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Alentejo
Rui Nabeiro evoca
dificuldades da
infância no
'honoris causa'

O empresário Rui Nabeiro recordou dia
8 de Junho, na Universidade de Coimbra
(UC), "a pobreza e o analfabetismo" que
grassavam em Campo Maior na sua ju-
ventude, ao ser distinguido com o grau
de doutor "honoris causa" da instituição.

Na Sala dos Capelos, perante o reitor
da UC, Amílcar Falcão, que presidiu à
cerimónia, e o claustro doutoral, o dono
do grupo empresarial dos Cafés Delta
manifestou-se "profundamente sensibi-
lizado" com a homenagem.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, de 91
anos, prestes a receber das mãos do rei-
tor as insígnias de doutor pela Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra,
confessou que esta distinção "foi um so-
nho" que nunca lhe "passou pela cabeça"
desde a infância, em Campo Maior.

"O momento é de emoção. Revejo
pessoas que marcaram a minha vida
para sempre", afirmou, com palavras de
gratidão aos antepassados, especial-
mente os seus pais, e em geral à famí-
lia, amigos, conterrâneos e trabalhado-
res do grupo Delta.

A distinção recebida será "um impul-
so feliz e generoso para continuar a mi-
nha já longa caminhada", sublinhou.

As "desigualdades sociais e dificulda-
des" dos conterrâneos do Alto Alentejo,
durante a ditadura de Salazar, na primei-
ra metade do século XX, junto à frontei-
ra com Espanha, então vigiada pelos ca-
rabineiros do general Franco, deram-lhe
"uma imensa vontade de fazer algo dife-
rente" para si e para os outros.
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Tribunal Europeu dá razão
a Tiago Abreu no caso dos cartoons
Um colectivo de sete juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem decidiu a favor do antigo vereador Tiago Abreu. Estado
Português condenado a indemnizar elvense. ELVAS, PÁG.7
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