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EDITORIAL

is que as tradicionais
festividades em Honra
da Santa Padroeira da
mui nobre Vila de Coruche,
Nossa Senhora do Castelo,
estão ai! É assim que, desde há
séculos, os Coruchenses exprimem a sua devoção e o culto à
virgem do Sorraia. Esperemos
que assim continue…!

E

Mas é também, a primeira
vez que “O Jornal de Coruche”
vivencia as Festas. E logo como
Jornal Oficial e responsável
pela produção do seu Livro. É
caso para pensar que os Coruchenses confiam em nós e agradecer a todos sem excepção, em
especial à Comissão de Festas
que nos confiou a missão e à
Irmandade de N.ª S.ª do Castelo.
Como se pode constatar
neste número, a quantidade de
anunciantes excedeu as expectativas, revelando o desejo que
a comunidade tem de ter um
órgão de comunicação escrito
de qualidade. Revela também o
tecido industrial, comercial e
empresarial deste nosso Concelho, permitindo dar a conhecer o que cá se faz e se desen-
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Estamos em Festa!
volve, fomentando os negócios
e dando a visibilidade do que
as nossas gentes realizam, criando orgulho naquilo que somos.
Tratamos com carinho e
respeito os nossos anunciantes,
fazendo e concebendo mais de
130 anúncios, desde o mais
pequeno à página inteira, com
todo o profissionalismo, para
que a sua imagem saia reforçada. A todos eles agradecemos,
esperando que nos possam
continuar a ajudar, para que a
voz escrita de Coruche nunca
mais se cale!
E porque não basta falar,
mas algumas vezes falar mais
alto, iniciamos aqui, num artigo deste vosso amigo, a reposição histórica e o fazer justiça,
a um dos Homens mais importantes do século XX em Coruche, quiçá de toda a história
desta vila. O Sr. Major Luiz
Alberto de Oliveira.
Não nos esqueçamos que
um povo sem memória não
pode existir!
Na sequência da linha editorial deste Jornal, de ter personalidades da vida nacional
com elevada credibilidade e
reconhecimento nas suas áreas
de influência, com o objectivo
formativo de trazer a estas
páginas o que de melhor se faz
e se sabe, inicia-se também
neste número magno, a participação de uma das maiores

referências e personalidades da
Saúde em Portugal.
Trata-se do Sr. Professor
Doutor Daniel Sampaio (com
quem tenho o grato prazer de
trabalhar), médico psiquiatra e
escritor de renome internacional, Professor da Faculdade
de Medicina de Lisboa, Chefe
de Serviço de Psiquiatria do
Hospital de Santa Maria em
Lisboa, onde além do seu trabalho em Psiquiatria Geral, é
também coordenador do Núcleo das Doenças do Comportamento Alimentar e do Núcleo
de Estudos do Suicídio, onde
tem dado particular importância às problemáticas dos adolescentes e das suas famílias.
Senhor Professor, Coruche agradece-lhe!
Temos também de agradecer a novel colaboração de um
nosso assinante e colaborador
dos Açores, mais concretamente da Ilha Terceira, que
entre outras coisas, nos explica
um dos divertimentos e acto
cultural secular que este ano
iremos ter nas nossas Festas –
a corrida à corda. Neste seguimento, Paulo Tomaz, retratanos de forma eloquente a maneira como os Forcados de
Coruche e os representantes da
Comissão de Festas foram
recebidos nos Açores.
Reproduzimos também o
excelente trabalho de investigação que o Dr. Gil Malta pro-

duziu sobre as datas que marcaram o Santuário do Castelo e
que também publicamos no
livro.
Tudo isto se complementa
no suplemento “Especial Festas 2006”, que traz entrevistas
com Joaquim Laranjo, Presidente da Comissão de Festas;
Gonçalo Dias, Juiz da Irmandade; Maria do Castelo, responsável pelo Cortejo; Dionísio
Mendes, Presidente da Câmara;
José Manuel Potier e Diamantino Diogo, personalidades marcantes de Coruche, administradores e membros de empresas de expressão nacional e
internacional implantadas no
concelho e que têm tido um contributo válido para Coruche.
Como Coruche é o somatório das suas Freguesias, sendo estas o órgão autárquico
mais próximo das populações
(que deve ser reforçado e não
extinto), inauguramos uma
rubrica a que demos o nome de
“Rota das Freguesias”, onde
entrevistaremos o Presidente
de cada Junta e daremos a conhecer as Freguesias. Começamos com a Freguesia do
Couço, onde se situa a segunda
maior vila do Concelho.
Não posso deixar de assinalar um acto exemplar de juventude e força de João de Matos
Cravidão, que aos 82 anos de
idade, apela à salvação do
maior símbolo desportivo de
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Coruche, explicando como isso
se já fez há quase 50 anos.
Domingos da Costa Xavier,
responsável pela página taurina, no seu extraordinário estilo
literário, elucida-nos sobre a
figura mítica do Campino, a
história da praça de toiros de
Coruche e sobre o que se vai
passando no Campo Pequeno.
Referências positivas para
João Louro, incansável na sua
senda de entrevistas e notícias
que compõem este jornal;
Miguel de Mattos Chaves, que
nos continua a falar sobre a
Europa e nos convida a viajar
até Olivença; João Costa Pereira, com os seus instantâneos
e artigos; e José Caeiro com
novidades desportivas e dois
artigos bem interessantes. De
assinalar a quantidade elevada
de notícias e acontecimentos
que o concelho de Coruche
produziu em apenas um mês,
provando a vitalidade e o
potencial do Vale do Sorraia.
Estamos todos de parabéns,
este jornal fala por si, os seus
conteúdos são de todos nós,
pelo que vos desejo uma
agradável leitura e umas excelentes festas, no reencontro da
família e dos amigos, sempre
sob a protecção da Senhora do
Castelo.
Um abraço do
Abel Matos Santos
Director

SUGESTÕES
DE LEITURA

O objectivo é preencher um espaço
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.

Autor: Miguel de Mattos Chaves
> SOLUÇÂO CORUJAMIX <

Rapidamente se conclui que:

O Jornal de Coruche

Estátua ao Campino
do Sorraia

No passado dia 14 de Julho,
um grupo de amigos de Coruche, em reunião de trabalho
durante um jantar no restaurante Sal & Brasas, decidiu
apresentar a seguinte proposta
à Câmara Municipal de Coruche, que foi entregue em mão
pelo Vereador Francisco Oliveira, que também subscreveu
o documento.
Esta proposta de fundamental importância, a ser acolhida
e aprovada pela Câmara, vem
trazer justiça à figura do Campino do Sorraia e dignificar a
nossa terra, trazendo uma mais
valia em termos de história,
arte e turismo.
O local proposto foi a
rotunda junto à ponte, mas a
nova rotunda do Monte da
Barca, também pode ser uma
opção a considerar.

•

Ano 1 - Número 4

•

Igreja Matriz, em restauro
A Igreja Paroquial de São
João Baptista de Coruche, está
a ser beneficiada com obras de
restauro, que se iniciaram no
mês de Julho e vão se prolongar durante três meses. O orçamento ronda os 100.000 euros
(20.000 contos).

Proposta à CMC
Por proposta da Comissão
de Festas de Coruche 2006 e
Administração do Jornal de
Coruche, a rotunda de entrada
da Ponte Teófilo da Trindade,
passará a chamar-se “Campinos do Sorraia”, em homenagem à figura lendária da nossa
lezíria, com estátua alusiva.
Subscrevem a proposta aos
14 de Julho de 2006
Joaquim Laranjo
Abel Matos Santos
Paulo Henriques Tomáz
Manuel Alves dos Santos
Vítor Bacalhau
António Dias
António Pereira
Dinis José Serrão
Manuel Pinto
Francisco Oliveira
Jorge Brito e Abreu
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A Igreja não sofria conservação há cerca de 23 anos e as
ajudas nesta altura são necessárias para a concretização da
obra. Segundo o Padre Elias
Serrano em declarações ao
Jornal de Coruche, “a Igreja
estava num estado bastante
degradado, quer ao nível da
pintura exterior quer interior
onde se notavam algumas fis-

suras nas paredes e impunhase realmente a realização de
obras.
Há cerca de 23 anos, que a
Igreja não sofria obras desta
natureza, a nível de pintura ou
de qualquer recuperação. A
obra tem um orçamento de
20.000 contos, temos algum dinheiro, mas contamos
de facto com a
boa vontade e a
generosidade de
todos os Coruchenses.
Penso que têm
orgulho, em ter a
sua Igreja com dignidade e perante
os apelos irão colaborar. A Igreja,
não esqueçamos,
sendo a casa de
Deus é a casa de
todos nós e vamos
empenhar-nos nesse sentido.
As obras vão prolongar-se
durante três meses, porque são
obras de grande envergadura,
no exterior e no interior”,
adiantou.
Entretanto, ao aproximar-se
a festa em Honra de Nª Sª do
Castelo, em Agosto, aproveitou para deixar uma mensagem; “procurar-mos viver e

celebrar as festas em Honra de
Nª Sª do Castelo, com grande
espírito de fé e profunda devoção. Viver esta data como uma
ocasião em que os Coruchenses se procuram encontrar e
em que muitos longe da família
regressam nesta data com a
protecção de Nossa Senhora
do Castelo”.
JCL
_____

Os donativos que entenderem por bem oferecer podem
ser entregues na Secretaria da
Igreja Paroquial de Coruche ou
Depositados na conta n.º
40121934135 da “Fábrica da
Igreja Paroquial de S. João
Baptista”, na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Coruche.
A paróquia de Coruche
agradece a todas as pessoas de
boa vontade. Dar é receber!
Coruche agradece.

Coruche, Capital do Sorraia
• Contabilidade • Documentação Fiscal
Fotocopias Laser a cores • Fotocopias a preto e branco •
Encadernação de trabalhos escolares • Plastificação de
cartões e documentos

Rua do Comércio, 124
2100-330 COUÇO

Tel: 243 659 381
Fax: 243 659 382

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS

Escritório:
Rua 5 de Outubro, 21 – 1º
Tel./Fax 243 675 638

Contactos:
Tlm. 914 196 527
Tel. (resid.) 243 679 495

Mediase Seguros
Gerência:

Elias Mendes

Tel. 243 660 311 • Fax 243 619 605
mediasesms@mail.telepac.pt
Rua dos Bombeiros Municipais • 2100-178 CORUCHE

Perde-se no tempo a tradição taurina da nossa vila,
sendo que com os anos que
tenho ainda recordo (vagamente… é óbvio!) a praça
existente do lado de lá do rio, e
bem a velhinha de madeira,
antecessora da actual, lembrando nitidamente as suas
diversas fases, em que a madeira foi dando lugar ao cimento até à configuração presente.
Recordo também o empresário que possibilitou a confecção de cartéis capazes de
entusiasmarem o aficionado,
quer com base na abundante
matéria prima coruchense, quer
buscando as vedetas da altura,
propiciando eventos de postin;
Recordo por exemplo a passagem por Coruche do malogrado “Paquirri” a alternar
com José Simões na lide de
gado da casa Silva, sendo que

Simões se agigantou e lhe deu
um repasso monumental, o que
na altura não agradou minimamente ao que era líder do
“escalafon”.
Eram tempos em que conduzia os destinos da Praça, um
Senhor que se chamou Alfredo
Ovelha, emparelhado com as
organizações do também saudoso Manuel dos Santos, e que

fez passar por Coruche o melhor da toureria da época.
Devemos-lhe também um
epíteto bem esgalhado, que
ainda hoje reproduzimos – É
da sua autoria o título taurino
que nos orgulha: “Coruche,
Capital do Sorraia”.
____
Domingos da Costa Xavier

Exposição – Forcados Amadores de Coruche
De 14 de Agosto de 2006 a 28 de Maio de 2007, vai estar patente ao público, na sala de
exposição temporária do Museu Municipal de Coruche, a exposição comemorativa do 35º
aniversário do Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
Irá decorrer, no âmbito da exposição, um atelier educativo durante o próximo ano lectivo
2006-2007.
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Campinos
Dr. Domingos da Costa Xavier *

Sequer sei como lhe chamam agora, mas no meu imaginário e memória, sempre me
surge o dia 17 de Agosto das Festas em Coruche, como o “Dia do Campino”, razão
que me leva a recuperar um texto que faz anos publiquei, em que modestamente
procuro sintetizar o profundo apreço em que tenho tal personagem, sobretudo
porque na matéria nada se alterou…
Cavaleiros exímios, aos campinos, guardiões da Lezíria ou
da Charneca, devemos o acompanhar do desenvolvimento
desse soberbo animal que é o
toiro, e sabido quão complicado
é o seu maneio, são inimagináveis os desvelos e cuidados
que estes homens de alma
lhana e simples prodigalizam
para que durante quatro anos
nada falte a esses seres imponentes, que embora tratem com
carinho, não raro estão à espera
de os apanhar desprevenidos,
ocasião para que os brindem
no mínimo com uma boa trepa,
e infelizmente, por vezes, lhes
cobrem a própria vida.
O grande público, pouco
conhecedor da sua realidade,
tem da vida do campino a falsa
noção de que os homens permanentemente vestidos de trajes garridos, óptimos exemplares para a fotografia e postais
ilustrados, que se limitam a
aparecer nas praças de toiros
conduzindo cabrestos na recolha do gado lidado ou ajudando
nas pegas de cernelha, ou ainda
e só, que são cavaleiros lestos
que entretêm umas tardes de
Feira do Ribatejo ou festas do
Colete Encarnado, praticando
jogos de destreza equestre que
dá gosto ver.
A sua vida é bem diferente,
razão por que há também quem
tenha dos campinos outras
noções, bem mais consentâneas
com a verdade.
José Luiz Pereira, coruchense costumbrista autodidacta
que em 1983 publicou um livrinho que titulou “Aqui Está
Coruche”, entre outros assun-

tos inerentes aos viveres de
antanho, debruça-se sobre tais
figuras e nomeadamente sobre
o seu traje diz – “O patrão é
que lhes fornecia o equipamento (a libré), que só vestiam
em dia de festa. Em dias normais usavam barrete e cinta
preta, camisa, calça, colete e
jaleca, que eram de cotim,
embora alguns usassem ganga.
Calçavam botas ensebadas”.
Sobre o seu quotidiano acrescenta – “Os campinos quando
guardadores de gado, tinham
também uma vida muito difícil.
Se a manada era grande, havia
o moiral, o contramoiral, o
roupeiro e o moço. As noites
eram passadas junto do gado e
o pessoal dividia-se assim – o
moiral e o roupeiro ficavam

até à meia-noite de vigia, o
contramoiral e o moço ficavam
o resto da noite, enquanto os
primeiros iam dormir”.
Hoje, a limitação da propriedade, a proliferação das
vias de comunicação, a expansão urbana e suas condicionantes, a diminuição do poder das
grandes casas agrícolas, e, até
certo ponto, a alta especialização
da actividade ganadeira, modificaram substancialmente a
ocupação dos campinos, que já
só ocasionalmente e em casos
pontuais se deslocam com as
manadas em transumância,
dado que vivemos em tempos
de múltiplas vedações. Como
consequência o fazer vedações
e a sua reparação é hoje uma
constante da vida dos cam-

pinos, o que continuando a ser
um trabalho duro, não encerra
a poesia da faina a cavalo. Os
vedados consentem, isso sim,
que os campinos necessitem
muito menos de dormir ao
relento, visto que, como atrás
dissemos, acessos e transportes
modificaram radicalmente o
panorama.
Apesar de toda esta evolução, a profissão de campino,
que continua a ser muito dura,
está em crise, como aliás quase
todas as profissões especializadas ligadas ao mundo rural,
mas, no entanto, um pouco de
pesquisa directa mostrou-nos
que felizmente a decadência é
menos acentuada que o que
supúnhamos, facto com que
nos congratulamos, até porque

Prémio “Campino do Sorraia”
O Jornal de Coruche, instituiu
o prémio “Campino do Sorraia”,
a atribuir no próximo ano aos
Campinos do Vale do Sorraia e às
casas agrícolas que tenham Campinos ao seu serviço.
O prémio visa incentivar a manutenção da figura do Campino,
bem como recuperar a sua tradição e figura.

A ideia partiu de Paulo Tomáz, membro da Comissão de
Festas, um dos responsáveis pela
recuperação da tradição dos
toiros nas ruas da vila de Coruche e um profundo admirador da
figura do Campino.
Será ele o Presidente do Júri
do prémio e co-responsável pela
sua implementação, conjunta-

mente com o Jornal de Coruche.
O prémio de reconhecimento,
será em azulejaria da cerâmica
Monsanto, com o ferro de cada
casa agrícola e personalizado
com o nome para cada campino.
____
AMS

o campino, o cavalo e o toiro
continuam a preencher o imaginário nacional e ainda nos é
possível presenciar a indescritível beleza do seu labor. Labor
que os campinos desenvolvem
“numa lúdica e alegre faina, a
cavalgar nas asas do vento...”,
como disse um dia Miguel Torga.
Também Torga, numa outra
manifestação do seu imenso
talento e fina argúcia, revelando a atenção que dedicava ao
que era autêntico, em frase simples sintetiza o élan da vida do
campino “Na articulação dos
três lados do triângulo – campino, cavalo e toiro – conjugam-se as últimas forças viris
que restam a Portugal dos tempos livres da natureza, das
eras selvagens e testiculares
que a civilização castrou”.
Apaixonado que sou por
uma festa que é de toiros, tenho em elevada conta os campinos, em verdade artífices
efectivos da produção de tão
nobre animal, para além de que,
quando a cavalo, a requintada
monte que patenteiam, embora
alheia a floreador académico,
permite que os consideremos
os últimos centauros.
Aos campinos, abencerragens e repositório vivo dos valores da raça que nos possibilitou
a gesta de que nos orgulhamos,
portugueses de lei a par dos
melhores, testemunhos de um
viver saudável que humaniza,
trabalhadores artistas que por
anónimos ninguém vitoria, aqui
expresso a certeza honrada do
meu profundo respeito.
_____
* Médico Veterinário, crítico taurino
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E, passou meio século ...

OPINIÃO

Para Abrilhantar…!

Manda o rigor que não
alinhe em confusões e, por
assim ser, aqui esclareça (a
meu ver…) as coisas e as
chame pelo seu nome.
Em 2006 regista-se uma
efeméride de extrema importância para a Coruche sempre
taurina. Com António Teixeira
e Álvaro Patrício ideando, constituiu-se a “Comissão Construtora da Praça de Toiros de
Coruche” integrando o já citado António Feliciano Branco
Teixeira, Fernando Andrade,
João de Oliveira Cardoso,
António Silva, João Dias de
Almeida, Sebastião Henriques
Pereira Simões, José Carlos da
Silva Santos, António José da
Veiga Teixeira, David Ribeiro
Telles, João Coelho Capaz,
Joaquim Andrade, Carlos Miranda, António José Roquette,
Paulo Ribeiro Telles e Artur
Lopes Telles Branco.
O facto merece ser exaltado, porque estando por fazer
com rigor histórico o acervo de
lugares táuricos da vila, temos

que convir ter sido a comissão
empossada em 1956, quem
dotou a vila de um digno tauródromo definitivo, tanto quanto o
adjectivo ignora a factualidade
que nos revela precário o que
temos como eterno.
Desde sempre se efectivaram na vila de Coruche espectáculos formais, logo após que
os mesmos tentassem reproduzir nas diversas localidades
(e devidamente adequados…)
o fausto das cerimoniais corridas Reais, que é sabido começaram por comemorar coroações e casamentos. No caso Português, acontecidos no Terreiro
do Paço, com a excepção curiosa
do que reza a história, aconteceu no reinado de D. João II,
que ao que se diz (e o seu
chanceler regista no Tombo…)
reuniu quinze mil pessoas no
Terreiro do Sapal (hoje Praça
do Bocage), na então “Setúval”,
para presenciarem os festejos

de toiros que promoveu em
honra de um príncipe negro, de
seu nome Bé Homi, que o astuto monarca recebeu convencido que recebia o hoje mítico
Prestes João. Lapsos da Estória
na História… .
Em Coruche, com a ressalva devida aos arquivos da
Câmara quer da Misericórdia,
que é sabido pereceram a seu
tempo em estúpidos incêndios,
há memória de transcrição oral
de praças perto das escadas do

Castelo, de uma outra na antiga rua da estalagem, de uma
outra no freixo do Rossio onde
hoje se situa o que foi o Grémio da Lavoura e que existiu
até 1910.
Diz-se que em 1926 se construiu de madeira, uma praça na
margem esquerda do Rio, em
que José Garcia estoqueou
toiros e também se diz que em
tal praça, Manuel dos Santos
sofreu a pior cornada da sua
vida, sendo que nela também
actuaram, entre outros, Simão
da Veiga, António Luiz Lopes,
D. Vasco Jardim e Carlos Arruza, Fermin Rivera, Carlos
Cañitas e ainda a “Deusa Rubia” Conchita Citron, que pesem os seus anos, ainda ai está
de perfeita lucidez e beleza
entre nós e com toda a certeza,
pronta para nos ajudar a refazer a história.
Esta praça, de meritório
passado, que Jaime Duarte

d'Almeida na sua “História da
Tauromaquia” vol. I, dá como
construída em 1925 (erradamente…), foi segundo o mesmo autor interditada pela Inspecção-Geral dos Espectáculos, e não se oferecendo viável
a reconstrução, um grupo de
aficionados meteu ombros à
tarefa de construção de uma
praça de fábrica, não sem que
antes tenham para cumprir
calendário construído uma de
madeira, no Rossio, progressivamente substituída por
alvenaria, até configurar
a actual. Lembro-me perfeitamente do tempo em
que só a barreira e os curros eram de alvenaria, o
que não deixa de ser triste
por constatar o velho que
já estou.
Ainda em fase de
semiconstrução, em 16
de Agosto de 1957, neste
local já actuaram Simão
da Veiga Jr. e Manuel
Conde, José Simões e
José Júlio lidando toiros
de Teixeira que os profissionais de Riachos comandados pelo nosso José Luís
Coragem, pegaram.
Só passaram três anos, em
14 de Agosto de 1960 a praça
foi formalmente inaugurada,
tendo actuado em tal corrida,
Manuel Conde, Joaquim José
Correia, os Amadores de Montemor e José Falcão e Óscar
Rosmano, então promissores
novilheiros, alguns da mítica
Escola de Toureio de Coruche,
lidando toiros de várias ganadarias da terra, em corrida em
que o Almirante Américo Tomás, Presidente da República
emprestou a sua presença, políticas actuais à parte.
Em 2006 comemora-se um
facto de relevo; com a constituição da “Comissão Construtora” começou de facto a
história da Praça.
____
Domingos da Costa Xavier

Qualquer consulta a um
delicioso programa antigo de
uma corrida de toiros, daqueles
capazes de fazer luz na história, tal a carga de pormenores
que integrava o seu conteúdo,
em que até se aludia a ligação
ferroviária assegurada, no antes e no depois da corrida, o que
convenhamos não era despiciendo (é bom que aqui se recorde que o divino calvo, Rafael
“El Gallo”, se permitia afirmar
e cumprir, que só toureava em
terras que tivessem comboio…).
Também se podia ler ao
modo de fórmula – Abrilhantará a corrida a famosa banda –
tal de tal. Ora em bom Português, abrilhantar, quer dizer dar
brilho, sendo que nem as bandas devem pretender na circunstância ser protagonistas e muito
menos devem contribuir para
que o espectáculo se cubra de
ridículo.
Eu tentarei explicar. Começa a ser comum verificar que
um cavaleiro erra descaradamente a colocação, e toca a
banda, por vezes falha o ferro,
e, toca a banda. Outras vezes
aponta mas o ferro cai, e toca a
banda, e, com tudo o que afirmo atingimos o ridículo, dado
que num país em que se não
matam os toiros a musica deve
ser um prémio para o bem feito,

que não para as asneiras.
É por tudo isto que me
revolta tanto desperdício de
música. Não me passa pela
cabeça que por cá se abuse do
grau de exigência na concessão, até porque às vezes as corridas são tão aborrecidas que
só mesmo ao som da música se
conseguem tragar. Mas é bom
que se recupere a dignidade da
coisa, pois se tal não acontecer
de cada vez que soarem acordes, sentímo-los tão a despropósito quanto o chavão do gaiteiro num enterro.
Cuidem-se os maestros, e,
ao invés de reagirem automaticamente ao intento de cravar
do ferro, verifiquem se a música se justifica antes de darem a
ordem de arranque. Se o fizerem, prestigiam o seu estar e
dão dignidade à função, pois se
assim não fizerem, mais não
são que motivo de chacota, o
que é triste e em regra não merece quem à causa da música
dedica tanto entusiasmo e sacrifício pessoal,
Entendam-me, por favor,
que o que afirmo é pertinente.
____
DCX

O Touro é uma vítima expiatória, substitutiva.
… Uma tourada é uma catarse que liberta a agressividade doméstica e
recalcada no dia a dia. Uma Tourada na praça ou uma largada de touros
na rua, é um antídoto ou placebo doinsconsciente colectivo ibérico;
dose de violência simbólica, substitutos da violência real.
Moisés Espírito Santo

ADEGA ARRATES
Vinhos e Petiscos
Cozido à Antiga Portuguesa
às Quintas-F
Feiras
Bar no Açude da Agolada
Rua Alto do Marau
FOROS DO PAÚL
2100-039 Coruche

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570
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A FAMÍLIA – PAIS E FILHOS

Educar os Jovens
Todos os dias recebo apelos
de pais, na esperança de que eu
possa ajudá-los a lidar com os
seus filhos adolescentes. Muitas vezes me interrogo se serei
a pessoa que procuram, pois
por certo a solução não será encontrada numa conversa com
um psiquiatra.
E começo mesmo por aí: no
diálogo com os pais e na entrevista com o adolescente, certifico-me se não existem problemas de saúde física ou mental
e, em caso afirmativo, esclareço a família para onde se
deverá dirigir. Na maioria dos
casos, contudo, não existe patologia significativa: o que encontro são pais inseguros do
seu papel e (em muitos casos)
jovens sem projecto, aborrecidos com a sua própria existência e com demasiado poder na
família. No decurso daqueles
anos de vida em comum, a comunicação entre pais e filhos
sofreu vicissitudes, os confli-

tos intensificaram-se a partir
do início da adolescência e,
agora, parece que ninguém sabe qual o caminho a seguir.
Tenho a convicção que muitos dos problemas da adolescência tiveram origem na infância. Os pais actuais que
rejeitaram uma educação com
autoritarismo (e muito bem)
receiam muitas vezes marcar
limites, dizer não, adiar uma
gratificação. Este modelo educativo um pouco permissivo
tem dado origem a crianças
muito exigentes, habituadas a
tudo conseguir sem nada fazer
por isso. Já repararam como as
birras infantis dos dias de hoje
são determinadas, não por mal
estar interior (como dantes),
mas antes pela falta de um
brinquedo ou pela ausência de
um jogo electrónico? Pelo
(não) ter e quase nunca pelo
(não) ser? Por isso defendo
que, desde a altura em que a
criança começa a andar, os pais

a devem esclarecer de que nem
tudo lhe é permitido e que
existem pessoas importantes à
sua volta com direitos e atenções devidos.
Na adolescência deve ser
mantido e reforçado esta atenção à existência de um outro.
Na semana passada, perguntei a um adolescente o que
ele poderia fazer pela família.
A resposta foi no mínimo
curiosa: “O que pode um jovem
de dezassete anos fazer pela
família?! Nada, pois claro”.
Este rapaz jamais arrumava o
quarto, deixava a sala comum
num pandemónio, agredia verbalmente a mãe, desprezava o
pai e ignorava os irmãos: como
alguém poderia ficar surpreendido com o seu consumo de
haxixe e as suas más notas?
Desde pequeno tinha sido habituado a tudo obter, sem que
antes esboçasse o mínimo
compromisso pessoal. Como

Poesia
AUTO-RETRATO
Olhando para trás me vejo
Menino e moço...
Sem cuidados correndo
Campos fora...
Deixando quem me ama
Em alvoroço...
Porque não apareço
E chega a hora...

Passa o tempo e os anos
Vão correndo...
Vão deixando suas marcas
Cada dia...
Agora há filhos que entretanto
Vão nascendo...
Vão marcando os momentos
De alegria...

Fui como todas as crianças
“tonto” traquina...
Corri vales subi montes
Fui “vadio”
Puxei malandro as tranças
Das meninas...
Fiz asneira era feliz
Era sadio...

Brilha o sol no horizonte
Brilha a vida...
Tudo é luz, tudo é cor
Satisfação
Para tudo se encontra
Uma saída...
Para tudo se encontra
A solução...

Andei na escola a aprender
O bê á bá...
Fui a bailes fui a festas
E arraiais...
Tive meus namoricos
Eu sei lá...
Voei livre, livre, livre
Como os pardais...

Já não nos sobra o tempo
Foge a vida...
Os dias vão passando
Sempre iguais...
Quando olho para trás
Foi uma fugida...
Esse tempo de criança
Não volta mais...

Em mancebo também eu
Fui escolhido...
P'ra defender este país
Que alguém fez...
Desses tempos não estou
Arrependido...
Senti-me Homem orgulhoso
E Português..

Guilara

Prof. Doutor Daniel Sampaio *

poderiam esperar que, numa
época tão exigente como a
adolescência, fosse capaz de
mudar? O que era diferente era
a sua capacidade reivindicativa, servida agora por um corpo
mais forte e por uma superior
capacidade de argumentação:
no resto, continuava o menino
omnipotente da sua infância.
Na adolescência precisamos de entender que tudo
está em mudança. Na sua
origem, a palavra quer dizer
crescimento: por isso é preciso
explicar aos pais que nada será
como dantes, o filho está maior
e vai relacionar-se de modo
diferente. A mudança, contudo,
nunca pode significar falta de
respeito para com pais e professores: a consideração que
deveremos ter pelas ideias dos
mais novos implica que lhes
exijamos ser tratados com cordialidade, sem submissão mas
com interesse da sua parte. É

claro que a empatia pelo momento de transformação que
estão a viver deve estar presente em todos os adultos que
lidam com jovens: a maior
parte são pessoas com ideias e
desejosas de se entenderem
com os mais velhos. E se estes
forem capazes de os ouvir com
atenção, sem nunca abdicar
dos seus valores e convicções,
as relações na família e na
escola serão mais fáceis.
Aproveitemos a adolescência, época de grandes descobertas, para conseguirmos
olhar para dentro de nós
adultos, sem nunca nos esquecermos que educar um
filho exige amor e disciplina.
_____
* Médico Psiquiatra
Professor da Faculdade de
Medicina de Lisboa

PANIFICADORES
REUNIDOS DE CORUCHE, LDA.

Mais de 67 anos
ao serviço do público
Empresa com certificação
de qualidade desde 2001

Boutique do pão quente
Rua de Olivença – Tel. 243 671 086
Rua de Angola, 1 – 2100-141 Coruche
Tel. 243 610 850 • Fax. 243 610 859
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Os Pais
A nossa actual civilização e
a cultura têm características
que por vezes merecem e devem ser equacionadas. Vem
isto a propósito da pressão que
a vivência de um dia tem sobre
os pais da nossa actual infância. Vejamos então!
Os pais que têm filhos com
idades de um baixo escalão
etário, precisam de lhes dar
toda a atenção e tempo de que
eles carecem, bastando lembrar as idas para a creche, tempos depois, as idas para a escola, sendo uma autêntica corrida
diária para conseguirem coordenar o emprego com tudo
resto.
Esta actividade só por si já
seria suficiente para preencher
um dia que no seu termo já
será bastante desgastante, quer
física quer psiquicamente. Mas
em muitos casos não se fica por
aqui aquele correr apressado!
Há ainda que ir levar o filho
ou a filha a uma das diferentes
Associações Desportivas que
possibilitam a prática saudável
de algum desporto que complementam uma educação mais
equilibrada da criança, como
por exemplo, Judo, Futebol de
Salão, Hóquei em Patins, Patinagem Artística etc..
Findas estas actividades os
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pais podem pois dizer que o
dia terminou e que vão enfim
poder descansar das fadigas a
que foram agradavelmente
obrigados, em prol dos filhos.
As actividades atrás referidas e proporcionadas por Clubes Desportivos, são fruto do
labor de directores que trabalham gratuitamente e que por
vezes deixam de estar com a
família ou com os amigos para
fazer com que as equipas se
desloquem às diversas localidades para disputar jogos de
campeonatos federativos ou
saraus e festivais de Patinagem
Artística, no caso de “Os Corujas”.
Como se pode deduzir do
atrás escrito é extremamente
difícil elaborar listas para uma
Direcção ou motivar pessoas
para darem apoio. É aqui que
mais uma vez os pais poderão
colaborar, uma vez que ou se
deslocam com os filhos ou
assistem aos treinos e poderiam unir esforços com o Clube
para manter, dinâmica e activa
uma Associação que apenas
tem por objectivo proporcionar
uma actividade desportiva
saudável às crianças que nos
procuram.
_____
José Manuel Caeiro

Os Traquinas
CENTRO COMERCIAL
HORTA DA NORA - Loja B3
2100 CORUCHE

Tel. 936 346 303

– Vence Campeonato
Internacional de
Hóquei em Patins
– Novos Corpos Sociais
Nos passados dias 30 de
Junho, 1 e 2 de Julho de 2006
realizou-se em Évora o XIII
Torneio Internacional de Hóquei em Patins que para além
da nossa equipa de Séniores
contou ainda com as seguintes equipas: G. D. Diana, C.
Patin Rivas (Madrid), C.
Patin Claret (Sevilha), Roller
Lagos, Os Tigres de Almeirim, Santa Maria, Mourão,
Hóquei Clube de Portimão e
SCM Aljustrelense.

Orçamento para o próximo
ano, o Relatório e Contas do
ano transacto e elegeu os
novos Corpos Gerentes para
o biénio seguinte. Apenas se
lamenta a fraquíssima participação de associados. Esperemos, futuramente, ver a
nossa Sede com Assembleias
com bastantes sócios.

A nossa equipa teve um
brilhante desempenho, tendo conquistado o primeiro
lugar, sendo a equipa constituída pelos seguintes elementos: Carlos Tomé, Sérgio
Simões, Miguel Santos, André Marques, André Jacinto,
Tiago Borda d’Água, Hugo
Silva, Ricardo Graça, Mário
Martins e Jorge Ribeiro, treinados por Carlos Rodrigues
(Rato), que também é jogador.

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Manuel Alves
dos Santos
1º Secretário – António José
Neves
2º Secretário – Patrício
Manuel dos Santos

Eleição dos novos
Dirigentes
No passado dia 28 de
Junho de 2006 teve lugar a
Assembleia Geral do Clube
que aprovou o parecer do
Conselho Fiscal, o Plano de
Actividades 2006/2007, o

ÓRGÃOS SOCIAIS DO
CLUBE para o biénio
2006/2007 – 2007/2008

CONSELHO FISCAL
Presidente – Nuno Santos
Caçador
Vogal – Manuel João de
Matos Balhé
Relator – José Joaquim de
Sousa
DIRECÇÃO
Presidente – Luís Filipe
Braz Jorge Marques, Arq.
Vice-Presidente (Hóquei) –
Vitor Vicente da Silva Tomé
Vice-Presidente
(Modalidades) – Maria

Teresa Ferreira M. Oliveira
Tesoureiro – Guilhermina
Nunes Pereira Simões
Secretário – José Manuel
Teixeira Rosado Caeiro
Vogal Efectivo – Luís
Fernando Pereira Simões
Vogal Efectivo – Manuel
Custódio Matos Ferrão
Vogal Efectivo – João Carlos
Martins Mendes
Vogal Efectivo – Paulo Jorge
Pinto Rodrigues
Vogal Suplente – Francisco
José Barata Batista
Vogal Suplente – Teresa
Margarida de Conde Belo
Vogal Suplente – Mário
Vicente Ribeiro
Vogal Suplente – Isabel
Paula Matos Ferrão
No passado dia 14 de Junho
de 2006 teve lugar a Reunião
da Comissão Alargada de
Protecção de Crianças e Jovens em Perigo do Concelho
de Coruche, com a presença
do Sr. Presidente da Câmara
e outras entidades. Os Corujas como membros da Comissão Alargada, fizeram-se representar por um Director.
Anteriormente fizemos parceria com a Câmara de Coruche, e não só, em actividades
para a Prevenção da Toxicodependência.
José Manuel Caeiro

Adubos • Sementes • Rações
Pesticidas • Gás • Floricultura • Etc.

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

Tel./Fax 243 679 422

Assinatura ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

De: Fernando José Bento

Telef. 243 678 611
Rua António F. Roquete
Fajarda • 2100-503 Coruche

Tlms. 91 300 86 58
96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com
Pu

O Trapo Novo, Lda.
• Atellier de Tecidos
• Decoração
Rua de Santarém, 49
2100-226 CORUCHE

Tel. 243 660 106

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO

Tel. 243 675 683 – Tlm. 964 092 957

geral@ojornaldecoruche.com

Mercado Municipal, Lj. 18 – 2100 Coruche

Tlm: 91 300 86 58
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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
FROTERISMO – O froterismo deriva da palavra francesa
frotter que significa esfregar e o
transtorno envolve roçar-se contra ou tocar um indivíduo não
anuente.
Este tipo de conduta é geralmente praticado em locais públicos cheios de pessoas, como
centros comerciais ou transportes públicos, onde estes comportamentos podem ser simplesmente atribuídos a esbarrar
noutra pessoa. Nestas situações,
um homem poderia roçar os
seus genitais nas coxas ou nádegas de uma mulher. Pode ainda,
acariciar a genitália ou os seios
da mulher e fugir logo após que
a mulher percebe o que está a
acontecer.
PEDOFILIA – A pedofilia refere-se basicamente à atracção e
desejo sexuais por crianças (ped
tem origem grega e significa criança). Na grande maioria dos
casos de pedofilia, a criança
molestada é pré-púbere, normalmente inferior a 13 anos de idade, sendo o indivíduo molestador pós-púbere, com 16 ou mais
anos de idade. A atracção por
meninas é relatada como duas
vezes mais comum do que a
atracção por meninos, mas é freFARMÁCIAS DE SERVIÇO

quente os pedófilos sentirem-se
atraídos tanto por meninas
como por meninos.
Os actos pedofílicos incluem
despir a criança, olhá-la e expor-se para ela, acaricia-las e masturbar-se na sua presença, sexo oral
e penetração vaginal, anal ou
oral com os dedos ou o pénis.
Muitas vezes, a criança não é
forçada a tais actos pelo facto de
não estar ciente da natureza
inapropriada das actividades,
podendo o pedófilo apresentálas como brincadeiras.
Contudo, a força é largamente utilizada, sendo produzidas ameaças de punição para
impedir que a criança conte o
que se passou. É comum ainda,
que a maioria dos pedófilos não
seja estranha para as suas vítimas, já que em muitos casos são
os seus pais, irmãos ou tios.
De todas as perversões, a
pedofilia é a que causa mais
repulsa e desprezo aos terapeutas, visto que o molestador para
satisfazer os seus desejos causa
danos irreparáveis a crianças
inocentes.
MASOQUISMO SEXUAL –
O masoquismo caracteriza-se
pelo prazer sexual que é conseguido através do sofrimento e

de ser abusado. As formas de
abuso são variadas e podem envolver palavras e humilhação,
abusos físicos, como sovas, tortura e ser amarrado.
O termo masoquismo vem
do escritor austríaco do século
XIX, Sacher-Masoch, que reflectia nas suas obras o masoquismo
masculino. Apesar de se associar esta parafilia mais ás mulheres, existem bastantes relatos
de forte actividade masoquista
no homem.
Este tipo de conduta, pode
ser utilizada independentemente
de outros comportamentos sexuais, como quando um indivíduo obtém prazer de ser ferido
por outro ou gosta de ser espancado durante o coito. Em alguns
casos, o masoquismo é só vivido em fantasia, podendo envolver pensamentos como ser violado ou ser penetrado amarrado
à cama.
SADISMO SEXUAL – O
sadismo pode-se considerar o
inverso do masoquismo e refere-se à obtenção de prazer sexual através da inflação de sofrimento e dor no outro ou sua fantasia. Os sádicos podem abusar
fisicamente dos seus parceiros
durante a actividade sexual,

como forma de se satisfazerem
e se excitarem.
As pessoas que necessitam
de fantasias ou acções sádicas
para se satisfazerem sexualmente, procuram normalmente
reverter períodos da infância
nos quais foram vitimas de abusos físicos e ou sexuais.
O sadismo e masoquismo
ocorrem regularmente em ambos os sexos, podendo dizer-se
que um casal onde um dos parceiros seja sádico e o outro
masoquista, seja um casal ideal.
VOYEURISMO – A perturbação voyeurista envolve a obtenção de prazer sexual através
da observação de pessoas que se
estão a despir ou que estão nuas.
Normalmente, esta conduta é
levada a cabo sem que as pessoas observadas dêem conta,
sendo o elemento segredo, um
forte promotor da excitação. O
Voyeur clássico é aquele que
observa a mulher nua ou a
despir-se à noite pela janela.
O Voyeur obtém essencialmente prazer sexual do que vê,
podendo contudo associar actividades masturbatórias. É de salientar que o Voyeur não procura
o contacto ou a prática sexual
com a pessoa que observa.

Dr. Abel Matos Santos *

Ver e observar, fazem parte
de um comportamento sexual
normal, pelo que só se considera
este comportamento como uma
perturbação ou transtorno, se
ocorrer isolado, reduzindo-se a
isso mesmo ou se o indivíduo
prefere ver e observar a praticar
outras actividades sexuais normais.
ABORDAGENS
TERAPÊUTICAS
As Parafilias são bastante
difíceis de tratar, porque os indivíduos com estes transtornos
não querem abandonar uma
prática longa de algo que lhes dá
um grande prazer.
No entanto, psicoterapias de
orientação dinâmica em combinação com medicação antiandrogénica parecem aumentar a
adesão à terapêutica e diminuir
os comportamentos perversos.
Outros tipos de psicoterapias, como a expressiva de
apoio, terapia familiar e de
grupo podem ser bastantes úteis,
bem como o psicodrama e o
internamento hospitalar, principalmente entre os pedófilos.

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

Fonte ANF

AGOSTO 2006

D
S

A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

C - HIGIENE
Rua da Misericórdia, 11
2100-134 Coruche
Tel. 243 675 070

– OLIVEIRA
Rua do Comércio, 72
2100-330 Couço
Tel. 243 650 297

B - FRAZÃO
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
Q
S
S

(Parte II)

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas
Marcações pelo
Tel. 243 617 591
Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes
MÉDICA DENTISTA
Tel. 243 660 060
Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
- 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE

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

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

Francisco J.M.
Marchã
Master em Homeopatia
Universidade P. N. - Corunha

P.N.

A.M.

HOMEOPATA NATUROLOGISTA
Medicina Natural e Bioterapias
St.º Antonino – Estrada Lamarosa,
Lote 9, Loja F

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao Centro de
Saúde
Contacto
919 549 763

MANUEL ANTÓNIO MARTINS
Tendo nascido a 4 de Agosto de 1925, faleceu
no passado dia 28 de Junho no Hospital de São Bernardo
em Setúbal, o Sr. Manuel António Martins
mais conhecido por Manuel Aníbal.
A família agradece a todas as pessoas que os confortaram
na sua dor, comparecendo no velório na Igreja
de Santo António em Coruche, ou acompanhando o funeral
que saiu da referida igreja no dia 29 para o cemitério antigo.
Agradecem também a quem assistiu à missa de 7.º dia
na Igreja Matriz de Coruche, em 4 de Julho.
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Major Luíz Alberto de Oliveira
É chegada a hora da Justiça e do encontro com a História
Um jornal regional é também um repositório da história
das suas gentes, tendo obrigações que ultrapassam o simples
acto de dar a notícia quotidiana. Serve também para promover e desenvolver a história,
a cultura, e as potencialidades
do meio onde se insere, promovendo a justiça e o bem fazer.
É esta a minha opinião!
Neste sentido, é também
dever deste Jornal de Coruche,
intervir e promover a justiça
histórica da memória de um
grande Homem que Coruche e
o País tiveram, e que barbaramente pela ignorância inflamada de gente criminosa, o tentaram apagar da memória de
Coruche, sem perceberem que
estavam a tentar apagar uma
personalidade, do que melhor
houve em Coruche, arrisco-me
a dizer, no século XX.
Falo-lhes do Major Luíz
Alberto de Oliveira!
Ao pesquisar informação
para este artigo, deparei-me
com um texto anónimo colocado num blog, que a seguir
apresento, e ao qual fui juntando alguns dados. Pena é que
esta pessoa não se tenha revelado, pois foi provavelmente a
primeira a escrever sobre a
necessidade de recuperar a
memória deste homem.
“Este Bom filho da nossa
terra, nasceu em Coruche no
ano já longínquo de 1880.
Cedo ingressou na escola militar, onde se veio a revelar um
exímio praticante da esgrima,
tendo por isso sido convocado
pelo Rei Dom Carlos, para
ensinar a arte da esgrima ao
futuro Rei Dom Manuel II.
Em Dezembro de 1912,
então Tenente, foi destacado
para Angola, tendo lutado pela
pátria com bravura e tenacidade. Em Fevereiro de 1917, já
Capitão, durante a I Guerra
Mundial é enviado para França
e incorporado no Corpo Expedicionário Português.
Voltando a Portugal por
motivos de saúde, é nomeado
por Sidónio Pais, Governador
Civil de Coimbra, onde desenvolveu uma obra meritória em
todos os campos.
Em 1932 é nomeado 1.º comandante de Caçadores 5, cargo
que ocupou até 1938, altura em
que passou à reserva. Entretanto
em 1933 foi chamado para a
pasta do Ministério da Guerra.

Lutou muito pela construção das pontes rodoviárias de
Coruche (que ainda hoje servem
a vila e a região) para acabar de
vez com as pontes provisórias
em madeira que as cheias destruíam e arrastavam, e acabar
com a travessia de pessoas e
mercadorias em barcaças, sempre que as águas invadiam tudo.
Conseguiu o que pretendia.

Em 16 de Agosto de 1930,
era inaugurada a primeira ponte, a que deram o nome de
Ponte General Teófilo da Trindade. Assistiu à inauguração o
Presidente da República de
então, António Óscar de Fragoso Carmona. Em 1932, eram
inauguradas as outras pontes.
Estava assim aberto o caminho seguro para as regiões do
Sul, do leste e do nordeste. A
construção das pontes teve
influência no assoreamento do
leito do rio e na mudança do
seu curso. Foi preciso proteger
as casas ribeirinhas contra a
corrente. Assim surgiu a Avenida Marginal Luís de Camões
e o belo Jardim, em tempos
chamado de João de Deus.
Foi também devido à acção
do Major Luíz Alberto de
Oliveira que se montaram os
telefones, se fizeram as primeiras canalizações para levar
água aos domicílios e se iniciou a rede pública de esgotos.
A população reconhecida,
ergueu-lhe mais tarde um vasto
pedestal com o seu busto, em
frente à Câmara Municipal,
para o perpetuar, e deu o seu
nome ao bairro das escolas.
O seu busto no dia 18 de
Março de 1975, perante a passividade da maior parte dos
Coruchenses foi arrancado e o
pedestal destruído. Diz-se que

foi gente que “viera de fora”
(toda a gente sabe que não era
de fora, era do concelho) montada em camionetas e tractores,
comandados por um alferes
vindo de Vendas Novas, para
destruírem tudo o que lembrasse o passado recente.
Ainda me lembro desse dia,
apesar da minha tenra idade,
um dia negro na história de
Coruche…lembro-me como se
fosse hoje…! Que Deus lhes
perdoe...!”
Fica assim claro, de forma
breve pois muito mais há para
dizer desta figura de referência
nacional, que foi Luíz Alberto
de Oliveira. Tenho a certeza
que a maioria dos coruchenses
com menos de 35 anos não
sabe quem foi, nem terá ouvido
falar dele.
Para mostrar a independência intelectual e moral do Major
Luíz Alberto de Oliveira perante
o regime de Oliveira Salazar,
aos ignorantes e facínoras que
a 18 de Março de 1975, destruíram e vilipendiaram a memória e a alma de Coruche,
apresento um trecho de um
texto publicado pelo Centro de
Estudos do Pensamento Político do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas, da
Universidade Técnica de Lisboa (www.iscsp.utl.pt/cepp),
onde se pode ler o seguinte;
“No dia 15 de Abril de 1934,
o então Ministro da Guerra,
Major Luíz Alberto de Oliveira,
dirige-se em discurso ao Presidente da República Óscar Fragoso Carmona. Este discurso
causa tensão no governo, porque apela ao afastamento do
chefe do governo”
“– Revolta dos Generais do
28 de Maio de 1934. O Ministro da Guerra, Luís Alberto de
Oliveira, juntamente com Farinha Beirão então comandante
da GNR, João de Almeida,
Vicente de Freitas e Schiappa
de Azevedo, pressionam Carmona no sentido da demissão
de Salazar.
O Ministro da Guerra, Major Luíz Alberto de Oliveira,
no dia 15 de Abril, numa festa
realizada no Regimento dos
Caçadores 5, discursa perante
Carmona, declarando “se sou
Ministro da Guerra, sou” e que
o presidente era a única fonte
do poder e somente com ele o
Exército iria para bem da nação. No dia seguinte, Salazar

Fotos gentilmente cedidas pelo Sr. Arq. Jorge Brito e Abreu (colecção particular)

pressiona-o no sentido da demissão, que apresenta ao presidente da república. Este, que cobrira
o discurso com solidariedade
passiva, ao não demitir Salazar, fica dele dependente.”
Pode ainda ler-se na referência bibliográfica o seguinte;
“Oliveira, Luís Alberto de
Ministro da Guerra (1933-34).
Conjura com as altas patentes
do 28 de Maio para a demissão de Salazar. A hesitação de
Carmona, presidente da república, gora, no entanto, as
diligências visando o afastamento do chefe do governo.
Derrotado, Luís Oliveira resigna em Abril de 1934.”
Daqui se pode constatar o
óbvio! As pretensas razões de
associação ao regime do Estado Novo, que levaram ao acto
condenável e criminoso de
arrancarem a estátua do Major
Luíz Alberto de Oliveira, são
claramente falsas e inexistentes,

como se pode concluir pelo
acima citado.
Desta forma não se percebe
como não foi ainda reabilitada
a memória e a imagem deste
nosso querido Coruchense que
tanto fez pela sua terra e por
Portugal!
Informados e esclarecidos,
é chegada a hora de Coruche,
através da sua Câmara Municipal que terá em depósito a estátua do Major, devolver aos
Coruchenses a memória e a
estátua deste grande Homem
que serviu Coruche e as suas
gentes!
Fundamental seria também,
o Museu Municipal de Coruche, desenvolver uma exposição sobre a sua vida e obra,
ficando o testemunho de um
exemplo de vida para todos,
fazendo reflectir o sentir de
Coruche.
____
Abel Matos Santos
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A UNIÃO EUROPEIA

Federação vs Intergovernamentalidade
Um outro problema ainda não resolvido na União Europeia é
a questão da escolha do MODELO de organização política.
As posições Federais vs.
posições Intergovernamentais aos níveis económico,
social e político
__
Esta é outra questão, insuficientemente discutida junto da
opinião pública, no palco político e nos bastidores da política. É a velha luta de pelo menos 50 anos entre as pessoas
que defendem um Modelo Federal para a Europa e as que
defendem um Modelo de Cooperação Intergovernamental.
Estas são realmente as duas
grandes balizas da discussão
de fundo (Poder dos Estados e
sua distribuição) embora no seu
intervalo existam posições intermédias.
As gerações que atravessaram as guerras, queriam compreensívelmente chegar a uma
plataforma de entendimento,
no continente, que permitisse
alcançar uma situação de paz
perene. Por isso percebe-se que
o medo de não se conseguir esse
objectivo, levou algumas dessas pessoas a tentarem encontrar um “remédio” que fosse
definitivo para a situação europeia – e, entre outros “remédios”,
a Federação aparecia-lhes como uma entidade, que por ser
supranacional, não permitiria a
existência de conflitos, já que o
seu poder se exerceria perante
todos os integrantes.
Noutros casos, as pessoas
desejando a paz, acharam que
não se podia destruir séculos
de história de formação de

nacionalidades, de Estados independentes, em prol de uma
entidade terceira. Tinham medo de poder haver convulsões
sérias, que pusessem em perigo
o equilíbrio necessário entre os
países e que isso acabasse com
a paz. Preferiam, portanto,
defender um outro modelo – o
da cooperação inter-governos.
Ainda outros, mais próximos da linha federalista, mas
percebendo que as coisas não
podem, ou não devem, andar
muito depressa, sobretudo em
matérias tão sensíveis como as
questões dos símbolos nacionais e das soberanias, preferiram seguir a via de uma integração progressiva, sector a
sector, esperando que surgisse
o fenómeno do “spillover”.
Isto é, que a integração, sector
a sector, fosse empurrando a
Europa para uma União que
integrasse cada vez mais sectores de actividade humana, até
acabar numa União Federal.
São os neofuncionalistas,
inspirados por um Jean Monnet
da segunda fase, e que têm
influenciado todo o processo
de construção europeia, desde
há 50 anos para cá. Recorde-se
que Jean Monnet começou por
defender a Federação a todo o
custo, e acabou por defender a
Federação a prazo mais dilatado, através da integração por
sectores.
Por uma questão de rigor
passo, em seguida, a descrever
as abordagens, mais comuns, a
este tema, da natureza e do

modelo de que se deve revestir
a construção europeia. Básicamente existem 4 abordagens
teóricas, em termos de modelo:
1) A abordagem pluralista –
A Europa das Pátrias, a
Europa da Cooperação Intergovernamental;
2) A abordagem funcionalista – que defende que as
relações técnicas e económicas levarão os Estados a
cooperar mais estreitamente;
3) A abordagem neofuncionalista – que diz que a dimensão meramente técnica
e económica é redutora, ou
insuficiente, e que a construção europeia exige uma
dimensão política;
4) A abordagem federalista que defende a constituição
formal de uma Federação
de Estados, governada por
Órgãos centrais, supranacionais.
Em primeiro lugar creio
que o pecado original desta
discussão, não no seio dos fundadores, mas nos seus “herdeiros”, é a mistura que se faz
entre os temas sociais, económicos e políticos. Adopta-se
mentalmente um modelo para
qualquer dessas áreas, e esse
torna-se geral para todas os
segmentos da vida em comunidade.
A solução que defendem
para um dos campos, defendam-na para os outros todos.
Ora se existe um entendimen-

Dr. Miguel Mattos Chaves *

to, quase generalizado, pelo
menos enquanto não surgir a
tal crise, de que a integração,
leia-se federação, económica e
financeira é uma boa ideia,
porque não assumi-la sem
arrastar outros segmentos da
vida em sociedade?
Se quisermos extrapolar esse modelo de organização, de
carácter económico-financeiro,
para outros âmbitos, a questão
já não é tão pacífica, ao menos nos países onde este tema é
abertamente discutido. E não o
é por várias razões. Desde logo
aqui aponto algumas:
• Culturais – na Europa,
região geográfica, existem vários povos com gostos diferentes, línguas distintas, registos
históricos particulares, formas
de expressão de sentimentos
nacionais próprias, etc...
• Políticas – os interesses,
em matéria de segurança e de
defesa, são na maior parte dos
casos divergentes (veja-se o
caso do reconhecimento unilateral, por parte da Alemanha sem qualquer consulta aos restantes Governos dos Estados
da União Europeia - da independência da Croácia o qual provocou uma guerra no interior
da ex – Jugoslávia, que levou
ao seu desmembramento e à
morte de milhares de pessoas)
e as alianças, no âmbito da política externa, têm sido estruturadas de acordo com os interesses particulares e legítimos de
cada país; igualmente a política real de vistos, de concessão

de nacionalidade e outros, continuam a ser consoante os interesses de cada Estado, embora
os Tratados queiram a unificação das normas.
• Sociais – nos vários Estados as regalias e níveis de vida
são diferentes, os graus de
desenvolvimento distintos, as
formas de protecção na saúde,
à família, ao desemprego, à
reforma estão construídas e são
executadas de acordo com as
filosofias e as posses de cada
Estado; igualmente o são os incentivos ao estudo e investigação individuais diferenciados, etc...
Se nas questões económicofinanceiras as questões têm
sido mais ou menos pacíficas,
e a adopção de uma entidade
central de supervisão e outra de
controle dessas questões, não
tem levantado grandes e graves
protestos, o mesmo se poderá
dizer das outras matérias, se se
avançar na redução do núcleo
duro das soberanias dos Estados Nacionais?
Penso que existe alguma
falta de humildade intelectual nalgumas pessoas, do meio
académico e político, e uma
falta perigosa de realismo
que pode levar ao insucesso
deste processo de união entre
povos diferentes. Voltarei a
esta questão.
____
* Miguel Matos Chaves Gestor e Mestre em Estudos
Europeus

Para colaborar nesta rubrica envie, por e-mail ou via CTT, as imagens ou situações do nosso Concelho que deseje ver publicadas.

Estas duas casas situam-se quase ao fim da
avenida, onde estão a decorrer as obras do emissário e pertencem ao tribunal de Coruche.
À semelhança do que foi feito noutras vilas e

ARMAZÉM DE LOUÇAS E VIDROS

Telef.: 243 617 131 • Fax: 243 675 401
Rua de Santarém • 2100-226 CORUCHE

Afinal, o que se passa com estas três dezenas de
carros apreendidos pela GNR de Coruche atrás
do quartel? Esta sucata está a destruir o meio
ambiente e a solução tarda. Os processos estão
a correr lentamente ou será das férias judiciais?

cidades seriam bem aproveitadas para casa de
repouso, jardim de infância ou tudo, menos abandonadas como estão. Num País onde a crise
nunca mais termina, os contribuintes também
pagam este tipo de desleixo? Claro que sim !

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

Tel./Fax: 243 618 482
R. Salvaterra de Magos, 19 – 2100-198 Coruche
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Grupo Desportivo “O Coruchense”
UM ALERTA

1928 – Pincel, Casimiro Cartaxo, João Cortador, João Abrantes, José Matias, Morgado Bento, António
Montoia, Joaquim Eugénio, José Vieira, Joaquim Raposo, ??, Jorge Potier, e José Guerra e Manuel Casimiro

Venho apenas apresentar
o meu lamento!
Veio ao meu conhecimento
que o “GRUPO DESPORTIVO
O CORUCHENSE” se encontra numa situação muito difícil.
Ocasionalmente encontrei o
seu actual Presidente e pergun-

tei-lhe como e onde poderia
pagar os seis meses de quotas
(período de Julho a Dezembro/2006), dado que sou sócio
há já 58 anos e sempre o tenho
feito.
Pediu-me para aguardar mais
um tempo e fui informado então
que já foram feitas várias

1935 - de pé: João Abrantes, João Cortador, Jorge Potier, Charuto, José
Ferreira, Lopes / Baixo: Abrantes Mendes, Mário Manaia, Morgado
Bento, Joaquim Eugénio e Alberto Carapau

Assembleias Gerais e que ainda não conseguiram pessoas
dispostas a corporizar os novos
Órgãos Sociais para tomar
conta dos destinos do Clube.
Veio-me então à memória
os anos de 1958/1959, quando
o Coruchense desceu da 2.ª
Divisão Nacional para a 3.ª, e

De pé: Francisco “da União”, João Pereira, Cabrita, Armindo Galveia, Rato, João Romão, Macedo, Salvaterra, Pinho, Diamantino
Em Baixo: José de Sousa, Varandas, Gerardo, José Carlos, Carlitos e Manuel Alves dos Santos - Esta equipa jogou na 3.ª Divisão Nacional

26/11/1967 – De pé: Treinador Ernesto, Leal, Salvaterra, Francisco Ventura, Tacão, João Romão, João "da Liga", Manuel Santos.
Baixo: José de Sousa, Silvino, ??, Macedo, Carlitos, Armindo Galveia.
Esta equipa que jogou contra o Benavente para o Distrital (resultado 2 a 2) esteve na 3.ª Divisão Nacional

porquê? Porque lhe faltou o
mecenas de então!
Fizeram-se 3 Assembleias
Gerais e não se conseguiu ninguém para formar os Corpos
Sociais do Clube. Perante este
impasse foi decidido então, na
última Assembleia, nomear 5
voluntários com o objectivo de
conseguirem motivar pessoas
para formar uma Direcção para
tirar o Clube do impasse em
que se encontrava. Fui um dos
5 voluntários, 3 já não estão
infelizmente entre nós, que
assumiram essa responsabilidade.
Deram-nos 15 dias para o
conseguir e fizeram coincidir a
data da marcação da 4.ª Assembleia Geral para o final dos
15 dias concedidos. Com tenacidade e a boa vontade de todos conseguimos e apresentámos então a lista completa de
todos os Órgãos Sociais que
iriam dirigir os destinos do Clube. O Coruchense vivia então,
tal como agora, uma enorme
crise.
Foram formados vários jovens para o futebol. De entre
todos sobressaíram quatro que
mais tarde rumaram para outros clubes de maior gabarito.
Que eu tenha conhecimento só
o segundo a sair é que deixou
algum retorno financeiro para
o Clube.
O primeiro rumou para um
clube grande da capital sem
que o clube que o formou tivesse tido qualquer contrapartida.
Mais tarde saiu desse Clube e
manifestou vontade de voltar a
jogar novamente pelo Coruchense.
Voltou, o Clube arranjou-lhe
uma colocação de futuro mas,
um ano depois, a troco de um
prato de lentilhas, vendeu-se a
outro Clube que lhe acenou
com o vil metal, abandonando

o Coruchense pela segunda vez,
e novamente sem qualquer
contrapartida financeira para o
Clube que o formou.
Quem escreve estas linhas
tinha então em seu poder a sua
carta de desvinculação, sem a
qual o jogador não poderia sair
do Clube. Fomos honestos,
apesar de nada termos recebido, demos-lhe a referida carta,
não o prejudicámos e ele seguiu
a sua vida. Tal como Jesus Cristo
demos uma face, depois a outra
e o que recebemos em troca?
Ingratidão!
Mais tarde mais dois atletas
saíram para outros Clubes. Se
o Coruchense recebeu alguma
verba pelas suas transferências
desconheço em absoluto.
Tinham valor, deram boa
conta de si e singraram. Um
deles está hoje na ribalta do
futebol, queira Deus que por
muitos e bons anos e, se na
altura o Coruchense nada recebeu em troca, tem agora a honra e o orgulho de saber e dizer
que foi um miúdo formado na
sua escola que hoje eleva e dignifica, onde quer que esteja
exercendo a sua profissão, o
nome do Clube que o iniciou e
lhe deu a formação de base.
Por todas as razões mas,
quanto mais não seja pela formação aos jovens, o Coruchense não pode morrer! Por isso
apelo às forças vivas da minha
Terra, em particular, e a todos
os Coruchenses, em geral, para
que isso não aconteça.
Todos juntos havemos de
encontrar a solução para salvar
um Clube que nasceu da união
e bom entendimento de “putos”
de verdes anos, de Clubes de
Bairro, o BAIRRO ALEGRE e
o BAIRRO NOVO.
Coruchenses dêem as mãos,
vamos à luta, unidos encontraremos a solução!
Assina um dos “putos”,
então com 16 anos, do Bairro
Alegre e que conta hoje 82
anos.
____
João de Matos Cravidão
Fotos gentilmente cedidas por
Manuel Alves dos Santos
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Nova Estação Central de Camionagem
de Coruche pronta em 2007

Fotos da actual Rodoviária e Imagem virtual da futura Estação.

A nova Estação Central de
Camionagem de Coruche vai
ser uma realidade em 2007, a
empreitada de execução da
obra está adjudicada e os trabalhos deverão começar a seguir às
festas.
A Estação vai ser construída no terreno que fica em frente ao novo Parque de Mercados
e Feiras, que entretanto, está
praticamente concluído.

O prazo de execução da
obra é de 270 dias e o investimento previsto é de 610 mil
euros.
Para o Presidente da Câmara Municipal este é um equipamento que vai possibilitar a
concretização de um outro projecto, ou seja, a remodelação
da actual Garagem da Rodoviária. “A Estação Central de
Camionagem é mais uma peça

do puzzle do desenvolvimento
que queremos completar em
Coruche”, Dionísio Mendes
adianta aquilo que pretende
fazer “queremos transformar
aquele edifício da Rodoviária,
num grande Centro Multiusos,
onde possamos realizar eventos
com dignidade, desde espectáculos musicais, teatro, grandes
exposições, mostras económicas, enfim de tudo um pouco na

VENDE-SE

área lúdica, cultural e recreativa”.
As negociações com a
administração da Ribatejana
(Rodoviária) já se iniciaram e
com a conclusão da Estação Central de Camionagem, e, consequente utilização do equipamento por parte da Ribatejana,
existirão condições favoráveis
para desenvolvimentos.

Porsche Boxster Sport, 98,
Nacional, 79.000 kms,
livro revisões Porsche,
cx. manual, AL, Cont. Tracção,
Climatronic, JE 17", RCD
c/Amp. O próprio. 27.500 €
Tlm 918250020

GI-CMC

Todos os tipos de Pneus
para todos os veículos
Assistência 24 horas
Telem. 917 553 599

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
Entregues ao Domicílio
(com viaturas próprias)

Serviço BOSCH
Ar Condicionado, Tacógrafos
(qualquer viatura)

CONTACTOS / INFORMAÇÕES > geral@sobralpneus • Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204
CALDAS DAS RAINHA • CARTAXO • CARREGADO • LISBOA • MARINHA GRANDE • TORRES VEDRAS • SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

262 842 781 • 243 789 730 • 263 851 201 • 217 967 006 • 244 502 997 • 261 322 127 • 261 941 148 / 380
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia do Couço
– em entrevista a Luis Alberto Ferreira, Presidente da Junta
O Jornal de Coruche inicia neste número, uma série
de entrevistas com os oito
presidentes de Juntas de Freguesia do Concelho de Coruche. As ambições, os projectos, as preocupações dos
autarcas que vivem perto das
populações. Nesta edição da
Rota das Freguesias, o destaque para a freguesia do
Couço e a entrevista com o
actual presidente da Junta,
Luís Alberto Ferreira, eleito
pela CDU.
O Couço é uma das maiores
freguesias do país, com uma
área de 350,2 Km2. Fica no
extremo do Ribatejo e faz fronteira com o Concelho de Arraiolos (Alentejo). Tem mais de
3400 habitantes, dos quais,
cerca de 200, são crianças em
idade escolar.
A freguesia é servida por
uma Escola Básica Integrada e
Jardim-de-infância. Há ainda
uma creche do Centro Materno
Infantil e Cultural do Couço.
Na área da Saúde, a freguesia
possui um Centro de Saúde,
inaugurado recentemente e que
funciona com dois médicos.
As colectividades existentes na freguesia são: O “Grupo
Desportivo Águias do Sorraia”
com diversos escalões de futebol; a União Desportiva do
Sorraia – Santa Justa; o Centro
popular de trabalhadores –
Foros de Lagoíços; a Associação Desportiva e Cultural –
Volta do Vale; a Associação
Couço Jovem; Grupo Columbófilo do Couço; a Associação
de Reformados, Pensionistas e
Idosos; e os Ranchos Folclóri-

cos “Os Malmequeres do Sorraia” e “Arrozeiros do Sorraia”.
O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, condecorou a Vila como “Membro
Honorário da Ordem da Liberdade”. O monumento erguido
na zona central da vila “Luta
do Povo do Couço” assinala o
mesmo motivo pelo qual a
medalha foi atribuída – a população do Couço, soma mais de
200 anos de prisão política
antes de 1974.
O Couço, concelho de Coruche, está a uma hora do
Hospital Distrital de Santarém
e a 25 km da sede de Concelho,
os habitantes do Couço reclamam por mais efectivos da
GNR na vila e também pela
presença diurna de Bombeiros.
Em Setembro, a freguesia
recebe o Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva em Juvenis no rio Sorraia. No primeiro fim-de-semana de Julho,
o Couço recebeu durante oito
dias, a 22ª edição da Semana
de Arte, Desporto e Cultura.
JC – Há cerca de 22 anos
que o Couço realiza a Semana
de Arte, Desporto e Cultura.
Uma organização da Junta de
Freguesia, com o apoio de
Entidades e Colectividades da
Freguesia. Que balanço faz
desta edição?
PJ – O balanço é bastante
positivo, destaco o Cortejo das
crianças com o apoio e realização das escolas da Freguesia,
que apesar do Mundial de futebol, presenciaram o Cortejo
centenas de pessoas. Os espectáculos musicais com Luísa
Basto e Vitorino e a exposição
“Brincar” que esteve patente

De José Ribeiro Timóteo
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Motos Novas e Usadas
Agente Oficial dos Motos Serras • Óleo Mac e
Husqvarna • Motocultivadores • Motoenxadas •
Carros sem carta Novos e Usados

Telef. 243 650 353 / 580 • Tlm. 936 925 937
Visite o nosso parque de exposição na

Rua Almirante Reis, 37 • 2100-313 Couço

ao público no Salão da Casa do
Povo, foram momentos altos
do certame. No âmbito desportivo, o futebol de salão e o concurso de pesca no rio Sorraia
movimentaram muitos praticantes e foram momentos muito importantes.

directo com algumas pessoas,
que queriam mudar o figurino,
mas recuaram na opinião.
Vinte e dois anos, é a uma vida
e se modificar-mos o actual
modelo da festa, as pessoas
iriam estranhar a mudança. O
actual figurino da Semana de

JC – Segundo algumas
opiniões, durante oito dias, o
certame movimenta muitas
pessoas e torna-se cansativo.
Pensa manter o actual cenário da Semana de Arte, Cultura e Desporto ou será apenas ao fim de semana durante
o mês de Julho?
PJ – Torna-se cansativo,
sem dúvida. Temos também
consciência que uma semana
inteira para o orçamento da
Junta é pesada. Mas a tradição
criou raízes e tive o contacto

Arte, Cultura e Desporto é para
manter nos oito dias, até
porque estamos a três anos de
comemorar as bodas de prata
do certame.
JC – Pensa que o certame
durante oito dias traz benefícios ao comércio local?
PJ – Traz muitas pessoas à
Freguesia e penso que traz
benefícios ao comércio, basta
ver as centenas de pessoas que
nos visitam durante os oito
dias.
JC – O envolvimento das

Construções Confidias, Lda
Joaquim Manuel Pinto Dias
Sócio Gerente

Construtor Civil
Alvará nº 28575
2ª Classe

Telef. 243 650 336 • Tem. 966 178 337
R. Américo Durão, 137 – 2100-315 Couço

colectividades e entidades,
além das escolas da Freguesia, no certame é importante?
PJ – Sem dúvida, apesar de
algumas colectividades estarem com problemas directivos,
é importante a sua contribuição. Este ano, tivemos o apoio
da Associação Couço Jovem
na realização do torneio de
Futsal, a Colectividade de Santa Justa na realização do torneio de pesca vila do Couço e
as Escolas e Creche que foram
os motores do Cortejo.
JC – Em Setembro a
Freguesia recebe o Campeonato do Mundo de Pesca
Desportiva em Juvenis no rio
Sorraia. Considera este evento um momento importante?
PJ – É muito importante
este tipo de provas na Freguesia, até porque este ano todas
as provas que habitualmente
eram realizadas em Coruche,
realizam-se no rio Sorraia, na
Freguesia do Couço. O papel
da Colectividade de Santa
Justa neste processo é importante e o Campeonato do Mundo é um acréscimo nestas provas desportivas. A Freguesia
agradece e será com toda a
certeza mais um grande momento.
O Couço terá de ser relevado, ao contrário do cartaz onde
aparece Santa Justa, e não é
por bairrismo. Acho que a Freguesia do Couço precisa e
necessita de ser divulgada. Somos do concelho de Coruche,
sem dúvida, mas o cartaz a
anunciar a prova deveria destacar a Freguesia do Couço. Os
participantes em Setembro, vão
encontrar excelentes condições
em termos de pista de pesca e
muito peixe para obterem bons
resultados.
JC – A ponte de Santa
Justa, oferece condições a
quem circula no local?
PJ – A ponte tem anos de
existência e a Junta entende
que está na altura da ponte ser
recuperada e alargada. Se repararem, por baixo da ponte há
problemas de estrutura e temos
de prevenir esta situação antes
que seja tarde. Embora circulem na ponte veículos pesados, não podemos condicionar
as actividades económicas.
Com a reparação da estrada até
ao limite de Montargil, ao fim
de semana circulam sobretudo
veículos ligeiros e a percentagem de pesados não é signi-
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ficativa. A solução não é privar
a circulação de pesados dos
agentes económicos, mas reparar ou alargar a ponte ou até
construir uma ponte em condições. Não caberá à Junta de
Freguesia realizar a obra, até
porque os nossos recursos são
escassos, mas a outras entidades.
JC – Finalmente a reparação e colocação de um novo
piso na EN 251 que atravessa
a Freguesia do Couço. Foram
muitos anos de espera, apesar
das reivindicações?
PJ – Sem dúvida, esta obra
peca por tardia, até porque há
21 anos foi colocado o actual
piso que aos poucos se foi degradando. Agora com esta reparação e penso que com a colocação de novo piso, porque a
Estradas de Portugal não contactou nem informou a Junta,
existem boas condições de circulação no futuro.
JC – A zona industrial do
Couço, está em construção.
Pena que virão benefícios
para a Freguesia?
PJ – Sim, está em obras e
apesar de alguns problemas de
projecto e infra-estruturas, está
em desenvolvimento. Com a
zona industrial pretendia-se, e
espero que no futuro isso aconteça, criar postos de trabalho,
espaços onde se possam empregar pessoas. O emprego é muito importante para esta Freguesia, até porque a agricultura
com novas tecnologias não
emprega tanta gente como há
uns anos. Precisamos de pequenas agro-industrias ou pequenas industrias para empregarem a nossa população, porque
só desta forma as pessoas se
fixam na Freguesia do Couço.
JC – As empresas que se
vão instalar na zona industrial, dão garantias de criarem
postos de trabalho?
PJ – Algumas penso que
sim, outras serão meros estaleiros, mas em termos de emprego não irão resolver o problema da freguesia.
JC – Tem reivindicado nos
últimos tempos um novo modelo de gestão da secção dos
Bombeiros no Couço. O actual figurino de funcionamento
da secção não dá garantias à
população?
PJ – Sem dúvida, este quartel desde que existe no Couço
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após o 25 de Abril, com o apoio
e construção das Cooperativas
da Reforma Agrária, onde atribuíram uma ambulância e as
pessoas se empenharam para
erguer este espaço, tem história.
Não foram os Bombeiros de
Coruche que criaram este quartel, foram as pessoas da Freguesia que exigiram a sua construção e mais tarde o espaço foi
anexado aos Bombeiros de
Coruche. Há cerca de quatro ou

pelo mesmo diapasão, em
relação a mais efectivos da
GNR na Freguesia. Esta é
uma situação, de difícil resolução?
PJ – Continuamos com o
Posto da GNR com poucos elementos, não dão cobertura suficiente para garantir a segurança dos cidadãos e dos bens.
Tivemos apenas resposta de
que o Posto não encerrava, mas
o que exigimos não é apenas a

atendimento aos utentes. Se
houver alguma alteração ou
medida destas para o Couço, a
população responderá eficazmente. Em relação às instalações, são condignas, ao contrário das instalações da Casa do
Povo, onde funcionou durante
anos o atendimento aos utentes.
Foi uma obra inteiramente
justa, apesar de alguns problemas nas listas de espera durante
a manhã. O ideal para a popu-

desporto são importantes e têm
de estar a par da evolução do
concelho e da nossa freguesia.
JC – Quais são as prioridades do executivo da Junta
neste mandato?
PJ – Temos uma lista de
prioridades e obras que são necessárias, o ringue da Casa do
Povo com cobertura, a remodelação e reparação do edifício
da Casa do Povo, a recuperação
do edifício do Clube Recreativo.

cinco anos, deixou de funcionar
nos moldes em que vinha funcionando. Durante o dia deixou
de funcionar está sempre encerrado e durante a noite estão
bombeiros de serviço. Se durante

manutenção do Posto. Exigimos mais de efectivos, para
garantir a segurança das pessoas, porque o actual é insuficiente. Este é um problema,
que o Ministério da Adminis-

o dia estiverem presentes bombeiros e ambulâncias, naturalmente as coisas ficam mais
fáceis de resolver em termos de
socorro ás populações, até
porque, durante o dia acontecem muitos problemas e as
ambulâncias têm de se deslocar
de Coruche. Para concluir, o
quartel dos bombeiros do Couço tem de estar aberto 24 horas
e não apenas durante a noite.
JC – A população reivindicou e os autarcas alinharam

tração Interna terá de resolver e
que até ao momento não nos
respondeu. Penso que se brinca
com problemas demasiado
sérios neste País, é a factura da
interioridade.
JC – O novo Centro de
Saúde do Couço, responde às
necessidades da população?
PJ – Penso que sim, mas
adivinham-se medidas diariamente, que nos faz ficar de pé
atrás. Veja-se, na área da saúde,
o encerramento de postos de

lação, seria o Centro de Saúde do
Couço funcionar 24 horas.
JC – A Escola Básica
Integrada do Couço, resolveu
muitos problemas da população mais jovem?
PJ – A Escola está a funcionar acerca de 5 anos e é uma
mais valia para a Freguesia.
Acho que foi tardia a construção da Escola, que foi
reivindicada dez anos antes e
levou dez anos a construir. Se
fosse construída quando foi
reivindicada, certamente teríamos mais população e os país
não se teriam deslocado atrás
dos filhos. A Escola está a funcionar, embora com poucos
alunos, mas está a funcionar.
JC – O campo de jogos do
Águias do Sorraia vai beneficiar de um piso sintético, obra
da Autarquia de Coruche, que
poderá incentivar os jovens na
prática do futebol. Considera
que é obra prioritária ou haverá outras mais prementes?
PJ – Se as outras freguesias
têm um relvado sintético, então
o Couço não é menos que as
outras freguesias. Entendo, que
há prioridades muito superiores a qualquer relvado sintético
deste concelho. Há pessoas
sem água canalizada, o alcatrão
é necessário, mas a cultura e o

O edifício do Cinema Império
seria recuperado se a Paróquia
autorizasse, apesar de não pertencer à Junta, a construção de
Casa Mortuária na Volta do
Vale, espaço de jardim no
loteamento dos Lagoíços, regularização das margens do rio
Sorraia, e manutenção e revitalização dos espaços das Escolas
Primárias da Freguesia.
O protocolo com a Câmara
foi assinado no mandato anterior e no actual mandato ainda
não foi assinado. Estamos a
receber verbas da Câmara do
protocolo anterior, e entendemos que é diminuto. No protocolo anterior a Freguesia do
Couço ficou “prejudicada”, diminuída em verbas. Neste mandato, estamos a verificar outra
coisa, além da redução de verba, estamos também com redução de pessoal. O protocolo
prevê, que existam quatro trabalhadores da Câmara destacados
no Couço para limpeza de ruas e
apenas dois trabalhadores se
encontram ao serviço. Penso que
o protocolo tem de ser discutido e
analisado por ambas as partes.
JC – Actualmente é difícil
ser presidente de Junta em
Portugal?
PJ – Não, penso que estamos envolvidos por uma boa
causa, que é lutar por melhores
condições de vida para as
populações. Não é o ser difícil,
às vezes é aflitivo, não há dúvidas. Quando queremos chegar
mais além e não temos meios
para tal, é um pouco aflitivo.
Mas, como tudo na vida, existem soluções e informando as
populações das nossas dificuldades tudo se resolve.
____
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Clonagem de Cartões
chega a Coruche
O fenómeno da clonagem
de cartões de débito e de crédito em Portugal tem tido a assinatura de redes internacionais,
que para copiarem os dados
contidos nas bandas magnéticas e terem acesso aos códigos
secretos, recorrem à instalação
de meios tecnológicos avançados, nas caixas multibanco.
A clonagem de cartões tem
vindo a aumentar, nos últimos
meses, sobretudo no Alentejo.
Agora, foi a vez da freguesia
de Santana do Mato, concelho
de Coruche, onde várias pessoas foram lesadas. Algumas
entidades bancárias de Coruche, confirmaram ao nosso jornal, que têm diversos clientes
vítimas de fraudes.
Os bancos estão agora a
apurar as importâncias monetárias, face a queixas apresentadas pelos clientes. A freguesia de Santana do Mato, foi o
alvo preferido dos burlões na
clonagem de cartões de crédito

e de débito. Segundo o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Banha, “algumas pessoas
começaram a detectar alguns
levantamentos de dinheiro das
contas particulares, sem que
elas próprias o fizessem. Por
exemplo, levantamentos efectuados no Algarve e em Setúbal onde não se deslocaram.
Há pessoas que utilizaram a
caixa automática multibanco
em Santana do Mato, outras
em Coruche e outras utilizaram os cartões no abastecimento de combustível perto de
Santana do Mato. Agora é uma
realidade, dezenas de pessoas
da freguesia, foram prejudicadas com esta vigarice da clonagem de cartões”, adiantou o
autarca ao Jornal de Coruche.
Em Portugal, segundo o
SIBS, Sociedade Interbancária
de Serviços, existem onze mil
caixas automáticas multibanco. Desde Janeiro, ascendem já
a centenas, os cartões portu-

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
ESPECIALIDADES:
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais • Peixes Frescos
Doces Regionais • Mariscos Frescos

gueses clonados e utilizados
por ladrões. A situação é preocupante, e talvez por se tratar
de um crime de difícil investigação, da autoria de gangues
com grande mobilidade e apoio
logístico, Portugal não tem contabilizado muitas detenções.
As autoridades portuguesas
não têm dúvidas de que 99,9%
da clonagem de cartões de
débito e de crédito é da responsabilidade de redes internacionais. Estas são sobretudo originárias de países do Leste Europeu, como são os casos da Roménia e da Bulgária.
JCL

rentes que se candidatou apenas à primeira fase do concurso (para atribuição de uma
potência de 1000 MW). Tem
como parceiro industrial a

alemã Enercom. O investimento previsto pelo consórcio para
a parte industrial é de 225 milhões de euros.
A proposta prevê a criação
de sete novas unidades industriais, mas nem todas represen-

Telef.: 243 618 748
a-tasca@portugalmail.com
Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche

OURIVESARIA E RELOJOARIA
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Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
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A TEGAEL está nas
“Eólicas de Portugal”
A empresa Tegael, com sede
em Coruche, é uma das 29
empresas que aderiram ao projecto “Eólicas de Portugal”,
liderado pela EDP, onde se prevê um investimento de 4 milhões de euros e a criação de
mais de 100 postos de trabalho.
O júri do concurso de atribuição da licença, atribui a este
consórcio a pontuação mais
elevada, permitindo passar à
fase final de negociação. O resultado do Concurso deve ser
conhecido no fim de Agosto.
O consórcio Eólicas de Portugal, foi o único dos concor-
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Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

tam investimento directo do
consórcio. A este projecto industrial já aderiram 29 empresas,
entre as quais a Siemens, que
irão, para o efeito, reforçar as
suas capacidades de produção.
A Tegael assegurará a montagem de pelo menos 100 quilómetros de linhas aéreas e redes
subterrâneas de média tensão,
para um conjunto de 20 parques e
10 subestações.
Neste projecto, a Tegael
prevê investir 1,69 milhões de
euros, criar 35 novos postos de
trabalho e aumentar o Valor Acrescentado Bruto em 10 milhões.

AUTO-RÉSVIA, LDA
De: Armando Teles Martins

Oficina de Mecânica Geral
ACESSÓRIOS, BATERIAS E ÓLEOS
Assistência Técnica
Pneus novos, Recauchutagem, Reparação e
Calibragem

Telef. 243 650 396
Rua de Moçambique, 27 • 2100-322 Couço

Vacinação de cães
– Fajarda é no dia 5 de Agosto
Ao longo dos anos, e cada vez
mais, as pessoas vêm dedicando
ao cão, especial atenção. A maioria dos cães é mantida como animal de estimação, mas alguns
executam trabalhos úteis, como
manter os rebanhos juntos ou
guardar as habitações, existindo
raças em que os cães são muito
meigos e amigos das crianças.
Mas vacinação e a desparasitação são das coisas mais im-

portantes que pode fazer pelo seu
animal e pelos que o rodeiam. Só
o médico veterinário está em
condições de determinar o programa de vacinação adaptado a
cada animal, tendo sempre presente, entre outros, a idade, a situação epidemiológica local e
eventuais disposições legais.
A lei obriga a que o seu cão
esteja vacinado. Para isso, médicos veterinários estão a percorrer

GABINETE DE CONTABILIDADE
as freguesias e mediante pagamento poderá vacinar o seu cão.
Dia 5 de Agosto, pelas 15 horas,
os técnicos estarão na sede da
junta de Freguesia da Fajarda
para proceder à vacinação de
canídeos.
FB

Tel./Fax: 243 617 377
E-mail: jbarroca@sapo.pt
Trav. dos Guerreiros, 14 – Apt. 134 • 2104-909 CORUCHE

Assine e Divulgue o nosso Jornal
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ACTUALIDADE

O Mundo R(eal)ural Gritou
a sua Revolta
Ofendidos e revoltados com
as medidas – ou ausência delas
– que o ministro da agricultura
tem tomado, e que, no entender
destes, são lesivas dos seus
direitos adquiridos, milhares
de agricultores encheram as
ruas de Lisboa.
Fruticultores e viticultores,
transportaram cartazes em que
estamparam a sua indignação e
os que trabalham na pecuária
trouxeram os animais que criam à ilharga, caminhando em
conjunto, até às portas do ministério, no Terreiro do Paço.
Bois, cavalos, porcos, ovelhas,
e até burros – numa dura
alusão aos ouvidos moucos do
ministro e à desinteligência das
medidas que toma – transformaram a cosmopolita Av. da
Liberdade, o Rossio e as principais avenidas da Baixa lisboeta, em extensas leiras de
milho ou em lezírias do Ribatejo, revolvidas por aqueles
que as trabalham na tentativa
honesta de dar de comer aos
portugueses.
Tractores, carroças, atrelados e outras viaturas agrícolas…, vacas maronesas e barrosãs, conduzidas por aqueles
que habitualmente as tratam e
pensam, desfilaram pelas ruas

da capital durante muito mais
horas do que os políticos
gostariam.
Os milhares de bandeiras
eram as de sempre, as de
Portugal. A música era também
a mais agradável aos ouvidos
portugueses. A que enche de
alegria as tardes de romaria em
que os que labutam na lavoura
esquecem as agruras do duro
trabalho da rega, do cegar mato, do lavrar e adubar às horas
que Deus quer: Eram os orgulhosos Zés Pereiras, Ranchos e
cantadores ao desafio, abrindo
um caminho urbano que muitos não conheciam mas que
cruzavam sem temor.
Com o mesmo atrevimento
foram escritas as faixas empunhadas em comum. Uma perguntava, com o desespero dos
traídos e abandonados, e com a
honestidade dos que estando
habituados a cumprir, não
entendem as faltas de palavra:
“Sr. Ministro explique-me porque não paga… como se eu
tivesse quatro anos…”. Uma
outra ainda, presa às grades
laterais de um atrelado engalanado com caricaturas do ministro, e transportando um burro
branco que, de quando em
quando, mordiscava a palha

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.
Alumínios * Estores * Vidros *
Gradeamentos * Banheiras
Mosquiteiros * Portões * Automatismos

ORÇAMENTOS GRÁTIS
Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche
Tel. 243 679 161
Tlms. 938 526 652 – 939 064 534

que enchia o atrelado, anunciava com humor: “Limusina do
Ministro”.
Compreendida a irreverência das perguntas e afirmações,
explicadas pela teimosa recusa
do ministro em atender às
razões dos que trabalham nos
campos, o que mais se notava,
e que, mais sóbria, mas não
menos indignadamente, permitia notar a revolta dos agricultores, era a frase por todos gritada e em maiores dimensões
exibida entre as milhares de
bandeiras de Portugal: O
MUNDO RURAL TAMBÉM
É PORTUGAL!
Esse grito não mereceu resposta do ministro. E os canais
televisivos dedicaram-lhe apenas alguns pequenos espaços

noticiosos. O que permite aos
que cada vez mais descrêem da
utilidade destas manifestações
públicas de revolta e condenação da mediocridade de alguns
governantes, ignorarem a verdadeira dimensão que a marcha teve.
Outros, apoiantes mais declarados da subserviência em relação a Bruxelas, onde os votados continuam a ir buscar chorudos ordenados que lhes mitigam o eventual remorso de
deixarem abandonados os agricultores portugueses, mostrar-se-ão contentes pelo controlo
informativo do acontecimento.
E terão certamente aplaudido em coro a mesquinha vingança governativa de retirar os
subsídios à independente Feira

Carpintaria

ILÍDIO CARREIRA

João Alarcão Carvalho Branco *

de Santarém, onde os agricultores anunciaram tão simplesmente não estar dispostos a
desbaratar-se à entrada do
orgulhoso ministro. É o destino
dos tempos.
Quanto a nós, aproveitamos
a oportunidade da marcha para,
prestar homenagem àqueles
que se recusam a abandonar os
campos portugueses à voracidade dos políticos. E apelamos
ao cumprimento do desafio que
era exibido no cartaz que abria
a manifestação e que Ribeiro e
Castro e outros empunhavam:
TODOS UNIDOS EM DEFESA DO MUNDO RURAL.
____
* Historiador

XI Feira do
Arroz Doce

se precisa de…
Portas • Janelas • Móveis de Cozinha • Roupeiros
tudo por medida • Soalhos • Tectos Falsos e outros
trabalhos em madeira • Vidros de todos os tipos
• Restauro de Móveis Antigos

Orçamentos Grátis
Telef. 243 724 531 (casa) Tlm. 939 597 350
Estrada Nacional 114 • Fajarda – Coruche

Decorreu no início do
mês de Julho,
em Vale de Figueira
(Santarém),
a XI Feira do Arroz
Doce.
Um doce sucesso!
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Festival Nacional do Vinho
– no CNEMA
Este ano, o Festival Nacional
do Vinho foi realizado no Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas, em Santarém, a par da Feira Nacional da
Agricultura.
Mário Louro, responsável
pela organização do Festival,
considerou positivo o certame
e apontou a internacionalização como meta a atingir em
2007, que será marcado por um
concurso nacional de vinhos.
Mário Louro manifestou a sua
satisfação pela cobertura jornalística efectuada, mas alertou para algumas lacunas que
tentarão ser colmadas no próximo ano, como a inexistência de
cartões de visita ou de tabelas
de preço nos expositores.
Para o Governador Civil de
Santarém, Paulo Fonseca, o cer-

tame deu “uma imagem extremamente positiva”, referindo
que é um exemplo das actividades que devem levadas a
cabo com o objectivo de pro-

mover o vinho ribatejano, que
possui “mais qualidade do que
aquela que o mercado reconhece”.

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Bombeiros do distrito de Santarém
– Governo Civil diz que estão equipados
O Governo Civil de Santarém entregou, no mês passado,
equipamento de protecção
individual contra incêndios aos
bombeiros do distrito. Este
investimento representou mais
um esforço que tem vindo a ser
desenvolvido para capacitar as
corporações de mais e melhores meios, com o objectivo de
tornar o combate aos fogos florestais mais eficaz, referiu
Paulo Fonseca, Governador
Civil do distrito, que considerou tratar-se de “um esforço

grande” perante o estado actual
do país.
A aquisição deste equipamento – composto por capacete, cógula, dolman (casaco),
calças, botas e luvas – teve um
custo total aproximado de 250
mil euros, mas Paulo Fonseca
lançou um alerta: de nada vale
capacitar os bombeiros se os
cidadãos não colaborarem. O
Governador Civil lançou uma
palavra de confiança aos soldados da paz e revelou a sua insatisfação pela existência de pou-

cas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) no distrito.
Joaquim Chambel, Comandante Distrital de Operações de
Socorro, disse haver, desde o
passado dia 1 de Julho, cerca de
380 bombeiros destacados para
a fase Charlie (que decorre até
Setembro), apoiados por cinco
meios aéreos. Desde o dia 1 de
Janeiro até 25 de Junho, o distrito conheceu um total de 286
incêndios e o responsável sublinhou que o número de ignições
baixou “significativamente”.

Tlm. 966 588 060
Est. da Lamarosa, Lote 9 - Lj H - Stº Antonino • Coruche
Rua de Olivença - C. C. Horta da Nora, Lj 17C • Coruche
Rua Dr. Bombarda, 51 • Couço

Governador Civil recebe políticos indonésios
O Governador Civil do
Distrito de Santarém, Dr. Paulo
Fonseca, recebeu no dia 28 de
Julho, uma comitiva indonésia,
composta por representantes
políticos da província de

Sulawesi Ocidental.
Esta recepção surge na sequência da visita do Embaixador Indonésio em Portugal ao
distrito de Santarém, realizada
em Outubro do ano passado.

A visita tem como objectivo
dar a conhecer aos responsáveis políticos a realidade distrital ao nível do desporto, do
tecido empresarial e da protecção civil.

2.ª Edição da Feira dos Stocks em Coruche
O Nersant e a Câmara Municipal de Coruche estão a
preparar a Feira dos Stocks de
Coruche, que se realiza nos
dias 8, 9 e 10 de Setembro, no
Parque do Sorraia, Rossio, em
Coruche.
A iniciativa realiza-se pelo
segundo ano consecutivo, e
conta com o apoio da Associação de Comerciantes de Coru-

che. Promete ser um grande
sucesso, a exemplo da edição
anterior, e conta nesta altura
com mais de 120 stands.
A Feira dos Stocks de Coruche, apresenta-se este ano com
aspecto renovado, e tenta travar a crise que teima em não
abandonar o comércio tradicional, segundo o presidente da
autarquia, Dionísio Mendes.

As entradas serão gratuitas
e os visitantes poderão adquirir
diversos produtos a preços baixos, destacando-se o calçado,
artigos de desporto, acessórios
de moda, perfumes, móveis,
material informático, carros
usados, entre muitos outros
artigos. Para complementar o
certame, haverá ainda música.

Rua de Santarém, 45 – 2100-226 CORUCHE

Pastelaria

Aberto todos os dias

Grão de Café
Dias & Guarda, Lda.
Rua de Santarém, 106 • Coruche
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Escola Profissional de
Coruche, apoia negócios
– através da dinamização de plataforma FINICIA
2100-169 Coruche

Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche

• CERIMÓNIAS
• BAPTIZADOS
• COMUNHÕES
Rua de Santarém, n.ºs 39 e 74
2100-226 Coruche

CABELEIREIRO E ESTETICISTA
Fernanda e Margarida
Telf.: 243 679 797
Rua de Santarém, 59 A - 1.º
2100-226 CORUCHE

No passado dia 13 de Julho,
no Instituto Português da Juventude, em Santarém, celebrou-se
um protocolo para a constituição de uma plataforma FINICIA – Eixo II, que visa apoiar
negócios emergentes de pequena escala.
Os subscritores deste protocolo são o IAPMEI, a Sociedade de Capital de Risco PME
Capital, Nersant, ISLA e Insti-

tuto Politécnico de Santarém,
de Tomar, a Escola Profissional de Coruche, e outras suas
seis congéneres, de Ourém, Rio
Maior, Salvaterra de Magos,
Tomar, Torres Novas e Vale do
Tejo.
Com esta plataforma Distrital, passa a estar disponível
financiamento através de capital de risco até 90% do investimento previsto para a constitu-

ição de uma empresa, até ao
limite máximo de 45 mil euros.
Podem concorrer ao FINICA, as empresas com menos
de uma não de existência, que
tenham como base mínima
projectos de investimentos de
100 mil euros.
Todas estas entidades, vão
servir para intermediar o processo, acompanhando-o, orientando e apoiando as empresas.

Municípios pedem dinheiro ao Estado
– para o Gabinete Técnico Florestal Inter-Municipal
Os três municípios de Coruche, Salvaterra de Magos e
Benavente, continuam sem receber as verbas que ascendem a
18 mil euros para colocar em
funcionamento o Gabinete Técnico Florestal Inter-Municipal,
para a prevenção dos fogos nas

zonas florestais
Este gabinete está sediado
em Coruche e engloba os três
concelhso, estando a funcionar
desde há um ano, mas a Câmara de Coruche ainda não recebeu a verba deste ano.
O comandante dos Bom-

beiros Municipais de Coruche,
Rafael Rodrigues, que coordena o serviço e contratou um
técnico florestal, necessita dos
3 mil euros mensais para fazer
face aos custos da estrutura,
que engloba ainda funcionários
municipais.

Comboios de passageiros entre Vendas
Novas e Setil – Passageiros querem a linha
Um abaixo-assinado com
mais de 2500 assinaturas, foi
entregue à CP, reivindicando
que a linha ferroviária entre
Vendas Novas e o Setil volte
ter comboios de passageiros.
Entre as razões apresentadas, destacam-se a rapidez de
circulação dos passageiros, o

facto de ser não poluente, evitando o uso do automóvel.
O facto de a CP também
não ter custos importantes na
activação da linha para passageiros é outra razão apontada,
já que a infraestrutura está montada e a funcionar para mercadorias, sem falar das vanta-

gens para o desenvolvimento
das regiões servidas pelo comboio.
O abaixo assinado foi também entregue aos municípios
abrangidos, incluindo Coruche, que se solidarizou com o
mesmo.

Roubo de Cortiça
– deixa homem amarrado

TIPOGRAFIA
Impressos de todos os Géneros

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

E-mail: grafica.moderna@clix.pt
Telef.: 243 617 632 • Fax 243 617 567 • Tlm. 919 671 066
Largo de Valadares, 5 – Apartado 17 • 2104-909 CORUCHE

Todo o dia… todos os dias consigo

Um homem foi amarrado a
uma árvore, quando no passado dia 13 de Julho, três assaltantes lhe roubaram o camião
carregado de cortiça, na EN114
entre Coruche e Almeirim,
próximo da Raposa.
Os ladrões usaram um mé-

todo, cada vez mais usado em
assaltos a automobilistas, que é
o de bater por trás. Nesta situação as pessoas saem para ver o
que se passa e são assaltadas e
mesmo agredidas.
A GNR veio a deter um dos
criminosos na Ponte de Sôr.

Habitação Social em Coruche
A CMC vai atribuir três
casas a famílias que vivem em
situação precária na Travessa.
de São João, junto ao antigo
matadouro.

As novas habitações, também aí construídas, vão permitir o seu realojamento, sendo
ainda vendido em hasta pública a quarta habitação.

Logo a seguir ao realojamento, serão demolidas as casas
degradadas e arranjados os
espaços exteriores.

Rali de Portugal – Será que vai passar por Coruche?

www.radiosorraia.com

Após vários anos de ausência, o Rali de Portugal vai regressar ao Campeonato do Mundo,
mais concretamente entre 30 de Abril e 1 de Março do próximo ano.

20

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 4

•

Julho de 2006

O culto a Nossa Senhora do Castelo da Vila
de Coruche – algumas datas que fizeram história

2 de Julho de 1516 – Foi
há 490 anos, a origem do fervoroso culto mariano.
É a data da primeira procissão em honra de Nossa Senhora, realizada em Coruche, na
sequência da carta-ordem de
D. Jorge de Lencastre (Mestre
das Ordens de Santiago e de
Avis), de 13 de Junho de 1516,
em que se mandava fazer uma
solene procissão, no dia da Visitação a sua prima Santa Isabel.
Mais tarde, e porque a Igreja Católica assinalava maior
festividade no dia da Assunção
de Nossa Senhora, 15 de Agosto, a procissão foi transferida
para esta data.
D. Jorge de Lencastre cumpria ordens de D. Manuel I,
emanadas pelo rei a 27 de Maio
desse ano. O soberano tomara
a decisão de impelir todos os
cristãos a agradecer, com o de-

vido louvor, as graças concedidas por intermédio de Nossa
Senhora, porque no entender
do monarca “Venturoso” os crentes têm tantas obrigações para
com ela, como Nossa Senhora
é seu remédio e socorro nas
suas necessidades e trabalhos,
quer espirituais, quer temporais. Por esta razão, todos os
anos, como se fazia no dia de
Corpo de Deus, era um dever
organizar-se uma procissão com
a maior pompa possível.
O documento que chegou a
Coruche foi o traslado feito no
mencionado dia de Santo António, pelo ouvidor de Jerumenha, Diogo Salema, “cavaleiro
da casa do mui Excelente senhor Dom Jorge”, dirigindo-se a
todos os juizes, oficiais e pessoas do dito mestrado, ao qual
pertencia Coruche (escrevia-se
Curuche), que integrava nesta
época a comarca “Dantre Tejo
e Odiana”. Odiana é o nome
que se dava ao rio Guadiana,
em resultado da arabização
(Uádi – rio) do nome romano
(Anas) do grande rio do sul.

No texto original enviado
pelo rei recomendava-se que a
procissão levasse uma imagem
de Nossa Senhora ou algumas
relíquias debaixo do pálio,
onde o houvesse, chamando-se
todo o povo para a acompanhar. E os prelados que fizessem saber aos clérigos dos seus
bispados que no dito dia se
juntassem com todas as cruzes
e ornamentos o mais solenemente que pudessem.
Ordenava-se ainda que o
conteúdo do documento chegasse a todas as cidades, vilas e
lugares, fazendo-se lavrar o seu
traslado nos livros das respectivas câmaras. Tarefa que coube em Coruche a Fernão Lourenço, escrivão da Câmara, a
mandado de Álvaro Cotta, juiz
ordinário nesta vila, aos vinte e
um dias do citado mês de
Junho da era acima referida.
O não cumprimento desta
determinação régia, implicava
a aplicação da multa de 20
cruzados, sendo metade para a
Chancelaria e a outra metade
para os cativos, além da pena

imposta por desobediência ao rei.
O facto de inicialmente a
procissão, ainda hoje o ponto
mais alto da festa, se realizar
no dia da Visitação e a existência de documentação que nos
relata ter sido a imagem de
Nossa Senhora da Visitação
venerada com especial devoção na Igreja da Misericórdia,
desde o século XVI até pelo
menos ao século XVIII (ainda
hoje se pode observar um
painel na parede do altar que
relata este episódio bíblico),
faz suscitar a ideia de que a
procissão em honra de Nossa
Senhora terá tido, neste período, como ponto de partida e de
chegada a Igreja da Misericórdia e não o Castelo. Mas esta
tese requer investigação mais
aprofundada, que a fundamente melhor.
No entanto, a ermida do
Castelo é, tudo leva a crer, de
origem muito anterior aos
acontecimentos aqui descritos,
pois quando foi fundada a
Capela, também em honra de
Nossa Senhora, no início do

século XV, provavelmente,
pelo Condestável D. Nuno Álvares Pereira (actualmente
conhecida por Igreja de Santa
Luzia), o povo passou a identificar esta nova ermida por
Nossa Senhora-a-Nova, para a
distinguir. Poderá ter surgido
apenas nessa altura a designação
“Nossa Senhora do Castelo”.

Da festa de Nossa Senhora
da Visitação passou-se para a
festa de Nossa Senhora da
Assunção, que se tornou no dia
mais festivo do ano para os
coruchenses, a “Festa” como o
povo simplesmente lhe chama,
em crescendo de importância
até ao século XVIII e mantendo-se arreigada no seu espírito,
com grande tradição, até aos

COMISSÃO DE FESTAS DE CORUCHE

COMISSÃO DE FESTAS DE CORUCHE

COMUNICADO

COMUNICADO

1. A Comissão de Festa de Coruche, vai realizar a hasta pública com vista
à atribuição de tasquinhas para a edição de 2006 das Festas de Nossa
Senhora do Castelo - 2006, que decorrerá entre 14 e 19 de Agosto.

Touradas à Corda e “Encierros”

2. A atribuição de tasquinhas será feita por arrematação em hasta pública a
realizar no dia 4 de Agosto de 2006, pela 20.00 horas, nas instalações do
Rossio da Câmara Municipal de Coruche.
3. À atribuição das tasquinhas podem concorrer pessoas singulares e colectivas (associações sediadas no concelho de Coruche, confissões religiosas e
particulares), observando-se os critérios previstos no Regulamento de
Atribuição de Tasquinhas, o qual se encontra para consulta na portaria das
instalações do Rossio da Câmara Municipal de Coruche.
4. A atribuição far-se-à individualmente e por tasquinha, pela ordem
numérica constante da respectiva planta de localização.
5. Após a adjudicação, na sequência da arrematação, será atribuído o uso
privativo das tasquinhas através da celebração de contrato de locação,
devendo o adjudicatário fazer prova da qualidade em que outorga.
6. A base de licitação é de 750,00 Euros (setecentos e cinquenta euros).

A Comissão de Festas de Coruche pede a colaboração de toda a população e em especial aos comerciantes e moradores das zonas onde se vão
realizar estes eventos, para os quais o seu apoio é fundamental.
Os “Encierros” – realizam-se no largo de Santo António, Rua Direita,
Praça de Liberdade, Rua da Misericórdia, Rua dos Bombeiros Municipais,
Rua de Olivença, Rua 5 de Outubro e Rua Dr. Virgílio Campos do Amaral.
Pede-se a todos a protecção das portas, janelas, montras e garagens
nestes locais.
A Tourada à Corda – vai realizar-se na Rua Direita, Praça de
Liberdade e Rua da Misericórdia, onde se pede a protecção das portas,
janelas, montras e garagens nestes locais.
O sucesso destes espectáculos depende de todos nós e beneficia o
comércio local e a nossa vila, pelo elevado número de visitantes que por cá
passam.
Em caso de dúvida, contacte a Comissão de Festas.

7. As Juntas de Freguesia do Concelho de Coruche, que já foram auscultadas e que usaram do direito de preferencia para atribuição das tasquinhas,
desde que paguem o valor correspondente à licitação fixada pela Comissão
de Festas, será reservada a atribuição de uma tasquinha determinada pela
Comissão e em área designada para o efeito.

A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo não se
responsabiliza por quaisquer acidentes ocorridos nas mesmas, pedindo o
máximo de cuidado e civismo a toda a população e visitantes, para que as
Festas decorram com sucesso e alegria.

Coruche, 25 de Julho de 2006

A Comissão de Festas 2006

A Direcção

www.festasdecoruche.com
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Abel Martins
• Serviços de Bate-Chapas e Pintura
• Reparação e Substituição de Pára-brisas
• Grelhas • Ópticas • Farolins e Escapes

Telef. 243 650 754 • Tlm. 933 481 833
Estamos na Rua do Povo Unido
Foros de Lagoiços • 2100-373 Couço

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565

Silvestre António
Neves
• Encarrega-se de todos os trabalhos
de Construção Civil
• Pequenos e grandes serviços
• Pinturas • Esgotos

Tlm. 965 093 534
Foros do Frazão – 2100-626 Erra • Coruche

de António Victória Martins
Bifanas * Marisco * Petiscos
Óptimo Serviço de Bar

Tel 243 675 350
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche
Agente 1600189 Totobola – Totoloto e Euromilhões

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões de
Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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> continuação da página anterior

nossos dias. Foi neste ambiente
de grande devoção que o cirurgião do Hospital Real de Todos
os Santos e da Casa da Suplicação, João Lopes Correa, dedicou
em 1726 o seu livro de medicina,
intitulado Castello Forte: contra
todo o genero de feridas, chagas, deslocaçoens, e fracturas”,
“à Virgem Senhora Nossa da
Assumpçam com o titulo do
Castello da Villa de Curuche”.
Todavia, mesmo já nesta
fase, a procissão ter-se-á realizado fora do dia 15 de Agosto,
nomeadamente, a célebre prece
para que a chuva voltasse a
abençoar os nossos campos.
Prece que diz a tradição que foi
atendida, pois ainda a “Santa”
(carinhosa designação popular
a Nossa Senhora) não tinha
chegado ao Castelo, levantaram-se umas nuvens do lado de
Évora e a imagem ficou toda
molhada.
Temos também conhecimento, através de fotografia
que nos mostrou o Dr. Diamantino Rodrigues Veríssimo, que,
nos anos 20 do século passado,
a procissão chegou a sair da
Igreja de S. Pedro, supostamente, porque a ermida do Castelo
estava em obras, o que aconteceu de facto em 1924 e 1925.
Em meados do século XVIII,
durante a festa em honra de
Nossa Senhora do Castelo, passou também a realizar-se uma
feira anual. E, segundo diz o
Padre Luís António Leite Pitta,
em 1758, em resposta ao inquérito solicitado pelo Marquês de Pombal a todo o reino,
na sequência do terramoto de
1755, em nenhuma das ermidas acode romagem e “só com
muita frequência à de Nossa
Senhora do Castelo em quase
todos os dias do ano e com
muita especialidade nos destas
feiras de Março e quinze de
Agosto” (nesta transcrição, procedemos a uma actualização da
grafia).
10 de Março de 1657 –
Assinalam-se no próximo
ano os 350 anos da aprovação
dos primeiros estatutos da
Irmandade de Nossa Senhora do Castelo
É esta confraria religiosa que
administra e zela pelo espaço do
santuário, onde se localiza a
sua sede.
O seu primeiro compromisso foi reformulado vinte anos
depois. A 11 de Fevereiro de
1779 novo compromisso foi
aprovado por Provisão do Tribunal da Mesa da Consciência e
Ordem.
A necessidade progressiva
de reformar os estatutos conduziu à aprovação canónica de

1908 – Saída da Procissão

novos compromissos, designadamente, a 2 de Outubro de
1882, a 30 de Novembro de
1914, a 26 de Julho de 1938 e,
mais recentemente, a 26 de Novembro de 1986.
21 de Julho de 1856 – Há
150 anos, a conclusão de
importantes obras no santuário
À entrada do portal principal, no chão empedrado, pode
ler-se a seguinte inscrição, em
ardósia:

CONCLUIDA EM XXI. DE JULHO
DE M.DCCC.LVI. COM OS
GENEROSOS DONATIVO[S] DOS
HABITANTES DESTA VILLA.
DIRECTORES J.A.B. E F.M.C.O.

A ausência da letra S, que
faria o plural da palavra donativo, explicar-se-á pela ocorrência de arranjos posteriores.
Mediante a informação gentilmente transmitida pela D.
Maria do Castelo Tomás de
Sousa Alarcão Potier, o director identificado pelas suas iniciais em primeiro lugar, era de
apelido Belchior, sendo o outro
nome o de Francisco Maria
Conceição Oliveira, familiar do
ilustre coruchense do século
XX, pelas obras públicas da sua
iniciativa, Major Luís Alberto

de Oliveira.
Este arranjo, com pedra de
calçada, cobre uma galeria subterrânea onde foram encontrados silos e cisternas; informação que já fora aflorada pelo
Sr. Joaquim Serrão, antigo ermitão, e que nos foi também confidenciada pelo Sr. Heraldo Ferreira da Costa Bento, estudioso
da história local.
Disse-nos, de igual modo, o
Sr. Joaquim Serrão que se acreditava que ali saía o túnel que
começa na Igreja da Misericórdia. Mistérios que o tempo
encobriu e que o tempo um dia
virá a desvendar. Assim o cremos.
Bibliografia
Correa, João Lopes, Castello
Forte: contra todo o genero de feridas, chagas, deslocaçoens e
fracturas, Lisboa Occidental, Na
Officina de Pedro Ferreyra, 1726;
Malta, António Gil, O Historial do
Santuário de Nossa Senhora do
Castelo da Vila de Coruche, edição bilingue, Coruche, Irmandade de
N. Sra. do Castelo de Coruche,
2005 e Ribeiro, Margarida, Estudo
Histórico de Coruche, Coruche,
Câmara Municipal de Coruche,
1959.
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Dr. Diamantino Rodrigues
Veríssimo, Eng. Gonçalo de Alarcão
Potier Brás Dias, Sr. Heraldo
Ferreira da Costa Bento, Sr. Joaquim Serrão (a título póstumo), D.
Maria do Castelo Tomás de Sousa
Alarcão Potier, Mestre Mário
Justino Silva e Sr. Norberto Esperança.
António Gil Malta
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PROGRAMA DAS FESTAS
Dia 6 • Domingo
21h00 Inauguração das Iluminações no Castelo
21h30 Início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
(Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)

21h00

21h30

Dias 7, 8, 9, 10 e 11 • Seg., Terça, Quarta, Quinta e Sexta
21h30 Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
(Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)

Dia 12 • Sábado
21h00 Inauguração das Iluminações na Vila
21h30 Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Solene Tríduo com a participação do Reverendo Padre Francisco
Rodrigues, Sj – (Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
Apresentação do filme sobre o Culto a Nossa Senhora do Castelo,
A Irmandade e o Castelo.
22h30 A Banda da Sociedade Instrução Coruchense, executará na
Esplanada do Castelo alguns números musicais do seu repertório.
Dia 13 • Domingo
21h30 Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Solene Tríduo com a participação do Reverendo Padre Francisco
Rodrigues, Sj – (Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
22h30 A Banda da Sociedade Instrução Coruchense, executará na
Esplanada do Castelo alguns números musicais do seu repertório.
Dia 14 • Segunda
07h00 Grandiosa Alvorada, seguindo-se um desfile da Banda da Sociedade
Instrução Coruchense, pelas principais ruas da vila.
12h00 Missa Solene cantada, em acção de Graças pela vitória de Portugal na
Batalha de Aljubarrota, com a alocução do Rev. Padre Francisco
Rodrigues, Sj. – (Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
17h00 Abertura Oficial das Festas em Honra de Nossa Senhora da Castelo
Após a Abertura Oficial, Largada de Balões junto ao Parque Infantil,
pela “Micas”
18h00 Animação Infantil no Recinto das Festas, pela “Micas”
19h00 Missa de Sufrágio, por todos os Irmãos de N.ª Sr.ª do Castelo, falecidos.
21h30 Conclusão da Novena e Solene Tríduo, com pregação do Rev. Padre
Francisco Rodrigues, Sj – (Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
– Concluída a Novena, actuação musical da Banda da Sociedade
Instrução Coruchense, na esplanada do Castelo.
22h30 Desfile de Fanfarras de Bombeiros, pelas ruas da vila. – (Organização da
Fanfarra dos Bombeiros Municipais de Coruche)

24h00

01h00
01h30

Fogo de Artificio no Rio Sorraia – Como é tradição, a Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo, efectuará uma grandiosa sessão de Fogo de
Artifício no Rio Sorraia. – A Banda da Sociedade Instrução Coruchense
executará alguns números do seu vasto repertório, no Coreto do Jardim
Municipal.
No Palco Principal do recinto das Festas, um super espectáculo com
“Rabo de Saia”
Largada de toiros nas ruas da Vila.

Dia 15 • Terça
12h00 No Santuário do Castelo, Missa Solene em Acção de Graças a Nossa
Senhora do Castelo, com a colaboração do Grupo Coral de São João
Baptista.
18h00 Tradicional 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.
– Acompanha a Procissão a Banda da SIC.

24h00

Largada de Balões junto ao Parque Infantil, seguida de Animação
Infantil no recinto
das Festas, pela “Micas”.
Festival de Folclore “António Neves”, com participações do; Rancho
Folclórico da Lamarosa, Rancho Folclórico da Azervadinha, Rancho
Folclórico do Biscainho, Rancho Folclórico “OsCamponeses de Santana
do Mato”, Rancho Folclórico do Couço, Rancho Folclórico Regional do
Sorraia.
No Palco das Tasquinhas, com a banda “6 de Portugal”

Dia 16 • Quarta
09h30 Condução dos cabrestos do “Encierro” nas ruas da Vila.
10h30 “Encierro” nas ruas da Vila.
11h00 Tourada à corda nas ruas da vila, com pastores e capinhas da Ilha
Terceira, dos Açores.
18h00 Animação Infantil no Recinto das Festas, pela “Micas”.
20h30 Largada de Balões junto ao Parque Infantil pela “Micas”.
22h30 Espectáculo no Palco das Tasquinhas com “Filhos da Terra”.
23h30 No Palco Principal um super espectáculo com “Rita Guerra”.
01h30 Largada de toiros nas ruas da Vila.
Dia 17 • Quinta
10h00 Concentração dos Campinos e dos jogos de cabrestos participantes no
Cortejo Etnográfico
11h00 Cortejo Etnográfico e do Trabalho.
13h00 Almoço do Campino – Durante o almoço proceder-se-á à entrega de
prémios de homenagem aos Campinos presentes.
18h00 Animação Infantil no Recinto das Festas, pela “Micas”.
18h00 Corrida de Toiros. (ver cartaz-programa neste jornal)
20h30 Largada de Balões junto ao Parque Infantil pela “Micas”.
21h00 Fado Castiço, percorrendo todas as tasquinhas no Parque do Sorraia.
22h30 Palco das Tasquinhas com a banda “Ritmo da Noite II”.
23h30 No Palco Principal espectáculo com “Pólo Norte”.
01h30 Palco das Tasquinhas com a banda “Ritmo da Noite II”.
Dia 18 • Sexta
09h30 Condução de cabrestos do “Encierro” nas ruas da vila.
10h30 “Encierro” nas ruas da vila.
11h00 Tourada à corda nas ruas da vila, com pastores e capinhas da Ilha
Terceira, dos Açores.
18h00 Animação Infantil no Recinto das Festas, pela “Micas”.
20h30 Largada de Balões junto ao Parque Infantil pela “Micas”.
22h30 Palco das Tasquinhas com “Cubaníssimos”.
23h30 Espectáculo no Palco Principal com “Ménito Ramos” e a sua banda.
01h00 Palco das Tasquinhas com “Cubaníssimos”.
01h30 Largada de toiros nas ruas da Vila.
Dia 19 • Sábado
09h30 Condução de cabrestos do “Encierro” nas ruas da vila.
10h30 “Encierro” nas ruas da vila.
11h00 Largada de toiros nas ruas da Vila.
18h00 Animação Infantil no Recinto das Festas, pela “Micas”.
20h30 Largada de Balões junto ao Parque Infantil pela “Micas”.
22h30 Palco das Tasquinhas com “Mário di Moita”.
24h00 Espectáculo no Palco Principal com os “GNR”.
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Órgãos Sociais
da Comissão de Festas 2006
Jornal Oficial das Festas
Faça a Assinatura Anual
Nacional 20 € • Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58 • 96 600 12 93

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

Direcção
Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogais

–
–
–
–

Joaquim Guilherme Laranjo
Paulo José Henriques Tomáz
António José Cordeiro Pereira
António Dionísio Pinto
Dinis José Neves Serrão
David José
Vítor Bacalhau
Maria de Jesus
Ernesto Cordeiro
José Augusto Manaia
António Dias

Conselho Fiscal
Presidente – Joaquim Serrão
Vogais
– João Carlos Silva
Mário Alberto Rosa
Paulo Bento
Assembleia Geral
Presidente – Filipe Claro Justino
Secretário – Patrícia Martins
Vogal
– Luís Jorge Ferreira Agostinho

Aos Campinos do Sorraia

Telf. 243 650 807/8 • Fax 243 650 809
Praça da República 2100-321 Couço – Coruche

Criação de cabras
•
Fabricação de produtos
de leite de cabra
Tel. 243 618 810 – Fax 243 618 410
Quinta da Bica, Foros de Rebocho
2100-040 Coruche

Falar de Agosto é falar dos festejos que todos os dias, em todos os lugares
se realizam por esse Portugal fora.
Talvez por exagerado amor à nossa terra, dizemos que em Coruche se realizam as melhores e as mais tradicionais de todo o país, onde a motivação religiosa
e pagã se misturam numa envolvente de Amor e Fé, a Nossa Senhora do Castelo.
Onde a paixão pela festa brava, com tudo o que se relaciona com toiros e cavalos,
é vivida pela população de uma forma só possível a quem corre nas veias o sangue
quente dos Campinos, legenda de um Ribatejo perene de valentia, arte e gosto
pelo imprevisto.
Apesar das diferenças próprias duma Sociedade em mudança, apesar do
continuo desaparecimento de Homens que no maneio dos toiros se foram notabilizando por essas Campinas afora, ainda hoje são recordados os que deixaram a
sua marca nessa tão difícil e nobre arte que é a Campinagem.
Recordamos apenas alguns nomes que os mais velhos lembram com
saudade e os mais novos devem conhecer: – O Cavaco, o Joaquim Ferreira, o
Daniel, o Cartaxo, o Toino Custodio, o Jorge e o Xico Coelho.
É pois para estes e para todos os que não podemos conhecer, que este ano
deixamos o nosso Bem Hajam e um Obrigado sincero por nos permitirem ter
orgulho nas nossas Festas.
Joaquim Laranjo
Presidente da Comissão de Festas 2006

Corpos Sociais da
Irmandade 2006

e-mail: cabra.d.ouro@sapo.pt

Agropecuária, Lda.

Mesa Administrativa
Juiz – Gonçalo de Alarcão Potier Brás Dias
Secretário Geral – João Neves Alves
Secretário Adjunto – Manuel Ribeiro Telles
Tesoureiro – João Feliciano Ferreira
Vogal – Rita Godinho Cortêz
Vogal – Helena Cristina Susana Galveia
Suplente – António Gil Malta Salvador
Suplente – Pedro Marques
Conselho Fiscal
Presidente – António Caldinhas
Vogal – Carlos Alarcão Potier
Vogal – Manuel Cipriano

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

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

Assembleia Geral
Presidente – António Alberto Gonçalves Ferreira
Secretário – Alberto Paiva
Secretário – Rafael Luís Emídio Vieira
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Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

Entrevista a Joaquim Laranjo

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

Presidente da Comissão de Festas
No final do mês de Junho, a
Comissão de Festas de Coruche 2006, tomou posse e empenhou-se na concretização do
evento que durante o mês de
Agosto (6 a 19), traz à Vila do
Sorraia milhares de pessoas.
Espectáculos musicais, tasquinhas, cortejo etnográfico e
largadas de touros prometem
muita animação.
Joaquim Laranjo é o Presidente da Comissão de Festas e
começou por recordar o impasse na constituição dos seus
órgãos sociais, motivada pela
demissão do anterior presidente. “A certa altura entrouse num impasse, como estava
eleito Presidente da Assembleia Geral, face à situação de
vazio e pressão dos restantes
elementos, decidi aceitar o
cargo de Presidente da Comissão. Quero destacar, o aspecto
solidário dos restantes elementos da Comissão e a entrada de
quatro novos elementos para
nos ajudarem”, destacou Joaquim Laranjo.
JC – Que tarefas estão distribuídas para os elementos da
Comissão?
JL – As tarefas dos elementos foram distribuídas de
comum acordo e formaram-se
duas subcomissões. Uma para
os touros, liderada pelo Paulo
Tomás e outra para os espectáculos musicais liderada pelo
António José Pereira, que por
sinal é o tesoureiro da Comissão. De resto, a Comissão é
formada por 18 elementos.
JC – Em relação aos
espectáculos musicais, vêm no
seguimento de edições anteriores, onde a aposta é a qualidade?
JL – Penso que o programa
é óptimo, vamos ter artistas de
grande qualidade, são cabeça
de cartaz, (Rita Guerra, Pólo
Norte, GNR). De certeza, estes
artistas vão trazer qualidade à
festa que é o principal objectivo. No palco das tasquinhas,

irão passar outros artistas que
prometem muita animação.
JC – Este ano a exemplo
de anos anteriores, existe a
aposta nas largadas de touros
e nos “encierros”?
JL – Exactamente, vamos
manter as largadas tradicionais
na Rua 5 de Outubro e Rua do
Couço. Vamos fazer “encierros” desde o Café Tadeia até à
Rua 5 de Outubro e este ano
como novidade temos a corrida
à corda, tradição da Ilha Terceira, junto à Câmara Municipal
de Coruche. Penso que, esta
iniciativa ao vivo terá outra
emoção e temos de agradecer à
ganadaria Costa da Ilha Terceira, que disponibilizou jaulas
próprias da corrida à corda.
Estarão presentes seis pastores,
que têm a responsabilidade de
controlar as cordas nos touros.
JC – Em relação ao
Cortejo Etnográfico, dia 17 de
Agosto, um dos momentos
altos da Festa. Será diferente
ou seguirá a linha de edições
anteriores?
JL – Penso que o Cortejo
Etnográfico este ano irá destacar a comida tradicional do
concelho de Coruche. Estarão
presentes as oito Juntas de Fre-

guesia, cada uma com o retrato
das suas tradições e penso que
os milhares de pessoas que vão
assistir, vão ficar contentes.
Quero destacar o envolvimento
das Colectividades e Juntas de
Freguesia no Cortejo, além do
trabalho da equipa da arquitecta Maria do Castelo e do apoio
da Autarquia de Coruche. Seria
interessante, que no dia 17 de
Agosto, um canal de televisão
levasse as imagens do Cortejo
ao País.
JC – Qual a mensagem
para os Coruchenses e
forasteiros que vistam a Vila
nos dias da Festa?
JL – Venham a Coruche, as
Festas são uma tradição, tentamos sempre ir ao encontro dos
emigrantes e forasteiros. Pusemos a fasquia muito alta, nos
três ou quatro anos anteriores,
criamos bons espectáculos e
este ano apesar dos nomes dos
artistas não serem sonantes,
temos a certeza que as Festas
terão qualidade e dignidade.
Temos as tasquinhas no Parque
do Sorraia, onde o convívio é
extraordinário, continuamos a
ter os touros nas ruas, o fogo
de artifício, a procissão, o cortejo e outras iniciativas.
Os Coruchenses devem
sentir-se orgulhosos das suas
festas, as festas voltam a ser
faladas e a crescer no panorama nacional.
Fica o convite, venham a
Coruche!
____
Entrevista de
João Carlos Louro

Estamos Abertos pelas Festas do Castelo

Comida para fora e Frango no Churrasco

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS
Mercado Abastecedor de Lisboa
Tel. 219 929 029
MARL – PAVILHÃO A-06 N-119

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

Rua Riba Falcão
BAIRRO DA AREIA – 2100-018 CORUCHE
Resid.:

Tel. 243 617 249 – Tm.: 917 245 891

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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A Tourada à Corda em Coruche
As tradicionais e sumptuosas festividades em Honra de
Nossa Senhora do Castelo,
realizadas em Coruche, este
ano vão incluir no seu programa a “Tourada à Corda”, muito
apreciada pelas gentes da Ilha
Terceira. É sem sombra de
dúvida o espectáculo de preferência dos terceirenses e neste
momento já divulgada às Ilhas
da Graciosa e São Jorge entre
outras.
Apesar de aqui na Ilha
Terceira se viver de “alma e
coração” os espectáculos taurinos e sem desejar fazer projecção turística, há a dizer que
possuímos uma praça de toiros
(de pedra e cal) com lotação
para cinco mil espectadores e
onde já actuaram por diversas
vezes cavaleiros de estirpe e
classicismo de um António
Ribeiro Telles (o expoente máximo do toureio equestre mundial, aluno da Escola da Torrinha, onde é Reitor dessa Universidade o meu querido
Amigo Mestre David Ribeiro
Telles).

Pois, caros leitores, primeiramente mostrar a minha satisfação por fazer o meu “debut”
no novo “Jornal de Coruche” a
que desejo as maiores felicidades e longa vida, eu que
colaborei durante muitos anos
no extinto “Sorraia” desde os
tempos do Sr. Victor Amaro,
depois do Dr. Francisco da
Silva Santos, enfim o tempo
suficiente para criar raízes e
como tal fazer amizades que
perdurarão na vida, como as
senhoras D. Fernanda Balhé e
D. Conceição Louro pelas suas
simpatias irradiantes como
sempre me atenderam quando
algo enviava para o “nosso” já
saudoso “SORRAIA”. Por
tudo, obrigado.
Mas o que, hoje, aqui me
traz é tentar dar um esboço da
colorida e alegre “tourada à
corda”. A tourada em si é constituída por 4 toiros (muitas
vezes corridos e recorridos) e
que vão ganhando fama conforme o seu procedimento nas
actuações a que é submetido. O
toiro é amarrado pelo pescoço

por uma corda que mede
aproximadamente 90 metros e
é conduzido por 8 pastores. A
tourada é feita no caminho, por
vezes entre casas que ficam
com janelas apinhadas de amigos e familiares, donde desfrutam o espectáculo que é preenchido pelos “capinhas” (aqueles mais afoitos que com passes de guarda-sol ou a corpo
limpo, que em milimétricos
quiebros fazem passar o toiros
em sua volta o que muitas
vezes termina com uma espectacular voltareta, mas tudo faz
parte da Festa).
Este ano irão dar a sua orientação os pastores dos ganaderos Olderimo e José Manuel
Toste proprietários do ferro
Irmãos Toste, abastados lavradores do concelho da Praia da
Vitória e que formaram a sua
ganadaria com base em vacas
do cavaleiro Paulo Caetano de
que tem óptimos produtos.
Estes ganaderos além de fazerem deslocar os seus pastores
mais experientes no maneio
deste espectáculo, incluem na

sua bagagem, gaiolas, cordas e
diversos utensílios aderentes à
realização da tourada à corda.
Estou plenamente convencido, que este espectáculo da
tourada à corda incluído nos
festejos a apresentar entre 14 e
19 de Agosto, aí nessa linda
vila de Coruche irá agradar e
dignificar as vossas festividades. Assim o espero, assim o
desejo.
E deste cantinho que me
está sendo cedido e que orgu-

lhosamente irei ocupar envio
um abraço aos meus amigos
David Ribeiro Telles e a António Badajoz (amigos de velha
data).
____
Do nosso correspondente nos Açores
Ricardo Jorge

A nossa ruralidade

As mudanças brutais no nosso dia a
dia fruto da “evolução” da civilização
em que estamos inseridos, deixam-nos
pouco espaço para pensarmos a nossa
ruralidade.
Ambicionamos os “confortos” civilizacionais sem cuidarmos de reflectir um
pouco de onde viemos, a que raízes
estamos agarrados, que valores vale a
pena cultivar, o que será o nosso mundo
próximo sem uma ruralidade à século
XXI, mas onde as tradições devam servir,
não para estagnar no marasmo redutor,
mas para evoluir com sustentabilidade.
Ninguém poderá ambicionar o futuro se não conhecer e aprofundar o seu
passado.

Mais um ano, vamos ter o gosto de
ver desfilar no cortejo de 17 de Agosto,
muito do que foi a vivência da sociedade Coruchense no último século.
Os mais velhos recordando. Os mais
novos aprendendo, sem complexos. O
futuro faz-se de presente e de passado,
de evolução e de história.
A nossa terra está a viver uma autêntica “revolução”. Que o betão não
ofusque a ruralidade.
Ambos se deverão complementar
para que valha a pena afirmarmos orgulhosamente: somos um Povo da charneca
e da campina com os olhos no amanhã.
____
João Costa Pereira
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Irmandade lança DVD

Entrevista a Gonçalo Dias

– Sobre N.ª S.ª, no Castelo a 12 de Agosto

Juiz da Irmandade de NSC

Prosseguindo o seu
projecto de estudo e divulgação do património
histórico e religioso do
Santuário de Nossa Senhora do Castelo de Coruche, ex-libris da vila e
do concelho, a confraria
responsável por este espaço cultual quis assinalar os 150 anos de uma
das importantes remodelações do santuário, com
a produção de um DVD,
não só sobre o historial e
alguns valores da arte
sacra da instituição, mas
também sobre a sua dinâmica actual, preocupações e anseios, os factos
mas também os sonhos
que agora se delineiam.
Um trabalho que só
foi possível com as filmagens de um operador
de câmara criativo, o nosso
conterrâneo António Mira,
com a locução e o texto

da jornalista Rita Estanqueiro e que envolveu
onze personalidades ligadas à instituição: a docente aposentada de Educação Musical, D. Maria
do Castelo de Sousa
Potier, o pároco Elias
Serrano Martins, três exjuizes, António Francisco
Veiga Teixeira, Eng.
António Alberto Gonçalves Ferreira e José Manuel de Sousa Potier, três
investigadores da história
local, os Profs. António
Gil Malta, Mário Justino
Silva e Diamantino Rodrigues Veríssimo, o Arq.
Jorge Matos Brito e Abreu,
profundo conhecedor da
arte sacra, a aia de Nossa
Senhora do Castelo, D.
Maria Margarida Correia
Gomes, e o actual juiz da
Irmandade, o Eng. Gonçalo de Alarcão Potier
Brás Dias.

A noite de 12 de Agosto, foi a data escolhida
para a apresentação pública deste documentário,
que será posto à venda na
Loja do Castelo. Uma
edição a adquirir por todos aqueles que se interessam pela nossa cultura.
____
António Gil Malta
Ajude a Irmandade de Nossa
Sr.ª do Castelo. Compre o
DVD. O preço é de 15 euros.
À venda na loja da Irmandade,
no Castelo, no Museu de
Coruche e Posto de Turismo.
Caso queira fazer um donativo
à Irmandade, pode fazê-lo na
caixa de esmolas do Castelo
ou através de Cheque à ordem
da Irmandade de NSC.
Caso pretenda recibo de donativo,
que pode usar no seu IRS para
dedução, deverá indicar os seus
dados pessoais.

Assinala-se no próximo ano, os 350 anos da
aprovação dos primeiros
estatutos da Irmandade de
Nª Sª do Castelo. É esta
instituição religiosa, que
administra e zela pelo
espaço do santuário, onde
se localiza a sua sede. A
21 de Julho de 1856, há
150 anos, foram concluídas obras importantes no
santuário. No ano passado
decorreram e foram concluídas obras fundamentais e durante este ano, a
actual mesa administrativa,
tem projectadas outras
intervenções de relevo.
A procissão em Honra
da Padroeira de Coruche,
que se realiza a 15 de Agosto, o Fogo de Artifício, a
14, são momentos altos da
Festa. O Juiz da Irmandade, Eng.º Gonçalo Dias,
revelou em entrevista ao
Jornal de Coruche que “a
parte religiosa da festa,
mantêm o mesmo figurino
do ano transacto, com as
tradicionais novenas. O

pregador deste ano, será o
Sr. Padre Jesuíta Francisco Rodrigues e, nestes
dias teremos no final de
cada novena, a actuação
da Banda da Sociedade de
Instrução Coruchense. No
dia 12 de Agosto, está prevista a apresentação pública de um DVD, sobre a
Irmandade, o Culto, e o
Castelo. Em relação ao
património da Irmandade,
“temos a preocupação e a
responsabilidade de o
conservar e sempre que
possível melhorá-lo. Reforçamos toda a muralha,
recuperamos o muro e
subimo-lo um pouco mais,
para dar segurança a
quem visita o Miradouro.
Melhoramos e mudamos
radicalmente o visual da
loja e pavimentamos todo
o Miradouro em calçada
portuguesa. Este ano, com
o apoio da Câmara Municipal e algumas empresas
do concelho, vamos concluir a fase inicial da
pavimentação. Em relação

à próxima mesa administrativa, já que a actual,
termina o mandato no
final do ano, não sei se irá
seguir esta linha de conservação e melhoramento
do património”, referiu
Gonçalo Dias.
Confrontado com a
imagem da opinião pública, que a Irmandade é uma
Instituição bastante rica,
disse que “essa imagem
não corresponde à realidade, basta ver quais as
receitas e de onde elas
vêm, para se perceber
que, de facto, não é assim.
A Irmandade vive essencialmente da venda de
produtos religiosos da
loja e de esmolas, além
das ofertas de promessas.
Não vivemos em dificuldades, porque há rigor na
gestão, mas temos muitas
limitações”, adiantou.
Em relação à Procissão
do dia 15 de Agosto, que é
o grande momento da
festa, o Eng. Gonçalo
Dias afirma que “todos os

JUNTA DE FREGUESIA
DE
VILA NOVA DE ERRA

Festas da Erra
Decorreram nos dias 28, 29, 30 e 31 de Julho, as Festas em Honra
de Nossa Senhora do Vale, na Erra.
Ancestral, onde a tradição
esteve presente e o envolvimento da juventude foi uma
realidade. Como há séculos a
Nª. Sª. do Vale saiu à rua às
18 horas, este ano no
Domingo, dia 30 de Julho.
As festas contaram com
espectáculos musicais, foguetes,
vacadas, jogos de futebol, e
Ranchos Folclóricos, alem das
tradicionais quermesses e bailaricos. Na parte religiosa,
realizaram-se as novenas e a
tradicional procissão.
JCP
www.barbosibordalos.blogspot.com

A Junta de Freguesia da Erra deseja a toda a população
do Concelho de Coruche em geral e à da Freguesia
da Erra em particular, umas Festas do Castelo fartas
em convívio e divertimento.
Aproveita a oportunidade para agradecer a todos quantos fizeram
das Festas da Erra, mais um enorme sucesso.
O Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Nova da Erra

Mário Ribeiro

O Jornal de Coruche

anos achámos que a procissão é
maior, em relação ao ano transacto, e de facto vê-se muita
gente. Cada vez mais, existem
pessoas a participar e a ver a
Procissão, com uma grande
dinâmica, onde os Escuteiros de
Coruche têm sido fundamentais
na sua organização”.
O fogo de artifício, que se
realiza na margem esquerda do
rio Sorraia, no dia 14 à meianoite, todos os anos é presenciado por milhares de pessoas. Este
ano, existem cortes no orçamento e no tempo de duração do
fogo de artifício, “que é a principal atracção das festas, pois
complementa a parte profana
das festas e tem uma grande
dinâmica visual e sonora. Este
ano, havia o compromisso da
Comissão de Festas de participar com uma verba, pois nós te-

mos apenas 7.500
euros para gastar
no fogo de artifício,
que são manifestamente insuficientes. O valor para o
fogo, com a dignidade que tem sido
feito e também a
alvorada, rondava
os 11 a 12 mil
euros. Estive sempre na expectativa,
em relação à comparticipação da Comissão de
Festas e recebi a triste noticia
que a Comissão não achava prioritária a contribuição para o
fogo. Face a este cenário, não
podemos modi ficar o nosso
orçamento e vamos oferecer um
fogo, dentro das nossas possibilidades, ou seja, de apenas 7.500
Euros”, disse Gonçalo Dias.
Adiantou ainda, que “No
caso da alvorada, que era por
tradição cerca de trinta minutos, será reduzida para apenas
quinze minutos este ano. No
caso do fogo de artifício, não irá
passar dos quinze minutos,
quando por norma tinha vinte a
vinte e dois minutos. Em relação
à qualidade do fogo este ano,
estamos um pouco nas mãos da
empresa que o fornece, face às
restrições orçamentais. Temos
de encarar o problema e trans-

O executivo da Junta de Freguesia da Fajarda,
felicita todos os Coruchenses e em especial
todos os Fajardenses, bem como todos os visitantes
das tradicionais Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo “Coruche 2006”.

Ilídio António Martins Serrador
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miti-lo com alguma frontalidade
a todos. A Irmandade tem apenas no orçamento 7.500 euros
para o fogo e esperava a contribuição da Comissão com 4 ou
5 mil euros, mas tal não aconteceu”. Afirmou também que
“Este não é só um problema de
tesouraria da Irmandade, mas
também um problema moral. Os
custos do fogo têm aumentado
cerca de 30% devido às normas
de segurança e as receitas da
Irmandade têm diminuído cerca
de 40%, só no ano passado.
Penso que é pouco abonatório
uma instituição religiosa como
a Irmandade andar a recolher
esmolas de pessoas com dificuldades e depois ir queimá-las em
vinte minutos de fogo”.
Por outro lado, o Juiz da
Irmandade, pensa que “a Câmara e as empresas que nos ajudam com verbas para conservação e reparação do Castelo,
ficavam descontentes se fossemos queimar cerca de 60% das
nossas receitas em fogo de
artifício. Temos responsabilidades, como instituição religiosa,
perante a comunidade e os
estatutos são claros em relação
a isso.
Sinceramente, não compreendo porque é que quando foi
criada a Comissão de Festas, há
quatro ou cinco anos, o proble-

JUNTA DE FREGUESIA
DA
FAJARDA

O Presidente da Junta

•

27

Julho de 2006

ma do fogo de artifício não foi
logo resolvido. Em minha opinião, a partir do momento em
que a Câmara atribui uma
verba à Comissão de Festas, o
orçamento do fogo teria de ser
incluído. Compreendo o critério
da Câmara de entregar a verba
à Comissão de Festas e esta
gerir o dinheiro como entender”.
Nas suas declarações finais
ao Jornal de Coruche, afirmou,
“Não tenham dúvidas, a Irmandade ao suportar o custo do
fogo de artifício, está a delapidar a própria Instituição. Em
relação à Comissão de Festas,
não contava que os seus elementos deixassem de cumprir
com o definido no ano passado.
Estou bastante desapontado,
não é um problema pessoal, mas
sim um problema que envolve
toda a comunidade”, lamentou o
juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, Gonçalo Dias.
____
Entrevista de
João Carlos Louro

____
O Jornal de Coruche, contactou a Comissão de Festas,
para a réplica. Paulo Tomaz,
disse-nos que “se a Irmandade
contactou alguém, nos não
sabemos, pode ter acontecido
com alguém em particular, até
porque a Direcção da Comissão

de Festas mudou. Eu era da do
ano passado e não soube de
nada”. Contudo acrescentou “só
há cerca de 1 mês é que esta
Direcção foi contactada pela
Irmandade, mas nós já não tínhamos qualquer verba disponível, até porque estamos ainda
com um deficit de 10 mil euros”,
e “ainda nos disponibilizamos
para organizar em conjunto
com a Irmandade um espectáculo na praça de toiros (até
porque são co-proprietários)
para ajudar a reunir essa
verba”, disse Paulo Tomaz.
Para terminar, disse não
perceber “esta atitude da irmandade, apesar de perceber as
suas razões. Penso que terá que
se pensar com tempo para o ano
na boa resolução desta situação, devendo ser falada com
todos os intervenientes, incluindo a CMC”.
____

JUNTA DE FREGUESIA
DE
SÃO JOSÉ DA LAMAROSA

Todos os anos no dia 15 de Agosto, os munícipes
do Concelho de Coruche e visitantes prestam
a sua homenagem à sua Padroeira “Nossa Senhora
do Castelo”. Como Presidente da Junta de Freguesia de
São José da Lamarosa, desejo a todos os Coruchenses,
visitantes e muito em especial à população
desta Freguesia, umas Festas com muita saúde
e muita paz, e que aproveitem especialmente à noite,
o bonito espaço do Parque do Sorraia.
O Presidente da Junta

António Vaz da Venda

AMS

28

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 4

•

Julho de 2006

SUPLEMENTO ESPECIAL FESTAS 2006

Entrevista a Diamantino Diogo
Director do Lar de São José
Há 50 anos, a Comissão
Construtora da Praça de Toiros
de Coruche, arrancava com a
obra. Terra de aficionados,
toureiros e toiros, a Praça de
Coruche tem grandes tradições
na festa brava. Actualmente é
gerida por três entidades; Santa
Casa da Misericórdia de Coruche, Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo e Lar de São
José de Coruche.
O dia 17 de Agosto, é por
tradição o momento alto da
festa brava, onde os aficionados não perdem a corrida de
toiros. Este ano, a praça tem a
“cara lavada”, devido às obras
de manutenção no seu interior.
Durante os próximos três anos,
o Lar de São José de Coruche,
é a entidade responsável pela
gestão e manutenção da Praça
de Toiros. Segundo o Dr. Diamantino Diogo, director do Lar
de S. José, “as obras na praça
justificavam-se em absoluto,
na medida em que a praça de
toiros tinha sido arranjada por
cima. Devido aos anos da

praça, os ferros da construção
começaram a enferrujar. Em
alguns locais até tinham cedido, estavam à mostra, e
começavam a degradar-se. A
parte de cima tinha sido arranjada e agora urgia arranjar a
parte de baixo, na medida em
que a própria Inspecção-Geral
de Espectáculos nos chamou a
atenção para este pormenor.
As obras já terminaram, os
pedreiros estiveram cerca de
quatro meses no interior da
praça e caiou-se a parte de
baixo, o exterior ficará para
uma segunda oportunidade. A
praça está arrendada a um
empresário por um período de
três anos, onde aproveita este
tempo para a realização de
espectáculos tauromáquicos.
De qualquer forma, o empresário tem cedido o espaço e
nós também colaboramos, na
realização de outras iniciativas na praça. Tenho um projecto para os próximos tempos, a
concretização de um restaurante na Praça, junto ao sector

3. Apresentei o projecto em
nome das três Entidades à
Câmara de Coruche, e recebi a
informação de que estão de
acordo com a ideia. Agora,
vamos ver se é possível concretizar este objectivo, porque
envolve muito dinheiro, as três
Entidades não o têm, e esperamos que alguém siga para a
frente com a obra. Podemos
até, chegar a acordo, deduzindo por exemplo nas rendas
posteriores. Fica o desafio.
Penso que, se este projecto
e obra forem concretizados,
será interessante termos um
restaurante na Praça a exemplo de Vila Franca de Xira e
outros locais. Se houver vários
candidatos, teremos de abrir
concurso para a construção e
exploração do restaurante. A
ideia para já, é se houver
alguém que queira fazer a
obra, poderá avançar depois
do projecto concluído”, salientou Diamantino Diogo ao
Jornal de Coruche.
JCL

JUNTA DE FREGUESIA
DE BRANCA

JUNTA DE FREGUESIA
DO BISCAÍNHO

O Verão já chegou, as nossas Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo, já se aproximam e
é com muito gosto e devoção que todos nós
participamos, neste grande convívio.
Vamos acolher com amor, paz e carinho,
todos os forasteiros e emigrantes que nos visitam
nesta época do ano. São os votos do Executivo
da Junta de Freguesia de Branca.

O executivo da Junta de Freguesia do Biscaínho,
saúda todos os munícipes do Concelho e em especial
os da Freguesia do Biscaínho.
Desejando para todos, umas Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo,
com muita Paz e Saúde.

O Presidente

Francisco Guilherme Godinho

O Presidente da Junta

Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino
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Entrevista a José M. Potier
Director Geral da Arrozeiras Mundiarroz
A Arrozeiras Mundiarroz
está sediada no Monte da
Barca, em Coruche, e continua
a ser a empresa líder do mercado de arroz. A produção do
arroz Cigala é concretizada na
fábrica do Monte da Barca,
devidamente remodelada e
adaptada às novas realidades
da tecnologia.
Este projecto surgiu como
consequência de uma relação
existente há muitos anos, entre
aquilo que foi a raiz do grupo
onde a empresa está integrada.
O Director Geral da empresa,
Sr. José Manuel Potier, recorda
que “na altura ainda existia a
EPAC e outras empresas, e
como a produção de arroz era
insuficiente, realizavam-se concursos para abastecer o mercado de arroz e a pouco e pouco
o grupo foi mantendo contactos em Portugal. Antes da
minha entrada na empresa,
penso que houve uma boa
relação com José de Oliveira
Santos e as instalações acabaram por ser vendidas à empresa Arrozeiras Mundiarroz

em 1987”, referiu José Manuel
Potier.
A aquisição da fábrica veio
permitir em 1988 e 1989, a
remodelação das instalações,
na área da produção e embalagem do arroz, já com novos
equipamentos, sob a orientação
de técnicos de Espanha, que
acompanharam o arranque da
fábrica. Actualmente, a fábrica
do Monte da Barca está a laborar apenas com portugueses e
segundo José Manuel Potier,
“a empresa tem uma excelente
posição no mercado e temos
governado esta casa por forma
a que os accionistas internacionais estejam satisfeitos”.
Os investimentos da empresa, na remodelação e modernização da fábrica, em termos de
equipamentos, começaram em
1992. Segundo o DirectorGeral da empresa, “o último
investimento na fábrica rondou
1,5 milhões de contos, com dinheiro próprio da empresa,
não havendo nos últimos anos
distribuição de dividendos para
podermos realizar a obra”.

Em termos de exportação, o
arroz Cigala é comercializado
nas empresas do grupo e no
mercado do Norte da Europa
(Inglaterra, Holanda, Bélgica).
Como empresa líder do mercado nacional, “temos de estar
muito atentos à qualidade do
produto que fazemos, por exemplo, usar matéria-prima de primeira qualidade e máquinas
tecnologicamente avançadas,
do melhor que há no país.
Depois, ter atenção a todos os
sectores da empresa que estão
ligados à produção”, salientou
José Manuel Potier.
Recorde-se que “em 1964
existiam cerca de cinquenta
empresas de arroz, actualmente existem apenas quinze
empresas”. Em relação à rede
viária nacional no concelho,
“são fundamentais o IC 10 e IC
13, inclusive para a instalação
de novas empresas e a constituição do Parque de Negócios,
uma vez que a Zona Industrial
actual já não tem capacidade e
dificilmente se instalariam as
infra-estruturas tecnológicas

JUNTA DE FREGUESIA
DO COUÇO

A Festa do Castelo é uma festa popular que representa
as tradições, os usos e os costumes da população
do concelho. É o momento escolhido por muitos
conterrâneos para se reencontrarem com os amigos
e famílias. A Freguesia do Couço, saúda todos
os participantes nas Festas bem como todos aqueles
que sendo desta terra se encontram dispersos
no país e no estrangeiro, numa luta constante
por melhores condições de vida.
O Presidente da Junta

Luis Alberto Ferreira

necessárias para aquilo que é
necessário”, adiantou José
Manuel Potier.
____
JCL

De salientar que esta empresa, dirigida por um bom
filho de Coruche, tem um papel
importantíssimo no número de

postos de trabalho directos e
indirectos que dá ao concelho
de Coruche, tendo também
sempre tido um papel de responsabilidade social importante, no apoio a diversas entidades coruchenses. Um bem
haja e que assim continue por
muito tempo!

JUNTA DE FREGUESIA
DE
SANTANA DO MATO

Saudamos a população da Freguesia de
Santana do Mato, do concelho de Coruche,
assim como os visitantes, nos dias das Festas
em Honra de Nossa Senhora do Castelo.
O Presidente da Junta

Joaquim Banha
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Coruchense ferido de morte!?
O Grupo Desportivo “O
Coruchense”, tudo indica, não
virá participar no Campeonato
Distrital da Primeira Divisão.
Isto deve-se ao facto das
elevadas dívidas contraídas às
Finanças, durante o mandato
de 1998 a 2002, e do clube não
ter Direcção, nem se vislumbrar

quem queira ocupar esses cargos,
que são de extrema dificuldade, pois visam o seu saneamento financeiro.
De referir que Joaquim Capricho, o último Presidente do
Coruchense, negociou com o
fisco o pagamento de uma tranche mensal de 1750 euros, con-

CD’s e Acessórios

traída anteriormente e que na
vigência da sua Direcção pagou,
desde 2005 até Maio de 2006,
quando cessou o seu mandato.
Agora, resta saber se o Coruchense vai ou não jogar no
campeonato, já que está automaticamente inscrito, pois não
subiu nem desceu de divisão.

Centro Comercial Horta da Nora, Lj. B-2
Rua Olivença – 2100 CORUCHE

www.musttelecom.pt
must.coruche@musttelecom.pt

Tel./Fax: 243 617 020
Tm: 932 247 426

Escola transformada em Capela
– nos Foros da Arriça
A escola primária dos Foros
da Arriça foi mandada encerrar
pelo governo, que a justificou
pelo baixo número de alunos,
mas a população não desani-

mou e reconverteu-a em capela.
Depois de obras de beneficiação, já foi benzida pelo Sr.
Padre Elias, que já ali rezou
missas e onde se podem execu-

tar serviços fúnebres, que de
outro nodo teriam de se realizar na igreja da Branca, a
uma distância de mais de 10
kms.

...e no Couço
– em delegação da CMC e sala de leitura
Também no Couço, se reconverteram as duas escolas primárias encerradas, passando ali a
funcionar a delegação da câmara municipal de Coruche e
um sala de leitura. Em Santa

Justa, a escola encerrada foi
adaptada para ser utilizada
pelo Rancho Folclórico.
São Torcato, também não
quer ficar a trás e pensa formar
um núcleo museológico na

antiga escola. É uma forma
correcta de preservar um património construído há mais de
50 anos, com o esforço e sacrifício de muitos portugueses.
Um exemplo a seguir!

Obras bem-vindas, na pior altura!
O Município de Coruche
congratula-se pelo início dos
trabalhos de requalificação no
Pontão do Monte da Barca, na
Estrada Nacional 114. No entanto, a Câmara Municipal de
Coruche adverte que a altura
do ano escolhida para a realização das obras não é a mais
conveniente, com as campanhas agrícolas em plena actividade e com a fábrica de açúcar
de beterraba a iniciar a campanha, o fluxo de trânsito pesado nesta altura é elevado, o que
irá provocar significativos transtornos.
Esta situação foi por várias
vezes alertada pelo Presidente
da Câmara Municipal, aos responsáveis da Direcção de Estradas de Santarém, o autarca
fez questão de solicitar que as
obras se realizassem durante
outra altura do ano, em que os

VENDE-SE
Play Station 2
impecável, c/comandos,
cartões e
vários jogos originais.
Tlm. 96 576 02 20

incómodos fossem menores.
A autarquia coruchense
espera que os trabalhos de
requalificação e manutenção
sejam breves e eficazes, e que
se estendam a todas as outras
pontes que fazem o percurso
entre Coruche e o cruzamento
do Monte da Barca, para que as
condições de segurança daquelas estruturas jamais estejam
em causa.
O Município de Coruche
volta a lembrar que é fundamental para o concelho e para
a região uma nova travessia do
Vale do Sorraia.
O Itinerário Complementar
nº.10 (IC10) continua a ser a
solução adiada para o problema da travessia do Sorraia. Os
autarcas e a população lamentam que o IC10 permaneça
apenas e só no papel, bem
como o IC13, outra via de extre-

ma importância para o concelho e região.
Outra reivindicação antiga de
Coruche, é a construção de uma
rotunda no trágico cruzamento
do Monte da Barca, ali cruzam-se a EN114 e a EN251 e
ali já foram ceifadas inúmeras
vidas, em brutais acidentes de
viação. Finalmente a rotunda
vai ser uma realidade e as
obras estão já em andamento,
motivo pelo qual o executivo
camarário se regozija.
Outro motivo de satisfação
para a autarquia é a beneficiação da EN251 de Coruche até
Mora e a repavimentação da
EN119, Coruche/Infantado.
Ainda assim é importante
lembrar o péssimo estado da
EN251, no troço Quinta Grande – Canha.
GI-CMC

AUTO-LATINHAS
De: Alberto Pinto da Silva

Oficina de Bate-Chapa
e Pintura
Santo Antonino
2100 CORUCHE

Telef e Fax. 243 675 344

CARLOS SOUSA
Sócio Gerente
96 242 38 80

Tlm. 965 734 170
Tel. 243 617 142 • Fax 243 675 025
E-mail: sousaecoelho@oninet.pt

Sede: Rua Direita, 98 • 2100-167 CORUCHE

ARRAGEST
Gabinete de Contabilidade e Gestão

Escritório:
Tel./Fax: 243 617 501
Tm. 966 288 506

Rua de Diu, nº 9
2100-144 CORUCHE

Casa Pandaio
Decorações, Lda.
Tel. e Fax 243 675 312 / 712
Rua de Santarém, 69 - 110 • 2100-226 CORUCHE

O Jornal de Coruche

Assine e Divulgue o nosso Jornal
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

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

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

• LOTES TERRENO
- Planalto
- Paúl
- Couço - 1200 m2

• HERDADES

ARRENDAMOS
Salas p/ escritórios ou outro fim no centro da vila de Coruche
AMI Nº 5975
APEMIP Nº 2766

Tel. 966 089 191

Escolha e
Encomende
a sua Pizza
Tel. 243 619 110

imocoruche@mail.telepac.pt

C. C. Jardim
Rua de Santarém
2100-225 Coruche

Bom apetite !!!
Obrigado.
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Abatem-se Choupos no Sorraia
O proprietário de um terreno contíguo à margem esquerda do rio Sorraia, procedeu ao abate de alguns choupos, que serviam o parque de
merendas e onde recentemente
o PS de Coruche realizou um
convívio autárquico.
Para o presidente da Autarquia de Coruche, Dionísio Mendes, que condenou o
seu acto, refere que “notificamos o proprietário para
suspender o corte de choupos, alegando que aquele
espaço é usado pelo público
há muitos anos. Embora o
proprietário tenha direitos,
e a propriedade lhe pertença, parece-nos que o espaço, ficando na periferia da
propriedade e numa zona
que é de utilidade pública
há dezenas de anos, havendo o mínimo de condições,
para convívio e por exemplo
um piquenique, que é abusivo destruir aquela vegetação.
O que fizemos, foi notificar o proprietário para suspender o corte e esperamos

que não continue. Ainda
sobram alguns choupos, e
naturalmente é uma acção
que nós recriminamos e que
a Câmara Municipal está
em profundo desacordo com
a atitude do proprietário,
que começou a cortar choupos na margem esquerda do
rio Sorraia.
Recordo que, há alguns
anos, aconteceu uma situação idêntica, agora voltou a
acontecer, e parece-nos de
muito mau tom o abate de
árvores, num espaço que é
usufruído pelo público e que
não resulta em qualquer

vantagem para o proprietário. Devemos dar atenção a
estes aspectos, que têm a ver
com a manutenção da natureza, com os espaços naturais e com os espaços de
convívio para a população”, salientou o edil.
___
JCL

O Jornal de Coruche, não
pode deixar de condenar esta
acção, e remete para o artigo
sobre “O Sorraia”, da autoria do Arq. Gonçalo Ribeiro
Teles, publicado no último
número do nosso Jornal.

Pontes e EN 119 entre Infantado e
Monte da Barca vão ser beneficiadas

Manuel Agostinho Correia
Tel.: 243 619 459 • Tlm. 919 398 749
Santo Antonino • 2100-122 Coruche

de Angelina Coelho Neves Gomes

TEMOS

Tel. 243 619 506

procedeu-se ao corte de tráfego, num prazo previsto de 40
dias.
Os trabalhos na ponte que
oferecem maior preocupação,
constam do levantamento do
tabuleiro para substituição dos
aparelhos de apoio e da reparação da zona de apoio das vigas
dos muros testa.
Em relação às outras seis
pontes da travessia do Vale do
Sorraia, o Jornal de Coruche

apurou que, apenas serão pintadas e será colocado novo
piso no tabuleiro e nova iluminação.
Nos últimos dias, face à reparação do Pontão do Monte da
Barca, o trânsito de ligeiros e
pesados está a ser desviado pela
estrada de campo de Meias,
devidamente sinalizada e que
faz a ligação entre a EN 114 e
a EN 251.
JCL

Tentativa de Homicídio

Mini-Mercado

OS MELHORES PRODUTOS
AOS MELHORES PREÇOS

A EP – Estradas de Portugal
– Direcção de Estradas de Santarém, está a proceder a trabalhos de beneficiação na EN
119, no troço entre o Infantado
e o Monte da Barca. Esta obra
engloba o reforço do pavimento, melhoramento da drenagem, dos equipamentos de sinalização e segurança e a reformulação de entroncamentos e
cruzamentos. O cruzamento do
Monte da Barca, deixará de
existir, sendo substituído por
uma rotunda.
A conclusão dos trabalhos
está prevista para Julho de
2007 e o tráfego neste troço
poderá estar sujeito a demoras.
Entretanto, iniciaram-se os trabalhos de reparação e manutenção das Pontes da travessia
do Vale do Sorraia, no troço
entre Coruche e o Monte da
Barca. O Pontão do Monte da
Barca, está a ser reparado e

Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE

O Tribunal Judicial de Coruche, decretou a prisão preventiva como medida de coacção
para o jovem suspeito da tentativa de homicídio do padrasto, no
Couço.
O alegado criminoso, de 21
anos, filho da dona da Estalagem do Sorraia, em Santa Justa,

vai aguardar julgamento no
Estabelecimento Prisional do
Montijo, depois de ter alvejado
com quatro tiros um revólver calibre 0.38 o padrasto, de 71 anos.
O jovem foi detido na segunda-feira, dia 17 de Julho, depois
de se entregar voluntariamente
no posto da GNR no Couço.

A vítima foi transportada para o
Hospital Distrital de Santarém
na viatura do INEM, a fim de
ser tratada a vários ferimentos
de bala, e está livre de perigo,
após intervenção cirúrgica. A PJ
está a investigar este caso e deslocou-se ao local onde o jovem
cometeu o crime.
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Visita Guiada a Olivença

Julho de 2006

Uma Velha Dúvida Histórica

- organizada pelo GAO
O Grupo dos Amigos de
Olivença (GAO), através do
seu Vice-Presidente Mestre Dr.
Miguel Mattos Chaves e com a
colaboração do Jornal de Coruche, vai levar a efeito uma visita guiada por pessoas estudiosas da questão de Olivença e
profundas conhecedoras dos
vários ângulos do problema,
com o intuito de conhecer melhor a História de Olivença,
subordinada ao tema “A História de Portugal em Olivença; a
questão de Olivença e suas
repercussões passadas e actuais
na relação Portugal-Espanha”.

ques, Jurista e Procurador-Adjunto da República Portuguesa,
que fará uma exposição sobre
as questões jurídicas em desenvolvimento
– O Dr. Gonçalo Couceiro
Feio, Mestre em Estratégia
Militar e Historiador, que fará
o acompanhamento informativo da visita
– O Dr. Fernando Castanhinha,
Médico, que igualmente fará o
acompanhamento informativo
da visita.
À volta será feito um briefing em Coruche antes do Jantar
e nele, os participantes, pode-

SABIA QUE ...
• Alguns dos mais representativos Monumentos do
Estilo Manuelino se encontram em Olivença.
• Uma das mais antigas Misericórdias Portuguesas
funcionou, até há pouco tempo, em Olivença.
• A Torre do Castelo de Olivença é a mais alta das
Torres de Menagem dos Castelos Portugueses.
• O Território de Olivença é quatro vezes a área do
grande Porto e da grande Lisboa juntos.
A visita, parte de Lisboa rumo a Olivença e na volta, pára
em Coruche, onde se fará uma
visita ao Museu e se janta (vide
programa). A visita é limitada
a 50 pessoas, sendo estas distribuídas em grupos de 10 pessoas, onde cada grupo terá um
guia que dará todas as explicações sobre a história e sobre
o que se irá ver. Ao dispor dos
visitantes estarão as seguintes
personalidades;
– O Professor Doutor Carlos
Consiglieri, Historiador e Professor Universitário, com vasta
obra publicada sobre Olivença
– O Professor Doutor Humberto Nuno de Oliveira, Historiador e Professor Universitário
– O Doutor Carlos Luna,
Professor e Historiador
– O Dr. António Teixeira Mar-

rão colocar as questões que
entenderem. Haverá ainda algumas breves exposições pelos:
– Professor Doutor Carlos
Consiglieri, sobre a Cultura
Oliventina; Professor Doutor
Humberto Nuno de Oliveira,
sobre a História de Olivença;
Dr. António Teixeira Marques,
sobre as Questões Jurídicas em
curso e pelo Mestre Dr. Miguel
Mattos Chaves, sobre as questões político-diplomáticas e o
Direito Internacional Público.
INSCRIÇÕES e DATA
da VISITA
olivenca@olivenca.org
matos.chaves@gmail.com
28 de Outubro 2006 – Sábado
PROGRAMA da VIAGEM
Para as pessoas que pretenderem viajar em Autopullman

70 euros (inclui transporte,
almoço e jantar)
08h00m – Concentração junto à
Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa;
08h30m – Partida com destino
a Olivença;
11h15m – Chegada á Central de
Camionagem de Olivença;
Para as pessoas que se desloquem em Viatura Própria
50 euros (inclui transporte,
almoço e jantar)
11h15m – Concentração na
Central de Camionagem de
Olivença
REFEIÇÕES, VISITAS
e BRIEFING/DEBATE
12h30m (hora espanhola) –
Visita guiada à Santa Casa da
Misericórdia e à Igreja de Santa Maria Madalena
14h30 – Almoço no Restaurante Alcanizes
15h30m – Tempo livre
16h00m – Visita guiada a
Teclamecla, à Igreja de Santa
Maria do Castelo, ao Museu
Etnográfico de Olivença e ao
Castelo de Olivença.
18h30 – Partida em direcção a
Coruche
20h00m (hora portuguesa) –
Auditório do Museu Municipal
de Coruche – Briefing e Debate sobre Olivença
21h00m – Jantar em Coruche –
Restaurante Sal e Brasas
22h30m – Partida para Lisboa
das pessoas que viajem em
Autopullman.
Caro/a Amigo/a, temos todo
o prazer que venha, connosco,
CONHECER a VERDADEIRA
HISTÓRIA do território de
OLIVENÇA nos aspectos CULTURAIS, JURÍDICOS, DIPLOMÁTICOS e SOCIAIS.

ISO 2000
Assinatura
ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58
96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com

De: António Maria G. Rosado

Transcrição da REVISTA espanhola “LA AVENTURA DE LA HISTÓRIA”,
de Julho de 2006, sobre Olivença
(Esta revista é a mais lida, no género, em Espanha)

_____
Com data de 20 de Maio, o “Grupo dos Amigos de Olivença”, de
Lisboa, entregou um comunicado ao embaixador de Espanha nessa
capital, redigido nos seguintes termos;
Carta para o Senhor Embaixador do Reino de Espanha em
Lisboa
Grupo dos Amigos de Olivença
205.º Aniversário da Ocupação de Olivença
Excelentíssimo Senhor Embaixador do Reino de Espanha
No dia 20 de Maio de 1801, há exactamente 205 anos, os exércitos
de Espanha, conluiada com a França napoleónica, invadiram Portugal e
ocuparam a vila portuguesa de Olivença.
Manifesta ofensa ao Direito das Gentes, assim foi entendido pelas
Potências de então que, no Congresso de Viena de 1815, onde
Espanha também teve assento, reconheceram absolutamente a justiça
das reclamações de Portugal sobre Olivença.
Por isso ficou consignado no Tratado de Viena, seu Art.º 105.º.
“Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par
S.A. R. le prince régent de Portugal e du Brésil, sur la ville d’Olivenza
et les autres territoires cédés à Espagne par le traité de Badajoz de
1801, et envisageant la restitution de ces objets, comme une des
mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule,
cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans
toutes les parties de l’Europe a été le but constant de leurs arrangements, s’engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soi effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu’il dépend de chacune d’elles, que cet arrangement
doit avoir lieu au plus tôt”.
Como melhor saberá Vossa Excelência, em 7 de Maio de 1817, há
189 anos, Espanha assinou o Tratado de Viena e reconheceu sem
reservas os direitos de Portugal.
Decorridos dois séculos sobre a desonrosa ocupação de Olivença, o
Estado que Vossa Excelência representa jamais respeitou o compromisso assumido perante a Comunidade Internacional. Do carácter honrado, altivo e nobre que Espanha diz ser o seu, não houve manifestação e, ao contrário, actuando com ostensivo desprezo pelo Direito
e pela palavra dada, Espanha cobriu-se com o labéu da vilania.
Eis, singela, a “Questão de Olivença”: uma parcela de Portugal foi
usurpada militarmente pelo Estado espanhol, há 205 anos, extorsão não
reconhecida e ilegítima face ao Direito Internacional.
Não obedecendo ao Direito nem respeitando os seus compromissos,
é Espanha, de que Vossa Excelência é Embaixador, que se desonra.
Quanto à ofensa que a ocupação de Olivença constitui para Portugal, compete aos Portugueses apreciá-la e julgá-la. Da ofensa feita à
Justiça e ao Direito, bem como da desonra trazida pela quebra da
palavra dada, pertence a Espanha e a Vossa Excelência conhecer do seu
significado.
Atentamente,
A Direcção do Grupo dos Amigos de Olivença
Lisboa, 20 de Maio de 2006.

L. MIGUÉNS
– Construções, Lda. –

TECTOS FALSOS EM PLADUR
(gesso cartonado) para pintar c/ isolamento
TECTOS FALSOS DECORATIVOS
c/ isolamento
FORROS DE PAREDES
EXTERIOR E DIVISÓRIAS EM PLADUR
c/ isolamento

Telef. 243 659 097 • Tlm. 966 343 856
Lagoiços Novos – 2100-375 Couço

Obras Públicas e Particulares
Tlm. 938 351 386
Rua do Povo Unido
Foros de Lagoiços • 2100-373 Couço
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Nota do Director: O Jornal de Coruche inaugura aqui o espaço “Educar Agora”, da responsabilidade da Dr.ª Mariazinha Alarcão Monteiro de
Macedo, Educadora de Infância, dando assim importância à educação, carinho e atenção que as crianças precisam para um são desenvolvimento.

EDUCAR AGORA

“Habilidades” da criança nos
primeiros seis meses de vida
Este espaço pretende ser de
reflexão, olhando a forma como todos gostaríamos de poder
educar as nossas crianças.
Notaremos, no entanto, que
a ideia principal que nos guia é
criar um “espaço” em que juntos, pais e educadoras, possamos abrir caminhos para um
maior conhecimento do que
pode ser o desenvolvimento da
criança e a sua evolução duma
forma harmoniosa, procurando
que elas vão adquirindo:
– Independência
– Autonomia
– Segurança
– Aquisição de Hábitos
– Boa sociabilização
Isto tudo, dentro de um sentido de justiça doseado de afectividade e autoridade, aprendendo assim, a viver com os outros

em liberdade e a crescerem felizes. A esse propósito, ocorreme citar aqui uma frase duma
célebre educadora que compara os primeiros anos do crescimento das crianças ao desabrochar das plantas.

Dizia ela, no final de um
ano num Infantário: “A semente germinou, as dificuldades
foram sendo ajudadas a ultrapassar, foram-se corrigindo as
assimetrias, a planta foi-se
endireitando voltada para o

sol, num hino à esperança e à
vida...”
E é nesse sentido que começamos por transcrever algumas fases do desenvolvimento
das crianças desde os primeiros meses até atingirem a idade
do Jardim de Infância, já que,
assim, todas as jovens mães
poderão com mais facilidade, e
mais atentamente, perceber
porque os seus bebés fazem determinadas “habilidades” que
tanto as enternecem.
Até aos seis meses, por
exemplo, os bebés, tal como os
adultos, têm actividades muito
próprias, conforme as que seguidamente indicamos.
• Pestanejo como uma defesa
• De barriga para cima, mexo
activamente
as pernas
• De barriga para baixo,

Mariazinha A.C.B. Macedo *

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apoio-me nos cotovelos
Sigo os objectos com os
olhos
Pego-os levando à boca
Volto-me para quem fala
comigo
Distingo as pessoas pelo
rosto e voz, e sorrio
Dou gritos de alegria e
zanga
Esqueço os objectos que
caem
Seguro um objecto
Passo-o para a outra mão
Sento-me apoiado e ponho
as mãos no chão
Palro com sons da laringe
Faço por me sentar quando
me puxam com as mãos

Nos próximos números indicaremos outras que, habitualmente, se lhes seguem.
____
* Educadora de Infância

Cáritas Paroquial de Coruche – Actividade APOIAR
Pediu-nos a Cáritas Paroquial de Coruche, na pessoa da
Dr.ª Isabel Miranda a divulgação da acção “Apoiar”, integrada
no projecto “Educar para o Futuro”. O Jornal de Coruche, naturalmente que acede a este pedido, porque é na nossa opinião
de utilidade pública e tem nos
seus fins o bem da comunidade.
Esta responsável na carta
que nos enviou, explica que a
acção “Apoiar”, “consiste na
criação de um gabinete de aconselhamento parental e na elaboração de panfletos informativos com o intuito de dotar os
pais de competências facilitadoras do processo educativo e preventivas de situações de risco”.
Mais refere que “atendendo
a que o Jornal de Coruche já

teve um papel importante na
publicitação do nosso projecto
e é por excelência o meio de
comunicação social escrito de
Coruche, vimos pedir a vossa
colaboração na concretização
do objectivo acima referido”.
Desta forma, iremos publicar mensalmente os conteúdos que nos foram entregues,
fazendo chegar esta informação formativa tão importante
ao maior número de pessoas.
Começamos pela explicitação
do projecto “Educar para o
Futuro”.
Quem Promove?
O Projecto “Educar para o
Futuro” surgiu da vontade da
Cáritas Paroquial de Coruche
de dar seguimento à sua missão de intervir junto de crian-

Restaurante

GIRASSOL
Gerência de: Maria Antónia Neves

Especialidade da Casa: GAMBAS GRELHADAS

Telef. 243 689 111
Estrada Municipal, 515 • 2100-651 Biscaínho

ças e jovens em risco, do Concelho de Coruche, e suas famílias. Foi com base neste objectivo e no de responder às 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.
No que consiste?
No desenvolvimento de diversas acções que pretendem ajudar as crianças e os jovens
directa ou indirectamente, a
adquirirem competências pessoais e sociais essenciais para
o seu desenvolvimento saudável presente e futuro. O projecto tem quatro áreas de acção;
Investigação, Prevenção/formação, Informação e Apoio psicológico.
A quem se destina?
Crianças e jovens dos 4 aos
18 anos que se encontrem 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.
Em que situações intervém?
Abandono e insucesso escolar, isolamento, maus tratos físicos, psicológicos e emocionais,
destruturação e desorganização
familiar, divórcio, conflitos,
problemas emocionais, depressão, ansiedade, inexistência ou
subdesenvolvimento de competências de vida (sociais e pessoais) adequadas, delinquência
Quem desenvolve o Projecto?
Uma equipa de Psicólogos
(4), Assistente Social (1) e Administrativo (1) 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 parcerias
existentes procuram detectar,
prevenir e intervir de uma
forma mais eficaz às diferentes
situações. Fazem parte desta
parceria: Centro Distrital da

Segurança Social de Santarém,
Centro de Saúde de Coruche,
Comissão para a Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo
de Coruche, Rádio Voz do Sorraia, Escola Secundária com
3.º ciclo EB de Coruche, Escola EB 2,3 Dr. Armando Lizardo
de Coruche, Câmara Municipal de Coruche, Rede Social de
Coruche, Junta de Freguesia de
Coruche, Santa Casa da Misericórdia de Coruche, BúziosAssociação de Nadadores Salvadores de Coruche, Centro de
Formação de Professores de
Coruche, Corpo de Bombeiros
Municipais de Coruche, Escola
Básica Integrada do Couço,
Rede Europeia Anti-PobrezaPortugal e Equipa Multidisciplinar RSI da Cáritas Paroquial
de Coruche.
Como Contactar?
A Equipa: Isabel Miranda (Psicóloga
Clínica e Coordenadora), Mauro
Pereira (Psicólogo Clínico e
Psicoterapeuta), Nuno Figueiredo
(Psicólogo Clínico), Gonçalo
Arromba (Estagiário de Psicologia
Clínica), na Cáritas Paroquial de
Coruche, Travessa do Forno 16-18.
2100-210 Coruche.
Tlfs. 243 679 387 e 934 010 534
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Lar do Monte da Barca em obras
– Câmara de Coruche financia 25%
A Câmara Municipal
de Coruche tendo em
conta o importante papel
social desempenhado pela
Santa Casa da Misericórdia de Coruche, celebrou com esta instituição
um protocolo, em que a
autarquia se compromete
em financiar 25% da obra
de remodelação, requalificação e ampliação do
Lar do Monte da Barca.
Para o Presidente do
Município é também dever do poder local reconhecer e apoiar aqueles
que localmente levam
por diante missões sociais de relevante interesse.
Dionísio Mendes refere
que “a Misericórdia de

Coruche é desde há muitos anos, todos os dias,
uma instituição fulcral
no apoio social às populações, nomeadamente
àqueles que são mais
desfavorecidos e com
especial atenção aos mais
idosos”, o autarca sublinha ainda que a Câmara

•

Julho de 2006

SUPLEMENTO ESPECIAL FESTAS 2006

Entrevista com Maria do Castelo
– responsável pelo cortejo

ao financiar esta obra,
está acima de tudo a pensar no bem-estar da sua
população mais idosa.
Recordo que o referido Lar, é desde há várias
décadas, o “porto seguro”
de muitos idosos do concelho de Coruche.

O Cortejo do dia do
Campino, no dia 17 de
Agosto, um dos momentos
altos da festa, irá este ano
divulgar "Coruche à Mesa",
a tradição gastronómica das
oito freguesias do concelho. A gastronomia do concelho em vários retratos,
numa homenagem a José
Labaredas, com quadros
ligados ao trabalho e com a
participação de diversos
figurantes.
Como habitualmente, o

Cortejo percorre as principais ruas da Vila e terá a
exemplo de edições anterio
res, a presença de cabrestos
e campinos.
A equipa, que recolheu
a informação sobre as
tradições, usos e costumes
é liderada pela arquitecta
Maria do Castelo.
Em declarações ao
Jornal de Coruche, adiantou que “o Cortejo tenta
respeitar ao máximo as tradições etnográficas, qua-

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)

GI-CMC

... mais de 600 mil euros
É quanto vão custar as
obras de melhoramento e
readaptação do Lar da
Santa Casa da Misericórdia, no Monte da Barca,
em Coruche.
Estas obras vão servir
para melhorar as acessibilidades e mobilidade
aos idosos e utentes,
através da colocação de
rampas, espaços de circulação como corredores, mais amplos, uma
nova cozinha e uma lavandaria. Estas intervenções

vão fazer cumprir as normas europeias para edifícios deste tipo.
A CMC, vai apoiar
estas obras, com cerca de
150 mil euros, que repre-

sentam um quarto do investimento total. Este
apoio justifica-se pela importância
deste
equipamento
em Coruche, e
caberá à Misericórdia, entregar
as facturas comprovativas
dos trabalhos, para receber o dinheiro da autarquia, ao abrigo do contrato programa assinado
entre as partes.

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

PCP de Coruche critica Câmara PS

• Florista privada

– na realização da 6ª Assembleia da
Organização Concelhia
No passado dia 15 de
Julho, a Comissão Concelhia de Coruche do
PCP, realizou a 6.ª Assembleia da Organização
Concelhia de Coruche do
PCP. A Assembleia discutiu a situação política
do concelho, e medidas
para o reforço da organização e da intervenção
do PCP.
Foi ainda eleita uma
nova Comissão Concelhia, constituída por 18
elementos, tendo a Assembleia aprovado as principais orientações para a
intervenção do PCP no
concelho e uma moção
em defesa da liberdade
de expressão.
Os comunistas apontaram ainda o dedo à ges-

dros ligados ao trabalho e
baseamos a edição deste
ano no tema, Coruche à
Mesa, de certa forma para
relembrar o José Labaredas. As freguesias irão
apresentar as tradições ligadas à mesa no campo, em
casa e em festa. Os quadros
que irão apresentar, sendo
Coruche um concelho rural, estarão ligados à agricultura, baseados sempre
nas tradições”, salientou.

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

Agência Funerária Jacinto, Lda.
tão autárquica do PS,
afirmando que não existe
interesse por parte dessa
gestão em reivindicar e
intervir no sentido de
resolver os problemas do
concelho.
O desemprego e a
precariedade, a desertificação, os ataques aos serviços públicos, funções
sociais do Estado e sector produtivo, o baixo
nível educacional e cul-

tural, o insuficiente aproveitamento dos recursos
produtivos, energéticos e
turísticos do concelho, a
estagnação no plano das
acessibilidades e as graves
lacunas nos transportes,
os apoios insuficientes às
colectividades, aos jovens,
aos reformados e ao desporto, são segundo os
comunistas os grandes
problemas que afectam o
concelho de Coruche.

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

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

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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Ambiente e Turismo, saem a ganhar
em Coruche Dionísio Mendes, explica como
9 milhões de euros podem fazer
a diferença.

Fernando António
Claro
EXTRACÇÃO DE AREIA
ALUGUER DE MÁQUINAS
CORUCHE • Tlm 939 267 713

Contribuinte 504 426 435
SEDE: Rua da Erra - Baleias
2100-139 CORUCHE
Telef.: 243 619 210 Tm.: 914 074 917

FILIAL – F:
Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE
Telef.: 243 618 766 Tm.: 914 515 426

Ao se investir 9 milhões de
euros em saneamento, arranjos
de margens ribeirinhas, diques,
está-se a contribuir para a resolução de problemas ambientais
e prevenir as cheias na vila de
Coruche. O presidente da Câmara de Coruche, explicou na
apresentação do projecto, no
início do mês de Julho, como
isso vai ser possível.
Em relação às cheias, frequentes na época das chuvas,
pelo facto do centro da vila estar

numa cota de cheia abaixo do
nível do Rio Sorraia, ficará
resolvida com a construção e
reforço de diques de protecção.
Para este fim, a CMC, a Comunidade Urbana da Lezíria
do Tejo (CULT), a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo (CCDRLVT) e a
empresa Águas do Ribatejo, fixaram protocolos e parcerias para
levar a cabo este grande investimento público em Coruche
Com estas obras, os esgotos
urbanos de cerca de 11 mil pessoas, de Coruche e arredores, vão
ser canalizados para a estação
elevatória que os enviará a uma

Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR), que ficará
localizada a seguir à estação da
CP de Coruche, na Almoínha.
Desta forma, a maioria da
poluição do Rio Sorraia, vai ser
eliminada e tratada, permitindo
usar o rio para várias actividades com grande qualidade e
segurança ambiental, sendo a
margem direita requalificada
em cerca de 3 Kms.
Com estas obras concretizadas, Coruche será com certeza um destino turístico apetecível, com um significativo
aumento da qualidade de vida,
para todos.

Zona Agrária de Coruche,
também vai fechar
Informações da Direcção
Regional de Agricultura apontam para o encerramento da delegação da Zona Agrária do Vale
do Tejo, Sorraia e Charneca em
Coruche, e os seus técnicos
deverão ser deslocados para
Santarém.

Alpiarça e Chamusca,
já fecharam e a seguir deve
seguir-se Almeirim e Coruche. Com a cabeça no
cepo, estão também Salvaterra de Magos, Benavente
e Sardoal, que ainda esperam a decisão do carrasco.

Contrato de seguros para a CMC
– aprovado pela Assembleia municipal
A Assembleia Municipal de
Coruche aprovou, por unanimidade, a assinatura de um contrato a assinar pela CMC, para
a subscrição de serviços de
seguros, através do concurso pú-

PASTELARIA
BREKA

blico internacional que a Comunidade Urbana da Lezíria
do Tejo (CULT) lançou.
Venceu o concurso, a seguradora Fidelidade Mundial,
que vai permitir poupar dinheiro

à CMC, durante o ano de 2007,
fruto da “negociação em economia de escala para os 11
municípios da CULT”, adiantou, Dionísio Mendes.

Águas do Ribatejo
Praça da Liberdade, nº 35
2100-131 Coruche

MENUS PRÁ C T IC O S

Tlm 932 853 466

PRAÇA DA LIBERDADE Nº 26

Pu

Assinatura ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58
96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58

– concurso válido
Os presidentes de Câmara
da Lezíria do Tejo, reuniram
em Coruche e decidiram escolher o consórcio Aqualia/Grupo Lena como parceiro, para

os próximos 40 anos, da empresa intermunicipal que vai
gerir o saneamento básico e o
abastecimento de água, nos
nove municípios aderentes.

Bolsas de Estudo – 2006/07
Os interessados deverão
efectuar a sua candidatura até
ao dia 4 de Agosto de 2006.
A Câmara Municipal de
Coruche vai atribuir 12 Bolsas
de Estudo no valor de 190,00
Euros (cento e noventa euros)
por mês, durante 10 meses a
alunos com aproveitamento

escolar que pretendam iniciar
ou prosseguir estudos no ensino superior, visando reduzir os
efeitos das desigualdades sociais que impedem os alunos
com dificuldades económicas
de terem acesso ao ensino
superior.
Os candidatos devem diri-

gir-se ao Serviço de Acção Social da Câmara Municipal de
Coruche – Rua de S. Francisco, n.º 8 A, a partir do dia 6 de
Julho, onde lhes será fornecida
uma Ficha de Candidatura que
deverá ser devolvida, devidamente preenchida até ao dia 4
de Agosto.
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Em Coruche

Reunião de Ex-Combatentes do Ultramar
Os antigos militares que
constituíram o Batalhão de
Artilharia nº 400 (BART 400)
que cumpriu a sua comissão de
serviço em Angola – entre o
final de 1962 e o inicio de 1965
– realizaram em Coruche, no
passado dia 1de Julho, a sua
reunião anual.
Este Batalhão, conhecido
como dos “Gatos”, devido ao
seu emblema, era constituído
por três companhias operacionais com os nºs 391, 392 e 393
(que escolheram como cores de
referência o verde, o vermelho
e o azul) e uma companhia de comando e serviços (C.C.S.), num
total de cerca de 600 Homens.
Foi colocado e aí permaneceu durante todo o período
da comissão, num importante
sector sob o ponto de vista militar, o do Ambriz, mas estendeu
a sua actividade a diversas
localidades por onde distribuiu
as suas sub-unidades, como
Tomboco, Quibala, Bessa Monteiro, Mata Sanga e Lufico.
Aliás, foi praticamente na
zona do Ambriz, onde ficou
colocada a maior parte do B.
Art. 400 que, em Março de
1961, se verificaram inúmeros
e gravíssimos actos de violência, com a morte cruel de muitas centenas de portugueses
que ali trabalhavam e residiam.
Sem distinção de cores da
pele, foram então, aí chacinados e trucidados, crianças, mulheres e homens, de todas as
idades, o que, coincidindo com
idênticas acções noutras zonas,
deu origem a que se iniciasse a
denominada “Guerra de Angola”,
que durou entre 1961 e 1974.

O B. Art. 400 foi constituído
em Lisboa, no antigamente
denominado RAL1-Regimento
de Artilharia Ligeira n.º 1, hoje
mais conhecida pelo nome de
RALIS e, depois de alguns
meses de preparação em diversos locais de Portugal, seguiu
para Angola no navio “Uíge”
que, após a sua chegada a
Ambriz e localidades circundantes, iniciou uma intensa
actividade operacional, ao mesmo tempo que desenvolvia as
suas relações com as populações locais.
Estes, passavam por enormes dificuldades para sobreviverem e, com o intuito de melhorar as suas condições de
vida, o B. Art. 400 empenhou-se
no desenvolvimento das estru-

turas das aldeias onde viviam
as populações, o que conseguiu
levar por diante, com todo o
empenho, deixando para o
Batalhão que o substituiu, em
1965, não só uma zona militarmente controlada, como um conjunto de localidades em que as
condições de vida haviam melhorado de forma significativa.
Do B. Art. 400 fizeram parte
três militares oriundos do Concelho de Coruche. Das pessoas
que hoje vivem em Coruche, a
grande maioria conhece bem o,
então, 1º Cabo Joaquim António
Marques, ao qual se deve, em
grande parte, esta recente reunião
do B. Art. 400 em Coruche.
Se hoje bem conhecemos as
suas invulgares qualidades pessoais e profissionais, elas já

eram bem patentes durante o
seu tempo de serviço em Angola, há quarenta anos, onde os
seus conhecimentos e experiência como mecânico foram
tão importantes que o levaram

a receber três louvores, que
põem em relevo exactamente
as suas invulgares qualidades
como mecânico, como militar e
como homem, sempre disponível para ajudar quem dele necessitasse.
A reunião do B. Art. 400,
iniciou-se com uma Missa na
Ermida da Nossa Senhora do
Castelo, completamente cheia
por antigos militares que o que
o integravam, por muitos dos
seus familiares e convidados.
No decurso da Celebração
Eucarística, foram lidos pelo
Senhor Padre, antigo Capelão
do Batalhão, os nomes dos que
faleceram durante os 26 meses
de comissão. De seguida, um
almoço de confraternização na
Estalagem da Quinta da Várzea
do Sorraia.
Aí, ficou bem demonstrada
a enorme amizade que ligou os
homens que integraram este
Batalhão os quais, no tempo da
sua juventude de pouco mais
de vinte anos de idade, deram
grande prova do seu patriotismo e muito se sacrificaram na
defesa dos interesses de Portugal.
Coruche sente-se honrada
com a presença dos elementos
que integraram o B. Art. 400 e
dos seus familiares.
Desejamos-lhe as maiores
felicidades futuras e fazemos
votos para que outros Batalhões, Companhias ou Pelotões
se reúnam, também em Coruche, que os saberá receber com
satisfação e com o maior respeito pelo muito que se sacrificaram por Portugal.
____
José Manuel Potier

Instalações de Telecomunicações
Electrificação e Canalização, Lda.

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores
•
Software
Apartado 78
2104-909 Coruche
Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa
(frente ao centro de saúde)
Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt

•
•
•
•
•
•
•

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

Borda d’Água & Neves
Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

• Electrificações • Canalização • Telecomunicações • Projectos I.T.E.D. •
Electrobombas • Electrodomésticos • Aquecimento Central • Regas

Telms: 919 397 979 - 916 060 834 •

Fax 243 724 123

Rua dos Olheiros s/n – Frazão – 2100-626 Erra - Coruche

• Cabeleireiro

• P erfumaria

• Bijuteria

• Estética

Helena & El vir a
Cabeleireiros
Rua da Erra, n.º 4
Edifício Baleia Azul, Lj. 23
2100-057 Coruche

Tel. 243 675 315

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MÃNSOS
2100-037 CORUCHE

Telef.: 243 619 451
Tm.: 933 89 32 74
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o seu banco em Coruche
telefs. 243 617 502 - 243 617 544 - 243 617 592
fax 243 617 196

DELEGAÇÃO
NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369
fax 243 689 380
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11.º Convívio de reformados na Fajarda
A Junta de freguesia da Fajarda vai organizar no próximo
dia 16 de Setembro o seu já habitual convívio de reformados.
Indo já na sua 11ª edição e
cada vez com mais participantes, espera o seu presidente este
ano superar todas as expectativas de inscrições. Se é reformado, por invalidez ou velhice,
basta dirigir-se à sede da junta
e fazer a sua inscrição até ao dia
8 do próximo mês de Setembro.
Sendo que o programa para
este dia se quer de confraternização entre todos os participantes, o executivo elaborou
um recheado programa de ani-

FERREIRAUTO
Comércio de Automóveis Novos e Usados
Manuel José Ferreira
Dep. Vendas
Stand
Rua dos Bombeiros Municipais, 28
2100 Coruche

mação. Pelas 13 horas, no armazém da Junta será servido o
almoço convívio, sendo o mesmo acompanhado por música
de acordeão. Às 15 horas, o rancho da freguesia (rancho Folcló-

rico da Fajarda) interpretará
alguns números do seu vasto
repertório. Por volta das 18,30
horas será servido um lanche.
____

Residência
Av. Senhora do Castelo, 26
2100 Coruche

Tel./Fax 243 675 505
Tlms: 917 642 308 • 914 905 922

– em Honra de N.ª S.ª da Conceição
DO SANTANA. Pela madrugada haverá vacada e uma sardinhada.
No dia 5, pelas 17.30 horas
terá lugar uma demonstração
de saltos de páraquedas. Pelas
20 horas vacada e às 22 horas
baile com RELÍQUIA MUSICAL. Pelas 23 terá lugar o espectáculo musical com NIKITA e
MAGUI.
No dia 6, domingo, terá lugar pelas 20 horas um espectáculo de acordeão com JOÃO

Parque Exposição
Rua Salvaterra de Magos (junto ao rio)

FB

Freguesia da Branca em Festa
A Freguesia da Branca vai
estar em festa nos próximos
dias 4, 5 e 6 de Agosto. A organização das festas é da responsabilidade do Rancho Folclórico Cultural e Recreativo da
Branca. Na sexta feita dia 4
terão inicio as festas, pelas 18
horas com uma salva de morteiros. Pelas 20 horas a abertura da quermesse e duas horas
mais tarde, baile com NIGHT
STAR. Pelas 23 horas será a
vez da actuação de EDUAR-

Julho de 2006

www.ribatejoinfo.net/ferreirauto
BARRADAS. Uma hora mais
tarde inicia-se o festival de folclore com os Ranchos Folclóricos, Cultural e Recreativo
da Branca, 1.º de Julho de
Alcoitão e o os Arrozeiros do
Sorraia de Santa Justa.
A seguir o baile com CÁTIA e FILIPE. O encerramento das Festas dá-se por volta da
meia-noite com um espectáculo de fogo de artifício.
____

ELECTRO CATITA
Joaquim Miguel F. Catita

Ar Condicionado • Máq. Registadoras e Acessórios
Electrodomésticos • Antenas Parabólicas e Terrestres
Assistência Técnica

Telef. 243 675 502 – Tlm. 914 364 398
Rua Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche

FB

GNR de Coruche em
operação Distrital
A GNR de Coruche, participou numa operação conjunta
com a Direcção de Finanças de
Santarém e a GNR de Santarém,
para a captura de imigrantes ile-

gais suspeitos de crimes violentos e roubos. Esta operação
levou à prisão de 3 homens e à
expulsão do território nacional
de outros.

Informações da Paróquia de Coruche • Mês de Julho
Baptismos

Casamentos

Falecimentos

Igreja de São João Baptista
Dia 1 - José Maria Palma
Marques
Dia 8 - Carolina Sofia Oliveira
Carvalho
Dia 15 - Maria Pais Ferreira
Forte Vaz
Igreja do Castelo
Dia 8 - Bernardo António
Travassos Costa
Dia 15 - Carolina Maria da Silva
Gonçalves
Igreja da Erra
Dia 8 - Gonçalo Miguel Carvalho
Bernardino Brotas
Igreja da Lamarosa
Dia 8 - Paulo Alexandre Dias
Pereira
Na Igreja da Fajarda
Dia 30 - Leonor Maria Serrador
Monteiro

Igreja de São João Baptista
Dia 1 - Angelo Manuel Prates
Gonçalves com Liliana
Raquel Moreira da
Cunha
Dia 8 - Raul Nunes Pereira
Carvalho com Sónia
Sofia Coelho de Oliveira
Dia 15 - Luís Alfredo Monteiro
da Fonseca com Márcia
Sofia Jacob Branco
Na Igreja do Castelo
Dia 8 - Rui Manuel Silva Russo
com Catarina de Jesus
Conceição Cabaço
Dia 22 - Mário Rui Lopes Dimas
com Mónica Isabel
Florindo Santos Faria
Dia 29 - Miguel Querido Lavado
Matias com Lúcia Maria
Teixeira do Vale

Dia 2 - Mariana Maria Ferreira,
com 78 anos
Dia 2 - António Cordeiro, com
77 anos
Dia 4 - Maria Rosa Azevedo da
Silva, com 88 anos
Dia 5 - Maria Fernanda Pais de
Faria do Amaral Cabral
Raposo do Amaral, com
85 anos
Dia 12 - António Maria Pais
Espada, com 47 anos
Dia 17 - Pedro Pinto, com 86
anos
Dia 18 - João Luís Rodrigues,
com 78 anos
Dia 19 - Ana Rosa Cordeiro, com
80 anos
Dia 21 - Maria Leonor, com 88
anos
Dia 25 - Custódio Manuel, com
89 anos
Dia 27 - Custódia Ferreira, com
91 anos

Café Bexiga
De: JOAQUIM JOSÉ BEXIGA

caracóis • mariscos • boas bifanas
Telef. 243 650 279
Rua do Comércio, 45 • 2100-330 Couço
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Hino do Batalhão
de Caçadores
de Artilharia n.º 400
Coro
Cá vai o quatrocentos
Cá vamos a marchar
Cá vai o quatrocentos
Sempre pronto p'ra lutar

IV
Na Sanga já penetramos
Abrindo caminho P'los matos
Nossas vidas arriscamos
Impondo os nossos “Gatos”
Coro

I
Começamos em Tombôco
A nossa nobre missão
Depois a pouco e pouco
Demos nome ao Batalhão

Cá vai o quatrocentos
Cá vamos a marchar
Cá vai o quatrocentos
Sempre pronto p'ra lutar

II
Nós somos do quatrocentos
E também de Artilharia
P'la Pátria tudo daremos
E sempre com galhardia

V
Eu adoro a minha Pátria
Não como coisa mesquinha
Eu adoro a minha Pátria
Porque é minha, muito minha

Coro
Cá vai o quatrocentos
Cá vamos a marchar
Cá vai o quatrocentos
Sempre pronto p'ra lutar
III
Andamos sempre animados
Dum forte e grande ideal
Sabemos que fomos chamados
Em defesa de Portugal

VI
Sinto orgulho do quatrocentos
Por ser o meu Batalhão
Quando o vejo nos momentos
A marchar com o seu Guião
Coro
Viva o Nosso Batalhão
Viva o Nosso Batalhão

Esta foto foi tirada no tempo a sério e a doer onde a Bandeira
de Portugal não estava lá para apoiar as Selecções Nacionais de
qualquer Actividade Desportiva.
Estava nas mãos de quem realmente a defendia e honrava e
que por ela se sacrificava e até morria em defesa dos interesses
da Pátria.
José M. Potier
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Uma Faena no Atlântico
Na minha qualidade de
responsável pelas Actividades
Taurinas da Comissão de
Festas em honra da N.ª Sr.ª do
Castelo tive o prazer de me
deslocar à Ilha Terceira nos
Açores. Integrei a comitiva do
Grupo de Forcados Amadores
de Coruche que demandava
para aquelas paragens com o
propósito de pegar a nocturna
corrida – denominada “Corrida
Flash”, com concurso de pegas
– em compita com os Amadores
da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os Amadores do Aposento da Chamusca, aliás nossos
companheiros de viagem.
A finalidade da minha ida
não era, de certo, participar na
corrida, o que acabou por
acontecer, mas sim, a de acertar todos os detalhes da deslocação que irão fazer à nossa
terra os Ganadeiros Irmãos
Toste, os seus Pastores e alguns Capinhas com créditos
firmados nas touradas terceirenses para realizar duas
dessas touradas, e, que este ano
resolvemos trazer às nossas
Festas para desfrute de todos
os coruchenses.
Terminada a corrida, que por
sinal nos correu muito bem,
pois viemos a conquistar um
dos prémios em disputa, o Prémio para a Melhor Pega, ganho
através dum pegão enorme do
forcado Rui Godinho, o popular “Peitaça”, logo combinamos a jornada do dia seguinte
com o ganadeiro Adelmiro
Toste, nosso anfitrião nesta
estada e com o Capinha de
maior renome em toda a ilha, o
espectacular Magalhães, verdadeiro cartão de visita em toda a
ilha e um cicerone que dificilmente poderemos tornar a encontrar.
Manhã cedo, no dia seguinte, ainda um pouco sob a
influência etílica dos festejos
em sequência do prémio conquistado, rumamos ao interior
da ilha, a caminho da Serra do
Cabrito. Esta serra é um autêntico “viveiro” das Ganadarias
açoreanas, e, não fossem algumas partidas de São Pedro, aí
sim, tinha sido uma jornada
completamente conseguida,
pois conhecidas as frequentes

alterações
climáticas que
se registam por
aquelas paragens, fomos
recebidos com
um denso nevoeiro de “cortar à faca”,
que nos impediu de visitar alguns curPaulo Tomaz, com António Jorge e Alfredo Tomaz à sua direita.
ros de toiros
que já estavam apartados para quer espectador mais incauto.
Já a tarde corria alta quando
as touradas a realizar um pouco
descemos da serra em direcção
por toda a ilha.
Porém, ainda assim, tive- à bonita cidade da Praia da
mos a sorte de iniciar o dia Vitória, onde viria a correr o
assistindo à apartação e enjau- último espectáculo do dia, uma
lamento de quatro toiros que das concorridas Touradas à
seguiram pela noite para as Corda. Mal chegados à rua onfamosas touradas do Porto Ju- de iria decorrer o espectáculo
deu, talvez das mais carismáti- já corria a informação: “está cá
cas da Terceira. Esse carisma o 64...”. É assim naquela terra.
deve-se precisamente à sua São os toiros os reis da festa e
realização ser efectuada dentro os mais famosos pela sua ferodo porto piscatório e por darem cidade são reverenciaods num
sempre direito a “banho”, quer misto de temor e admiração e
dos Capinhas, quer dos toiros. até têm direito a contrato à
É um momento de festa como parte, qual artista principal do
espectáculo.
ainda não tinha assistido.
Estala o foguete, solto o toiO Ganadeiro abre os portões da sua quinta para que ro e é ver toda a animação que
todos possam assistir à função se desenrola, quer nas varane ainda disponibiliza algumas das e palanques, quer no interibezerras bravas para que, no or das casas, onde de farta mefim do enjaulamento dos toi- sa posta se oferece tanto aos
ros, os populares se possam di- vizinhos e família como aos
vertir um pouco, enquanto que forasteiros – neste caso, nós –
no exterior do Tentadero se numa manifestação de hospirepartem farnéis e bebidas ao talidade que hoje em dia já não
é muito usual encontrar. A tal
som de um pasodoble.
Seguimos para a proprie- ponto que, por altura da lide do
dade do nosso anfitrião, onde terceiro touro, o nosso grupo
nos esperava um churrasco encontrava-se disperso por
típico, muita bebida e uma todas as ruas, cada qual em sua
apartação de novilhas bravas tertúlia e cada um mais rececom a colaboração dos pas- bido que os restantes. Resta
tores que virão correr os toiros referir que o 64 voltou a fazer
a Coruche. Não tivemos aí a das suas, vindo a derrubar a
colaboração do tempo e fomos protecção da varanda onde nos
surpreendidos por uma forte encontrávamos a assistir à lide.
Uma palavra final também
borrasca quando nos preparávamos para “brincar” com uma para a “malta” do grupo do
das novilhas. Ficou-nos a con- Aposento da Chamusca que,
solação do espectáculo propor- tendo voo marcado para a hora
cionado pelos pastores e pelas final da tourada, tiveram dire“Vacas dos Chocalhos”, legiti- ito a um transporte colectivo
mas concorrentes dos nossos especial tipo “caixa aberta”
jogos de cabrestos. Estas tam- com escola e batedor da polícia
bém são cruzadas de raça brava a abrir caminho até ao aeropore, em qualquer descuido, se apres- to, e, que foram companheiros
tam para colorir a Faena, inves- excepcionais nesta Faena.
Ficámos deveras impretindo prontamente contra qualsionados com toda a recepção
de que fomos alvo. Como tal,
sentimo-nos no dever de receber os nossos amigos açorianos
com toda a hospitalidade que
lhes é devida e proporcionarTel. 243 618 422
mos-lhes o desfrute das nossas
Fax 243 618 424
festas com toda a galhardia
ribatejana.

Tlms 962 737 289
969 087 759

Zona Industrial Monte da Barca,
Lote 27 • 2100-051 Coruche

____
Paulo Tomaz
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ENTREVISTA

O Governador Civil do Distrito de Santarém

Paulo Fonseca
(continuação do número anterior)

Jornal de Coruche – Durante este seu primeiro ano
como Governador Civil, percorreu o Distrito e manteve
contactos com as Autarquias e
Instituições de Solidariedade
Social. Realizou o mês da solidariedade, que problemas
detectou no terreno?
GC – Existe felizmente, um
vasto conjunto de instituições,
que desenvolvem um bom trabalho nas diversas frentes da
solidariedade. Naturalmente,
existem lacunas, porque a solidariedade é um conceito muito
vasto e muito complexo. Toca
problemas da 3ª e 4ª idade,
problemas da infância, problemas da deficiência, pobreza e
um sem número de situações
que podemos e devemos incluir neste conceito mais vasto
e complexo que é o conceito de
solidariedade.

em entrevista após um ano em funções
Há um conjunto de sectores
dentro da solidariedade, que
são problemas novos, referi a
3ª e 4ª idade, porque há um
número de idosos a necessitar
de cuidados diferentes. Há uns
anos, o País despertou para a
necessidade de criar em cada
um dos concelhos os Centros
de Recuperação Infantil, que
pudessem acolher crianças portadoras de deficiência e aproximá-las da dignidade humana
que é exigível num País moderno e civilizado.
Precisamos de estar todos,
sensíveis para os problemas da
solidariedade. Em todos os
concelhos do distrito existem
necessidades de investimento
na área da solidariedade. Por
isso, desenvolvemos um novo
conceito, que passa pela apresentação de candidaturas pelas
instituições, para que possam
ser apoiadas na sua concretiza-

ção ao nível de novas obras e
equipamentos. Há relativamente pouco tempo, terminou
a primeira fase do programa
PARES, em que as instituições
apresentam a sua candidatura e
existe um parecer positivo da
rede social municipal.
Queremos um País que
possa ser planeado e que tenha
capacidade de resposta em
cada um dos locais, em cada
um dos concelhos, para as
necessidades sempre ao abrigo
do cumprimento da nova visão
da solidariedade.
JC – No concelho de
Coruche existem Instituições
de Solidariedade. Qual a sua
opinião em relação ao papel
activo das instituições junto
dos mais necessitados?
GC – O CRIC e a Santa
Casa da Misericórdia de Coruche são instituições que visitei e que são bons exemplos, de

uma ambição que é necessário
trazer para cada um dos locais.
O CRIC funciona em instalações que não são as ideais,
estão longe de o ser, e notei
que os dirigentes têm a ambição de transferirem o seu trabalho para um espaço que seja
mais compatível, face ao trabalho em prol da solidariedade.
A Santa Casa da Misericórdia de Coruche, vai pelo mesmo caminho, no sentido de
desenvolver mais projectos e ir
mais longe. Posso dizer, que
fiquei satisfeito com o que vi e
fiquei absolutamente descansado, quanto à integração dos organismos sociais do concelho
de Coruche e à motivação que
a Câmara Municipal demonstrou no acompanhamento dos
processos.
Nos próximos anos, teremos boas notícias, até porque
existem candidaturas apresen-

tadas e aprovadas e com obras
a serem concretizadas. O mais
importante, foi verificar a forma como os idosos e cidadãos
portadores de deficiência são
acarinhados. Neste momento,
estamos a fazer o diagnóstico
da deficiência no distrito de
Santarém, o que demora um
ano a desenvolver. Com estes
dados, ficamos a saber quais
são as prioridades de investimento ao nível dos espaços
físicos e da estratégia do acompanhamento técnico.
JC – Na área da segurança
no distrito, os números de
2005, revelaram que foram
praticados 37 crimes por dia.
Considera uma situação preocupante?
GC – Só que houvesse um
crime era preocupante! Todavia o distrito de Santarém é dos
distritos onde há menos crimes
no País e o número de crimes

O Jornal de Coruche

tem vindo a baixar nos últimos
anos. As forças policiais estão
empenhadas em desenvolver a
sua missão, mas é preciso que
os cidadãos assumam que cada
um de nós é também um agente
de segurança.
Li há pouco tempo um parecer técnico, relacionado com a
violência doméstica, em que
apenas 1% dos casos era conhecido, o que significa que os
cidadãos não assumem a sua
cidadania. É necessária coragem por parte dos cidadãos,
para revelar casos de violência
doméstica, e este casamento
entre forças policiais e cidadãos deve ser cada vez mais
desenvolvido.
Não podemos dramatizar a
situação, face aos números de
2005 no distrito. Talvez por
factores de diversa ordem que
o País atravessa, que têm levado à manutenção dos números
da criminalidade, ou seja que
não haja uma redução tão drástica e tão acentuada como desejaríamos. Mas, o caminho faz-se caminhando e não podemos
dramatizar a situação, sendo
necessário que cada um de nós
assuma a sua condição de cidadão na interligação com as forças policiais.
JC – A construção de três
hospitais a norte do distrito e a
inexistência de hospitais a sul
do distrito estão a dividir a
opinião política. Qual é a sua
opinião?
GC – Temos um problema
grave, que foi a construção de
três hospitais numa área absolutamente pequena. Recordo-me de ter falado numa campanha eleitoral, onde fui questio-

nado sobre a construção de um
hospital a sul e onde disse que
não, porque iria gerar o mesmo
problema que hoje já se vê no
norte do distrito. E esta antecipação de visão que na altura
tive e que poderia ter dito o
contrário, porque estava numa
campanha eleitoral, faz com
que hoje tenhamos um problema grave.
Não temos técnicos de
saúde suficientes para termos
todas as valências nos três hospitais do norte do distrito, e
nem temos utentes para os hospitais. Em cada serviço de urgência, existe uma média mínima de intervenção, e nestes
três hospitais com as equipas
necessárias para o turno das 24
horas, que são quatro turnos,
existem apenas sessenta a setenta pessoas, e a média de intervenção cirúrgica nos três hospitais do Médio Tejo é de 1,2
por dia.
Significa que todos nós pagamos a sessenta ou setenta pessoas para fazer 1,2 intervenções
cirúrgicas por dia, isto não pode
ser e não há País que aguente,
nem orçamento geral do Estado disponível para esta situação. Nós andamos, numa de
absoluto ilusionismo que precisamos de corrigir urgentemente em nome da viabilidade
da saúde e em nome da viabilidade do próprio País.
JC – Na área da rede
viária nacional, no distrito,
acha que o norte tem melhores acessibilidades em relação
ao sul do distrito de Santarém?
GC – Não comungo da
ideia de separação entre o norte
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e o sul do distrito, acho que tem
sido um dos grandes problemas
da falta de afirmação desta
região. Há problemas ao nível
da rede viária e em todos os
sectores, quer no sul e no norte
do distrito. Temos que saber
que em cada uma das regiões
há aspectos positivos e negativos.
Olho para o distrito como
um todo, aliás, nos novos conceitos em termos de organização territorial o distrito já é
uma região que ficará incluída
na vasta região de Lisboa e
Vale do Tejo, e existe um conjunto de estradas no sul do distrito que precisam de intervenção urgente.
Está definida e libertada a
verba necessária para que isso
seja concretizado, há um outro
conjunto de vias rápidas que
vêm no seguimento do Plano
Rodoviário Nacional, e que
beneficiam e passam pelo concelho de Coruche.
Falo do IC 10 e IC 13, que
estão em fase de estudo prévio,
em fase diferente da sua evolução enquanto obra, e o caminho
faz-se caminhando. No distrito
de Santarém, em relação às vias
rápidas, há quatro grandes intervenções que é urgente fazer.
O IC 13, IC 10, IC 3 e IC 9.
Em relação à reparação de
pontes no distrito, temos a
Ponte D. Luís (Santarém – Almeirim) e a Ponte de Constância para a Barquinha, que necessitam de intervenção. Ao nível
do piso, o concelho de Coruche
merece ter melhores estradas e
as obras estão já calendarizadas.
_____
Entrevista de João Carlos Louro

Festival RibaRock
A Câmara Municipal de Coruche promove o FESTIVAL RIBAROCK – IV
CONCURSO DE MÚSICA MODERNA PORTUGUESA.
A iniciativa volta este ano a coincidir
com a Semana da Juventude, que acontece de 14 a 17 de Setembro, no Parque
do Sorraia, em Coruche, que será o
cenário da maior parte das actividades,
com Workshops, Conferências, Desportos Radicais, Curtas-metragens, Hip-hop,
Grafittis, Breakdance e muitas outras iniciativas.
A organização recebe até dia 1 de
Setembro, as maquetas dos projectos
interessados em participar no Festival, o
concurso é aberto a todos o grupos nacionais que não tenham qualquer trabalho
editado comercialmente.
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A Hidra

É uma figura mitológica
com corpo de serpente e várias
cabeças. Mas o que é que uma
figura mitológica tem a ver
com os primórdios do nosso
Século XXI?
É que também a nossa vida
quotidiana parece ter, pelo menos, duas cabeças, uma vez
que o que se diz não se faz ou
se é executado prima pela lentidão e pelo desinteresse.
Vem isto tudo a propósito
de algumas medidas positivas
que o Governo quer implementar e que vinham na verdade agilizar o nosso dia a dia,
evitando várias situações anacrónicas e ultrapassadas, tais
como ter que tirar certidões
para assuntos do próprio Estado, quando basta um simples
cruzar de dados. Ser ainda
impossível obter o tal cartão
que para além de bilhete de
identidade tem outras funções.
O rol seria infelizmente
bem extenso, mas como não
quero ser enfadonho, direi que
há um desfasamento total entre
as palavras bonitas, a documentação primorosamente elaborada, as boas intenções e a realidade prática.

Depois de com grande solenidade se ter implementado o
Plano Simplex, somos confrontados com uma prática totalmente virada para o passado. E
é assim que alegremente continuamos na cauda da Europa
em muitos dos itens que se analisem entre Portugal e a União
Europeia.
Salvo algumas excepções e
o Futebol com o seu brilhante
4.º lugar no Mundial é uma
delas, também outras existem
que não nos envergonham.
No panorama da prestação
de serviços ao cidadão, em termos de eficácia e em termos de
desburocratização é que por
vezes tudo se complica.
Por mais leis que se façam,
por mais reuniões que se tenham, com sindicatos e não só,
no tempo que vai correndo, é
quase impossível alterar as
coisas. E porquê tal afirmação?
Porque no meu ponto de
vista o problema não é só de
ordem material, mas também
de ordem psíco-filosófica.
Todas as alterações necessárias mexem com a filosofia
de vida de muitos e muitos
milhares de pessoas e porque
as mentalidades só mudam se
as pessoas quiserem, o que exige de cada uma grande trabalho psíquico que nem todos
conseguem ter, pelo que implementar inovações levará alguns
anos.
____
José Manuel Caeiro

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

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

Contabilidade e Gestão
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Convívio autárquico do PS

Julho de 2006

Poesia
BRINCANDO COM
AS PALAVRAS

O Partido Socialista de Coruche, realizou no passado dia
1 de Julho, um convívio autárquico de balanço da acção
desenvolvida durante o primeiro mandato socialista no concelho e de definição das linhas
orientadoras do município para
os próximos anos.
A iniciativa decorreu na
margem esquerda do rio Sorraia e contou com a presença
do presidente da Federação
Distrital de Santarém do PS,
António Rodrigues, actual presidente da Autarquia de Torres
Novas.
O líder do PS de Coruche,

Joaquim Banha, adiantou que
“o PS decidiu apresentar contas no concelho, em relação à
actividade da Câmara, e como
adiantamos no documento:
Informar – Esclarecer – Prestar Contas de 2005 a 2009.
Basta os Coruchenses estarem
atentos, em relação às obras
que estão a decorrer em todo o
concelho e compararem com
os mandatos da CDU que
colocaram o concelho no
marasmo. Por isso, é de todo o
interesse para a população
prestar estas contas, para que
os elementos das diferentes
freguesias possam continuar a
acreditar no Partido Socialista
para os trabalhos que se avizinham e futuras eleições”,
salientou o actual presidente da
Junta de Freguesia de Santana
do Mato e líder dos socialistas

de Coruche.
António Rodrigues, presidente da Federação Distrital de
Santarém do PS, começou a
sua intervenção, adiantando
que “se a Distrital tem um
papel importante na articulação com as Concelhias, tentando mobilizá-las e apoiá-las.
Em relação à Federação, fui
eleito há pouco tempo e quero
agradecer o apoio que tive em
Coruche. Vamos tentar e tenho
quase a certeza, que o próximo
Congresso do PS em finais de
Outubro ou Novembro, será
realizado em Santarém”, adiantou António Rodrigues.

Dionísio Mendes fala ao
Jornal de Coruche
O presidente da Autarquia
de Coruche, Dr. Dionísio Mendes, encerrou o convívio autárquico do PS. Iniciou a sua intervenção, falando do futuro do
concelho e deixou para segundo
plano o passado recente desde a
tomada de posse no Município.
O futuro do Concelho de
Coruche
Segundo Dionísio Mendes,
“a perspectiva é desenvolver o
concelho de Coruche e trazer
progresso e qualidade de vida.
O apoio às colectividades, o
que fazemos em obras e infraestruturas, até à elevação cultural e das populações no que
respeita ao seu relacionamento
social e cultural e o apoio que
damos ao sector da educação.

O desenvolvimento terá de
ser integrado e integral, não
canalizamos as nossas energias
ou o apoio de fundos só para
uma directiva ou para uma
intenção. Desde as estradas e
acessibilidades, passando pelo
saneamento básico, abastecimento de água, construção de
centros sociais e inovação em
alguns sectores.
Temos um desenvolvimento
equilibrado, recuperamos algum
atraso no concelho e queremos
no futuro que Coruche esteja
ao nível dos melhores e daqueles que no Ribatejo ou no País
promovem desenvolvimento e
progresso das populações.
Temos uma situação financeira na Câmara bastante boa e
invejável relativamente a outras
Câmaras deste Distrito e do
País. Já temos aplicados 98%
do Quadro Comunitário que termina no final de 2006. Já fizemos obra para 98% do financiamento que tínhamos direito
e vamos até ao final do ano
esgotar completamente os nossos fundos comunitários e
aproveitar mais alguns remanescentes de outras autarquias
que não os usaram.
Já estamos a preparar projectos para o novo Quadro Comunitário, estamos a planear
intervenções e vamos ter uma
dinâmica idêntica, no sentido
de aproveitar ao máximo esses
financiamentos. Temos a contrapartida nacional, 30 a 35% ou
40%, conforme o financiamento
e temos uma situação financeira que permite usar na totalidade os fundos de que vamos
dispor.
Próximos desafios do novo
Quadro Comunitário de
Apoio
Um deles é a qualificação.
A grande aposta do actual executivo, é trazer para Coruche
investimentos que valorizem a

Não há bela sem senão
Não há primavera sem verão
Não há trovoada sem trovão
Não há sim sem não
Não há morto sem caixão
Não há casa sem botão
Não há pena sem perdão
Não há tinta sem borrão
Não há migas sem pão
Não há Pedro sem Simão
Não há amor sem paixão
Não há escudo sem tostão
Não há romaria sem procissão
Não há padre sem sermão
Não há irmão sem irmão
Não há África sem sertão
Não há circo sem leão
Não há evangelho sem João
Não há cadela sem cão
Não há preso sem prisão
Não há Índia sem açafrão
Não há bacalhau sem grão
Não há limoeiro sem limão

Não há serra sem limatão
Não há aventura sem acção
Não há desporto sem correcção
Não há pagem sem gibão
Não há capoeira sem capão
Não há galo sem esporão
Não há aeroporto sem avião
Não há governo sem oposição
Não há ditadura sem revolução
Não há herói sem condecoração
Não há trabalho sem compensação
Não há dúvida sem questão
Não há Bell sem comunicação.

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

Serralharia Civil
e Mecânica
Telef. 243 678 140
Bairro da Serração • 2100 Coruche

ADUBOS
SEMENTES
AGROQUÍMICOS
Serviços Aéreos e Assistência Técnica
agrocarapinha@clix.pt

Telf. 243 610 140 • Fax 243 610 149
Rua do Comércio – 2100-651 Biscaínho
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D.M. Ramalho &
Filhos, Ldª II
VENDA DE AREIAS E BRITAS
ALUGUER DE MÁQUINAS

Tlms. 933 306 856 • 939 309 201
Apartado 32 • 2104-908 Couço

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

Oficina * Bate Chapas * Reboques
Oficina de Reparação Geral
e Assistência em Viagem

Vendas de Automóveis
Novos e Usados
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formação profissional e os
recursos humanos. Segundo o presidente da Câmara, no que diz respeito
ao ambiente, tratamento de
esgotos e saneamento básico “o concelho de Coruche é um mais atrasados,
temos o triste recorde de
ser-mos o único concelho,
dos vinte e um do distrito,
que não tem a sede do concelho com tratamento de
esgotos a funcionar. Estamos a executar essa obra.
Na área da competitivi- O JC tornou-se num companheiro inseparável todos os meses.
dade queremos fazer fortes
investimentos para recuperar algum
Actividade da CMC em todo o
atraso e para estar-mos numa situação
Concelho
de liderança ao nível da sub-região
A Zona Industrial do Couço, que se
onde estamos integrados. Falamos de fala desde o 25 de Abril, “e que nada
coisas tão óbvias, como o Parque de estava feito a não ser umas iniciativas
Negócios e uma ampliação necessária desgarradas num terreno que não era
da Zona Industrial com a criação de municipal, que foi ocupado ilegalmente
um novo espaço industrial”, destacou.
e que agora há cerca de dois anos o
actual executivo PS resolveu, comprando ao proprietário cerca de 13 hectares
Emissário e Etar de Coruche
O maior investimento do concelho para concretizar a Zona Oficinal do
de Coruche dos últimos anos é o Couço.
Avançou-se com loteamentos, estaEmissário e ETAR da Vila. Um investimento que ronda os 10 milhões de mos a fazer as infra-estruturas e estão
Euros (2 milhões de contos), e que empresas instaladas. Alargamos a Zona
segundo o presidente da autarquia, Industrial de Coruche, estamos a pre“permite tratar todos os esgotos da vila parar a construção do Parque de Nede Coruche e dos Foros de Coruche gócios, a nossa oposição “chumbou” a
através de um sistema de condutas, proposta de compra do terreno para o
interceptor de cintura – emissário, que Parque de Negócios há dois anos atrás
vai passar enterrado na avenida, e uma e agora já nos pedem para concretizarestação elevatória e de tratamento de mos a obra.
Mudam-se os tempos, mudam-se as
esgotos – ETAR.
Vamos tratar a margem e fazer um vontades e já viram que não nos condique de protecção para as cheias, seguiram vencer nas urnas e de uma
como fizemos acima da ponte e final- forma democrática nas eleições, como
mente embelezar esse dique com um se diz em linguagem popular, já que
passeio pedonal desde a ponte do cam- não os podes vencer junta-te a eles. A
inho de ferro até às Baleias. Uma parte oposição não tem motivos nem assuntos
desse trabalho foi feito com o Parque para criticar a acção da Câmara, não
do Sorraia, a outra parte será feita tem questões de fundo para colocar e
neste projecto.A requalificação urbana preocupam-se com questões de pouca
na zona norte da Vila, zona do importância para tentar incomodar e
Intermarché, onde se vai criar uma chatear, mas com coisas que não têm
rotunda para um melhor escoamento sumo nem fundamento”, salientou o
do trânsito. A obra do Parque do Vale autarca. Por último o líder do PS de Cono Bairro da Areia, a do Parque de ruche, Joaquim Banha, lançou o desafio
Feiras e Mercados, e a da Central de ao presidente da Federação, para que o
Camionagem, que vai arrancar depois Partido Socialista organize em Coruche
das Festas de Agosto, os relvados sin- um debate e discussão em torno da
téticos de Santana do Mato, Couço e nova lei das finanças locais.
____
Fazendas das Figueiras, estradas e
arruamentos nas freguesias do concelho
Texto e Entrevistas por
de Coruche”, destacou
João Carlos Louro

Forcados de Coruche
– em digressão pela Califórnia

Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche

O Grupo de Forcados Amadores
de Coruche, em digressão nos
Estados Unidos da América, actuou
na Califórnia no passado dia 12 de
Julho de 2006, integrado num cartel
composto por toiros da Ganadaria –
Manuel C. Sousa e filhos, de Turlock, tendo tido como Cavaleiros –
Eduardo Costa, da Califórnia, e Gilberto Filipe, de Portugal, o Matador
– Israel Tellez, do México.
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Moradores da Av. N.ª S.ª do Castelo
entregam petição
– para limitação de trânsito a pesados
Trinta e um moradores da
Av. Nossa Senhora do Castelo,
em Coruche, subscreveram uma
petição que foi entregue na Câmara Municipal. Os moradores

exigem, que seja proibido na
avenida, o trânsito a veículos
pesados e com carácter definitivo. O medo constante de embate de pesados desgovernados
nas habitações, embora existam sinais luminosos nesta
avenida, e as altas velocidades
mantêm-se, já que a sua infracção não é penalizada. Estas
altas velocidades provocam
insegurança aos peões e quando os pesados metem mudanças, provocam tremores no
piso, que se transmitem às
paredes dos edifícios, originando falhas nas estruturas e
rachas ao longo das paredes.
A desvalorização acentuada
dos edifícios desta avenida nos
últimos anos, devido ao aumento
de tráfego e à ausência de medidas correctoras, são algumas
razões e preocupações dos moradores explícitas nesta petição. Segundo a Dr.ª Albertina
Simões, porta-voz dos moradores, “não podemos deixar de
declarar que de modo algum,
colocamos em causa as obras
que estão a decorrer na avenida, que têm como objectivo,
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, e nisto estamos todos de acordo”. Ainda
segundo a porta-voz dos moradores, “do conjunto de argumentos apresentados, tivemos
a preocupação de fazer uma
síntese e reconhecemos que é
uma via com baixa densidade
populacional. Inúmeras habitações estão actualmente desocupadas e parece-nos pelos
contactos havidos, que muitos
dos actuais residentes também

abandonariam de bom grado
as casas em que vivem, caso
tivessem alternativas, dadas as
deploráveis condições ambientais a que estão sujeitos diaria-

mente, provocadas pelo caótico trânsito que dia a dia se
vem agravando”, adiantou ao
nosso Jornal.
Segundo os moradores na
petição, “nestes 20 anos nada
foi feito para reduzir o trânsito
nesta via, apesar de, no início
dos anos 90 ter sido prometida
uma alternativa, com vista a
dar resposta ao aumento do
tráfego previsto com a abertura
da fábrica do açúcar. Actualmente, existe uma alternativa,
pela estrada da Almoinha, que,
embora não possa, de modo
algum, ser considerada senão
provisória, será pelo menos
parte da solução para a situação catastrófica e mesmo dramática a que os residentes nesta Avenida estão sujeitos”.
Na petição, pode ler-se, “
no dia 29 de Junho, entre as 18
e as 19 horas, passaram nesta
via, apesar das placas colocadas pelo empreiteiro da obra
indicarem desvio de trânsito,
84 pesados e 406 ligeiros”.
Segundo a Dr.ª Albertina Simões,
“por parte da autarquia nada
foi previsto em tempo útil com
o objectivo de minorar os
nefastos efeitos destas obras, a
não ser o apelo para melhor
compreensão por parte de todos, para os inevitáveis transtornos. Mas, o que se passa
não são transtornos, são reais
prejuízos, para o que já vários
residentes alertaram pessoalmente e telefonicamente a autarquia.
A terminar a petição, os
moradores mostraram-se preocupados com a saúde pública,
degradação de edifícios e mobílias, destruição, despesas com
o consumo de água, onde propõem a comparticipação da
autarquia no excesso de água

gasta no período das obras, em
relação aos gastos equivalentes
ao período homólogo de 2005,
e não se podem abrir janelas
nem portas para arejamento,
pois mesmo de noite passam
veículos pesados a partir das 5
horas da manhã.
Em declarações ao Jornal de
Coruche, o vereador da Autarquia, Francisco Oliveira,
adiantou que “efectivamente
foi apresentada na Câmara
uma petição dos moradores,
alguns falaram pessoalmente
comigo, onde demonstraram o
seu sentimento perante a situação das obras na Avenida do
Castelo. A Câmara Municipal
desde o início, tem desenvolvido junto da empresa todos os
contactos no sentido de minimizar esta situação de incómodo. Todos nós compreendemos,
quando temos obras em casa,
percebemos que é incómoda a
situação do pó e do barulho.
Desde o dia 14, o trânsito
pesado está desviado da Avenida do Castelo, para que, não
levantem os problemas indicados pelos moradores e que as
obras prossigam. Foi feita uma
parte da obra, e deu-se início à
segunda parte da obra do
interceptor poente da Vila de
Coruche. A obra está a ser orientada pela CULT, a Câmara
Municipal junto do empreiteiro, tem realizado reuniões no
sentido de os alertar para a
situação de incómodo que os
moradores estão a viver, por
causa das obras na avenida.
Foi desviado o trânsito e melhorada a sinalização, acreditamos que a situação agora
está mais calma.
Em relação ao desenvolvimento da obra, não queria
interferir no planeamento dos
técnicos, mas numa primeira
fase foi a colocação da conduta e a segunda fase foi a colocação das caixas e a ligação
para o escoamento das águas
da chuva. No fim desta operação, será colocado o betuminoso e os problemas dos moradores deixarão de existir.
Penso que, a empresa estará
agora mais atenta aos problemas dos moradores da Avenida
do Castelo, a exemplo da Câmara Municipal. Fizemos sentir, junto da empresa, a necessidade de ser regada a avenida, nomeadamente ao fim de
semana”, adiantou o autarca.
____
João Carlos Louro
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AMORIM RIBEIRO
BUCHADAS
Café – Cervejaria
Rações * Gás * Adubos
Telef. 243 676 152
Salgueirinha – 2100 Coruche

JOÃO MANUEL DIAS, LDA.
• Materiais de Construção • Ferro
• Produtos para a Agricultura

Telef.s 243 618 413 – 243 618 313
Azervadinha • 2100 Coruche

Cerâmica de Coruche, Lda.
FABRICAMOS:
Abobadilhas e Tijoleiras Rústicas
COMERCIALIZAMOS:
Outros materiais de Construção
www.cersan2.com
cer.coruche-lda@sapo.pt
Telef. 243 617 798 • Fax: 243 617 524

Santo André – 2100-055 Coruche

Assine e Divulgue o nosso Jornal
www.ojornaldecoruche.com
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Forcados de Coruche
vencem nos Açores
– a melhor pega foi de Rui Godinho…
Por: Ricardo Jorge *

São valentes e briosos os
forcados do Grupo de Coruche,
em que além do premiado Rui
Godinho “peitaças”, pegaram
com garra e estoicismo Ricardo Dias e Hugo Graça. Estes
forcados que consumaram as
pegas com garbo e citaram com
graça toureira, dignificaram as
jaquetas enramadas do conhecido e conceituado Grupo dos
Forcados de Coruche, um dos
melhores entre os melhores.
Também de Coruche, eram
os 7 novilhos da ganaderia do
distinto cavaleiro tauromáquico Mestre David Ribeiro Telles,
que cumpriram para a função,
uns melhores do que outros,
mas todos com qualidades para
proporcionarem lide, tivessem
sabido os intervenientes aproveitarem-lhe essas qualidades,
o que infelizmente não foi o caso.
Aqui quero mencionar que
pelo Grupo de Forcados da
Tertúlia Tauromáquica Terceirense, pegaram e bem, Helénio
Melo e Marco Sousa e pelos
Amadores da Chamusca, que
também estiveram em plano
superior, Pinto Coelho e o valente Tiago Lopes, que após ter
pegado com muito valor o 6.º
da noite, não conseguiu consumar, o que fez à 4.ª tentativa.
A corrida foi concurso de
pegas, mas para tal tinha sido
necessário a presença de toiros
com tamanho, pois os novilhos
que mercaram presença transmitiam pouca emoção. Dos intervenientes no espectáculo, o
rejoneador Sérgio Veja apresentou montadas com ensino
circense, esforçou-se e deu

aquilo que sabe: – rejoneo com
base em velocidade e alguma
“martigala”.
O cavaleiro de alternativa
Miguel Duarte, que vinha rotulado de boas actuações, contamos-lhe actuação pouco brilhante. O cavaleiro praticante
Rui Lopes que se apresentou
ao nosso público de casaca,
bota alta de verniz, e tricórnio
de plumas, está evoluindo rapidamente, cravou os ferros da
ordem, usou o seu cavalo
“Açúcar” na marcação de alguns “quiebros” que lhe saíram
bem e está à vontade na arena,
dominando as suas boas montadas. O tempo ajudará no que
ainda falta.
No cartaz figurava a cavaleira praticante Joana Andrade,
que se apresentou em praça
elegantemente vestida, tem muito boa presença a cavalo, formando um conjunto bonito.
Notei-lhe, quando montada,
boa colocação de perna, boa
colocação de mão de rédea,
enfim, mostrou que sabe montar a cavalo pelas regras da
equitação portuguesa e ficamos
por aqui, porque quanto a tourear, marcação de terrenos,
colocação da ferragem, pareceu-me que ainda nem está na
fase de aprendizagem, ou talvez
estivesse em noite muito infeliz.
Para o cavaleiro amador
João Pamplona saiu o 7.º novilho (que tinha gatos na barriga)
e como tal deu que fazer ao
nosso jovem cavaleiro João
Pamplona que mais uma vez
entusiasmou os aficionados
com o seu toureio alegre e pela

forma como leva os seus cavalo aos terrenos que lhe parecem
propícios a uma colocação em
beleza.
No trio de bandarilheiros
realçar os progressos de Jorge
Silva que de corrida para corrida se acentuam. A praça registou cerca de meia entrada.
A corrida (que bem merecia
ter sido anunciada como festival) foi bem dirigida pelo cavaleiro amador Raul Pamplona.
Houve “voltas a mais”,
música a mais e um gesto de
dignidade da parte da cavaleira
praticante Joana Andrade, negando-se a dar a volta na companhia do forcado, por compreender que a volta à arena é um
prémio e não uma obrigação.
Se todos assim pensassem havia
mais seriedade no espectáculo.
No final com os três Grupos
de Forcados na arena, a Directora da revista “Flash!” entregou o prémio para a melhor pega ao forcado Rui Godinho
“Peitaças” e pela mão do Sr.
João Duarte foi entregue ao
Cabo do Grupo da Tertúlia T.
Terceirense, Adalberto Belerique, o prémio correspondente
ao melhor grupo em praça.
E como dizia uma Amiga
minha: “Una corrida mas e
una corrida menos”!
* nosso correspondente nos Açores

Tel. 243 606 160
Fax. 243 606 260
Tlm. 937 391 596
E -m
m a i l : jjjgabcont@mail.telepac.pt
Sede
Estrada Nacional 251
Fazendas das Figueiras
2100-608 Branca – Coruche

Vendas e Serviços Técnicos

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

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

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

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

– e mata crianças
Negócios Estrangeiros lamenta
a “morte de civis inocentes” e
o governo Libanês diz que não
existe qualquer possibilidade
de negociações sem um “cessar fogo imediato e incondicional” de Israel.
Fouad Siniora, primeiro
ministro do Líbano, lançou um
apelo à “comunidade internacional e árabe para se unirem
face aos criminosos de guerra
israelitas”, afirmando que “a
persistência de Israel nos seus
crimes odiosos contra os nossos civis não quebrará a determinação do povo libanês”.
É de lamentar que o povo

Gabinete de Contabilidade e Seguros
em todos os ramos

Chapas e Pintura
• B a t e -C

Israel continua a destruir o Líbano
A sangrenta guerra no
médio oriente, entre Israel e a
Palestina, que levou ao bombardeamento indiscriminado
de alvos civis e militares na
Palestina e no Líbano, por
parte do exército israelita, continua a fazer centenas de vítimas civis.
Há hora de fecho deste jornal, chega-nos a notícia de
mais um bombardeamento judeu à cidade de Cana, no
Líbano, tendo feito mais de 60
mortos civis, dos quais 30
eram crianças, adiantam fontes
da Cruz Vermelha.
O ministro israelita dos

José Jesus Joaquim

judeu, que conhece na pele a
opressão e a chacina dos seus
semelhantes, há tão pouco
tempo durante a II guerra
Mundial, agora seja quem pratica o mesmo tipo de actos bárbaros e hediondos, a outros
povos sem lhes reconhecer
dignidade e condições de vida,
além de afrontar toda a comunidade internacional, desprezando as leis internacionais e
da guerra.
Esperamos que não seja
certamente este tipo de actos
que os Judeus querem dos seus
governantes e que a paz seja
alcançada.

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

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
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DESPORTO E L AZER

Associação de Futebol de Santarém
– assembleia muito participada elege Rui Manhoso
param 59,7% dos clubes filiados na Associação e a única
lista concorrente obteve 72,3%
dos votos.
Rui Manhoso, fica mais
quatro anos na Associação e
a receber felicitações.
Calendário
do futebol distrital
Na noite de sexta-feira, dia
28 de Julho, Rui Manhoso foi
reconduzido na liderança da
Associação de Futebol de Santarém. Na Assembleia partici-

A final da Super Taça, que
opõe o Sport Lisboa e Cartaxo,
vencedor do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, à

Associação Desportiva Fazendense, vencedora da Taça do
Ribatejo, a realizar no dia 27
de Agosto, vai abrir a época
futebolística da Associação de
Santarém.
O Campeonato Distrital da
Primeira Divisão é a segunda
prova a arrancar. A primeira
jornada disputa-se no dia 10 de
Setembro de 2006 e vai terminar a 20 de Maio de 2007, com
a disputa do segundo jogo de
apuramento do campeão distrital. O Campeonato Distrital da

João Carlos Louro *
* Jornalista

Segunda Divisão começa apenas no dia 8 de Outubro de
2006 e vai terminar no dia 13
de Maio de 2007.
A Taça do Ribatejo inicia-se
na quinta-feira, dia 5 de Outubro, com a disputa de uma pré-eliminatória, que a exemplo
da primeira eliminatória, a disputar no dia 29 de Outubro,
integram apenas clubes da
segunda divisão.
A final da Taça do Ribatejo
disputa-se no dia 26 de Maio
de 2007. Face às indefinições

que existem sobre a participação do Coruchense, no Campeonato Distrital da I Divisão
da próxima temporada, a Associação de Futebol de Santarém
foi forçada a suspender o sorteio do Campeonato Distrital
da I Divisão.
Segundo os regulamentos, a
Associação vai agora esperar e
se não obtiver resposta por parte do Coruchense, ao que tudo
indica, realiza o sorteio um mês
antes do início do campeonato,
dia 10 de Agosto.

Deliberações

Assembleia
Municipal

JOSÉ ALFREDO FERREIRA, LDA
SALSICHARIA TRADICIONAL PORTUGUESA
A firma JOSÉ ALFREDO FERREIRA, Lda. nasceu em 1938 seguindo uma Tradição Familiar com mais de 80 anos no comércio de
carnes e enchidos Tradicionais.
E porque a Tradição ainda é o que era, JOSÉ ALFREDO FERREIRA,
Lda. Continua a manter os temperos nos seus enchidos e a secá-los com lenha como faziam os nossos avós!
Sendo a Higiene e a Qualidade factores que se encontram sempre
na primeira linha de preocupação da firma JOSÉ ALFREDO FERREIRA, Lda. faz parte dos nossos princípios ser rigorosos na escolha da matéria prima para os produtos, pois só assim poderemos
assegurar a verdadeira Qualidade e respeitar a Tradição!
É hoje uma das marcas de enchidos de maior prestígio no mercado Nacional e também um dos produtos que mais longe tem levado o nome deste Concelho, JOSÉ ALFREDO FERREIRA, Lda. É
uma empresa preparada para os novos desafios do mercado, cuja
capacidade de resposta desta empresa Familiar, faz com que
tenha a confiança dos consumidores a quem agradece a sua
preferência!
FABRICO PRÓPRIO

REGISTO VETERINÁRIO
OFICIAL

• Novo regulamento de venda ambulante
Foi aprovado e vai substituir o anterior com mais de 20 anos, que tinha já
muitas limitações. Com aprovação
deste regulamento, vai poder redefinir
novos locais para a venda ambulante.
Contemplou-se também a introdução

de novas sanções e mais pesadas para
quem não cumprir a lei e que podem ir
até aos 3300 euros. Este regulamento
permite ainda a apreensão dos bens
comercializados sem autorização.

• Atribuição de subsídios
A Câmara decidiu atribuir 2500
euros à União Desportiva de Santa
Justa e ao Judo Clube de Coruche, 1200
euros ao Centro de Reabilitação e
Integração de Coruche e Centro Social
e Paroquial da Branca. Mil euros ao

Projecto de Intervenção Psicológica de
Coruche, 700 euros à Associação de
Solidariedade da Fajarda e 150 euros
ao Clube Escolar de Aeromodelismo da
Escola Secundária de Coruche. Perfaz
o total de 9250 euros.

• Atribuição de bolsas de estudo
Os alunos com aproveitamento
escolar, vão poder candidatar-se a 12
bolsas de estudo, no valor de 190 euros
por mês, a atribuir para o próximo ano

lectivo, a quem pretenda iniciar ou
prosseguir estudos na universidade.
Inscrições até 4 de Agosto na CMC

• Compra de Terreno • Multas

TALHO Rua Direita nº 78 • Tel. 243 679 398
SALSICHARIA R. Vasconcelos Porto nº 29 • Tel. 243 619 649
2100-167 Coruche

.Foi decidida a compra de um terreno com cerca de 2300 m2, por cerca
de 11500 euros, com o objectivo de o
aterrar para proteger a vila das cheias.

A CMC aprovou a multa de mil
euros a um café, por existirem 3
máquinas de jogo não licenciadas, multando também a empresa proprietária
dos equipamentos em 1500 euros.
Pu

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU
Jornal Oficial das Festas
Faça a Assinatura Anual
Nacional 20 € • Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58 • 96 600 12 93

Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Foros do Paúl
2100-039 CORUCHE

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

Tlm: 91 300 86 58
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O Jornal de Coruche, como voz de afirmação das gentes
coruchenses, deseja a todos um convívio pleno de harmonia e paz,
no espírito da devoção à Santa Padroeira de Coruche, e de muita
alegria no reencontro, como é tradição das nossas festas.

Por Ricardo Jorge,
Açores

...valente componente do Grupo de Forcados de Coruche,
que demonstraram que os seus
35 anos de vida associados à
sua experiência, valentia e
muita técnica envolvidas em
“toreria” nata, rendeu-lhes, na
noite de 21 de Julho do corrente ano, na 4.ª corrida da
revista “Flash”, realizada na
Praça de Toiros da Ilha Terceira, o troféu para a melhor
pega, disputada pelos Grupos
de Coruche, Chamusca e Tertúlia Tauromáquica Terceirense, tendo esta ganho o prémio para o melhor grupo em
praça, pela forma coesa como
se apresentou.

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
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II Mundiais de Pesca Desportiva
– também se vão realizar em Coruche, em Santa Justa-C
Couço
Cerca de três mil atletas de
60 países pescarão em águas
de Portugal, de 9 a 18 de
Setembro.
As Federações Portuguesas
de Pesca Desportiva, de Actividades Sub-Aquáticas e a de
Pesca Desportiva de Alto-Mar,
apresentaram no dia 24 de

Julho de 2006 no Padrão dos
Descobrimentos em Lisboa, os
II Mundiais de Pesca Desportiva 2006, agendados para Setembro próximo.
O Concelho de Coruche vai
receber uma das provas em
Santa Justa, no Couço.

A loja
dos seus filhos!
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)
Opel Corsa 1.2 16V Twinport 5P
Renault Clio 1.2 16V C/AC 5p
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 5p
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Ford Focus 1.4 16V Sport 5p
Renault Megane 1.5 DCI Break 5p (Diesel)
Peugeot 206 1.1 Color Line C/AC 5p
Hyundai Getz 1.1 C/AC 5p
VW Polo 1.2 12V C/AC 5p

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2003
2003
2003
2003
2002
2001
2001
2000
2000
1997

Retomas
BMW 320 D Touring 150 CV 5p (Diesel)
Opel Zafira 2.0 DTI Elegance 5p (Diesel)
Opel Corsa 1.2 16V Elegance 5p
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V C/AC 5p
VW Polo 1.2 12V 5p
Seat Leon 1.4 16V 5p
Peugeot 206 1.1 XR Presence 5p
Toyota Avensis 1.6 16V Sol 5p
Peugeot 306 1.4 Break 5p
Honda CR_V 2.0 ES 5P
Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Opel Combo 1.7 DI Van
Peugeot Partner 1.9 D Van
Citroen Saxo 1.5 D Van
Mazda B-2500 2.5 TD Slider CD 4X4 (Diesel)

–
–
–
–
–
–

2005
2004
2004
2004
2001
2001

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
R. Maria Emília Jordão
Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche
Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163
lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Créditos
de 24 a 84 Meses

