ma laboral, se calhar polas
cumplicidades políticas com o
novo governo?
- Existe um medo crescente na
gente a que a CIG passe a ser
um 'sindicato prisioneiro', com
certa razom. Mas no caso da
reforma nom foi assim: mobili-
zámos, falámos claro e tencio-
namos rebater esse argumento
tam reiterado de que "a nova
reforma favorece a contrataçom"
e a qualidade do emprego. 

- EE ainda assim, confiades
numha mesa de diálogo social
com o governo da Junta...
- Estamos, mas nem todos con-
fiamos. Um sector importante da
CIG acha que esta participaçom
nom tem sentido, sendo apenas
umha simples legitimaçom da
política do BNG. Há quem diga,
na mesma executiva, que isto
nom fai sentido nenhum.

- EExiste entom umha linha
nom oficial?
- Umha linha propriamente
dita, nom. Existem pessoas
diversas que confluem e que
entendem que aqui cabemos

todos e todas, e que a indepen-
dência sindical é um grande
valor a preservar por cima de
tudo. Começam-se a dar certas
batalhas, como a que começou
em Ferrol, na minha comarca, e
aí demonstramos que existe
outra visom das cousas.

- EEm que se centra a vossa
denúncia?
- Sobretudo é umha aposta na
mudança das formas, no próprio
sindicato. Há que abandonar o
sectarismo, aprender a ganhar
por convencimento e nom por
pressom, a excluir as pretensons
de 'pureza' que logo acabam por
ser as mais dependentes politi-
camente... cousas de sentido
comum, pronto.

- EE como se toma no interior
do BNG esta defesa da inde-
pendência sindical?
- De maneira muito parecida a
como se toma na CIG. Quem
domina pratica o sectarismo e
pretende trocar o nacionalis-
mo polo regionalismo para
manter o poder, como quem
diz 'nom somos tam maus'. E
muitas outras pessoas pensa-
mos que é possível integrar e
somar, e que cumpre diferen-
ciar a força política do sindica-
to. Som projectos diversos.

A. SANTOS / Esta nacionalista ferrolana está há mais de umha década
envolvida nas lutas sindicais, ao início na sua comarca natal e hoje na exe-
cutiva nacional da CIG e o conselho nacional do BNG. Satisfeita polas
muitas conquistas atingidas na expansom do sindicato e no seu assenta-
mento entre as e os trabalhadores, assiste com preocupaçom às tentati-
vas de enfraquecer a independência da central, que considera "a melhor
garantia para ganharmos a confiança das pessoas". Fala-nnos da sua visom
da actualidade laboral e das perspectivas do nacionalismo.

MAR PETEIRA SINDICALISTA


