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Editor
ial

E vai uma mão cheia deles. De candidatos à
liderança do PSD. Quase pode dizer-se, «são mais que
as mães». Que bem estamos afinal! Com tanta gente
interessada em tirar o país da crise em que mergulhou,
tanto bom samaritano que pensa primeiro no colectivo
e só depois no individual, acabaremos por lá chegar.

Não sabemos bem onde, é certo, mas a qualquer
lado desde que seja sair deste marasmo, desta incerteza,
desta falta de confiança. Que é como quem diz! Há por
aí quem encha o peito de esperança, optimismo e
confiança. Mas esses ou vivem uma vida de faz de conta
ou de facto estão muito bem, para que uma maior parte
esteja muito mal de forma que não nos serve de
«barómetro», cada um por si. A bem da verdade as
estatísticas não nos servem de nada, a não ser para
confirmar o que sentimos na pele há muito tempo -
uns estão muito bem, outros estão muito mal. E pronto,
confirmados os dados, mais deprimidos ficamos.

Mas tudo isto vai mudar! Pois, não sabemos se para
melhor e o problema é que ao contrário do que
chegamos a pensar, ainda é possível ficar pior do que
estamos.

Bom, estávamos a tentar alimentar um pouco a
esperança, ao fundo de um túnel muito, muito comprido
tão comprido que nem deve ter saída. Ora, quem se
apresenta agora a candidato á liderança do PSD quer,
não só tirar o partido da crise em que o mergulharam,
mas quer em 2009, eleito Primeiro Ministro, devolver
aos portugueses a confiança e esperança em dias
melhores.

Antes disso, todos sabem, se calhar tarefa mais
difícil, o eleito presidente do partido tem que recuperar
a confiança dos militantes. Tem que unir «barões» e
«lacaios», contar com que os que estão cá em baixo e
os que estão lá em cima. Todos são precisos. Não
podem viver nem só com uns, nem só com outros! Foi
recentemente provado que as coisas não funcionam
assim.

Ou seja, antes de mais, o presidente do partido tem
que arrumar a casa que todos acabam por desarrumar
quando prometem arrumar. Se não for capaz de
organizar as suas tropas; se não for capaz de as
convencer que todos são importantes e, apesar do direito
às opiniões diferentes, o ideal é afinarem todos pelo
mesmo diapasão, não adianta, não será capaz de fazer
nada pelo país.

Depois disso, então sim, munido de verdadeiro
espírito de sacrifício, de dedicação á coisa pública como
gostam de dizer podemos respirar de alívio. Portugal
vai mesmo para a frente porque alguém deixa de pensar
em si, no poder, na ambição, nos «tachos» e «panelas»,
para amigos, inimigos e familiares para se dedicar ao
seu querido povo!

Era mesmo o que nos faltava! Estávamos à espera
disso. Que bom que está à porta quem nos vai tirar do
sufoco. Quem? Quem ganhar a liderança do PSD. Tanto
faz, seja lá quem for, de certeza só quer o melhor para
ele nem que isso represente o pior para cada um de
nós.

H.C.

Das candidaturas apre-
sentadas ao Quadro de Refe-
rência Estratégico Nacional
faz parte a requalificação e
renaturalização da Ribeira de
Valverde e do Rio Febros. O
projecto compreende a soli-
dificação das margens, recu-
peração de caminhos pedo-
nais, recuperação de infra
estruturas (moinhos, aze-
nhas, etc.) criação de espa-
ços de lazer, recuperação de
corredores ecológicos.

O objectivo da interven-
ção, a conservação e reabili-
tação da Ribeira  incluindo
limpeza  desassoreamento

Ribeira de Valverde
Candidata ao QREN

Ao abrigo do Programa
de Ordenamento da Orla
Costeira (POOC), a faixa
costeira na Madalena será
alvo de uma requalificação
que passa pela demolição
das construções existentes

e acções de valorização e re-
cuperação do património as-
sociado. O troço da  Ribeira
de Valverde situa-se na fre-
guesia de Valadares, entre
a Avenida Nuno Tristão e a
Travessa de Barreiros.

Esta candidatura é feita
a par da Certificação e Acre-
ditação do Laboratório de
Acústica, na rubrica do
QREN «valorização e qualifi-
cação ambiental», num to-
tal de 2 milhões de euros.

Quanto á segunda can-
didatura visa a realização de
estudos e relatórios técni-
cos sobre temas directa-

mente ligados á avaliação,
monitorização e qualificação
ambiental; acções de infor-
mação, sensibilização e
educação ambiental, espe-
cificamente relacionados
com a qualidade do ar e pro-
jectos sujeitos a avaliação
ambiental.

Aquisição de equipa-
mentos, software no domí-
nio da acústica e dotar o
quadro técnico com forma-
ção na área da gestão da
qualidade e actualização de
conhecimentos no controlo
do ruído são alguns dos ob-
jectivos desta candidatura.

no cordão dunar, reordenado
essas zonas através da re-
cuperação dunar e reimplan-
tação de vegetação quer ras-
teira quer arbórea. Na zona
de Salgueiros, freguesia de
Canidelo, também previsto

no POOC, o recuo da Ave-
nida Marginal, para Nascen-
te visa a requalificação da
área resultante, recuperação
dunar e valorização da ve-
getação, desde Salgueiros
até à Madalena.

A ribeira de Valadares abrangida no QREN


