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COLUNA DO ZANGÃO

“Ideias genéricas e uma
grande presunção estão
sempre em via de causar
uma terrível desgraça”
Johann Goethe (1749-1832)

Q

one C

C

C

uando se julgava que a época dos descobrimentos há
muito tinha terminado, quando o Planeta já foi esquadrinhado, estudado, visto por terra, mar, ar, com
telescópios e todos os meios mais modernos que a
tecnologia dispôs a estudiosos e cientista, eis que um
novo país surge. Não é membro de nenhum organismo internacional, as agências de notação desconhecem-no. Os operadores
turísticos ignoram a sua localização. Um mistério.
“Nâmbia” é um local desconhecido de toda a humanidade à excepção de uma pessoa.
Talvez a Nâmbia se localize entre “algures” e “nenhures”.
Algures, como todos sabemos é um local imenso que alberga pessoas, barcos, animais, aviões e até países. Penso que até alberga
grandes quantidades de dinheiro com “amnésia”, isto é, esqueceram-se de o declarar, ninguém sabe quem são os seus proprietários, nem fisco, nem bancos, nada.
Que o país existe. Lá isso existe. Por duas vezes foi referido na
ONU. O seu descobridor disse que nesse país os “seus amigos”
iriam fazer grandes fortunas e arranjar muitos empregos para os
locais.
Após aturada investigação, estamos em condições de dar a conhecer esse simpático povo Nâmbiano. São geralmente altos à excepção dos baixos e medianos. Uns são homens e outros são mulheres. Também têm crianças de ambos os sexos. Ingerem alimentos
por uma cavidade situada abaixo do nariz e antes do queixo. As
mulheres apresentam duas saliências arredondadas situadas
abaixo do pescoço onde por vezes encostam o que se pensava ser
um “pin” que após observação mais atenta e cuidada se revelou
ser um nâmbiano de tenra idade, que não consegue ainda andar
pelo seu próprio pé e que emite sons que não podem ser classificados de idioma ou dialécto.
Espero que os “amigos” não demorem muito, pois as últimas informações que chegaram ao “Zangão” davam conta do desalento
dos Nâmbios. Coitados. Não conseguem um emprego, nem sabem as riquezas que albergam o seu subsolo. Mas isso vai acabar.
Os “amigos” têm uma vastíssima experiência em explorar riquezas, minerais e humanas, devastar florestas, dizimar pessoas e
animais.
Que felizes e agradecidos vão ficar quando tiverem que pagar aluPantone
Coated que eles próprios construíram. E se tiverem
guer pelas
habitações
ouro, amarelo ou negro e diamantes, óptimo.
E urânio, tão necessário para a saúde da humanidade. Devidamente manipulado por especialistas acaba com dores, doenças e
outras maleitas, instantaneamente.
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Área geográfica

Técnico/a

Distrito de Bragança
Todos os concelhos

Ana Moreira
T. 925 604 523
ana.moreira@padm.crpg.pt

Distrito de Vila Real
Todos os concelhos
Distrito de Viana do Castelo
Todos os concelhos

Polo Porto

Distrito de Braga
Todos os concelhos
Distrito do Porto
Todos os concelhos
Distrito Aveiro
Concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho,
Estarreja, Feira, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, S.
João da Madeira e Vale de Cambra

Vera Silva
T. 960 076 911
vera.silva@padm.crpg.pt
Polo Porto

Distrito de Aveiro
Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo,
Mealhada, Oliveira do Bairro, Sever de Vouga e Vagos
Distrito de Viseu
Todos os concelhos
Distrito da Guarda
Todos os concelhos
Norberto Simões
T. 960 076 902
norberto.simoes@padm.crpg.pt

Distrito de Coimbra
Todos os concelhos
Distrito de Castelo Branco
Todos os concelhos

Polo Coimbra

Distrito de Leiria
Concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira
de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande,
Pedrogão, Pombal
Distrito de Portalegre
Concelhos de Castelo de Vide, Crato, Gavião, Marvão,
Nisa e Portalegre
Distrito de Leiria
Concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha,
Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós

Ana Machado
T. 917 365 357
ana.machado@padm.crpg.pt

Distrito de Lisboa
Todos os concelhos

Polo Lisboa

Distrito de Santarém
Todos os concelhos
Distrito de Setúbal
Todos os concelhos
Distrito de Portalegre
Concelhos de Arronches, Alter do Chão, Avis, Campo
Maior, Elvas, Fronteira, Monforte, Ponte de Sôr e Sousel
Distrito de Évora
Todos os concelhos
Distrito de Beja
Todos os concelhos

Susana Silva
T. 925 574 012
susana.silva@padm.crpg.pt
Polo Lisboa

Distrito de Faro
Todos os concelhos
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Região Autónoma da Madeira

Linha de Atendimento dos Deficientes Militares
Contacte-nos pela Linha de Atendimento dos Deficientes
Militares (LADM) – 800 100 103, a funcionar entre as
08H00 e as 20H00 dos dias úteis.

Região Autónoma dos Açores

Natércia Raposo
T. 960 081 716
natercia.raposo@padm.crpg.pt
Polo Lisboa
Idalina Freitas
T. 968 581 300
idalina.freitas@padm.crpg.pt
Polo da Madeira
Maria Botelho
T. 960 076 876
maria.botelho@padm.crpg.pt
Polo dos Açores
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Av. Ilha da Madeira, nº 1 – 4º Piso
1400-204 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 303 86 63 FAX + 351 21 301 30 37

