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EDITORIAL

Luís Lourenço
luisantoniolourenco@gmail.com

O melhor do mundo são as crianças 
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A CDU Fundão considera que há três áreas de
intervenção prioritária para se garantir o direito a ser
criança: os direitos dos pais e das mães enquanto
trabalhadores; serviços públicos a pensar nas
crianças; garantir o direito a brincar. De facto, não
basta fazer pomposas declarações de boas intenções
se, na realidade do dia a dia, não forem criadas as
reais condições de usufruto desses direitos.

Neste número de Dezembro dedicamos particular
atenção às crianças, aos seus direitos e à defesa dos
mesmos. Por isso lembramos situações de hoje e de
ontem em que aqueles que mais responsabilidades
deveriam assumir, são os maiores desrespeitadores.
Lembramos a necessidade de proteção de crianças e
jovens em risco e a ação da CPCJ, mas não
esquecemos a forma como o fascismo olhava a
infância e como o Estado Novo, de forma criminosa,
se desresponsabilizava da promoção e defesa dos
mínimos direitos e das mínimas condições de
desenvolvimento da criança.

Mas, neste número não ficamos pelos direitos de
crianças e jovens, abordamos um conjunto e outros
assuntos em outras tantas rúbricas. É “notícia” a
concessão do lítio; a maldição da Argemela é o tema
da “galeria” com o selo de qualidade das fotos do
Diamantino Gonçalves; em “coisas simples e nossas”
fala-se do olival. Porque estamos no Natal, o madeiro
é o tema de “contraditório” e em “tem a palavra”
publicamos as mensagens das deputadas do PCP e
do PEV, Paula Santos e Mariana Silva, que têm
levado ao Parlamento os problemas do concelho. E
há mais. Boas leituras e Festas Felizes.
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AÇÃO SOCIAL – Proteção de Crianças e Jovens

Praxedes Blazquez
praxedesblazquez@hotmail.com

O modelo de proteção de crianças e jovens conta com
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) a nível
concelhio que visam promover os direitos da criança e do
jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de
afetar a sua segurança ou desenvolvimento integral.

Esta intervenção obedece a princípios fundamentais,
nomeadamente: O interesse superior da criança; a
privacidade; a prevalência da família, favorecendo
medidas que integrem as crianças e jovens nas suas
famílias; a obrigatoriedade da informação dos motivos e
da forma como a intervenção se processa.

Se estes princípios norteiam a intervenção das CPCJ,
também contrariam algumas ideias preconcebidas. As
CPCJ não são, nem podem ser, organismos fiscalizadores
ou punitivos que julgam ou retiram as crianças às suas
famílias.

Assim, em Portugal no ano de 2020, em 69 622 processos
vigentes, apenas em 12,9% dos casos houve necessidade
de instaurar um acolhimento residencial. Durante o estado
de emergência esta medida subiu para 13,9% dos casos
em resultado presumivelmente do aumento das
desigualdades, da violência infra familiar, do agravamento
dos problemas de saúde mental ou consumos de
substâncias psicoativas.

O impacto do confinamento nas desigualdades terá
ainda que ser avaliado mas parece expectável que a
prolongada convivência em casas com poucas condições
e espaços diminutos com pais e encarregados de
educação sem conhecimentos ou competências para
apoiar os/as filhos/as no ensino online terá agravado a
vulnerabilidade socio económica de muitas famílias.

Nos últimos anos a maioria das situações de perigo
comunicadas às CPCJ dizem respeito a situações de
negligência seguida de violência doméstica. É não obstante
de ressalvar que de 2019 para 2020 assistiu-se a uma
mudança.

Se ao nível nacional em 2019 a maior parte dos casos
sinalizados diziam respeito a situações de negligência
(34,5%) e violência doméstica (22,14%) em 2020, os
casos de violência doméstica aumentaram para 32,3% e
os de negligência passaram para 28,9%.

A Comissão Restrita integre um/a psicólogo/a e os
seus membros disponham de mais tempo, pois
atualmente estão com horário parcial.

Finalmente, se cabe ao Estado zelar pelo cumprimento
dos direitos das crianças e jovens: rendimento familiar
digno, acesso a serviços sociais, educativos e de saúde
de qualidade, oferta cultural, recreativa e desportiva
adequada, cabe à comunidade e cidadãos tudo fazer
para que isso aconteça…

O superior interesse da criança, Sempre!

Quais as razões para esta mudança? Será que cidadãos
mais conscientes e informadas tendem a identificar e
denunciar mais facilmente situações de violência
doméstica? Outras razões?

O concelho do Fundão parece acompanhar esta
tendência uma vez que em 2020, dos 68 casos
sinalizados, 27 diziam respeito à tipologia de violência
doméstica, 15 a comportamentos que atentam contra o
normal desenvolvimento da criança ou jovem, 13 a
negligência, 7 a absentismo ou abandono escolar, 3 a
comportamentos que afetam a segurança e finalmente, 3
a importunação ou abuso sexual.

Ao longo de 6 anos tive oportunidade de participar na
CPCJ Fundão e agora que esta minha tarefa chega ao fim,
é possível deixar algumas notas e sugestões. Sem ser
exaustiva direi que é muito importante que:

Foto de Eduardo Gageiro
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Maria do Carmo – Prémio Valle Flor de 1954 in  Fernando Henriques Duarte (2000)

«Pobres, mas honrados»
Isaura Reis

isauramreis@gmail.com 

O país que herdamos, governado com mão de ferro
sob a máxima de «Deus, Pátria e Família», tinha um
«destino rural» e uma «vocação de pobreza». Nele
imperava uma espécie de paradigma da «felicidade
possível», a conformidade de cada um com o seu
destino e a «ausência de ambições doentias». Nele,
Salazar exaltava a pobreza como virtude e
propagandeava a imagem do «doce lar», do pai
trabalhador, pobre e integro e de uma mãe sempre
zelosa da sua vasta prole.

No país que herdamos imperava o mito da «pobreza
honrada», mas sempre convenientemente escondida.
E, quando se aprofundava a discussão sobre a
necessidade de uma simples assistência pública lá
vinham recomendar que não se podia favorecer a
«preguiça» ou a «pedinchice» e que «a maior parte das
coisas realizadas em países estrangeiros levava
diretamente ao comunismo».

Ora, é neste país e neste contexto que bem podemos
registar a notícia de capa da edição de 9 de Agosto
de 1953 do Jornal do Fundão: «UM CASO RARO –
DONA DE CASA aos seis anos de idade».

A CMF submeteu à apreciação do Prémio Vale Flor
uma candidatura e após contacto com o Vice-
presidente da Câmara, Sr. António Paulouro Jr., o
júri do concurso visitou a candidata na sua morada
em «Vale de Canas, nos subúrbios da linda vila
beirã, Confirmada a condição de existência, o
Prémio Vale Flor foi atribuído a Maria do Carmo
Antão Ramos no dia 20 de Dezembro de 1954.

Se este caso não foi escondido, o mérito foi do
Jornal do Fundão, Se ajudou a criança é
esperado.. Em todo o caso, só em Abril se rasgou
o caminho de fazer cumprir o «superior interesse
da criança»….

Foram as palavras de Amério de Oliveira e as
imagens de Fernando Henriques Duarte que
tornaram público o caso de «miséria, infortúnio e
exemplo alto» de uma menina, órfã de mãe, a quem
foi «confiada uma missão: tratar de uma casa e criar
três irmãos, mais novos». De facto, tratava-se de uma
criança que o «mundo não tem compensado, pois vive
mal … e que merece outra sorte». Tal como o
jornalista vaticinou a «vida de sacrifício da criança
justifica um auxílio» e «no nosso país há prémios
instituídos para casos de abnegação, como por
exemplo o de Vale Flor» Assim foi.
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OPINIÃO 
Pelo Direito a Ser Criança 

Independentemente de cor, sexo ou idioma, da
origem nacional ou social, da religião, opinião política
ou fortuna da família, a criança tem direitos que,
compete á sociedade e ao Estado garantir: o direito à
proteção e a cuidados especiais, o direito ao amor, à
compreensão e ao afeto, ao respeito pela sua
identidade própria, o direito à diferença e à dignidade
social, o direito a ser desejada, à integridade física, a
uma alimentação adequada, ao vestuário, à
habitação, à saúde, à segurança, à instrução e à
educação, o direito a brincar. Mas também deve ser
garantida proteção contra qualquer forma de
abandono, crueldade, exploração ou discriminação.

Em Portugal, só a partir de Abril de 1974, com a
conquista e consagração legal de direitos
económicos e sociais, se iniciou a construção dos
direitos das crianças, nas suas múltiplas dimensões
e de forma transversal. Contudo, só em 1989, com
a adoção pela ONU da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal no
ano seguinte, é que a criança passou a ser
considerada como cidadão de pleno direito.

Contudo, e apesar da consagração legal, muito ainda
há a fazer para que, também em Portugal, estes
direitos passem a ser uma realidade do dia a dia, e as
crianças tenham, de facto, o direito a crescerem
felizes e saudáveis.

Sem condições materiais é impossível a real fruição
dos direitos consagrados na constituição e nas leis.
Por isso o PCP define três áreas de intervenção
prioritária: 1-os direitos dos pais e das mães
enquanto trabalhadores; 2-serviços públicos a
pensar nas crianças; 3-garantir o direito a brincar.

Para os pais poderem viver e apoiar o crescimento de
um filho é imprescindível que aufiram um salário
digno, tenham um vínculo permanente, boas
condições e horários de trabalho estáveis. Não
adianta chorar a pobreza infantil ou o insucesso
escolar, se nada se fizer ao nível da legislação laboral
e da melhoria salarial.

Mas, também é necessário ter serviços públicos a
pensar nas crianças. Há, pois, que investir na saúde,
na educação e na qualidade de vida das crianças. É
preciso médico e enfermeiro de família para todas as
crianças; universalidade do abono de família; rede
pública de creches gratuitas; redução do número de
alunos por turma, entre outras

Também é importante que as crianças tenham tempo
e espaço para brincar, para conviverem com outras
crianças, com os pais e com outras gerações. É, assim,
preciso garantir tempo de brincadeira livre, no
exterior, em todos os graus de ensino e em espaços
requalificados e seguros e, também, um Plano
Nacional de Ocupação de Tempos Livres para
substituir as AEC.

Um novo ano vem ai e muito há para fazer pelo
direito a ser criança. Vamos a isso!

Luís Lourenço
luisantoniolourenco@gmail.com

A Constituição da República Portuguesa (CRP)
consagra, no seu artigo 69.º, cabe ao Estado e à
sociedade proteger as crianças “com vista ao seu
desenvolvimento integral”. Mas a CRP não se fica
pelo princípio geral, diz mais: “Os pais e as mães têm
direito à protecção da sociedade e do Estado na
realização da sua insubstituível acção em relação aos
filhos, (…) A maternidade e a paternidade constituem
valores sociais eminentes. (…) Incumbe ao Estado,
para protecção da família, promover a independência
social e económica dos agregados familiares.
Promover a criação e garantir o acesso a uma rede
nacional de creches e de outros equipamentos sociais
de apoio à família. (…)”
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«A pandemia acrescentou cerca de 150 milhões
de crianças em todo mundo à situação de
pobreza, que já atingia mais de mil milhões de
menores de idade no planeta. São números tão
grandes que perdem o sentido. Só em Portugal
uma em cada seis crianças vive em situação de
pobreza - são 330 mil menores de idade em
risco.»

Carlos Farinha Rodrigues,, in 
https://expresso.pt/podcasts/as-criancas-

importam/2021-06-15

FACTOS & NÚMEROS 

Pobreza infantil

MEMÓRIA 
Lactário do Fundão

A imagem do Lactário do Fundão, da autoria de Fernando
Henriques Duarte, expressa o viver da mulher pobre da
beira, nos anos 1940-50. Filhos para alimentar e cuidar,
num pais onde a pobreza e a miséria eram uma indigna
realidade.

De origem francesa e criados em Portugal no inicio do
século XX, os lactários surgiram através das mãos
“caridosas” de instituições católicas e femininas como
meio de resposta à condição de pobreza das mulheres do
povo e de combate à mortalidade infantil.

A par da “distribuição de leite” estes serviços evoluíram
oferecendo vacinação e consulta médica. Em todo o caso,
estas iniciativas expressavam o papel supletivo do
Estado, cuja matriz ideológica estava bem longe daquilo
que só viria a ser instituído após 25 de abril de 1974: um
sistema de segurança social universal e assente nos
direitos dos cidadãos. Ora, só com a criação do Serviço
Nacional de Saúde (1979) é que se viria a verificar uma
efetiva melhoria da saúde infantil e materno-infantil.

Em 1960 a taxa de mortalidade aproximava-se dos 90
por mil habitantes, sendo que hoje está em 2,7 por mil,
abaixo da média europeia de 3,6‰. Porém, hoje o
avolumar de problemas em centros de saúde e hospitais,
a falta de condições de trabalho, a incapacidade de
responder às necessidades de muitos doentes, a carência
de investimentos público, a drenagem de recursos para
os privados são evidências a que urge responder para
bem dos portugueses e da saúde perinatal em Portugal.

«A pobreza também está dentro das escolas e
em 2019 mais de 380 mil alunos do ensino
público não superior tiveram apoio
socioeconómico, e quase 223 mil tiveram
refeições subsidiadas pela Ação Social Escolar.

“O número de beneficiários destes apoios tem
aumentado progressivamente, sendo o ano de
2019 aquele em que mais estudantes
receberam apoio socioeconómico desde 1981”.

In Pordata 17 Outubro 2021.
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POSTAL

Diamantino Gonçalves 
omeumail@gmail.com

NOTÍCIA

No passado dia 9 de
Novembro a CDU Fundão
reuniu com a União
Sindicatos Castelo Branco -
CGTP-IN na Casa Sindical do
Fundão.

❑ Concessão do lítio da Argemela ❑ Reunião com USCB

Com o propósito de reforçar a proximidade aos
problemas locais, os eleitos e ativistas da CDU,
Guilherme Freches, Isaura Reis e Catarina Gavinhos,,
debateram a situação social do Fundão com dirigentes
dos Sindicatos da Função, Pública, Têxtil, Hotelaria,
Professores e União de Sindicatos. Entre os problemas
referenciados são de assinalar a carência de
profissionais na área da saúde, bem como a sua
elevada precaridade contratual, os baixos salários e o
uso e abuso das horas de compensação nos têxteis, a
não aplicação de descontos nos passes dos transportes,
o elevado preço da água de utilização industrial e a
desregulação total na hotelaria..

Relativamente às politicas públicas locais a CDU
Fundão expressou as maiores preocupações com a
municipalização na área da educação e saúde. De facto,
a municipalização de competências nestas áreas irá
comprometer a universalidade e igualdade no acesso a
estes bens, duplicar centros de decisão, onerar
financeiramente os municípios e limitar a sua
autonomia, já que estes tendem a ser convertidos em
repartições administrativas de políticas nacionais.

Finalmente, os eleitos da CDU reafirmaram a sua
intenção de manter permanentemente um canal de
informação e cooperação com a União de Sindicatos.

Conforme divulgado pela Direção Geral de Energia e
Geologia (DGEG) foram assinados no passado dia 28
de outubro 14 contratos de concessão de prospeção
e pesquisa e de exploração de depósitos minerais,
entre os quais se inclui a concessão de exploração de
lítio na Serra da Argemela (Covilhã e Fundão) à
PANNN Consultores.

Para o Partido Comunista Português «com este
procedimento fica demonstrado, mais uma vez, a
completa subordinação do Governo PS aos interesses
do capital transnacional, neste caso, na utilização das
verbas do PRR para a exploração do Lítio.» Sublinhe-
se que a posição pública contra a atribuição dos
direitos de concessão tem em conta que «não está
garantida a necessária e imperiosa manutenção do
equilíbrio ambiental nos ecossistemas existentes» e
que a «exploração por qualquer empresa privada,
dominada pelo capital transnacional, significa a saída
do País das mais valias obtidas com a exploração.»

Já para o Partido Ecologista Os Verdes estes
«contratos assinados à pressa são lesivos dos
interesses das populações», sendo lamentável «não
só que tenha sido assinado um contrato para
prospeção e pesquisa de lítio, quando está a decorrer
uma consulta pública do Relatório de Avaliação
Ambiental Preliminar do Programa de Prospeção e
Pesquisa de Lítio, como tenha sido concedida a
exploração na Argemela, contra a posição da
população e as autarquias locais que deram um
parecer negativo à mina».

Quase sempre três a três em cada
ouriço, da dita árvore-do-pão.
Quem quiser reproduzir um castanheiro
deve escolher a do meio, e mesmo
assim será bravo.
Estas são da ponte da Carvalha na
Gardunha.

Castanha
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GALERIA

Diamantino Gonçalves 
omeumail@gmail.com

O Castro da Argemela quando ardeu, ainda sem o 
buraco  da exploração e parte da muralha do Castro 

(1993).

A maldição da Argemela

Quem a mim me esventrar,
grande riqueza há de achar.

Por estranha maldição,
ao inferno irá parar.

9 Nov 2021

Um pedaço da memória: funil da Argemela (2020)

Na Argemela a giesta branca explode de cor 
cândida, na pegada dos antigos mineiros.
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TEM A PALAVRA
Paula Santos 
Deputada do PCP

Mariana Silva 
Deputada do PEV

Somos Verdes. Estamos na CDU

O Partido Ecologista Os Verdes vem alertando, desde o
tempo em que só se falava do aquecimento global e
estávamos sozinhos nesta luta, para as alterações
climáticas. Infelizmente, a realidade veio dar-nos razão.
Hoje, depois de muitas Cimeiras com chefes de Estado e de
Governo, e a de Glasgow já foi a 26ª, depois de muitas
promessas e compromissos, chegou a vez dos povos se
levantarem e gritarem basta.

Os Verdes escolhem estar do lado das pessoas. Basta de
conversa sem consequência, basta de anúncios que não
se traduzem em medidas efetivas, basta de
“esverdeamento” das políticas e dos negócios, que
servem apenas para ocultar destruição. Reclamamos,
com os povos, medidas para mudar o paradigma das
políticas ambientais. De pouco serve trocar viaturas
movidas a combustíveis fósseis por viaturas elétricas. É
urgente apostar no transporte público. Foi essa a opção
que fizemos nos Verdes e na CDU.

Durante anos, lutámos pela redução do preço do passe
social e pelo seu alargamento. Enquanto PS, PSD e CDS
votavam contra as nossas propostas, não desistimos e, a
partir do momento em que passámos a condicionar o PS na
sua ação no Governo, conseguimos esse importante avanço
ambiental e social. Durante anos denunciámos o
alargamento da área de eucalipto. Pela nossa intervenção
ficou consagrado em lei o caminho para a sua redução.
Obrigámos à contratação de Vigilantes da Natureza.
Obrigámos a avaliação ambiental estratégica para a
prospeção mineira. Defendemos o bem-estar animal. E
outras medidas, só possíveis porque o PS não determinou
tudo sozinho.

Com a força que as populações nos quiserem dar
continuaremos a luta em 2022.

Nas nossas mãos

Novo ano, vida nova, costumamos afirmar sempre que se
aproxima um novo ano. O ano de 2022 está já aí, mas os
velhos problemas persistem – baixos salários,
precariedade, desemprego, baixas reformas e pensões,
pobreza, desigualdades e injustiças. Velhos problemas que
exigem respostas concretas para os solucionar.

Observa-se um agravamento das condições de vida dos
trabalhadores e das suas famílias, crescem as dificuldades
face ao aumento do custo com os preços mais elevados na
energia e na alimentação. Famílias com dificuldades
acrescidas para criar os filhos, muitos jovens emigram
porque não encontram uma perspetiva de vida e os idosos,
depois de uma vida de trabalho, estão extremamente
desprotegidos.

No início de 2022, o povo será chamado a decidir que
caminho quer para o futuro do nosso país. Se quer um
caminho de recuo face aos avanços conquistados nos
últimos anos, ou se quer um caminho com a adoção de
uma política alternativa, patriótica e de esquerda.

Um caminho assente na valorização dos salários e das
reformas, da eliminação das normas gravosas da legislação
laboral, da gratuitidade das creches, da garantia do direito à
habitação, do reforço do transporte público, do reforço do
Serviço Nacional de Saúde e da valorização dos serviços
públicos, do direito a um ambiente saudável e ao equilíbrio
ecológico, como defende o PCP. Um caminho com soluções
concretas que vão ao encontro das aspirações a uma vida
melhor, um caminho com perspetiva de futuro para as
crianças e jovens, de valorização dos trabalhadores e de
proteção dos idosos.

Está nas mãos de todos nós tomar a opção por um futuro
melhor!
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CONTRADITÓRIO

Isaura Reis
isauramreis@gmail.com 

COISAS SIMPLES E NOSSAS 

Olival

Isaura Reis
isauramreis@gmail.com

Diamantino Gonçalves 
omeumail@gmail.com

Perde-se no tempo a origem da oliveira,
árvore de grande resistência e forte
simbologia. Pode sofrer com as adversidades
da natureza e do clima, ser transplantada e
rolada, mas a sua força acaba por a fazer
renascer. Esta árvore, sem ser de espantosa
beleza, é rica pelo seu óleo e símbolo da paz,
sabedoria, abundância e glória dos povos.

No passado, o seu cultivo sempre valorizou
as encostas íngremes e algumas terras férteis
da planície. Hoje, há por aí novos olivais
intensivos, irrigados e geridos com muita
tecnologia, que deixam tudo a desejar. O que
nos vale é que ainda perdura um olival velho
– tradicional – que produz um conjunto de
bens públicos que justificam proteção e
apoio.

Dizem os entendidos que o azeite da Beira
Baixa apresenta uma cor predominantemente
amarelo esverdeada, um aroma sui generis e
um sabor a fruta.

Bem o notou o poeta, em As Portas Que
Abril Abriu:

«azeite da cor do ouro
que é verde ao pé do Fundão e
fica amarelo puro
nos campos do Baleizão.»

Viva o Madeiro!

Sim, porque ainda é o madeiro que se assume como
manifestação de características comunitárias.
Sim, porque o madeiro transporta para a rua o hábito
privado de reunião à volta da lareira, consolidando a coesão
do grupo e a pertença a um lugar. Afinal não é isso que
importa no Natal?

No Natal todas as cidades se adornam, construindo
cenários com cores, e sons. Mas, muitas das vezes o que
impera é um modelo uniformizada e global de celebração.
E, talvez por isso, a configuração e as vivências dos espaços
urbanos não resistem à plastificação e trazem novas
personagens e narrativas: iluminação, decoração,
espetáculos, tendas e tendinhas, aldeias, balões e
insufláveis, comboios e carroceis e outras coisas mais.

Claro que tudo por uma boa causa e, especialmente, ao
serviço da criançada. Afinal, nos tempos de hoje os donos
disto tudo não são o mercado e a publicidade e os principais
destinatários não são os pequenos grandes consumidores?

Não é que o Natal tenha de ser celebrado sem luz e
animação. Mas, a carga simbólica que o Natal carrega
impõe sensibilidade na escolha dos valores, na mensagem e
na encenação.

Há largos anos que cá no burgo os cenários repetem
mensagens e plásticas. Digamos que a regra é quanto mais
melhor, mesmo que amontoado, desalinhado, e
desproporcionado, muito, mas muito longe da criação de
uma atmosfera de sedução que os rituais de celebração
natalícia sempre desejam alcançar. Tenho para mim que a
beleza das coisas simples tem sempre um poder de
sedução superior. E por isso digo: Viva o Madeiro!


