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Nova Frente Ribeirinha

José Simões, assinalam-se os 50
anos de toureio
Página 4

– veja como vai ficar!
Ribatejanos ilustres 2006, em
prémio atribuido pela Casa do
Ribatejo.
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Paulo Fonseca, Governador Civil
de Santarém, em entrevista.
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Está já em marcha a tão aguardada obra do Dique de Protecção, Emissário, Interceptor de
Cintura, Sistema Elevatório e ETAR da Vila de Coruche, sendo segundo fontes camarárias,
o maior investimento público realizado no nosso concelho desde sempre!
De acordo com o Presidente
da CMC, Dr. Dionísio Mendes,
“vamos finalmente conseguir
colocar Coruche ao nível das
restantes sedes de concelho do
distrito e da região, deixando
definitivamente a cauda do
pelotão no que diz respeito à
defesa do meio ambiente e dos
recursos naturais, uma vez que

passaremos a tratar adequadamente os esgotos produzidos,
cujo o destino até à data é ainda
infelizmente, o rio Sorraia”.
“Trata-se, efectivamente, de
um projecto de grande alcance
e abrangência, que, para além
da questão fundamental do
tratamento das águas residuais, prevê a protecção da zona

baixa da Vila de Coruche contra
cheias, numa perspectiva de
intervenção que pretende também atingir dois importantes
objectivos: requalificar e revitalizar toda a Frente Ribeirinha
da Vila de Coruche”.
Neste sentido, “procura-se
dotar todo o espaço a intervencionar e a frente urbana em

particular, de condições físicas
e ambientais que se tornem
atractivas para os diferentes
utentes, promovendo a fácil
circulação e uso por parte de
todos, favorecendo a permanência e o usufruto qualificado
nas mais variadas situações”,
referiu o edil.
Trata-se, assim, de comple> continua na pág. 7

Visite Coruche, fique por cá ... e Divirta-se!

Forcados de Coruche, comemoram 35 anos de vida.
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exterior recuperado.
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EDITORIAL

Agora… estamos a crescer!

ste terceiro número, do
nosso Jornal de Coruche, cresceu! E fê-lo em
qualidade, em vontade de intervir, e com muito respeito por
todos.
Temos a honra e a responsabilidade de termos sido nomeados pela Comissão de
Festas em Honra de N.ª Sr.ª do
Castelo, o Jornal Oficial das
Festas. À comissão de festas,
na pessoa do seu presidente,
Sr. Joaquim Laranjo, o nosso
obrigado e a certeza que nos
empenharemos totalmente para
dignificar as nossas festas e a
Senhora do Castelo.
Antes de me debruçar na
riqueza dos conteúdos deste n.º 3,
deixem-me publicamente, aqui
registar, a abnegação ao trabalho e a disponibilidade desta
equipa, desde a redacção, publicidade, contabilidade e a paginação deste jornal. São horas,
até pela noite dentro de intenso
trabalho jornalístico, criativo e
técnico que tenho presenciado
e que muito lhes agradeço.

E

Obrigado a todos.
Na capa, chamamos a atenção para a nova frente ribeirinha do rio Sorraia, que tentamos mostrar, em complemento
com uma “lição” escrita do
Arq. Ribeiro Telles, sobre como
devem ser as margens dos rios.
Pena é que, tendo Coruche
um ilustre filho neste brilhante
Arquitecto de craveira internacional (que recupera agora os
jardins da Gulbenkian), não
tenha sido envolvido para participar nesta obra tão importante.
Como diz o provérbio “em casa de ferreiro, espeto de pau”.
Voltamos a ter a habitual
página taurina, que salienta os
50 anos de alternativa do matador de toiros, nosso conterrâneo, José Simões ao qual endereço os nossos parabéns e
agradecimentos por ter projectado o nome de Coruche, e do
país, por todo o mundo taurino.
Também, o justo tributo ao
saudoso Jorge Marques, recentemente homenageado entre
nós, que com as suas qualidades artísticas no toureio e humanas na relação com as pessoas, tornam difícil a sua ausência.
Depois, um artigo de fundo,
esclarecedor e sapiente, sobre
uma questão esquecida e de
que se tem pejo em falar, mas

que diz respeito à nossa soberania e à integridade do nosso
território. A questão de Olivença!
Não posso deixar de evocar o
ílustre coruchense, Dr. Francisco
Manuel da Silva Santos, infelizmente já desaparecido, que sempre se bateu pela causa de Olivença.
Temos a entrevista com o
Governador Civil do nosso Distrito, que nos dá informações
importantes, entre outras, sobre
as acessibilidades e o acesso à
saúde.
Destaques ainda para, a
recuperação da igreja de St.º
António (séc. XVII) e a necessidade de envolver especialistas (temo-los entre nós) na recuperação de património, para não
corrermos o risco de o degradar e perder, bem como para a
atribuição do prémio “Ribatejanos Ilustres 2006”.
Infelizmente, damos conta
da má situação em que se
encontra o Grupo Desportivo
“O Coruchense” e do prenúncio do seu fim. Esperemos que
pessoas de bem se juntem e
encontrem soluções viáveis
para reverter esta situação.
A lamentar, o falecimento
da Dr.ª Maria Bárbara Quintino, ilustre médica que com seu
marido, o abnegado Dr. Quinti-

no, tanto deram a Coruche e às
suas gentes durante os largos
anos que aqui viveram.
Tive ainda a grata possibilidade de a conhecer, pela mão
de minha Mãe, bem como ao
Dr. Quintino, ao qual endereço
os mais profundos votos de
pesar nesta hora de dor e perda.
Coruche deve muito a este
casal de médicos, de seres
humanos Bons. Todos perdemos quando, por motivos maiores, se tiveram de ausentar da
nossa terra, e perdemos agora
com a sua partida para a casa
de Deus.
Já não fomos a tempo, em
vida da Dr.ª Maria Bárbara, de
a honrar. Façamo-lo agora e ao
Dr. Luís Quintino, enquanto o
temos entre nós!
Para terminar, um agradecimento sincero a todos os que
têm colaborado de forma desinteressada com este nosso/vosso
Jornal, colaboradores, assinantes, articulistas, anunciantes e a
quem o divulga. Sem todos,
não é possível!
Bem hajam!
Até ao próximo número,
que terá o suplemento especial
Festas e o programa oficial.
Abel Matos Santos
Director
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Assine e Divulgue o nosso Jornal

Ex.mo Senhor Doutor Abel
Matos Santos.
Com os meus respeitosos
cumprimentos e agradecimentos dirijo-me a Vª. Exª., para
agradecer à Direcção do Jornal
de Coruche, a amabilidade de
me terem enviado a primeira
edição do Jornal citado.
Foi com grande mágoa, que
vi desaparecer o nosso joma1
“O Sorraia” depois de tantos
anos de publicação, no qual
colaborei com alguns artigos
na década 50/60, quando me
encontrava em missão de serviço militar na ex-colónia de
Moçambique.
Não nasci na vila de Coruche, mas sim no Concelho.
Nasci no Monte do Vinagre,
junto à margem direita do rio
Sorraia, no dia 31/07/1928.
Aos 3 anos de idade, eu e os
meus pais mudamo-nos para o
monte da Herdade do Calabre
de Cima onde nos mantivemos
até aos meus 16 anos. A partir
desta idade fomos viver para

os Foros do Biscainho/Almada, terra dos meus Pais.
Frequentei a Escola Primária nos Foros da Fajarda dos 8
aos 12 anos, até concluir a 4.ª
classe.
Em 1949 fui incorporado
no Ex-Regimento de Infantaria
N.º 16 em Évora como soldado
recruta.
Como tinha vocação, para
ser militar, continuei ao serviço
do Exército Português, tendo
passado por todos os postos até
ao posto de Sargento Ajudante,
deixando a efectividade de serviço em Dezembro de 1990.
Com tristeza li no último
Joma1 “O Sorraia”, ao estado
que chegaram os vários montes,
onde passei a minha juventude,
nomeadamente os montes de
São Romão, Cabeço da Cinza,
Calabres, Mata Porco, Montinhos, Rebôlo, em especial
Amieira, local onde eu e outros
jovens da minha idade, íamos
aos bailes, que na época era a
única distracção.

Desejo continuar a ser assinante do novo jornal de Coruche, apelando aos Coruchenses, para seguirem o mesmo
caminho.
Renovando os meus cumprimentos e agradecimentos,
despeço-me com amizade, fazendo votos pelo êxito do novo
Jornal de Coruche.
D. V. Ex.ª
Atentamente
Emídio António
Sarg.Aj./Ref.
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Educar para o Futuro – Programa Ser Criança
– Cáritas Paroquial de Coruche
O projecto Educar para o
Futuro tem como população
alvo prioritária, crianças e jovens dos 4 aos 18 anos que se
encontram em situação de risco e que residam no concelho
de Coruche, as suas famílias e
de uma forma mais indirecta a
comunidade escolar, os técnicos que trabalham com esta
população e a comunidade em
geral.
Para cada população são
desenvolvidas acções específicas, que em última instância
pretendem promover a integração familiar, escolar e social
das crianças e jovens identificadas pelo projecto.
São inúmeras as problemáticas sobre as quais o Projecto
pode intervir: abandono e insucesso escolar, isolamento, maus
tratos físicos, psicológicos e
emocionais, destruição e desorganização familiar, divórcio,
conflitos, problemas emocio-

nais, depressão, ansiedade, inexistência ou subdesenvolvimento de competências de vida
adequadas (sociais e pessoais)
e delinquência.
Em declarações ao Jornal
de Coruche, a Drª Isabel Miranda, adiantou que “o Projecto Educar para o Futuro tem
ao seu serviço uma equipa de

Valverde vai ter
Centro Ocupacional
A Câmara Municipal de Coruche, vai
ceder um terreno com
5000 metros quadrados, no Valverde, para
a construção de um
Centro de Actividades
Ocupacionais a construir pelo CRIC –
Centro de Recuperação
Infantil de Coruche.
Esta instituição dedica-se à intervenção e
apoio junto de crianças,
jovens e adultos com deficiências.
Dionísio Mendes, justifica
a atribuição do terreno pela
CMC, pelo facto de o Centro
de Recuperação Infantil de
Coruche ter as instalações da
vila de Coruche com a lotação
preenchida, tendo algumas crianças que serem deslocadas

para Almeirim ou mesmo
terem de ficar em casa, sem
qualquer tipo de acompanhamento mais especializado.
O CRIC tem um projecto
para a construção de uma
creche, um jardim-de-infância,
lar para crianças e adultos com
deficiências e um centro de
dia.

quatro psicólogos, um assistente social e um administrativo que diariamente procuram
dentro das suas competências
responder aos desafios que
este tipo de intervenção traz. A
equipa conta ainda com a colaboração de voluntários e
diversos parceiros que através
do fortalecimento das parce-

rias existentes procuram detectar, prevenir e intervir de uma
forma mais eficaz nas diferentes situações”.
O Projecto Educar para o
Futuro, surgiu da vontade da
Cáritas Paroquial de Coruche
dar seguimento à sua missão
de intervir junto de crianças e
jovens em risco, do concelho
de Coruche e suas famílias.
Foi com base neste objectivo e
no de responder ás necessidades apontadas pelo diagnóstico social do concelho, que em
Maio de 2005 apresentou a sua
candidatura ao programa Ser
Criança da Segurança Social,
a qual foi aprovada no final de
Dezembro de 2005.
O Projecto Educar para o
Futuro, como o nome indica,
consiste no desenvolvimento
de diversas acções que pretendem ajudar as crianças e os
jovens directa ou indirectamente, a adquirirem competên-

Tel. 243 617 552

Nos idos de cinquenta, sessenta, um casal de médico,
com rigor e eficiência, zelou
pela saúde da família coruchense.
Em verdade, o Dr. Luís e a
Dr.ª Maria Bárbara Quintino,
bem mais que profissionais,
souberam ser amigos das gentes de Coruche, não raro dando
consultas por campos e foros
no sentido literal do termo, visto que muitas vezes observados os doentes lhes deixavam a
receita e o dinheiro para o avio,
conscientes dos tempos de
miséria que então grassavam.
Face ao nascimento de um
filho com sindroma de Down,
foram obrigados a deixar Coruche, buscando condições para
criar e educar tal criança, e a
este casal se deve a criação das
“Cerci’s”, de tão profícuo tra-

balho a nível nacional.
No que a Coruche reporta,
que na circunstância é o que
nos interessa, volvidos tantos
anos, quando visitavam a vila
corria como fósforo a arder a
notícia da sua estada, e eu sou
testemunha do corrupio de
gente grata que acorria a cumprimentar a quem devia tanto
bem.
Sempre a Senhora minimizava o que a este ou aquela tinha feito, face aos elogios públicos que recebia, prova da
sua enorme grandeza de alma.
Faz pouco, quis Deus chamá-la, mas felizmente, para quem
tem memória, seu marido ficou
entre nós.
Não indo já a tempo de a
honrar, que as coisas são o

João Carlos Louro

que são, bem podia a vila
promover algo de visível e
perene, colocado em adequado local, atestando a gratidão
de um povo que tantos anos
souberam e quiseram servir.
Bom será que se não esqueça que só honrando o passado
se assegura o futuro, o que
deve ser reflectido.
Por agora, “O Jornal de Coruche”, que pretende ser veículo
do sentir das gentes que serve,
deseja à ilustre família enlutada, em particular ao Dr. Luís
Prado Quintíno, o alívio em
Deus do seu enorme pesar.
_____
Domingos da Costa Xavier

SABE ONDE FICA?

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

Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

Resta acrescentar, que a
equipa deste projecto poderá
ser contactada na Cáritas
Paroquial de Coruche ou
pelo telefone 243 679 387.

No passamento da
Dr.ª Maria Bárbara

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões de
Exposição

cias pessoais e sociais essenciais para o seu saudável desenvolvimento presente e futuro.
O projecto tem quatro áreas
de acção, mais concretamente:
investigação, prevenção, formação, informação e apoio
psicológico”, referiu a Drª Isabel Miranda, psicóloga clínica
e coordenadora do projecto.

Tel./Fax 243 679 422
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S OBRE T OIR OS

O Toureiro da minha rua!
José Simões – 50 anos de Toureio

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Madrid 1960

Confesso-me um felizardo… dado que raros são os aficionados que podem reivindicar um toureiro da sua rua,
alguém que em seu tempo,
sendo português, com as dificuldades inerentes, almejou
conseguir o estatuto de matador de toiros (sem pôr dinheiro… que não o havia…) e
ainda por cima partilhando exaequo com Diego Puerta o
honroso cognome de “Rei do
Valor”.
Em verdade, coube-nos, ao
matador e a mim, nascer na rua
do Bom Nome, depois rua João
Lopes de Carvalho Júnior, e
hoje rua da Música. Rua que é
sem dúvida a mais alegre da
vila, mais não fora pelos constantes ensaios da Sociedade
Instrução Coruchense, a SIC
que primeiro assim se chamou
neste país, bem cerca da casa
em que o matador nasceu.
A “nossa” rua sempre foi
diferente, com algo de carisma
(e tão banalizada está a palavra, que importa que aqui refira o que significa “Por Graça
de Deus”…) que se entranhou
em alguns de nós e nos tem
feito labutar pela conquista de
um lugarinho ao sol.
O Zé, é o melhor de todos
nós, falo do Zé Simões, é claro! E não imaginam os meus
paisanos o orgulho que tenho
sentido em poder afirmar que é
o toureiro da minha rua, quan-

Alternativa a 24 de Junho de 1963, em Badajoz

do por essa pele de toiro o ouço
referir como um dos matadores
de toiros mais valentes que pisaram as arenas.
Falar de José Simões é
sinónimo de umbria e valor,

cionadíssmo Clube Taurino de
Logroño. Pela aquiescência do
conclave julgo não ter dito parvoíces, mas juro-vos que só
senti as gentes comigo, quando
a talhe de foice referi que

Alternativa com Paco Camiño e El Viti a 24 de Junho de 1963, em Badajoz

sendo que o elogiam ao nível
de um Diego Puerta, figura do
seu tempo, sabendo embora
que as carreiras não são comparáveis. E como já atrás referi, a comparação não me parece de somenos.
Já partiu do nosso convívio,
Antero Silva, que graças à sua
teia de amigos me possibilitou
que um dia fosse proferir a
conferência grande do ciclo
que anualmente promove o afi-

Simões era da minha terra e até
da minha rua, e que por razões
de vivência me tinha sido possível assistir aos seus inícios.
Iria longe a estória, mas fico-me por aqui.
Pese a sua carreira não ter
atingido a dimensão dos figurões do seu tempo, é impossível escamotear o respeito que
os profissionais do Toureio lhe
devotam, tal a verdade que
sempre pôs no que fez, o que

me tem sido dado a constatar a
cada passo e nas mais variadas
circunstâncias.
Tudo isto a propósito dos
cinquenta anos de toureio do
José Simões. O Zé atingiu a

de El Pizarral e de El Jaral de
la Mira e alternou com Luís
Alvarez “Andalus II” e Enrique Veja.
Trâmites cumpridos na categoria, chegou à Alternativa
em 24 de Junho de 1963 na praça de Badajoz, lidando toiros
corucheros de Cunhal Patrício,
em bons tempos em que o seu
padrinho Paco Camiño os exigia.
Teve como testemunha Santiago Martín “El Viti” e essa
tarde inolvidável teve como
saldo, após dois “estoconazos”,
quatro orelhas e petição de
rabo (não concedido e respectiva bronca à presidência…), o
que não é de somenos na carreira de quem quer que seja.
Nem este nem outros sucessos, sequer as contrariedades,
foram capazes de modificar o
melhor de José Simões, o seu
carácter; Continua orgulhosamente a exibir uma gentileza
de trato, paradoxalmente plena
de grandeza e humildade e a ser
quem é, e sempre foi, esquecido
que já está do calor dos aplausos.

Madrid 1960

categoria de novilheiro praticante em 1956, concretamente
a 14 de Agosto. Depois construiu uma carreira que passou
pelo debute com picadores a
23 de Maio de 1960 em
Badajoz, lidando novilhos de
Hidalgo Rincón na companhia
de Torcu Varón e Íris Alvis.
Com rótulo de “nuevo en
esta plaza” compareceu em
Madrid em 12 de Outubro do
mesmo ano, lidando novilhos

Nós é que não nos devemos
esquecer do que lhe devemos,
enquanto coruchenses, pelo
seu honrado e glorioso percurso,
cinquenta anos são meio século
e tal espaço temporal leva de
toiros o nosso Zé Simões.
Um abração amigo, Zé.
_____
* Médico Veterinário, crítico taurino

Um Abraço ao Carlos Galamba
Retirado que estou da vila,
nem sempre presto me chegam as
notícias do que ocorre no seu tecido. Contudo, algumas, têm o
condão de me preocupar, quer
enquanto pessoa, quer enquanto
aficionado. Soube, ocasionalmente em Lisboa em dia de corrida,

pelas gentes da casa Telles, que o
Carlos Galamba atravessa um
mau momento, sendo até que para
restauro da saúde foram os médicos obrigados retirar-lhe um bocadito, a ele, que pese a saudável
loucura, toda a vida se preocupou
em ser inteiro.

Forcado abnegado, por anos a
fio se revelou um dos “armários”
do grupo de Lisboa, sendo certo
que os forcados de cara contavam
com ele na certeza de que estava
em seu sítio, argumento definitivo
para que as pegas se consumassem.

Nesta hora má, eu que também
já passei pelas minhas, aqui lhe
deixo com respeito um abraço
amigo e o sincero desejo de que os
agentes da medicina lhe dêem a
forte ajuda que retribua a que
sempre na Festa deu.
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Acerca da “Castañeta”

Passados anos de penúria, o
“Campo Pequeno” voltou a
abrir portas ao público, e bem
esperamos, que como temos
vindo a afirmar, volte a pautar
a nossa temporada.
Muitas coisas se têm passado na nossa festa que se revelariam impossíveis com o
Campo Pequeno aberto, uma
delas por exemplo, a falta de
aprumo no vestir das gentes da
festa.
Sem palco monumental, alguns dos nossos toureiros descuraram-se, o que é evidente e
se lamenta. Aberto de novo o
primeiro dos espaços táuricos
do país, entendemos intolerável que alguns bandarilheiros
se tenham limitado a polir as
lantejoulas dos seus fatos de
tourear, descurando outros atavios, nomeadamente a “castañeta” ou se preferirem a “coleta”,
como também se lhe chama.
É bom que aqui se recorde

que quando Juan Belmonte
disse ao seu barbeiro que lhe
cortasse a coleta natural, no dia
seguinte o flumático “ABC”,
publicava a página inteira uma
fotografia do “pasmo de Triana”, legendada – “Juan, se va”.
Inovador que foi, Belmonte
já tinha previsto vestir-se de
luzes com um postiço, a actual
“castañeta”, o que passou a ser
normal para quase todos depois do seu gesto (note-se que
toureiros houve que sempre

Soube esperar!

continuaram a usar coleta natural…), facto entendível nos tempos que correram e correm.
Vem isto a propósito de alguns se apresentarem sem coleta na primeira praça do país,
o que não me parece bem,
atento que sou aos pormenores. Vem-me à memória aquele
tempo remoto da escola de
toureio de Coruche, em que em
meio de acalorada conversa
um, então promissor bandarilheiro, justificava que não era
necessário usar “castañeta”
para andar atrás das sedas dos
cavalos. Ouvinte atento, Manuel “Badajoz”, pragmático e
sensato como sempre, advertiu
– “Nunca te esqueças, que um
toureiro sem “castañeta” está
nú!!”
À atenção dos descuidados
e desatentos; para que se siga
considerando o toureiro um
profissional especial, tem que
o ser e que o parecer…!!!

35 já lá vão…
A história é inexorável,
quer quando remota e se alimenta de especulações, quer
quando próxima e se baseia em
factos que as memórias ainda
detêm, e que por assim ser se
não podem afastar da realidade. Custa-me reconhecer que
assisti a tudo isto. É duro que
nos confrontemos com a recordação do que vivemos.
Faz anos, 35, estava eu
desempenhando como podia,
funções na saudosa Comissão

Reguladora do Comércio do
Arroz, em companhia de António José Zuzarte, quando as
embrionárias ideias de constituir um grupo de forcados
amadores em Coruche, começou a frutificar, com o António
José como catalizador.
Dai para cá, foi passando o
tempo e o grupo soube consolidar o seu estar e o nome de Coruche que com justiça usa.
João Costa Pereira, José Tadeia, António Tabação, Fran-

cisco Tomaz, Alberto Simões,
Vítor Tomaz, Jesuino Mesquita
e Amorim Ribeiro, têm sabido
ser os timoneiros que levaram
o grupo à glória e por assim
ser, quer eles quer os antigos e
actuais forcados, merecem o
reconhecimento da vila e os
nossos parabéns.
DCX
… Que se ainda temos por aí alguns
rapazes de espinha direita é ao touro
que isso se deve!
Eça de Queiroz

Aconteceu…
Grande expectativa pôs a
“afición” na corrida que no
Campo Pequeno ocorreu com
Pablo Hermoso de Mendoza,
Victor Mendes e Julian Lopez
“El Juli”. No cartel o grupo de
forcados amadores de Vila
Franca de Xira (que honraram
as suas jaquetas).
A cavalo lidaram-se toiros
de Hrs. de Rosa Rodrigues,
sendo que Pablo pouco mais
fez que exibir a sua quadra de
cavalos fabulosa, praticando
depois um toureio “pastueño”
e de pouca verdade, que o público não papou e foi sob saraivada de assobios que abandonou a praça.
Não me compete, sem provas científicas, afirmar o que
quer que seja, mas confesso ter
ficado com algumas dúvidas
sobre o que se passou com os
toiros que Pablo lidou. O pri-

meiro rompeu praça alegre e
pujante e presto após o primeiro comprido, desatou inesperadamente a perder as mãos
ao ponto de ter sido devolvido
a currais. Com o passado que
já leva de situações semelhantes ocorridas entre nós (o caso
dos toiros de Pinto Barreiros,
faz anos em Setúbal, ainda
hoje dá que falar…), é bom
que Pablo que por intrínseco
mérito tal alto se guindou, não
dê razões às más línguas que
em seu próprios país, já o
alcunham de “El Anestesista”.
Os toiros de Ortigão Costa,
saídos para o toureio a pé, de
facto não honraram a ganadaria, tontos e com vontade de
regressar à herdade, tal como
se revelaram na arena capitalina. Face à matéria prima,
Victor Mendes (a quem o público generosamente se entre-

gou…) limitou-se a deixar provado que não foi em vão que
ocupou anos a fio, lugares de
topo do “escalafon” espanhol,
exibindo valor a rodos.
“El Juli”, um dos homens a
quem cabe ao momento puxar
o carro do toureio, limitou-se a
estar digno perante o insonso
que lhe tocou lidar em primeiro lugar e a dar uma lição de
classe face ao que fechou a
praça, aliás o único exemplar
que na arena galopou.
“Muita parra e pouca uva”,
foi de facto o ditado que pode
traduzir o que em Lisboa aconteceu. A Pablo, bem pode ser
que a abundância de assobios o
ponha em seu sítio, e de vez se
convença que tal como se passava com a mulher de César,
não lhe basta ser, também tem
que o parecer.
DCX

João Moura Caetano, actuou
na última corrida ocorrida na praça
de toiros do Campo Pequeno, antes que esta encerrasse.
Considerado foi então promissor cavaleiro praticante, consolidando o seu estar com actuações
ajuizadas, tendo até atesourado
pelo seu estar o troféu revelação
da revista equitação. Foram passando os anos e, o João gerindo
bem a sua carreira, foi-se prestigiando por cá e por Espanha, averbando triunfos mais que suficientes para se propor ao acto de
alternativa que com muito menos, outros têm alcançado.
Mas não, João Moura Caetano, qual “Ideafix” que Urdezo
celebrizou, pôs na ideia que o
Campo Pequeno seria a moldura
ideal para o seu “Doutouramento”. E apesar de que como quase
ninguém ter sofrido com o atraso das obras, soube esperar o que
baste para alcançar em pleno o
seu objectivo.
No pretérito dia 8 de Junho,
das mãos de seu pai Paulo Caetano, recebeu a desejada alternativa e tornou-se cavaleiro profissional. De seguida lidou “Cabreio”,
um toiro negro com ferro da casa
que exibia o número 2 na espádua
e acusou na balança 536 Kgs.
O novel cavaleiro esteve
exemplar nos ferros compridos e
malgrasso ter abusado na mudança de montadas, decorosamente e em bom plano, creditou-se com os curtos da ordem,
deixando claro ter todos os estudos teóricos e práticos para se
habilitar ao acto que acabava de
viver. Depois coube a seu pai,
Paulo Caetano, perante um exemplar com ferro Vinhas, algo insonso, passear a classe pela arena do renovado tauródromo.
Coube ao nosso conterrâneo,
António Ribeiro Telles, lidar um
toiro com ferro dos Hrs de Con-

de Cabral, que ao longo da lide
se revelou de mais a menos e o
grande mérito do cavaleiro consiste em com extrema dignidade,
ter colmatado e suprido esse evidência.
A Rui Salvador tocou enfrentar um exemplar de Guiomar
Moura, bem bonito e premiado
com o prémio de apresentação,
tendo estado por cima do toiro, e
após desacerto com os compridos, revelou o seu talento num
bom lote de curtos. Luís Rouxinol, frente ao exemplar enviado
por Ortigão Costa, sem qualidade
por ai além, esteve enorme, acertado na lide, com verdade no que
fez, triunfando forte, em suma, o
que se não estranha face ao averbado pelo de Pegões na temporada transacta, premiado que foi
com o prémio “Equitação”,
Por fim rompeu praça o
exemplar que Passanha enviou a
concurso, toiro que mereceu do
incógnito júri que o premiou, o
epíteto de mais bravo e a que
João Salgueiro deu lide. Dizem
que os ciganos não gostam de ver
bons princípios aos filhos e com a
lide de João assim se cumpriu,
como se flamenco fosse.
Cravou um primeiro comprido
desastroso, fruto de um desentendimento com a montada, nódoa
negra no que podemos considerar uma actuação excepcional.
Esteve pletórico. Depois do desastre, encastou-se e ressuscitando
a sua famosa “paradinha”, empolgou ao cravar ferros com verdade, o que galvanizou os presentes,
o que a mim pessoalmente me
agrada, que a sua raça faz muita
falta para contrariar o marasmo
em que a nossa Festa vai vivendo.
Os forcados em praça, os amadores de Alcochete, portaram-se
bem e o público presente desfrutou a gosto do evento.
Domingos da Costa Xavier

LISBOA

CORUCHE

R. das Necessidades, 18-20
Tel. 213 958 304/5
Fax 213 958 306
Tlm. 917 505 313
Encerra ao Domingo

Cruzamento de Coruche
Tel. 243 618 319
Encerra à Segunda-feira

Especialidade
CARNE NA BRASA
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SOBRE TERRITÓRIO

O Sorraia
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles

O rio Sorraia percorre o
lado norte do vale de aluvião, a que deu origem, em que
se situa a zona histórica da
vila de Coruche.
O rio e o vale – os campos do Sorraia – constituem
um todo ecológico interdependente que, para além
da sua utilidade económica
de produção agrícola e de
suporte físico de um sistema
viário e ferroviário de mobilidade de pessoas e bens,
também constitui a base biofísica e ecológica de um
desenvolvimento económico
que se deseja sustentável,
isto é que contribua para a
permanência no futuro duma
paisagem viável que sirva a
valorização social e económica das gerações futuras e
que, desde já, contribua para
uma melhor qualidade de
vida dos actuais habitantes.
O rio é, portanto, um valor natural e, como tal, deve
ser considerado, mas é também uma referencia histórica, uma memória e um lugar
importante para a vida quotidiana da população, para
se percorrer, contemplar a
beleza da reflexão da luz e
da vegetação na água e onde
se convive e refresca.
O rio Sorraia faz parte da
paisagem de Coruche. O povoado histórico desenvolve-se entre ele e o sopé das encostas donde se destaca o alto
do Castelo.
Podemos afirmar que as
barreiras, o alto do Castelo,
o povoado, o rio e o campo
constituem uma paisagem
cuja unidade, grandiosidade
e beleza depende da escala e
autenticidade de cada elemento.
A importância do Sorraia
nesta paisagem é bem compreendida se atendermos a
Unamuno quando no seu
livro “Por Tierras de Espana
y Portugal” considera: “Um

rio es algo que tiene una
fuerte y marcada personalidade es algo com fisionomia
próprias”.
Assim, devia ser o Sorraia.
Infelizmente o nosso rio,
como sucede a muitos outros,
está hoje despido de vegetação marginal própria e portanto diminuído nas suas
funções ecológicas e de actividade biológica.

perdendo a vida porque se
destruíram as comunidades
biológicas componentes dos
seus ecossistemas. O rio
morria porque desaparecia
neles a vida e a cultura que
harmonizava a acção humana com a natureza.
A substituição das margens naturais revestidas de
vegetação por muros de betão ou de alvenaria de pedra

A margem elástica revestida da vegetação apropriada,
permite a revitalização da fauna e flora e contribui para uma
melhor qualidade da água.

| Caminho | Galeria

|

Margem elástica

Também é nas margens
revestidas de vegetação que
surge um plâncton capaz de
realizar o saneamento biológico normal das águas fluviais.
A vegetação das margens
tem ainda grande importância na regularização da humidade atmosférica, pela sua
intensa evapo-transpiração,
o que é importante tanto para o ambiente urbano próximo como para as culturas.
A convencional e sistémica substituição das margens naturais por paredes e

nentes estéticas da paisagem
de que ele faz parte.
Actualmente, nos países
mais evoluídos, procura-se
recuperar nos rios a natureza
viva na sua complexidade
física e biológica com a concretização de programas e
projectos que consistem na
meandrização dos cursos e
recortes das margens e a definição dos leitos característicos dos caudais característicos de cada estação do ano.
A recuperação das margens elásticas revestidas de

|

Galeria: Choupo -negro, Salgueiro -branco, Salgueiro -frágil, Amieiro, Freixo
Margem: Borrazeira, Sabugueiro, Tamujo, Caniços

Há uns anos atrás por toda
a Europa, também em Portugal, procurou-se transformar
os rios em canais, porque as
águas residuais urbanas e industriais tinham conspurcado
todo o sistema fluvial e julgava-se então que só modelos
artificiais de construção poderiam resolver os graves problemas de poluição e das
inundações urbanas.
Muitos rios sofreram obras
de regularização, as margens
naturais foram transformadas
em margens artificiais de
alvenaria de pedra e de betão e sujeitas a alinhamentos
rectilíneos.
O rio, gradualmente, foi

foi deplorável para os rios.
As margens elásticas revestidas de vegetação natural apropriada têm grande
importância pela protecção
mecânica elástica à velocidade do escoamento das águas
e por assegurarem condições de vida à fauna dos cursos de água.
É nos caniços das margens
que os peixes encontram condições de quietude e temperatura para a desova e que
surgem uma série de larvas
de insectos necessários aos
peixes e aos pássaros e que
sem eles constituem, pela
sua abundância, pragas perniciosas.

A artificialização das margens com materiais inertes – pedra e betão – contribui para a morte do rio, se não houver um revestimento vegetal adequado.

muros de betão ou alvenaria
de pedra que se completam
superiormente com o decorativismo de muretes, gradeamentos, bancos, pérgulas,
canteiros de flores e vegetação exótica destrói a beleza
e a função ecológica do rio.
Tais construções transformam os rios em canais
artificiais, ineficazes na sua
função depuradora, sem autenticidade e vida, ridículas
e deslocadas de qualquer
função. Com a artificialização do rio desaparece a grandeza e a vida como compo-

vegetação é necessário fazer
no Sorraia, tanto na margem
fronteira à vila, como na
margem urbana que a limita.
Só assim será possível recuperar a beleza do Sorraia,
contribuir para a qualidade
das suas águas, riqueza da
sua fauna e flora e ainda
possibilitar passeios numa
margem natural onde prevalecem o movimento, os
sons, cores, formas e autenticidade da vida silvestre.

Pu

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU
PRODUTOS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA,
JARDINAGEM, COLUMBOFILIA, E PEQUENOS ANIMAIS

ANÚNCIO

Tel. 243 675 683 – Tlm. 964 092 957

Tel./Fax: 243 618 482

geral@ojornaldecoruche.com

Mercado Municipal, Lj. 18 – 2100 Coruche

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

Tlm: 91 300 86 58
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> continuação da 1.ª página

Nova Frente Ribeirinha de Coruche

mentar a requalificação já efectuada no âmbito do Parque do
Sorraia, privilegiando uma
forte ligação ao rio Sorraia e
introduzindo novos elementos
de atracção. Para Mendes “pretende-se qualificar as condi-

ções de utilização, nomeadamente em relação à Praia
Fluvial e à Pista de Pesca Desportiva e de Desportos Náuticos (como a canoagem, o remo
e a vela), por forma a aumentar a competitividade, abrindo

espaço para a realização de
provas nacionais e internacionais de alta competição”.
“Qualificar a Vila de Coruche, aumentar os factores de
competitividade, potenciar a
oferta turística e proporcionar

uma melhoria significativa da
qualidade de vida dos coruchenses e dos visitantes, são no
fundo, os objectivos que alicerçam o trabalho em curso, pelo
que, desde já apelo para a melhor compreensão por parte de

todos para os inevitáveis transtornos que, necessariamente,
ocorrerão durante a execução
das obras”, concluiu o Presidente da Câmara
CMC

Corpo de Dadores Benévolos de
Sangue de Coruche assinala 39 anos
O Corpo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho
de Coruche, assinala o 39º
aniversário no dia 7 de Julho.
A associação está sedeada na
Rua 5 de Outubro, em Coruche e ao longo dos seus 39
anos, tem feito um trabalho
meritório em prol da dádiva
de sangue.
___
No plano de actividades
para 2006, constam diversas
colheitas no concelho de Coruche, onde o objectivo é a procura de novos dadores. A actual
direcção do Corpo de Dadores,
liderada por Américo Ferreira,
queixa-se da falta de apoio de
entidades e empresas, sobretudo no aspecto monetário.
Segundo o presidente da associação, “infelizmente não há
apoios e ao contrário do que
estava previsto, as dificuldades
começam a acumular-se. Estamos a tentar por todos os
meios resolver a questão dos
apoios. Como é normal, há

alguns apoios, há promessas
de apoios no final do ano, mas
o facto é que estamos a atravessar algumas dificuldades.
Estou convencido que se
criou um clima de alguma
oposição à própria Associação, eventualmente por estar a
fazer o trabalho que está à vista.

Transmiti ao Instituto Português do Sangue, que está na
altura de reduzir as colheitas
no concelho de Coruche, para
diminuir alguns encargos.
Para que este cenário não
se concretize, logicamente terá
de haver uma comparticipação
das empresas e autarquias ao
nível monetário. Esta actividade é uma mais valia pública,
não se dirige a ninguém em

particular, mas a quem necessita”, salientou Américo Ferreira.
Em relação às colheitas de
sangue no concelho desde o
início deste ano, “o balanço
está a ser positivo, não irá ser
um grande ano, porque existem pessoas que estão a ser
recusadas na dádiva de sangue. Estamos a manter o nível
de comparência de dadores,
sendo recusados na dádiva de
sangue, cerca de 20 a 25%.
Este facto, deve-se sobretudo
ao envelhecimento das pessoas, já que estamos em actividade há cerca de 39 anos e
esta rotina está a causar algum
embaraço.
Estamos a tentar deslocar
esta actividade para outros
concelhos, no sentido de procurar dadores jovens para
colaborarem com esta grande
família, que são os dadores
benévolos de sangue”, adiantou Américo Ferreira.
____

IMOCORUCHE - Mediação Imobiliária, Lda
Rua Pe. Evaristo do Rosário Guerreiro, 7 • 2100-195 Coruche

VENDEMOS
MORADIAS

ANDARES

- Casas do Planalto
- no Bairro Novo
- na Rua Direita

- T-1-2-3
- na Rua de Olivença
- na Rua Pe. Evaristo
Rosário Guerreiro

QUINTAS
- Fajarda - 1.000 m2 c/Casa
- Brotas - 12 hectares
- Frazão - 1,5 hect. c/Casa
- Glória - 1,3 hectares

LOTES TERRENO
- Planalto
- Paúl
- Couço - 1200 m2

ARRENDAMOS
Salas p/ escritórios ou outro fim no centro da vila de Coruche

João Carlos Louro
AMI Nº 5975

Tel. 966 089 191

APEMIP Nº 2766
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VIVER COM SAÚDE
A estimulação e o prazer fazem parte de uma sexualidade sã, contudo este binómio é muitas vezes atingido
através de formas pouco comuns, são as

Parafilias - a Diferença na Sexualidade
São poucos os transtornos psíquicos com uma implicação
moral tão elevada, quanto as
Parafilias. Por isso, será licito
usar expressões como desvio sexual, perversão ou mesmo Parafilia
sem conotações pejorativas?
Sucintamente, as Parafilias giram em torno de meios desviantes
da norma para a obtenção de excitação sexual. O termo Parafilia
deriva etimologicamente de para
significando
“desviado
da
norma” e filia que significa
“atracção”. A principal sintomatologia parafílica são desejos, fantasias e excitação sexuais recorrentes associadas a;
1 – Objectos não humanos
como peças de vestuário
2 – Sofrimento ou humilhação
3 – Indivíduos não anuentes,
como crianças.
Apesar do relato deste tipo de
transtorno ser relativamente raro,
pensa-se que a sua prevalência é
elevada. Isto porque, estes tipos
de conduta são geralmente postos
em prática em privado, ocorrendo
com frequência sem um parceiro
ou com um parceiro que consente
e não relatará o comportamento.
Dá-se ainda o caso de o parceiro
poder não estar consciente de que
a excitação do outro indivíduo se
origina numa parafilia (ex.: uma
mulher em acto sexual com um
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JULHO 2006
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homem, pode não perceber que a
excitação deste resulta nas roupas
dela ou em fantasias sobre feri-la,
em vez de se originar na sua pessoa ou no seu corpo).
Existem ainda, largamente
difundidos no mercado, objectos
e catálogos de orientação sexual
parafílica, como chicotes, algemas, correntes e roupas de cabedal, além de diversas revistas dedicadas à pornografia infantil e ao
travéstismo (vestir-se com roupas
do sexo oposto). Supõem--se que
excluindo o masoquismo sexual,
as Parafilias se encontram mais
nos homens.
Antes de descrever os oito
tipos de Parafilias identificadas
no DSM-IV da APA (Associação
Psiquiátrica Americana), devem
considerar-se três pontos.
1 – A excitação sexual associada a objectos em vez de pessoas
adultas não é necessariamente
indicativa de transtorno. A excitação que muitos homens e mulheres obtêm das roupas íntimas
do parceiro não é anormal, a não
ser que a roupa seja preferida ao
parceiro ou que o indivíduo se
sinta angustiado com o prazer
desencadeado pelas vestes.
2 – Para que se diagnostique
uma Parafilia, o comportamento
deve resultar em “desejos sexuais
e fantasias sexualmente exci-

tantes, intensas e recorrentes”
durante “um período de pelo
menos seis meses”. A excitação
ocasional ou a breve experimentação não constituem um transtorno, não devendo portanto ser
um motivo de alarme.
3 – Parafilias, como por exemplo os fetiches (vide adiante), são
relativamente inofensivos quando
encenados com um parceiro anuente. Nesta situação, pode dar-se o
caso do parceiro não partilhar a
parafilia e não considerar o comportamento fonte de prazer.
TIPOS DE PARAFILIAS
EXIBICIONISMO – O exibicionismo caracteriza-se pela exposição dos genitais a estranhos com a
finalidade de obter excitação sexual. O exibicionismo não envolve
actividade sexual adicional com o
estranho, pelo que os exibicionistas não representam um perigo
físico para os outros. O exemplo
mais comum é o do sujeito que
subitamente abre a sua gabardina
para se expor a uma mulher desprevenida.
Este tipo de conduta choca
normalmente a mulher, dando um
sentimento de poder ao homem
sobre o sexo oposto, com o objectivo de recuperar algum sentido
de valor e de identidade masculina
positiva. O exibicionista revela frequentemente uma grande insegu-

rança acerca do seu sentido de
masculinidade. Em termos psicodinâmicos, cada acto exibicionista pode ser uma tentativa de
reverter uma situação traumática de
infância.
Estudos revelam que cerca de
60% dos exibicionistas são casados e que não diferem da população geral em inteligência, nível
educacional ou vocação. Também
se constata que não sofrem de
outras formas de comportamento
anormal numa percentagem superior à população geral.
FETICHISMO – Para obter
excitação sexual, os fetichistas
necessitam utilizar objectos não
humanos (fetiches). Os objectos
de fetiche mais comuns são artigos de vestuário íntimos, como
soutiens, cuecas, meias, sapatos e
botas. Frequentemente, o fetichista masturba-se enquanto
acaricia, beija ou cheira o objecto
fetiche. Noutros casos, o parceiro
sexual veste o objecto durante o
encontro sexual, provocando
excitação no fetichista que consegue desempenhar o seu papel
sexual. O diagnóstico de fetichismo não é usado quando se usam
artigos de vestuário para se vestir
como alguém do sexo oposto
(travéstismo) ou quando o indivíduo obtém prazer através do uso
de objectos não humanos, como
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Dr. Abel Matos Santos *

vibradores, que foram projectados
para provocar excitação sexual.
TRAVÉSTISMO – Nesta
parafilia muito comum, o paciente masculino veste-se de roupas
femininas para criar em si uma
excitação sexual que o leve à relação heterossexual ou à masturbação. O sujeito pode comportar-se
de modo tradicionalmente masculino quando vestido de homem,
mas tornar-se efeminado quando
vestido de mulher. Travéstir-se
pode variar de vestir apenas uma
peça de roupa, a vestir-se completamente do sexo oposto e aparecer
assim em público.
Um homem travésti, masturba-se frequentemente enquanto
está vestido de mulher, fantasiando
sobre outros homens sentirem-se
atraídos por ele. Em casos muito
reduzidos, os homossexuais usam
roupas de mulher para seduzir
outros homens, não obtendo prazer sexual do vestir-se como mulher, não sendo portanto diagnosticados como tendo um fetichismo
travéstico.
O travéstismo não impede
necessariamente a participação
em relações sexuais normais.
(continua no próximo número)
* 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
RRua 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

(Parte I)

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

Força Portugal!
Vamos ganhar o
Mundial!
É certamente o que este adepto
pensa e o que todos nós desejamos.

A importância do
futebol na recuperação
do sentido da identidade e dos
símbolos nacionais.

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

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

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

Duarte Nuno
Cadavez

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

junto ao Centro de
Saúde

Marcações pelo
Tel. 243 617 591
Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Contacto
919 549 763
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A falta de civismo e o perigo
– Um cidadão preocupado
Há dias bebia o café da tarde
quando me deparei, mais uma
vez, com um “problema” que
ainda não deu chatices mas
receio que venha a dar se não
forem tomadas medidas urgentes. Trata-se de regular o trânsito que passa pelo Centro de
Saúde de Coruche, na estrada
da Lamarosa.
Já por várias vezes assisti a
grandes sustos de quem tenta
atravessar nas passadeiras porque (quase) ninguém as respeita e, quando há um condutor
mais atento que pára para dar
passagem a um peão, não é
raro ver outro a ultrapassá-lo.
Não se respeita o que deveria ser a velocidade adequada e
muitas das pessoas que atravessam a estrada são idosas,
sem grande mobilidade que
lhes permita um sprint em caso

de necessidade.
As duas passadeiras existentes ficam alguns metros
abaixo e acima da paragem do
autocarro, no sentido descendente, o que faz com que também se atravesse a estrada fora
dos riscos brancos.
Há dias, por volta das 21
horas, vi passar uma carrinha,
garantidamente acima dos 100
kms/hora, seguida de um automóvel a tentar ultrapassá-la,
conseguindo-o frente ao tribunal. O semáforo ao fundo da
descida foi uma simples luz
vermelha decorativa. Claro
que foi fora da hora de movimento, mas não deixa de ser
uma estrada onde vive e passa
muita gente.
Penso que é urgente regular
o trânsito neste pedaço de
estrada, seja através de semá-

foros ou qualquer outro tipo de
sistema que “trave” o trânsito e
que proteja as pessoas. As bandas sonoras não serão a melhor
opção, por causa das ambulâncias, mas semáforos com câmaras não seria descabido.
No mesmo local, é raro o

dia em que os peões conseguem passar em cima do passeio, porque os carros teimam
em ocupar o passeio todo,
muitas vezes até ao muro do
Centro de Saúde. Para quando
uns postes de ferro idênticos
aos que se colocaram frente

aos Bombeiros a fim de evitar
este comportamento?
Recordo que uns metros
acima do Centro de Saúde, já
para não falar atrás do mesmo,
existem bastantes espaços para
estacionamento.
Joaquim Pinto

Joaquim Laranjo é o novo
Presidente da Comissão de Festas
Após duas Assembleias Gerais, os associados encontraram
uma solução e ficou constituída
a Comissão de Festas de Coruche 2006. Joaquim Laranjo é
o novo presidente da Comissão,
perante a demissão de Rui
Mendes do cargo que ocupou
durante dois anos.
Apesar de não ter sido de
fácil resolução, os elementos da
Comissão deixaram de parte
algumas divergências e optaram
pelo bom senso face a uma
tradição que está implantada em
Agosto, as tradicionais festas
em honra de Nª Sª do Castelo.
Desde alguns anos, que as
festas são realizadas de parceria
entre a Comissão de Festas e a
Irmandade de Nª Sª do Castelo,
com o apoio da Câmara de
Coruche.
Segundo Joaquim Laranjo,

é o Jornal Oficial
das Festas 2006

“vamos ter em Agosto umas festas com qualidade e nos mesmos moldes da edição anterior.
Claro que este ano não poderemos trazer artistas da linha do
ano passado, mas vamos ter

artistas que vão dignificar a
festa”, adiantou o presidente da
Comissão de Festas ao Jornal de
Coruche.
___
JCL

Foi atribuído ao Jornal de
Coruche, pela ilustre Comissão
de Festas em Honra de Nossa
Senhora do Castelo 2006, o título de Jornal Oficial das Festas.
Esta responsabilidade que
agora assumimos, traz reconhecimento pelo trabalho sério e
construtivo que a equipa do
jornal de todos os Coruchenses
quer desenvolver, mas também
maior exigência no nosso desempenho.
O Jornal Oficial das Festas,
vai privilegiar toda a informação sobre as Festas e o seu
desenrolar, desde a parte religiosa à popular, num suplemento

Presidente da República condecora Daniel Sampaio
com a ordem do infante D. Henrique
Foi no dia 10 de Junho, que
o Prof. Cavaco Silva, condecorou diversas personalidades,
por ocasião do dia de Portugal.
Se existem personalidades
impares, onde a unanimidade
existe em relação ao valor e ao
mérito para a condecoração, o
Prof. Doutor Daniel Sampaio é
sem dúvida, uma delas.

Por esse motivo e pelos
anos de trabalho que me são
dados na sua companhia, encontrei nele, não só um Mestre
e um Psiquiatra dedicado, mas
acima de tudo uma pessoa íntegra, humana e sensível.
Estas características rapidamente me levaram a torná-lo
como um exemplo, pelo que a

amizade e o respeito que nos
ligam, exigem que o partilhe
neste Jornal que dirijo.
Ficou bem ao actual Presidente de República, que não
fez mais do que justamente,
entregar em nome dos Portugueses (já que o seu antecessor
Jorge Sampaio, nunca condecoraria o seu irmão, nem este

aceitaria), o reconhecimento
da dedicação de Daniel Sampaio, a todos nós, no campo da
intervenção na saúde mental,
com especial enfoque para as
problemáticas dos adolescentes
e das suas famílias.
Abel Matos Santos

especial que sairá com a edição
de 30 de Julho.
O livro oficial, com o programa das Festas, com a imagem da capa a cargo do Arq.
Dinis Serrão, vai também ser
feito pelo Jornal de Coruche,
que angariará a publicidade,
fará a maquetagem e a paginação, bem como a impressão,
para depois ser distribuído gratuitamente a todos.
Contamos com a colaboração de todos, pois só assim
será possível fazer das Festas e
de Coruche, algo grandioso e
digno.
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A UNIÃO EUROPEIA

As questões Políticas

(2ª parte)

– Os conflitos-base, latentes, não resolvidos na Europa.
A falta de informação,
resultante da falta de discussão
pública sobre a matéria, levou
a situações pouco desejáveis.
Todos estamos lembrados da
sessão da Assembleia da República em que o Tratado foi ratificado. Lembremos os factos.
Os jornalistas de serviço, dos
vários órgãos de informação
presentes no hemiciclo do
Palácio de São Bento, fizeram
uma pequena sondagem aos
Deputados. Pequena no número de perguntas.
O resultado foi penalizador,
para aqueles que querem uma
construção europeia sólida e
consciente: – apenas 30% dos
Deputados sabiam o que estava
em causa no referido Tratado
de Maastrich. E, no entanto,
ratificaram-no sem discussão
de maior. Com esta atitude o
prestígio da Assembleia da
República, e o do próprio regime democrático, ficou abalado. Pelo menos na mente dos
cidadãos mais conscientes e
lúcidos. Na opinião pública
nada se discutiu, de profundo e
de sério. Quem tentava discutir
as questões era claramente
catalogado como anti-europeu.
Esta estratégia foi montada
pelo Governo, de então, de
forma a inibir a discussão séria
do problema. O que poderia
trazer resultados distintos do

que o Governo “democrático”
pretendia. Quanto a mim sem
razão este receio.
Quero recordar a propósito
de que este tipo de acusação
não é novo, nem apanágio dos
nossos dias. Já nos anos de
1950 – L. Ehrard – Chanceler
alemão que sucedeu a Konrad
Adenauer, dizia – citado por
Jean Monnet – “Se critico a
Constituição Alemã ninguém
me dirá que sou um mau alemão. Mas se critico a Comunidade dos Seis, em nome de uma
Europa mais ampla, acusam-me imediatamente de ser um
mau europeu”.
Neste caso diria que quem
não defende, em Portugal, um
modelo federal de construção
europeia é imediatamente catalogado de anti-europeu o que é,
manifestamente, abusivo e prefigura uma situação de desonestidade intelectual de quem
produz essas acusações.
Por isso poucas pessoas
ficaram a saber os contornos
da então P.E.S.C. (Política Externa e de Segurança Comum)
e da C.J.A.I. (Cooperação na
Justiça e Assuntos Internos), e
do que isso significava para a
construção europeia e para o
país; poucas pessoas ficaram
informadas das implicações da
criação de uma moeda única.
Muito menos se informou os

cidadãos de tudo o resto, que
mais adiante se tratará.
É bom recordar que, segundo a definição do Prof. João
César das Neves, “Moeda é o
símbolo do valor económico
puro. Ela serve, deste modo,
para guardar e medir valor. Se
a moeda é a medida do valor,
não é difícil de perceber que
há grandes vantagens em usar
a mesma moeda em todo o
lado. Tal como o metro para
medir o comprimento, ou o
quilo para medir o peso, seria
muito bom que a medida do
valor fosse a mesma em todo o
lado. E como vimos, a maior
parte da história do mundo
viveu com uma moeda única, o
ouro... Só neste século (XX) as
moedas nacionais de papel
começaram a ser usadas em
transações internacionais.”
Portanto, nem sequer, uns e
outros podiam argumentar que
a Moeda era um símbolo de
Soberania. E se o era para alguns,
embora como vimos recentemente, não tinha a importância,
nesse campo da Soberania (e
muito menos no da Independência), que uns lhe quiseram
dar e outros retirar. Porque é
que não foi a questão discutida,
junto da generalidade dos portugueses?
Este défice democrático,
expressão que não é de minha

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.

Carrinha abandonada e estacionada no
mesmo local há alguns meses – alguém
perdeu a vergonha e reivindicou em nome da
dita cuja.

Buraco no tabuleiro da ponte sobre o Rio
Sorraia, na via para peões (1ª Ponte no sentido Coruche – Monte da Barca) – O perigo
espreita a todo o momento.

autoria, mas que adopto sem
dificuldade por me parecer que
traduz exactamente o problema,
se traduzida para a base do sistema, pode levar a prazo a situações muito complicadas.
Em situações de prosperidade
relativa ou real, os cidadãos tendem a “descansar” no poder político as decisões e a condução dos
seus destinos. Mas se de repente
sobrevier, não uma crise como a
que vivemos de abrandamento
do crescimento, mas vier uma
crise a sério, e duradoura, de
recuo nítido e sentido – de recessão – nos níveis do bem estar das
pessoas, o que acontecerá nessa
altura?
E se, num exemplo não
inocente, essa crise for assimétrica no espaço europeu afectando sobretudo os Estados mais
ricos e fortes? O que acontecerá
quando as pessoas perceberem
que muito do poder de decisão
do seu Governo, qualquer que
seja a sua cor política, foi alienado; Quando perceberem que
já não é o Governo do seu país
que decide questões muito simples para a sua vida; e quando
perceberem que em caso de conflito latente, ou declarado, não
cabe ao Governo do seu país decidir se entram ou não no mesmo?
O que acontecerá, em Portugal e nos outros países onde
existe este défice democrático?
Levanto apenas estas questões.
Não tenho respostas para elas.
Aqui as deixo para reflexão.
Mas tenho receio do que possa
vir a acontecer, no futuro, por
falta de captação do interesse e
da vontade colectiva. Por falta
de acções de motivação, destinadas a fazer entender às pessoas
o porquê de certas decisões.
Chama-se a isto, na linguagem empresarial, envolver as
pessoas, de forma a motivá-las
para o alcançar de um objectivo comum. Um país não é uma
empresa, dir-se-á e com razão.
Pois não é! É uma entidade
bastante mais complexa; Mexe
com o imaginário colectivo de
muitos milhões de pessoas e
não de dezenas ou centenas.
Mexe com as suas referências
culturais, com as suas tradições,
com as suas convicções, com
os mitos colectivos. E por isso
os cuidados devem ser maiores, no tratamento das questões
que se prendem com esta problemática.
O que me preocupa ainda
mais, é que este não é um problema exclusivamente português.

Dr. Miguel Mattos Chaves *

A prazo veremos quais serão
os resultados desta atitude dos
poderes políticos.
A Europa e Portugal vivem
neste ínicio do século XXI
século um problema grave e
muito sério, na minha opinião:
– abundam Políticos – faltam
Estadistas. Uns preocupam-se,
sobretudo, com os desejos dos
seus eleitores do seu quadrante
político-partidário e com os
efeitos imediatos das medidas
que tomam, em termos eleitorais; Os outros, os Estadistas,
preocupam-se com o bem colectivo, e as suas preocupações
vão no sentido de pensarem
estratégicamente a forma de
posicionarem, o Estado e o País
que representam, o melhor
possível na cena internacional
de forma a defenderem os
interesses da comunidade nacional que representam.
Não seria preferível montar
campanhas de informação e
divulgação, com a cumplicidade das várias forças políticas, introduzindo este tema nas
campanhas eleitorais? Não
seria de promover manifestações culturais, sociais, sobre
estes assuntos? O que se tem
feito, quanto a mim, não é suficiente. Tem sido mesmo ineficaz, dado que não tem alcançado os resultados desejados.
Quase só se fala de Europa,
junto da opinião pública, quando se quer falar de subsídios. E
quando estes forem reduzidos,
ou mesmo acabarem? Ficam
estas questões por responder.
Porque não se fala da redução
dos factores de Soberania?
Porque não se fala da questão
do modelo de Poder, que no
próximo artigo se tratará?
Em França e na Holanda,
no ano passado (2005) falou-se
e discutiram-se os temas da
União e do modelo de governança, a propósito da proposta
de um Tratado Constitucional
para a Europa Unida. O resultado foi a derrota dos Federalistas. Não foi o fim, nem será,
da União Europeia. Foi a recusa da adopção de um modelo
federal. Legitima e democraticamente.
Em Portugal, até à data,
nada se discutiu e forma introduzidas mentiras sobre o tema.
Em próximo artigo tratarei este
tema.
_______
* Mestre em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 3

•

11

Junho de 2006

Obras de Recuperação do exterior
da Igreja de Santo António
Terminaram as obras exteriores de recuperação e beneficiação desta nossa bonita e secular Igreja de Santo António.

Exteriormente beneficiou
de uma reparação e conservação muito cuidada que, para
além de lhe conferir uma melhor apresentação, preservou o
seu interior contra infiltrações
de águas e humidades, potenci-

ais agentes provocadores da
erosão que, lenta mas persistentemente, vinham degradando todas as obras de arte sacra
nela existentes.
Interiormente também beneficiou de alguns cuidados, tendo sido o mais importante a
substituição total de todos os
bancos de madeira nela existentes já degradados, por bancos de iguais características
mas completamente novos.
Numa das paredes exteriores da Igreja foi colocada uma
lápide em mármore que diz:
“Esta Igreja de Santo António foi recuperada e beneficiada com o apoio da Caixa Agrícola de Coruche no ano de
2006” em sinal de agradecimento.

Quero aqui lembrar que as
instituições devem ser consideradas boas ou más, em função das pessoas que as corporizam e que lhes dão vida, pelo
que aqui deixamos à Caixa
Agrícola de Coruche, na pessoa do seu Gerente, Senhor Dr.

Diamantino da Silva Diogo, os
nossos agradecimentos.
Também aqui queremos dei-

Depositados na conta n.º
40121934135 da “Fábrica da
Igreja Paroquial de S. João
Baptista”, na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Coruche.

xar expressos os nossos agradecimentos a todas as pessoas
que, talvez até com sacrifício,
contribuíram para que houvesse
verba suficiente para o pagamento do custo dos bancos.
Preservado que está o interior da Igreja dos efeitos do
mau tempo, aguarda agora o
nosso pároco Reverendo Padre
Elias Serrano, resposta ao pedido de orçamento para a recuperação do tecto, da talha do
Altar-Mor, e altar novo para a
celebração da Eucaristia.
Logo que saibamos o seu
valor, o mesmo será publicado
para conhecimento de todos.
Os donativos que entenderem por bem oferecer podem
ser entregues na Secretaria da
Igreja Paroquial de Coruche ou

A paróquia de Coruche
agradece a todas as pessoas de
boa vontade.
Dar é receber! Coruche
agradece.
Manuel Alves dos Santos

Feira do Livro e Escola
em Festa 2006
Este ano, realizaram-se em simultâneo em
Coruche, a 22.ª edição da Feira do Livro e a 3.ª
edição da Escola em Festa, de 1 a 6 Junho no
Pavilhão Desportivo Municipal. Esta iniciativa
da CMC com o apoio da Caminho, teve presente
a comunidade escolar, que mostrou à população
o que se faz nas salas de aula do concelho.
Foram vário os projectos apresentados, desenvolvidos ao longo do ano.
Foi uma semana com muita animação, onde
decorreram várias acções de teatro e de esímulo
à literatura infantil, colóquios e
conferências, poesia, música,
teatro, astronomia, destacando-se a atribuição do prémio literário Maria Alberta Meneres, e
um recital alusivo aos 250 anos
do nascimento de Mozart, com
piano e violino.
Actividades desportivas como
a escalada, o slide, insufláveis,
jogos de orientação e gincana
automóvel, complementaram
as actividades culturais.

OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

PEDRO MANUEL VILELAS
Tels.: Casa - 243 679 053
Oficina - 243 619 547
Tlm. 917 305 762

•

Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche

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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– Obra do Emissário da Vila de Coruche

Condicionamento de Trânsito
na Avª Nossa Senhora do Castelo e
Rua dos Bombeiros Municipais
A Avenida Nossa Senhora
do Castelo, alvo de obras relativas à construção do emissário
do Sorraia, tem tido restrições
ao trânsito, nomeadamente a
interdição total de pesados, e
algumas restrições na circulação de ligeiros
Como alternativa a estas
condicionantes, o trânsito de pesados têm-se feito pela EN 114-3
e pela estrada da Almoinha.

Também, desde o dia 26 de
Junho, a Rua dos Bombeiros

abandonado e não há investimento nenhum previsto”.
As Estradas de Portugal,
responderam à CMC, dizendo
“não ter verba” para fazerem
as obras necessárias na estrada.

Por esta estrada passam
diariamente camiões de transporte de mercadorias, como o
arroz e a beterraba, sendo uma
via de ligação importante ao
porto de Setúbal e ao Concelho
do Montijo.
A deputada do PCP, Luísa
Mesquita, entregou um requerimento ao Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, perguntando as “razões que sustentam a exclusão
de um troço de 17 quilómetros” de serem prioritárias,
quando se sabe que se vai investir na recuperação de outros
troços menos degradados, não
intervindo no “que mais necessita esperando há anos obras
de recuperação”.

Vai organizar-se o “Projecto Terceira Idade”, na Colónia

No passado dia 24 de Junho, no Largo João Felício em
Coruche, a Corart - Associação
de Artesanato de Coruche
realizou o São João do Largo.
O objectivo desta iniciativa
foi o de manter a tradição dos
festejos do São João, bem
como o de fomentar o convívio

entre os associados e os convidados.
Fogueiras que alguns saltaram, bons petiscos, exposição
de artesanato variado, cheirosos
manjericos e música alusiva ao
São João marcaram presença
em mais uma iniciativa da
Corart.

Projectos de Engenharia e Arquitectura
Rua dos Guerreiros, n.º 55-A • 2100-183 CORUCHE
Tels. 243 619 521 • 964 038 233
E-mail: prengarq@sapo.pt

OURIVESARIA E RELOJOARIA

Colónia Balnear da Nazaré 2006
Balnear da Nazaré. A Câmara
Municipal de Coruche garante
o transporte e comparticipa na
estadia, devendo cada sénior
pagar, no acto de inscrição
trinta e um euros.
O turno decorre de 18 a 22
de Setembro de 2006, pelo que
os boletins de inscrição, a
fornecer pelo Serviço de Acção
Social da CMC, na Rua de São
Francisco, 8 A, deverão ser
levantados e entregues, depois
de devidamente preenchidos,
no mesmo local até ao dia 10
de Agosto de 2006.
Sendo o número de pessoas
limitado a 8 (oito), dá-se prio-

Corart realiza o São
João do Largo

Municipais tem o trânsito
condicionado, encontrando-se
em ambas as vias, os percursos
alternativos devidamente assinalados no local.
O Vereador Francisco Oliveira, que detem o pelouro
responsável, pediu a “compreensão de todos para os
incómodos causados”, sendo
que se compreende pelo benefício da obra para Coruche.

EN 251 – Coruche - Canha, necessita
de urgente reparação
O estado avançado de degradação da Estrada Nacional
251 que liga Coruche a Canha,
levou a população da Malhada
Alta a recolher um abaixo-assinado, e que conta com mais de
300 assinaturas, que a Câmara
de Coruche apoia e subscreve,
exigindo o óbvio, que é a reparação urgente da estrada, que
coloca em risco centenas de
pessoas que por ali passam
diariamente, sem outra opção
de circulação.
Dionísio Mendes, edil de
Coruche, crítica as Estradas de
Portugal pela falta de conservação e esquecimento a que
aqueles quilómetros de estrada
foram deixados, afirmando que
o “troço está completamente

Junho de 2006

Amândio Cecílio & C.a Lda.

ridade à ordem de entrega dos
respectivos boletins.
Todas as dúvidas poderão
ser esclarecidas no Serviço de
Acção Social.
A CMC, organizou também
o “Projecto Juventude”, na
Colónia Balnear da Nazaré,
garantindo o transporte e comparticipando na estadia, das
crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.
Estas inscrições fecharam
no passado dia 20 de Junho,
indo as crianças para a praia
entre 14 e 25 de Julho de 2006.
GI-CMC

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
Apo i e a n o s s a te rra !
ASSINE O JORNAL DE CORUCHE

Governador Civil entrega equipamento a bombeiros

Portugal € 20 • Resto do Mundo € 30

O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, entregou no dia 30 de Junho, no
Governo Civil, equipamento de protecção individual contra incêndios aos corpos de Bombeiros do
distrito.

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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Cartão Magnético para as piscinas

FABRICO PRÓPRIO

REGISTO VETERINÁRIO OFICIAL

Telefone: 243 679 398
Telefone: 243 619 649

TALHO: Rua Direita, n.º 78
SALSICHARIA: Rua Vasconcelos
Porto, n.º 29
2100-167 Coruche

A Câmara de Coruche criou
um novo cartão magnético,
para os utentes das piscinas
municipais, resultado da implementação de um novo software
de gestão do recinto para a época de Verão.
O cartão magnético contem
os dados do utente, pessoal e
intransmissível, a que se poderá aceder rapidamente.
O cartão tem um custo de
4,50 euros, valor que será
considerado o saldo inicial
para utilização por parte do
utente.
Os cartões, em breve, po-

derão ser recarregados na recepção das piscinas, com valores mínimos de cinco euros.
Recorde-se que as piscinas
municipais abriram ao público

no passado dia 15 de Junho,
estando a vigilância do local a
cargo da associação Búzios,
com uma equipa de nadadores
salvadores.

Autarquia apoia Clubes Desportivos
de Coruche
J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

Rua de Olivença, Bloco C - 1.ª Frente
Apartado 88
2104-909 Coruche
Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Contabilidade e Gestão
ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Foi por unanimidade que o
executivo camarário decidiu
atribuir apoios financeiros a três
clubes desportivos de Coruche.
A saber, Os Corujas Ginásio
Clube de Coruche com 26.706
euros, o Clube Associativo
Desportivo de Coruche com
2000 euros e o Coruche Pesca
Desportiva com 12.408 euros.
Estes apoios têm a ver com
protocolos de cooperação entre
a autarquia e os clubes relativos à época 2005/2006.
Nelson Galvão, vereador
responsável pelo pelouro da
Acção Desportiva, fundamentou a discrepância de valores,
com a importância das modali-

dades, o seu historial e o número de jovens a praticá-las.
O vereador sem pelouro da
CDU, Ricardo Raposo, contrariou esta posição advogando
que as modalidades em crescimento são as que precisam mais

de apoio, apostando num apoio
equalitário a todas.
Foram ainda aprovados novos critérios para a concessão
de apoios ao associativismo local, onde o futebol de 11 foi
privilegiado.

Amigos dos Animais organizam
gincana motorizada

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

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

• 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

No passado Sábado dia 3 de
Junho, no Campo Horta da
Nora, em Coruche, realizou-se
uma gincana de carros e motos
4, para a angariação de fundos
a favor da Associação dos
Amigos dos Animais de Coruche. Esta iniciativa foi apoiada
por um grupo de amigos das
actividades motorizadas.
Foi uma tarde onde a habi-

lidade e a perícia ao volante foi
demonstrada em peões e gincana automóvel, em competição
entre equipas de dois elementos. Outro tipo de provas,
como corridas de sacos, rebentamento de balões, fizeram
tambem parte da competição.
O vencedor, gannhou um
fim de semana para duas pessoas num hotel à sua escolha,

em Portugal.
Houve ainda ainda taças e
medalhas para os melhores
classificados.
Na Sociedade Recreativa
do Bairro da Areia, decorreu a
entrega dos prémios, com alegre convívio, onde o do duo
musical Justino Garcia e Tiago
Carreira, abrilhantaram a festa.
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DESPORTO E L AZER

Coruchense está em coma profundo
– e sem soluções para resolver a crise financeira e directiva

João Carlos Louro *
* Jornalista

Em Coruche
ninguém acredita
que o Clube ultrapasse a grave crise
financeira e directiva, devido à gestão de 1998 a
2002, onde o emblema do Sorraia começou a cair no abismo.
A divida do Coruchense, ao
fisco, em 1 de Julho de 2006,
situa-se nos 258.274,85 euros.
O Coruchense foi alvo de três
inspecções por parte das
Finanças para apuramento de
IRC e IVA e a divida em 24 de
Agosto de 2005 atingiu os
275.774,85 euros.
Entretanto, a Direcção liderada por Joaquim Capricho, em
21 de Julho de 2005, apresentou um requerimento às Finanças para liquidar mensalmente
1.750,00 euros, no período compreendido entre Agosto de 2005
e Maio de 2006, o qual foi
despachado favoravelmente.
Neste período o Clube liquidou a importância de
17.500,00 euros.
Em 23 de Janeiro de 2004,

Os sócios lamentam a situação bastante triste em que se encontra o Clube

pelo facto da doação do terreno
do Montinho do Brito à Câmara Municipal, as Finanças
tributaram IVA ao Clube no
valor de 139.774,05 euros.

O Coruchense antes da doação do terreno do Montinho do
Brito, e através da 1.ª inspecção por parte das Finanças,
devia IRC e IVA no valor de

Futsal – CAD em último lugar
A equipa do CAD Coruche,
séniores masculinos, na modalidade de Futsal, classificouse no último lugar da fase final
distrital onde o Sporting de
Tomar obteve o título de campeão e a respectiva subida ao
nacional da 3.ª divisão da modalidade.
O técnico do CAD clube,
António Alves, adiantou que o
balanço da época desportiva
2005/2006, “foi positivo porque o primeiro objectivo foi
chegar-mos às quatro melhores equipas do distrito. Não
alcançamos o objectivo final,
que era a subida de divisão,
face ao final de época bastante
atribulado. Fizemos uma primeira volta no campeonato,
onde não perdemos qualquer
jogo, mas na segunda volta
perdemos um jogo em casa e
isso complicou as contas da
equipa. Na fase final para
apuramento do campeão, perdemos os dois primeiros jogos
em casa e a partir daqui complicamos as contas e objectivos”, salientou António
Alves.

127.130,80 euros.
Em relação ao apuramento
de resultados (deve e haver), o
Clube não apresenta as contas
aos associados desde 2002 e

dificilmente o Presidente da
Assembleia Geral do Clube irá
marcar uma nova sessão sem a
apresentação das contas.
Alguns sócios ou adeptos
do Coruchense interrogam-se e
tentam colocar algumas questões em cima da mesa.
Quanto deve o Clube além
dos 258.274,85 euros? Qual o
Património do Clube? Que se
passou em relação ao IRC
proveniente das obras efectuadas no terreno do Montinho
do Brito? Estas e outras questões são levantadas nas conversas de rua, mas até ao momento ninguém respondeu.
Entretanto, o Clube realizou duas Assembleias Gerais,
procurando eleger novos órgãos sociais para o biénio
2006/2008, mas não apareceram listas nem associados.
O Grupo Desportivo “O
Coruchense”, fundado a 1 de
Janeiro de 1948, está em
“coma profundo” e dificilmente escapará da morte anunciada há algum tempo.

Pesca Desportiva em
Santa Justa - Couço
– ganha primeiros lugares
No fim de semana de 3 e 4
de Junho, decorreram as 3ªs e
4ªs provas do Campeonato da
3ª Divisão Nacional Individual
época 2006, na pista de pesca
desportiva de Santa Justa, no
Couço.
Joaquim Miguel “Karpa”,
sobejamente conhecido no Couço e um filho da terra, alcançou
dois extraordinários primeiros
lugares na competição. Parabéns ao atleta e à população
que o apoia.

•
•
•
•
•
•
•

Depilação
Tratamento facial
SPA
Electrocoagulação
Laser
Limpesa de pele
Pigmento a todo o corpo

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

Pratique Desporto pela sua Saúde
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Casa do Ribatejo atribui prémio

Ribatejanos Ilustres 2006
Administração da Associação de
Municípios da Lezíria do Tejo

Decorreu como é habitual
em ambiente de festa e alegria,
no dia 3 de Junho na Casa do
Ribatejo em Lisboa, a Cerimónia Solene de proclamação e
entrega do Diploma de Associado de Honra-Ribatejano
Ilustre 2006 aos seguintes Associados:

• Cónego João António de
Sousa
• Dr. Hélio Manuel Faria
Justino – Presidente da Junta
de Freguesia de Samora Correia

• Dr.ª Iva Humberta Andrade Delgado
• Prof. Doutor Carlos Alberto
Martins Portas
• Professor Mário da Silva
Coutinho Albuquerque
• Dr. António Cândido Lopes Madureira – Director

• Dr. Elísio Costa Santos
Summavielle
• D. Graciete Duarte Monteiro
• Dr. Carlos Vicente Morais
Beato
• Eng. Joaquim Sousa Gomes – Presidente Conselho de

Jornal “Cidade de Tomar”

O elogio dos Homenageados e as razões da distinção

Festival Sons do Parque
- na praça de água

A iniciativa, Sons do
Pátio, que se realizava no
Pátio
do
Museu
Municipal, vai agora
mudar para a novíssima
zona ribeirinha de Coruche, dando lugar ao
Festival Sons do Parque.
Aproveitando as excepcionais condições do
Parque do Sorraia, a autarquia coruchense criou as
condições para proporcionar a todos, agradáveis
noites de sábado, em plena
praça da água, um dos
mais apetecíveis locais, do
Rossio, agora integrado no
mais vasto Parque do
Sorraia.
O Festival Sons do
Parque iniciou-se, no passado sábado 17 de Junho,
com a actuação do grupo
de música popular portuguesa Palhas e Moinhas.
Até ao dia 12 de Agosto, vão passar pelo palco da Praça de
Água,diversos agrupamentos e os

mais distintos estilos musicais.
Já sabe, aos Sábados, às 21.30h
GI-CMC

foram apresentadas por Mora
de Campos, Presidente da Direcção da Casa do Ribatejo.
Cada um dos distinguidos
agradeceu a sua proclamação e
fez referências elogiosas à Casa
do Ribatejo e à sua intenção de
tudo continuarem a fazer para
o engrandecimento da Região
Ribatejana e de um futuro melhor para todos os ribatejanos.
Seguiu-se o tradicional almoço com ementa requintada e vinhos Ribatejanos generosamente oferecidos pela Administração da Quinta de Vale de Fornos – Azambuja.
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OPINÃO POLÍTICA

Será que Miguel de Vasconcellos
reencarnou no Ministro da Saúde?
m minha opinião, Portugal atravessa um dos
seus maiores atentados à
dignidade de ser Português.
Isto porquê? Vejamos, o interior do País está cada vez mais
desertificado, inicialmente fecharam os correios, agora as
escolas e as maternidades e
para fecharem já a seguir, os
SAP dos centros de saúde.
Ora bem, qualquer pessoa
minimamente inteligente e atenta (para não usar outra adjectivação) percebe e sabe que os
factores principais que levam
as pessoas a fixarem-se às “terras” são precisamente a segurança, o acesso à saúde, à educação, e aos serviços.
Ao fechar-se tudo, pareceme óbvio que estamos a dizer
ao povo “abandonai e vinde
para as urbes”.
Este comentário em português mais antigo, serve para

E

introduzir e partilhar convosco
uma dúvida que me surgiu ao
ver actuar o Sr. Ministro da
Saúde, Correia de Campos.
Será que Miguel de Vasconcellos reencarnou no Senhor
Ministro?
A história deste Miguel,
remonta ao período em que
Portugal esteve sob o jugo de
Castela, de 1581 a 1640, onde
este nosso território foi governado pelos Reis de Espanha,
tendo nomeado vice-reis para o
administrarem. Esta administração arbitrária de Margarida
de Sabóia e do seu “escolhido”
português, Miguel de Vasconcellos, levaram a uma revolta
popular que restaurou a independência desta nossa querida
pátria lusa, derrubando o trono
de Castela e colocando a Dinastia de Bragança de novo no
trono de Portugal.
Escusado será dizer que

este traidor Miguel, atentou
contra a pátria, colocando-se
ao lado dos Filipes de Espanha,
administrando como Secretário
Real o território com absoluto
desprezo pelas nossas gentes e
por Portugal.
Agora o que sinto como
Português é certamente muito
parecido com aquilo que os
nossos antepassados brilhantes, que permitiram a Restauração, sentiram. Uma vontade
enorme de fazer algo, que permita aos nosso filhos poderem
nascer na nossa Pátria, nascer
em Portugal.
O argumento usado para se
fecharem as maternidades é no
mínimo caricato, “não reúne
todas as condições de segurança”, diz o ministro. Então,
digo eu, dizem todos, criem-se
as condições! Mas o actual
ministro da Saúde que parece
não defender os interesses dos

portugueses diz algo mais,
parecido com, “não nascem os
bebés suficientes para ser
viável do ponto de vista da formação médica e economicamente…”. Mas será que a vida
de um português, de um ser
humano, tem de ser economicamente viável para existir???
O Senhor Ministro não sabe
como se faz hoje a formação
médica? Existem modelos para
treinar, existem tempos de formação em hospitais com mais
valências e movimento (os
chamados hospitais centrais).
É assim que se faz a formação
dos médicos e em todas as
especialidades, que depois voltam para os locais com menos
gente, mais interiorizados.
Doutra forma estas terras e
locais, nunca seriam viáveis
para nada. Que barbárie!!!
Por azar e infelicidade, mal
o Ministério da Saúde fechou,

contra a vontade das populações, a maternidade de Elvas,
um dos “expatriados” que teve
de ir nascer a solo espanhol,
veio a falecer. Nascer já não
podemos, mas nem sequer temos o direito de morrer na nossa terra!?
Arrepie caminho Senhor
Ministro, antes que este povo
bom de Portugal comece a partilhar da mesma dúvida que
vou tendo e que o senhor fique
conotado com essa figura
malévola que atentou contra o
estado, o país e a pátria lusa!
Crie condições e invista no
Interior de Portugal. Devolva
aquilo que as nossas gentes
lutaram ao longo de séculos
para ter. Uma terra e a sua dignidade! Não nos tente tirar
isso, porque lhe garanto que
não deixaremos!
Abel Matos Santos

Grupo de Forcados Amadores de Coruche
assinala o 35º Aniversário de vida
Da esquerda para a direita:
João Costa Pereira, Joaquim de
Sousa, Vital Rodrigues Malta,
António João, Jorge Gomes,
José Manuel Roque, Luís Tomás e António Roberto.

Fotografia do saudoso Carlos Brito, Coruchense, figura
da reportagem fotográfica taurina e cuja memória tão esquecida anda por todos.

A estreia do Grupo de Forcados Amadores de Coruche,
foi nas Caldas da Rainha em
24 de Junho de 1971. O cartel
foi o seguinte:
Cavaleiros: José Mestre

Baptista, José Barahona Núncio,Luis Miguel da Veiga.
Forcados: Amadores do
Montijo (Prémio de Imprensa
de 1970) e Grupo de Forcados
Amadores de Coruche.
Toiros: ganadaria de João
Gregório.
Empresa : Alfredo Ovelha
– um dos melhores empresários taurinos da sua época.

35 anos depois
No passado dia 24, os
Amadores de Coruche assinalaram o 35.º aniversário, onde durante a tarde realizaram
uma romagem ao cemitério de
Coruche em homenagem aos
companheiros que foram deixando o Grupo ao longo dos
anos, seguida de Missa em sua
intenção na Igreja de N.ª Senhora do Castelo.

O Grupo realizou um jantar
comemorativo na Estalagem
do Sorraia-Stª. Justa – Couço
onde foi entregue o Troféu
“António Roberto” às ganadarias Coruchenses que ao longo
dos anos apoiaram o Grupo:
António Silva, Conde de Murça, David Ribeiro Telles, Hºs.
de Alberto Cunhal Patrício,
Hºs. de Lopes Branco, Sommer
d´Andrade, e António José
Teixeira.
_____
João Costa Pereira
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HISTÓRIA

S. Francisco Xavier – relembrar o
passado e preparar o futuro
Um pouco por todo o mundo vão decorrendo várias iniciativas tendentes a comemorar condignamente o V Centenário do nascimento de São
Francisco Xavier, o Apóstolo
do Oriente, e um dos fundadores da Companhia de Jesus,
de algumas das quais o nosso
jornal, no seu primeiro número
deu já conta.
___
Em Navarra, no Castelo de
Javier, perto de Pamplona,
onde a 7/4/1506 nasceu o Santo Jesuíta, as iniciativas vão-se
sucedendo, tendo, na data maior
do Quinto Centenário, a 7 de
Abril, ocorrido imponentes
cerimónias evocativas que tiveram a presença do Rei e Rainha
de Espanha, dos Príncipes das
Astúrias, e das mais altas personalidades civis e religiosas
espanholas. A estas se juntaram
representantes de organismos e
instituições de outros países
ligados à vida do Santo, de entre os quais destacamos a presença da Comissária Nacional
para as celebrações portuguesas, Drª Natália Correia Guedes, antiga Secretária de Estado da Cultura, que tanto se tem
esforçado para dar ás celebrações no nosso país a dignidade
que a falta de empenho oficial
necessariamente tem prejudicado.
Ao contrário da pequenez e
desinteresse demonstrado pelos governantes portugueses,

têm apoiado e dado dimensão
às comemorações do V Centenário. Até Setembro uma importante exposição histórica e
artística sobre a vida do Santo
estará albergada no Castelo de
Javier. Pintura, escultura, ourivesaria, de diferentes países,
salientarão a expressão artística nascida em todo o mundo ao
redor da vida do Santo. Os visitantes poderão também admi-

rar o arquivo do maior biógrafo do Santo, o historiador jesuíta
alemão Georg Schurhammer,
transladado propositadamente
de Roma para o Castelo.
Poderão ainda apreciar os
restauros do secular castelo
berço do Santo que os Castelhanos destruíram e queimaram no início do Séc. XVI
quando invadiram esse reino,
provocando a fuga para dos
Rei de Navarra, e do seu principal Conselheiro, Juan de Jasso, pai de S. Francisco Xavier,
para França.
Foi aí, na Sorbonne que

Comida para fora e Frango no Churrasco
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

Tel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

A ORQUÍDEA
De Alcina Braz

Lingerie e Acessórios de Moda
Promoção até final de Julho
Na compra de um bikini, oferecemos um par e o/ou
saco de praia
Centro Comercial Jardim, Loja X – 2100-215 Coruche

Francisco de Jasso y Javier, depois celebrizado como S. Francisco Xavier, fez os seus estudos e, na companhia de Stº
Inácio de Loyola, do português
Simão Rodrigues, e de outros
companheiros veio a fundar a
Companhia de Jesus, onde,
aqui se registe a talhe de foice,
ingressou um filho de Coruche,
o Padre Miguel Gonçalves
Ferreira, SJ.

O amplo programa de realizações comemorativas incluirá
concertos, representações teatrais, edição de publicações,
realização de congressos internacionais, encontros de juventude, com o sentido de demonstrar não só a dimensão universalista do culto do Santo como
a memória viva que dele se
conserva em todo o mundo,
com especial destaque para o
Oriente, sobretudo para o Japão e para a Índia.
Quanto a Portugal, país
onde o Santo viveu, e em cuja
gesta missionária participou e

engrandeceu, lá nos vamos
apagando, calando, distraindo,
esquecendo, sempre em busca
de desculpas que nos permitam
dizer que os outros se vão aproveitando do que é nosso, quando
a realidade é que os nossos
responsáveis nada fazem de
concreto para elevar e engrandecer o património histórico
que nos foi legado pelos nossos antepassados.
Mas como nem todos aqui
se deixam vencer pelos complexos, e pelo imobilismo acomodatício, algumas instituições portuguesas surgem ainda
como capazes de contrariar a
onda negativista latente unindo
a boa execução das suas actividades ao realce equilibrado do
passado português.
E foi, assim, com igual
destaque que vimos os CTT,
organismo cujos seculares
objectivos são precisamente as
comunicações entre os portugueses, e destes com os outros
povos, comemorar em Goa,
onde o Santo jaz, com o lançamento de um livro sobre a sua
vida e obra, a personalidade de
um Homem que, ao serviço de
Deus e de Portugal, tanto deu a
outros povos.
Às cerimónias religiosas,
presididas pelo Patriarca das
Índias, estiveram presentes
cerca de 10.000 pessoas. Às
cerimónias civis que decorreram nos jardins do aportuguesadíssimo Hotel Cidade
de Goa, estiveram presentes

Programa
Religioso
das Festas em
Honra de Nossa
Senhora do
Castelo
6 de Agosto – 21h.30m. - Início da Novena em Honra
de Nossa Senhora do Castelo - Colaboração do Grupo
Coral de S. João Baptista
7, 8, 9, 10 e 11 de Agosto – 21h. 30m. - Novenas em
Honra de Nossa Senhora do Castelo, com a
colaboração do Grupo Coral de S. João Baptista
12 de Agosto – 21h.30m. - Continuação da Novenas
Solene Tríduo com a participação de Reverendo Padre
Francisco Rodrigues, Sj - Colaboração do Grupo Coral
de S. João Baptista - Apresentação do filme sobre a o
culto a Nª. Sra. do Castelo, A Irmandade e o castelo.
Actuação da banda Sociedade Instrução Coruchense
13 de Agosto – 21h.30m. - Continuação da Novenas
Solene Tríduo com a participação de Reverendo Padre
Francisco Rodrigues Sj Colaboração do Grupo Coral
de S. João Baptista - Actuação da banda Sociedade
Instrução Coruchense

João Alarcão Carvalho Branco *

cerca de quinhentas personalidades goesas com destaque
para o Vice Primeiro Ministro
Dr. Willy de Sousa, e do antigo
Ministro dos Negócios Estrangeiros da India, Dr. Eduardo
Faleiro.
No discurso que então proferiu o Engº Pedro Coelho, VicePresidente dos CTT, salientou
precisamente o importante papel que instituições e organismos portugueses conscientes e
empreendedores, podem desempenhar na aproximação dos
povos.
Sobretudo daqueles, diremos
nós, com um passado comum
tão remoto e intenso.
____
* Historiador

O relicário com o braço de S.
Francisco Xavier, guardado na
Basilíca de S.Pedro em Roma, que
temporariamente foi trazido para
Xavier.

14 de Agosto – 12h.00m. - Missa Solene cantada, com
a alocução do Reverendo Padre Francisco Rodrigues
Sj, em acção de Graças pela Vitória da Batalha de
Aljubarrota - Colaboração do Grupo Coral de S. João
Baptista
19h.00m. - Missa de Sufrágio, por todos os irmãos
Falecidos
21h.30m. - Conclusão da Novena e Solene Tríduo,
com pregação pelo Reverendo Francisco Rodrigues Sj.
Colaboração do Grupo Coral de S. João Baptista
Actuação da banda Sociedade Instrução Coruchense
24h.00m. - Fogo de Artificio no Rio Sorraia, com a
comparticipação da Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo.
15 de Agosto – 12h.00m. - Missa Solene no Santuário
do Castelo, em acção de Graças a Nossa Senhora do
Castelo. - Colaboração do Grupo Coral de S. João
Baptista
18h.00m - Procissão em Honra de Nossa Senhora do
Castelo, Padroeira de Coruche, que percorrerá as principais ruas da Vila. No regresso e antes de recolher ao
seu Santuário realizar-se-á na Esplanada do Castelo a
habitual e Solene Bênção dos Lares e Campos do Vale
do Sorraia.
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ENTREVISTA

O Governador Civil do Distrito de Santarém

Paulo Fonseca
em entrevista após um ano em funções
Paulo Fonseca, Governador Civil do Distrito de Santarém, tomou posse a 5 de Abril
de 2005 e após um ano da
tomada de posse, em entrevista
ao Jornal de Coruche, adiantou algumas novidades para o
concelho, nesta primeira parte
da entrevista. Na segunda parte, teremos o seu olhar sobre o
distrito de Santarém nas diversas áreas.
O Jornal de Coruche:
Qual o balanço como Governador Civil desde a sua tomada de posse?
Paulo Fonseca: Para lhe
ser sincero, o balanço é sempre
aquém das expectativas, sei que
é um lugar comum nós dizermos que o balanço é positivo,
mas prefiro inverter essa situação e ter uma leitura mais
ambiciosa para as funções,
neste caso de Governador Civil.
Digo leitura mais ambicio-

sa, porque entendo que este
lugar que decorre da lei, representa o governo no distrito no
global e na outra face da moeda representa o distrito junto
do governo, onde leva as preocupações, problemas e ambições das populações do distrito

junto do governo, procurando
dar um contributo positivo
para que se possam resolver as
questões pendentes em cada
momento.
Como sabemos, na vida não
é possível resolver-mos todos
os problemas que temos, daí eu

ter dito, que as minhas funções
na vida ficam sempre aquém
daquilo que gostaria de ter
feito. No entanto, não escondo
que me sinto satisfeito no desempenho da função e temos,
apesar de tudo, tentado resolver um conjunto de problemas.
JC – Em relação ao concelho de Coruche, uma das grandes preocupações e reivindicações dos autarcas e populações são as acessibilidades. O
piso da EN 251 entre a Quinta
Grande e Arriça está deplorável, sendo exigida a colocação
de novo piso. Poderá adiantar
alguma novidade, em relação
a esta estrada?
PF – A direcção de estradas
tem as verbas que o orçamento
anterior lhe deixou, as coisas
são assim, foram definidas as
suas prioridades em termos de
intervenção. Há um conjunto
de obras que estão em curso e
nas várias fases no que se refe-

re ao concelho de Coruche.
Mas, a EN 251 no troço entre
a Quinta Grande e Arriça, é
uma das prioridades de intervenção e no início de 2007
será reparada, porque está
identificada.
Este é um troço que necessita de intervenção, no concelho de Coruche há várias obras
em curso, e temos que identificar o que é uma obra em curso.
Desde a decisão de fazer uma
obra, até que ela seja concretizada, há uma fase de concurso para fazer o projecto, uma
fase de concurso para fazer a
obra, o atendimento de eventuais reclamações das empresas,
a fase da consignação e a seguir é que começa a obra.
Estou em crer, que daqui a
um ano as diversas estradas do
concelho de Coruche, não falando nos itinerários complementares, terão um grande salto qualitativo. Até lá, a EN 251

Ofertas válidas durante os meses de Junho e Julho
GRÁTIS – Rectificação da Pressão de Pneus + Alinhamento de Direcção
DESCONTOS A TÉ 5 0%

– em Pneus de todas as marcas

DESCONTOS D É 1 0% – nos nossos serviços de pneus e mecânica
CALDAS DAS RAINHA • CARTAXO • CARREGADO • LISBOA • MARINHA GRANDE • TORRES VEDRAS •
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
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geral@sobralpneus

- Tel. 263 851 201 - Fax 263 851 204
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vai sofrer algumas intervenções a curto prazo, face ao
mau estado do piso, para disfarçar minimamente as condições deploráveis em que se
encontra o piso da referida via.
JC – Em relação às pontes
da travessia do Vale do Sorraia, vão ser realizadas algumas intervenções?
PF – Sem dúvida! Trata-se
de um conjunto de obras de
arte que necessitam de uma intervenção rápida, uma das pontes está a ser intervencionada e
as outras seis pontes estão em
fase de concurso. Está a decorrer o concurso normalmente e
tenho a informação do director
de estradas que será cortado o
trânsito no percurso, face à
obra que está em curso numa
das pontes e as outras avançarão de imediato quando o concurso estiver concluído. Posso
adiantar, que daqui a um ano
há um reforço substancial da
qualidade das estradas no concelho de Coruche.
JC – Em relação ao reforço
de elementos da GNR, umas
das reivindicações dos autarcas, o Posto do Couço vai ser
reforçado?
PF – Não lhe posso responder afirmativamente a essa
questão, no que se refere ao
Couço. O que lhe posso dizer, é

que tenho absoluta confiança
no comandante distrital da
GNR, na brigada territorial que
tutela o Tenente Coronel Lucas, e que está a fazer o melhor
possível em função dos meios
que tem ao seu dispor.
Não lhe sei dizer, de que forma é que é operacionalmente
definida esta estratégia e portanto
não lhe direi nada em concreto
sobre essa matéria. Posso-lhe
dizer, que o comandante distrital da GNR, com quem trabalho todos os dias com grande
proximidade, merece cem por
cento de confiança do Governador Civil e é assim que as
coisas devem funcionar.
Se quisermos ser eficazes,
em termos de forças de segurança, somente pela via dos efectivos que estão em determinado
local, então a única forma de
atingirmos essa eficácia, era
termos um posto da GNR em
cada rua deste País. Tal não é
possível, como sabemos, o que
é possível, é que tenhamos capacidade rápida de intervenção, disponibilidade de meios
suficientes para que os agentes
possam desenvolver a sua missão. E uma estratégia devidamente planeada, que permita
alguma mobilidade pontual em
função dos eventos que aqui ou
ali vão ocorrendo. Penso que
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será a solução.
JC – Na área da saúde, o
serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde
de Coruche vai continuar
durante as 24 horas?
PF – A indicação que
tenho, é que o Centro de Saúde de Coruche continuará a
funcionar da mesma forma e
as pessoas podem ficar descansadas sobre essa matéria.
Embora esta decisão e esta
minha convicção, decorram de
alguma dificuldade geográfica,
ou seja a distância a que Coruche e muitas das suas freguesias estão do hospital de Santarém. Não existe de facto, um
número elevado de utentes que
aceda ao SAP de Coruche. É
um número baixo, mas existem
outros factores que vão para
além dessa visão técnica, que
são por exemplo, o factor da distância a que se encontram os cidadãos de Coruche do hospital
distrital e que têm direito a todo o
acesso e a este apoio de saúde.
Há Centros de Saúde no
distrito, que encerram da meianoite às oito da manhã, mas o
de Coruche não irá encerrar
nesse horário e continuará a
funcionar nos mesmos moldes
como até aqui.
(Continua na próxima edição)

Tiago Pirralho, Penta Campeão
Nacional de Acordeão
- Jovem Coruchense, sagrou-se no campeonato em Alcobaça
Tiago Pirralho, continua a
amealhar títulos de acordeão e
tem um palmarés invejável.
Em Alcobaça, o músico alcançou o 1.º lugar sénior variett e o 1.º lugar sénior conserto, tendo ficado apurado para
representar a categoria de
sénior nas duas vertentes, em
Amarante, no campeonato
ibérico do dia 25 de Julho.
Tiago Pirralho tem aulas
particulares e preparações intensivas com o professor de
acordeão Aníbal Freire, bicampeão mundial, na escola de
música “a serenata” em Alcobaça.
O jornal de Coruche envia
os parabéns a Tiago Pirralho.
Pu

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com
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19

Junho de 2006

Bombeiros Municipais
pedem mais meios
Os Bombeiros Municipais
de Coruche (BMC) pedem mais
um grupo de primeira intervenção (GPI) e mais dois de apoio,
para complementar o que já
existe, para a prevenção e combate aos incêndios florestais.
O Comandante dos BMC,
Rafael Rodrigues, propôs ao
executivo camarário de Coruche, que aos quarenta euros
diários pagos pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC) a cada elemento dos GPI, fossem acrescentados dez euros e a possibilidade de os bombeiros almoçarem gratuitamente no refeitório da Câmara de Coruche.
Rafael Rodrigues, refere
que quer criar outro grupo de
cinco elementos mais uma

equipa de dois elementos para
apoio em auto tanque, para
assegurar o trabalho nos meses
de Julho a Setembro.
Os soldados da paz que
integram as equipas do GPI
têm de estar disponíveis 24 horas por dia, para as missões de
vigilância, prevenção e combate rápido a incêndios, onde
são os primeiros a actuar.
Estão também disponíveis
para intervenção ao nível do
Distrito, caso seja necessário.

Sociedade de Instrução
Coruchense (SIC)
– Câmara de Coruche atribui subsídio
anual
A Sociedade de Instrução
Coruchense, colectividade centenária (110 anos), viu o subsídio anual atribuído pela Câmara de Coruche actualizado
em 2,3%. A verba para o ano
de 2006 será de 8.919,00 euros, que servirão para ajuda ao
pagamento do maestro e escola de música, onde os jovens
duas vezes por semana aprendem a tocar os diversos instrumentos.

A actualização do subsídio,
aprovada por unanimidade pelo
executivo camarário, deixa a
colectividade mais desafogada,
mas o actual espaço da sede
não oferece condições aos alunos e músicos.
Recorde-se que, a construção
de uma nova sede é um sonho
antigo, mas até ao momento
não passa de uma miragem,
apesar de diversas tentativas
junto da autarquia de Coruche.

e recebeu subsídio
extraordinário
A Sociedade de Instrução
Coruchense (SIC), referência
local do ensino da música e
responsável pela banda filarmónica de Coruche, recebeu um
subsídio extraordinário da Câmara Municipal de Coruche no

valor de dois mil euros. Este
apoio prende-se com o apoio
às comemorações dos 110 anos
da Sociedade musical, que
incluiu um jantar para os sócios e a presença de duas bandas convidadas.
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Qualidade da água para consumo
No decurso do 1.º trimestre de 2006 foram
efectuadas 380 análises em toda a rede de
abastecimento de água do concelho. Todas as
análises foram efectuadas em laboratório devidamente acreditado para o efeito.
Segundo Francisco Oliveira, Vereador responsável pela Divisão de Serviços Urbanos,
Água, Saneamento e Meio Ambiente, “foram
efectuadas 380 análises a 15 parâmetros dife-

rentes, tendo-se verificado inconformidades em
quatro parâmetros”.
Para Francisco Oliveira, as “inconformidades nos parâmetros pH e Manganês, não
representam perigo para a saúde pública, de
acordo com pareceres do Centro de Saúde,
tendo-se devido a anomalias pontuais no sistema de desinfecção, as quais já foram rectificadas”.

Junho de 2006

Revisão do Plano
Director Municipal
Realizou-se ontem, dia 29
de Junho, no auditório do museu municipal de Coruche, a
2.ª reunião da Comissão Mista
de Coordenação para a Revisão do Plano Director Municipal de Coruche. Teve como ordem de trabalhos, a aprovação
do regulamento de funciona-

mento da CMC, aprovação da
acta da 1.º reunião da CMC,
informação sobre orientações
estratégicas, nomeadamente
das entidades que ainda não se
pronunciaram, a apreciação dos
estudos de caracterização e o
ponto da situação dos trabalhos
em curso.

Governo Civil sensibiliza
para a prevenção dos fogos

Legenda da tabela:
VP – Valor paramétrico, estabelecido pelo Dec. Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.
Resultam inconformidades quando este valor é cumprido.
Unidade – representa a unidade de cada parâmetro.
Médio – representa o valor médio para cada parâmetro analisado.
Mínimo - representa o valor mínimo para cada parâmetro analisado.
Máximo – representa o valor máximo para cada parâmetro analisado.
N.º de análises – número de análises efectuadas por parâmetro.
Violação VP – representa a percentagem de inconformidades, ou de não verificações, em cada um dos parâmetros.

Governo Civil de Santarém apoia
CAIS em Abrantes
– com final nacional de futebol de rua
Realizou-se nos passados
dias 3 e 4 de Junho, em Abrantes, a final do Campeonato
Nacional de Futebol de Rua.
Sob o lema “Vencer em todos
os campos”, o evento foi organizado pela associação CAIS
em parceria com o Governo
Civil de Santarém e a Câmara
Municipal local, contando com
a participação de dez equipas
vindas de todo o país, cujo
principal objectivo foi o da
inclusão social pela prática
desportiva como forma de
intervenção social no combate
à pobreza e à exclusão, destinando-se a homens e mulheres
que se encontrem nesta situação. Esta iniciativa, teve o alto
patrocínio do Sr. Presidente da
República.

No passado dia 2 de Junho,
Paulo Fonseca, Governador
Civil de Santarém, convidou a
comunicação social a participar numa acção de corte e
limpeza na zona envolvente ao
edifício do Governo Civil.
O Governo Civil, em colaboração com a ACHAR – Associação dos Agricultores da
Charneca e a Câmara Municipal de Santarém, pretende com
esta iniciativa contribuir para a
promoção e sensibilização para

as medidas preventivas no
combate aos incêndios florestais.

Ass. Búzios
intervem
nas Escolas
Preparando a Época Balnear 2006, numa estratégia de
prevenção a BÚZIOS – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, realizou um
projecto integrado de sensibilização aquática com os alunos
e professores do agrupamento
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.
Este projecto abrangeu 275
alunos e 17 professores, tendo
terminado no passado dia 16
de Junho de 2006, com os
objectivos de sensibilizar os
alunos e professores para as
regras de segurança aquática e
dar formação aos professores
sobre Suporte Básico de Vida.

Pedido de
Rectificação
Subsídio da CMC ao Centro
Social do Pessoal da Câmara
Na foto, Paulo Fonseca,
Governador Civil de Santarém,
Nelson Carvalho, Presidente da
Câmara Municipal de Abrantes
e Paulo Marques, da CAIS,
responsáveis pela realização
deste evento, que contou com

cerca de 75 jogadores com idades compreendidas entre os 16
e os 40 anos de idade, num
evento que contou com a presença da Sr.ª Secretária de
Estado Adjunta da Reabilitação, Idália Moniz.

Breves do Distrito
– O Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Local, Eduardo Cabrita, presidiu
à Sessão de Encerramento do Seminário sobre
“O Novo Regime do Arrendamento Urbano –
NRAU”, no passado dia 2 de Junho, no
CNEMA.

– O Governador Civil do Distrito de Santarém,
Paulo Fonseca, manifesta a sua satisfação pela
atribuição, a nível nacional, da menção honrosa
atribuída ao trabalho desenvolvido pelo Centro de
Recuperação Infantil de Fátima (CRIF) no âmbito
do programa “Escola Alerta 2005-2006”.

No número anterior, noticiámos o subsídio da CMC ao
Centro Social do Pessoal da
CMC, no valor de 20 mil
euros.
Em declarações, o presidente da edilidade, referiu que
este apoio seria “suficiente
para fazer face ao saldo negativo de 15 mil euros” que o centro social apresentava.
Acontece que, erradamente,
noticiamos que os 20 mil euros
seriam “suficientes para juntar
aos 15 mil euros de saldo positivo” que o centro social teria.

Por este motivo, a Direcção do
Jornal de Coruche pede desculpa ao Centro Social do
Pessoal da CMC e recupera a
notícia, corrigindo-a.
Aproveitamos para informar que o CSPCMC, tem previsto para os seus associados
no ano de 2006, actividades desportivas, culturais e recreativas
como a ginástica de manutenção, o futebol de onze, a pesca
desportiva, festa de Natal,
festa de convivio de famílias e
a quermesse nas festas em
honra de N.ª Sr.ª do Castelo.
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CDU quer bombeiros
mais activos no Couço

Rodrigo Catarino, vereador da
CDU na Câmara Municipal,
pede uma intervenção mais
célere e eficiente dos bombeiros no Couço.
Esta situação levanta-se
porque há pouco tempo, um
habitante do Couço ligou para
o 112, tendo esperado mais de

45 minutos por uma ambulância que o transportou depois ao
Hospital Distrital de Santarém,
referiu Catarino, que é também
enfermeiro de formação. Disse
ainda ser necessário “a colocação de uma ambulância na
vila do Couço para que a
assistência e transporte seja
mais rápida para as unidades
de saúde”.
O presidente da CMC pretendeu saber os pormenores da
ocorrência para averiguar o
que se passou.

Abriu concurso para o
Cinema de Coruche

Há mais de um ano e meio que
não há cinema em Coruche,
devido ao desinteresse dos privados na exploração comercial
do auditório municipal para a
projecção de filmes.

Contudo e apesar de não se
esperar grande interesse dos
operadores a Câmara Municipal decidiu abrir concurso público de concessão do auditório municipal para fins cinematográficos.
Dionísio Mendes, admite que
a CMC pode tomar a iniciativa
de colocar a sala de cinema em
funcionamento, com uma programação própria assegurada
pelo departamento de Cultura.
O Presidente da Câmara,
assegura no entanto “que será
sempre a última possibilidade”.

No Couço, fiscais
multam e perdoam

Os fiscais da Câmara Municipal de Coruche multaram
três vencedores ambulantes no

Couço por estarem a vender
fora da zona legal (cooperativa
de consumo) e fora dos dias
licenciados (2.ª a 6.ª feira).
No entanto, o facto de possuírem licenças para venda
ambulante e o regulamento
que define a actividade estar a
ser revisto, levou a que o executivo da Câmara votasse por
unanimidade o perdão da multa e fosse aplicada uma advertência.

www.radiosorraia.com

Todo o dia… todos os dias consigo
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Crónicas

Confraria Gastronómica
do Touro Bravo
Sobre a Carne do Toiro
Bravo
De há muito que é sabido que
as nossas raças bovinas autóctones,
porque perfeitamente adaptadas
às condições edafo-climáticas que
nos inerem enquanto tecido geográfico, são as que melhores condições apresentam no que reporta
à sapidez das suas carnes.
De entre todas, a raça brava de
lide, porque criada com um outro
fim primeiro, que não a introdução na cadeia alimentar, oferece
uma qualidade única devido ao
seu grau de acabamento, no mínimo o dobro que o do normal gado
de abate.
Por assim ser, a carne de toiro
de lide apresenta características
quase únicas, que a podem transformar num nicho de luxo entre
as carnes bovinas para um mercado exigente. Animais criados em
regime intensivo, vivendo da natureza, com um maneio que não
comporta na sua alimentação factores de crescimento, apresenta
um grão muscular fino e delicado,
e, quando a carne devidamente
maturada é sujeita a manipulações
culinárias, exibe aroma e sapidez
de excelência.
Produto de excepção, a carne
de toiro bravo, é em verdade a
mais ecológica das carnes.
Confrade Dr. Domingos da Costa Xavier
(veterinário)

O Touro
Divindade objecto de culto
rigoroso, referido por Aristóteles,
animal a quem Plínio concedeu
larga observação e de quem diz
entre outras coisas:” os mais ferozes são os touros selvagens,
maiores dos que os do campo, em
velocidade superiores a todos, de
cor amarela, de olhos azuis, com
o pelo em sentido contrário, com
uma boca que se abre até às orelhas, justo ao lado de cornos
móveis. A sua pele tem a dureza
da pedra, capaz de repelir qualquer golpe. Caçam todas as feras;
eles, que não podem ser capturados a não ser em fossas, morrem
sempre de fúria”, elemento primacial da festa brava, o touro
depois de morto, continua a ser
admirado e cobiçado pela singularidade e textura da sua carne.
O notável gourmet e historiador da cozinha espanhola Néstor
Luján anota como prato de
grande significado o estufado de
touro corrido, enquanto Angel
Muro no seu “El Praticón” não se
esquece de ”advertir que a carne
de touro comprada na praça na
tarde de um domingo de Inverno
não deve condimentar-se até
quarta-feira a seguir”.
Na Mitologia, o touro está
associado aos mitos de Europa e
do Minotauro e touros foram usados pelos Deuses porque são rápidos na corrida e fortes para a luta.

O piano no seu tratado “Da
Caça” dedica-lhe grande atenção,
descrevendo o seu papel de “chefes da manada”, o modo como lutam, enumera o seu temperamento, não se esquecendo, significativamente, de lembrar o facto de os
touros não terem: “os corpos pesados pela gordura e carnosidade”.
Esta carne sem gordura é desejada por gente expedita e entendida,
daí não podemos ficar surpreendidos por livro da cozinha “gitana”, nos aparecer uma curiosa receita de rabo de touro com feijão,
que em termos técnicos começa
com o fritar do rabo, para depois
cozer suavemente durante pelo
menos três horas.
O notável Paladio no seu “Tratado de Agricultura e Medicina
Veterinária”, lembra ser o mês de
Março a melhor época para se
formar uma manada de touros,
sendo o mês de Julho o ideal para
eles cobrirem as vacas e Columela entende como correcto o número de quinze vacas para cada touro, devendo-se ter o “cuidado de
não deixarem de conceber por
excesso de gordura”. No entanto,
no “Livro dos segredos da Agricultura” escrito em 1617, defende-se outra doutrina em relação
ao touro, senão veja-se:”
O touro convém ser guardado
e engordado à parte das vacas, as
quais fareis cobrir pelos meses de
Maio, Junho e Julho, e um touro
basta para sessenta vacas.” Tendo
em conta a fogosidade do nobre
animal, não me parece despiciendo lembrar uma opulenta receita
denominada “touro à corda” onde
entram nabos, tomates, alcachofras, aipo, alho-porro, cenouras,
chalotas cortadas em quatro, cebolas recheadas com cravos de cheiro, couve-flor, nabos, batatas, salsa,
tomilho, estragão, cerefólio, pimenta em grão e trinta gramas de sal.
A receita é enriquecida com queijo, manteiga e uma rabanada de
pão tostado esfregado com alho.
Exige um vinho a acompanhar de
boa catadura e que “marre baixo”.
Vai longo este texto e porque
não devo cansar o leitor finjo esquecer o filósofo Ortega y Gasset
que tão bem falou dos touros e o
tremendo Goya, detenho-me apenas a lembrar a existência de um
receituário baseado nas carnes do
bravo touro onde nada é desperdiçado, permitindo a criação de
pratos suculentos, sápidos e excitantes debaixo de múltiplas representações culinárias expressas em
diversas formas de as ditas e
“benditas” carnes serem preparadas, trabalhadas e confeccionadas.Umas das missões da Confraria Gastronómica do Touro
Bravo será a de preservar, defender
e dar a conhecer tais representações em louvor do touro e para
comprazimento de todos quantos
concedem à gastronomia o estatuto de arte. A nona, dizia Albino

Forjaz de Sampaio.
Confrade Dr. Armando Fernandes

Confrade Amílcar Malho
escreve assim;
Criada em Coruche a Confraria
Gastronómica do Touro Bravo.
Com a assinatura de uma dezena de “confrades” fundadores,
foi legalmente constituída, no passado dia 5 de Maio em Coruche,
por escritura notarial, a Confraria
Gastronómica do Toiro Bravo.
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, no 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 Toiro 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 órgãos 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.
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Urgência nocturna em Coruche
pode fechar
O ministro da Saúde,
ainda não decidiu se fecha
as urgências nocturnas em
Coruche, deixando milhares de pessoas inseguras e à mercê dos 80 kms
que as separa de Lisboa e
ou dos cerca de 40 que
distam de Santarém.
Se Correia de Campos,
aprovar o estudo efectuado
pelo seu gabinete, dezenas de urgências SAP irão
fechar, deixando os portugueses sem assistência
médica de urgência nas
24 horas.
Benavente e Ourém,
também estão na iminência de fechar, justificando
o ministro que a proximidade de outros serviços de
urgência médico-cirúrgi-

ca e o número de doentes
atendidos por noite não
justificam a sua abertura.
O Jornal de Coruche,
convida o Sr. Ministro a
vir passar uns dias a Coruche, sentir-se mal e depois solicitar o atendimento do Serviço Nacional de Saúde, já com a
urgência SAP fechada. Se
sobreviver, temos a certeza que mudará de ideias.
Correia de Campos tem

de entender que Portugal
não é só Lisboa, Coimbra
e Porto. É também o interior, que necessita desesperadamente de fixar as
populações e fomentar o
desenvolvimento.
Isto faz-se ao contrário
do que o ministro da saúde está a fazer, abrindo (e
não fechando) serviços de
saúde, escolas e pólos de
desenvolvimento regional.

•
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Lamarosa já tem terreno para
novo lar de idosos
A CMC doou um terreno com a área de 20
hectares, à Associação de
Solidariedade Social de
São José da Lamarosa
(ASSSJL), para a construção de um novo lar de
idosos. Este terreno vem
proporcionar a construção
do tão necessário lar de
idosos, que ficará mesmo
ao lado do Centro de Dia,
que também pertence à
ASSSJL.

Dionísio Mendes, edil
de Coruche, refere que a
ASSSJL pode obter até
75% do financiamento do
projecto, no âmbito do
projecto Paz, que se destina a apoiar Instituições
Particulares de Solidariedade Social. A CMC apoiou a candidatura através
de “uma doação e contrato de comodato entre a
câmara e a ASSSJL para
garantir a candidatura

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

Coruche vai ter ruas novas
A Câmara de Coruche
adjudicou obras para a
execução da rua dos Combatentes, nos Foros de
Valverde, e a pavimentação das ruas da Cooperativa e do Lagar, na Branca.
A este concurso público concorreram 17 empresas, tendo a firma

Asibel, lda e Construções
Cunha dos Anjos, ganho
as empreitadas dos Foros
de Valverde (396 mil
euros) e Branca (341 mil
euros), respectivamente.
A CMC entregou também, por ajuste directo, à
empresa João Salvador,
lda, a obra de pavimen-

tação das ruas transversais à rua dos Olhos de
Água, no Biscainho.
Foi ainda decidida a
compra de 7.500 toneladas de tout-venant calcário
por 39 mil euros, à empresa Brimói, para a conservação de estradas e arruamentos do Concelho.

Distrito de Santarém
atribui prémios de Poesia
Os vencedores do I
Concurso Distrital de
Poesia receberam no passado dia 7 de Junho em
Tomar, os seus prémios de
consagração, numa iniciativa organizada pelo Governo Civil de Santarém,
a Associação de Professores de Português (APP)
e o Instituto Português da
Juventude (IPJ).
Iniciativa que segundo
Paulo Fonseca, Governador Civil de Santarém,
permitiu “dar forma e
oportunidade ao anseio
dos jovens e espaço para
que pudessem mostrar a
sua arte”, contou com a
participação de 86 textos
de todos os estabelecimentos de ensino privado e
público dos 2.º e 3.º ciclos
e secundários do distrito
de Santarém.
Os vencedores foram
contemplados com material informático e obras literárias, tendo as classifi-

através do Centro Distrital de Segurança Social de
Santarém”, referiu.

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

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

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

cações finais sido as seguintes: No escalão A (2.º
e 3.º Ciclos), o primeiro
lugar foi obtido por Pedro
Roque, da Escola EB 2/3
e Secundária Santa Maria
do Olival, Tomar, com o
poema “Sonho”, seguindo-se Beatriz Lucas (“A
Gota de Água”) e Vítor
Reis (“Salvar o Ambiente”), ambos do Colégio
Sagrado Coração de Maria, Fátima. No escalão B,
o poema intitulado “A
Mais Bela das Mulheres”
de Ana Reis, do Colégio

Infante Santo, Santarém,
alcançou a primeira posição, seguida de duas alunas da Escola Secundária
Jácome Ratton, Tomar:
Mariana Costa (“Depois
da Escuridão”) e Ana
Roque (“Natureza/Vida”),
segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os
vencedores receberam como prémios, para além de
certificados, material informático e obras literárias.
RPC-GCDS

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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)
Serviço Permanente
Chamadas a Qualquer Hora

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

Telefone: 243 610 180
Telemóveis: 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
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abre agência em Coruche
O Banco Português de
Investimento – BPI. abriu
uma agência bancária em
Coruche, no passado dia 26,
de Junho, localizada na Rua
de Olivença, Edifício Sorraia,
lojas 5 e 6.
O principal objectivo é contribuir para um melhor desenvolvimento da região, prestando um serviço de qualidade a todos os residentes no
concelho de Coruche. Em declarações ao Jornal de Coruche, o Dr. Manuel Oliveira
Chaleira, Director Central do
BPI, adiantou que “a abertura
de um banco BPI no concelho
de Coruche, é uma ideia que
vem desde há muito tempo a
ser estudada. Entendemos que,
o concelho de Coruche tem
apresentado algum dinamismo
que justificava a abertura do
BPI.
Este espaço engloba-se numa estratégia de crescimento
do banco, que tem vindo desde
alguns anos a ser incrementada. Hoje temos um banco com
mais de 600 balcões e tencionamos abrir até ao final do

ano mais algumas dezenas de
balcões noutras localidades.
Temos vindo a seguir o
mercado em Coruche, desde
algum tempo, temos óptimas
instalações e este é um trabalho na retaguarda. O BPI é
conhecido no mercado como

um banco moderno, inovador e
criativo, com o ramo de empresários e negócios, e clientes
particulares.
Acima de tudo somos um
banco muito forte, muito agressivo em termos de crédito de
habitação. Temos uma boa
qualidade de serviço, que é

Sabia que o Sino
mais antigo de
Portugal está no
Museu de Coruche e
que é da Igreja de
São Pedro?

reconhecida no mercado como
ímpar e sobretudo apostamos
na inovação e criatividade.
Os jovens no BPI têm sido
alvo de algum tratamento preferencial, temos alguns protocolos com Universidades, e temos alguns balcões que abri-

mos em algumas delas, não
por uma questão de natureza
económica, porque são balcões, que à partida não têm a
rentabilidade que justificaria
um balcão normal da área comercial, mas é uma aposta que
fazemos”, salientou o Director
Central do BPI.

Para Joaquim Ribeiro, Gerente do BPI de Coruche, “há
seis meses que éramos para
proceder à abertura, mas face
a alguns imprevistos, só agora
foi possível inaugurar este balcão.
Vamos tentar a captação de
clientes, através de uma diferenciação, estamos vocacionados para todos os sectores desde a área empresarial, comercial e particulares. Para os jovens temos contas poupança
habitação, aplicações e crédito
á habitação com a melhor taxa
de mercado e boas condições.
Viemos para Coruche para
captar o negócio e quota de
mercado e temos boas perspectivas para atingir este objectivo. Temos uma equipa de quatro elementos, mas se houver
uma forte justificação, no futuro poderemos aumentar o
número de elementos no BPI
de Coruche”, adiantou Joaquim Ribeiro.
Para o vice-presidente da
Câmara, Joaquim Serrão, “Coruche nos últimos anos tem
sido lugar de fixação de indústria e obviamente que um ban-

CORUJAMIX
O objectivo é preencher um
quadrado 9x9 com as letras da
palavra CORUJAMIX, sem
repetir nenhuma letra em cada
linha e cada coluna. Também
não se pode repetir letras em
cada quadrado de 3x3.

Visite-o e descubra
Coruche!
CARTOON

Rapidamente se conclui que:

co só se instala quando faz um
estudo de mercado e verifica
que pode instalar-se.
Para o concelho é positivo
a instalação de mais um banco, porque é sinal que há mais
negócios, mais movimento em
termos de indústria e comércio”, salientou o autarca.
Resta acrescentar, que o
BPI tem a vertente solidária e
nesse sentido irá entregar em
breve seis computadores a Escolas do concelho de Coruche.
____
João Carlos Louro

SUGESTÕES
DE LEITURA

24

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 3

•

Taxa de álcool controlada
nos trabalhadores da CMC

A avaliação e controlo da
taxa de álcool no sangue
(alcoolémia), vai ser uma
realidade para os mais de 400
funcionários da CMC.
A introdução desta medida
pelo executivo camarário visa
o aumento da segurança dos
funcionários e populações, responsabilizando os trabalhadores que prevariquem.

Esta medida entrou em vigor, a título experimental, durante um mês, para depois se
aplicar em pleno, situação que
já acontece. O controlo é para
todos os funcionários da CMC,
qualquer que seja o seu vínculo laboral, podendo todos ser
testados, presidente incluído.
Além dos locais de trabalho,
também os bares e refeitórios
da edilidade poderão ser locais
onde o teste se pode realizar.
A testagem vai ser feita
todas as semanas, de forma
aleatória e sigilosa, a cinco
funcionários e dois suplentes,
no próprio local de trabalho
pela empresa de Medicina do
Trabalho que trabalha para a
Câmara de Coruche. A assistir

à testagem poderão estar presentes um representante dos
trabalhadores e um representante do município.
Segundo o presidente da
Câmara de Coruche, Dionísio
Mendes, “o regulamento é uma
forma de responsabilizar os
trabalhadores, e dar condições
de segurança a quem trabalha
e aos cidadãos. Não sendo
inédito, ainda é muito raro em
empresas públicas e autarquias. Esta iniciativa, pretende
fazer pedagogia e não aplicar
castigos e serão controlados
semanalmente cinco trabalhadores por sorteio e ainda algum que apresente evidentes
indícios de embriaguez”, salientou o edil.

Convívio Autárquico
do Partido Socialista
O Partido Socialista de
Coruche, realiza no dia 1 de
Julho, pelas 10h30m, na margem esquerda do rio Sorraia,
na zona fronteira ao Museu
Municipal, um convívio autárquico, seguido de almoço de
confraternização.

Neste convívio, Dionísio
Mendes, o candidato independente vencedor pelo PS nas
últimas eleições autárquicas e
actual Presidente do município
de Coruche, fará um balanço à
acção desenvolvida durante o
seu primeiro mandato e serão

apresentadas as linhas mestras
orientadoras nas diferentes
áreas de gestão e intervenção
do município.
O Presidente da Federação
Distrital do PS e alguns elementos do Secretariado estarão
também presentes

pelo PSD á Junta de Freguesia
da Fajarda nas últimas eleições
autárquicas e acabou por ser derrotado pelo candidato da CDU.
O PSD de Coruche estava
sem comissão política, após as
autárquicas de 2005, onde obteve
o pior resultado de sempre no
concelho, perdendo o único vereador no executivo camarário
e não conseguiu obter resul-

tados positivos nas freguesias.
Ainda assim, os sociais-democratas mantiveram os
três vogais na Assembleia Municipal de Coruche.
Espera-se uma tarefa bastante árdua e difícil para o novo líder do PSD de Coruche,
num concelho onde o PS gere
o município e quatro Juntas de
Freguesia.

Igreja da Azervadinha
também vai ser recuperada
O exterior da Igreja da
Azervadinha, iniciou também obras de recuperação da
cobertura e do exterior, que
se tornavam urgentes.
A boa vontade dos habitantes, de empresas e instituições do Concelho, per-

Festas no Biscainho
Realizaram-se nos passados dias 16,17 e 18 de Junho, as
Festas Populares em honra de São João de Deus, no Biscainho.

RESTAURANTE

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

ARRAGEST
Gabinete de Contabilidade e Gestão

Escrtório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506

PSD de Coruche tem
nova liderança
No passado dia 23, os militantes do PSD de Coruche elegeram a nova comissão política concelhia.
Ricardo Santos é o novo
líder dos sociais-democratas de
Coruche, sucedendo no cargo a
Rita Paulo que pediu a demissão após as autárquicas de
2005. Recorde-se que, o novo
líder do partido, foi candidato
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mitiram angariar a verba
para se efectuar a obra.
Os trabalhos foram adjudicados a J. A. Borda d'Água,
Lda., que possui uma vasta
experiência na recuperação
de edifícios.

Anuncie no Jornal de Coruche

Rua de Diu, nº 9
2100-144 CORUCHE

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565
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– Porque alterações nas CCDR's passam municípios
ribatejanos para o Alentejo

CCDR-ALENTEJO
visita Coruche
A Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, Maria Leal Monteiro, visitou
no passado, dia 6 de Junho, a Lezíria
do Tejo, para discutir a preparação do

Dionísio Mendes deu as boas-vindas e
fez uma breve apresentação do concelho.
Já no auditório do Museu Municipal, a presidente da CCDR-Alentejo
ficou a par dos principais projectos em

próximo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e o futuro Programa Operacional do Alentejo.
Acompanhada pelo Vice-Presidente e
alguns técnicos da CCDR-Alentejo,
Maria Leal Monteiro visitou durante a
manhã as instalações da CULT e à tarde seguiu para o Concelho de Coruche.
Na CULT, a equipa da CCDR-Alentejo foi recebida pelos Presidentes de
Câmara da Lezíria do Tejo e pelo
Administrador Executivo da CULT,
que deram a conhecer as instalações da

curso no concelho de Coruche, com
destaque para a execução do emissário,
ETAR, dique de protecção e arranjo
urbanístico da margem direita do rio
Sorraia.
Seguiu-se uma visita ao Parque do
Sorraia, realizado com fundos do III QCA
e com o envolvimento da CCDR-LVT
e Programa Valetejo. No regresso ao
Alentejo, Maria Leal Monteiro, fez
ainda paragem no Couço, onde apreciou o evoluir das obras na Zona Industrial.

Comunidade Urbana, bem como as actividades que estão neste momento a ser
desenvolvidas pela mesma e os projectos que estão previstos para o futuro.
Em Coruche, a responsável máxima
pela CCDR-Alentejo, foi recebida nos
paços de concelho, pelo presidente da
autarquia local e pelo seu executivo.
A presidente da câmara de Salvaterra
de Magos, fez questão de acompanhar a
visita, bem como o administrador executivo da CULT, António Torres.
O presidente da autarquia, Dr.

Esta visita inseriu-se num périplo
que a Presidente da CCDR-Alentejo
irá efectuar pelos 11 Municípios da
Lezíria, estando previstas duas visitas
por mês à região.
Recorde-se que os municípios pertencentes à CULT, vão fazer parte da
CCDR-Alentejo, para poderem conseguir mais verbas do próximo Quadro
de Referência Estratégico Nacional
(QREN), antigo Quadro Comunitário
de Apoio (QCA).
GI-CMC

•
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Sobre a Questão do Território de
Olivença
– Por Miguel de Mattos Chaves

Ao escrever sobre o problema internacional, de carácter
político-diplomático, denominado de “questão de Olivença”,
não quero deixar de, em primeiro lugar, cumprimentar todos
os portugueses que se preocupam com o seu país. Portugueses de cores políticas diferentes,
da Direita à Esquerda, Republicanos ou Monárquicos, Católicos ou de outras religiões, que
acham que qualquer bocado do
território nacional é parte integrante e inalienável da Nação. É
para todos eles que me dirijo,
nesta pequena reflexão despretensiosa, ditada por um dever de
consciência e por um princípio
que tenho como importante: o de
ser português.
Portugal é uma comunidade
de pessoas com uma língua
própria, uma cultura individualizada, “Nação Fidelíssima” aos
princípios da religião Católica,
com uma história comum de
mais de 800 anos, sedimentada
por lutas travadas pela manutenção da independência.
Portugal é membro de pleno
direito da comunidade internacional, formada por Estados
Soberanos. Soberania em transformação mas não em perda de
significado.

A Soberania reside em três
pontos fundamentais, à face do
Direito Internacional: O Direito
de celebrar Tratados bilaterais
ou multilaterais com outros países ou blocos, segundo as conveniências, em cada momento,
da Nação; o Direito de estabelecer Representações Diplomáticas e ou Consulares acreditadas junto de outros Estados ou
blocos de Estados e o Direito de
fazer a guerra e estabelecer a
paz. Assim cada Estado Soberano tem o direito de ver respeitada a sua individualidade e o
Dever de respeitar a Soberania
de outros Estados.
Tudo isto está escrito e aceite
nos princípios do Direito Internacional, e nomeadamente
“...o dever de não ingerência,
da não agressão, do não reconhecimento da aquisição de territórios ou direitos semelhantes,
mediante o recurso à força...”.
Ora um Estado Soberano
caracteriza-se, no plano interno
e para ter o reconhecimento

internacional, por ter três elementos: 1) Território, 2) Povo e
3) Poder Político, este por delegação da Nação, constituída
pelo Povo. Em futuros artigos
tratarei melhor esta questão.
Mas o que é que Olivença
tem a ver com tudo isto? Se as
características, acima mencionadas, são comuns a todos os
Estados Soberanos de capacidade plena, então TODOS estão
obrigados a respeitar a integridade territorial dos outros, estão
obrigados a cumprir o Direito
Internacional e em especial, para
o caso de Olivença, o Direito dos
Tratados.
Este ramo do Direito Internacional tem como princípio fundamental uma norma que diz
que “os Tratados são para
cumprir”, do latim “Pacta sunt
servanda”, inscrita, modernamente, no art. 26º da Convenção
de Viena sobre o Direito dos
Tratados que acrescenta que
“todo o Tratado em vigor vincula as partes e deve por elas ser
executado de boa fé”.
Ora o Congresso de Viena
de 1815, que deu origem ao
Tratado de Viena, em que estiveram presentes, e assinaram,
todas as potências europeias
(Portugal, França, Espanha, algumas então Repúblicas Italianas, o Império Alemão, a GrãBretanha e outras) obrigava a
Espanha, no seu art. 105, a devolver a Portugal o território de
Olivença.
Por isso faço ressaltar, apenas, duas questões:
1. Olivença foi invadida e
ocupada militarmente, e portanto com “recurso à força”, em
1801, pelas forças espanholas,
comandadas por Manuel Godoy.
2. O Tratado de Viena de
1815 assinado, como já vimos,
por Portugal e pela Espanha
(entre outros) obriga esta a devolver o território “adquirido pela
força” a Portugal.
A conclusão é fácil de tirar.
Mesmo sem ter de aprofundar
mais o tema, mesmo sem querer
apelar as outras normas, instituições ou costumes internacionais:
– A Espanha está a violar
os Princípios do Direito Internacional e o Direito dos Tratados;
Algumas pessoas (certamente distraídas do dever cívico
de defender os Direitos de Portugal e os seus próprios Direitos
de Cidadania) dirão: “estamos
na União Europeia, não há fronteiras...! Logo não vale a pena
mexer nesse assunto”. Ou,
“damo-nos bem com a Espanha,
porquê mexer nisso...” ou ainda
“já lá vão 200 anos e agora é
que se lembram disso?”, “Os

habitantes do território de Olivença não querem ser portugueses!”
Raciocínios legítimos, de
pessoas mal informadas. Já não
tão legítimos de pessoas informadas. Vejamos então porquê!
Em 1º lugar – porque as
Nações não têm amigos...defendem interesses! É uma regra velhinha do Sistema Internacional.
E os únicos que parecem andar
distraídos, no Sistema Interna-

a zona de Olivença é a única
zona entre Portugal e a Espanha
que não tem a fronteira delimitada pelos necessários acordos
internacionais.
Alguns Politólogos já muito
bem instalados na vida dizem
que o Estado Nacional está condenado! Que as ideologias não
têm sentido! Que a Soberania já
não existe, dada a Globalização
Económica e Comunicacional!
Esquecem-se que tudo o que têm

cional, são os representantes do
Estado Português. Porquê?
Em 2º lugar – não está
escrito em nenhum dos Tratados
das Comunidades e da União
Europeia que as fronteiras desapareceram. O que desapareceu
foram algumas restrições que
havia à liberdade de circulação
transfronteiriça, dentro do espaço comunitário, e mesmo assim
com algumas regras.
Em 3ºlugar – a Integridade
Territorial continua a ser um
objectivo de qualquer Nação inteligente, que queira ter um papel
relevante na cena internacional.
“Quem não cuida de si próprio
não pode pretender ter o respeito total dos outros”.
Em 4º lugar – a Soberania
não Referenda. É um princípio
geral da política internacional.
Senão teremos de perguntar aos
Algarvios se querem continuar a
ser Portugal, aos Madeirenses e
por aí fora. Acresce o facto de
durante 200 anos a Espanha ter
Colonizado o Território.
Em 5º lugar – apesar de tudo

dito não passa de especulação
sem tradução na vida prática do
dia-a-dia da Política Internacional. Todos os dias são desmentidos pelos acontecimentos.
Na realidade as coisas acontecem por vontade das comunidades nacionais, traçadas em
acções comuns, em valores
vigentes, em objectivos definidos. E acontecem tanto mais, ou
tanto menos, quanta a capacidade, que as elites de cada Nação, têm em cada momento para
conseguir conquistar adesões às
suas ideias.
No caso presente: A Espanha reclama a posse de Gibraltar e “obriga” o seu parceiro da
União Europeia e aliado na
NATO (a Grã-Bretanha) a sentar-se à mesa das negociações
político-diplomáticas, para discutir o assunto.
Ou seja: a Espanha faz o
que lhe compete – defende os
seus interesses e quer Gibraltar
de volta à Soberania Espanhola.
A Grã-Bretanha, também. Estão
ambos os países na mesa das

negociações político-diplomáticas para tentar encontrar uma
solução que satisfaça ambos os
países.
E agora? Face a esta realidade nua e crua onde estão os
que, em Portugal, têm afirmado
que não vale a pena falar de
Olivença?
Portugal na Monarquia do
séc. XIX demitiu-se, por fraqueza, do problema. Exceptua-se
por justiça elementar deste quadro o Duque de Palmela. Na 1.ª
República, nada se fez. Na 2.ª
República dada a eminência da
2.ª Guerra Mundial e a sua sequência, também não.
E na 3.ª República – a Democracia? Qual é agora o argumento interno ou externo para
nada se fazer? Porque é que o
estudo de Olivença desapareceu
dos manuais escolares? Porque é
que aos portugueses nada é dito
sobre o tema?
Ninguém quer expulsar os
espanhóis que vivem e trabalham em Olivença. Temos holandeses, ingleses, franceses, ucranianos, angolanos a viverem em
diversas zonas do nosso país;
que sentido faria estarmos a
expulsar espanhóis que vivem
no território de Olivença?
Estes continuariam a ser
espanhóis, mas de facto veriam
a sua situação modificada, não
nos seus direitos de propriedade
ou de liberdade, mas apenas nos
derivados de passarem a viver
em território português, de facto.
Pessoalmente assumo o meu
Dever de Cidadão. Dever que
me foi facultado pelo nascimento, dever que reafirmei claramente
quando jurei bandeira como militar miliciano do Exército Português e que conscientemente
continuo a reafirmar como escolha racional de adesão a uma
comunidade nacional que tem
mais de oitocentos anos de história e que é impar, nas suas características, no seio da Comunidade Internacional.
Sendo uma OBRIGAÇÃO
do PODER POLÍTICO DEFENDER a integridade territorial, como parte da defesa dos
interesses permanentes da Nação, consignados na Constituição da República Portuguesa
desafio, desde Coruche, o
Governo de Portugal, qualquer que seja a sua cor política, a convocar a Espanha para
a mesa das negociações político-diplomáticas, para tratar
da devolução do território,
que por Direito é português.
______
* Gestor e
Mestre em Estudos Europeus
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Jorge Marques
Homenagem ao Toureiro
e ao Homem
Jorge Marques foi uma figura incontornável
da Festa e de Coruche
As suas qualidades humanas e de excepcional bandarilheiro elevaram-no à categoria dos inesquecíveis.
Embalado
pela “afición”
que se vivia em
Coruche
nos
anos 50, foi um
dos muitos que
se quiseram aventurar a ser toureiros.
Seu irmão
Joaquim já era
uma certeza como matador de
toiros. O nome de Joaquim Marques ultrapassava fronteiras e oceanos, e o Jorge dava os
primeiros “capotazos” de
salão no velhinho pátio do
Jordão onde, os Irmãos
Badajoz iniciavam o que
viria a ser a mais prestigiada Escola Taurina
Portuguesa.
Todo o ambiente e a
alma toureira do Jorge,
só podiam ter contribuído para o nascimento e
mais tarde a confirmação
dum toureiro de eleição.
Na casa da Torrinha
esteve alguns anos, fazendo parte da quadrilha de
Mestre David Ribeiro
Telles. Com ele e com
Bacatum, cimentou uma
arte e uma postura em
praça e fora dela, que o
iriam acompanhar pela
vida.
Mais tarde, e no auge
de outro Mestre do toureio a cavalo, formou
com António Garçoa,
uma dupla de bandarilheiros que derramou
arte até mais não. Mestre
Baptista a cavalo, auxiliado por Garçoa e Jorge
Marques, escreveram páginas gloriosas no chão
sagrado das arenas.

Hoje, nesta noite sorraiana de quase verão,
aqui estão com toda a
ilusão de jovens toureiros os intérpretes dum
toureio a cavalo a que
tanto deste na tua vida
toureira. Alguns não tiveram o privilégio de te
conhecer mas, por certo,
ouvirão de nós o testemunho das tuas capacidades e grandeza como
Toureiro e Homem.
Também o Grupo de
Forcados da nossa terra
aqui está hoje, como há
trinta e cinco anos, quando, acompanhando Mestre Baptista, os “apadrinhastes” na sua estreia nas
Caldas da Rainha. E que
garantia de êxito havia
quando o Jorge colocava
um toiro para a pega! Era
meio caminho andado,
diziam os que galhardamente se colocavam à
frente de um toiro.
E as tuas gargalhadas
e a tua sempre boa disposição que alegravam toda a gente. Os teus conselhos que os homens da
jaqueta de ramagem jamais ignoravam. Foste
um Mestre na tua função,
e um Amigo.
O Jorge era um atleta
e o seu físico era cuidado

para responder
às exigências de
tão exigente profissão.
O futebol era
outra das suas
paixões e o Grupo Desportivo O
Coruchense teve
no Jorge um dirigente dedicado
em várias épocas. A vida associativa de Coruche, para além
do futebol, não
passou ao lado
do Jorge Marques. Do “seu”
Grémio (Clube
Artístico e Comercial Coruchense) foi
dirigente, e era aí, centro
aficionado por excelência, a par do mítico e
desaparecido “Coruja”,
que passava os seus tempos livres.
O reconhecimento em
vida das qualidades humanas e profissionais de
cada um, quase nunca é
feito. Ao Jorge Marques
também lhe calhou essa
sina tão própria dos portugueses e abusada pelos
Coruchenses.
Mas aqui estamos
hoje, na presença da
Maria Leonor, tua dedicada mulher, o David e o
Pedro teus filhos que
tanto amavas, no local
certo, a nossa Praça de
Toiros, para te dizer que
afinal os teus Amigos
não te esquecem.
Os teus recortes com
o capote que interpretavas magistralmente devem fazer, aí onde estás
perto de Deus, as delícias
de todos. Para ti, Jorge,
um grande “OLÉ” da afición de Coruche.
Praça de Toiros de
Coruche, 2 de Junho de
2006.
João Costa Pereira
www.barbosibordalos.blogspot.com

RELATÓRIO DE
GESTÃO DA CMC 2005
Pela sua importância, publicamos aqui a comunicação
introdutória do Presidente da CMC à Assembleia
Municipal, tornada pública, aquando da apresentação do
relatório de gestão da Câmara para o ano 2005.
Exma. Sra. Presidente
da Assembleia Municipal
O Relatório de Gestão
relativo ao ano económico de 2005 evidencia, naturalmente, o desempenho
do executivo municipal e
reflecte as condicionantes
macroeconómicas do país
e da própria conjuntura
internacional.
O preço do petróleo
continuou a subir, cresceu
42,4% face a 2004, e a
influenciar decisivamente
os custos energéticos e as
actividades associadas.
Os preços de muitos produtos reflectem isso mesmo e as despesas de exploração correntes sofreram o consequente agravamento.
Foi conseguida uma
taxa de 70% na realização
do Orçamento, atingindo
a despesa cerca de 21 milhões de euros. Os maiores
investimentos foram feitos no ordenamento do
território, transportes rodoviários e desporto, recreio e lazer, totalizando
70% da despesa total.
Destacamos aqui algumas
obras, como sejam: o Parque do Sorraia, a rede
viária construída por todo
o concelho e o Estádio
Municipal.
O investimento per
capita atingiu o segundo
valor mais alto de sempre,

logo a seguir a 2003,
representando o dobro de
2001, num total de €
446,23, aplicados em benefício de cada um dos
habitantes deste concelho,
distribuídos pelas diferentes áreas que contribuem
para a elevação da qualidade de vida da população.
As AMR's tiveram
uma boa execução, que
atingiu 79% da despesa
definida, sendo as áreas
de administração geral,
ensino, cultura e desporto
as que merecem mais destaque. Quanto às G.O.P.'s,
que tiveram um financiamento superior em 6%
relativamente a 2004, a
sua execução atingiu cerca de 60%, sendo importante referir que o não
executado tem a ver com
a cabimentação total de
obras iniciadas mas a concluir durante o ano corrente.
O Saldo da Conta de
Gerência, superior a 2,5
milhões de euros, representa um acréscimo de 25
% face ao ano anterior e é
revelador de boa gestão,
permitindo afectar receitas correntes à despesa de
capital do ano económico
em curso.
De referir, ainda, a
contenção que se verificou
nas despesas com pessoal,
que apresentam o valor

mais baixo de sempre,
cerca de 28% do total.
A dívida à banca cresceu um pouco, situando-se agora em cerca de 7
milhões de euros, contabilizando-se aqui o pagamento de uma factura das
Piscinas Municipais no
valor de 1 milhão de euros.
A dívida a fornecedores situava-se em 31 de
Dezembro em 2,5 milhões de euros, total que é
hoje substancialmente inferior, e não reflecte o
valor médio mensal.
O activo bruto (imobilizado) cresceu cerca de
9,5 milhões de euros, o
que revela um reforço
patrimonial considerável.
Em resumo, o resultado
do exercício atingiu 3,2
milhões de euros.
Por tudo o que fica
dito, reafirma-se a boa
gestão dos dinheiros públicos ao longo do ano de
2005 que naturalmente
estão espelhados neste
relatório e têm repercussão directa na satisfação
das necessidades e no
cumprimento das expectativas da população.
Uma palavra final para
todos os trabalhadores
que tornaram possíveis os
resultados aqui apresentados.
O Presidente da Câmara
Dr. Dionísio Simão Mendes

EMISSÁRIO DO SORRAIA
A sessão de apresentação
do projecto de construção do
dique de protecção, emissário, interceptor de cintura,
sistema elevatório e ETAR
da vila de Coruche, realizou-se na passada quinta-feira,

dia 29 de Junho, pelas 17.00
horas, no Auditório José
Labaredas, no Museu Municipal de Coruche, tendo
efectuando-se depois uma
visita guiada às respectivas
obras já em curso.
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Comércio de Gado

Jorge Marques

- Compra e Venda -

Homenagem ao
Toureiro
e ao Homem

SEDE:
Largo Terreiro do Brito, n.º 10
2100-118 CORUCHE
EXPLORAÇÃO PECUÁRIA:
Valverde
2100-050 CORUCHE

Por João Costa Pereira

Jorge Marques foi justamente homenageado (a
título póstumo) numa iniciativa do Grupo Desportivo “O Coruchense” no decorrer de um Festival
Tauromáquico que se realizou na noite do dia 2 de
Junho de 2006, na Praça de Toiros de Coruche.
Ao intervalo foi descerrado um bonito painel de
azulejos com a sua imagem vestido de “prata” e,
na circunstância, foi lido um texto, com o costumado brilhantismo, pelo meu amigo Pedro
Orvalho, texto que a Organização me pediu para
escrever, alusivo ao momento que se viveu de
recordação e homenagem.

CONTACTOS:
Telef. Sede: 243 675 831
Telef./Fax. Escritório: 423 675 210
Telemóvel: 917 533 809

Jorge Marques foi uma figura
incontornável da Festa e de
Coruche
É esse texto que a seguir reproduzo:
(continua na página 27)

Olhando Coruche
Travessa do Forno de cara lavada
“instantâneo” de João Costa Pereira

Cuidado com os Fogos!

A loja
dos seus filhos!

– Com a chegada do calor chegam também os incêndios florestais

Durante o período crítico
(1 de Julho a 30 de Setembro) não é permitido:
• Realização de fogueiras
ou utilização de equipamentos
de queima e combustão para
iluminação ou confecção de
alimentos.
• Queimar matos cortados
ou amontoados e qualquer tipo
de sobrantes de exploração.
• O lançamento de foguetes, de balões com mecha acesa, fogo de artifício ou outros
artefactos pirotécnicos.
• As acções de fumigação e
de desinfestação em apiários

(excepto se os fumigadores estiverem equipados com dispositivo de retenção de faúlhas).
• Fumar ou fazer lume nas
áreas florestais ou nas vias que
as limitam.
Se frequenta espaços florestais:
• Não faça fogueiras, excepto nos locais adequados e com
todos os cuidados necessários.
• Não faça queimadas.
• Não deite pontas de cigarros para o chão.
• Quando viajar de automóvel não deite pela janela

cinzas ou pontas de cigarro.
• Não deite lixo para o chão.
Queimadas
• Para fazer uma queimada,
dirija-se á Câmara Municipal,
que autoriza e designa a data
para a realização dos trabalhos.
• Antes de iniciar a queimada deve informar os Bombeiros, através do telefone
243 610 260, e, ainda informar
o seu termo.
• Queimar os resíduos florestais em quantidade e forma
fácil de controlar a combustão.
• Criar aceiros (como medida de prevenção ao risco de
incêndio) em torno do material a queimar.
• Manter junto á zona de
queimada uma linha de água
ou outro meio como forma de
primeira intervenção em caso
de perda do controlo da queimada.
• Escolher dias húmidos e
com pouco vento, cumprindo
as indicações dos Bombeiros.

Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

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
Renault Clio 1.2 16V 5p • 2005
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 5p • 2005
Seat Ibiza 1.2 12V 5P • 2005
Renault Megane 1.5 DCI Break 5p (Diesel) • 2005
Opel Corsa Enjoy R 1.3 CDTI 5p (Diesel) • 2005
Peugeot 206 1.4 XT 5p • 2004
Citroen Xsara Break 1.4 HDI (Diesel) • 2004
Retomas
Opel Zafira 2.0 DTI Elegance 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
Audi A-3 1.9 TDI Sport 130CV 3P (Diesel) • 2001
Toyota Avensis 1.6 16V Sol 5p • 2000
Peugeot 306 1.4 Break 5p • 2000
Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC • 2004
Opel Combo 1.7 DI Van • 2004
Peugeot Partner 1.9 D Van • 2004
Citroen Saxo 1.5 D Van • 2001
Mazda B-2500 2.5 TD Slider CD 4X4 (Diesel) • 2001

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

Baratos
Honda CR_V 2.0 ES 5P • 1997
VW Polo 1.0 5P • 1997
Opel Corsa 1.2 GLS 5p • 1995

Créditos
de 24 a 84 Meses

