Director: Abel Matos Santos – Ano 1 • Número 2 • Maio de 2006 – Mensal – Tiragem: 5 000 exemplares – Preço: € 1 – Registo ERC 124937 – ISSN 1646-4222

De novo em Grande!

Destaques

António Ribeiro Telles, triunfa na
re-inauguração do Campo Pequeno.
Páginas 4

A DAI não fecha, é a convicção
de Diamantino Diogo, presidente
da Caixa Agrícola de Coruche.
Página 3

Coruche cria mais 300 empregos
– enquanto no País o desemprego continua a subir
Todos os dias há empresas a
fechar, todos os dias há notícias
de mais desempregados! Mas
em Coruche vão ser criados
mais de 300 postos de trabalho.
Estimular e cativar investidores para apostarem no concelho de Coruche, é uma tarefa
assumida desde cedo pelo
próprio presidente da Câmara,
Dionísio Mendes. “Felizmente
aqui está a passar-se o contrário daquilo que está a acontecer noutros concelhos, ou

seja, estamos a conseguir fixar
empresas em Coruche” afirma
o autarca, que sublinha ainda
“é a prova de todas as nossas
potencialidades e dinamismo!
Numa altura de crise como a
que vivemos, estamos a conseguir atrair para cá alguns
investimentos importantes”.
Desde a indústria da cortiça,
às rações animais, ao engarrafamento de águas, na fixação
de mais uma superfície comercial de média dimensão e de

um banco, Coruche tem sido
nos últimos tempos escolha
privilegiada de vários grupos
económicos e industriais.
O Grupo Amorim, que já
estava presente no concelho,
reforçou a sua presença, com a
aquisição total da Equipar (fábrica de cortiça de produtores
locais). De Coruche vão sair
para o Mundo, 1 milhão de rolhas de cortiça por dia, são
ainda criados mais 170 postos
de trabalho.

O grupo ETSA volta também a preferir Coruche, desta
feita para instalar a sua nova
fábrica de rações para animais,
onde vão ser criados pelo menos
30 novos postos de trabalho.
Coruche “ganha” esta unidade
industrial à Venda do Pinheiro,
onde antes estava instalada.
A multinacional Nestlé
optou igualmente por Coruche,
pela Lamarosa, onde vai ser fixada a nova unidade de engarrafamento industrial de águas.

Rafael Rodrigues, comandante
dos Bombeiros Municipais, em
entrevista exclusiva.
Página 16

continua na pág. 8 >

Visite Coruche, fique por cá ... e Divirta-se!
A excelência do pensamento, do
ilustre Arq. Gonçalo Ribeiro Telles.
Página 6
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O Jornal de Coruche

EDITORIAL

assou um mês depois
do lançamento do primeiro número do Jornal de Coruche. A expectativa era grande por parte dos
leitores, mas a nossa não era
menor, tal era o desejo de
ouvir e sentir o que se iria
dizer e comentar. E recebemos muitas cartas de apoio,
muitas sugestões, muitos pedidos de assinaturas, publicidade, enfim… fomos bem
recebidos! Claro que o sentimento que agora críamos e
a boa receptividade de Coruche e das suas gentes, exige
de nós mais trabalho, mais
rigor e ainda mais exigência.
Contamos com o apoio e a
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Já nasceu... e agora?
colaboração de todos, sem
excepção.
Neste segundo número, o
jornal cresceu, em páginas,
diversidade de conteúdos e
em participação. Temos a colaboração do nosso conterrâneo e conceituado arquitecto
paisagista, Gonçalo Ribeiro
Telles, que nos honra com
um artigo sobre a transformação da paisagem, na sua
rúbrica “Sobre Território”.
Muito agradeço ao Senhor
Arquitecto pela disponibilidade da sua colaboração, que
se traduz numa mais valia para
a nossa terra e o nosso Jornal.
O agradecimento estende-se naturalmente a todos
os que participaram neste
número dois. Neste caso, as
novas personalidades, que
com artigos de opinião e rúbricas, surgem nesta edição.
É o caso do Dr. Miguel Mattos
Chaves, um especialista em
questões europeias, que vem
dar um contributo muito

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS
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Assine e Divulgue o nosso Jornal

importante para o conhecimento e a discussão da nossa vivência europeia. Criou-se o espaço Legis, onde neste
número a Dr.ª Marlene Mendes, nos fala do contrato de
trabalho. E o historiador, João
Alarcão de Carvalho Branco,
apresenta-nos um tema actual, sobre uma questão política determinante para a nossa
soberania.
Depois, recebemos várias
notícias, fotografias e textos
para publicação, de várias
pessoas que constam da ficha
técnica, e que vieram enriquecer esta edição pela sua
diversidade e interesse. Continuem a enviar!
O nosso incansável jornalista, João Carlos Louro,
fez reportagem sobre temas
importantes como, a possibilidade do encerramento da
DAI, sobre os desafios que
se colocam nos 110 anos da
Sociedades Instrução Coruchense (instituição centená-

ria de ensino da música), a
entrevista ao comandante dos
Bombeiros de Coruche, questões da vida política local, e
a página desportiva, entre outros assuntos.
Os temas de capa. De salientar a reabertura da praça de
toiros do Campo Pequeno, com
o soberbo triunfo de António
Ribeiro Telles, na excelência
da escrita do Dr. Domingos
da Costa Xavier, nas páginas
da rúbrica “Sobre Toiros”,
onde se podem ler outros
temas taurinos. Perdoe-me o
estimado médico veterinário,
mas é para mim uma honra,
ter neste jornal, aquele que
considero ser actualmente a
pessoa que melhor escreve
sobre toiros em Portugal.
Por último, a fixação de
empresas e actividades no
concelho de Coruche, criando-se assim mais de 300
novos postos de trabalho,
que permitem o desenvolvimento da nossa terra, é um

tema que reflecte uma realidade oposta ao todo nacional,
e que parece resultar, entre
outros factores, também da
atitude deste executivo camarário e do seu Presidente, na
captação de investimento e
de desenvolvimento de condições à fixação de empresas.
Esperemos que outras
medidas estruturais e importantes para Coruche, possam
vir a ser tomadas e que este
Jornal possa servir para fomentar as ideias e a sua discussão. Além de que já vai
sendo tempo de pensar na
correcção de medidas erradas do nosso passado já longínquo que vieram prejudicar muito a nossa terra e
que hoje podem ser uma
mais valia importante para
Coruche. A seu tempo, lá
iremos.
Espero que gostem!
____
Abel Matos Santos

O Jornal de Coruche Agradece!
Como é sabido o desiderato
de criar e manter um jornal,
requer cumprir uma série de
exigências legais e funcionais,
que possam permitir a sua viabilização. Tudo isto tem valores associados elevados, que se
fossem todos pagos, tornaria
inviável a existência deste projecto. Já tive oportunidade de
agradecer no primeiro Editorial
que fiz neste jornal, o trabalho
voluntário, abnegado e altruísta
da equipa deste jornal em prol

da nossa terra, desde a angariação
de publicidade ao jornalismo.
Agora venho agradecer publicamente ao Sr. António
Joaquim Pinto Pereira, eminente e conhecido programador informático, natural e residente em Coruche, que concebeu e ofereceu, um moderno e
funcional programa de contabilidade e facturação ao Jornal
de Coruche, disponibilizando-se para prestar assistência técnica sempre que necessário.

É mais uma importante ajuda que este Jornal recebe, quer
pelo elevado valor de mercado
que não tem de despender para
o adquirir, já que foi oferecido,
quer pela avançada concepção
informática que facilita sobremaneira o trabalho contabilístico e de cumprimento das obrigações fiscais.
Ao António Joaquim, o nosso
obrigado!
Abel Matos Santos

Parabéns aos Primeiros
Como curiosidade e para que conste, ficam os nomes do primeiro Assinante e do primeiro
Anunciante do Jornal de Coruche;
Assinante n.º 1 – Sr.ª Dona Maria Luísa Santos da Costa Freire Moreira
1.º Anunciante – Sociedade Agrícola Gados Sorraia, Lda.

O Primeiro a comprar o Jornal de Coruche
No passado dia 22 de Abril,
o Número 1 do Jornal de Coruche chegava à vila.
Parte da equipa – Conceição
Louro, Fernanda Balhé e Manuel
Pinto – reuniu-se no café “O
Campino” para, juntamente com
o cafézinho da manhã, “saborear”
pela 1.ª vez, o nosso trabalho.
Veio o café, mas o jornal, com
aquele cheiro a notícias e tinta
frescas, tínhamos sido nós a
“fazê-lo”. Momento de suprema

emoção, devo confessar.
Feitas as críticas e parabenizações veio o momento de satisfazer a curiosidade, saber a opinião do público, o verdadeiro
destinatário deste novo Jornal.
Estávamos no sítio ideal para
isso e resolvi desafiar os empregados a serem os primeiros a
comprar o n.º 1 do jornal e, assim,
ficar na história (do Jornal de
Coruche, bem entendido).
Atrás do balcão, atento, estava

o Nuno Ribeiro, que prontamente levantou a mão:
– Eu, sou eu, eu compro...
Pagou o primeiro Euro e perguntei-lhe o que achava deste
novo jornal. Enquanto o folheava foi dizendo, “...é um jornal
bem vindo. É necessário!”.
Obrigado Nuno e parabéns.
Manuel Pinto

Nota do Director: No artigo sobre a reparação das pontes do número anterior, uma das fotos
onde se vê a queda da ponte, pertence ao arquivo Foto África. Ao Pedro Ribeiro agradeço a
cedência da mesma e a disponibilidade para colaborar com o Jornal de Coruche.
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As dúvidas persistem...

DAI, será que fecha?
Diamantino Diogo, presidente da Caixa Agrícola de
Coruche, não acredita que a fábrica da beterraba feche.
O Dr. Diamantino Diogo,
esclarece-nos em entrevista
ao Jornal de Coruche.
___
A DAI – Sociedade de
Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, é responsável por um
dos maiores projectos agroindustriais em Portugal, tendo
como actividade principal o
fabrico e comercialização de
açúcar, bem como dos sub-produtos derivados da beterraba
sacarina, as polpas e o melaço.
O Estado Português atribuiu à DAI a quota nacional de
produção de 69.718 toneladas
de açúcar branco, que representa aproximadamente 25%
das necessidades do mercado
português.
A sociedade tem a sua unidade produtiva, no Monte da
Barca, perto da vila de Coruche (em plena região ribatejana a cerca de 80 km de Lisboa). A Fábrica da DAI, teve o
seu início de construção em
1994, depois de assinado um
contrato de investimento entre
o Estado Português e a Sociedade. O valor global do inves-

Exposição
BD's Abril

Esteve patente ao público,
desde o passado dia 25 de
Abril e até ao dia 20 de Maio,
na sala de exposições da agência de Coruche da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, uma
exposição de Banda Desenhada
sobre o 25 de Abril.
Esta exposição foi organizada pela associação cultural Conta Cenas.

timento ascendeu a
80 milhões de Euros
e o início de laboração ocorreu no segundo semestre de
1997.
A unidade ocupa
uma área total de
750.000 m2 e está
equipada com a mais
moderna tecnologia,
estando apta a transformar 600.000 toneladas de beterraba
sacarina/ano. Esta
unidade fabril tornou-se um grande pólo de recuperação económica, induzindo
um desenvolvimento integrado
de toda a região.
Com 140 colaboradores permanentes, chega a contar com
perto de 300 durante o período
da campanha agrícola, sendo o
nível etário médio dos funcionários de 37 anos e a antiguidade média de 5 anos. No que
se refere à formação académica,
cerca de 1/3 dos efectivos
médios da DAI possui habilitações de nível superior (Politécnico ou Universitário).
Nos últimos tempos, têm

surgido alguns rumores do possível encerramento da fábrica.
Um dos grandes impulsionadores do projecto para Coruche, foi Diamantino Diogo, presidente da Caixa Agrícola de Coruche, entidade accionista da
DAI.
Em declarações ao Jornal
de Coruche, adiantou que “não
posso garantir que a DAI irá
continuar a laborar, mas tudo
está encaminhado para que a
fábrica não encerre as suas
portas. Os accionistas, onde a
Caixa Agrícola está incluída,
não querem o encerramento da

Espantalhos em festa...
A Ludoteca da Câmara de
Coruche, em parceria com a

Cantar de Galo, realizou o concurso “Espantalhos em Festa
2006”, destinado a preservar e
a recriar tradições e saberes
antigos.
Este concurso destinou-se
a todas as turmas do ensino préescolar e básico das escolas de
Coruche. Cada turma teve de
fazer um espantalho, com os
materiais e aspecto que entendessem. Os prémios serão
entregues no mês de Junho, no
decorrer do evento “Escola em
Festa” e “Feira do Livro”,
onde será montada uma exposição com todos os espantalhos
construídos.

PRODUTOS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA,
JARDINAGEM, COLUMBOFILIA, E PEQUENOS ANIMAIS

fábrica, mas têm de
nos criar condições
para que não feche.
O maior accionista, Dr. Maraldi,
não quer o encerramento da fábrica”.
Apesar de “O preço
da beterraba baixou
cerca de 6 euros,
estava a 44 euros
por tonelada, e agora a União Europeia
colocou o preço a 38
euros por tonelada,
temos necessidade
que os agricultores façam,
pelo menos 50%, da beterraba
necessária para que a fábrica
funcione, na medida em que
temos uma quota de 65.000
toneladas de ramas de cana de
açúcar”.
Diamantino Diogo, disse
ainda que é preciso fazer contas “de maneira que a fábrica
seja rentável, precisamos do
apoio dos agricultores e do
governo sobretudo para lutar
por mais quota. Em vez das
65.000 toneladas, de rama de
cana de açúcar, que a União
Europeia nos dê a possibili-

dade de fazer 100.000 toneladas de rama de cana de açúcar. Nós estamos preocupados,
com a fábrica, com os agricultores e com cerca de 300 trabalhadores”.
Acrescentou que é preciso
acreditar e que “tudo iremos
fazer para que a fábrica não
encerre e se me perguntar a
minha opinião, creio que há
90% de possibilidades de não
encerrar e 10% de encerrar as
portas. Fizemos um investimento para ganhar dinheiro e
agora surgiu a novidade, que
é darem-nos cerca de 10 milhões de contos para encerrar
a fábrica”.
“Seria preocupante encerrar a maior unidade fabril, agro-industrial do País. Foi uma
unidade com 10 milhões de
contos de subsídios para abrir
as portas e agora davam-nos
10 milhões de contos para
encerrar. Os accionistas, não
estão na disposição de encerrar a fábrica e começo a acreditar que a fábrica vai laborar”, concluiu Diamantino
Diogo.
João Carlos Louro

Velharias na Rua
A Corart, Associação de
Artesanato de Coruche, promove a venda de velharias e
de artigos de coleccionismo,
através de uma feira de rua,
que se realiza na Rua de
Santarém, em Coruche, todos os segundos Sábados de
cada mês, até ao final do corrente ano.
Esta iniciativa que é de
louvar, traz a uma das principais ruas da vila de Coruche,
muita gente e animação, sendo também um estímulo para
o comércio local.

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

Tel./Fax: 243 618 482

Tel. 243 675 683 – Tlm. 964 092 957

R. Salvaterra de Magos, 19 – 2100-198 Coruche

Mercado Municipal, Lj. 18 – 2100 Coruche
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S OBRE T OIR OS

A Excelência de
António Ribeiro Telles
Datas existem, por si sós,
inapagáveis da memória do
aficionado. A data de re-inauguração da Praça de Toiros do
Campo Pequeno é sem dúvida
uma delas, razão porque o que
ocorreu na circunstância, por
direito entra para a história.
O evento, que uma praça
totalmente esgotada presenciou e que a TVI transmitiu para
o País, sendo como era um
acontecimento, foi dotado de
cartel de luxo. Três grupos de
Forcados de prestígio firmado;
Santarém, Montemor e Lisboa,
três Cavaleiros da primeira fila;
João Moura, António Ribeiro
Telles e Rui Fernandes, enfrentaram um bom curro de toiros
com ferro Vinhas.
Moura, génio do toureio, que
foi e é, montou cátedra e deu
lição magistral no seu primeiro.
Fernandes, credenciado com os
seus êxitos em arenas de Espanha, deixou constância da razão
de ser de tal sucesso, mas, foi o
nosso conterrâneo António
Ribeiro Telles que se credenciou
com o quadro de honra da noite.
Faltou entre barreiras o saudoso Ludovino Bacatum pedindo
orelhas ao agitar o seu constante
lenço branco, mas lá onde estiver,
estará feliz com a excelência
exibida pelo seu apoderando
de sempre. Face ao tremendo
sucesso lembrei-me dele, que
bem gostaria de ter compartido
triunfo tão grande.

Domingos da Costa Xavier *

orgulho é também complicada.
Que os Deuses, e, nossa Senhora do Castelo, de quem sua
avó e sua mãe tanto gostavam
e eu sentidamente recordo (fui
autor da única entrevista autorizada de Dona Isabel, “Conversa
com uma Mãe”, in Público de
23/12/1990), lhe consintam a
confirmação de tal triunfo,
dado que a noite histórica de
que vos falo, passa na carreira
de António a ser espelho e fiel
da balança e é por demais sabido que um artista de verdade
necessita de factores vários
para se expressar em plenitude.
Cá por mim, na ressaca das
emoções, somente me resta
agradecer os momentos que
me fez viver.
Obrigado António!!!

Lembrei também na altura,
com as emoções ao rubro e os
parcos cabelos em pé, o quanto
estaria feliz Mestre David
Ribeiro Telles ao assistir ao momento magistral de seu filho
António. Professor jubilado e
emérito da sua Universidade da
Torrinha, versão actual do que
foram em sua época os famosos “Banhos das Caldas” de
Victorino Froes, Mestre David
por certo que montes de vezes
se tem sentido realizado com o
bem fazer de seus filhos e netos
toureiros.
Mas é certo que o plano atin-

gido por António em Lisboa na
noite de 18 de Maio de 2006,
atingiu um nível tal que me
parece insuperável e o que digo
que me o perdoem os demais
membros da família e o próprio
toureiro que agora (e já escrevo
a frio…) exalto.
Muitas coisas se têm escrito
e dito nos últimos tempos sobre
a nobre arte de tourear a cavalo, que notem, em regra chamo
lidar. Na re-inauguração do
Campo Pequeno, em duas lides
transcendentes, António toureou a cavalo com tal verdade e
classe que em verdade se situou

num plano inexcedível.
Mexeu nos toiros como entendido que é, exibiu uma monte
digna do melhor que se concebe em gineta e alta escola, citou
e reuniu de poder a poder dando vantagens seguindo os cânones mais ortodoxos, rematou
com classe, senhorio e rigor,
executou desplantes triunfais,
chegou aos mais recônditos
lugares das bancadas, em suma
esteve perfeito e definitivo,
asesourando tal mérito que dificilmente alguém o esquecerá.
Responsabilidade tão grande e
pesada, que sendo alto motivo de

N.O. – Os toiros “Vinhas” que
consentiram o soberbo êxito de
António, tinham qualidade, bravura,
peso e nome, razão que me leva a
que aqui os deixe para recordação
da história; o segundo da ordem
que lidou de nome “Pontonero”
com 524 quilos brutos, que António recebeu à gaiola e lhe proporcionou após cravagem uma ovação de luxo, e, o quinto da ordem
“Aguador” na papeleta, com 550
quilos anunciados, o toiro que
António soube entender, na mais
cumpre das lides a cavalo que os
longos anos que levo disto me
consentiram ver. Para que conste!
__

A Festa Foi Bonita!

Por amável convite da administração, foi-me dado assistir
dia 16 de Maio, à festa de apresentação do que insistem em
chamar de “centro de lazer Campo Pequeno”. Aqui, uma primeira
nota, nem que chovam picaretas
jamais nos anos mais próximos

alguém chamará ao espaço outra
coisa que “Praça de Toiros do
Campo Pequeno”. Esta mudança
de designação tem para mim o
mesmo aroma que a mudança de
nome da “Ponte sobre o Tejo”, a
que alteraram o título em vinte e
quatro horas. Está bem de ver

que sem sucesso, excepto nos
informativos de trânsito e tão só
porque a defunta Expo obrigou
a que se construísse uma outra
ponte, que designaram de Vasco
da Gama.
Malgrado considerar que o
tempo de espectáculo foi excessivo, convenhamos que decorreu
com algum ritmo e a contento,
exceptuando o mau gosto de
Filipe La Féria de nos fazer escutar a “tourada”, que Tordo celebrizou com poema de Ary dos
Santos. Que vos diga que é canção que faz parte do meu imaginário, que considero Ary um dos
maiores poetas portugueses do
século XX, que à época o poeta
se empenhou numa nítida crítica de costumes e conseguiu uma
verdadeira pedrada no charco,
etc., etc., que tudo estará certo.
Agora enquanto aficionado

que rejubila por ver devolvida
ao País a sua primeira praça,
senti-me ofendido, o que parece não ter incomodado a maioria que efusivamente bateu palmas, calhando porque não eram
muitos os aficionados.
Aliás, o público convidado
era heterogéneo o que baste e
adequado ao pretendido. A empresa quis deixar provado que
o espaço e multiusos e conseguiu o seu objectivo. No entanto,
eu, enquanto aficionado que para
fruir toiros gosta de sol e moscas,
confesso que acusei o calor e senti
alguma claustrofobia enquanto
não recolheram a cobertura.
Igualmente confesso que não
me é grato assistir aos toiros com
a carga de artilharia cénica que
é patente sobre a arena. São ferros
a mais para quem se contentava com os ferros das farpas.

O País assistiu ao que digo
através da RTP1 e dispenso-me
de comentários, mas sempre vos
digo que foi um luxo ver que
mestre Luís Miguel da Veiga
apesar de retirado, se não esqueceu e continua sendo um espelho
para os seus pares. Foi também
bonito constatar que perante
“El Publico del Corazon” Pedrito de Portugal mantém incólume
a sua capacidade para triunfar.
O gadinho portou-se a contento e os amadores de Évora
estiveram bem.
O espectáculo foi divertido,
mas face ao teor, nós portugueses que temos esta tendência,
vieram-me à memória as saudades do velho grupo de dança
“Verde Gaio”.
____
* Médico Veterinário, crítico taurino
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S OBRE T OIR OS

Afinal é Possível !!!
Em Moura, no passado dia
13 de Maio, e envolta em
polémica dado que a organização particular que tutela os forcados se revelou contrária ao
evento, decorreu uma corrida
de toiros, em que os toiros
saíram à arena arranjados mas
desembolados.
Patente e claro se revelou
que a emoção é diferente e pese
o ter sido despontado (nalguns
casos excessivamente… mesmo com tacos, sangravam), esse
nobre animal que é o toiro, ao
menos parecia-se consigo mesmo, ao invés de quando aparece embolado em que nem se
assemelha aos seus primos.
Os artistas em praça lidaram normalmente, como aliás
lhes competia, sem qualquer
OPINIÃO

problema e os três grupos de
forcados em praça pegaram
com maior ou menor dificuldade, como se nada fosse, pese
a modéstia do seu nome.
De há muito que afirmo que
a nossa corrida, com a falta de
emoção que cada vez mais a
caracteriza, se está a auto-anular, o que é pena e é bom que as
figuras repensem o seu estar e
devolvam à nossa festa o que
ele tem perdido – Verdade!
Em Moura, ficou provado e
à evidência que é possível,
através de Tito Semedo, Marco
José, Francisco Cortes, João
Zuquete (o mais regular na
cravagem), Pedro Salvador (a
enfrentar o melhor toiro e com
uma lide alegre), e Manuel
Telles Bastos, sem dúvida pelo

No Sobral

que fez, o triunfador da corrida, pese o ter lidado sem concessões ao populismo.
Os Amadores de Cascais,
Amareleja e Póvoa de São
Miguel, com destaque para os
primeiros, souberam honrar as
jaquetas que envergavam.
Que vos diga que o factor
primordial, os toiros, com ferro
Grave, pese o evidenciarem
boa apresentação, não foram
de todo o elemento de sucesso
da corrida.
Que se louve a empresa
pela audácia!

Mais Um …

Por melhor que seja a estucada, jamais ouvi clamar numa
praça de toiros espanhola ao
matador que executasse mais
uma, consciente que está o respeitável, que a sorte suprema
só por infelicidade se repete.
Quiçá porque assim é, é
bom que aqui refira quão triste
fico ao verificar o que se passa
nas nossas praças. O toiro de
há muito mostrou que acabou,
o cavaleiro já suou as estopinhas

para despachar o ferro que suportava na mão e um conclave que
revela saber de toiros o que eu
sei de língua chinesa, quando
com honra o cavaleiro com a
missão cumprida, pretende retirar-se, clama desalmadamente
– Mais Um…!
Por vezes, as coisas correm
bem, nem sempre… e ai, é bom
que se diga que cabe à figura
administrar a sua lide a contento.
Diz-se, e a maioria das situações

parece que o confirma, que “não
existem figuras do toureio sem
inteligência”. Que bom seria que
as nossas figuras da cavalaria não
estropiassem o que de bem feito
já fizeram, e cedendo à tentação
do “mais um…!” nos deixem com
dúvidas da veracidade da frase
feita que supra deixei citada.
Que assim seja… Que a nossa
festazinha anda tão mal, que já
não deixa espaço a concessões
gratuitas.

Obrigado Miguel Moutinho
As coisas são o que são, e
não raro necessitamos de nos
munir de algum distanciamento,
para que friamente analisemos
os fenómenos. Porque incipientes e incultos, os “piquenos”
que os órgãos de comunicação
social põem na rua para cobrir
os diversos eventos, parecem-me ávidos de confusão, quiçá
porque a pouca tarimba ainda
não lhes permite discutir aquela
anedota que corre nas redacções que reza que notícia é o
contar-se que um homem mordeu um cão, dado que o contrário é normal e banal.
Nesta ordem de raciocínio é
certo e sabido que quando um
grupelho que se proclama defensor dos animais se posta provocatoriamente à porta de uma
praça de toiros é sempre notícia e se se congregam vários
grupelhos, meia página nos
grandes diários está garantida.
Foi assim que na recente
inauguração da praça de toiros
do Campo Pequeno aconteceu;
um jornal de referência em que
já escrevi vários anos, “O
Público”, deu-se ao luxo de
conceder meia página para
noticiar que um grupo de contestatários ofendia quem ia aos
toiros em noite de festa, esca-

moteando os palavrões indecorosos que se liam nalgumas
pancartas e provocatoriamente
inquirindo o presidente da Câmara de Lisboa, como se fosse
crime ele ir aos toiros, ao invés
de o ouvirem sobre o que pensa do reatar na “sua” cidade de
eventos que de forma indissolúvel fazem parte da matriz
cultural da cidade.
É triste...! É triste que se
valorizem grupelhos e se desrespeitem os milhares que
esgotaram a praça até às bandeiras, o que nos faz pensar
que os anos que já passaram
ainda não nos consentem que
nos consideremos um país
democrático.
No entanto, deixem-me que
aqui justifique a forma e o porquê
do título deste naco de prosa;
graças ao Miguel Moutinho,
“O Público” noticiou a inauguração da praça, já que o não fez
de outra forma, e assim temos
que lhe estar gratos. Por outro
lado os gritos malcriados que
proferiram, ao invés de respeito
suscitaram repulsa, o que também é de agradecer, dado que
se se tivessem portado como
pessoas ao invés de se revelarem como um bando, as propostas proclamadas ainda podiam

enganar alguém e assim todos
ficaram sem dúvidas.
Temos ainda que mostrar
gratidão ao Miguel (que à margem das manif`s… até me pareceu educado, quando o conheci
pessoalmente…) por nos ter
permitido que ficasse registado
por escrito o grau elevado de
mentira que as suas propostas
contêm – distribuíram um
prospecto (que como sempre
com cuidado guardei) em que
um indivíduo adiposo e iracundo,
com quem também já lá vão
uns anos largos tercei argumentos
num programa de rádio de
Joaquim Letria, afirma sem
pudor que os cavalos de toiros
têm as cordas vocais cortadas
(sic!!!), que se encontra em
vigor uma bula de Pio V, ignorando os textos do seu sucessor
Gregório VII e o papel de D.
Sebastião na circunstância e pasme-se extraindo aleatoriamente
conclusões com base numa
frase atribuída a Hemingway,
como se o escritor renegasse o
seu pensar aficionado, o que
estou em crer que nem os antitaurinos convence.
É por tudo isto que reitero
os meus agradecimentos ao
Miguel Moutinho; caducos que
estão os outros militantes, é ao

O associativismo Taurino
em Portugal, pese o que se diga em contrário, está bem vivo,
e talvez por assim ser, a Tertúlia Tauromáquica Sobralense,
montou no 25 de Abril mais um
dos seus costumeiros festivais
de promoção de jovens, evento
que decorreu com sucesso.
A pé, um novilheiro de Vila
Franca que insiste em anunciar-se com, alcunha de artista
de circo “Tó Jó”, António João
Ferreira de seu nome, deixou
provado e à evidência que se
encontra muito cru para os
anos que leva de “promessa”;
com o mesmo tempo de toiros
já o “Jesulin” e “El Juli” estavam ricos.
Sobra-lhe que tendo jeitinho confirmado com as bandarilhas, lhe é sempre possível
ganhar dinheiro na festa vestido de Prata, por muito que o
que digo nos custe, tal a pobreza do nosso meio.
Um mexicano, Jozelito Ada-

me, mostrou ganas de agradar
e pouco mais, mas contudo
mostrou que a espaços sabe
despejar os novilhos para trás
das costas, com a cintura bem
partida.
A cavalo, Marco Tenório,
deixou provado que é filho de
Joaquim Bastinhas, e Manuel
Telles Bastos com duas lides
de luxo, exibiu o quanto são
profícuas as lições que se ministram na “Universidade da
Torrinha”. Tem maneiras o
cachopo, e exibindo uma monte de luxo, deu-nos constância
de que o rigor clássico continua a ter sítio no tecido taurino
nacional.
Que se diga que Tenório e
Bastos lidaram reses com ferro
Ribeiro Telles, que foram pegados pelos Amadores de
Alcochete e que nas lides a pé
se lidaram novilhos Palha, que
embora sem trapio, conseguiram estar por cima dos novilheiros que os enfrentaram.

Rejubilamos…
Passados anos de incertezas, a Praça de Toiros do Campo Pequeno abriu as portas sob
o slogan feliz “De Novo em
Grande”.
Rejubilamos, dado que tal
praça, a única de temporada que
temos, tem valor inestimável no
que reporta ao pautar a nossa
Festa. Souberam os seus administradores encarregar Rui Bento
Vasques da gestão taurina, e
conhecidas que são as suas características profissionais e humanas, tal facto só por si é motivo
de esperança para a aficion,
dado que o matador nos habituou a fazer bem feito.
As datas ai estão, dando-nos
a certeza de que tudo está atempadamente programado e já agora,
que vos deixemos com os números que a empresa nos deu,
para que os aficionados possam
efectuar as suas reservas.
217 998 450 e 217 998 456
Boas Corridas…!
momento a figura visível do
movimento de contestação à
Festa e é jovem e por certo está
para lavar e durar. Por isso não
desista, continue, dado que quando se manifesta e convoca os
miúdos dos jornais é de sucesso garantido, e nós agradecemos porque se fala da Festa de
toiros, e como diria o meu saudoso avô Domingos, de nós
que digam qualquer coisa nem
que seja mal.
E Miguel, já agora, na próxima “manif” ponha lá aquele
grupo de despidocas que costumamos ver em Pamplona a gritar de maminhas badalantes,

TEMPORADA
TAUROMÁQUICA 2006
• 15 Corridas de Toiros •
Nocturnas de 5.ª Feira
estão de Volta
18 de Maio
Corrida de Inauguração
25 de Maio
Fabulosa Corrida Mista
1 de Junho
Novilhada de Promoção
8 de Junho
Alternativa de João Moura
Caetano
…
21 de Setembro
Grandes Triunfadores do
Campo Pequeno

que ao menos o pagode diverte-se, já que, desta vez, arregimentou para o grupinho a
Sofia Aparício, que sabe-se lá
porquê mais parece uma passa
de figo que já nem peito tem.
Vale…?

Este artigo é cortesia da
revista
Nenhuma tragédia me conseguiu
interessar tanto… cruel ou não, este
espectáculo tem tais atractivos… que
não se pode nem consegue renunciar
a ele.
Prosper de Mérimée
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SOBRE TERRITÓRIO

A Transformação da Paisagem
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles

A expansão urbana continua
a alastrar por vastas áreas onde,
antes dominava a ruralidade e
a sua paisagem, substituindo
uma e outra pela densa massa
do betão.
A transformação da paisagem, face à expansão do fenómeno urbano, não deveria constituir uma simples substituição
mas, pelo contrário, uma transformação que estabelecesse de
novo um relacionamento entre
a cidade e o campo.
As paisagens rurais tradicionais que ainda estão em equilíbrio, apresentam uma estrutura
viva, permanente de protecção.
Nas zonas secas as matas, matos e sebes, constituem uma rede
que compartimenta e abriga os
campos cultivados e os montados, enquanto, nas zonas húmidas das lezírias e aluviões dos
vales, as cortinas de arvoredo,
as galerias ripícolas e a vegetação própria das margens das
linhas de água, protegem os
cursos de água e as culturas. O
equilíbrio do sistema hídrico,
quanto à infiltração, retenção e
drenagem, é fundamental manter-se na transformação da paisagem.
A política de ordenamento
do território tem esquecido
aqueles valores e os sistemas
ecológicos que substanciam a
paisagem, não só, no planeamento das áreas de maior incidência urbana, como também,
nas áreas rurais, onde num caso
e outro é indispensável manter
o zonamento ecológico e a
compartimentação da paisagem, como estrutura de protecção às áreas cultivadas e à
sustentabilidade ecológica e
física do território.
A expansão urbana continua inconscientemente a
ocupar os solos mais férteis
dos vales e planaltos, eliminando a agricultura de vastas

áreas e a destruir a estrutura
ecológica de que depende a
sustentabilidade, não só da
agricultura, como também das
cidades, vilas e novas áreas
urbanas.
Na “Área Metropolitana de
Lisboa”, uma massa edificada
alastra indiscriminadamente
por todo o território. Em 20 anos,
segundo a CRRARO (Comissão
Regional de Reserva Agrícola
do Ribatejo e Oeste), calcula-se em 20.000 hectares as áreas
classificadas com RAN (Reserva
Agrícola Nacional) já desafectadas da sua aptidão na região
de Lisboa e Vale do Tejo.
Tal facto, é devido a uma
política urbanística que se preocupa exclusivamente, com a
máxima edificabilidade, preenchendo, preenchendo todos os
“espaços vazios” que sejam
servidos pela rede viária ou
ferroviária, e donde é expulsa a
agricultura.
Nos vales ocuparam-se leitos
de cheia e linhas de água. Surgiram urbanizações nas terras da
melhor aptidão agrícola e em
encostas declivosas de frágil estabilidade. Destruíram-se matas,
montados e pinhais.
Conjuntos urbanos de densidade excessiva e de grande volumetria alastram casuisticamente
pelo território, à custa da destruição de quintas, casais e paisagens notáveis, comprometendo
a circulação da água e a vida
silvestre.
A agricultura diversificada,
de cariz mediterrânico e a
estrutura ecológica da paisagem, bases da sustentabilidade
do território, são hoje aspectos
considerados como dispensáveis, ou mesmo, são obstáculos,
ao desenvolvimento urbano,
que alastra confusamente pelo
território.
A paisagem degradou-se e
descaracterizaram-se os aglome-

rados históricos, prejudicando as
economias regionais e a vida
quotidiana das suas populações
para, em seu lugar, surgirem
urbanizações onde, em grande
parte, as habitações estão por
vender ou alugar, enquanto
muitas das coisas existentes
entraram em ruína e estão abandonadas
O espaço rural ficará reduzido aos povoamentos florestais monoespecíficos e à agroquímica, de expressão industrial,
nos solos de fertilidade excepcional.
A “florestação” tem no nosso
país povoado o despovoamento,
a “morte” das aldeias e o desaparecimento da agricultura familiar.
A chamada política de modernização da agricultura tem
desenvolvido as monoculturas
de eucalipto e pinheirobravo e
a vinha, tendo abandonado as
restantes culturas arbóreoarbustivas mediterrânicas, promoveu o emprego de máquinas
agrícolas desajustadas ao relevo
e tipos dos nossos solos, como
única maneira, juntamente com
a adubação química, de aumentar a produtividade por unidade
de superfície e incrementou,
indirectamente, a pecuária estabulada.
Não se tem defendido a mobilização mínima, beneficiando cada vez mais uma exploração da terra dependente de
externalidades energéticas e
empobrecedoras do fundo de
fertilidade dos solos.
Nas áreas metropolitanas
do litoral e em redor das cidades e vilas do interior tem-se
provocado o abandono da actividade agrícola e destruído matas, montados, soutos, pinhais e
olivais, bem como expressivos
valores culturais como quintas
e estruturas de paisagens notáveis com o fim de permitir a
construção civil especulativa e

a florestação industrial em
nome de uma falsa ideias de
progresso, sem admitir que
estão a ser postos em causa
valores culturais e sociais e a
própria saúde, subsistência e
dignidade das populações.
A beleza das paisagens desperta nas pessoas que nelas
nasceram ou nelas se integraram, sentimentos de reconhecimento e amor e referências históricas e familiares. Os laços de
vizinhança e o sentido comunitário de uma população apoiam-se muito nesta realidade, que
por isso assume um valor transcendente de interesse nacional,
porque é um dos principais elementos que definem a identidade
cultural duma região e de um
país. A degradação das paisagens que se verifica, assustadoramente, por todo o país,
torna-as repulsivas para os
habitantes e desprezíveis para
o turismo e não permite garantir o futuro dos nossos filhos
numa comunidade que se identifica numa cultura e tem um
passado. Há, portanto que recuperar a agricultura local de abastecimento das cidades e vilas.
O desaparecimento da agricultura tradicional nas periferias urbanas tem tido as piores
consequências para a vida e
sustentabilidade das populações. As cidades e vilas dependiam dos alimentos frescos
produzidos na sua periferia que
estão, agora, a ser trazidos de
zonas cada vez mais afastadas.
Muito em breve, não será
possível abastecer de alimentos
frescos as populações urbanas
por barco, avião, caminho de
ferro ou TIR. Transportar estes
alimentos é transportar grandes
volumes da água a grandes distâncias, o que acarreta, para
além da perda da sua qualidade, um custo elevadíssimo.
Nos primeiros anos do sécu-

Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

A seguir:
- A Estrutura Ecológica Municipal
- A Defesa do Solo Vivo

Leituras ao Serão

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões de
Exposição

lo XXI, mais de 80% da população mundial viverá em cidades e mais de 200 milhões em
grandes metrópoles. Como alimentar essas populações que
fugiram à degradação do mundo rural e procuram melhores
condições de vida? Se é possível transportar e conservar os
amidos e as proteínas, mais
difícil será resolver o problema
do abastecimento de frescos
(vitaminas). O transporte dos
alimentos de avião, camião,
ferrovia ou barco obriga à utilização de energia fóssil que,
para mais, tenderá a decrescer
a aprtir do ano 2010 devido às
negativas consequências ambientais resultantes do seu uso,
em especial a emissão crescente
de gases.
Há que fomentar uma agricultura que responda às necessidades diárias e essenciais do
abastecimento das populações
cada vez mais urbanas. A urbanização cresce, actualmente, à
custa da destruição de recursos
naturais e da degradação de
valores culturais, avançando
sobre o território sem olhar a
custos energéticos e à sustentabilidade ecológica. Em face
de tal crescimento há que recriar
a unidade urbe-ager (cidade-campo) como um objectivo
fundamental do Ordenamento
do Território e do Urbanismo.
As revisões em curso dos
Planos Directores Municipais,
não podem deixar de considerar
a criação da Estrutura Ecológica Municipal, como estabelece o Decreto-Lei 380/99, e o
abastecimento em produtos frescos dos mercados locais por uma
produção o mais próxima do
consumidor.

PAPELARIA • LIVRARIA
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO LEVIRA
R. de Santarém, 76 • 2100-228 Coruche

Tel./Fax 243 679 422

Coruche precisa de melhores acessibilidades !

23 de Junho, pelas 21 horas
Local:
Museu Municipal de Coruche
Organização:
Assoc. para o Estudo e Defesa
do Património Cultural e Natural
do Concelho de Coruche
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PSD critica a gestão da maioria PS na Autarquia
PSD de Coruche, em Trabalho Autárquico, Critica
Maioria do PS na Câmara.
___

parecem esquecidos na CULT,
provavelmente devido à falta
de influência da CMC, são outras das preocupações”.

O Grupo Municipal do PSD
de Coruche, aproveitou a comemoração dos 32 anos do 25
de Abril e encetou uma jornada
de trabalho autárquico, em que
ouviu os autarcas das várias
Freguesias, tendo registado algumas preocupações.
Segundo Francisco Gaspar,
vogal do PSD na Assembleia
Municipal, “a inexistência de
protocolos e atraso na negociação com a Câmara Municipal
(CMC), a dificuldade com que
se debatem as juntas de freguesia no que toca à gestão dos
arruamentos e esgotos, com a
não construção dos arruamentos já prometidos, nomeadamente as promessas eleitorais
que na altura foram identificadas como imediatas e fundamentais.
Por exemplo na Branca, Biscainho e Couço. A necessidade
urgente da construção das
ETAR´s do Couço, Branca e
Fajarda que não avançam e

“A indefinição no começo
de obras, como se verifica no
Biscainho, com o arranque da
construção do centro social, a
falta generalizada de condições desportivas nas várias
Freguesias e as assimetrias
entre estas, pois algumas continuam sem ringue, ao mesmo
tempo que outras já têm campos e ringues relvados. Impõe-se no entender do PSD, uma
maior equidade na gestão dos
fundos comunitários, aplicando uma maior proporcionalidade na distribuição dos equipamentos sociais, pelas difer-

entes freguesias, só é possível
o aproveitamento dos fundos,
se estes forem geridos com
maior equidade. Era o que faria
o PSD se estivesse no poder
em Coruche e voltamos a apelar a uma maior justiça social,
bem como a uma melhor política de juventude para o concelho.
Comemorar Abril, é comemorar o poder autárquico e local, reforçar o trabalho entre
autarcas, dando voz a quem
todos os dias sente os problemas da sua terra e trabalha
para a sua resolução, como
são os presidentes de junta de
freguesia e os seus vogais”,
salientou Francisco Gaspar,
através de nota de imprensa, do
Grupo Municipal do PSD.

que não correspondem à verdade e nomeadamente em relação às reuniões do Grupo Municipal do PSD com as juntas de
freguesia. Fazendo uma ronda,
pelas freguesias, tenho a noção
que isso não corresponde à
verdade, mais de metade das
juntas não foram contactadas.

Mendes responde

Outro aspecto, tem a ver
com uma evidente procura de
protagonismo por parte do
vogal Francisco Gaspar, que
pretende ser candidato à concelhia do PSD de Coruche e
como tal está à procura de
algum destaque para ser conhecido. Penso que, escolheu
mal o caminho, e não domina
os temas dos quais destaca.
Recordo que, no Biscainho,

O Presidente da Autarquia
de Coruche, Dionísio Mendes,
confrontado com estas críticas
por parte do PSD, adiantou que
“não dou importância a estas
críticas do PSD, embora em
democracia tenhamos de respeitar as opiniões. Por um lado,
efectivamente são ditas coisas

estamos a fazer duas ruas que
estavam no nosso programa
eleitoral, no Couço estamos a
fazer a Zona Industrial e na
Branca estão adjudicadas a
rua da cooperativa e do lagar
e foram abertas propostas,
para a construção do campo
sintético na Branca”.
Relativamente às ETAR´s,
o edil referiu que “tudo está
programado no âmbito do trabalho com a CULT e não se
trata de ter mais ou menos
influência. No ano de 2005,
investimos cerca de 450 euros
por munícipe no concelho de
Coruche, na sequência do bom
aproveitamento dos fundos
comunitários. Aliás devo dizer,
que 2005 foi logo a seguir a
2003 o ano em que mais investimento foi feito no concelho
de Coruche desde sempre.
Para 2006 continuamos a
cumprir o que estava inscrito
no nosso programa eleitoral,
com toda a seriedade. Temos
reunido com as Juntas de Freguesia e com quem estamos a
desenvolver protocolos”, salientou o autarca.

32º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
As imagens que ficam da festa em Coruche

24 de Junho
Festival de Folclore e 41.º Aniversário
Rancho Folclórico Regional do Sorraia
Bairro da Areia - Coruche
Local:
Sociedade Recreativa do Bairro da Areia

JCL
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VIVER COM SAÚDE
(continuação do número anterior)

Obsessões com a Comida (PARTE II)
– Anorexia e Bulimia Nervosas
SINTOMAS MAIS COMUNS
Psíquicos
– Isolamento e retraimento
face à família e amigos
– Obsessão por conseguir um
peso muito baixo
– Pânico de ganhar peso, que
se traduz por um abuso descontrolado de laxantes e diuréticos
– Depressão e/ou mudanças
bruscas e exageradas de humor
– Ideias suicidas
– Constante preocupação com
o aspecto físico, não existindo
concordância entre a imagem corporal de si mesma e a realidade
– Auto-estima em função do
peso: “Se emagrecesse mais 5 quilos, arranjava namorado, encontrava trabalho...”
– Mentiras frequentes relacionadas com a comida ou o exercício
Físicos
– Aumento das cáries, periodontites, hiper-sensibilidade dentária
– Dores abdominais, sensação
de saciedade, cólon irritável, pancreatite, úlceras, gastrite
– Irregularidades na menstruação amenorreia, infertilidade,
atrofia vaginal, decréscimo do
apetite sexual
– Anemia, deficiência hormonal, queda de cabelo, pele seca,
intolerância ao frio
– Perturbações renais e cardiovasculares
– Osteoporose
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JUNHO 2006

D
S

OBESIDADE E BINGE
EATING
A obesidade pode ser definida
como um excesso de peso, proveniente de um aumento de tecido
adiposo (gordura) no organismo,
suficiente para provocar danos na
saúde do indivíduo.
Actualmente, os especialistas
identificaram já vários factores que
contribuem para o seu aparecimento. Regra geral, há uma predisposição genética, o que explica que
em certas famílias a obesidade seja
muito frequente, enquanto noutras
é quase inexistente.
Além da predisposição genética, os factores ambientais, como
os erros alimentares, também assumem grande importância. Estes
traduzem-se numa ingestão calórica excessiva, dando preferência
aos alimentos mais ricos em calorias (por exemplo, os doces e o
álcool).
Aliado a tudo isto, está muitas
vezes a diminuição do consumo
energético por falta de actividade
física, ou seja, devido à vida sedentária que se pratica.
A obesidade é um factor de
risco decisivo para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Os obesos sofrem com maior
frequência de hipertensão arterial,
colesterol mais elevado e maior
resistência à insulina.
A medida para determinar
qual o peso ideal para cada pessoa
é o índice de Massa Corporal

(IMC), calculada através da divisão do peso em Kg pela altura em
metros ao quadrado.
Índice de Massa Corporal até:
19 – Magreza
19 - 24 – Normal
25 - 29 – Excesso de peso
30 - 39 – Obesidade
> 40 – Obesidade mórbida
Em termos médicos, um indivíduo é considerado obeso quando a proporção de massa gorda
em relação à massa corporal ultrapassa os valores recomendados.
Nos caso dos homens, este valor
não deverá exceder os 10 por cento, enquanto que nas mulheres não
deve ir além dos 20/25 por cento.
A obesidade mórbida é caracterizada por um excesso de gordura
com um IMC superior a 40, geralmente associado a um exagero na
alimentação, à reduzida actividade física e a alterações endócrinas e metabólicas.
Crise de voracidade alimentar
sem purga é a tradução mais adequada para binge eating. Este distúrbio do comportamento alimentar caracteriza-se pela ingestão
descontrolada de comida e consequente aumento de peso.
Ao contrário do que é mais
comum nas situações de bulimia
nervosa, as crises de voracidade
alimentar também afectam os homens. O problema pode mesmo
ter início na infância, quando são
formados os hábitos alimentares.

Dr. Abel Matos Santos *

O indivíduo afectado vê nos
alimentos a forma de ultrapassar
o stress, os conflitos emocionais e
os obstáculos do dia-a-dia. Quanto mais peso ganha, mais se esforça por fazer dieta. E são, normalmente, as dietas que conduzem à
ingestão excessiva de alimentos,
precedida de sentimentos de culpa e fracasso.
De um modo geral, o doente
sente-se fora de controlo, mas
tem consciência de que os seus
hábitos alimentares não são normais. Tal como na bulimia nervosa e comparando com os pacientes
de anorexia, têm mais facilidade
em reconhecer o problema.
COMO TRATAR AS
DOENÇAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR?
O primeiro passo para o tratamento destas doenças é consultar
um médico especialista em distúrbios do comportamento alimentar.
Tendo como base este tipo de assistência, o plano de tratamento consiste, numa fase inicial, em entender
as necessidades de cada indivíduo.
O tratamento depende do estado de cada doente, do conhecimento das razões que estão por
detrás do desencadear destas doenças (personalidade e problemas psicológicos) e, sobretudo, da motivação e cooperação da pessoa.
Habitualmente, o tratamento é
composto por quatro fases:
1.ª – Tratamento do problema
alimentar, juntamente com o

Q
S
S

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

Fonte ANF

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

restabelecimento de um peso normal e correcto padrão alimentar
2.ª – Encontrar os problemas
que desencadearam a doença
3.ª – Fazer terapia individual e
familiar de forma a alterar comportamentos que estão na base do
desenvolvimento da doença
4.ª – Criar um suporte a longo
prazo para o restabelecimento de
uma vida normal.
O tratamento exige ainda a
supervisão e aconselhamento de
dietas em conjunto com terapias
psicológicas. Estas incluem terapia cognitiva, psicoterapias, terapia familiar e de grupo. Qualquer
destas doenças está associada à
exposição de emoções fortes, o
que significa que o tratamento
será sempre encarado com alguma ansiedade, não só por parte do
doente mas também da família.
Estas perturbações alimentares envolvem sempre motivos de
sofrimento. Um deles é a debilitada auto-estima. O indivíduo afectado rejeita-se a si próprio.
Estes doentes suportam mal a
solidão e são invadidos por sentimentos de culpa e vergonha.
Outra fonte de dor é a má imagem
que têm de si mesmos, não estão
conformados com o seu corpo e
tentam modificá-lo continuamente, sem nunca ficarem satisfeitos.

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

> continuação da 1.ª pág.

Coruche cria mais 300 empregos
O Pingo Doce vai abrir na
capital do Sorraia. O Grupo
Jerónimo Martins está atento
ao mercado e decidiu avançar
com a abertura desta superfície
comercial, com um investimento de dois milhões de euros
e criando mais 83 postos de
trabalho. O banco BPI vai também abrir um novo balcão em
Coruche, confirmando o potencial de desenvolvimento da região.
Saúda-se também a audácia
dos empresários locais que vão

investir forte em Coruche. Cerca
de 1 milhão e 250 mil euros
vão ser aplicados numa unidade industrial de transformação
de carnes, que empregará, pelo
menos, 16 pessoas. A fábrica
fica instalada na zona industrial do Monte da Barca, sendo
que a partir de Outubro próximo, começam a sair os primeiros produtos. Dos enchidos à
carne embalada, a Tomás e
Ferreira promete entrar no
mercado com excelentes preços
e qualidade.

Na vila do Couço continua
em marcha a dinamização e fixação de empresas, na finalmente, implantada Zona Industrial.
“Esta vitalidade económica do
concelho deixa-me orgulhoso e
sobretudo confiante num futuro
risonho para a nossa terra.
Vejo no horizonte excelentes
perspectivas para que possamos definitivamente fixar
mais população, e especialmente os nossos jovens, por
cá” afirma convicto, o presidente Dionísio Mendes.

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

Rua de Santarém, 75-1.º
2100-226 CORUCHE

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Tel. 243 617 288

Apo i e a n o s s a te rra !
ASSINE O JORNAL DE CORUCHE
Portugal € 20 • Resto do Mundo € 30
Faça a sua Assinatura Anual,
através do E-mail: direccao@ojornaldecoruche.com
ou para o endereço
Rua de Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche
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Apresentação pública do Jornal de Coruche
– no pátio do Museu Municipal
No passado dia 7 de Maio
pelas 16 horas, no pátio do
Museu Municipal de Coruche, decorreu a apresentação
pública do novo Jornal de
Coruche.
__
A cerimónia, visou assinalar
publicamente o aparecimento
do novo órgão de comunicação
social do Concelho de Coruche,
tendo contado com a presença
de muitos Coruchenses e amigos da nossa terra.
O Director do Jornal de Coruche, Dr. Abel Matos Santos,
agradeceu a todos a presença e
enalteceu o apoio que toda a
população tem demonstrado
por este projecto, e em particular
à equipa que compõe o Jornal.
Matos Santos, agradeceu ainda
o apoio incondicional do Presidente da Câmara de Coruche, Dr.
Dionísio Mendes, que diz ter sido
“decisivo para avançar com esta
iniciativa”.
Seguidamente, Dionísio Mendes, referiu a importância da criação do novo Jornal de Coruche,
tendo deixado palavras de estímulo ao Director e a toda a sua
equipa. O edil, referiu ainda
que “não deixa de ser curioso
como muitas vezes são os naturais da terra, como o Dr. Abel

que está fora, e eu também estive, que a ligação, as raízes e
as saudades da terra, nos movem a fazer o bem pela nossa
terra”. Dionísio Mendes, adiantou ainda que “é necessária
muita coragem e ousadia para
lançar no mercado este projecto que faz falta para Coruche.
De alguma forma, é o completar de uma lacuna que existia
com o final do jornal O Sorraia. Por outro lado, foi necessária inovação neste jornal,
porque ao preencher esta lacuna, veio trazer e criar um novo
espaço e projectar Coruche
para o exterior”.
Para o Dr. Diamantino Diogo, Presidente da Caixa Agrí-

cola de Coruche, “é preciso ter
coragem para lançar este jornal, mas é com corajosos que
estes projectos avançam. O que
sabemos é que há necessidade
de termos um jornal em Coruche
e temos de felicitar quem teve a
coragem de arrancar com este
projecto. Desejo as maiores felicidades, porque efectivamente é
necessário um jornal. Agora,
quem fez o estudo económico
sabe da realidade deste concelho. De qualquer forma, a Caixa Agrícola apoia este projecto, porque faz falta ao nosso
concelho, face ao encerramento do jornal O Sorraia”, adiantou Diamantino Diogo.
Para Abel Matos Santos,

Director do Jornal de Coruche,
“esta apresentação do Jornal
foi um evento simpático e algo
familiar. Foi agradável rever
pessoas que há muitos anos
não via e foi bom ter as forças
vivas da nossa terra a apoiar-nos nesta iniciativa. Este Jornal só poderá ter continuidade
com o apoio que nos foi dado,
através das pessoas que compraram a 1.ª edição do jornal e
que nele anunciaram. Na 1ª
edição dos cerca de 5.000 exemplares restam poucas centenas
e acho que foi um sucesso. As
pessoas do concelho, e aquelas
espalhadas pelo País e pelo
Mundo estavam sedentas e
cheias de vontade de voltar a

ter um jornal da sua terra.
Espero que possamos melhorar em próximas edições, também com o contributo daqueles
que lêem o jornal, que devem

enviar críticas, sugestões e
participar neste projecto. Penso que não faz sentido, por
agora, este jornal ser quinzenal, porque os factores da qualidade do trabalho jornalístico,
da qualidade gráfica e do suporte em papel têm um preço.
A credibilidade e isenção, além
do rigor são outros factores
fundamentais para que este
projecto se possa manter e possa ser válido. Em termos económicos e de gestão de conteúdos,
manter uma edição mensal torna viável este projecto. Coruche
não tem uma actividade económica que permita publicitar
quinzenalmente. Penso que, nos
próximos meses este Jornal,
será sempre um mensário,
para ter uma boa saúde financeira e estabilidade redactorial”, salientou o director do
Jornal de Coruche.
No final da apresentação,
seguiu-se um beberete, servido
pela pastelaria Arco Íris, onde
se puderam apreciar alguns dos
tradicionais doces de Coruche.
___
JCL

Cerimónias Escutistas em Coruche – Velada de Armas
Na noite de 21 de Maio no
decorrer de uma vigília de
“velada de armas” no Agrupamento 119 do Corpo Nacional
de Escutas em Coruche, assistimos a um acontecimento que
há muito não acontecia
neste agrupamento.
Um Clã, proclamando publicamente
as suas regras e
assumindo individualmente por cada
um dos caminheiros a
sua defesa e cumprimento.
Um grupo de quase vinte pessoas com umas capas vermelhas sobre os ombros, causou a
primeira admiração, pois
nunca em público e ainda mais
na Igreja; símbolo menor da
sua “ordem” as capas tinha
sido apresentado em público,
juntamente com o seu “pendão”
símbolo maior, surgiu num
ecrã o texto e as assinaturas
dos elementos que compunham a quarta secção, confirmadas pelos chefes de clã e pelo
chefe do Agrupamento.
Ficou assim assinada e proclamada a CARTA DO CLÃ
18 S.º PEDRO. Após o cerimo-

nial normal da Velada de Armas, realizou-se um cerimonial
que há mais de 30 anos, não
acontecia no Agrupamento, a
“Partida” de cinco Caminheiros.
Apresentaram-se rigorosamente uniformizados, apetrechados com todo o equipamento necessário para a sua última
caminhada. Toda a mística do
caminheiro foi apresentada,
foi-lhes entregue a tenda, o pão,
o fogo (luz) a bíblia (pão para
o espírito) e confirmada a amizade e irmandade de todo o clã,
tudo carregado na mochila,
símbolo do seu desprendimento.
O João Alves, a Rita Borda
d’Água, o Rodrigo Lopes, a Lúcia

Prancha e a Maria Rita Pirralho
apresentaram o
desejo de “partir”, desde os seus
verdes anos que
ao ingressarem
nos Lobitos deram início a uma
“carreira escutista” que depois de
passarem por mais
três secções, os
Exploradores, os
Pioneiros e por fim os Caminheiros.
E “PARTIRAM” Escuteiro
uma vez, Escuteiro para toda a
vida.
AS PROMESSAS
SOLENES
No Domingo 22 de Maio na
Igreja Matriz, efectuaram-se as
cerimónias de investidura, as
“Promessas dos elementos do
Agrupamento 119-Coruche”.
Celebrada a Eucaristia pelo
Padre Elias Serrano, com a
presença de alguns elementos
da J.R. de Évora, de dirigentes
de Mora, de Samora Correia e
do Agrupamento 119 de Coruche, fizeram a sua promessa de

LOBITOS os seguintes elementos: Afonso Garcia, Afonso
Roque, Andreia Leitão, Ana Luísa
Canhão, Beatriz Miranda, Bruna
Salvador, Emanuel Vicente,
Leonardo Lucas, Joana Ferreira,
José Nuno Alves, Maria Leonor Capricho, Pedro Montoia.
Os EXPLORADORES foram: André Galamba, Beatriz
Santos, João Gomes, José
Diogo Ferreira, Laura Tadeia,
Maria Semedo, Maria Arcadi-

nho, Nuno Diniz, Mónica Fernandes, Miguel Macário, João
Carlos Ferreira, Pedro Costa,
Raquel Palma Rita, Sara Jacinto
e Samuel Arcadinho.
Os PIONEIROS que fizeram
a sua promessa foram: André
Cardoso, Cristina Dias, Diogo
Lucas, Joana Rita Oliveira, Luís

Nobre, Margarida Morais, Pedro Diniz e Madalena Simões.
Por último, fizeram a sua
investidura como CAMINHEIROS os noviços; Filipe Morais,
Maria Ana Santos, Filipa Carapau, Bárbara Santos, Ana Margarida, Ana Luísa Alves, Bárbara Montoia, Pedro Amaro,
Ricardo Correia, Miguel Raposo
e Luís Parreira.
Na escadaria da Igreja de
S.º João Baptista, foi tirada a
habitual foto de família com os presentes
elementos do 119 e
os convidados. Em
seguida rumaram à
Quinta de Omnia
onde se efectuou um
almoço partilhado e
durante a tarde procedeu-se a entrega
de diplomas aos elementos que fizeram a promessa neste dia, bem como as
insígnias de competências e
especialidades a quem as tinha
prestado.
Um dia em “GRANDE”.
Moreira da Silva

10

O Jornal de Coruche

Ano 1 - Número 2

•

•

Maio de 2006

A UNIÃO EUROPEIA

As questões Políticas

(parte 1ª)

– Os conflitos-base, latentes, não resolvidos na Europa.
O divórcio entre os centros
de decisão política e opinião
pública.
____
Este é um problema real,
que ocupa o pensamento das
pessoas mais lúcidas, dos nossos dias, e que ocupou a mente
de pessoas esclarecidas da geração dos fundadores, do presente
modelo de união entre os diversos
Povos e Estados da Europa.
Enquanto que em alguns
países se organizaram, e se continuam a organizar, consultas às
respectivas populações, noutros,
como em Portugal, isso não foi
feito. Na minha opinião, mal.
Agora parece que se está a querer
emendar a mão. Veremos se é
realmente verdade. Estas consultas foram levadas a efeito sobre
os temas mais importantes da
construção europeia, tais como
a adesão às comunidades, a
introdução dos pilares políticos
ou da moeda única.
O não ter sido feito, em alguns
países, levou a que, nesses países,
os cidadãos não fossem devidamente informados do que estava
em causa em cada momento.
Não tomaram conhecimento das
opções defendidas pelas diferentes correntes de opinião e das
possíveis alternativas de modelo ou de forma de organizar a

vida comunitária que interessa,
ou deve interessar, a todos.
Nos países em que a discussão – e a informação de que
daí inevitávelmente nasce – foi
feita, os resultados foram variáveis. Assim, quando em 1972
foi levado a efeito o primeiro
alargamento os Governos da
Dinamarca e da Irlanda organizaram um referendo para auscultar a opinião dos respectivos cidadãos, sobre se deviam,
ou não, tomar a decisão de fazer aderir, os respectivos Estados, às Comunidades. Nestes
dois casos, a resposta dos cidadãos foi positiva.
Mas melhor que a decisão
de adesão ter sido ratificada e
apoiada pela maioria das respectivas populações, foi estas
terem ouvido e discutido a questão. Em resultado disto, ficaram melhor informadas e os
Governos dos dois países, (e os
Governos subsequentes), ficaram mais escudados, e fortalecidos, nas suas opções, garantido
que foi o apoio da maioria da
população a essa adesão.
De sinal contrário foi o resultado do referendo levado a efeito
na Noruega. Nem por isso se
pode dizer, na minha opinião,
que este facto constituíu uma
derrota ou uma vitória do processo europeu. Isto se aceita-

mos verdadeiramente a Democracia Política e a Liberdade de
Expressão e de Pensamento das
pessoas. E como reflexão pergunto!... O que teria acontecido
neste país (Noruega) se o Poder
Político tivesse decidido, sózinho,
sem consulta popular, levar por
diante a adesão às Comunidades?
Em qualquer dos processos
as questões foram levantadas,
discutidas, apreciadas. E livremente as populações decidiram.
Uma outra fase crucial foi a
ratificação do Tratado da União
Europeia, que introduziu alterações significativas na natureza da construção europeia, com
a introdução dos pilares políticos e com a consignação do
objectivo de se instituir a união
económica e monetária, com o
propósito anunciado de introdução de uma moeda única.
Este Tratado ficou conhecido pela denominação de Tratado
de Maastricht, nome da localidade Holandesa onde foi assinado.
Mais uma vez se assistiu
em alguns países a uma discussão livre sobre o tema, o que
levou a que, por exemplo, em
França que organizou um referendo para o efeito a vitória do
sim tenha sido por uma escassa
diferença de cerca de 80.000 votos.
Escassa ou não o facto é
que a vitória do sim foi aceite

por todos, democráticamente,
pois tinha sido discutido o problema, tinha sido feito o contraditório e toda a população minímamente ficou informada do
que estava em causa. O resultado foi aceite pelos que votaram
sim e pelos que votaram não,
por isso mesmo. Por ter havido
discussão e informação.
Em Portugal, isto não aconteceu. E não aconteceu, apesar
dos alertas de pessoas tão diferentes como o Dr. Mário Soares,
ou o Dr. Manuel Monteiro, que
se pronunciaram sobre a matéria, pedindo que se discutissem
públicamente os assuntos. Nada
foi feito!
(para mais informação ver o
Projecto de Resolução nº 82/VII do
CDS-PP – Proposta de Referendo
sobre a Revisão do Tratado da União
Europeia – Assembleia da República,
Lisboa 2 de Março de 1998 in Diário
da Assembleia da República, IIª SérieA, nº 36, de 12 de Abril de 1998).

Na altura o Dr. Mário Soares
era o Presidente da República
Portuguesa e o Dr. Manuel Monteiro líder do CDS-PP. O Dr.
Mário Soares é, como se sabe,
da área Socialista, o Dr. Manuel
Monteiro, da área da Direita
Conservadora. Ambos pediram
a discussão pública dos temas
que o novo tratado introduzia.
O Dr. Manuel Monteiro pe-

Dr. Miguel Mattos Chaves *

dia a organização de um referendo para que os portugueses
fossem chamados a pronunciar-se. O Dr. Mário Soares respondeu ser uma boa ideia e
advogou a organização de uma
consulta popular. Apesar disso
não foi o mesmo realizado, por
falta de vontade política do
Governo do Prof. Doutor Cavaco Silva, tendo-se perdido
uma boa oportunidade, também
na minha opinião, de discutir o
problema no nosso país.
Uns claramente favoráveis
à construção de uma Europa
Federal; como por exemplo o
Dr. Soares; outros, como o Dr.
Monteiro, claramente a favor
de uma Europa de Cooperação
Intergovernamental. O Dr. Mário Soares, em várias declarações concedidas às Televisões Portuguesas, afirmou que
a classe política portuguesa
estava a perder uma oportunidade de ouro de comprometer os cidadãos, em geral, com
o processo europeu, com os
evidentes benefícios que daí
poderiam resultar para a causa
europeia e para a própria
democracia portuguesa.
(continua no próximo número)

* Mestre em Estudos Europeus pela
Universidade Católica

I Encontro Saúde e Desporto

Inspirado na grande figura do jornalismo Português de todos os
tempos, Fernando Pessa, que aqui recordamos e singelamente homenageamos, decidimos criar este espaço dedicado ao insólito e a situações desadequadas e ou bizzaras, que passa agora a estar ao dispor
dos nossos leitores. Como não podia deixar de ser, dá pelo nome de
espaço “E Esta Hein!”.
Basta para isso que enviem por email ou via CTT, as imagens ou
situações do nosso Concelho que desejem ver publicadas.

Decorreu no último fim-de-semana de Abril, no Pavilhão
Desportivo Municipal, em Coruche, o I Encontro de Saúde e
Desporto. Esta iniciativa da
Ajocor Social contou com o
apoio da Câmara Municipal e
Centro de Saúde de Coruche,
Corpo de Dadores Benévolos
de Sangue de Coruche e Escola
Superior de Tecnologias da
Saúde de Lisboa.
Neste encontro realizaram-se
rastreios de cardiologia, fisioterapia, ortoprotesia, dietética, aulas de grupo, colheita de sangue,

jogos e cicloturismo. Os objectivos do encontro foram a promoção da saúde e do bemestar, através do fornecimento
de informação relativa à prevenção e ao despiste de doenças e da prática da actividade
física, de modo a melhorar a
qualidade de vida.
Em declarações ao Jornal
de Coruche, Francisco Tomáz,
elemento da Ajocor Social
adiantou que “o balanço é bastante positivo e os objectivos
eram alertar e promover os
cuidados de saúde das pes-

VENDE-SE EM CORUCHE
Começamos por sinalização
com erros de ortografia.
Será que “Excepto” agora passou a “Exepto”. Este sinal está bem
no centro da vila. Veja se o descobre!
Já o outro, representa um perigoso
acto de vandalismo, já que se vê um
sinal de trânsito baleado. Esperemos

que quem disparou contra o sinal,
esteja simplesmente zangado com
o mau estado da estrada onde este
sinal se encontra e que nunca acerte
em ninguém. Esperemos também
que tenha a sua arma legalizada e
que passe a usá-la dentro dos limites da lei.

Apartamento c/ 5 assoalhadas
Sala com Lareira e Sótão
Perto das Finanças, Escolas e
Jardim de Infância
Contactos: 964 035 140 – 962 046 527
ou 243 617 523

soas. Os rastreios foram muito
importantes, pois as pessoas
tomaram a noção do real estado da sua saúde e a actividade
física é um excelente meio de
prevenção de várias doenças”.
Nesta iniciativa participaram largas centenas de pessoas
de todas as idades, sobretudo
nos rastreios da responsabilidade da Escola Superior Tecnologias da Saúde de Lisboa.
Segundo Francisco Tomáz,
“o objectivo da Ajocor Social
é continuar com esta iniciativa
no próximo ano em parceria
com diversas entidades”.
JCL
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Portugal está a fechar!
Coruche, apesar de perto de Lisboa, onde uma digna e funcional
estação de correios, foi encerrada a troco de quê? Para dar
lugar a um edifício exíguo que
não satisfaz as necessidades
dos utentes nem tem a dignidade que uma estação dos CTT
exige. É caso para dizer que passamos de cavalo para burro!
É óbvio, que para combater
a desertificação do interior e
fomentar a indústria, a agricultura, o comércio e os serviços,
para o ressuscitar deste Portugal
profundo, a solução passa pelo
caminho oposto. Passa pelo
Estado Português, que somos
todos nós, através do Governo
que alguns de nós elegemos,
investir no interior!
Modernizando as escolas
existentes, apetrechando técnica e em meios humanos as 11
maternidades que agora quer

xistem estruturas e equipamentos que são de fundamental importância
para a soberania de um povo e
para a manutenção de uma identidade cultural, de um património
comum e de um tecido social
diversificado.
São disto exemplo as escolas,
os correios, centros de saúde,
hospitais e maternidades, vias
de comunicação, locais de culto
religiosos, património, entre outros. Estes, não têm a obrigatoriedade de dar lucro ou ser viáveis em função da análise económica. Porquê? Porque a nossa
pátria não tem preço e ao encerrar
o País, como este governo está a
fazer, vamos ter mais litoralização e mais desertificação do interior. E isto é um círculo vicioso.
Já fecharam a maior parte
das estações dos CTT no interior, veja-se o que se passou em

E

fechar (negando em muitos
casos o direito soberano de um
português nascer em solo lusitano), desenvolvendo as vias
de comunicação, não só estradas, mas essencialmente o comboio (não seria mais lógico e
útil levar o comboio a todo o
pais do que o TGV, com todas
as vantagens ecológicas e económicas de transporte de pessoas e mercadorias), preservar
o património e fomentar a ligação de todos nós à nossa terra e
às nossas raízes.
Do ponto de vista sociológico, o que vamos ter a médio
prazo, são bizarrias de estruturas sociais e de valores completamente modificados por este
insidioso, mas brutal ataque à
nossa identidade e às estruturas
que demoraram séculos a serem
consolidadas pelas nossas gerações passadas e que garantiam

Águias do Sorraia
em último
No distrital da II divisão de futebol, a equipa do
Águias do Sorraia, do Couço, está em último lugar
como 8 pontos, onde o Ferróviários lidera com 67
pontos. Desporto é, isto mesmo, participação e as
Águias merecem o nosso respeito e apoio.

uma segurança cultural e de funcionamento social que agora está
posta em causa.
Talvez venha a seguir o encerramento de todas as Freguesias,
pois estas também não dão lucro? E depois fechamos as Câmaras e criamos Regiões? Assim,
depois fechamos o Governo, que
é de facto a única coisa que não
dá lucro ao País!
Agora que se acabou de comemorar mais um ano após o 25 de
Abril, será que foi esta a Liberdade
que o Povo quis? A Liberdade para
um Governo poder, contra os seus
cidadãos, mutilar um País, destruindo as suas estruturas, a sua
identidade.
Ainda por cima colocando
em causa a competência e o profissionalismo de grupos profissionais, como os médicos no caso
das maternidades, onde ao longo
de anos não criou condições nem

apetrechou devidamente os serviços e agora vem dizer que os
utentes podem estar em perigo.
Afinal de contas esta gente
trabalhou sem todos os meios
possíveis e desempenhou um
excelente trabalho. Não seria lógico apoiar e dar os meios que
faltam, para poderem fazer melhor ainda, do que fechar, encerrar, deslocalizar??
É esta a questão que deixo a
todos. Mas mais de que a minha
opinião, peço a todos é a reflexão.
Olhemos a nossa história secular e com a reflexão necessária
e as maravilhas técnicas e cientificas do nosso tempo, teremos com
toda a certeza melhores respostas
e soluções às dificuldades e
desafios que este Portugal exige.
A Bem de Portugal e das
Nossas Terras!
_____
Abel Matos Santos

Os Corujas Vencem Torneio
de Patinagem Artística
A equipa de patinagem artística dos Corujas - Ginásio Clube de Coruche, participou no passado dia 23 de Abril no torneio de Torres Novas, tendo obtido o
primeiro lugar na categoria de Juvenis, com a seguinte classificação;

Iniciadas
5.º lugar - Laurine Mesquita
8.º lugar - Filipa Oliveira
9.º lugar - Vanessa Tadeia

Juvenis
1.º lugar - Ana Coutinho
3.º lugar - Bárbara Ribeiro
4.º lugar - Ana Isabel Rita
José Manuel Caeiro

CARTOON

LISBOA

CORUCHE

R. das Necessidades, 18-20

Cruzamento de Coruche

Tel. 213 958 304/5

Tel. 243 618 319

Fax 213 958 306

Encerra à Segunda-feira

Tlm. 917 505 313
Encerra ao Domingo

Especialidade
CARNE NA BRASA
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DESPORTO E L AZER

Coruchense aquém, Figueirense bem!

Praticamente no final do
campeonato, o Coruchense
ficou longe dos objectivos
traçados no início da temporada. O objectivo da subida de
divisão começou a dissipar-se
a meio do campeonato, além

de tentar chegar à final da Taça
do Ribatejo e vencer o troféu.
Afastado destes dois objectivos, o Coruchense traçou um
novo rumo que era o 3º lugar
na classificação.
Mas, diversos factores com

Futsal – Fase Final Distrital
Seniores Masculinos

O CAD Coruche, os Patos,
Sp. Tomar e CB Cartaxo são as
equipas que estão a disputar a
Fase Final do Campeonato
Distrital de Futsal. Uma das
quatro equipas, irá representar
o Distrito na 3.ª Divisão Nacional
na próxima temporada. Para já,
e após três jornadas disputadas, o Tomar leva vantagem.
A equipa do CAD Coruche,
nos três jogos disputados somou três derrotas, e está afastada de lutar pela subida de
divisão. Nos dois primeiros jogos no pavilhão desportivo, o
CAD Coruche poderá queixar-se
de si própria, perante os Patos
e a CB Cartaxo, os erros e a desconcentração foram evidentes.
Já no terceiro jogo em Tomar, perante a equipa local, o
CAD Coruche teve fortes razões
para se queixar da arbitragem.
Chegou a estar a vencer por
3–1, mas na ponta final saiu
derrotado, perante um pavilhão
com 800 adeptos afectos à equipa da casa e onde a pressão

sobre os árbitros foi evidente.
No final da partida, era clara a
revolta e a indignação por parte da equipa do CAD Coruche.
Restam agora três jornadas e
onde a equipa da terra irá dignificar o Clube, uma vez que
está longe da subida.
António Alves, treinador
adjunto do CAD Coruche, adiantou que “as três derrotas nesta
fase final não estavam nos planos da equipa. A derrota em
Tomar, deve-se à arbitragem e
a equipa está revoltada e indignada porque os árbitros afastaram a equipa do principal
objectivo que era a subida.
Face a este cenário, vamos enviar uma exposição á Associação de Futebol de Santarém.
Apesar destas três derrotas,
vamos lutar até ao fim para dignificar o Clube e a Vila. Não
tenho qualquer dúvida, o CAD
Coruche é a melhor equipa
desta fase final de Futsal”,
referiu António Alves.

a equipa do Sorraia, arredaram
os pupilos de Luís Sobrinho
desse objectivo. O Coruchense
termina a temporada a lutar

pelo 4º lugar, um
objectivo com
sabor a pouco,
para um conjunto que colocou a
fasquia demasiado elevada e sem
resultados práticos, falhando redondamente os
seus objectivos.
O Figueirense
demonstrou ser
uma equipa, ao
longo desta época, a merecer o respeito dos
seus adversários. Na segunda
vez em que participa neste
campeonato, o U. Figueirense
bateu-se de igual para igual
com os seus adversários, muitos até com outros objectivos e
orçamentos bastante elevados.
A equipa de António Carlos
(Tony), valorizou o concelho e
o espectáculo do futebol,
demonstrando que a boa gestão, a todos os níveis foi fundamental.

João Carlos Louro *
* Jornalista

O U. Figueirense pode
orgulhar-se do bom desempenho na prova, ficando à frente
de clubes com tradição no distrital de futebol e com outras
condições. A equipa do concelho de Coruche termina a época
com o dever cumprido, a meio
da tabela, e a manutenção assegurada entre os maiores do
futebol distrital. O Cartaxo
confirmou ser a melhor equipa
no campeonato e sem surpresa
carimbou a subida à 3ª Divisão
Nacional.

FUTSAL

FUTEBOL – I DISTRITAL

Resultados:
CAD Coruche 2 – 3 Os Patos
CAD Coruche 1 – 2 Cartaxo
Sp. Tomar 1 – 2 CAD Coruche

Classificação:
1.º Cartaxo – 75 pts
4.º Coruhense – 51 pts
7.º Figueirense – 38 pts

Classificação:
1.º Tomar – 9 pts
2.º Patos – 6 pts
3.º Cartaxo – 3 pts
4.º Coruche – 0 pts

Última Jornada
Coruchense – União Santarém
Mação – União Figueirense

Novo Polidesportivo Inaugurado
com Maratona Desportiva

No passado dia 13 de Maio,
realizou-se uma autêntica maratona desportiva, para assinalar a abertura oficial do novo
Polidesportivo de Coruche com
piso sintético. Situado junto ao
Pavilhão Desportivo Municipal, esta infra-estrutura vai
movimentar diariamente dezenas de pessoas na prática desportiva.

No dia de
estreia deste
novo espaço,
realizou-se um
jogo entre as
equipas jovens
do CAD Coruche e do Marinhais, onde a
vitória sorriu à
equipa da casa
por 6-4.
Seguiu-se
uma maratona
de futebol pela noite dentro,
com a participação das equipas
que semanalmente irão utilizar
este espaço desportivo. Realizou-se ainda, um jogo de voleibol, uma vez que o espaço permite a prática desta modalidade.
No dia da inauguração,
Dionísio Mendes, adiantou que
“o novo Polidesportivo abriu a

possibilidade de mais pessoas
praticarem desporto, é um piso
sintético de última geração,
que poderá ser utilizado dentro dos horários previstos e
dentro do calendário habitual.

Tem o apoio dos balneários do
pavilhão desportivo e as
condições para o desporto de
lazer e de competição”, referiu
o edil de Coruche.
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Jornadas de Gastronomia
– vieram a Coruche milhares de visitantes

As Jornadas de Gastronomia de Coruche são um cartão
de visita do concelho, onde ano
após ano, milhares de visitantes se sentam à mesa dos
melhores restaurantes Coruchenses.
A Corrida das Pontes foi
outro atractivo que se juntou à
gastronomia. A prova de atletismo que se realizou pela primeira vez o ano passado,
esteve de volta este ano, no
domingo, dia 7 de Maio.
Às belezas naturais de Coruche e aos deliciosos argumentos gastronómicos, soma-se
ainda a simpatia e hospitalidade das gentes ribatejanas, o
que tudo junto proporcionou
uma receita de sucesso!
O cardápio deste ano contemplou para além das iguarias

habituais, um vasto programa
de animação; na Sexta-feira, 5
de Maio, no Pátio do Museu
Municipal, a Orquestra Típica
Scalabitana e dois coros alentejanos: Os Cardadores da CEP
e as Papoilas do Corvo, deliciaram-nos com uma noite
musical inspirada nos pratos
apresentados nas jornadas de
gastronomia, onde a cozinha
ribatejana se mistura com a
alentejana.
No Sábado, 6 de Maio, na
Praça da Liberdade, houve
uma grande noite de fado, com
Alexandra invocando Amália.
No Domingo, 7 de Maio, no
Parque do Sorraia, realizaram-se as 2ª Corrida da Pontes e 2ª
Corrida das Famílias. Prova de
atletismo abertas a todas a pessoas, num fim-de-semana cheio
de “pecados” gastronómicos.
Ideal para manter a boa forma!
Durante os três dias do certame, houve animação nos restaurantes, com fado e folclore.
Os restaurantes participantes foram: Aliança, Bairro

que Coruche tem em termos
gastronómicos, um conjunto de
restaurantes que serve muito
bem e têm excelente qualidade
quando se trata de servir
refeições”, adiantou o autarca.
Sugestão para continuarem a vir até cá…

Novo, Campino, Choupo,
Farnel, Fonte de Pau, Mira
Rio, Ponte da Coroa, Quinta do

Lago Verde, Rossio e Tasca.
Dionísio Men
des, presidente
da Câmara, disse
que “o balanço
do certame é
bastante positivo, houve boa
aderência por
parte das pessoas aos restaurantes que participaram nas Jornadas. As
pessoas continuam a entender

Uma de muitas e deliciosas
ementas: para entradas, peixinhos da horta ou favas com
chouriço e toucinho, depois
bacalhau à Sorraia e açorda de
sável, segue-se um cabrito à
lavrador ou um coelho frito à
moda de Coruche e, para finalizar, vai uma sobremesa?
Claro que vai, um bolinho de
mel ou umas areias do Sorraia.
Uma mesa farta, como é a
mesa coruchense, só fica
completa com os bons vinhos
das Adegas da Quinta Grande e
Quinta de Santo André.
____
GCI-CMC

Convívio entre Gerações
– no Parque do Sorraia

A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

A Ludoteca Municipal de
Coruche, no âmbito das comemorações pascais e de dinamização da interrupção lectiva dos
mais novos, promoveu um Convívio entre Gerações na Praça de
Água do Parque do Sorraia, no
passado dia 11 de Abril.
A equipa do Cantar de Galo,
apresentou um espectáculo para todos, tendo estado presentes as seguintes instituições do
concelho: Assoc. de Solidariedade Social S. José da Lamarosa,
Assoc. de Solidariedade Social
da Fajarda, Centro Social e Paroquial Nossa Sr.ª da Conceição
da Branca, Assoc. Recreativa e
Cultural Biscainhense, CRIC,
Centro Paroquial do Couço, Cáritas, Vicentinas, Santa Casa da
Misericórdia de Coruche, Conferência Masculina S. João Baptista, Bolsa do Canguru, PIP-

COR, Centro Materno Infantil
do Couço, Lar de São José, Creche e J. I. da Azervadinha e Creche e J.I. da Quinta do Lago.
Este foi o primeiro espectáculo realizado na Praça de
Água do Parque do Sorraia,
tendo a Câmara Municipal de

Coruche oferecido bonés e distribuído águas a todos. Estiveram presentes mais de 200 crianças e 51 idosos, directamente
convidados pela Ludoteca
Municipal de Coruche e muitos mais curiosos que se juntaram à festa.
GCI-CMC

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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ESPAÇO LEGIS

Contratação de Trabalhadores a Termo
– As questões laborais estão na ordem do dia

Dr.ª Marlene Mendes *

* Advogada

Temos assistido nas últimas
semanas através dos órgãos de
comunicação social ao descontentamento que se gerou face à
reforma laboral francesa, não se
sabendo ainda qual o seu alcance
e consequências. Os protestos
têm sido desencadeados, essencialmente por jovens que pretendendo ingressar no mercado
de trabalho, entendem estar
postos em causa os seus direitos, no âmbito da protecção do
emprego.
Está igualmente anunciado
para o nosso concelho de Coruche a criação de novos postos
de trabalho através do investimento de várias empresas.
A reforma laboral francesa,
assim como, estas novas perspectivas de investimento no
concelho de Coruche, dão-nos
o “mote” para falar da reforma
laboral portuguesa, que culminou com a publicação do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto,
em vigor desde 1 de Dezembro
de 2003.
O Código do Trabalho, que
procedeu à revisão e unificação das múltiplas leis que até

então constituíam a legislação
laboral, teve como medida prioritária não só sistematizar, sintetizar e simplificar a legislação
laboral em vigor, tornando-a
mais acessível para todos os seus
destinatários, mas também, promover a adaptabilidade e a flexibilidade da organização do
trabalho, no intuito de aumentar
a competitividade da economia
e das empresas.
Actualmente, o Código do
Trabalho consagra como justificações para a contratação a
termo a existência de:
a) A satisfação de necessidades temporárias da empresa
b) A diminuição do risco
empresarial
c) A politica de emprego
O regime da contratação a
termo para além da obrigatoriedade de forma escrita, contém os respectivos prazos máximos admitidos, prazos esses
que variam consoante o motivo
justificativo invocado.
Assim, o Código do Trabalho,
enumerando quais as necessidades temporárias da empresa, estabelece o prazo máximo
de três anos ou alternativamen-

te duas renovações, consoante
o limite que primeiro se verifique, para efeitos de contratação por tempo determinado com
esta justificação. Sendo que,
cumprido qualquer destes limites, poderá ainda ser celebrado
mais um contrato a termo de
duração não inferior e um ano
nem superior a três anos, conforme o regime estabelecido
no artigo 139º nº 1 e 2 do Código do Trabalho.
Quanto à diminuição do
risco empresarial como justificação do trabalho a termo, o Código refere-se ao lançamento de
uma nova actividade de duração incerta ou ao início de laboração de uma empresa/estabelecimento. Nestes casos o prazo
máximo de duração do vínculo
precário é de dois anos.
Relativamente à politica de
emprego, acima referida, é de
salientar que no âmbito do artigo 129º nº 3 do Código do Trabalho, o carácter temporário do
contrato encontra justificação
numa politica de fomento de
emprego, tentando promover a
admissão de trabalhadores à
procura do primeiro emprego,

Daniela Mercury
em Leiria
A exuberante Daniela
Mercury, vai estar de novo em
Portugal a 14 de Junho, para
mais um concerto. Desta vez
no Estádio Municipal de
Leiria, pelas 22 horas.
Os ingressos estarão à
venda com preços que variam
entre os 15 e os 30 euros.
Para saber mais contacte a
Leirisport para o telefone 244
848 420
Daniela Mercury, nasceu
a 28 de Julho de 1965, em Salvador da Baía. Começou a car-

de trabalhadores desempregados de longa duração ou de trabalhadores em outras situações
análogas previstas em legislação
especial.
Deste modo, para um desempregado de longa duração o
prazo máximo de contratação a
termo certo é de dois anos.
Quanto ao trabalhador à procura
do primeiro emprego, a duração do seu contrato não poderá
exceder, incluindo renovações
dezoito meses (artigo 139º n.º
3 do Código do Trabalho).
Ainda, em relação à contratação de jovens à procura do
primeiro emprego, acresce o
regime da contratação sucessiva
(possibilidade legal de, após o
termo do limite máximo de
renovações admitidas, poder
existir, entre as mesmas partes,
a manutenção do vinculo precário da contratação a termo).
Nestes termos e conforme o
disposto no artigo 132º nº2, admite-se nova contratação, imediata, de trabalhador à procura do
primeiro emprego, agora com
os limites temporais do artigo
139º nº 1 e 2, ou seja, com a
duração máxima de três anos,

incluindo renovações ou o atingir máximo de duas renovações,
consoante o limite que primeiro se verifique, sem prejuízo de
o contrato poder ser objecto de
mais uma renovação desde que
a respectiva duração não seja
inferior a um ano nem superior
a três anos.
Ou seja, estaremos perante
um “alargamento legalmente
admitido” do prazo de contratação a termo de dezoito meses,
permitindo que, o jovem mantenha o seu emprego, até ao limite
máximo de seis anos, embora
com um vínculo precário.
Em suma, a contratação a
termo é uma medida vocacionada para agir em situações de
crise económica, procurando,
através da flexibilização da
mão-de-obra, vencer as maiores resistências empresariais ao
estabelecimento de vínculos
duradouros em conjunturas adversas, e embora do ponto de vista
individual seja encarado de
forma negativa, do ponto de
vista colectivo apresenta-se
como uma medida eficaz para
a contenção do desemprego.
___

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.

reira artística pela dança. O
canto veio mais tarde, por
influência de nomes maiores
da Música Popular Brasileira,
como Elis Regina.
Com a Companhia Clic,
editou dois álbuns, antes de se
lançar na carreira a solo que a
transformou numa das principais embaixadoras da música
brasileira. “Furacão da Baía”
ou “Rainha do Axé” são
alguns dos títulos que os seus
muitos fãs carinhosamente lhe
atribuíram.

Agente das conceituadas marcas de Relógios

OMEGA * TISSOT * ORIENT * CASIO
SWATC * TIMEX E OUTRAS

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

Ecoponto vai à Escola
A Câmara de Coruche, ao
implementar este projecto através da Divisão de Serviços
Urbanos, Água, Saneamento e
Meio Ambiente, quis sensibilizar os alunos, as suas famílias
e restante comunidade para as

questões ambientais e para a
recolha selectiva dos resíduos.
A colocação do primeiro
ecoponto teve lugar no dia 9 de
Maio, no Jardim de Infância do
Couço, onde decorreu uma
pequena actividade de reciclagem de papel, na qual os alunos
tiveram oportunidade de aprender de uma forma fácil e divertida a reciclar papel.

Segundo o vereador da
Autarquia, Francisco Oliveira,
“o projecto consiste na colocação de mini-ecopontos nos
estabelecimentos de ensino,
sendo que a primeira fase do
projecto irá incidir no ensino
pré-escolar abrangendo doze
estabelecimentos no total”,
adiantou.
__
JCL

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
Tlms 962 737 289
969 087 759

Zona Industrial Monte da Barca,
Lote 27 • 2100-051 Coruche
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Festa do Centenário do Clube Artístico
Comercial Coruchense
1906 - 2006
Festejaram-se os 100 Anos desta Sociedade no 1.º de Maio
Decorreu muito animado e em ambiente de
franca amizade e sã camaradagem o lanche convívio oferecido pela direcção do Clube aos seus
associados, para assinalar a passagem do 1º.
Centenário da colectividade, ocorrido no dia 1.º
de Maio.
Com a presença de muitos sócios o convívio,
que teve início pelas 14 horas, prolongou-se
para lá da meia-noite.

Foi assado em porco inteiro no espeto, numa
recriação do javali assado nos tempos medievais, onde não faltou o
assador trajando vestes
de então o que, para
além de ter sido
muito bonito, foi uma
iguaria muito apreciada por todos.
Foi prestada uma
justa homenagem ao
sócio n.º 1 do Clube,
Senhor JORGE EUGÉNIO
DA SILVA, o qual nos honrou com a sua presença, apagando a vela do bolo comemorativo
do 1º. Centenário, tendo-lhe sido oferecida uma
salva de prata, com os seguintes dizeres:
HOMENAGEM DO C.A.C.C.
AO SÓCIO Nº.1
SENHOR JORGE EUGÉNIO DA SILVA

falecidos por quem foi mandada celebrar missa
de sufrágio na Igreja Matriz de Coruche.
Foi uma festa simples, mas com muito calor
humano pelo que aqui deixamos ao C.A.C.C. os
nossos sinceros parabéns e que continue ainda,
por muitos e bons anos, a promover a boa harmonia entre as pessoas, num mundo, infelizmente, cada vez mais conturbado.

Também não foram esquecidos os sócios já

Sociedade Instrução Coruchense
comemora 110 Anos
No dia 22 de Abril, a Sociedade Instrução Coruchense
(SIC), a mais antiga Associação Cultural do Concelho, fundada no dia 9 de Abril de 1896
por Artur Peixoto Ferreira
(Landal) e outros notáveis
Coruchenses, assinalou o 110.º
Aniversário.
A actual direcção da SIC,
presidida pela jovem Catarina
Lopes, elaborou um programa
onde se destacou o concerto
musical no Salão Paroquial
com a actuação da Sociedade
Filarmónica “1.º Dezembro”
do Montijo, Sociedade Filarmónica Veirense do Concelho
de Estremoz e a Sociedade
Instrução Coruchense.
A comemoração do 110.º
Aniversário terminou com um
jantar onde estiveram presentes diversas entidades e os
músicos.
Catarina Lopes, actual presidente da Direcção, adiantou
que “estar à frente da Colectividade não é fácil quando se
assinala o 110.º Aniversário.
Há sempre dificuldades, sobretudo ao nível de espaço, veja-se a nossa actual sede. Ao
nível de músicos, nem sempre
temos a quantidade necessária.
Há vários anos, que a SIC

anda a tentar construir uma
nova sede social, para isso são
necessários apoios de diversas
entidades. Temos estabelecido
contactos com a Câmara Municipal, mas infelizmente ainda
não temos novidades. Actualmente, é muito difícil manter a
actividade da SIC, face à falta
de espaço e às condições que
oferecemos aos músicos na
actual sede.

Catarina Lopes, Presidente da SIC

Temos feito ao longo dos
anos um enorme esforço, e
graças à boa vontade dos
músicos, que fecham os olhos,
face às condições da nossa
humilde sede, tem sido possível
desenvolver a nossa actividade. Temos uma escola de música a funcionar, aos Sábados,

com dois monitores e o maestro que fazem o acompanhamento dos alunos. Para quem
quiser aprender música, basta
dirigir-se à nossa sede, e usufruir gratuitamente das aulas
de música” adiantou Catarina
Lopes.
A Presidente da Direcção
deixou ainda um alerta às Entidades e Empresas do Concelho, “a vida de músico não é
fácil, porque todos nós trabalhamos e depois fazemos um
esforço extra para dar continuidade a este projecto centenário. Nesta altura, precisamos do apoio das entidades e
empresas para tentarmos a
construção da nova sede social, porque a actual sede não
oferece as mínimas condições.
Este é o nosso objectivo principal, se não o conseguirmos
saímos com uma certa frustração”, alertou Catarina Lopes.
Entretanto, na última reunião da Câmara de Coruche, o
executivo decidiu atribuir um
subsídio extraordinário à SIC
no valor de dois mil euros. Esta
verba destina-se a colmatar as
despesas com as comemorações dos 110 anos da colectividade.
JCL

Manuel Alves Santos

Deliberações

Assembleia
Municipal
• Coruche adere aos Municípios
com Centro Histórico
A Assembleia Municipal de
Coruche, reunida a 28 de Abril,
aprovou por unanimidade a

adesão à Associação Portuguesa dos Municípios com
Centro Histórico.

• CDU chumba contas de 2005
A Prestação de Contas referente ao exercício do ano de
2005, foi “chumbada”, com o
voto de qualidade do Presidente da Mesa Fernando Serafim, que dirigiu os trabalhos
face à ausência da Presidente
Fernanda Pinto.

Neste ponto da ordem de
trabalhos registou-se um empate técnico, com 13 votos a
favor, da bancada do PS e 13
votos contra por parte da bancada da CDU, enquanto o PSD
optou pela abstenção.

• Aprovados Orçamento e Plano
para 2006
A primeira Revisão ao
Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2006, foram
aprovadas, com os votos favo-

ráveis da bancada Socialista,
enquanto as bancadas Social
Democrata e Comunista optaram pela abstenção.

• Carta Educativa aprovada
A Carta Educativa do Concelho de Coruche foi aprovada
com os votos favoráveis do

Partido Socialista e da CDU,
tendo o PSD votado contra o
documento.
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ENTREVISTA

O Comandante dos Bombeiros Municipais

Rafael Rodrigues
faz o balanço dos dois anos na corporação,
nesta entrevista ao Jornal de Coruche.
O comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche,
Rafael Rodrigues, nomeado a
1 de Abril de 2004 pelo actual
presidente da Câmara, num
processo que fez “correr muita
tinta”, quebra o silêncio nesta
entrevista ao novo jornal de
Coruche.
___
O Jornal de Coruche: Qual
o balanço de dois anos no
comando dos bombeiros?
Rafael Rodrigues: O balanço é positivo, em termos operacionais e desempenho do corpo
de bombeiros, num esforço de
mudar algumas coisas em termos de conduta operacional.
Hoje em dia, estou satisfeito
com o comportamento do pessoal na resposta ao socorro e
no relacionamento no próprio
corpo de bombeiros.

O J.C.: A reestruturação
interna no Corpo de Bombeiros, não foi tarefa fácil?
R.R.: Sim, mas com o
decorrer dos dias o pessoal foi
sentindo essa necessidade. Até
porque, num esforço do executivo da câmara, foram dadas duas
viaturas, no sentido de modernizar o equipamento. Fazia-nos
falta um pronto-socorro e um
auto tanque de grande capacidade, felizmente a câmara respondeu positivamente. Agora,
o grande problema é a dificuldade nos recursos humanos,
tentamos colmatar a todo o momento, com concursos em aberto
e onde foram colmatadas algumas vagas. Com a nova lei dos
reformados, houve um vazio no
aspecto de comando na parte
dos níveis superiores, categorias superiores, sendo necessário rejuvenescer esta área.

O J.C.: O Corpo de Bombeiros está bem equipado a
nível material, mas actualmente a grande lacuna é o
quadro de pessoal?

têm formação própria e contínua. Admito, que na área dos
recursos humanos têm existido
algumas falhas, mas compreendo as contenções orçamentais da

Há necessidade de admitir mais bombeiros
•
Os incêndios em 2005 subiram 19%
e a área ardida desceu 118%
•
Um novo quartel é uma necessidade
•
Há bombeiros no verão a ganhar
acima do meu ordenado
R.R.: Sim. A prestação de
socorro hoje em dia, não se
compadece com um quadro
amador, mas com um quadro
profissional. Tudo para a segurança estar ao melhor nível e as
pessoas sintam mais conforto e
confiança dos profissionais que

câmara para que haja restrições
no pessoal. Todos nós, temos de
perceber que é necessário rejuvenescer o quadro de pessoal,
sobretudo daqueles que se reformam.
O J.C.: A construção do
novo quartel é uma neces-

sidade, poderá estar num
horizonte de curto prazo?
R.R.: Todos temos consciência, seja o comando, bombeiros
e executivo da câmara que há
necessidade de um novo quartel. Há um enorme esforço,
temos o projecto concluído e
definido o terreno, falta agora
fazer a ponte entre a autarquia
e governo central para a entrada em Programa de Investimentos e Desenvolvimento da
Administração Central (PIDDAC). Lógico que, um novo
quartel não fica barato, sendo
necessária a comparticipação
do governo central, sei que o
presidente da câmara está a desdobrar-se em contactos, e penso
que a médio prazo teremos um
novo quartel.
O J.C.: Que balanço da
época de incêndios em 2005?
R.R.: Temos uma sintonia e

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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colaboração na área da prevenção com a Associação de Bombeiros Florestais. È de realçar,
o número de incêndios no ano
passado subiu 19%, mas a área
ardida desceu 118%. Em termos de área de floresta ardida
registamos 27 hectares e meio
(vinte e sete campos de futebol) e num concelho que tem
1.121 kms quadrados, é uma
área mínima. Mas, no entanto,
temos de registar um acréscimo no número de incêndios,
subiram 20%, tivemos uma
pronta intervenção do pessoal,
sobretudo da primeira intervenção, que esteve disponível no
verão. Queria referir também, o
trabalho da Associação de Produtores Florestais de Coruche,
no sentido da limpeza da floresta, junto dos associados.
O J.C.: Em relação ao
transporte de doentes, confirma uma diminuição neste
serviço, face a outras corporações efectuarem esse serviço no concelho?
R.R.: Temos de ter a noção,
que o Corpo de Bombeiros tem
um número reduzido de pessoal profissional disponível e
temos de ter a noção que o transporte de doentes representa
cerca de 70% da nossa actividade. Sempre que se faz um transporte de doentes, hà um empenhamento de dois bombeiros,
para o transporte a Santarém ou
Lisboa. Com este cenário e face
a estas distâncias, o transporte
de doentes a uma consulta representam cerca de 15% dos nossos serviços. Cada vez que se
fazem fisioterapias, representam cerca de 18% dos serviços,
o que acontece é que estamos a
diminuir a qualidade no primeiro e segundo socorro. Mais
importante é se ocorrer um acidente, poder-mos socorrer os
sinistrados com vida e colocálos com vida num hospital.
Colocar um doente para uma
consulta, não é na minha opinião, considerado um primeiro
ou segundo socorro. O serviço

SUGESTÕES
DE LEITURA

de saúde, é um problema que o
organismo tem de resolver com
a colaboração dos bombeiros.
Este serviço é prestado por outros Corpos de Bombeiros,
porque não temos capacidade
de resposta. Defendo a criação
de uma empresa de transporte de
doentes, para realizar este serviço, porque o serviço não tem
nada a ver com o primeiro e
segundo socorro. Houve um
entendimento com o próprio
Centro de Saúde, em evitar a
requisição de ambulâncias para
o transporte de doentes que não
sejam acamados e houve uma
diminuição dos nossos serviços.
O J.C.: Qual a explicação
para terminar o toque da
sirene, nestes dois anos de
comando nos Bombeiros?
R.R.: Terminou porque não
é necessário alarmar a população e criar alguma ansiedade
na própria população. Com o
toque da sirene compareciam
bombeiros a mais no quartel, e
para quem está a fazer a gestão
de comando, não há necessidade de alarme e há só a necessidade de chamar elementos
necessários para o serviço em
questão. O anterior cenário trazia custos emocionais e monetários, sendo necessário tomar
esta medida. A polémica nasceu, porque as pessoas estavam
habituadas ao toque da sirene,
mas como tudo na vida há uma
evolução e uma opção do comando que felizmente melhorou neste aspecto. Em relação
às mensagens por telemóvel,
para requisitar o serviço dos bombeiros para os serviços urgentes,
devo dizer que não aumentaram os custos monetários.
O J.C.: Em relação ao seu
salário muita “tinta correu”
ao longo de dois anos?
R.R.: Ganho o salário a que
tenho direito como chefe de divisão, e mais um terço da pensão de reserva a que tenho direito.
Nunca estive preocupado com
os vencimentos de ninguém,
acho que as pessoas devem me-
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recer o dinheiro que auferem
ao fim de cada mês, face ao seu
trabalho. Em relação ao meu
ordenado, havia pessoas iludidas e procuraram criar uma
situação de mau estar, fazendo
crer que ganhava mais do estipulado. Ganho abaixo de um
chefe de divisão, porque foi
acordado na altura, só estamos
à espera da decisão superior,
um ordenado ilíquido de mil e
setecentos euros. Na altura do
verão, há bombeiros a ganhar
acima do meu salário, e nem
sequer comento esse facto, acho
que as pessoas merecem o
dinheiro pela competência e
pelo desempenho.
O J.C.: Além de comandante dos Bombeiros, é coordenador do serviço municipal
de protecção civil. O serviço
está preparado para responder
em caso de uma calamidade
no concelho de Coruche?
R.R.: Para um nível de
catástrofe no concelho, e para
uma primeira resposta tinhamos capacidade. Lógico que,
num caso de calamidade teríamos de nos socorrer dos concelhos vizinhos e do próprio
nível distrital, porque só assim,
tinha-mos condições de responder ao que tecnicamente se chama uma catástrofe. Por exemplo, num cenário de tremor de
terra e olhando o que se passa
no Centro Histórico da Vila,
falta de civismo dos condutores em relação ao estacionamento, admito que teríamos dificuldades na prestação de socorro.
Mas, temos de admitir que o
maior número da população não
vive no Centro Histórico. Em
relação às pontes, oferecem
condições aos condutores, não
podemos é esquecer, que sete
pontes são um grande estrangulamento, seja na área do socorro, industrial ou comercial. Em
relação aos pontões no concelho, os mesmos estão localizados pelos serviços.
Entrevista de
João Carlos Louro

Restaurante
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Ribeiro e Castro Re-eleito
Líder do CDS-PP

Decorreu nos dias 6 e 7 de
Maio de 2006, na ExpoSalão
da Batalha, o XXI Congresso
do CDS-PP.
Em causa estava a clarificação da liderança do partido,
posta em causa por alguns militantes. José Ribeiro e Castro
foi re-eleito presidente do

CDS-PP com expressiva maioria.
Em foco esteve a oposição
clara a este Presidente, do grupo parlamentar afecto a Paulo
Portas, que saiu perdedora do
congresso, reforçando a liderança de Ribeiro e Castro e da
sua moção.

20 Anos
1986-2006

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao abrigo do Artigo 21 dos Estatutos de “Os
Corujas – Ginásio Clube de Coruche”, convoco
a Assembleia Geral Ordinária para reunir no
dia 28 de Junho de 2006, pelas 20h30m na sede
deste Clube, nas traseiras do Pavilhão Desportivo Municipal, em Coruche, com a seguinte
ordem de trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
1 - Apreciação e votação do Relatório e Contas
da Direcção, do parecer do Conselho Fiscal
relativos ao ano transacto, e do orçamento
para o próximo ano.
2 - Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio
2006/2007 e 2007/2008.

ESPECIALIDADES
• Arroz de Marisco
• Lombinhos c/ Camarão
• Carnes de Porco Preto
• Açorda de Marisco
• Massinha de Cherne
• Sopa de Peixe

Peixe fresco todos os dias!
Telef. 243 679 313

(Encerra ao Sábado)

Rua 5 de Outubro, 23 – 2100-127 Coruche

3 - Informações aos Sócios, se solicitadas.
De acordo com o disposto no Artigo 24.1 dos
Estatutos, se à hora marcada para início da
Assembleia não houver quorum, esta reunirá
30 minutos depois com qualquer número de
presenças.
Coruche, 30 de Maio de 2006.
Manuel Alves dos Santos
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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Nasceu em Coruche a
Confraria Gastronómica
do Touro Bravo
Foi em 2003 que nasceu o
festival de tasquinhas Sabores
do Toiro Bravo, que se tornou
num sucesso gastronómico de
expressão nacional. Se Coruche
já se afirmava antes como uma
das terras mais aficcionadas do
país, desde de 2003 que se começou a afirmar também, como a
capital da carne de touro bravo.
A constituição da Confraria
Gastronómica do
Touro Bravo é
mais um passo
que se dá em direcção aos objectivos traçados,
aquando do arranque dos Sabores do Touro Bravo, “quando pensamos no festival
de tasquinhas na praça de
touros, não nos limitamos a
querer promover apenas e só
mais um festival de comes e
bebes, tínhamos já em mente a
afirmação da carne de touro
bravo e consequentemente de
Coruche” explica Dionísio
Mendes presidente da autarquia.
A assinatura da escritura
que oficializou a Confraria foi
celebrada na Sexta-feira, dia 5
de Maio, pelas 15 horas no Cartório Notarial de Coruche e teve
as seguintes individualidades
como Confrades fundadores:
Dr. Dionísio Mendes
Arq. Luís Marques
Dr.ª Isabel Amado
David Leandro
Arq. Manuel Couceiro
Francisco Tomás
Dr. Domingos da Costa Xavier
Amílcar Malhó
Dr. Armando Fernandes
Dr.ª Sofia Sousa
A novel associação, com
sede na Biblioteca Municipal
de Coruche, integra um conjunto de apreciadores da carne
brava, embora nem todos, verdadeiros aficionados das lides
tauromáquicas. Aliás, como
referiu na ocasião um dos fundadores “alguns apreciam-no
no redondel, mas todos comungamos do apreço por ele, no
redondo do prato”.

Constituem objectivos desta
confraria a investigação, defesa,
promoção e consumo da carne
da raça do Touro Bravo através
de iniciativas próprias, ou em
conjunto com outras associações nacionais e internacionais,
nomeadamente de Espanha.
De entre as iniciativas a
levar a cabo por esta confraria
destaca-se a promoção e apoio
à realização de eventos gastronómicos
que incluam a carne de touro bravo,
bem como, a realização de concursos
cuja finalidade seja
a promoção e divulgação do consumo da carne de
Touro Bravo, designadamente a eleição do cozinheiro, do talho e do restaurante que em cada ano mais
tenham contribuído para a
divulgação deste produto.
Constituem igualmente objectivos da Confraria, a promoção
da investigação do património
gastronómico nos seus múltiplos aspectos, nomeadamente,
receituário, arte, técnica da
confecção da carne de touro
bravo e investigação histórica.
Os fundadores da Confraria
Gastronómica do Touro Bravo
vão agora preparar o acto eleitoral que designará os primeiros órgão sociais e começaram
já a efectuar convites à inclusão de novos confrades que
poderão ser pessoas singulares
e colectivas que desenvolvam
directa ou indirectamente actividades relacionadas com o
Touro Bravo. Poderão ser também Confrades as pessoas singulares e colectivas que desenvolvam ou venham a desenvolver actividades consideradas
de interesse para a Confraria.
A Confraria Gastronómica
do Touro Bravo conta, desde o
início do processo de constituição, com o apoio da Câmara
Municipal de Coruche, prevendo
a apresentação a outros organismos locais e nacionais, imediatamente após a eleição dos
corpos sociais.
GI-CMC

www.radiosorraia.com
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EP não arranja troço da EN 251,
Quinta Grande - Arriça
População da Malhada
Alta, sente-se excluída e revoltada, pelas Estradas de Portugal não terem incluído na
empreitada o troço da EN 251,
entre a Quinta Grande e a
Arriça.
__
Na 1ª edição do Jornal de
Coruche, mereceu destaque a
degradação do piso da EN 251
(Quinta Grande – Canha) num
troço de 17 Kms. Desta vez, a
população da Malhada Alta
recolheu mais de 200 assinaturas através de abaixo-assinado,
onde exige por parte das Estradas de Portugal (EP) a reparação da EN 251 no troço Quinta
Grande – Arriça.
Há cerca de uma dezena de
anos que a população da Malhada Alta, freguesia e concelho
de Coruche, esperam pacientemente pela reparação da EN
251, no troço entre o cruzamento da Quinta Grande-Arriça, numa distância de 17 Kms.
Esta via dá ligação para
uma parte do Alto Alentejo e
Baixo Alentejo, mais propriamente ao Porto de Setúbal,
muito utilizado por veículos
pesados e única via que a população tem para se deslocar para

Câmara quer
atrair mais
investimento

outras localidades, nomeadamente para a sede do concelho.
A circulação nesta estrada é
feita de forma deficiente e com
graves riscos para as pessoas e
viaturas. A EN 251 vai ser reparada entre o cruzamento do
Monte da Barca e o limite do
concelho de Coruche em direcção a Mora, ficando o troço
que apresenta as maiores carências fora desta reparação por
falta de verba por parte das EP.
No abaixo assinado, a população da Malhada Alta adianta
que, “sente-se excluída e por
isso revoltada com as Estradas
de Portugal por não incluir na
empreitada o troço entre a
Quinta Grande–Arriça”. Segundo a população, depois de tantos anos de espera, sente-se

marginalizada por mais uma
vez esta via não ser reparada e
não sabe quanto mais tempo
terá de esperar para ter uma
estrada com condições aceitáveis de circulação.
A população apela a quem
de direito, para que esta injustiça possa ser reparada para
que possa sentir o bem-estar
rodoviário, a exemplo de outras
localidades.
Entretanto, na Assembleia
Municipal de Coruche, realizada
a 28 de Abril, os eleitos tomaram conhecimento do abaixo
assinado da população da
Malhada Alta e manifestaram a
sua total solidariedade para
com os seus subscritores, pela
justeza das suas pretensões.
JCL

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Contactos:
Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

Vendas e Serviços Técnicos

O Presidente da CMC,
Dionísio Mendes, revelou que
a autarquia está a negociar a
aquisição de um terreno com
cerca de 45 hectares, para a
ampliação da zona industrial,
para atrair a fixação de mais
empresas e negócios no concelho de Coruche.
Isto deve-se ao facto de
Coruche ficar cada vez mais
“próxima” de Lisboa, devido
à nova ponte entre Benavente
e o Carregado, o que propicia
a deslocalização empresas
para esta zona.
Dionísio Mendes, conta
levar já em Junho esta proposta à sessão de Câmara.

• P r o n t o S o c o r r o (24 horas)

Chapas e Pintura
• B a t e -C

Tlm.: 919 351 188
Tlm.: 939 351 188

Oficina e Escritório: Estrada da Estação – 2100-107 Coruche

Tel. 243 617 245 – Fax 243 660 322
ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943
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OPINIÕES

Vamos nascer para Espanha
– políticos iberistas e maternidades
Até 30 de Junho, o Governo
pretende encerrar os blocos de
partos das maternidades do
Hospital Santa Maria Maior,
em Barcelos, do Hospital de
Santa Luzia, em Elvas, do
Hospital Distrital de Lamego,
do Hospital de São Miguel, em
Oliveira de Azeméis, e do
Hospital Conde de São Bento,
em Santo Tirso.
Chaves é outra das unidades que o PS quer encerrar.
Até 31 de Dezembro, espera-se a concentração dos partos
realizados do Hospital de São
Gonçalo (Amarante) na unidade Padre Américo (Vale do
Sousa).
Os partos do Hospital da
Figueira da Foz terão que passar para três unidades na região
de Coimbra: Hospitais Universitários de Coimbra, Centro
Hospitalar de Coimbra e Hospital de Santo André, em Leiria.
Bragança e Mirandela,
que integram o Centro Hospitalar do Nordeste Transmon-

tano, ficarão concentrados num
único local, que será definido
pelo conselho de administração deste centro hospitalar, até
31 de Dezembro.
No caso dos partos realizados nas unidades da Guarda,
Covilhã e Castelo Branco, o
ministério determinou a concentração por proposta do Conselho de Administração numa
destas três unidades que irão
integrar o futuro Centro Hospitalar da Beira Interior.
Em Elvas, as decisões foram de encerrar uma maternidade mantida por uma Fundação privada com a qual o estado
tem responsabilidades contratuais e de, assim, empurrar as
mães elvenses não só para
Évora ou Portalegre ou, atingindo foros de escândalo e
atentado ao direito da nacionalidade, para a maternidade do
Hospital Infanta Cristina, em
Badajoz, através de um protocolo que José Sócrates já tinha
assinado quando ainda afirmava

RESTAURANTE

nada estar definitivamente decidido a esse respeito.
Isto, talvez numa sintonia
macabra com as declarações
primárias, mas não menos insultuosas para a identidade dos
martirizados portuguezes, de
um seu Ministro, Mário Lino,
que em Espanha afirmava o
seu Iberismo, em termos tão
infantis como;
“Soy un iberista confeso.
Tenemos una história comum
y una lengua común. Hay
unidad histórica y cultural. Es
una realidad que persigue
tanto el govierno español
como el português”
Assim mesmo! Sem tirar nem
pôr, “uma língua comum!” E
que a união ibérica “é uma
realidade que o governo português tenta atingir”.
Não somos nós a dizê-lo.
Não somos nós a inventá-lo. É
um ministro deste governo a
afirmá-lo. E em visita a Espanha.
António Correia de Campos, o
colega de governo deste senhor,
e José Sócrates,
o chefe de ambos, parece querer na saúde o
que este senhor
quer na língua.
Mas, menos
desastrado,
lembra um facto que é, aliás,
verdadeiro:
– que o PSD
começou, “e
bem” segundo
ele, na década

PONTE DA COROA
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

de 90 a concentração de blocos
de parto, medida que agora
contesta.
– “O PSD encerrou, na
década de 90 e com muita coragem, 150 maternidades, o que
se traduziu em elevados ganhos em saúde”, disse.
E nós portugueses, que pensamos haver diferenças, quando
entregamos o poder a uns e a outros, somos obrigados a reconhecer aqui a verdade do que diz.
Seja como for, na origem de
todas estas decisões, estaria o
reduzido número de partos por
ano e a falta de técnicos especializados, nomeadamente anestesistas, enfermeiros e médicos
obstetras.
Mas as 11 maternidades
que o governo quer fechar
agora não são as que apresentam maiores índices de mortalidade dos recém nascidos.
Segundo um estudo da Escola
Nacional de Saúde Pública realizado para o período de 2000 a
2004, nos 50 Hospitais portugueses que têm blocos de partos, no topo daqueles onde há
maior mortalidade está o Hospital de S. João do Porto e o de
São Marcos, em Braga, para
onde o Ministro da Saúde quer
encaminhar as parturientes de
Barcelos.
Como se não bastasse, e para
que não tivéssemos que ser nós a
encontrar milhares de razões para
duvidar destes decisores, a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Maria Augusta de Sousa, denunciou o facto de que a

João Alarcão Carvalho Branco *

Maternidade Alfredo da Costa tem apenas 3 enfermeiros
especialistas de dia e 2 à noite,
seis vezes menos do que os 12
exigidos pela Organização
Mundial de Saúde.
Segundo a Bastonária, estariam nas mesmas condições,
entre outros, os Hospitais de
Braga ou o de São Francisco
Xavier, em Lisboa.
Ora atendendo a que um dos
critérios mais constantemente
invocados pelo ministro para
fechar as maternidades na província é o de que não respeitam
as condições exigíveis pela Organização Mundial de Saúde,
pondo, segundo ele, as parturientes em risco, impõe-se perguntar:
Em que ficamos então?
Umas fecham e outras não?
Ou há filhos e enteados?
E não venham dizer-nos
que isto é demagogia.
Porque o que agora temos
assistido é virem estes políticos,
uns atrás dos outros, e com o
maior despudor, dizer que fecham a maternidade de Elvas e
mandam as mães elvenses ter
filhos a Badajoz, porque as ricas
já lá iam e assim passam a ir
também as pobres.
Isto sim, é a mais desbragada das demagogias. E a
mais primitiva e desinteligente maneira de brincar
com os portugueses.
____
* Historiador e
Director do Jornal de Mondim
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Santarém e Dambovita estreitam relações
Santarém e Dambovita, na
Roménia, iniciaram processo
de geminação. O Governador
Civil de Santarém, Paulo Fonseca e responsáveis políticos
romenos, acompanhados de
membros do Conselho Estratégico Regional (CER), trocaram informações sobre as características de cada região e
anunciou-se formalmente o
convite para uma visita àquele
país da Europa de Leste.
Fomentar os laços entre os
dois países foi o desejo manifestado pelo Governador Civil
de Santarém e reiterado pelo
Governador de Dambovita,
Gheorghe Ana, para quem exis-

tem muitas semelhanças entre
as duas regiões.
O Governador Civil de
Santarém, aceitou o convite
efectuado pelo seu congénere
para conhecer in loco a realidade romena, convite extensível aos membros do CER.
O Governador de Dambovita
espera uma troca de investimentos e está preparada para

integrar a União Europeia.
O custo da energia eléctrica
em Portugal, a produção vitivinícola ribatejana e as produções agrícolas dominantes
foram alguns dos temas abordados. A comitiva romena fez
ainda questão de salientar que
Dambovita é a região-natal do
verdadeiro Conde Drácula.

IPJ lança Guia do Associativismo Juvenil

Foi lançado no passado dia
19 de Maio, no Governo Civil
de Santarém, o Guia do Associativismo Juvenil do Distrito

de Santarém, onde
se incluem associações de Coruche.
Elaborado
pela
Delegação
Regional do Instituto
Português da Juventude (IPJ) e
pela Federação das
Associações Juvenis do Distrito de
Santarém (Fajudis), a compilação pretende dar a conhecer
as associações e as suas actividades, bem como atrair mais

jovens a aderirem a este tipo de
colectividades.
No lançamento da obra,
esteve o Governador Civil de
Santarém, Paulo Fonseca, o
Delegado Regional do IPJ,
Hugo Cristóvão, e Jorge Claro,
Presidente da Fajudis
O Guia do Associativismo
Juvenil é composto por 76 páginas, onde se caracterizam todas
as associações juvenis do distrito de Santarém e se explicam
alguns dos programas do IPJ.
GI-GCS

Sensibilização Escolar
Preparando a Época Balnear
2006, numa estratégia de prevenção a BÚZIOS- Associação
de Nadadores Salvadores de
Coruche, encontra-se a realizar
um projecto integrado de sensibilização aquática com os
alunos e professores do agru-

pamento Educor, abrangendo
exclusivamente as escolas do
1.º ciclo: Coruche 1, Lamarosa,
Vale Mansos, Azervadinha,
Gaspar Alves, Branca, Coruche
2, Rebocho, Erra, Olheiros e
Valverde. O presente projecto
vai abranger 275 alunos e 17

professores, até ao próximo dia
16 de Junho de 2006.
Os objectivos são os de sensibilizar os Alunos e professores para as regras de segurança
aquática e dar formação aos
professores sobre Suporte
Básico de Vida.

CMC Renova acordo com a Búzios
A Autarquia de Coruche aprovou, por unanimidade, a prestação de serviços de vigilância aos
planos de água das Piscinas Municipais, através
da renovação do protocolo com a Búzios –
Associação de Nadadores Salvadores de Coruche,
no valor de € 2.965.
> continuação da última página

Escolas fecham no Concelho de Coruche
Para Dionísio Mendes, presidente da autarquia, “A câmara
limita-se a dar parecer e não
tem poder de decisão. Estas
escolas com o critério que o
Ministério da Educação definiu,
com cinco ou menos alunos, não
têm viabilidade no futuro e
sabemos que não se perspectiva
o aumento da população escolar nestas localidades. A deslocação das crianças, o que isso

significa para elas próprias e os
encargos acrescidos que as
câmaras passam a ter com essa
deslocação, são preocupações
de todos. Temos de reivindicar
ao governo medidas que melhorem a situação do ensino no
concelho. As câmaras têm que
ser compensadas das despesas
acrescidas que têm com transportes escolares, referiu o edil.
Na última Assembleia Muni-

cipal de Coruche, a Carta Educativa do Concelho foi aprovada com os votos a favor dos
vogais do PS e CDU, tendo os
vogais do PSD optado pelo
voto contra o documento.
Como curiosidade, a carta
educativa foi discutida durante
três anos e só no dia 28 de
Abril foi aprovado por maioria
na Assembleia Municipal.
JCL

Apoio de Socorrismo
aos Peregrinos de Fátima
A Búzios – Associação de
Nadadores Salvadores de Coruche, realizou de 29 de Abril a
11 de Maio, no percurso entre
Coruche e Almeirim, apoio de
socorrismo aos peregrinos de
Fátima. Este apoio de carácter
voluntário e humanitário teve
dois objectivos fundamentais;
a prevenção, através da distribuição de águas e de um folheto informativo e a resposta
às situações de socorrismo,
através da realização de massagens, tratamento de bolhas,
alergias e inflamações.
O apoio foi prestado pela
viatura Búzios, no respectivo
traçado, e nos dias de passagens dos grandes grupos de
peregrinos foi montado um
ponto fixo na Raposa, através
de uma tenda de campanha.
Aos grandes grupos, que fizeram a caminhada em etapas
consecutivas, foi prestado
apoio nos locais de pernoita,

através de equipas móveis de
voluntários da Búzios.
Num esforço humanitário
que envolveu, em 2005, apoio
a mais de 400 peregrinos em 7
dias de auxilio, distribuição de
300 garrafas de água, mais de
1000 luvas usadas, 8 apoios
em pernoitas, mais de 2.000
km percorridos pela viatura
Búzios e mais de 30 voluntários, teve certamente este ano
um papel indispensável na
ajuda aos peregrinos.
JCL

Resultados da Escola de
Natação BÚZIOS

Na Natação, no fim de semana de 20 e 21 de Maio, a equipa
da ENB participou numa prova
nas piscinas municipais de
Santarém e no Torneio Regional do Nadador Completo,
com 4 atletas. Todos se estrearam nestas provas e com bons
resultados.
Classificação Geral: João
Pedro Pereira - 5.º (Infantis);
Patrícia Vicente - 9.º (Juvenis);
João António Silva - 19.º (Juvenis); Adriana Lopes - 19.º
(Infantis). Em Cadetes, a ENB
participou com 5 atletas, tendo
tido uma excelente performance, com um 1.º lugar de
João Carlos Pereira, com uma
vantagem de 100 pontos relativamente ao segundo. Os outros
atletas a participar foram Diogo
Balsa, Filipe Dias, Francisco
Silva e Mário Amorim.
Nota: 2 atletas foram convocados para a Selecção
Distrital, João Carlos Pereira e

Filipe Dias, representando a
nossa Associação Distrital de
Natação em Sines.
No Triatlo, a Búzios participou pela primeira vez, em
Tomar, com 8 atletas, conseguindo resultados muito idênticos aos atletas de topo, havendo
até um atleta, João Pedro
Pereira, que ganhou esta etapa
no escalão de Juvenis.
Na Natação Sincronizada,
a nossa equipa teve uma demonstração conjunta com a Aldesp
em Coruche, sendo notada a
muita participação de público.
No próximo dia 28 em
Almeirim a nossa equipa irá
apresentar os seus esquemas a
Almeirim.
No Pólo Aquático, esta
modalidade não está muito
implementada no nosso distrito
e as competições são esporádicas, mas irão ter um jogo
particular em Coruche com o
CLAC em data a definir.
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Distrito de Santarém

– já tem Dispositivo de Combate a Incêndios
No passado domingo, dia
30 de Abril de 2006, foi apresentado pelo Ministro da
Administração Interna Dr. António Costa, o dispositivo de
combate a incêndios florestais
para o distrito de Santarém,
numa cerimónia em que apelou
ao civismo de todos para a
colaboração, principalmente na
limpeza da floresta. O Governador Civil de Santarém, Dr. Paulo
Fonseca, falou ainda da constituição de Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF) no distrito.
Paulo Fonseca classificou o
plano operacional apresentado
como “mais moderno, mais eficaz e mais apelativo”, o que
poderá contribuir para a resolução das dificuldades estruturais, nomeadamente ao nível
da propriedade, da organização
e das mentalidades. Quanto à
propriedade e à organização, o
Governador Civil apelou à
adesão das ZIF’s, alertando para
a morosidade dos efeitos sendo
por isso “fundamental acelerar
as mentalidades”.
Segundo António Costa, “o
processo de aquisição de mei-

ciente, uma vez que importa
igualmente evitar os comportamentos de risco, como a negligência e a incúria, responsáveis
por uma larga percentagem das
ocorrências registadas. Por
isso, foi feito um apelo a todos
ao nível da “colaboração para
uma floresta mais resistente ao
incêndio”. Criticou ainda a má
utilização dos foguetes em zonas florestais, dizendo que os
“utilizados fora de época são
um perigo real que tem que ser
erradicado”.
os aéreos, realizado por concursos plurianuais com vista a
uma redução das despesas, au-

mentou a sua capacidade de
transporte e de descarga em
43%”. O Ministro defendeu a
utilização destes meios apenas
para incêndios nascentes, já
que “quando temos um incêndio muito grande e já descontrolado, a descarga de água de
meios aéreos é o mesmo que
uma gota de água sobre uma
lareira”, afirmando que o objectivo passa por assegurar a eficácia do combate nos primeiros 15 minutos em cerca de
90% dos fogos.
Para António Costa, a limpeza
da floresta não é medida sufi-

O Comandante Distrital de
Operações de Socorro, Joaquim Chambel, explicou que,

durante a fase Charlie (Julho a
Setembro), o dispositivo de
Santarém contará com a intervenção de 428 elementos dos
vários corpos de bombeiros,
apoiados por quatro meios aéreos, estacionados em Ferreira
do Zêzere, Pernes e Sardoal. A
tarefa da vigilância e detecção
inclui ainda a participação de
33 equipas da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza, das associações de Produtores Florestais e dos Sapadores Florestais, num total de
146 homens.
Sob o lema “Portugal sem
fogos depende de todos”, a cerimónia incluiu a entrega às
várias entidades do distintivo
que as identifica como integrantes do dispositivo nacional
de combate aos incêndios florestais de 2006. A deslocação
de António Costa a Santarém e
a apresentação do plano operacional estão integradas num
périplo que o Ministro da
Administração Interna realizou
por todo o país.
____
RPC – GCS
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Cartão Sénior Municipal

A Câmara Municipal
tem ao dispor dos munícipes com idade igual ou
superior a 65 anos, à data
de 20-2-2006 e residência com carácter de permanência no Concelho de
Coruche, o Cartão Sénior
Municipal que traz vantagens ao seu possuidor.
O Cartão Sénior Municipal pretende fomentar a
inserção social dos idosos,
promovendo o seu desenvolvimento social, assente
no princípio da discriminação positiva.
Entre os benefícios

do Cartão destacam-se
descontos nas tarifas de
água para uso doméstico,
nas tarifas de saneamento
e recolha de resíduos
sólidos, a isenção total
de taxas para frequência
das piscinas municipais e
os descontos percentuais
nas compras efectuadas
nos estabelecimentos comerciais aderentes.
Poderá apresentar a
sua candidatura ao Cartão Sénior nos seguintes
locais; Serviço de Acção
Social da Câmara Municipal, sito na Rua de São
Francisco, em Coruche,
Delegação da Câmara
Municipal na Vila do
Couço, Juntas de Freguesia do Biscainho, Branca,
Erra, Fajarda, São José
da Lamarosa e Santana
do Mato.
A candidatura deverá

ser feita através de ficha
de inscrição, acompanhada
dos seguintes documentos: cópia do B.I., do cartão de contribuinte e de
eleitor, duas fotografias
tipo passe, declaração da
Junta de Freguesia comprovativa da residência
na área da freguesia,
declaração da Junta de
Freguesia comprovativa
da composição do agregado familiar, documentos comprovativos do vencimento ou da pensão
mensal de cada elemento
do agregado familiar, ou
declaração do IRS do
ano anterior, cópia do
recibo de renda de casa,
água e electricidade relativos ao mês anterior ao
pedido do cartão e documentos comprovativos de
despesas com a saúde.

PCP Comemorou Aniversário
no Couço e em Coruche

O Partido Comunista
Português, no âmbito das
comemorações dos seus
85 anos, realizou no pas-

sado dia 24 de Abril em
Coruche, no Auditório
do Museu Municipal, um
debate subordinado ao
tema debate “PCP – 85
anos de história com futuro”, que teve a participação de José Casanova,
membro da Comissão

Política do Comité Central do PCP e director do
jornal Avante. No dia
seguinte teve lugar na
vila do Couço, um almoço convívio, com Jorge
Pires, da Comissão Política do Comité Central
do PCP.

Festas de Santo António
9, 10 e 11 de Junho de 2006
no Parque Merendas – Fajarda

Venha e Divirta-se Connosco!
Fogo de artifício; Procissões; Concertos Musicais; Animação
Infantil; Festival de Folclore; Vacadas; Jogos Tradicionais;
Expositores; Sevilhanas; Variedades com artistas da Rádio e TV.
Organização: Comissão de Festas de Santo António
Apoios: Câmara Municipal de Coruche e Junta de Freguesia de Fajarda

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres
• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos
Serviço 24 horas

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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)

Edil das Caldas quer
nova CCDR
Fernando Costa, presidente da Câmara das
Caldas da Rainha, quer a
criação de uma Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR), englobando
parte do distrito de Leiria
e as regiões do Oeste e
Vale do Tejo.
Segundo Fernando Costa, esta região devia ser
constituída pelos conce-

lhos da Batalha, Leiria,
Porto de Mós, Marinha
Grande e Pombal, somando
o Médio Tejo e a Lezíria
do Tejo, que inclui 33 concelhos; Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça,
Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, Bombarral, Cadaval, Caldas
da Rainha, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coru-

Serviço Permanente
Chamadas a Qualquer Hora

che, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã,
Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Ourém, Peniche,
Rio Maior, Salvaterra de
Magos, Santarém, Sardoal, Sobral de Monte
Agraço, Tomar, Torres
Novas, Torres Vedras e
Vila Nova da Barquinha.

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

Telefone: 243 610 180
Telemóveis: 935 543 141
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

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

Quiosque do Parque do Sorraia
abriu a concurso para exploração
As pessoas ou entidades que estejam interessadas na exploração do
quiosque do Parque do
Sorraia, em Coruche, deverão apresentar as suas
propostas até às 16 horas
do dia 2 de Junho de
2006, nos serviços da

Câmara Municipal de
Coruche, onde poderão
obter mais informações.
O concurso para a
exploração do quiosque
é público e realiza-se no
dia 5 de Junho, pelas dez
horas, nos paços do concelho.

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
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2cv passaram por Coruche

As bonitas zonas rurais e florestais do concelho de Coruche, foram
palco de visita dos célebres Citroen dois cavalos.
O Raid 2cv Portugal

POESIA

Autêntico passou por
Coruche no passado dia
25 de Abril, chegando à
capital do Sorraia por
volta das cinco da tarde,
percorrendo as ruas da

vila e depois estacionando no Parque do Sorraia.
No dia seguinte, o
Raid arrancou para a
próxima paragem, que foi
a Sertã.
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Bombeiros Atribuem Louvor
a Manuel Maria Rodrigues
O segundo comandante dos BMC – Bombeiros Municipais de
Coruche, Manuel Maria
Rodrigues, reformou-se
no passado dia de 2 de
Maio, tendo a Câmara de
Coruche, por proposta do
seu comandante dos
BMC, Rafael Rodrigues,
decidido atribuir um louvor público, através da
imposição das insígnias,
durante a guarda de
honra realizada por oca-

sião das comemorações
do 25 de Abril.
A proposta foi aprovada por unanimidade
em reunião de Câmara,
tendo sido justificada pela
“competência, qualidades
pessoais, dedicação e
profissionalismo à corporação, tendo sido reconhecido o desempenho de
funções com espírito de
missão, merecido mérito,
transmitindo confiança e
tranquilidade ao longo

de mais de dez anos na
estrutura do comando
Além da sua disponibilidade sempre demonstrada
durante a época de combate aos fogos florestais”

Autarquia atribui Subsídio

Tom de Maio

Tom de planícies a perder de vista
já douradas pelo sol,
quase a cheirar a pão,
salpicadas de papoilas vermelhas
de pétalas ao vento ou em botão.
Tom de matagais e jardins em flor,
onde abelhas na azáfama de produzir,
vão e vêm no fabrico da doçura
que nos delícia e nos dá cura.
Tom de tapetes matizados de flores
que inebriam o nosso olhar
e, quando em mãos decoradoras,
são bálsamo para os doentes,
encanto e adorno do nosso lar.
Tom do chilrear das aves

•

que, na sua liberdade e seu fulgor
lá vão de bico cheio construindo
os seus bercinhos de amor.
Tom de interioridade e de mais fé
a caminho dos pés da Virgem Mãe.
Uns talvez por graças alcançadas.
Outros no rogo do comutar da aflição.
Tão só, tantas vezes, só louvor e gratidão.
Maio é tom de festejar a vida
que aparece em qualquer lado exuberante.
Como tantos também eu nele entrei.
A Deus eu quero muito agradecer
este dom tão belo e tão sublime,
que é o de vir ao mundo - Nascer

ao Centro Social do Pessoal da CMC
No passado dia 3 de
Maio, na reunião de Câmara, o vereador da
CDU Rodrigo Catarino,
propôs que se atribuísse
um subsídio ao Centro
Social do Pessoal da Câ-

A bonita igreja da Misericórdia, recebeu no
passado dia 28 de Abril, um concerto de música
de câmara, com o quinteto Artonus Ensemble,
onde a flauta, a violeta, o cello, guitarra e o violino,
nos transportaram numa “viagem pelo mundo
encantatório da arte dos sons”.

Dia de Portugal
10 de Junho

Comemorações, com a inauguração
do Ciclo de Música “Sons do
Parque”, no Parque do Sorraia.
Todos os fins-de-semana, até 5
de Agosto.

dio de 20 mil euros, que
segundo Dionísio Mendes, “a juntar aos 15 mil
euros de saldo positivo
do CSPCMC, deverá ser
o suficiente”.

Remodelação do Edifício
da Câmara

Maria Ambrósio

Música de Câmara
em Coruche

mara Municipal de Coruche (CSPCMC), como
apoio às suas actividades
para 2006.
A Câmara de Coruche,
deliberou atribuir por
unanimidade um subsí-

O bonito edifício dos
Paços do Concelho, na
praça da Liberdade, que
foi no passado prisão, tribunal e conservatória, ao
mesmo tempo que tinha
a vasta maioria dos serviços camarários, o gabi-

nete da presidência e a
Assembleia
Municipal,
vai agora ser alvo de
estudo para a sua recuperação e remodelação.
A Assembleia Municipal da Câmara de Coruche, decidiu abrir um
concurso público com o
intuito de remodelar e

preservar o edifício que
apresenta vísiveis sinais
de degradação.
O presidente, Dr.
Dionísio Mendes, garante que o imóvel será alvo
de uma intervenção profunda, garantindo mais
segurança e acessibilidade, promovendo a qualidade dos serviços prestados.

Obras do Emissário do Sorraia
Depois da controvérsia entre a Comunidade
Urbana da Lezíria do
Tejo (CULT) e a empresa
intermunicipal Águas do
Ribatejo, que veio trazer
alguma preocupação sobre o inicio da obra do

emissário do Sorraia, Dionísio Mendes, edil local,
assegura que a obra não
sofrerá qualquer alteração.
Coruche é a única
sede de concelho do distrito de Santarém que
não possui sistema de

tratamento de esgotos,
indo parar directamente
ao Rio Sorraia.
As boas notícias é
que já se encontra implantado no terreno, o
estaleiro da empresa que
vai efectuar a obra.
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Feira do Livro
A Feira do Livro e a Escola
em Festa realizam-se este ano
em simultâneo, de 1 a 6 Junho,
no Pavilhão Desportivo Municipal. A Feira do Livro vai já na
22ª edição, enquanto a Escola
em Festa acontece pela terceira
vez.

Dois eventos, que juntos,
vão permitir ter à disposição em
Coruche uma vasta gama de
obras literárias, bem como uma
mostra dos projectos desenvolvidos ao longo do ano lectivo, nas diversas instituições de
ensino do concelho.

Exposição
Está patente ao público, desde o dia 27 de Maio, até ao
dia 17 de Junho, nas Piscinas Municipais de Coruche, a
exposição “O Desporto em Colecção”, organizada pela
Casa do Benfica de Coruche e Câmara Municipal.
A não perder!

3.º Open Sal & Brasas
Vai realizar-se no próximo
dia 3 de Junho no Campo de
Golfe de Santo Estêvão o 3.º
Open de Golfe “Sal & Brasas”.
A origem deste Open teve
início em 2004, quando um
grupo de amigos, todos jogadores de Golfe e a maioria
naturais de Coruche, apresentou à gerência do Restaurante
“Sal & Brasas” a possibilidade
de realizar um Open de Golfe
em nome do referido restaurante. Aceite o desafio nesse
ano inscreveram-se 14 jogadores, e o mesmo realizou-se no

dia 11 de Setembro, no campo
de Golfe RibaGolfe II.
Dado o sucesso alcançado
no 1º Open, logo se começou a
pensar no próximo, e em 15 de
Outubro de 2005, realizou-se
então, no campo de Golfe de
Santo Estêvão, o 2º Open “Sal
& Brasas”, no qual já estiveram presentes 53 jogadores, filiados a diversos clubes nacionais.
Para o próximo dia 3 de
Junho está marcado o 3º Open
“Sal & Brasas” e será, novamente, realizado no Campo de
Golfe de Santo Estêvão.

As Pisci nas Municipais
As inscrições já estão encerradas e vão estar presentes 72
jogadores, alguns deles naturais ou radicados em Coruche.
Durante a tarde será realizado
o almoço de convívio e entrega
de prémios, que se efectuará no
restaurante de Coruche.

Coruchense Goleia!
– mas Cartaxo é já o Campeão

José Fernando Potier

Três Escolas fecham
no Concelho de Coruche
As escolas do primeiro
ciclo, antiga primária Gaspar
Alves (Branca), Malhada Alta
e de Olheiros (Frazão), não vão
abrir no próximo ano lectivo.
A decisão é da Direcção Regional de Educação de Lisboa,
que a justifica face ao baixo
número de alunos nestas escolas. No passado dia 3 de Maio
foi discutida na reunião da
Câmara de Coruche. A escola
Gaspar Alves tem quatro alunos, Malhada Alta seis alunos
e Olheiros cinco alunos. No
próximo ano lectivo os alunos
que frequentam a Gaspar Alves
transitam para a escola da
Branca, os alunos da Malhada
Alta para o Rebocho e os de
Olheiros para a Erra.
Os vereadores da CDU,
votaram contra e Ricardo Raposo afirmou que “A socialização
como mais valia na perspectiva pedagógica é uma vantagem. Mas, temos de ponde-

de Coruche,
abrem ao público
no início
da segunda quinzena
de Junho.

À 28.ª jornada, o Coruchense defrontou em casa o
Ferreira do Zêzere, e venceu
por uma goleada de 8-1.
Com este resultado mantêm o 4.º lugar a 24 pontos do
já vencedor, Cartaxo, que go-

leou o MeiaViense por 5-0.
Com este Resultado o Cartaxo ficou inalcançável com 8
pontos de vantagem sobre o
2.º classificado, o Fazendense, que venceu em casa o
Samora Correia, por 3-0.

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5P (Diesel) • 2005
Opel Corsa 1.2 16V Twinport 5P • 2005
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel) • 2005
Peugeot 307 Premium 1.6 HDI Break 5p (Diesel) • 2005
Ford Focus 1.4 16V Sport 5P • 2005
Seat Ibiza 1.2 12V 5P – 2005
Renault Megane 1.5 DCI Break 5p (Diesel) • 2005
Peugeot 206 1.4 XT 5p • 2004
VW Polo 1.2 12V 5p • 2004
Retomas

Escola Primária da Malhada Alta

rar as desvantagens, desde
logo o afastamento dos alunos
da sua residência, os problemas de integração e inserção
$numa escola que é nova e a
adaptação pode demorar, trazendo implicações pedagógicas. Os alunos que saem das
escolas de Olheiros e Malhada
Alta para a Erra e Rebocho,
não têm vantagem em valorização do espaço físico, visto
que qualquer dos edifícios que

vão encerrar, têm melhores
condições físicas, à excepção
da escola Gaspar Alves. Outro
aspecto negativo, é a distância
que os pais passam a estar das
escolas dos filhos, dificultando
o seu acompanhamento. As horas de transporte para vencer
essas distâncias e a permanência de várias horas na escola
distante da zona de residência,
são problemas que têm de ser
ponderados”.
continua na pag.20 >

Peugeot 307 XS Premium 1.4 HDI 5p(Diesel) • 2003
Opel Corsa 1.2 16V Elegance 5P • 2003
VW Polo 1.2 12V 5p • 2003
VW Polo 1.2 12V 5p • 2002
VW Golf 1.9 TDI 115CV 5P (Diesel) • 2001
Opel Zafira 2.0 DTI Elegance (Diesel) • 2001
Seat Leon 1.4 16V 5P • 2001
Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van • 2004
Opel Combo 1.7 DI Van • 2004
Peugeot Partner 1.9 D Van • 2004
Citroen Xsara 1.9 D Van • 2003
Citroen Saxo 1.5 D Van • 2001
Mazda B-2500 2.5 TD Slider CD 4X4 (Diesel) • 2001
Baratos
Opel Corsa 1.0 5P • 1998
Honda CR_V 2.0 ES 5P • 1997
VW Polo 1.0 5P • 1997
Opel Corsa 1.2 GLS 5p • 1995

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
Rua Maria Emilia
Jordão
Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antónino
Coruche
Telef. 243 675 020
Fax 243 617 163
lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com
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