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O Vale do Sorraia
tem Novo Jornal

Destaques

Entrevista exclusiva, do Presidente da Câmara Municipal de
Coruche, Dr. Dionísio Mendes.
Página 4

Começa aqui, com este Número 1, a aventura d’O Jornal de Coruche.
Participe, leia-o e divulgue-o.
Papa João Paulo II, um ano
depois da sua morte – Relance
Fotográfico da sua vida.

E D ITO RIA L
Começa aqui o primeiro
número do “O Jornal de Coruche”! E pretende ser isto mesmo, o jornal das terras do Sorraia, que o concelho de Coruche
comporta desde, pelo menos
1182, ano em que lhe foi dado
foral e constituído como concelho. A área geográfica de Coruche, que faz a transição do norte
(Ribatejo) para o sul (Alentejo), encontrando-se estrategicamente próxima e colocada
entre o interior e o litoral, possui uma identidade cultural e
humanas bem definidas e consolidadas ao longo dos séculos.
É destas realidades humanas,
económicas, sociais, históricas,
etnográficas, culturais, enfim
tudo o que diga respeito às nos-

sas gentes, que esta aventura
jornalística se pretende ocupar,
dando-lhes todo o espaço e tempo que merecem, porque é disso
que este jornal se trata.
Poder-se-á perguntar, que
sendo eu um profissional de
Saúde e vivendo em Lisboa há
já 14 anos, o que me levou a criar
este jornal? Um jornal regional, é a voz do seu povo, é o
repositório da sua memória
colectiva, é também um organizador social, e o fim do “Sorraia” foi motivo de tristeza
para todos nós. Mas este facto
gerou em mim uma vontade,
que aliado ao amor à terra que
me viu nascer e crescer, teve o
poder de me fazer envolver e
dedicar o meu tempo, que já
vai sendo escasso, à criação
deste projecto.

Mas não tenham quaisquer
dúvidas, que o faço de alma e
coração. Empenhar-me-ei para
fazer deste Jornal de Coruche,
uma referência de credibilidade, isenção, rigor e muita qualidade. Este jornal será certamente um ponto de encontro
de todos os que nasceram e
aqui vivem, bem como os que
na diáspora pelos quatro cantos
do mundo, vão matando saudades da sua terra e sabendo o
que por cá se passa.
Mas este projecto só será
bem sucedido com o apoio de
todos! Da população do concelho de Coruche, das forças
vivas da nossa terra, da indústria e do comércio, de todos
aqueles que exercem aqui as
suas actividades económicas,
da autarquia e das juntas de fre-

guesia. Todos são apoios imprescindíveis. Enfim, este jornal não
será nunca do seu Director,
este jornal é de todos vós. É o
nosso Jornal!
Por tudo isto, está aberto a
todos os que de boa fé e respeitando o estatuto editorial, queiram colaborar, enviando artigos,
notícias, sugestões e críticas.
Contudo, convém não esquecer
que a viabilidade económica
do jornal só é possível com as
receitas da publicidade e das
assinaturas. Os custos, para se
obter qualidade, são elevados,
por isso espero o vosso apoio
para podermos ter o Jornal de
Coruche todos os meses, pelo
menos durante mais uns bons
anos.

Páginas 10 e 11

António Badajoz, tributo a um
Mestre, um Príncipe das Arenas.
Páginas 14 e 15

Continua na pág. 2 >

Visite Coruche, o Vale do Sorraia ... e Sorria!
Homenagem a José Luís Pereira,
um bom Coruchense e um bom
Português.
Página 12

Biscainho – Branca – Coruche – Couço – Erra – Fajarda – São José da Lamarosa – Santana do Mato

Os artigos assinados são da inteira
responsabilidade dos seus autores.
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EDITORIAL

Estatuto Editorial de
O Jornal de Coruche
O JORNAL DE CORUCHE é
um jornal noticioso, informativo,
generalista que, de uma forma
independente e apartidária, procurará incentivar e divulgar as potencialidades do Concelho de Coruche e do todo em que se integra.
O JORNAL DE CORUCHE
não renega as características Ribatejanas da grande maioria da população Coruchense, mas terá em
atenção as evoluções administrativas conducentes às novas realidades regionais que aproximarão
Coruche de outros Concelhos com
os quais, por se estenderem ao
longo do Sorraia e se incluir no
Vale do Tejo, sempre manteve
contactos privilegiados.
Na transcendência desses enquadramentos regionais administrativos o JORNAL DE CORUCHE defenderá e respeitará sempre a realidade que nos definiu
como Estado – Nação, cada vez
menos Estado mas ainda Nação, a
exigir de todos nós um maior
esforço na preservação da identidade cultural colectiva.
O JORNAL DE CORUCHE
constitui-se, pois, também, como
tribuna de defesa duma herança
cultural que moldou Portugal
como o mais antigo Estado – Nação de toda a Europa.
O JORNAL DE CORUCHE
defenderá, por essas razões, a preservação e divulgação do Património Histórico da região como
expressivo testemunho do legado
dos nossos antepassados que está
na raiz da nossa identidade cultural comum.
O JORNAL DE CORUCHE
espera contribuir para a exigível
obrigação de transmitir às gerações mais jovens a consciência
desse legado.

O JORNAL DE CORUCHE
assume-se, assim, como formativo
na medida em que se propõe despertar nas camadas mais jovens a
atenção para esse património religioso, natural, ambiental, arquitectónico, etnográfico, enfim, cultural,
bem como para a necessidade de o
manter e proteger.
Contra tudo e contra todos o
JORNAL DE CORUCHE defenderá os valores e princípios da tradição portuguesa tão caros aos
homens e mulheres do Sorraia na
generalidade e aos Coruchenses
em particular, que sempre se souberam adaptar às novas realidades
que os séculos lhes fizeram chegar.
Com particular atenção às novas realidades que vão surgindo o
JORNAL DE CORUCHE estará
sempre, pois, disposto a divulgar
as soluções que as transformem
em efectivas melhorias da justiça
social que todos merecem ter.
Dentro de um espírito de equidade e respeito pelas diferenças
interpretativas e de critérios avaliativos o JORNAL DE CORUCHE
procurará dar expressão àqueles
que perfilhem posições antagónicas
desde que estas não contrariem
drasticamente, na sua essência os
valores e princípios enunciados.
Esses posicionamentos deverão,
no entanto, ser claramente identificados a fim de não serem confundidos com a linha editorial do
JORNAL DE CORUCHE.
Os artigos assinados serão sempre, assim, da responsabilidade de
quem os subscreve.
Coruche, Abril de 2006.

> continuação da pág. 1

Não posso deixar de agradecer a todos aqueles que aceitaram de imediato participar.
Ao Dr. Domingos da Costa

Xavier, que prontamente aceitou o convite para fazer a página taurina, ao Manuel Gomes
Pinto, sempre disponível e entusiasta e o meu braço direito neste
projecto, à Conceição Louro e
à Fernanda Balhé, que com a
sua boa vontade e simpatia,
logo começaram o trabalho difícil de angariar publicidade, ao
João Louro, pela disponibilidade total e vontade de fazer
jornalismo de qualidade, à minha
Mãe e à Carlota pelo apoio
incondicional.
Um agradecimento muito
especial ao meu Pai, que na sua
já madura idade e ainda excesso de trabalho, arranjou tempo

e vontade para dedicar a sua
ajuda ao seu filho.
Um obrigado sincero, a todos os que colaboraram neste
número enviando artigos e fotografias e que constam da ficha
técnica (peço desculpa se algum
falha, mas foram tantos), a
todas as pessoas e entidades
que anunciaram neste primeiro
número depositando a sua confiança em nós, e um agradecimento particular à Câmara
Municipal de Coruche, na pessoa do seu Presidente, pelo seu
apoio imediato, disponibilidade e
simpatia.
____
Abel Matos Santos

Cortesias
À Memória do Dr. Francisco Manuel Bento da Silva Santos
Creio que, como toda a
gente, me entristeci com a
notícia do fecho d’ “O Sorraia”.
A brincar a brincar deixei
Coruche fisicamente aos quinze anos, se bem que jamais a
tenha deixado de coração,
mais não fora pela graça de
Deus de ainda lá ter vivos os
meus pais e tia, e sempre pelo
jornal fui sabendo o que ocorria na vila.
Na realidade, um órgão
de comunicação local, importa a paisanos e sobretudo
à diáspora, e muitos somos
os que com Coruche na alma,
granjeamos a vida por outras

bandas. No que à notícia reporta, interessa-nos o que não
interessa a mais ninguém,
mas só nós, os ausentes, sabemos o quão importantes são
algumas miudezas no que refere ao contextualizar a saudade.
Por assim ser (e demais
razões que não vêm agora a
caso…) entendi ser irrecusável a proposta do Doutor
Abel para uma mais que modesta colaboração.
Sem tão pouco ter visto
este texto em letra de forma e
antevendo todas as dificuldades na futura obtenção do
desiderato de pôr mensalmente na rua um texto tauri-

no susceptível de interessar
aos Coruchenses, ocorre-me
de imediato lembrar o que
devemos ao Victor Amaro e
sobretudo ao Xico Manel,
que anos a fio se esforçaram
e conseguiram cumprir o
objectivo.
Que não se espere de mim
a croniqueta que dê conta de
que A pôs dez ferros ou que
B deu dez passes. Já estou
noutra!
Que a nossa Senhora do
Castelo me inspire a escrever
algo que vos motive, dado
que, detestaria desiludir-vos.
____
Domingos da Costa Xavier

Abel Matos Santos
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Nossa Senhora do Castelo,
rogai por nós!
Tendo o Jornal de Coruche,
adoptado como um dos seus
símbolos, a torre cimeira do
castelo, onde se encerram os
sinos que nos habituamos a
ouvir tocar, estamos claramente a
invocar a Santa Padroeira de
Coruche, Nossa Senhora do
Castelo.
No lançamento deste primeiro número, não podemos deixar
de orar à Senhora do Castelo,
pelo sucesso deste Jornal.
Contudo, as nossas primeiras
orações devem ir para os povos
oprimidos, que sofrem as guerras e a fome, para todos aqueles
que sofrem no nosso país e na

nossa terra, as doenças e as dificuldades de uma vida cada vez
mais difícil, apesar dos avanços
científicos e tecnológicos dos
nossos dias.
As nossas preces, vão para
todos e sem excepção, para que
cada um nos seus locais de
trabalho, nas nossas famílias,
nas nossas vidas, possamos acrescentar valor à vida, dando-lhe
dignidade e humanismo, tentando sempre criar melhores
condições para todos.
Nossa Senhora do Castelo,
rogai por nós!
___
Abel Matos Santos
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ESCOLA DE CONDUÇÃO
ANDRADE
MOTOS • LIGEIROS • PESADOS
Habilita para Ligeiros, Pesados e Motos.
Trata de toda a documentação e Renovação de
Cartas de Condução
Rua 5 de Outubro - 6,1º-F-D - Edif. CGD
Tel. 243 675 929 . Fax. 243 619 582
2100-127 CORUCHE

Av. Marquês de Pombal, Lt. 117
Tel./Fax. 243 372 579
2000-160 SANTARÉM

Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.
Foros do Paúl
2100-039 CORUCHE

Telef. / Fax: 243 619 184
Telem.: 935 809 131

“O JORNAL DE CORUCHE”, Ano 1, N.º 1, 30 de Abril de 2006.

NOTARIADO PORTUGUÊS

1986-2006

Cartório Notarial de Almeirim

20 Anos

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada
neste Cartório no dia trinta e um de Março de dois mil e seis, de folhas oitenta e três a folhas oitenta e
quatro do Livro de Notas para Escrituras Diversas número seiscentos e trinta e cinco-D, Idalina das
Neves Arrates Gomes e marido, Geminiano Evangelista Gomes, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, onde residem, na Rua da Escola, em
Foros de Vale Mansos, contribuintes fiscais, respectivamente, números 148 281 524 e 148 281 516,
declararam, que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte imóvel:
Prédio urbano, composto de casa de rés-do-chão, destinada a habitação, e logradouro, com a superfície coberta de cento e vinte e um metros quadrados, e a superfície descoberta de duzentos e setenta e
um metros quadrados, sito na Rua da Escola, em Foros de Vale Mansos, freguesia e concelho de
Coruche, a confrontar do norte com Manuel Rodrigues, do sul com Francisco Gabriel, do nascente com
serventia, e do poente com Manuel Henriques, inscrito na matriz, em nome dela, justificante mulher, sob
o artigo 13.953, com o valor patrimonial tributário de quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta euros,
valor que lhe atribuem, não descrito na competente Conservatória do Registo Predial.
Que o terreno, já devidamente demarcado, com a área de trezentos e noventa e dois metros quadrados, e as confrontações referidas, sobre o qual construíram a mencionada casa de rés-do-chão, foi-lhes
doado verbalmente por volta do ano de mil novecentos e setenta e dois, em dia que não podem precisar,
sempre há mais de vinte anos, pelos pais dela, primeira outorgante mulher, Manuel Rodrigues Arrates e
mulher, Clotilde das Neves, ela já falecida, casados que foram sob o regime da comunhão geral, residentes no referido lugar de Foros de Vale Mansos, nunca tendo sido reduzido a escritura pública, ou a
outro documento, formalmente válido, aquele contrato.

Comemora-se este ano,
os 20 anos sobre a fundação dos
“Os Corujas – Ginásio Clube de
Coruche”, que em 1986, um grupo
de amigos e amantes do Hóquei em
Patins, se lembraram de fundar.
A data exacta remonta ao dia 5 de
Dezembro de 1986, pelo que
o Jornal de Coruche irá
até essa data, dar a conhecer
a história e o percurso deste clube.

Que desde a referida “doação”, até hoje, sempre praticaram sobre aquele prédio todos os actos de
posse de que o mesmo era susceptível, tais como, removendo terras e construindo a referida edificação,
e, desde essa construção, utilizando a mencionada casa de rés-do-chão para habitação própria, nela efectuando obras de conservação e de beneficiação, depositando equipamentos e bens de consumo, cuidando e usufruindo do logradouro, e pagando as competentes contribuições, tudo na convicção de exercerem
um direito próprio, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que
fosse, sendo por isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o identificado prédio por usucapião, que invocam, na impossibilidade de comprovar os referidos domínio e posse
pelos meios extra judiciais normais. Está conforme o original e declara-se que na parte omitida nada há
que amplie, restrinja, modifique ou condicione aparte transcrita.
Almeirim, trinta e um de Março de dois mil e seis.
A 1.ª Ajudante,
(Ema Maria Antunes Osório Filipe)
CONTA:
Art° 20° - 4.5……23,00 €
São: Vinte e três euros.
Conta registada sob o n° 1115

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS • PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26 – 2100 CORUCHE

Telef.: 243 619 565

Pastelaria

Aberto todos os dias

Grão de Café
Dias & Guarda, Lda.

Rua de Santarém, 106 • Coruche
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ENTREVISTA

O Presidente da Câmara Municipal de Coruche

Dionísio Mendes
fala do passado, do presente e do futuro do concelho,
na primeira edição do novo jornal de Coruche.
Eleito pelo PS, com maioria
absoluta na Câmara, o autarca
pretende criar mais condições
de vida e mais qualidade de
vida às populações do concelho. Nesta entrevista, o autarca
adiantou as obras que estão a
decorrer no concelho e os próximos projectos. Dionísio Mendes, garantiu que o emprego
vai crescer no concelho, face
aos fortes investimentos empresariais.
__
O Jornal de Coruche: Como
presidente da autarquia de Coruche, como analisa o aparecimento deste novo jornal no
Concelho?
Dionísio Mendes: A opinião
é bastante positiva, é um misto
de satisfação e de expectativa.
Todos nós ficamos tristes por
terminar “O Sorraia”, que era

uma referência
para o concelho,
e sentimos que
ficava um vazio
nas nossas vidas
e na vida política
e social. De facto,
há espaço para
um jornal de informação que sirva a população
do concelho e até
para lá do concelho de Coruche.
Quando “O Sorraia” terminou
ficámos mais pobres e ficámos ávidos de um
jornal que sirva as populações. Apareceu este novo projecto, desejamos que vingue e
tenha êxito porque significa
sinónimo de progresso e desenvolvimento do concelho de Coruche. Desejo que este jornal

encontre o seu caminho e
faça um percurso de afirmação e defesa dos coruchenses
além da divulgação da nossa
terra onde se encaixa o espaço
crítico.
O J.C.: No anterior mandato
o PS não tinha maioria na Câ-

mara, mas foi
possível constituir maioria com
o vereador PSD.
Que balanço faz
desse mandato?
D.M.: Foi um
balanço positivo,
neste meio ano
do novo mandato, demos continuidade aquilo
que era o caminho do primeiro mandato ou
seja afirmação
do concelho no
sentido do progresso e crescimento económico além do
sentido do desenvolvimento.
Estamos a completar um ciclo
que é o III Quadro Comunitário de Apoio, que vai terminar
no final deste ano. Neste primeiro ano de mandato vamos

concluir obras que tínhamos
em mente e que são fundamentais para encerrar um
ciclo e um Quadro Comunitário (estradas, caminhos, esgotos, área da educação, área
do desporto). Estamos já a
preparar, aquilo que vai ser o
próximo Quadro Comunitário de Apoio e em resumo nestes primeiros seis meses penso que melhoramos bastante
em termos de operacionalidade em virtude de termos uma
maioria na câmara. A certeza
que estamos a fazer um bom
trabalho foi dada pelo eleitorado
do concelho de Coruche a 9 de
Outubro e retomamos com
mais confiança um caminho e
um rumo, que já vínha-mos
traçando, e entendemos que é o
caminho certo onde vamos
fazer mais coisas no futuro.
Pretendemos criar mais condi-

O Jornal de Coruche

ções de vida e mais qualidade
de vida às populações, com toda
a humildade, estamos no caminho certo e disponíveis para ouvir opiniões e aceitar críticas.
O J.C.: Sente uma postura
diferente por parte da oposição neste mandato?
D.M.: Há efectivamente uma
diferença, nomeadamente ao
nível do discurso e do que se
diz para fora e ao nível do trabalho da Assembleia Municipal. É notória uma preocupação da oposição (CDU) em
ter um papel construtivo na
Assembleia Municipal, coisa
que infelizmente não aconteceu no mandato anterior.
Espero que essa nova atitude
dê bons resultados, nomeadamente de forma a podermos
conseguir a aprovação de alguns
dos projectos para o concelho,
coisa que não foi possível fazer
no mandato passado. Saúdo
essa atitude, que parece positiva da CDU, no sentido construtivo de resolver as questões
e de fazer funcionar a Assembleia, talvez por deter a presidência. Em breve iremos propor a revisão do quadro de
pessoal, fundamental para
resolver questões pendentes e
para dar outro enquadramento à gestão de pessoal da
Câmara. O Parque Industrial ou Parque de Negócios vai
voltar a ser discutido e que
não foi possível concretizar
no anterior mandato, mas que
queremos concretizar neste
mandato. Na próxima Assembleia Municipal de Junho irei
levar uma proposta concreta
para aquisição de terrenos e
espero que a CDU e o PSD
votem favoravelmente, uma
vez que pretendem o Parque de
Negócios, conforme o demonstraram publicamente.
O J.C.: Crescimento económico e mais qualidade de vida
são os objectivos do executivo
neste mandato. Será um mandato com fortes investimentos
empresariais no concelho?
D.M.: Sem dúvida, estamos
muito satisfeitos com a opção
de algumas empresas em investir no concelho de Coruche. Estamos a falar num reforço muito
grande na fileira da cortiça, onde vamos ter a partir de Julho
uma produção rolheira muito
significativa.
Recordo que, só o Grupo
Amorim, associado agora à
Equipar, vai produzir a partir
de Julho um milhão de rolhas
por dia. Significa cerca de 35%
da produção do Grupo Amorim. O Grupo Piedade está a
investir em Coruche na produção de rolhas. Há interesse de
outras empresas associadas à
cortiça na produção de rolhas
em fornecer outros materiais

para a industria da cortiça,
existindo negociações no sentido de se instalarem. Existe uma
diversidade doutros interesses,
nomeadamente na área da cosmética, embalagem de carnes,
captação e embalagem de águas.
A instalação do Pingo Doce é
uma realidade em Coruche, vai
criar umas dezenas de postos
de trabalho, estamos numa fase
de crescimento económico e de
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tor de pinhão de Portugal, para
além de sermos o maior produtor de cortiça. Na área da embalagem de arroz de descasque,
para além do arroz Cigala,
temos outra empresa com uma
forte afirmação, sediada nas instalações da antiga Copsor, agora associada ao Grupo Espírito
Santo, que tem vindo a aumentar o número de postos de trabalho. Tem havido um cresci-

Parque do Sorraia – Rossio
Obra emblemática do anterior mandato de Dionisio Mendes

crescimento do emprego. A
nível nacional o emprego tem
vindo a decrescer, mas no nosso
concelho vamos crescer o emprego, daí a urgência do Parque de Negócios e a urgência de
lotes industriais. Estamos a trabalhar em várias frentes para
aumentar o número de espaços
industriais disponíveis, nomeadamente no Couço, vamos avançar com a infra estruturação de

mento em áreas tradicionais
como a agro indústria (arroz,
pinhão e cortiça), mas existem
outras que vêm enriquecer o
tecido empresarial.
O J.C.: No investimento
público, o executivo vai cumprir o Plano Plurianual de Investimentos dentro da planificação
estabelecida? Quer adiantar as
grandes obras no actual mandato?

2.ª fase da obra do Estádio Municipal Prof. José Peseiro, obra em curso.

todo o loteamento industrial,
onde estão instaladas oficinas e
uma instalação dos produtores
de tomate Tomaraia, que pretende concretizar uma central de
frio para hortícolas. Há uma
dinâmica crescente no concelho e vamos aproveitar este
período favorável para trazer
empresas para o concelho,
para cativar empresas e aumentar o emprego.
O J.C.: A Câmara Municipal continua a ser a maior entidade empregadora no concelho
de Coruche?
D.M.: Ainda somos, mas há
outra realidade interessante no
concelho, por exemplo, na área
alimentar somos o maior produ-

D.M.: A curto prazo, estamos a fazer obras para concluir
este ano. Por exemplo a 2.ª fase
da obra do Estádio Municipal,
até ao final deste ano fica praticamente concluída, o relvado
sintético de Santana do Mato
em fase avançada de execução,
os relvados sintéticos do Couço e Fazendas das Figueiras,
Polidesportivo do Rossio em
fase final de conclusão, faltando apenas a iluminação. A infra
estruturação da Zona Industrial
do Couço, Creche e Jardim de
Infância da Azervadinha, e
estamos a intervir em ruas em
diversas áreas do concelho (Lamarosa, Frazão, Feixe, Azerveira, Biscainho).
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Outra obra de grande dimensão, é o Emissário e Etar
de Coruche, que ronda os 10
milhões de euros e que já
arrancou com o visto do Tribunal de Contas. A empresa
já está no local para concretizar a obra num prazo de
doze meses. Esta é uma obra
de grande dimensão e fundamental para o concelho de Coruche,
onde se pretende concretizar a
despoluição do Rio Sorraia e
tratamento dos esgotos da Vila.
Está a decorrer a obra de Feiras
e Mercados, fica concluída no
final do ano. Contamos iniciar
até ao verão, a Central de Camionagem para deslocarmos a
Rodoviária para este espaço,
Habitação Social no antigo
Matadouro, portanto, são grandes obras que queremos concretizar. Para os próximos tempos,
outras obras serão concretizadas e já estão identificadas,
mas as obras que referi estão a
decorrer e até final do ano serão concluídas. A nível de espaços urbanos, destaco a entrada
norte da Vila de Coruche e o
Parque do Vale no Bairro da
Areia, obras que serão concluídas. O aproveitamento integral até ao último euro dos
fundos comunitários, foi fundamental para concretizarmos estas obras.
O J.C.: Que relação irá
manter com as Juntas de
Freguesia ?
D.M.: Até ao momento uma
relação excelente. As regras
estão estabelecidas, assinamos
um protocolo há cerca de quatro anos com essas freguesias
com um critério onde eram referidas as obrigações por parte
das Juntas. Há casos particulares, Couço, Lamarosa e Erra
onde protocolamos a questão
da limpeza das áreas urbanas.
Mas no fundamental, o protocolo tem a ver com o arranjo da
rede viária, estradas e ruas de
terra batida, que são da competência das Juntas, sendo distribuída uma verba que tem a
ver com o número de quilómetros a conservar. Com diversas
Juntas, nomeadamente a Lamarosa, Erra, Santana do Mato e
Branca, temos protocolos para
os transportes escolares. Fundamentalmente, rede viária, higiene e limpeza, transportes
escolares são as áreas dos protocolos. Temos comparticipado
em obras, como fizemos no mandato anterior com a Junta da
Erra, Polidesportivo, arranjo da
rua do cemitério e a casa mortuária. Pretendemos celebrar
estes protocolos específicos,
neste mandato. O relacionamento com as Juntas é óptimo.
O J.C.: O grande problema são as Estradas Nacionais
que atravessam o concelho?
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D.M.: Sem dúvida, é uma
preocupação para a câmara, munícipes, empresas e neste momento para a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT).
Recentemente na CULT, decidimos pedir uma reunião com o
secretário de estado das obras
públicas, no sentido de sensibilizar o governante, para a questão das acessibilidades e da concretização do Plano Rodoviário
Nacional. O IC 10 e o IC 13 que
estão no Plano Rodoviário
Nacional, estão em fase de
estudo prévio, e desejamos
ardentemente que estas obras
sejam concretizadas. É fundamental, a travessia do Vale do
Sorraia. Temos um triste recorde de termos sete pontes em
2,5 kms, estrangulam o trânsito, sendo necessária a travessia do Vale do Sorraia e a
ligação fácil a Santarém e
Montemor através do IC 10.
Depois será a ligação fácil à
Ponte Vasco da Gama, IC 13,
Alcochete e ligação ao Alentejo até Portalegre. São obras
fundamentais, queremos que se
concretizem, sob pena de ficarmos isolados ou com acessos
difíceis a estes centros urbanos.
A nossa localização geográfica
é boa, mas precisamos de mais
e melhores estradas, melhores
acessibilidades, nomeadamente
para a Grande Lisboa, Porto de
Setúbal e Interior.
O J.C.: O executivo da Câmara, na penúltima reunião,
exigiu o reforço de elementos
da GNR no Couço e em Coruche. A falta de efectivos da
GNR é outro dos grandes problemas e o clima de insegurança faz-se sentir?
D.M.: Em Coruche, as questões mais graves ou que ocorriam com mais gravidade estão
de alguma forma mais aliviadas, com a presença do Pelotão
do Corpo de Intervenção. O
patrulhamento diário é nulo,
são necessários mais militares
na área do concelho, de maneira a que o patrulhamento seja
efectivo. As patrulhas não são
possíveis, com tão reduzido
número de elementos. É necessário que o Secretário de Estado e o comandante geral da
GNR, reparem na situação
concreta do concelho e possam
reforçar o efectivo no Posto
de Coruche de maneira a que
todo o concelho possa usufruir de mais segurança através de uma vigilância diária
feita por patrulhas da GNR.
A culpa não é dos militares,
a culpa não é do comando local,
é mesmo por falta de elementos.
Tenho agendada uma reunião
com o Secretário de Estado.
(continua na pág. 19) >

6

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 1

•

Abril de 2006

VIVER COM SAÚDE

Obsessões com a Comida (PARTE I)
– Anorexia e Bulimia Nervosas

Dr. Abel Matos Santos *

Doenças do Comportamento Alimentar
ANOREXIA E BULIMIA
NERVOSAS
A anorexia e a bulimia nervosas são distúrbios alimentares caracterizados por grandes
alterações de peso, dos padrões
alimentares e do comportamento social. Problemas graves do comportamento alimentar são cada vez mais frequentes, e a anorexia e bulimia
nervosas podem mesmo ser
mortais.
A prevalência de anorexia
nervosa varia entre os 0,1 e os
0,6% para a população em
geral e várias vezes mais
(cerca de 12% de síndromas
parciais) em raparigas adolescentes. A bulimia nervosa é
duas a três vezes mais comum
que a anorexia nervosa, com
uma prevalência de cerca de
1% para a população em geral
e 4% em mulheres entre os 18
e os 30 anos. Cerca de 10% das
mulheres pode sofrer, em algum
momento das suas vidas, desta
patologia. Nos doentes com
anorexia nervosa nove em cada
10 são mulheres.
A anorexia nervosa aparece

frequentemente como uma resposta a conflitos, muitas vezes
simples e banais, relacionados
com esse período específico de
evolução da personalidade que
é a adolescência, tais como a
dificuldade de relacionamento
com os familiares e amigos.
Marcado por uma progressiva e acentuada perda de peso,
este distúrbio alimentar afecta
sobretudo jovens do sexo feminino (cerca de 95 por cento,
com maior incidência entre os
15 e os 25 anos), mas também
pode ocorrer em indivíduos do
sexo masculino.
As pessoas anorécticas suportam estoicamente a fome podendo praticar exercício desenfreadamente e abusar dos laxantes
e diuréticos. Desta forma, chegam a perder mais de 15 % do
seu peso de referência, começando a sofrer várias perturbações associadas à desnutrição.
As causas da anorexia não
são ainda todas conhecidas,
mas há um grande número de
factores que parecem ser comuns a todas as doentes. As
adolescentes com anorexia nervosa são, na sua grande parte,

perfeccionistas e muito trabalhadoras, situações que tendem
a exagerar quando padecem
desta doença.
Introvertidas e dependentes
dos familiares, são também
pessoas que têm grandes dificuldades em exprimir emoções. Na maior parte dos casos,
são jovens inteligentes, aparentemente bem adaptadas, boas
estudantes e exigentes em todas as áreas da vida. No entanto, têm uma baixa auto-estima
e necessitam de gestos de aprovação e reconhecimento por
parte das restantes pessoas.
Talvez a característica mais
surpreendente desta doença
seja a imagem distorcida que
as pessoas anorécticas têm do
seu próprio corpo. Sentem-se e
vêem-se gordas, embora, de
facto apresentem um estado
exageradamente magro.
No outro extremo, encontra-se a bulimia nervosa, perturbação caracterizada por episódios recorrentes de apetite alimentar descontrolado. Normalmente afecta pessoas de peso
normal que ingerem grandes
quantidades de alimentos de

uma só vez. Os doentes bulímicos perdem o autocontrolo sobre a ingestão de comida e,
para evitar o lógico aumento
de peso, costumam provocar o
vómito e abusar de medicamentos como laxantes e de diuréticos. Além destes comportamentos, optam por fazer exercício em demasia, sobretudo
entre as crises de voracidade
alimentar (comer exageradamente num curto espaço de
tempo).
Tal como na anorexia nervosa, a bulimia nervosa também é mais frequente em pessoas do sexo feminino. No entanto, é comum surgir em idades
mais avançadas do que a anorexia, mais concretamente nas
raparigas em final de adolescência e em mulheres adultas.
Problemas dentários, lesões
do esófago e do estômago, osteoporose, risco de infertilidade,
são algumas das repercussões
físicas a que a bulimia e a anorexia nervosas estão associadas.
As pessoas bulimicas, assim
como as anorécticas, revelam
uma preocupação excessiva
com a figura e com o peso,

sendo que, no entanto, as primeiras comem às escondidas.
Embora com menos frequência, a anorexia nervosa pode
levar à bulimia nervosa, isto
quando as doentes passam das
dietas rígidas à ingestão compulsiva. Contudo, a situação
mais normal é as doenças ocorrerem independentemente.
Tanto a anorexia como a
bulimia nervosa são problemas
graves do comportamento alimentar que, entre outras, se
caracterizam pelo desejo de
emagrecer e o medo de comer
e de se tornar obeso. A desnutrição que se instala pode
tornar-se extremamente severa
e conduzir à morte.
As perturbações alimentares são doenças psíquicas com
consequências físicas e, portanto, não se resumem a uma
questão de força de vontade
nem de fraqueza de carácter.
(continua no próximo número)

* Assistente Hospitalar Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
MAIO 2006

D
S

A - ALMEIDA
RUA DA MISERICÓRDIA, 16
2100-134 CORUCHE
TEL: 243 617 068

C - HIGIENE
RUA DA MISERICÓRDIA, 11
2100-134 CORUCHE
TEL: 243 675 070

– OLIVEIRA
RUA DO COMÉRCIO, 72
2100-330 COUÇO
TEL: 243 650 297

B - FRAZÃO
RUA DIREITA, 64
2100-167 CORUCHE
TEL: 243 660 099

D - MISERICÓRDIA
LARGO S. PEDRO, 4
2100-111 CORUCHE
TEL: 243 610 370

– S. JOSÉ
RUA JÚLIO DINIS, Nº 3 - B
2100-405 LAMAROSA
TEL: 243 724 062

T
Q
Q
S
S

As farmácias do Couço e Lamarosa estão sempre de serviço, por serem as únicas

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431
Extensão de Saúde Couço
Rua Sacadura Cabral
2100-345 Couço
243 669 080 - 243 650 109
Biscaínho - 243 689 129
Lamarosa - 243 724 113

Hospital Distrital de Santarém
Av. Bernardo Santareno
2005-177 Santarém
Tel: 243 300 200
Fax: 243 370 220
www.hds.min-saude.pt
Mail: hdsca@hds.min-saude.pt
Tel: 243 300 860
243 300 861
Linha Azul
Tel: 243 370 578

Fonte ANF

ARRAGEST
J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.
Rua de Olivença, Bloco C - 1.ª Frente
Apartado 88
2104-909 Coruche
Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escrtório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, n.º 9 – 2100-144 CORUCHE
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Etnobotânica e Micologia
de Coruche Exposição patente
na Escola Secundária

Galacrista
(Salvia verbenaca)

Desde o pretérito dia 30 de
Março e até ao dia 28 de Abril
está aberta ao público, na Escola Secundária com 3.º Ciclo
do Ensino Básico de Coruche,
a exposição “Etnobotânica e
Micologia de Coruche”, um trabalho do Projecto Nichos Pedagógicos que procura retratar a
riqueza da biodiversidade da
mancha verde a jusante da vila
e que este projecto baptizou
como as “Encostas do Poente”.
A sua abertura coincidiu
com a inauguração do novo
espaço de exposições daquela
escola, no Bloco A, no átrio
contíguo ao Centro de Recursos e ao auditório.
O programa de actividades
incluiu a visita de um grupo de
alunos e professores do Projecto Serra d’Ossa, da Escola
Secundária da Rainha Santa
Isabel, de Estremoz, em intercâmbio escolar, oportunidade
para chamar a atenção de que
algumas das nascentes das
águas do Rio Sorraia se situam

precisamente nesta serra do
Alentejo Central.
A apresentação pública realizou-se durante um colóquio que
contou com a presença do Chefe
de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Aníbal Mendes, da Chefe da Divisão de
Acção Sócio-Cultural e Desportiva, Drª Isabel Chaparro, do
Presidente da Junta de Freguesia
de Coruche, Sr. Jacinto Barbosa,
e do Presidente da Associação
Portuguesa dos Guardas e Vigi-

lantes da Natureza, Sr. José Alberto Carvalho.
Pela voz das alunas Ana
Mendes e Maria João Azevedo
e do professor Gil Malta, os presentes tomaram conhecimento
do conjunto das pesquisas efectuadas, bem como das iniciativas desenvolvidas, com destaque para as várias publicações
e para os esforços de preservação
da erva-pinheira (Equisetum
telmateia), na baixa da Almoinha, onde está a ser implantada

a ETAR de Coruche, e da galacrista (Salvia verbenaca), junto
à Ermida de Santa Luzia.
Este grupo de estudo e intervenção eco-pedagógica, aposta
na conservação do património
biológico do concelho de Coruche, que considera ter valor nacional, e elegeu como tarefa
prioritária a recolha de saberes
ancestrais sobre a utilidade das
plantas, pretendendo efectuar a
sua divulgação, pois testemunham milénios de uma ligação
harmoniosa do Homem à Natureza. Eis a razão de existir esta
exposição.
Um projecto que nasceu no
ano lectivo de 2002/2003 e que
tem como objectivo principal a
concretização da máxima, pensar globalmente, agir localmente, sendo coordenado pelos professores Gil Malta e Sandra
Meirinho Diogo.
A acção prosseguiu com a
visita de docentes e discentes
aos nichos ecológicos, da mística Azinhaga de Santa Luzia,

Erva-pinheira
(Equisetum telmateia)

da pitoresca Curva do Rio, onde
a corrente se suaviza e vêm depois as correntinhas, e da área
da depressão da Almoinha que
ainda viceja de espécies higrófilas.

Por fim, foram as aves aquáticas que concentraram as atenções com a visita ao Açude do
Cascavel. Para todos os amantes da natureza, foi um dia memorável.
___
António Gil Malta,
Coordenador do Projecto Nichos
Pedagógicos

A Galacrista era usada como colírio ocular – levantava-se uma das pálpebras, introduzia-se uma semente que percorria todo o olho, limpando a vista, tirando os argueiros dos olhos. Existe ao pé da Ermida de
Santa Luzia que é a advogada das doenças da vista. A Erva-pinheira existente na baixa da Almoinha, ainda hoje é procurada para tratamento das infecções urinárias e também há quem a use para as diarreias.

o seu banco em Coruche
fax 243 617 196 • telefs. 243 617 502 - 243 617 544 - 243 617 592

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
fax 243 689 380 • telefs. 243 689 333 - 243 689 369
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L AZER

Estágio Nacional
de JU-JITSU em Coruche

O Judo Clube de Coruche
realizou, no dia 8 de Abril de
2006, um estágio de Ju-Jitsu
(Defesa Pessoal) no Pavilhão
da Escola Básica 2-3 – Dr.
Armando Lizardo, em Santo
Antonino. A sala onde habitualmente os atletas treinam a
modalidade, no Pavilhão Desportivo Municipal, não permitia este estágio.
Nesta iniciativa participaram mais de 50 atletas, oriundos de Beja, Évora, Vila Real
de Santo António, Leiria, Coimbra, Torres Novas e de Coruche. Durante este certame desportivo, estiveram presentes os
presidente e vice-presidente da
Federação de Ju-Jitsu e disciplinas associadas de Portugal e

Prémio “O Mais Activo”

Iniciativa da Câmara de Coruche

o Mestre Espanhol, graduado
em 6.º Dan, Luís Martín Galache, que orientou o estágio.
Para o Mestre Manuel Lobeiro, do Judo Clube de Coruche,
“este estágio serviu para concentrar os atletas do norte ao
sul do País e naturalmente
encurtar distâncias. As condições no Pavilhão Desportivo
para treinos são mínimas e
desde há alguns anos que lutamos com falta de espaço
para os atletas praticarem a
modalidade. Continuamos à
espera da resolução do problema, por parte da Câmara
Municipal de Coruche”, salientou Manuel Lobeiro.
___
JCL

O serviço de desporto da
Autarquia de Coruche, lançou
recentemente a Caderneta do
Desportista.
Um documento que para
além de indicar a calendarização das actividades físicas e
desportivas promovidas pela
Câmara, serve para atribuir o
prémio “O Mais Activo”, que
pretende distinguir o desportista que alcance o maior número de participações nessas
actividades.
Segundo o vereador Nelson
Galvão, “é um documento tipo
passaporte, que tem calendarizada toda a actividade desportiva da Câmara Municipal.
O objectivo é divulgar as
actividades desportivas, para

que qualquer munícipe possa
participar nessas actividades e
tenha conhecimento das que
estão calendarizadas”.
A par da Caderneta e na própria Caderneta, surge a iniciativa do prémio “O Mais Activo”,
que em jeito de brincadeira,
premeia o desportista que nas
actividades atinja uma maior
participação.
“O grande objectivo, é trazer as pessoas para a prática do

exercício físico, porque se sabe
que trinta minutos de exercício
físico diário (caminhada, passeio pedestre, cicloturismo) trazem benefícios para a saúde
bastante consideráveis”, salientou o autarca.
Resta acrescentar que a Caderneta do Desportista poderá
ser adquirida no serviço de desporto da Câmara de Coruche.
___

de António Victória Martins
Agente 1600189 Totobola – Totoloto e Euromilhões
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche

•

Tel 243 675 350

SEDE E CENTRO FABRIL
BAIRRO DA AREIA
AP.13 - 2104-909 CORUCHE
E-mail: sitaco.g@mail.telepac.pt
TELEFONE: 243 610 340
FAX: 243 610 344

SITACO
LIDER HÁ 35 ANOS
Pavimentos

Revestimentos

Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS

JCL
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DESPORTO E LAZER
FAZENDENSE CONQUISTA TAÇA DO RIBATEJO
– CAMPEONATO

DISTRITAL DA I DIVISÃO –

JOGOS DISPUTADOS
Na 24.ª JORNADA - 9.4.06
CORUCHENSE 2 - SAMORA CORREIA 0
BENAVENTE 3 - FIGUEIRENSE 1
25.ª JORNADA - 23.4.06
FIGUEIRENSE - CORUCHENSE
___

PRÓXIMOS JOGOS A DISPUTAR
Na 26.ª JORNADA - 30.4.06
CORUCHENSE - MEIAVIENSE
TORRES NOVAS - FIGUEIRENSE
27.ª JORNADA - 7.5.06
S. ANTÓNIO ASSENTIZ - CORUCHENSE
FIGUEIRENSE - CARTAXO
28.ª JORNADA - 13.5.06
CORUCHENSE - FERREIRA DO ZEZERE
ÁGUIAS - FIGUEIRENSE
29.ª JORNADA - 21.5.06
CHAMUSCA - CORUCHENSE
FIGUEIRENSE - FAZENDENSE
30.ª JORNADA - 28.5.06
CORUCHENSE - U. SANTARÉM
MAÇÃO - FIGUEIRENSE

João Carlos Louro *

O Fazendense venceu em plena sexta-feira santa, o União de
Santarém por 2-1 no jogo da Final da Taça do Ribatejo, disputado
no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.
A equipa das Fazendas de Almeirim, colocou-se na frente logo
nos primeiros minutos mas o União de Santarém empatou ainda no
primeiro tempo.
Na segunda parte o Fazendense demonstrou melhor frescura física e chegou ao 2-1 final, conquistando o troféu pela primeira vez no
seu historial. Recorde-se que, o Fazendense eliminou o Coruchense
esta temporada na Taça do Ribatejo em futebol.

DESPORTO JOVEM – Coruchense bate Benfica
A equipa do Badajoz, ganhou o 1º Torneio Internacional de futebol sub-14 do Grupo Desportivo “O Coruchense”, que decorreu nos
dias 13, 14 e 15 de Abril no campo relvado da Estalagem do
Sorraia, em Santa Justa. Na final do torneio, o Badajoz venceu o
Lusitano de Évora por 4-2 nos penaltis. Para o 3.º e 4.º lugar, o
Coruchense venceu o Benfica por 2-1 e para o 5.º e 6.º lugar, o V.
Setúbal venceu o Peña Real Madrid (Montijo) por 11-0.
Na 21.ª Jornada da II Distrital Série B, o Glória recebeu o
Pontével e perdeu por 2-0. Recorde-se que o jogo tinha sido interrompido, no dia 19 de Março, pela forte chuva que se abateu sobre
o Campo do Glória do Ribatejo.

– CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO –
– SÉRIE B –
JOGOS DISPUTADOS
Na 23.ª JORNADA - 9.4.06
ATALAIENSE 2 - SANTANENSE 1
U. ALMEIRM 8 - ÁGUIAS DO SORRAIA 0
___

PRÓXIMOS JOGOS A DISPUTAR
Na 24.ª JORNADA - 23.4.06
SANTANENSE - ABITUREIRAS
ÁGUIAS DO SORRAIA - PORTO ALTO
25.ª JORNADA - 30.4.06
PERNES - ÁGUIAS DO SORRAIA
26.ª JORNADA - 7.5.06
BARROSENSE - SANTANENSE
ÁGUIAS DO SORRAIA - MINDENSE
27.ª JORNADA - 13.5.06
SANTANENSE - P. B. M.
ATALAIENSE - ÁGUIAS DO SORRAIA
28.ª JORNADA - 21.5.06
PONTÉVEL - SANTANENSE
ÁGUIAS DO SORRAIA - ABITUREIRAS
29.ª JORNADA - 28.5.06
SANTANENSE - ÁGUIAS DO SORRAIA

Apo i e a no ssa t er r a !
ASSINE O JORNAL DE CORUCHE
Portugal € 20 • Resto do Mundo € 30
Faça a sua Assinatura Anual,
em www.ojornaldecoruche.com
através do E-mail: direccao@ojornaldecoruche.com
ou pelos Tlms: 914 360 796 e 934 674 320

* Jornalista
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Karol Josef Wojtyla (1920-2005) – João Paulo II – Um Ano de Eterna Saudade!
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A IGREJA
DE SANTO ANTÓNIO
ESTÁ A SER RESTAURADA

Um Bom Coruchense, Um Bom Português!

José Luís Pereira, faleceu
sem ver este primeiro número do Jornal de Coruche. Certamente que ficaria feliz se o
visse e apoiaria como sempre
fez, qualquer actividade a favor de Coruche e das nossas
gentes. Infelizmente, esta personalidade que fica na história de Coruche partiu para
a Casa do Senhor e este primeiro número testemunha
esta perda colectiva.

Mas José Luís Pereira, continuará entre nós, através dos
seus livros, das suas obras de
restauro, dos seus desenhos,
das suas palestras, dos seus
ensinamentos, da sua cultura
e do seu génio artístico.
Ficará para sempre também,
para quem teve o privilégio
de o conhecer e privar com
ele, na nossa memória pela
sua simplicidade e força de
carácter.

José Luis Pereira nasceu em Coruche em
13 de Agosto de 1916.
Profissão: Marceneiro – Restaurador

O Jornal de Coruche, humilde e respeitosamente presta
as mais sinceras homenagens
a um Homem bom da nossa
terra, com a certeza de que
continuará para sempre connosco e endereça à sua família as mais sentidas condolências!
Que descanse em Paz!
___
Abel Matos Santos

Foi um conservador por natureza mas o
desenvolvimento e o futuro não lhe passavam ao lado, desde que esse desenvolvimento não fosse feito à custa do passado.

No desempenho da sua profissão restaurou parte da talha dourada da Igreja da
Misericórdia em Coruche, sendo este o seu
último trabalho de fôlego quando já contava
mais de 80 anos de idade.

Monárquico por convicção afirmava-se,
como tal, desde sempre.

O restauro de móveis e imagens antigas
constituíam a sua grande paixão.

Organizou na década de 1980 um cortejo
repositório dos usos e costumes de Coruche
em colaboração com as escolas do concelho
que movimentou centenas de crianças e país.

O desenho e a pintura artística foram outras das suas facetas.

Foi bombeiro nos primórdios do Corpo de
Salvação Pública de Coruche, onde se incorporou em 1937.

Procurou ensinar a sua arte e os seus conhecimentos, ensaiados durante décadas, a
gerações de jovens que o procuravam para se
iniciarem nas artes da marcenaria e restauro
e pintura artísticas de móveis.

Era frequentemente convidado para ir às
escolas básicas e ciclo preparatório para falar
sobre usos e costumes locais.

A faiança portuguesa dos sécs. XVII,
XVIII e XIX foi procurada incessantemente,
durante anos por monte e vales do nosso
concelho. Nestas suas voltas, que fazia de
bicicleta a pedais, aproveitou para a recolha
dos usos e costumes da nossa terra que foram
registadas em dois livros da sua autoria:
“Aqui está Coruche” e “Coruche velhinha
ninguém sabe a tua idade…”

Foi um dos fundadores da Associação
Para o Estudo e Defesa do Património Cultural e Natural do Concelho de Coruche. Nos
anos 60 do século passado, com Joaquim
Pandaio dos Santos (já falecido), fundou um
Grupo de Teatro Amador que levou à cena
várias peças de teatro.

Aficionado aos toiros, sobretudo ao
toureio a cavalo e aos forcados.

Morreu no ano em que fazia os 90 anos,
em 30 de Março de 2006.

A igreja de Santo António de Coruche, é de invocação popular ao
padroeiro de Lisboa, sendo resultado da mudança de orago, que
primeiramente foi o Arcanjo São Miguel. Foi doada por D. Afonso
III ao Mestre da Ordem de Aviz. Tem nave única, revestida de azulejos do século XVII, púlpito e arco do cruzeiro simples. A capela mor
apresenta cobertura em abóboda.

Situada no largo que tem o
seu nome é um dos ex-líbris da
Vila de Coruche e estava a necessitar de restauro. Verificámos com satisfação que o
mesmo já começou!
Foi-nos dito pelo Reverendo
Padre Elias que as obras, tanto
exterior como interiormente,
estão a ser patrocinadas pela
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, graças ao empenho e dedicação do seu Gerente, Senhor Dr. Diamantino da
Silva Diogo, sempre pronto a
auxiliar e a colaborar para o
engrandecimento de Coruche,
terra que o viu nascer.
Pensamos que devemos, em
nome de todos os Coruchenses,
aqui deixar expresso o nosso
muito obrigado e que Deus o
ajude.

Mas, a nossa igreja de Santo
António necessita também que
os bancos destinados aos fiéis,
durante as celebrações eclesiásticas, sejam substituídos, dado que os que lá estão actualmente estão muito degradados.
A nível da paróquia foi dado
início a um peditório, que já
deu alguns frutos, cujo montante é ainda manifestamente
insuficiente para custear o valor total dos bancos a adquirir.
Assim, apelamos a todos os
Coruchenses e amigos da nossa
terra, que contribuam com a
sua oferta, por pequenina que
seja, a qual pode ser entregue,
na Igreja Paroquial de Coruche,
ao cuidado do Reverendo Padre
Elias Serrano.

____
Manuel Alves dos Santos

ADEGA ARRATES
Vinhos e Petiscos
Cozido à Antiga Portuguesa às Quintas-F
Feiras
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Centenário do Clube
Artístico Comercial
Coruchense

Celebra-se, este ano,
o 1.º Centenário desta Sociedade
sobre a data da sua constituição.
1906 - 2006
Única Associação cultural e recreativa existente na Vila
de Coruche, estranha a quaisquer assuntos de índole política ou religiosa, foi criada com o fim de proporcionar aos
seus associados e familiares, instrução e recreio.
Constituída ainda durante o regime monárquico, sempre
serviu, até aos dias de hoje e ao longo dos tempos, os fins
para que foi criada, promovendo profusamente, a leitura de
obras escolhidas atinentes à instrução e recreio, conferências, conversações, reuniões de família e todos os jogos lícitos.
Os tempos mudaram, os hábitos de vida são hoje muito
diferentes, perdeu-se o sentido de associação mas, após o
trabalho, é ainda o ponto de encontro favorito de muitos
sócios para um são e amistoso convívio.
Para comemorar a efeméride a Direcção irá oferecer aos
sócios, nas suas instalações, um pequeno lanche, pelas 14
horas do dia 1.º de Maio de 2006.
Dado que se trata de um evento de particular importância para o Clube, contamos com a presença de todos para
lhe darmos o realce e o brilhantismo que merece e que todos
nós desejamos.
____
Manuel Alves dos Santos
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Reparação das Pontes
de Coruche poderá
surgir no verão

Depois da abertura do concurso
público, no 1.º trimestre
deste ano, para a reparação e
conservação das sete pontes
do percurso (Coruche –
Monte da Barca), a obra
poderá iniciar-se em pleno
verão. A confirmar-se o arranque da obra no verão, haverá
uma sobrecarga de veículos
neste trajecto de 2,5 Kms.
Recorde-se que à porta estão
as campanhas agrícolas do
tomate, milho, beterraba e
adivinha-se um maior número de tráfego, sobretudo trânsito pesado.
Segundo o presidente da
Câmara de Coruche, Dionísio

Mendes, “ainda não temos
até ao momento, qualquer
indicação por parte do director de estradas, sobre o arranque das obras nas pontes.
Estamos preocupados com a
situação das pontes, claramente precisam de ser reparadas e mais preocupados
ficamos se a reparação acontecer em pleno verão.
Por um lado é urgente a reparação das pontes, por outro
lado se a reparação surgir no
verão, o trânsito fica condicionado neste percurso. Recordo
que para atravessar o Vale do
Sorraia, se este trajecto não

estiver aberto ao
trânsito pesado,
em estradas nacionais só
poderá ser feito em Benavente (30 Kms de Coruche)
ou em Mora. Não sendo desta
forma, não há pontes para
suportar o trânsito pesado,
porque as pontes ao longo do
Vale do Sorraia, são da Associação de Regantes e pontes
em estradas municipais. Até
agora, a direcção de estradas
não tem nada definido, fala
na perspectiva do concurso,
mas ainda não se concretizou e isso preocupa-nos”,
referiu o autarca.
___

Nota do Director
Que bem seria, aproveitar esta intervenção de fundo na reparação e manutenção das pontes de Coruche,
para colocar uma estrutura
“fingida” no tabuleiro que
veio substituir o que caiu há
vários anos, descaracterizando uma das imagens de
Coruche. Isto não é caro,
nem tecnicamente difícil,
pelo que viria repor uma
característica distintiva de
Coruche.
____

Queda da Ponte sobre o rio Sorraia (24 de Abril de 1979, pelas 10h30m)

AMS

O Jornal de Coruche dá os mais sinceros Parabéns a esta nobre
instituição que desde 1896, desenvolve a cultura musical dos
Coruchenses. Venham mais 110 anos!

JCL

Inauguração da Ponte General
Teófilo da Trindade
(16 de Agosto de 1930)

Ponte vista da Vila, anos 40.
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Tributo a Um Mestre

Domingos da Costa Xavier *

ANTÓNIO BADAJOZ – Um Príncipe das Arenas!
A propósito de uma reunião da recém constituída
confraria gastronómica das
carnes do toiro bravo, desloquei-me recentemente a Coruche, e ao jantar, o meu amigo
Francisco Tomáz informou-me que um toiro chamado
“Saúde” tinha pregado uma
voltareta ao mestre António
Badajoz, que inclusivé o obrigou a internamento hospitalar.
__
Lógico será que a circunstância me incomodou, dado
que se trata de um homem a
que devo muito, que me honra
com a sua amizade e a estende
a minha família, e que, é tão só
um dos nossos paisanos que
mais longe levou o nome da
nossa terra, esquecido que de
há muito está, o facto circunstancial de a sua ascendência se
situar na alentejana Amareleja.
António Badajoz, é por direito
um filho insigne de Coruche e
bem que a autarquia podia
transformar em facto real esta
evidência. Aqui fica a sugestão, bem barata e capaz de honrar quem a torne realidade.
Mas, voltando à minha intenção inicial, permitam-me
que aqui reproduza um texto,
resultado de conversa que dei à
estampa no “Público”, escrito
em 24 de Agosto de 1991, a
propósito da última corrida em
que se vestiu de luzes, na sua
emocionante despedida. Chamei-lhe então (e reafirmo …).
__

António Badajoz, no Campo Pequeno, em Lisboa, a 19 de Outubro de 1953.

O menino que Coruche viu
crescer, e que cresceu como
todos os meninos do seu tempo
na saudável traquinice que os
meios rurais consentem, bem
cedo foi obrigado a deixar os
folguedos inocentes e a fazer
pela vida.
Quiseram os desígnios de
Nossa Senhora do Castelo, que
fosse parar como aprendiz à
oficina do mestre Martinó, respeitado ferrador e alveitar, onde os campinos que vinham

ferrar, povoavam a sua imaginação com as bravatas (vividas
quantas vezes ao luar) do maneio do gado bravo, e também,
que se enriquecesse com a prosápia de lavradores e ganadeiros, narrando viveres das jornadas de toiros a que ocorriam
por essa Ibéria.
Se o meio ajuda a moldar os
homens, é verdade que foi aqui
que António sonhou um dia ser
toureiro e deixou crescer a aficion desmedida (que ainda hoje

o caracteriza) e a vontade indómita de romper nos toiros. Conseguiu, é primeiríssima figura
das hostes de prata, perfeccionista que ainda não perdeu vício
de querer “estar por cima”, não
por mera vaidade vã, mas sim
pelo enorme desejo de servindo, cumprir.
Certamente que já se não
delicia embevecido com as histórias alheias, protagonista que
tem sido ao longo de 40 anos
no “ruedo e en la calle” no que

ANTÓNIO BADAJOZ
Um Príncipe das Arenas !
“Se torea como se es”
Juan Belmonte

Decorrem neste ano da graça 43 anos sobre a data em que
António Pereira Cipriano (Badajoz) se vestiu de luces pela primeira vez, a 26 de Julho de
1948, na Praça de Salvaterra de
Magos, data que o toureiro
ainda hoje vivamente recorda.
Entende agora, malgrado o
muito que tem a dar à festa e a
aficion reclama, ser chegada a
hora de deixar de “apertar os
machos” e prepara-se para no
próximo dia 5 de Setembro, em
corrida de festa que ocorrerá,
no Campo Pequeno, deixar
cortar a coleta.

António Badajoz com Manuel Badajoz, José Tinoca e Manuel Barreto,
que eram os 3 peões de brega do Manuel dos Santos e a quem chamavam o “trio maravilha”.
Em 11 de Outubro de 1992, por ocasião da Feira do Milagre em Santarem

concerne à festa de toiros. Hoje
é ele que tem inúmeras histórias para contar. O espaço não
nos permite muitas, ouçamos
algumas:
Público – Diga lá toureiro,
como é que surgiu esse apodo
que se lhe colou à pele?
António Badajoz – Quando era aprendiz de ferrador, ia
eu nos 10 anos, um almocreve
chamado Romualdo ferrava lá
na oficina as parelhas. Um
empregado dele, cujo nome
não me ocorre, mas que era um
fulano com muita graça, um
dia ao querer saber se eram
para o gado dele umas ferraduras que eu tinha à forja, soltou
em ar de chalaça a pergunta:
“Ouve lá ó Badajoz, para quem
são as ferraduras?” ...até hoje!
P – Ainda hoje poucos são
os que sabem pregar de saída a
um toiro, um par de verónicas
de lei, como as que lhe tenho
visto desenhar. Nunca teve a
tentação de se vestir de oiro?
AB – Tive! Logo ao princípio roía-me o bicho de querer
ser matador, e um amigo, o António Durão, chegou a mandarme tirar o passaporte para me
enviar para a Casa OSBORNE,
isto em 47/48, para que em
Sevilha seguisse o caminho de
matador. Nessa altura, no pós
guerra, surgiu uma lei em Espanha, que obrigava os estrangeiros ao pagamento de 300
pesetas diárias para residir e
não havia dinheiro para tanto,
até porque tomara eu ajudar a
família a levar a casa por
diante. Com tudo isto, conscientemente optei pela classe
de bandarilheiro. Comecei então
a treinar com o mestre Francisco Susana, (com o Joaquim
Marques e o Luís Capricho, que
foi uma pena não chegar a
toureiro), e aprendi com ele tudo o que sabia até à prova de
praticante.
No dia da minha prova em
Salvaterra, o Xico Susana, viume tourear e bandarilhar e teve
um gesto extraordinário. Chamou-me e disse-me: “Olha
António até aqui tive conhecimentos para te ensinar, daqui
para diante é contigo”. É facto
que me meteu no pensamento
que tinha que ser figura do
toureio e creio que o consegui.
P – E depois, em que quadrilhas andou?
AB – Comecei com o Diamantino Viseu, nas épocas de
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António Badajoz, Manuel Badajoz, Jorge Marques e António Sacramento
em Coruche, a 10 de Agosto de 1979.

50 e 51, andei depois com o
Xico Mendes até ele se retirar,
e depois com o Manuel dos
Santos, com o sr. João Núncio,
para falar só do princípio.
P – Diga lá Toureiro, o que
é para si o toureio puro?
AB – Há vários toureios

dá vantagens ao toiro; nem podia pensar de outra maneira,
quem como eu, a pé, ainda toireou toiros corridos e levou muita tareia, muita voltareta, por
prosseguir o ideal de tourear de
frente e com perfeição... Até que
aprendi a cambiar-me...

pois de ter bandarilhado cinco
toiros, a temporada de 55/56
no México com o prémio para
o melhor bandarilheiro e, para
não alongar, o mais grato, foi
quando regressei da América, a
manifestação de apreço e carinho por parte do sindicato dos
toureiros, que até teve a gentileza de me oferecer um placa
em que me agradecem o ter
honrado a classe dos bandarilheiros portugueses.
P – A escola de toureio de
Coruche é quase um nome
mágico no panorama taurino
nacional. Que figura fez?
AB – O José Simões, que
sendo um bom toureiro foi até
hoje o mais valente que conheci, o Oscar Rosmano, o saudoso
José Falcão, que era um artista,
até o Victor Mendes, a quem
dei a alternativa de banda-

António Badajoz, na Plaza México em 1 de Janeiro de 1955.

que são puros, dependendo do
estilo próprio do toureiro e da
pureza com que o executa. Mas
a verdade é que “Arte Honda”
reconheço-a no toureio clássico e profundo, no adiantar da
perna aos toiros, no dar-lhes
distância, para os despejar,
enfim toureio sem artifícios.
P – E quanto à lide a cavalo?
AB – Eu sou partidário do
toureio frontal, do toureio que

P – António, quarenta anos
no galarim da festa deixam recordações inolvidáveis, ora conte aí.
AB – Fui o único toureiro
no mundo a lidar um búfalo, o
Luís Miguel Dominguin disse
que lidava, eu lidei mesmo. E
… sou dos que, graças a Deus,
tive muitas tardes grandes, mas
a feira de Manizales na Colômbia, em 1956, em que sai em
ombros com os matadores de-

rilheiro, e a passar por lá podia
citar umas dezenas.
P – E cavaleiros?
AB – Levei à alternativa
Luís Miguel da Veiga, José João
Zoio, António Raul Brito Pais
e Paulo Caetano.
P – Diga lá, quem vem do toiro
corrido, como vê os toiros hoje?
AB – Bem, a Diferença é
abissal, hoje é mais fácil andar
com os toiros!
António Badajoz, cortou a
coleta no dia 5 de Setembro de
1991, e em consequência deixou
o toureio activo, limitando-se a
prodigalizar momentos de arte
em faenas camperas. Jamais se
afastou do meio e digam lá o
que disserem, segue sendo taurino de “solera”, como diria o
nosso saudoso e querido Xico
Manel, que, esteja lá onde estiver,
tenho a certeza de que comunga
comigo o presente tributo.
____
* Médico Veterinário, crítico taurino

António Badajoz, Barcelona, em Julho de 1955.

Dá que pensar …!
Mazinha que se constata a
programação televisiva nacional, sobretudo no chamado
horário “nobre”, não raro me
agarro ao comando em busca
de outras paragens, e muitas
vezes assento arraiais aqui na
vizinha Espanha, que ao invés
de pastilha elástica, se preocupa em dar ao cliente coisas que
para além dos maxilares exercitam os neurónios.
Diverte-me sobretudo assistir, à entrada da noite às terças-feiras, ao “El Loco de la Colina”, programa superior de
Jesus Quintero (que felizmente
herdou os genes de seu pai…),
que obriga a profunda reflexão
no meio de alguma diversão.
Quintero, cultiva o cinismo
filosófico e sobretudo a ironia
com espírito superior e pelo
seu programa têm passado,
desde a Duquesa de Alba ao
“Risifal”, meio indigente sevilhano que justifica com a postura a alcunha. Também tem
sabido conciliar o melhor da
intelectualidade, desde António Gala, a Arrabal, a Fernando
Sanchez Drago e é neste, porque agora me interessa, que me
quedo.
Dragó, aficionado de luxo a
quem a festa de toiros muito
deve, tal a profundidade dos
seus textos taurinos, era na cir-

cunstância entrevistado por
Quintero sobre a sua aproximação à paz budista e eis
senão quando falando sobre a
sua famosa reunião com o
Dalai Lama, à época amplamente publicitada, resolveu
confessar que de religião falou
dez minutos e de toiros duas
horas, dado que o sumo sacerdote tibetano aproveitou a sua
presença para se esclarecer
sobre os mistérios da festa,
visto que tendo assistido a uma
corrida de toiros, ficou tão impressionado que quis entender
tudo o que não havia em directo
apreendido.
Dá que pensar…!
Há muito que afirmo que a
Festa de Toiros só persiste pela
sua carga mística. Dando-me
razão, um budista, nessa base,
interessa-se pelos eventos táuricos. Esquecendo-se que a
festa é tão santa que se inicia
em Mourão pela Senhora das
Candeias e termina no Cartaxo
por Todos os Santos, a igreja
católica parece divorciar-se
dela (excepto o Frei Elias e o
Padre Melícias…) e apraz-me
que um alto sacerdote, como o
Lama do Tibete lhe confira a
importância que lhe inere.
Dá que pensar … …!
____
Domingos da Costa Xavier

Inaugura-se Nova Praça
de Toiros em Portugal
Na Vila do Soito, Concelho do Sabugal.

No Domingo, dia 30 de
Abril de 2006, pelas 16 horas,
inaugura-se a nova praça de
toiros na Vila do Soito. Esta
nova praça vem juntar-se às
três Praças de Toiros já existentes, numa distância de escassos 25 Kms. Isto deve-se ao
facto de o gosto pela festa brava estar tão profundamente
enraizado na Cultura Tradicional Portuguesa e neste caso na
alma das gentes da Região do
Alto Côa.
Este evento, integrado na

“Festa do Mundo Rural – 11.ª
Mostra Agroalimentar do Alto-Côa”, vai contribuir para o
enriquecimento, Cultural e
Tradicional da “Raia Taurina”,
abrindo as suas portas com
uma Monumental Corrida de
Toiros mista, onde vão estar os
Cavaleiros
José
Manuel
Duarte e Ana Batista, o Espada
Mário Miguel e os Forcados
Amadores de Montemor-oNovo. Os toiros são da prestigiada ganadaria da Herdade de
Pégoras.
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Concelhia do PS
de Coruche

Piscinas de Coruche
voltam a ter problemas
As Piscinas Municipais de
Coruche voltaram a ter problemas. Desta vez, a deficiência
detectada reside na elevada
condensação e humidade que
se gera no interior das instalações. O ambiente húmido é tão
forte no interior do recinto, que
muito material se vai oxidando
e até um tecto em pladur já cedeu.
A criação de estalactites nos
tectos e água que pinga do
tecto para o chão do corredor
de acesso às bancadas da pisci-

na, são outros problemas causados pela elevada humidade
dentro do recinto.
Segundo adiantou o presidente da câmara, Dionísio Mendes, “já se realizou uma reunião com a empresa projectista,
na qual não se fez representar
a empresa construtora das
piscinas, Teixeira Duarte SA”.
Ainda segundo o autarca,
“temos a informação por parte
dos projectistas, de que o equipamento instalado não corres-

Joaquim Banha continua
a liderar
ponde aquilo que estava no projecto. É um equipamento que
não tem a potência suficiente
para ser eficaz na remoção da
condensação. Vamos agora, notificar a Teixeira Duarte SA, para
mudar o equipamento instalado, para um com mais potência. Se a empresa não o fizer,
seremos nós a fazê-lo e debitamos à empresa Teixeira Duarte
as respectivas despesas”, salientou o autarca.
JCL

Reparação da EN 119 tarda em arrancar
Piso da EN 251 prejudica as populações

A estrada nacional 119 (Infantado – Monte da Barca),
está bastante degradada e desde alguns anos a necessitar de
reparação. Foi assinado o acto
de consignação entre o IEP e o
empreiteiro, mas tarda em
arrancar a obra em benefício
de milhares de automobilistas
que circulam diariamente nesta
estrada.

Segundo o projecto, a referida estrada terá um novo piso
e rotunda no cruzamento do
Monte da Barca, que irá substituir os semáforos a partir do
cruzamento do Monte da Barca
e em direcção ao Couço (EN
251) até ao limite do concelho.
Este troço também necessita de
reparação e está consignado no
projecto de obra.

Abril de 2006

Entretanto, a EN 118 já sofreu algumas intervenções entre
o Infantado e Alcochete. Em
relação ao troço da EN 251
(Quinta Grande – Canha), com
cerca de 14 Kms no concelho
de Coruche, com bastantes
buracos e praticamente intransitável, o IEP não considera a
necessidade de tratar o piso, de
___
resto, lastimável.

A Concelhia do Partido Socialista de Coruche, elegeu a sua
comissão política. A única lista
candidata, encabeçada por Joaquim Banha, assumirá o comando
do partido durante os próximos dois
anos. Para Joaquim Banha, actual
presidente da Junta de Freguesia
de Santana do Mato, “foi uma
lista de consenso em que todos
ou quase todos os elementos do
secretariado, acharam por bem
que me deveria candidatar. Vamos tentar levar da melhor forma, nos próximos dois anos, o
partido a seguir o seu rumo,
visto que o PS é poder a nível

nacional e local. Temos alguma
responsabilidade em termos de
apoio ao actual executivo na
câmara de Coruche, onde existe
maioria do partido, e pretendemos ouvir os munícipes do
concelho sobre alguns aspectos
que eventualmente estarão menos bem e onde pretendemos ser
o porta-voz perante o poder local e nacional. Penso que tudo
irá funcionar da melhor forma,
porque em dois anos não se perspectivam eleições, quer a nível
nacional quer a nível local”,
adiantou o líder dos socialistas de
Coruche.
JCL

Av. Luís de Camões e
Rua Salvaterra de Magos

com semáforos

O executivo da autarquia de
Coruche, decidiu instalar semáforos na Avenida Luís de Camões
e Rua de Salvaterra de Magos na
Vila de Coruche. Para já, existem
três locais onde os semáforos
estão instalados e o objectivo é
defender os peões que atravessam
estas vias, onde circulam diariamente milhares de viaturas.
Outro objectivo com a colocação dos semáforos, é obrigar a

uma moderação da velocidade,
quer dos motociclos quer dos
veículos automóveis, ligeiros e
pesados.
De facto, existem condutores
que circulam em velocidade
excessiva na Avenida Marginal,
uma via com trânsito urbano, mas
que é aproveitada para trânsito
nacional.

___
JCL

JCL

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

Agência / Residência
Largo João Felício, n.º 27 e 27-A
(Frente ao Jardim)
Armazém em:
Biscaínho (Junto ao café Girassol)

• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos
Serviço 24 horas

Telefones 243 617 067 e 243 678 318
Telemóveis 938 446 494 e 919 769 058

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

Serviço Permanente
Chamadas a Qualquer Hora

Todo o tipo de campas em mármore e granito, cabeceiras, jarras
e fotografias esmaltadas e coloridas

Telefone: 243 610 180
Telemóveis: 933 543 141
939 755 557

Trasladações • Funerais para qualquer partedo país e estrangeiro •
Trata de toda a documentação e dos respectivos subsídios das
Caixas de Previdência e Casa do Povo.

Flores Naturais
e Artificiais
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CTT LANÇAM SELOS E LIVRO COMEMORATIVO DOS
500 ANOS DO NASCIMENTO DE S. FRANCISCO XAVIER

Neste mês de Abril de 2006,
passam 500 anos certos sobre o
nascimento dessa grande figura da Igreja que foi São Francisco Xavier, nascido no Castelo de Xavier em 7 de Abril de
1506. Para além de ser um dos
fundadores da Companhia de
Jesus, cujos padres membros
são normalmente designados
por Jesuítas, S. Francisco Xavier foi um permanente Missionário. Nascido na maior grandeza terrena, na maior riqueza,
tudo sacrificou, vivendo com a
maior simplicidade, dedicando
a sua vida à evangelização dos
povos do Oriente, em especial
aos da Índia, Ceilão e Japão.
Fê-lo de uma forma tão intensa
que foi considerado por Sua
Santidade o Papa Pio X, em
1904, o Padroeiro Universal das
Missões.
Em Portugal, uma das mais
prestigiadas personagens ligadas ao património cultural, a
Dr.ª Natália Correia Guedes,
antiga Secretária de Estado da
Cultura, foi nomeada comissária nacional para as comemorações do 5.º centenário do
apóstolo do oriente. Da sua
conhecida perseverança, nasceu na cordoaria nacional de
lisboa, uma magnifica exposição, "S. Francisco Xavier – A
sua vida e o seu tempo", e um
belíssimo catálogo em que foram reproduzidas as peças
exposta.
Outro dos organismos portugueses que decidiram comemorar o histórico acontecimento foram os CTT. E fizeram-no,
dando-lhe a dimensão que merecia. Lançando uma emissão
filatélica comemorativa e um
magnífico livro, com a qualida-

Capa da Edição em Inglês do Livro lançado pelos CTT sobre S. Francisco Xavier

de gráfica e artística a que nos
habituaram as suas edições
anteriores, que tem o título de
“S. Francisco Xavier - um
Homem para os demais” e é da

Desenho da autoria do grande pintor
Alberto Sousa, que serviu de
modelo ao selo editado na então Índia
Portuguesa pelos CTT em 1948.

autoria do notável investigador
e professor universitário, Prof.
Dr. Miguel Corrêa Monteiro.
Desta obra foi feita uma edição
em Português, apresentada no

João Alarcão, nosso colaborador,
segurando o ostensório contendo
a relíquia de S. Francisco Xavier, na
sacristia do Bom Jesus, em Velha Goa.

O belíssimo selo comemorativo dos 500 Anos do nascimento
de S. Francisco Xavier, agora editado pelos CTT

dia 26 de Abril e uma em língua inglesa que foi lançada em
Goa na própria data do nascimento do Santo, no passado
dia 7 de Abril, durante a missa
campal realizada junto à Basílica do Bom Jesus, em Velha
Goa, onde está o túmulo do
Santo.
A esta missa solene, concelebrada por vários prelados e
por mais de uma centena de
sacerdotes jesuítas, e presidida
pelo Patriarca das Indías, D.
Filipe Nery Ferrão. Assistiram
mais de dez mil pessoas, às
quais o Arcebispo de Goa apresentou a citada obra.
Tendo, como especial devoto de São Francisco Xavier,
tido a felicidade de participar
na organização de algumas

A urna com o corpo incorrupto do santo,
que há 500 anos se venera
e conserva em Velha Goa.

destas Comemorações na Índia, delas daremos pormenores
mais detalhados no próximo
número.
_____
João Alarcão de Carvalho Branco

PREÇOS BAIXOS * QUALIDADE * ACOLHIMENTO

CORUCHE
Rua Açude da Agolada – 2100-027 CORUCHE

O Seu Supermercado e Posto de Abastecimento de Combustíveis
LAVAGENS AUTO * SELF-SERVICE
SUPERCORUCHE – Supermercados SA.

Telef. 243 617 810 • Fax 243 617 712
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GNR - Couço e Coruche, Reforços Precisam-se!
> (continuação da última página)

dos recursos humanos do Posto da
GNR do Couço por forma a garantir a
segurança a que as populações têm direito.
Segundo a deputada comunista, “a
qualidade do serviço público em Portugal é muitas vezes posta em causa por
insuficiência de recursos humanos e
financeiros que diminuem a eficiência
e eficácia dos serviços prestados”,
salienta Luísa Mesquita. A questão da
segurança é um “velho” problema no
concelho de Coruche, e nos últimos dias
os assaltos têm acontecido com alguma
frequência.
Por exemplo, assalto “à mão armada”
na farmácia Higiene, escolas do 1º ciclo, Panificadores de Coruche e particulares.
Segundo Dionísio Mendes, Presidente da Câmara de Coruche, “o Grupo
Territorial de Santarém e o ComandoGeral da GNR informaram por escrito a
Autarquia, que há um reduzido número
de ocorrências na freguesia do Couço e
que de momento se
garantia o atendimento
público à população do
Couço e o patrulhamento
seguia as directrizes do
resto do concelho”.
Para o autarca, “este
problema não abrange
apenas a freguesia do
Couço, mas também a
Vila de Coruche, onde
existe falta de patrulhamento. Queremos
uma presença visível da
GNR nas ruas, neste momento não há
patrulhamento nas ruas e o número de
patrulhas no concelho é reduzido. Da
nossa parte, não há qualquer reparo,
aos militares que estão cá a cumprir o
seu serviço, nós pretendemos é o
reforço com mais militares da GNR de

maneira a que todo o concelho se sinta
em segurança”, referiu o edil.
Ainda segundo Dionísio Mendes, “a
questão da segurança é hoje uma
questão nacional e internacional. Em
Coruche, as questões mais graves ou
que ocorriam com mais gravidade estão
hoje mais aliviadas, com a presença
frequente do Pelotão do Corpo de
Intervenção da GNR. É necessário que
o Secretário de Estado e o Comandante
Geral da GNR, reparem na situação
concreta do concelho e possam reforçar
o efectivo no Posto de Coruche, de
maneira a que todo o concelho possa
usufruir de mais segurança através de
uma vigilância diária feita por patrulhas
da GNR.
Convém realçar, que “a culpa não é
dos militares em serviço nem do
comando local, é por falta de elementos
e neste momento não é possível fazer
mais”, adiantou o autarca.
O Jornal de Coruche, conseguiu
ainda apurar, que o presidente da Câ-

•
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Centros de Saúde do Distrito
vão ser informatizados
...a sua ficha
à distância de um
simples clique,
em qualquer das
unidades de saúde
do concelho
onde está registado.

Os centros de saúde do
distrito de Santarém vão ser
informatizados, tendo em
conta a criação das unidades de saúde familiar. Existem seis grupos de profissionais que pretendem gerir
centros de saúde, quer do
ponto de vista técnico quer
funcional.
Os centros de saúde
deverão estar informatizados até final deste ano.
Uma das unidades contempladas foi a de Coruche,
por ser de maior dimensão.
Esta medida, vai permitir
construir uma base de dados concelhia, que propor-

cione um acesso imediato
através de computador ao
processo clínico de cada
utente. Um utente registado
numa extensão ou centro de
saúde terá a sua ficha à distância de um simples clique, em qualquer das unidades de saúde do concelho
onde está registado.
O Sistema de Apoio ao
Médico, que está a ser implementado, permite que
qualquer médico tenha acesso imediato à ficha clínica
do paciente e fique a saber
do seu historial clínico e
dos medicamentos que já
lhe foram receitados. A

emissão dos certificados de
incapacidade
temporária
(baixa), passam também a
ser feitos por sistema informático, o que vai permitir
acelerar o processo de pagamento aos doentes por
parte da Segurança Social.
Para já, em Coruche foi
apresentada uma candidatura, para a implementação
da Unidade de Saúde Familiar. Resta acrescentar que
em termos financeiros e
administrativos as directivas da Unidade continuam
a depender do Ministério da
Saúde.

mara solicitou uma reunião com o
Secretário de Estado da Administração
Interna, para debater a questão da segurança no concelho de Coruche.
____
João Carlos Louro

PEDRO MANUEL VILELAS

OFICINA DE ALUMÍNIO
PAPELARIA • LIVRARIA • MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO LEVIRA
R. de Santarém, 76 • 2100-228 Coruche • Tel./Fax 243 679 422

Agência Funerária Jacinto, Lda.
Funerais, Trasladações e Cremações
para todo o País e Estrangeiro.
•
Trata de Toda a Documentação
•
Artigos Religiosos

Chamadas a qualquer hora para o Telef.: 243 679 618
Telemóvel 917 284 692 • Fax 243 617 340
Agência

Residência

Rua dos Bombeiros Municipais, 28 r/c
2100-179 Coruche

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche

Marquises,
Divisórias para Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos

•
Portões Basculantes para Garagens

Tels.: Casa - 243 679 053
Oficina - 243 619 547
Tlm. 917 305 762
•
Rua do Alto do Marau
Foros do Paúl
2100-039 Coruche
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ENTREVISTA

Substituição
na Presidência
da “Corart”

com Dionísio Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Coruche.
> (continuação da pág. 5)

Recordo que as negociações
o ano passado junto do governo resultaram, com a colocação
do Pelotão de Intervenção Rápida. Agora, são necessários
mais elementos para o patrulhamento, para dar segurança às
pessoas. As situações pontuais,
assalto, roubo de circunstância,
infelizmente não é específico
de Coruche, mas alargado a todo o território nacional. Temos
vindo a fazer esforços, para
que o tribunal de Coruche
possa funcionar melhor, tive
recentemente uma reunião
com o Secretário de Estado
Adjunto da Justiça, no sentido do tribunal passar a ter
uma outra classificação.
Neste momento, o tribunal
é de primeiro acesso, ou seja,
o juiz é colocado em Coruche
por um período de um ano,
no ano seguinte muda de tribunal. Isto significa uma falta
de continuidade do trabalho e
gera atrasos na resolução de
alguns casos complicados. Face
a este cenário, é impossível
gerir da melhor forma um tribunal, quando um juiz se apresenta em Setembro e tem à sua
frente 1900 processos.
A Comarca de Coruche,
deve ter um tribunal de acesso final, de maneira a que o
juiz possa estar quatro, cinco
ou seis anos, possa dar continuidade ao seu trabalho e o
acumular de processos não se
registe como até agora. O
Secretário de Estado adiantou-

-me que iria resolver a situação,
para que no próximo ano judicial
o magistrado colocado em Coruche não fique só por um ano.
O J.C.: A aposta na divulgação do concelho tem sido uma
das prioridades do executivo.
Em Maio realiza-se a 18.ª edição das jornadas de gastronomia, o modelo é idêntico ao do
ano passado ou vão surgir novidades?
D.M.: Este ano vamos manter o modelo, a exemplo do ano
passado, estamos a pensar para
o próximo ano fazer alterações.
Nomeadamente, jogando com
os dois certames (gastronomia
e sabores do toiro bravo), invertendo as datas e em períodos diferentes. Mas, este ano
vamos manter o modelo de edições anteriores, as jornadas são
nos restaurantes no primeiro
fim-de-semana de Maio. Como
o certame dos Sabores do Toiro
Bravo, teve este ano um crescimento muito grande, é natural
que as Jornadas de Gastronomia se façam no período de
Inverno e os Sabores do Toiro
Bravo na Primavera, de modo
a que o tempo esteja mais agradável e possamos aproveitar o
espaço envolvente à Praça de
Toiros. Em relação à divulgação, ainda agora estamos a
fazer uma promoção ao Museu
Municipal e a ideia é divulgar
aquilo que são bons cartazes de
visita da nossa terra, onde o
objectivo é atrair mais pessoas
a Coruche. O nosso público

alvo, são as pessoas que vivem
na Grande Lisboa, estamos a
falar num mercado de dois milhões de pessoas. Seja para actividades como a pesca, caça, ligadas ao cavalo e ao touro, além
da gastronomia, temos todas as
condições para atrair turistas.
Temos de aproveitar esta
proximidade a Lisboa, para
valorizar e fazer deste público
o nosso público alvo, de maneira a que as pessoas tenham
vontade de vir a Coruche.
O J.C.: Por último, uma
mensagem para os leitores do
novo jornal de Coruche.
D.M.: Antes de mais, desejo
as maiores felicidades ao novo
jornal e o desejo que as empresas e particulares possam dar
atenção a este novo espaço de
informação. Penso que devemos fazer deste jornal, um jornal de Coruche no sentido de
transmitir aquilo que são os
anseios, as expectativas e vontades, no fundo, aquilo que é a
sociedade de Coruche. Para tudo isto, são necessários anúncios, colaboração, comprar e
assinar o jornal e escrevermos
para este jornal. Estou certo que,
a direcção do jornal saberá
captar esse mesmo entusiasmo
e conduzir este mesmo processo duma forma que seja dinâmico rumo ao sucesso. Tenho
grande expectativa em relação
ao primeiro número do jornal e
ao trabalho no futuro.
___
Entrevista de João Carlos Louro

Paulo Fatela demitiu-se
da presidência da “Corart”
sendo substituído por José
Tanganho (na foto).
Paulo Fatela, desde alguns
anos, presidente da Corart –
Associação de Artesanato de
Coruche, abandonou o cargo,
sendo substituído pelo vice-presidente José Pirralho Tanganho. Segundo o boletim número 21 da Corart, especial 2006,
em Março na reunião de direcção comunicou a sua decisão,
relativamente à demissão de
funções de Presidente da Direcção. Adianta o mesmo boletim,
que não importa mencionar os
motivos, sendo certo que por
muitas tentativas de tornar
clara a situação, haveria sempre interrogações. Paulo Fatela
adiantou no boletim, “para
liderar um projecto é obrigatório estar muito motivado, o
projecto Corart só mudará de
página”. Face a este cenário, José
Pirralho Tanganho, ocupa a partir de agora o cargo de Presidente
da Associação de Artesanato de
Coruche.
Em declarações ao Jornal
de Coruche, adiantou sentir-se
“motivado a exemplo dos elementos da Associação, para

continuar o projecto Corart.
Diversas iniciativas do Plano
de Actividades da Corart que
estavam programadas vão ser
canceladas, mas em reunião de
Direcção vamos traçar um
novo rumo. Podemos garantir
que a Corart não encerra as
suas portas e um dos objectivos é continuar com o artesanato. Quer o espaço no Largo
João Felício quer o espaço no
Largo do Pelourinho, vão continuar a sua actividade”. Em
relação a eleições na Corart,
após a demissão de Paulo Fatela, José Tanganho adiantou que
“esse cenário não está nos horizontes da Associação, porque
os associados entenderam que
o acto eleitoral seria desajustado nesta altura”. Sobre os apoios à Associação, “espero que
as entidades oficiais, nomeadamente a Câmara Municipal,
continue a dar todo o apoio das
mais diversas ordens”, referiu
o novo presidente da Corart.

PROGRAMA DAS 18ªs JORNADAS DE GASTRONOMIA
Sext. 5/5/2006 - 22,30h - Páteo do Museu
Encontro Musical entre grupos do Alentejo e Ribatejo
Sáb. 6/5/2006 - 23h - Praça da Liberdade
Um projecto de Fado - Alexandra recorda Amália
Dom. 7/5/2006 - 10,30h - Pav. Desportivo Municipal
2.ª Corrida das Pontes e 2.ª Corrida da Família
Durante as refeições, animação com Ranchos Folclóricos
durante o almoço e Fadistas durante o jantar.

ATLETISMO NA GASTRONOMIA
No dia 7 de Maio, pelas 10,30h, realiza-se a 2.ª Corrida da
Família e a 2.ª Corrida das Pontes, provas de atletismo de 2
500 metros e 10 000 metros respectivamente, integrado nas
18.ª Jornadas de Gastronomia de Coruche. A inscrição é gratuita para a prova da Família e de € 2,5 para a prova da Ponte.
APRESENTAÇÂO DO JORNAL DE CORUCHE
Dia 7 de Maio, às 16 h
Páteo do Museu Municipal

SÃO 11, OS RESTAURANTES PARTICIPANTES
1 - Aliança
2 - Bairro Novo
3 - Campino
4 - Choupo
5 - Farnel
6 - Fonte de Pau
7 - Mira Rio
8 - Ponte da Coroa
9 - Quinta do Lago Verde
10 - Rossio
11 - Tasca

Convidam-se todos os Coruchenses e amigos de Coruche a
estarem presentes na apresentação pública deste novo Jornal,
no Domingo, dia 7 de Maio pelas 16 horas.

1º Xurrascão Motorronco da Fajarda
13 de Maio de 2006, ás 14.30 horas
Jogos Tradicionais, Folclore, Banda Tropical, Banda
RCA, Tributo a Xutos e Pontapés com Banda Som da Frente.
Organização: Associação R. Fajardense e Grupo Motars.
Festa da Cerveja
20 de Maio de 2006, ás 15,30 horas
Torneio de Chinquilho, Animação com D J
Organização: Comissão de Festas de Santo António

JCL
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GNR – Couço e Coruche
Reforços Precisam-se!

Destaque na próxima edição

Entrevista exclusiva do
Comandante dos Bombeiros
Municipais de Coruche,
Rafael Rodrigues.

Projectos de Engenharia e Arquitectura
Rua dos Guerreiros, n.º 55-A • 2100-183 CORUCHE
Tels. 243 619 521 • 964 038 232
E-mail: prengarq@sapo.pt

A Assembleia Municipal
de Coruche, aprovou uma
moção por unanimidade a
favor do reforço do posto da
GNR do Couço em efectivos
e meios.
___
Entretanto, o executivo da
Câmara de Coruche, no passado
dia 5 de Abril, deliberou reiterar

junto do Grupo Territorial de
Santarém e do Comando-Geral
da GNR, o reforço de militares
nos Postos de Coruche e Couço.
Recorde-se que o Posto do Couço apenas assegura o atendimento ao público, sem fazer acções
de patrulhamento, tendo o mesmo cenário já chegado à Vila
de Coruche.
Esta preocupação dos autar-

cas chegou à Assembleia da
República, através da deputada
do PCP eleita pelo distrito de
Santarém, Luísa Mesquita, que
apresentou um requerimento ao
presidente do hemiciclo, Jaime
Gama, no qual solicita ao Governo, através do Ministério da
Administração Interna, o reforço

Comércio de Gado
- Compra e Venda -

(continua no interiror, na pág. 18) >

SEDE:
Largo Terreiro do Brito, n.º 10
2100-118 CORUCHE
EXPLORAÇÃO PECUÁRIA:
Valverde
2100-050 CORUCHE
CONTACTOS:
Telef. Sede: 243 675 831
Telef./Fax. Escritório: 423 675 210
Telemóvel: 917 533 809

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LUBRIFICANTES E GÁS, LDA.

Terreiro do Brito, 13 • Tel./Fax: 243 617 422
Armazém:
Qta da Almoinha
Ap. 126 – 2104-909 Coruche

Telemóveis:

Tel.: 243 678 128

919 984 723 • 919 985 280

917 810 349 • 919 988 837

EMPRESA CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (DGE)

INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE GÁS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Distribuidor Oficial no Concelho de Coruche

