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Das Festas ao Património

Destaques

Toureiros de Coruche, justa homenagem a quem elevou o nome da
nossa terra.
Página 4, 18 e 22

Maj. Luíz Alberto de Oliveira,
repor a estátua, repor a verdade.
Página 9

É nesta ligação forte à terra que nos viu
nascer e que nos acolhe, que nos reencontramos todos os anos nas Festas da Nossa
Senhora do Castelo, Padroeira de Coruche.
Foram umas bonitas Festas, com milhares
de visitantes e muitos pontos de interesse.

Na Rota das Freguesias, em entrevista com Joaquim Paulino.
Página 20

Veja como foram!

Com mais um edifício secular ser demolido,
as questões relacionadas com a defesa
do património histórico da vila de Coruche
voltam à discussão pública e política.

Rodolfo Begonha, General distinto,
aborda actualidade internacional.
Página 35

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

ealizaram-se mais umas
Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo, este ano com a novidade
da Tourada à Corda, que em
boa hora Paulo Tomáz e António Dias, da Comissão de Fes-

R

tas, quiseram trazer a Coruche.
Ponto positivo para a autarquia que ao fim de 30 anos permitiu que a tradição sorraiana
voltasse às ruas da nossa vila e
para os amigos da ilha Terceira
nos Açores que nos ofereceram
um espectáculo único, aliado a
uma experiência enorme no
manuseio dos toiros e de uma
simplicidade a amizade notáveis. Bem hajam!
Esperemos que para o ano
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O Rescaldo e o Futuro!
as largadas deixem de ser na
ponta da vila para voltarem à
rua Direita, sem a terra que só
facilita a vida ao toiro e prejudica as pessoas, que é de facto
o local onde elas se devem realizar e onde o povo as quer.
Também os comerciantes,
já perceberem que só têm a ganhar com esta mudança. Felizmente que os complexos resultantes do 25 de Abril se estão a
resolver e a catarse cultural e
social se está a fazer, para bem
das nossas gentes e das nossas
tradições.
Nesta linha,
saliento a reflexão para a intervenção de todos,
dos artigos que
publico neste número sobre a reposição do busto
do Sr. Major Luís
Alberto de Oliveira e para a necessidade imperiosa
de se preservar o
património arquitectónico da
nossa vila, no cuidado a ter
com as aprovações de novos
projectos de construção quer
com a conservação e a reabilitação do existente.
É neste acto continuado e
dinâmico de olhar e avaliar o
que vai acontecendo nas nossas vidas e na nossa sociedade,
aqui o caso das festas, que podemos e devemos perspectivar
que tipo de futuro queremos

construir. Não será melhor, evoluir, aproveitando a secular tradição cultural e conhecimento
que possuímos, do que arrasar
tudo e ignorar o que somos?
Como poderemos viver amputados de nós próprios, daquilo
que somos (exemplo da destruição das referências, tradição,
património)?
É este apelo à
reflexão que vos
faço, sem complexos nem preconceitos, simplesmente desejando a
salutar troca de
ideias e emoções,
sobre quem somos e para onde
vamos!
Nesta linha, damos as boas
vindas à jornalista Patrícia Leal
à equipa deste jornal, que se estreia com uma reportagem sobre
a destruição do património.
Virando agulhas, saliento
neste número o rescaldo das
festas, com as reacções dos
intervenientes e muitas fotografias. Destaque para a novel
colaboração do Sr. General
Rodolfo Begonha, especialista
em contra-subversão e informações, que foi Director da Polícia Judiciária Militar e o 1.º
Oficial Português a frequentar
o curso de Ranger nos EUA em
1962. A sua colaboração é para
nós uma honra o que muito lhe
agradecemos.

De assinalar ainda, o artigo
do Sr. Arq. José Freire da Silva, quadro superior do Ministério da Educação na área dos
Edifícios Educativos, com ligação a uma família de Coruche, sendo casado com a Dr.ª
Inês Carvalho da Silva Dias,

que nos fala do polémico tema
da extinção das Freguesias e
que propositadamente se liga
ao tema da Regionalização que
o Dr. Miguel de Mattos Chaves,
na sua forma sapiente e clara
nos obriga a reflectir no seu
brilhante artigo, além da sua habitual coluna sobre a Europa.
Artigos também interessantes
de José Caeiro e Luís Martins,
que opinam sobre a sociedade
e a saudade.
De referir os temas de Saúde,
neste número sobre Fobias, e o
espaço Educar de Mariazinha
Alarcão de Macedo, onde se
junta o espaço Cáritas.
Destaque especial para a
também inédita colaboração do

Dr. Samuel Pombo, que nos
fala de Drogas e políticas de
Saúde na adicção. Relevo para
a Rota das Freguesias, desta
vez com o simpático presidente
da Junta de Freguesia do Biscainho, Joaquim Paulino, que
recebeu João Louro para entrevista exclusiva.
De notar o crescimento da
página taurina, que passa a secção, coordenada pelo Dr. Domingos da Costa Xavier e que conta
com a colaboração de textos de
Joaquim Mesquita, fotos de José
Ribeiro da Cunha e do Dr. Paulo Pereira do Campo Pequeno.
Não posso fechar estas linhas,
sem fazer um reparo especial
em jeito de agradecimento e
reconhecimento, à Comissão
de Festas 2006 pela confiança
demonstrada na minha pessoa
e no Jornal de Coruche, na parceria que estabelecemos de
fazer das festas deste ano um
sucesso. A comissão conseguiu
esse desidrato, com o apoio da
população de Coruche, da Irmandade de Nossa Sr.ª do Castelo e
da Câmara de Coruche, aos quais
endereço os mesmos agradecimentos públicos.
Resta-nos reflectir e agir
para o ano termos umas festas
ainda melhores e uma melhor
qualidade de vida para as nossas gentes.
A Bem de Coruche!
Abel Matos Santos
Director
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Rapidamente se conclui que:

(solução na página 10)
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Cartas ao Director

por Dionísio Mendes e Joaquim Laranjo

Amavelmente, recebemos uma carta do nosso estimado assinante
Sr. Alberto Francisco residente em Torres Vedras, que muito agradecemos e que abaixo reproduzimos, que reflecte bem o espírito e a atitude
que precisamos de ter para nos desenvolvermos. Muito obrigado pelo
seu contributo, que venham outras e que a sua mensagem seja de facto
inspiradora.
Ex.mo Sr. Dr.
Abel Matos Santos
Coruche
Torres Vedras, 27-8-2006

Terminaram as tradicionais Festas em
Honra de Nossa Senhora do Castelo 2006,
onde durante os dias 6 a 19 de Agosto, milhares de pessoas viveram a festa com alegria e civismo.
A exemplo de edições anteriores, as
festas foram organizadas por uma
Comissão de parceria com a Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo e com o apoio
da Câmara de Coruche.
Para Dionísio Mendes, presidente da
Câmara, quer “agradecer aos trabalhadores da autarquia, que mais uma vez,
se disponibilizaram para pôr de pé as festas. À Comissão pelo empenho e dedicação, por ter ficado devidamente constituída a poucos dias da festa.
Por último, destaco a participação de
todos aqueles que ajudaram a fazer nestes
dias, aquilo que ao longo de séculos tem
sido feito em Coruche. Reviver a tradição,
recuperar as nossas memórias, afirmar a
CARTOON

nossa identidade e mostrar-mos com
orgulho aquilo que é Coruche e o Vale do
Sorraia.
Penso que, as Festas decorreram com
harmonia e civismo, próprio das gentes do
concelho e o balanço é positivo”, salientou o
edil.
Para Joaquim Laranjo, Presidente da
Comissão de Festas, “o balanço é francamente positivo, de facto as festas decorreram com normalidade e muito civismo.
Em termos futuros terão de ser limadas
algumas arestas, mas em geral, as festas
foram um êxito.
Em termos pessoais, esta foi a última
vez que fiz parte da Comissão e estão
abertas as portas para os mais jovens
realizarem as festas, pegando em algumas
ideias e aproveitando o que de bom se fez
nos últimos anos”, referiu.
___
JCL

Não tenho palavras nem saber, como saudar a sua coragem, o seu
saber, o seu bairrismo, para se lançar na composição do Jornal de Coruche
depois da perda do nosso Sorraia, que me abalou profundamente.
No entanto, em mim, nascia a esperança que, entre os meus conterrâneos, havia de aparecer nas suas veias, o sangue Ribatejano dos
Senhores, Major Luíz Alberto de Oliveira, dos Badajoz, dos Simões, dos
Marques, Alberto Luíz Lopes, Teles, Teixeiras, etc.
Que o seu exemplo, seja a mola inspiradora dos espíritos adormecidos, duma parte dos nossos conterrâneos, para que, de mãos dadas, possam elevar a nossa terra, e gritar bem alto que, Aqui está Coruche!
Com os meus respeitosos cumprimentos
Alberto Francisco

Agradecimento Público
por Paulo Tomáz
Quando, em Abril de 2002, o
Frederico Ferreira, me desafiou para
integrar uma comissão, que estava no
seu inicio, para a realização das
Festas em honra de N.ª S.ª do
Castelo, o nosso objectivo era um só,
trazer de volta as ruas de Coruche as
nossas largadas de Toiros.
Não havia projecto, nem sequer
ideia de como seria possível concretizar esse sonho, não sabíamos
com o que contávamos senão com o
nosso trabalho desinteressado e
algum apoio camarário, mas o nosso
propósito era forte e a nossa vontade
imensa. Hoje, passadas cinco “Festas”,
entre altos e baixos, entre avanços e
recuos, penso que conseguimos levar o
nosso “barco a bom porto”.
Como é óbvio, todo este trabalho
não foi fruto só da minha vontade e
empenho, houve mais pessoas que
com a sua “aficion”, esforço e dedicação, gratuitamente participaram na
realização desse objectivo, que se
revelou por vezes uma aventura
“radical”. Retirarmos as largadas de
toiros da incaracterística “manga
junto ao rio”, para onde foram desterradas, em longínquo período “pós-PREC”, revelou-se uma tarefa muito
mais árdua que julgávamos ao inicio,
foram muitas as barreiras que se levantaram e nem sempre foi fácil ultrapassá-las.
Arriscamos muito, trabalhamos
muitas vezes “sem rede” e demos a
cara ao que desse e viesse, e nesses
momentos todos estiveram presentes
até ao fim. Por isso, num dos meus
últimos actos como responsável deste
sector taurino da Comissão de Festas,
acho da maior justiça reconhecer e
agradecer nesta minha hora de despedida, a estes Coruchenses que apesar

de não verem os seus nomes nos jornais ou na propaganda, tudo deram
para que as Festas fossem um êxito e
Coruche voltasse a ver os Toiros nas
suas ruas.
Assim, presto a minha homenagem e agradeço publicamente aos
meus amigos: João Carlos Silva, Mário Rosa, Amílcar Mergulho, Vítor
Sousa, Paulo Fortío, João Balsa, Paulo
Cardoso, Manuel Domingos, Paulo
Barreto, Simão Cabeça Branca, Luís
Cardoso, José Borrego, João Galamba jr., Florêncio Cardoso, Henrique
Vieira. Aos meus primos, Jaime
Tomaz e Alfredo Tomaz.
Um abraço especial ao António
Dias, que no seu “debute” esteve em
grande, especialmente no seu papel
de “Pastor da Pancada”, na tourada
de 18 de Agosto de 2006. Ao Dr.
Nuno Figueiredo, o meu “ Médico de
Família”, sem ele nada disto seria
possível.
À Câmara Municipal, na pessoa
do seu Presidente Dr. Dionísio Mendes e dos vereadores Joaquim Serrão
e Francisco Oliveira. Aos meus companheiros da Comissão de Festas,
pela sua presença.
E porque os últimos são os primeiros, à minha família pelo seu
apoio e força em todos estes anos,
especialmente à minha mulher, Ana e
à minha filha Rita, companheiras
incondicionais, quando os sacrifícios
e cedências foram todos e as vantagens
ou benefícios foram nenhuns, para elas
um beijo enorme do coração.
A todos os Coruchenses, por
usufruírem de todo este trabalho que
tanto prazer nos deu a realizar, obrigado.
____
Paulo Tomaz
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Que Triunfo
o dos Forcados…!
Face a uma corrida com
ferro Castro, bem apresentada
e com volume, o grupo de forcados amadores de Coruche,
soube ser profeta na sua terra e
triunfou muito forte na corrida
acontecida a 17 de Agosto, por
ocasião das Festas de Nossa
Senhora do Castelo.
Seis toiros pegados à primeira, com recurso a técnicas
diferentes, em que sempre o
grupo se revelou coeso, mostraram à evidência que Coruche se pode rever na rapaziada
que vestindo a jaqueta de ramagens em seu nome, tudo faz
para a honrar.
Foram solistas o cabo
Amorim Ribeiro, abrindo a
praça à moda antiga, Alberto
Simões (filho do forcadão do
mesmo nome que chegou a
cabo do grupo), Pedro Crispim, na que salvo melhor
opinião, foi tecnicamente a
melhor pega da tarde, Tomás
(Faísca) também forcado de
dinastia, Carlos Tomás outro
forcado com tradição familiar
(não fosse ele sobrinho do
“bife”), reeditando na sua terra
o sucesso de Lisboa e por fim,
Nuno Feijoca, forcado de garra
e talento que bastantes sucessos tem averbado no historial
do grupo.
Foram com justiça amplamente ovacionados, já que
estiveram de facto bem, até na
correcção dos brindes que
efectuaram, a deixar provado
que o grupo sabe ser agradecido e tem memória.
Mas onde é que eu já vou
na ânsia de salientar a actuação
do grupo da minha terra, em
plena subversão da lógica, que
me obrigaria, como La Palice a
começar pelo princípio. Em
verdade, o dia em Coruche
começou bem, visto que o
cortejo etnográfico e do trabalho evidenciou excelente nível,
em ano em que mostrando os
“comeres” se homenageava a
saudosa figura do José Labaredas, amigo velho com quem
comparti os bancos de colégio
e que os deuses já chamaram.
Acto de justiça, tal homenagem ainda é curta, dado que
temos de convir que no
domínio da cultura coruchense
o Zé se situa em plano de credor, tão profícua foi a acção
que desenvolveu, sendo de sua

autoria, como mero exemplo, a
criação da semana da gastronomia de que Coruche hoje se
orgulha. Jamais o devemos

esquecer, o Zé esteve na vida
com o senhorio dos grandes.
Depois em boa hora, Dionísio Mendes resolveu homenagear Toureiros de Coruche,
adendando o seu nome no
memorial que se situa na vizin-

hança da porta nobre da praça
de toiros. Joaquim Marques,
José Simões, David Ribeiro

Telles, José Luís Sommer de
Andrade, António Badajoz,
Manuel Badajoz, António
Sacramento e o forcado José

Luís Coragem, são de facto
nomes que em grau diferente
souberam honrar a vila a que
se sentem ligados por nascimento ou adopção. Cerimónia
concorrida, deu bem a noção
do acerto camarário, visto que
o povo soube estar com os

homenageados, o que é bonito
e atesta a justiça do acto.

Voltemos lá então à corrida.
Longe vão os tempos em que
em Coruche a temporada abria
pelo Domingo de Páscoa,
ressurgia com uma garraiada
popular a 14 de Agosto logo a
seguir ao fogo de artificio,
retomava dia 16 com uma
digníssima corrida mista,
prosseguia dia do Campino,
17, com corrida rematada
(mista ou não) e prosseguia
com uma novilhada a 18, que
muitas vezes dava passo a um
espectáculo de variedades taurinas a 19. Esta ano vimos a
“feira taurina de Coruche”
reduzida ao espectáculo de dia
17 e de tal facto que tire ilações
quem quiser.
A corrida, convenhamos
que bem montada, foi ocasião
para que víssemos a João
Moura as duas actuações com
mais verdade na presente temporada, a deixar provado que
continua sendo um figurão e
pen foi que tenha rematado
mal a sua segunda actuação, o
que o público nãp perdoou,
mas fica sendo nódoa que não
traduz de forma nenhuma o
bem que quis estar e esteve em
Coruche. Evitou os atravessos,
cravou de frente e bem, rematou com o senhorio que lhe é
peculiar e se é verdade que a
culpa foi sua, visto que jamais
devia ter abalado depois de um
percalço como abalou, temos
que convir que os públicos,
que é sabido são soberanos,
não raro também são injustos.
Moura não merecia tão grande
enfado do público coruchense,
depois da arte que patenteou
nas duas lides. Ónus que paga
pela figura que é…
João Salgueiro, que goza
em Coruche de meio estatuto
de filho da terra, face às suas
relações familiares, detentores
da herdade da Azervada, e ao
facto de ter elegido para casar
uma filha legitima da terra,
esteve ao lidar dois toiros e
meio em plano de figura. Não
me canso de dizer que é um
caso, e talvez dos raros que não
imitando ninguém é tão só
igual a si próprio. Voltou, dado
estar bem montado, a colocar
cem por cento de verdade nas
reuniões e por isso chegou
forte às bancadas. Creditou-se
nesta corrida com estatuto de
triunfador.

Dr. Domingos da Costa Xavier *

João Telles (filho) é mais
que um caso. Nasceu com
aquela estrelinha própria dos
eleitos e basta-lhe entrar na
arena para mexer com o público. Gabam-lhe o bem estar,
perdoam-lhe os desacertos,
rejubilam com o seu sucesso.
Eu próprio comungo de tudo
isto, dado que são os toureiros
com “gancho” e carisma que
animam a Festa.
Em Coruche, iniciou a lide
do seu primeiro exibindo uma
vara, novidade que se regista e
aplaude e mais aplaudiria se de
facto tivesse toureado com ela.
Esteve entusiasticamente acertado e não lhe faltam mestres
que o aconselhem a ultrapassar
as carências, que o respeitável

lhe cobrará quando se lhe
acabar o estado de graça. Cá
por mim, acredito que tem
madeira que sobre para que se
torneie uma figura, e fico contente de cada vez que o constato.
Os toiros Castro possibilitaram o sucesso da tarde, que
maior seria se tivessem exibido
um pouco mais de picante.
Com trapio bastante, pena foi
que um tivesse que ser
devolvido a currais (aliás o
mais bonito…) por se ter
estropiado durante a lide e que
o seu substituto tivesse exibido
em praça, como se diz na gíria,
as duas lâmpadas fundidas.
Valha-nos que Salgueiro colocou na lide a luz que lhe faltava, o que mais agiganta o seu
labor.
Assim vi o dia do Campino
em Coruche, e, não imaginam
a pena que tenho de não ter
havido mais corridas que vos
podesse contar.
____
* Médico Veterinário
e Crítico Taurino
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Várias coisas aconteceram na primeira praça
de toiros do país, que nos merecem um naco
de reflexão.
Primeiro –
A Presença de Ponce

Em corrida patrocinada pela
discoteca “Kapital”, que começou com uma espanholada com
altos e baixos (em que por
exemplo desfilou um cavalo
em “doma vaquera” coxo do
posterior esquerdo…) a modos
que criando clima para o que iria
acontecer. Pisaram a arena João
Moura e seu filho, e o figurão do
toureio, Enrique Ponce.
Couberam as pegas ao grupo de forcados Amadores de
Santarém e ao grupo de forcados do Aposento da Moita, que
com senhorio e valor honraram
as jaquetas que vestiam, sendo
que os toiros lidados a cavalo
ostentavam o ferro de Romão
Tenório, que como é sabido é
uma das ganadarias predilectas
da Casa Moura, dado que os
animalitos lhes costumam consentir as lides que praticam.

Pai e filho empataram em
pleno, triunfando na primeira
parte e cumprindo o contrato
na segunda, sendo que João
Moura abriu o livro que há
muito escreveu e leu umas
páginas, e seu filho aproveitou
e leu o mesmo texto. É óbvio

que em plano de triunfo, que
muito maior teria sido se à
graça que puseram nos remates
e em algumas lides, tivessem
adendado mais verdade nas
reuniões, e digo isto porque se
os cavaleiros querem mostrar ao
público toureio baseado em
sortes de frente, têm obrigação
de se abster de atravessos no verdadeiro momento da verdade.

OPINIÃO

Os Cabrestinhos
Bem sei que os tempos
mudaram e que já há para ai
ganadeiros que nem cabrestos
têm. Sei também através da
douta opinião de Francisco
Botelho Neves que já são raros
os verdadeiros Campinos, sendo que o que abunda são tractoristas fardados a preceito.
Conjugados estes dois factores, que embora nos custe
não são escamoteáveis, quiçá
se justifique a situação presente. Antigamente era uma
vergonha para a ganadaria que
os seus cabrestos não acompanhassem à praça os toiros
enviados, depois tudo mudou e
quase passou a haver criadores
que “lidavam” mais cabrestos
que os toiros que criavam, e
decerto estão nas mentes dos
aficionados avisados pelo menos duas ou três situações em que
o que afirmei é plena verdade.
Facto é que os ditos animalitos de permanente aluguer
cumpriam a sua função e não
raro quem estava mal eram os
seus condutores em praça, que
ávidos de protagonismo, em
vez de facilitar, complicavam.

Lembram-se…?
Acontece que, escassos que
são os jogos de cabrestos nas
ganadarias e portanto difícil
que se torna o treino e a substituição, estamos na fase em que
surgem em praça uns cabrestitos imberbes que ainda não
tiveram vagar para aprender
(se calhar falta quem devidamente os ensine…), não têm
corpo para “arroupar” os toiros
que é suposto conduzirem aos
currais e tão pouco estão treinados a recolher com rapidez.
Na última corrida a que
assisti, os cabrestinhos eram
tão ridículos que os toiros lhes
sobressaiam em altura pelo
menos dois palmos. Ainda bem
que o grupo de forcados esteve
enorme e não necessitou de
recorrer a nenhuma “cernelha”
de recurso, pois se tal tem sido
necessário ao invés de vos
estar aqui agora a escrever (e já
lá vão uns dias) ainda estaria
sentado nas bancadas da praça.
Como dizia o outro, cuidem-se…!
____
Domingos da Costa Xavier

Vamos lá então à presença
de Ponce. Confesso que com
todo o respeito que Rui Bento
me merece (e…merece mesmo… não duvidem!) tenho
alguma dificuldade em lhe
entender alguns critérios. Vejamos! Que interessou a Ponce a
sua vinda a Lisboa? Que interessou ao Campo Pequeno a
presença (dizem que cara…)
de tal figurão do toureio? Que
interessou ao panorama do
toureio a pé português a presença de tal figura? A resposta
é muito simples – NADA!!!
Enrique Ponce, já averbou
o que baste numa carreira de
êxitos para não necessitar de
provar nada, nem a ninguém,
nem a si próprio, e, estou em
crer que sequer o dinheiro o
move em fase em que já está de
tourear para si próprio. Aliás
em Lisboa foi o que fez, quiçá
porque recebido com carinho,
quis retribuir e literalmente
inventou os passes que roubou
aos novilhotes de Herdeiros de
Conde Cabral que lhe coube
enfrentar.
Poderia ter cometido a
fraude da bandarilha após duas
trapadas a cada rês, que pouco
lhe importava o que o pagode
pensasse, mas não, Senhor que
está, provado é, não quis ouvir
que alguém lhe chamasse de
saída “ratonero” e esmerou-se
mais que em algumas feiras de
postin com gado de idêntica
qualidade, o que como aficionado tenho de lhe agradecer.
Quanto à praça, quiçá tenha
aproveitado o lucro do dia,
mas nada ganhou para o futuro, visto que para que o valenciano cá volte têm de voltar a
pagar-lhe generosamente, o
que quer dizer que a oportunidade foi desperdiçada. Quem
não se lembra do repasso que
Armando Soares pregou em
Santarém ao Cordobés no auge
deste? Quem não recorda o
repasso de Amadeu dos Anjos
a Mondeño em Lisboa? Quem
não recorda o repasso de José
Simões a “Paquirri” em Coruche, lidando toiros Silva com
gatarrões na barriga?
É evidente que os figurões
não deixaram de dormir bem
nesses dias, mas é facto que
para os nossos toureiros os triunfos souberam a pão, que se
traduziu em contactos por cá e
por lá, que obviamente alegra-

ram o nosso panorama.
Provado fica que um figurão a competir com um dos
nossos tem interesse futuro, a
competir consigo mesmo o
interesse só se manifesta na
sua conta bancária, o que pouco motivará quem já com os
toiros se fez rico. Valha-nos
que o de Chiva exibiu em Lisboa “verguenza torera”.

A Confirmação
Em verdade, no dia 20 de
Julho em Lisboa, quem confirmou a sua classe foi o grupo de
forcados Amadores de Coruche, com Nuno Feijoca, Calos
Tomás (este extraordinário…)

e Amorim Ribeiro, a deixarem
muito alto o pendão da nossa
vila. O grupo esteve coeso, os
valores individuais souberam
afirmar-se e houve tarimba
bastante para darem com classe a volta aos toiros, com ferro
de Pinto Barreiros, de que Joaquim Alves é proprietário, que
desfilaram pela arena.
Falando no grupo de Coruche, que aqui aproveito para
deixar as minhas desculpas ao
José Ribeiro da Cunha, que sem
intenção depreciativa omiti por
lapso na lista de Cabos em artigo no número anterior, mas ele
sabe que o lapso foi lapso, que
não maldade, o que não invalida que sinceramente lhe peça
desculpa pública, que em privado constatei ser aceite.
Já agora, e juro que tão afastado estou que me não interessa minimamente pôr manteiga
no pão, que aqui louve a presença do Dr. Dionísio Mendes,
Presidente da Câmara, na trincheira do Campo Pequeno,
apoiando o grupo que foi e é
seu. É sempre muito bom constatar que há políticos que não
são amnésicos, neste desgraçado país que descobriu a bandeira nacional às ordens de um
brasileiro, mas que insiste politicamente em olvidar o bem

precioso que as coisas de toiros
são na nossa matriz cultural.
Por tal evidência, confesso
que gostei de poder na praça
dizer aos amigos que me rodeavam – Aquele, é o Presidente
da Câmara da minha terra!
Obrigado Dionísio.
Quanto ao resto da corrida,
os toiros cumpriram (pese a
desgraça de um deles ter em
praça uma “travadinha” cardíaca…), os Amadores de Alcochete algo irregulares estiveram dignos. Rui Salvador está
longe da garra das últimas
épocas e andou pela arena cumprindo a ferragem. Luís Rouxinol esteve em plano excepcional, na linha da temporada
transacta em que como este
ano pautou pelos triunfos as
suas actuações. Por fim, Ana
Baptista, a cavaleira que confirmava a alternativa. Bonitinha e decorosa, já que como é
sabido é das pequenas que por
ai andam, a que intenta praticar
o toureio a cavalo com mais
verdade e rigor. Monta muito
bem, não dá passo a concessões e é honesta no que faz
e tem o lidar na sua cabeça,
sabendo encontrar adequadas
soluções. Está confirmada…
Mas vamos lá à moda nova
das confirmações. Nunca por
cá se tinha visto tal coisa, mas
é facto que não vem mal ao
mundo que se pratique, só
que… acompanhando a moda
americana… e francesa, as ditas confirmações deviam fazer-se acompanhar-se de mais
qualquer coisinha, no mínimo,
um bilhete condigno que se
guardasse como testemunho da
coisa, ao invés daquelas coisas
horrorosas iguais ao bilhetes
do Metro, que agora a bilheteira da praça emite.

A Porta Grande

Falando em confirmações,
em corrida anterior também confirmou Victor Ribeiro, lidando
excelentes exemplares de Pé> continua na página seguinte
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goras, corrida que a TVI transmitiu para o país em directo e
finda a função saiu em ombros
pela porta grande, averbando o
facto para a história como o
primeiro a consegui-lo.
Regista-se, mas eu que julgo que com alguma justiça me
arvoro ter contribuído algo
para que a “porta grande” exista, bem que gostaria (sem contestar um grama a saída de
Victor…!) de ver o seu uso
regulamentado, a exemplo das
praças de primeira de Espanha.
O que digo é importante, visto
que António Ribeiro Telles, até
agora o autor das lides mais
conseguidas no renovado tauródromo, deve ao momento,
sentir-se algo defraudado, por
não lhe terem outorgado o que
o mérito lhe consentia.
Vamos lá pôr ordem nisto,
pese o ter consciência de que
Roma e Pavia (a de Itália, que
não a que em que não se
podem perguntar as horas…)
se não fizeram num dia.

Saí Triste
Dia 10 de Agosto demandei
o renovado “coso” lisboeta ei-

No Campo Pequeno
vado de esperança. Os dois
mais badalados alunos da escola
de toureio da Moita, “Procuna”

e “Velásquez”, apresentavamse de matadores e se tudo tem
corrido bem, poderia ter surgido a parelha que voltasse a
interessar os públicos. Não, a
noite foi de pura desilusão.
Desilusão, porque em noite
excepcionalmente quente, todos (todos) os toiros saíram à
arena congestionados, o que
deve motivar a empresa, tomando medidas urgentes de
correcção do ambiente dos curros, para que o facto se não
repita.
O ganadero Francisco Luís
Caldeira, esmerou-se no trapio
do curro que enviou, alguns até
conseguiram evidenciar nobreza, e na realidade não merecia

tal resultado, o que aqui consigno.
Quanto às tauromaquias
exibidas, “Procuna” limitou-se
a bandarilhar com facilidade e
a afogar o primeiro que tinha
condições que não soube ver e
a estar “pueblerino” no sobrero
que lidou, por devolução acertada do exemplar da ordem.
“Velásquez” voltou a mostrar que a sua carreira merece
melhor sorte e esteve perante o
nobre insonso que saiu pelos
curros em terceiro lugar, todo
um toureiro. Entendeu o oponente, deixou-o respirar e na
meia altura que o animal consentiu, exibiu maneiras, inteligência, toureria e… classe.
No outro que lhe tocou
enfrentar, como ninguém consegue tirar água de poços secos, limitou-se a exibir valor, o
que não é de somenos. Neste
toiro, João Santos e Pedro Paulino “China”, creditaram-se
com os melhores pares de bandarilhas da noite.
Também se lidou a cavalo e
Ana Baptista esteve bem no
segundo toir que lidou. Muito
asseada e com a virtude de o
ter feito com um só cavalo, à

CORRIDA “NOVA GENTE” ENCERRA O ABONO DE 2006
A corrida de toiros de 21 de Setembro, na qual se comemorará os 30 anos
da revista “Nova Gente”, marcará o encerramento do abono de 2006 da
praça de toiros do Campo Pequeno, em temporada de reabertura ao público.

moda antiga, o que aqui se saúda, pois ajuda a pôr as coisas
em tempero e dismistifica a
ideia que se vem formando de
que os cavaleiros devem usar
um cavalo para cada número.
Não…! Os cavalos devem
(agora como antes…) consentir toda a lide de um toiro, só se
justificando a sua mudança,
quando em dia “não”, não
podem com o toiro. De resto,
que bom seria na maioria das
vezes que os cavalos pudessem
mudar de cavaleiro.
Perante um novilhote de
Guiomar Moura, Isabel Ramos
evidencioumais uma vez que
tem o lidar na cabeça, que sabe
andar templadita e sem pressas, que tem garra e que está
verde, o que não se pode estranhar face à sua experiência e à

sua idade. Ganhadora que foi
na temporada transacta do
troféu “Revelação” da revista
“Equitação”, não desmereceu
o estatuto adquirido, mas é
facto que quem administra a
sua carreira tem que perceber
até que ponto lhe pode colocar
desafios. Boa aluna, dedica ao
toureio o tempo de sobra da
sua actividade estudantil, o que
está correcto e é normalíssimo,
mas o que se não lhe pode exigir é que se apresente e exiba
sol na eira e chuva no nabal.
Continuo, no entanto, a
acreditar no seu brilhante futuro.
Na noite de que falo, quiçá a opinião fosse diferente se tivesse
conseguido força bastante para
ter deixado cravados alguns dos
ferros que apontou bem…
Os forcados amadores da
Moita, em verdade não existiram,
o que me entristece, tal o respeito que tenho pelos forcados.
Bem, acertado e coerente, esteve na Direcção Júlio Gomes,
matador de toiros que se formou
na escola de Coruche, e que
graças à excelente pessoa que
é, na terra deixou saudades.
____
Domingos da Costa Xavier

JUNTA DE FREGUESIA
DO BISCAÍNHO

Os Nossos Colaboradores nas Festas

A Junta de Freguesia do Biscaínho
Apoia a Cultura e o Desporto.
•
Biscaínho, uma Freguesia
em Movimento.

... a Festa foi boa! Até para o ano.

Telefone e Fax 243 689 115
Biscaínho – Coruche
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Coruche esteve em festa!
Coruche esteve em Festa de
14 a 19 de Agosto. Este ano
houve muitas e boas atracções
no que às tauromaquias populares diz respeito. Não pode
faltar de forma alguma as tradicionais largadas, uma tradição muito enraizada e que outrora já foi ex-libris das principais ruas de Coruche, actualmente radicado numa zona em
franca expansão mais a nascente
da vila. Há cerca de um ano a
actual comissão de festas trouxe
até ao Sorraia uma tradição popular espanhola denominada
“Encierro”. Foi novidade, agradou e este ano repetiu-se.
Bem que na parte final e devido ao longo percurso se
transforme numa mais ribatejana entrada de toiros com os
campinos a tocar o gado até
aos currais, dois em um para
agradar a gregos e a troianos.
Foi bonito ver toiros e cabrestos, a trote ou a galope, rua
acima, já se vendo alguns populares a quererem dar mostras de
uma corrida com o tropel, está
a pegar, merece continuidade.
Mas este ano foi particularmente especial, houve “Tourada à Corda”. Não só pela novidade mas também pelo convívio durante uma semana com
os pastores e os capinhas da
Terceira, simpáticos, divertidos e como homens do campo
e da cidade, habituados a estas
andanças, exímios apreciadores de um bom vinho ou uma
imperial bem fresquinha, junto
à tertúlia dos forcados passaram algum do seu tempo irradiando amizade.

Os capinhas, Magalhães, pai
e filho, foram autênticos toureiros pelas ruas da vila onde
se estendeu a corda com que os
pastores conduziam o toiro
(Rua da Misericórdia, Praça da

Liberdade e Rua Direita). Lá
estava desenhado no chão o
risco branco que lhes servia de
orientação até onde era permitido ir o animal e não se fizeram rogados exigindo peso e
trapio aos toiros da corda.
Homens valentes, toureiros de
manta e guarda-sol, maravilharam o público e cá deixaram
seguidores.
O profissionalismo e a simpatia dos Pastores da Terceira
cativaram coruchenses e forasteiros. Muitos foram os que

vieram de fora para assistir às
tão famosas touradas à corda,
apenas vislumbradas na televisão ou em vídeo e, naquele
dia 16 de Agosto, vieram para
admirar e sentir ao vivo a emoção de tão peculiar forma
de lidar ou
correr toiros.
No dia 18
foi para consagrar e dar
largas à capacidade de
cada um, os
mais aventureiros, que já um pouco familiarizados também quiseram experimentar e mostrar o seu valor.
A chuva fez a sua imprópria
aparição, nos dois dias, mas
nem ela foi suficiente para parar os artistas ou afastar o público que acorreu em massa.
Esteve também entre nós,
Hélio Costa, ganadeiro açoriano radicado no Canadá onde
tem uma ganadaria com o
nome de “Sol e Toiros”, pessoa
de quem eu já havia tido noticias através do nosso amigo

António Salvador, e que agora
tive a honra de conhecer.
Hélio fez questão de acompanhar os pastores que se deslocaram a Coruche. Com eles
aprendi alguma coisa sobre as
suas touradas à corda, como
exemplo dou a expressão que
usam “Vira a Corda”, pois bem
ao ouvir tal expressão fiquei
apreensivo, mas a minha curiosidade desfez-se quando percebi
que era para puxar a corda por
dentro da jaula, a que chamam
gaiola, para recolher o toiro.
Trouxeram consigo todos
os artefactos necessários para o
seu labor, desde as gaiolas com
a divisa dos irmãos Toste, à extensa corda, às ponteiras usadas
nos pitons do toiro, trajaram à
usansa açoriana como manda a
sua tradição e cá deixaram
amigos e muita vontade de os
voltar a ver em acção.
De parabéns está a comissão de festas que alcançou
mais um triunfo com esta jornada. De certo deverá ser levado em conta este importante
êxito que foi a tourada à corda
e porque não repeti-la, não
digo já para o ano para não se
tornar desgastante, mas dentro
de dois ou três anos tem perfeito cabimento o regresso dos
pastores e capinhas da Terceira
à Capital do Sorraia! Para eles
vai a minha homenagem e o
agradecimento especial pelos
bons momentos de diversão
que proporcionaram aos Coruchenses e Forasteiros!
No dia 17 de Agosto, outrora denominado dia do Campino, a edilidade de Coruche,

na pessoa do seu presidente,
Dionísio Simão Mendes, em
boa hora homenageou em vida
os toureiros da terra, pouco
tempo antes do início da corrida de toiros, junto à porta do
sector 2, no Memorial aos
Toureiros de Coruche – onde já
figuram os nomes dos saudo-

sos António Luís Lopes e de
seu filho Alberto, Francisco
Susana e António Manuel Roberto – passaram a figurar também os nomes dos cavaleiros
David Ribeiro Telles e José Luís
Sommer D’Andrade, dos matadores Joaquim Marques e
José Simões, dos bandarilheiros António e Manuel Badajoz
e António Sacramento, assim
como do valoroso forcado José
Luís Coragem. Fica, assim, perpetuado e imortalizado para a
historia o nome destes homens,
que, nascidos ou não em Coruche, honraram o nome desta
terra por toda a geografia taurina mundial.
(Nota de Abertura do Programa
“Tauromaquia”, na Rádio Voz do Sorraia,
de terça-feira 22 de Agosto de 2006)

____
Joaquim Mesquita
Crítico Taurino

Comemoração dos 50 Anos da Colocação da 1.ª Pedra
na Monumental Praça de Toiros de Coruche
Ao intervalo da corrida de toiros do dia 17 de
Agosto de 2006, realizou-se o descerramento de uma
lápide alusiva à corrida que assinala os 50 anos do
lançamento da primeira pedra da construção da Praça
de Toiros de Coruche.
O Dr. Diamantino Diogo, administrador da Praça,

proferiu o discurso, homenageando os que há 50 anos
se juntaram para construir a Praça.
Na foto, António Manuel Cardoso, empresário da
Praça, António José da Veiga Teixeira, um dos beneméritos da praça, Diamantino Diogo e Dionísio
Mendes, presidente da CMC.
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Em Samora Correia – Manuel R.T. Bastos e
Forcados de Coruche com presença digna
A segunda corrida de toiros
da feira taurina de Samora
Correia, realizada no dia 21 de
Agosto contou com seis cavaleiros, dois grupos de Forcados
e seis toiros pertencentes às
divisas de antiguidade mais
recente, das doze a concurso,
repartidas também pela corrida
realizada a 19 do mesmo mês.
Manuel Ribeiro Telles Bastos lidou o de Canas Vigoroux,
(manso, a descair para tábuas).
Andou vistoso nos compridos
à tira e nos curtos cravou a sesgo, sendo último nos tércios
com entrada frontal, sido muito
aplaudido.
Destaque maior na forcadagem para o grupo de Coruche e
a sua segunda pega através de
Alberto Simões, embora à
segunda tentativa. Foi de um
valor e estoicismo enormes,
além da excelente primeira
ajuda de Francisco Duarte a
merecer honras de volta à
arena com o forcado da cara e
o cavaleiro. Carlos Tomás abriu
com uma boa pega ao primeiro

Manuel Ribeiro Telles Bastos com o forcado Alberto Simões, protagonista da
pega da noite, acompanhados do 1º ajuda Francisco Duarte.

intento e José Tomás encerrou
à terceira, estando menos bem
com o toiro nas duas tentativas
anteriores, emendando-se bem
na concretização.
Rui Salvador abriu com o
toiro do Eng. Luís Rocha, (mansote e andarilho), andou regular,
sentindo algumas dificuldades na
escolha dos terrenos para consumar as sortes, muito por falta

de colaboração do oponente.
Cravou com o determinado valor
que se lhe reconhece mas a não
alcançar o êxito desejado.
José Manuel Duarte lidou o
de Manuel Coimbra, (mansote,
sem forças, parou-se por completo após os compridos).
Duarte cumpriu com a ferragem
da ordem em sortes a quarteio a
ter de entrar nos terrenos do

inimigo para deixar os ferros.
Pedro Salvador teve por
diante o toiro do Eng. Lopo de
Carvalho, (mansote, violento e
a derrotar por cima). Andou
regular nos compridos, melhorou nos curtos em sortes ao
piton contrário, com emoção, a
empolgar o seu público.
A Ana Rita tocou o maior
da corrida, tinha o ferro da Sociedade das Silveiras, (mansote encastado, humilhava com
alguma nobreza). Permitiu a
Ana Rita uma lide regular,
algumas sortes aliviadas e passagens em falso, alternando
com outras mais ajustadas e
cravagem emotiva, encerrando
com um violino após algumas
insistências, tenso sido muito
acarinhada pelo público.
Francisco Palha lidou o toiro do seu tio Fernando Palha,
(encastado, com andamento,
sem querenças e pronto de investida). Francisco andou bem
nos compridos, assim como
nos curtos, aproveitou as qualidades do oponente para desen-

volver uma lide agradável,
citou com alegria e a deixar-se
ver, cravou a quarteio, de alto a
baixo e a rematar com entrega.
Completaram os Amadores
do Aposento do Barreto Verde
de Alcochete, Pedro Medronheira dobrou Tiago Cota. Fábio Conceição apenas consumou à quinta e encerrou o cabo
João Salvação, numa rija pega
à primeira.
Dirigiu com condescendência Francisco Farinha assessorado pelo Dr. José Luís Cruz,
perante casa cheia em noite de
fortes emoções.
As Ganadarias do Eng.
Jorge de Carvalho (bravura) e
Canas Vigoroux (apresentação), foram os grandes triunfadores do inédito concurso de
ganadarias de 12 toiros que teve
lugar este ano na feira taurina
de Samora Correia, dividido
em duas corridas, cujos prémios foram divulgados e atribuídos no final da última corrida.
____
Joaquim Mesquita

Chuva e três momentos! João Ribeiro Telles Jr.
– na Arruda dos Vinhos
A chuva fez a sua aparição no dia 16
de Agosto, inviabilizou o inicio à hora
marcada da corrida mista na Arruda dos
Vinhos, mas a aficíon da empresa “Real
Maestranza”, de Vasco Durão e da tertúlia
“O Periquita” foram suficientes para não
desiludir os que neles acreditaram e não
arredaram pé. Às 22.30h suou o toque para as cortesias.
António Ribeiro Telles foi protagonista de um dos momentos altos da corrida com a cravagem do último curto, a
sesgo na querença natural com reunião
apertada, sorte limpa a transmitir emoção
às bancadas, alem deste ferro a brega
insistente e profissional de António marcaram a diferença.
Na lide que abriu praça, a duo com seu
sobrinho Manuel apenas se limitaram a
cumprir com a ferragem da ordem com
mais incidência para o entendimento da
lide e a primazia de António sobre a
movimentação do astado.
A sós, Manuel Ribeiro Telles Bastos
aplicou-se na lide de mais um manso,
cumpriu com a ferragem da ordem,
mostrando maneiras na forma como bregou e preparou as sortes, mas a noite não
foi para êxito.
Paulo Conceição, dos amadores de
Vila Franca de Xira, foi o intérprete da
pega da noite ao primeiro intento, antecedeu-lhe Ricardo Patusco a dobrar Pedro

Castelo e fechou a actuação do grupo
Bruno Casquinha também à primeira.
Na arte de “Montes”, Luís Vital
Procuna nada pode adiantar, bandarilhou
com o seu reconhecido valor, algo conturbado no primeiro, melhor no sexto com
destaque para um excelente par por dentro, ao sexto da noite. De capote andou
regular e com a muleta esforçou-se mas a
noite não estava para êxitos.
Pepe Moral, jovem novilheiro espanhol recebeu com estética o seu primeiro e
com a muleta apenas no seu primeiro se
mostrou a espaços com valor e estética,
conseguindo ligar alguns muletazos.
Diante do último da corrida, a toada foi
igual aos demais não permitindo ao
jovem “Moral” um debute em terras lusas
com brilho.
O curro enviado pelos Herdeiros de
Cunhal Patrício saiu desencastado, sem
recorrido os de pé, apenas o quarto permitiu ligar alguns muletazos. Bem apresentados os de cavalo, os quatro novilhos
destinados às lides a pé foram escassos de
força.
Dirigiu superiormente Pedro Reinhart
assessorado pelo Dr. Jorge Moreira da
Silva perante menos de meia casa, muito
por culpa da chuva que caiu durante o dia
e minutos antes do início da corrida.
____
Joaquim Mesquita

João
Ribeiro
Telles (filho) alcançou triunfo na praça
espanhola de “Agudo”
(Ciudad Real) no sábado, 19 de Agosto
com o corte de 4 orelhas e 2 rabos.
Alternou com os
conceituados rejoneadores Francisco Benito, (4 orelhas e 1
rabo) e Álvaro Montes (4 orelhas e 1
rabo). Lidaram-se toiros de Nicolás
Mateos.
Actuou também em “Huerta de
Valdecarabános” (Toledo) na segundafeira, 21 de Agosto, alcançando rotundo
triunfo com o corte total de 6 orelhas e 1
rabo repartidas da seguinte forma: 2
orelhas, 2 orelhas e rabo, a duo 2 orelhas.
João alternou em mano a mano com
o rejoneador espanhol David Vasquez,
obtendo o seguinte resultado: ovação e 2
orelhas e rabo. Lidaram-se reses de
Millares.
João Ribeiro Telles Jr., toureou ainda
no mês de Agosto em Jerez de los
Caballeros (25), Belmonte (26), La
Aparecida (27), Iniesta (28), Casas
Viejas (29) e Ejea de Los Caballeros
(30).

Na sexta feira 25, João, actuou em
Jerez de los Caballeros (mais de meia
casa), triunfando com o corte de 3 orelhas, 1 no primeiro toiro que lidou e 2 no
segundo.
Repartiu cartel com Sérgio Dominguez, que cortou 1 orelha e 2 orelhas. O
também português António D’almeida,
1 orelha e volta. Lidaram-se toiros de
Cahoso.
No Sábado, 26 de Agosto, João
Ribeiro Telles Jr. actuou em Belmonte,
(3/4 de casa), cortou 2 orelhas ao seu
segundo toiro e foi ovacionado no primeiro.
João alternou com Francisco Benito,
silêncio e 1 orelha e Roberto Armendáriz, 1 orelha em cada. Lidaram-se
toiros de Júlio de la Puerta.
____
Joaquim Mesquita
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Major Luíz Alberto
de Oliveira
Repor a Estátua! Repor a Verdade!
Depois do artigo do número
passado sobre um dos maiores
vultos da história de Coruche,
Luíz Alberto de Oliveira, recebi dezenas de emails, dezenas
de telefonemas, e aquando da
minha estada em Coruche para
as Festas, centenas de contactos pessoais, sobre a justiça
que é preciso fazer ao Major
Luíz Alberto de Oliveira, repondo a sua estátua no local que
lhe pertence.
Coruche e o seu povo não
são indiferentes ao Major, nem
a autarquia coruchense o poderá ser! Os autarcas eleitos
pelo povo, o executivo camarário e o seu Presidente de Câmara, devem sentir a vontade
dos coruchenses e olhar o passado das suas populações com
verdade e justiça. Um povo
que não cuida e respeita a sua
história não poderá ter futuro!
Certamente que Dionísio
Mendes, na linha da sua actuação como Presidente da Câmara de Coruche, não deixará de
ser sensível à tremenda injustiça que foi cometida por ignorância no verão quente de
1975, quando alguns acometidos pelo ódio da ideologia
comunista, atentaram contra
tudo e contra todos, especialmente tudo aquilo que parecesse ter a ver com o regime
anterior.
Muitos renegaram até os
pais e a sua família, viraram a
“casaca”, e não lhes foi difícil
arrancar duas das três estátuas
que Coruche tinha. Além do
Major, também a estátua de
António Feliciano Branco Teixeira, lavrador de Coruche, foi
arrancada e arrastada pelas
ruas da vila. Curioso é, que a
estátua que também quiseram
arrancar mas que deixaram

ficar, do ilustre médico Dr.
Teixeira de Almeida que futuramente falaremos, só se salvou porque alguém disse que
“era de um homem que falecera em 1924” e estava lá escrito, como tal não podia estar
associado ao regime que foi
posterior.

saúde também o isentava de ir
para a frente de combate. Contudo, foi, e tornou-se um herói.
Adquiriu o respeito de todos e a sua fama de competência, inteligência e excelência,
levaram a que o Governo de
então o nomeasse para vários
cargos, como o de Governador

mudança de chefia no governo
de Portugal. Essa atitude, custou-lhe o lugar e aquele que
podia ter chegado a General,
ficou por Major e nunca mais
ocupou lugares políticos.
Desde sempre, durante o
tempo em que foi Ministro e
depois de deixar de o ser, teve

Estátua colocada na praça junto à Câmara, onde se pode ler no seu pedestal,
“Ao Major Luís Alberto de Oliveira. Coruche Agradecida em 15-8-1969”

Acontece que não existem
dúvidas sobre Luíz Alberto
de Oliveira, que serviu sempre a pátria com brio e lealdade.
Como qualquer militar exemplar, fê-lo no regime monárquico, para o continuar a fazer
no regime republicano, tendo
por exemplo combatido na 1.ª
Guerra Mundial, para onde foi
como voluntário, quando podia
ficar em Portugal nos gabinetes, além de que a sua fraca

Civil de Coimbra, onde deixou
saudades e o povo não o queria
deixar vir embora quando isso
teve de acontecer. Mais tarde
como Ministro da Guerra,
modernizou as Forças Armadas e criou as condições para o
que elas são hoje, deixando as
mais altas referências como
Ministro e Militar leal. Ao não
concordar com ordens do Governo que interferiam na sua
pasta ministerial, e com as
quais não concordava, tenta
com outros, condicionar uma

sempre Coruche no Coração e
na Razão, trazendo para a
nossa terra tudo aquilo que
podia. A ele se devem as pontes, a electricidade, o calcetamento das ruas, os bairros
novos, o saneamento básico, a
água canalizada, escolas, e
muitos mais desenvolvimentos. Mobilizou as gentes de
Coruche para fazer o bem, deu
grandes impulsos e ajudou a
criar instituições como o Corpo de Bombeiros, foi Presidente da Casa do Ribatejo, en-

Maria Alice Serafim

VENDE-SE TÁXI

MASSAGENS • ESTÉTICA • DEPILAÇÃO

Vende-se Táxi Mercedes
com lugar na Praça de Táxis
de Coruche

MESOTERAPIA (Dr. José Paulo)
R. D.ª Joana Isabel Matos Lima Dias, n.º 23
(Rua do Cinema) 2100-175 Coruche

Tlf. 243 675 291

tre outras funções que em futuros números daremos a conhecer. Enfim, foi uma personalidade de excelência!
Por tudo aquilo que se sabe
deste Homem, e que infelizmente nos últimos 30 anos tentaram deliberadamente apagar
da nossa memória, é minha
obrigação como filho de Coruche e obrigação deste Jornal,
prestar o serviço de elucidar
quem não sabe, especialmente
os mais novos, e recordar aos
mais velhos quem foi este
Coruchense ilustre que tanto
fez pela nossa terra. É isto que
faremos todos, até que o seu
busto garboso no seu vasto
pedestal volte a brilhar como
referência inspiradora do bem
fazer e da abnegação total ao
seu semelhante e à sua terra!
Está a ser constituída uma
comissão instaladora da subscrição pública que será feita
em todo o Concelho de Coruche, que já conta com dezenas
de figuras da nossa terra de
todos os quadrantes políticos,
para que a reposição da estátua
se faça o quanto antes. Resta
saber onde a Câmara de Coruche a guardou, já que tendo
sido uma estátua paga pela
população de Coruche, selvaticamente arrancada por gente
indigna, foi armazenada nos
seus depósitos e ficou à sua
guarda.
Cabe-nos também a todos,
nesse dia, junto da família e
publicamente, pedir desculpa
aos seus entes queridos que
viram a memória ultrajada deste herói, que jaz em campa rasa
no cemitério de Coruche ao
lado de sua mulher.
A Bem de Coruche!
____
Abel Matos Santos

Pu

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO

Informações pelo

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm. 969 012 011

Tlm: 96 600 12 93

10

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 5

• Agosto

de 2006

VIVER COM SAÚDE
Receio, insegurança, pavor e pânico, são apenas alguns adjectivos que podem descrever o que sentimos
quando sofremos de

FOBIAS – OS MEDOS INCOMPREENSÍVEIS
O QUE SÃO AS FOBIAS?
As Fobias são os mais comuns transtornos de ansiedade e
estes por sua vez os mais prevalecentes entre os transtornos
mentais. Estudos realizados
sugerem que aproximadamente
15% da população sofrerá de um
transtorno de ansiedade em
algum momento da sua vida,
sendo as Fobias o problema
mais comum com 13,5%, seguido pelos transtornos obsessivocompulsivos (2,5%) e pelos
transtornos de pânico (1,4%).
Verificou-se também que a prevalência destes transtornos é
maior nas mulheres que nos
homens e que os seus níveis de
intensidade parecem diminuir
ao longo da idade.
As Fobias são medos irracionais e persistentes de objectos,
actividades ou situações especificas. Os transtornos fóbicos envolvem medos que aparentemente não têm justificação na
realidade (ex. medo de espaços
abertos) ou medos que são exagerados em relação à verdadeira
dimensão da situação (ex. medo
extremo de viajar de avião).
Um aspecto importante do
medo fóbico é o de que o indivíduo está consciente da irracionalidade do medo. Noutras palavras, os sujeitos fóbicos sabem
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

que o seu medo não é plena e
realmente justificado, mas ao
mesmo tempo não podem simplesmente parar de ficar com
medo. Esta destrinça e conhecimento da realidade da situação é
importante porque permite distinguir um indivíduo com fobia
de um indivíduo com um delírio; que é uma crença injustificada em relação ao mundo que
ele não reconhece como errada.
Os delírios reflectem geralmente um problema muito mais sério.
Podemos então dizer, que
nos transtornos fóbicos observamos uma separação inapropriada dos aspectos cognitivos e
emocionais do funcionamento
psicológico.
De acordo com o DSM-IV, o
livro dos transtornos mentais da
Associação Psiquiátrica Americana (APA), as Fobias dividemse em três categorias, em função
do tipo de situação que provoca
medo. Consideremos agora estes tipos de Fobias:
1 – AGAROFOBIA. Como
consequência do medo associado a lugares públicos, o quotidiano dos sujeitos agorafóbicos é
dominado por tentativas de evitar contactos com grandes grupos de pessoas. Isto leva-os a
confinarem-se mais em casa e
aventurarem-se fora dela o

menos possível. Estes sujeitos
não evitam multidões porque
têm algum delírio ou estão
deprimidos e desejam ficar sós,
mas ao invés, o facto de estar
com muita gente deixa-os temerosos porque “algo” lhes pode
acontecer.
As pessoas com agorafobia
são frequentemente bem sucedidas em esconder e ocultar os
seus medos, recusando convites
sociais e utilizando estratégias,
como por exemplo, utilizarem
as escadas em vez do elevador
porque precisam de fazer ginástica. Como os agorafóbicos evitam reuniões sociais, temos
menos contacto com eles e portanto tendemos menos a perceber que têm um problema.
2 – FOBIA SOCIAL –
Assim como a agorafobia, a
fobia social também resulta
numa evitação de grupos, não
sendo provocada por algum
medo de perder o controlo ou
por algum delírio especifico (ex.
de que outros estão conspirando
contra ele), mas sim pelo medo
irracional do sujeito de que se
comportará de uma forma constrangedora e será criticado pelos
demais. A fobia social envolve
uma variedade de medos, onde
os pacientes imaginam que
serão expostos à crítica e à desa-

provação dos outros, o que será
embaraçoso ou mesmo humilhante. Esses temores incluem
medo do palco, das câmaras ou
ansiedade de desempenho (performance anxiety), medo de falar em público diante de outras
pessoas e ansiedade quanto a
interagir com outros em festas e
convívios sociais. Obviamente,
este tipo de fobia pode restringir
severamente a vida de uma pessoa, procurando sempre evitar a
situação em que se torna fóbica.
3 – FOBIA SIMPLES OU
ESPECÍFICA – Este tipo de
transtorno fóbico envolve um
medo irracional em relação a
um objecto ou situação específicos, diferente de multidões
(agorafobia) e crítica pessoal
(fobia social). A classe das fobias simples ou especificas é
uma categoria residual que
inclui todas as demais. Na fobia
simples o medo é mais circunscrito, podendo envolver itens
como altura, aviões, cães e
cobras. A ansiedade antecipatória é disparada quando estas
pessoas precisam de encarar o
estimulo temido, de modo que
também constróem as suas
vidas para evitá-lo. Tradicionalmente, as fobias eram nomeadas
com a palavra grega para o
objecto ou situação receadas.

Dr. Abel Matos Santos *

Algumas fobias específicas são
apresentadas a seguir.
ALGUMAS FOBIAS
ESPECÍFICAS

Acrofobia
medo de lugares altos
Algofobia
medo de dor
Astrafobia
medo de tempestades
Claustrofobia
medo de lugares pequenos
Hematofobia
medo de sangue
Monofobia
medo de ficar sozinho
Misofobia
medo de contaminação
Nictofobia
medo de escuro
Oclofobia
medo de multidões
Patofobia
medo de doenças
Sifilofobia
medo de sífilis
Zoofobia
medo de animais
Aracnofobia
medo de aranhas
Sexofobia
medo de praticar sexo
* Assistente Hospitalar Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

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

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

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

B - FRAZÃO
Rua Direita, 64
2100-167 Coruche
Tel. 243 660 099

D - MISERICÓRDIA
Largo S. Pedro, 4
2100-111 Coruche
Tel. 243 610 370

– S. JOSÉ
Rua Júlio Dinis, Nº 3 - B
2100-405 Lamarosa
Tel. 243 724 062

T
Q
Q
S
S

(Parte I)

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

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao Centro de
Saúde

Tel. 243 617 888

Contacto
919 549 763

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Francisco J.M.
Marchã

MÉDICA DENTISTA

HOMEOPATA NATUROLOGISTA

Tel. 243 660 060

St.º Antonino – Estrada Lamarosa,
Lote 9, Loja F • Coruche

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

VENDE-SE
Play Station 2

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

SUGESTÕES
DE LEITURA

impecável, c/comandos,
cartõe e
vários jogos originais.

Tlm. 96 576 02 20
> SOLUÇÂO CORUJAMIX <

Consultas

Tlm. 966 588 960

Autor: Abel Matos Santos
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Irmandade considera positivas
as Festas deste ano
O Juiz da Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo,
Eng. Gonçalo Dias, considera

que o balanço das Festas é positivo, apesar da contenção financeira por parte da Irmandade.
Gonçalo Dias, considerou a
Procissão como o momento
alto das Festas, no dia 15 de
Agosto, e apesar da redução de
verbas e tempo no tradicional
Fogo de Artifício do dia 14,
este teve qualidade e a compreensão das pessoas.
Durante as Festas, a Irmandade lançou um DVD que
retrata o culto a Nossa Senhora
na Ermida do Castelo e a parte
da história da Irmandade.
Ainda durante as Festas, fizeram-se gravações para um novo
DVD, desta vez apenas desta-

cando a Procissão do dia 15 de
Agosto e que será apresentado
até ao final deste ano.
Gonçalo Dias, adiantou ao
Jornal de Coruche, “o balanço
das Festas, quer na parte religiosa quer na parte profana,
foi positivo. As Festas foram
agradáveis e penso que os
Coruchenses devem estar satisfeitos porque tudo correu ao
agrado de todos. Penso que, as
pessoas compreenderam a nos-

sa situação, em relação ao
Fogo de Artifício, o corte de
verba e duração do mesmo.
Ainda assim, penso que teve
qualidade, foi um pouco curto
por diversas situações. Tivemos que optar, e espero que no
próximo ano haja condições
para a Irmandade em conjunto
com a Comissão de Festas e
Câmara Municipal possamos
fazer um trabalho que dignifique ainda mais as Festas.

Em relação à Procissão, houve
um aumento significativo de
participantes e quero destacar
o trabalho dos Escuteiros de
Coruche que foi espectacular.
Até ao final deste ano, contamos apresentar o segundo
DVD e disponibilizar uma
página na Internet com fotos e
toda a história da Irmandade.
Temos já preparado um livro,
que retrata o património da
Irmandade ao longo de 400

anos, ilustrado com fotos e
vamos fazer um trabalho de
investigação sobre a origem do
Culto. Se tivermos condições
financeiras, iremos concluir
dois trabalhos, o aumento do
espaço museológico e uma
exposição fotográfica alusiva
ao século anterior (1900 a
2000)”, salientou o Juiz da
Irmandade.
____
João Carlos Louro

O Fogo de Artifício e a resposta do Juiz da Irmandade
No seguimento da informação prestada pelo Sr. Paulo
Tomaz sobre as reuniões realizadas pela Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo (INSC) e a
comissão de festas de Coruche,
venho por este meio apresentar
um esclarecimento, sem querer
com esta situação alimentar ou
motivar qualquer tipo de polémicas, uma vez que o objectivo
de todos que estão envolvidos
na realização das Festas em
Honra de Nossa Senhora do
Castelo é de que as mesmas
satisfaçam e orgulhem todos os
que nelas participam.
Admito que por força da circunstâncias, resultantes do
inúmero trabalho que os diversos membros estão sujeitos,
tenha havido uma falha de
comunicação entre eles.
Assim, volto a reafirmar que
no dia após a tomada de posse
da actual direcção contactei o
presidente da comissão de fes-

tas, o Sr. Joaquim Laranjo,
tendo ficado agendada uma
reunião para 4-5 dias seguintes
(muito antes de estar definido o
orçamento para as festas), o que
veio a ocorrer.
Estiveram presentes nesta
reunião em representação da
comissão de festas o referido
presidente, os vogais David José
e António Dionísio assim como
o Presidente da Assembleia
Geral e o juiz da INSC, Eng.
António Alberto G. Ferreira e eu
próprio e que cujo o objectivo
era encontrar uma solução conjunta para o Fogo de artifício, na
sequência de contactos já estabelecidos no ano anterior.
Entre as diversas soluções
abordadas ficou decidido contactar a CMC, o que se veio a
verificar sem que conseguíssemos chegar a uma solução final.
Aproveito para referir que
nos contactos estabelecidos no
ano anterior (2005), houve

membros que se opuseram a
qualquer participação da comissão no fogo e houve outros que
sugeriram que em 2006 o problema fosse analisado com a devida antecedência na esperança
de se encontrar uma solução (o
que justificou o nosso contacto
este ano).
Considerando o problema do
fogo encerrado, por agora, volto
a frisar que esta situação não foi
tomada contra a comissão nem
contra nenhum dos seus membros, pelo contrário.
Todos nós temos consciência
do sacrifício e do esforço a que
estão sujeitos em prol da nossas
festas.
O problema do fogo não é só
um problema da INSC, mas sim
um problema de todos aqueles
que gostam das nossas festas e
que se orgulham delas.
A INSC por imperativos de
tesouraria e não menos importante, por imperativos morais

decidiu reconsiderar as verbas ma, para que a INSC possa
gastas com o fogo de artificio e realizar as obras para as quais
que representam cerca de 30% está naturalmente vocacionada,
das nossas receitas brutas anuais. a bem da sua credibilização.
Somos a segunda instituição
Coruche, 22 de Agosto de 2006.
religiosa mais antiga do nosso
concelho, com elevadas responsaO Juiz
bilidades patrimoniais e sociais
Gonçalo Potier Dias
no concelho, assumidas nos seus
estatutos
desde
1657 e que devem
RESULTADOS DO SORTEIO
ser tidas em consi2006
deração para o bem
de todos e em espe1.º Prémio 3.054
cial dos mais caren2.º Prémio 1.447
ciados. É nesse sen3.º Prémio 1.912
tido que o nosso es4.º Prémio 949
forço deve ser ca5.º Prémio 1.323
nalizado.
6.º Prémio 1.079
Estou certo que
7.º Prémio 147
todos compreende8.º Prémio 3.426
rão esta nova situ9.º Prémio 849
ação e faço votos
10.º Prémio 3571
para que no próximo ano se consiga
Coruche, 22 de Agosto de 2006.
resolver definitivaO Juiz
mente este probleGonçalo de Alarcão Potier Brás Dias
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SAÚDE PÚBLICA

“Políticas de Luta Contra a Droga”
do Sistema Jurídico-Policial ao Jus-Psicológico
A problemática das drogas
atravessa transversalmente a
sociedade, inquietando e ocupando as ordens de trabalho do
poder político há vários anos.
Após a qualificação de “flagelo social”, o consumo de drogas e a toxicodependência tem
levantado alguma controvérsia
perante qual a atitude a tomar
pela Sociedade, Estado e Jurisprudência, face a um fenómeno
sócio-antropológico global em
constante permutação.
Aludindo pelas diferentes
culturas, tradições, religiões e
etnias, a doutrina da proibição
tem imperado sobre as várias
formas de regulamentar e conter os fenómenos que possam
importunar a “normalidade”
contemporânea. As convenções normativas sobre as drogas têm explorado esta temática sob uma matriz dicotómica:
proibitivo e não-proibitivo, ou
seja, legal e não-legal.
Segundo o enquadramento
legal do consumo de drogas no
direito constitucional português, a compra, oferta, venda,
posse, transporte e produção de
drogas é ilegal (proibido), tendo, no entanto, diferentes perspectivas penalizacionais, que vão
até à solução criminalizante.
O registo histórico legislativo-institucional português revela ciclos de descontinuidade,
sendo influenciado pelas diferentes apreciações e valorações
da utilização de drogas. O início da década de 70, inaugurou
o paradigma psicossocial no
âmbito do quadro legislativo
vigente sobre a temática das drogas ao constitui-se vários organismos de intervenção clínicoterapêutica.
Na sequência da ratificação
da Convenção de 1961 sobre
substâncias psicotrópicas de
1971, foi elaborada a legislação específica visando o chamado “combate à droga” (Decreto de lei nº 430/83, de 13 de
Dezembro). Este diploma instaurou o paradigma bio-psicosocial perseverante até aos dias
de hoje, inovando ao considerar o tráfico de drogas um crime
violento e ao encarar o toxicodependente como um doente
que carece de tratamento.
Mais tarde, a lei nº15/93, de
22 de Janeiro, concebeu algumas alterações ao regime então
vigente, apontando três objectivos fundamentais: 1 – privar
aqueles que se dedicam ao trá-

fico de estupefacientes do produto das suas actividades criminosas; 2 – adoptar medidas adequadas ao controlo e fiscalização das substâncias utilizáveis
no fabrico de estupefacientes e
de psicotrópicos; 3 – reforçar e
complementar as medidas previstas na Convenção sobre Estupefacientes de 1961, modificada pelo Protocolo de 1972, e
na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971,
colmatando brechas e potenciando os meios jurídicos de
cooperação internacional em
matéria penal.
As leis nº430/83 e nº15/93
conservaram a criminalização
do consumo, posse e detenção
de produtos proscritos, partindo da premissa que a promoção do contacto formal com
o sistema judicial incentivaria
o consumidor à recuperação.
A receptividade do Governo ao conhecimento técnicocientífico sobre matérias de
toxicodependência, levou à
criação de uma comissão que
elaborou e divulgou o Relatório da Comissão da Estratégia
Nacional Contra a Droga. Em
sequência, foi aprovada a lei
nº30/2000, de 29 Novembro,
que estabelece o regime jurídico do consumo de estupefacientes e psicotrópicos actualmente em vigor, descriminalizando o consumo e remetendo-o para a esfera sancionatória das contra-ordenações. A
prática descriminalizadora do
consumo e posse para consumo de drogas, aplica-se quando as substâncias apreendidas
são destinadas ao consumo
próprio do indivíduo e sempre

que não excedam a quantidade
necessária para o consumo
médio individual durante 10
dias. A lei 30/2000, proveio da
interiorização do paradigma
bio-psico-social, focalizando
as dependências de drogas no
domínio da saúde, e secundarizando a intervenção juridicopolicial.
Mantendo a prerrogativa
proibicionista, esta lei permitiu
alguma flexibilização da política de drogas, desconsiderando
o dispositivo repressivo e a
normativa criminalizadora que
tinham até então a responsabilidade de assegurar o processo
“harmonioso” sociedade-droga.
Esta lei consagra a interposição dos princípios da intervenção juspsicológica, instituindo as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência
(CDT), que têm o objectivo de
avaliar, apoiar, motivar e encaminhar os consumidores para
as vias terapêuticas de recuperação clínico-psicológica. Estas
organizações são constituídas
por juristas, médicos, psicólogos, sociólogos e técnicos de
serviço social; reforçando a
socio-psicologização explicita
da problemática das drogas.
Alicerçado no modelo Norte-americano, as estratégias
proibicionistas têm deliberado
o encaminhamento de muitos
indivíduos para o sistema prisional, redundando na sobrelotação carcerária. O Estado
Português ao decidir atribuir
ao sistema judicial a responsabilidade de dirigir o combate
ao narcotráfico, veiculou directa
ou indirectamente para o sistema penitenciário cerca de

70% dos presos nacionais.
Os princípios pró-anti-proibicionaista têm difundindo várias críticas ao sistema proibitivo, nomeadamente, o encarecimento do preço das “drogas de
rua”, compelindo os consumidores ao micro-crime; utilização de drogas em condições
degradantes; introdução dos
consumidores de drogas leves
(cannabis) no circuito dos opiáceos (heroína); propagação da
adequação de comportamentos
de risco, desempenhando um
factor primordial na difusão de
epidemias; fomentação do negócio ilegítimo, crime organizado, corrupção, narcotráfico e
branqueamento de capitais; diminuição da qualidade das drogas pela presença de substâncias de corte; promoção da
estigmatização e exclusão social; entupimento do sistema
jurídico e prisional.
Porém, as referências comparativas dos regimes sobre
drogas em questão têm sido
fundamentadas pelas consequências reais do proibicionismo, com as consequências hipotéticas da abordagem liberalizadora.
O enquadramento “drogolegal” no nosso país está assinalado pelo proibicionismo
desde 1914, oscilando entre
uma criminalização mais ou
menos temperada, entrando
num registo cada vez menos
punitivo e atingindo-se em
2000 a descriminalização.
A obtenção gradual do conhecimento científico sobre o
comportamento aditivo por
parte do legislador, tem promovido a adaptação de medidas terapêuticas e de reinserção social mais adequadas e
centralizadas na pessoa humana para além da droga.
Do meu ponto de vista; as
propostas anti-proibicionistas
que gozam de um laxismo
socio-juridico, ou as teses proibicionistas que se esgotam em
estratégias estritamente repressivas estão totalmente desajustadas no panorama actual do
combate à droga; o discurso
politico-legislativo sobre drogas necessita de uma forte
plasticidade judicial para refrear a assídua movimentação
dos traficantes, a descentralização das redes de distribuição
e a massificação do crime organizado; a dicotomização drogas
leves-duras retrata um artifício

Samuel Pombo *

politico-legal de efectividade
inócua, devendo ser analisada
a nocividade dos consumos; a
criminalização do consumo
atenta o direito à liberdade
individual de cada um, dando
suporte a um regime proibicionista radical e fundamentalista; a política de acção contra
as drogas não deve incidir o
seu direito proibicionista apenas contra o indivíduo (ser
humano); o balanço das políticas de acção contra as drogas
desenvolvidas até há data traduz alguma frustração no que
concerne ao controlo do narcotráfico; a autoridade jurídica
deve legislar sobre a vasta
panóplia de (pseudo) clínicas
sem preparação para o tratamento da toxicodependência
que espoliam o consumidor e
principalmente a sua família;
experimentar um princípio
não-proibitivo do uso de drogas avulta várias limitações
que se prendem pela sua, irreversibilidade, ganhos hipotéticos para a sociedade, imprecisão de operacionalização e
indefinição de implementação.
De facto, onde não há lei, não
há transgressão…
Não obstante, é-me difícil
conceber um regime proibicionista em que se pratica o tráfico de droga sistematicamente
em locais públicos pré-determinados e em que as cadeias
portuguesas se transformaram
em depósitos “vigiados” de
drogas, tudo isto gozando de
uma impunidade juridico-policial absoluta.
Defendo uma estrutura
política de “combate à droga”
proibicionista progressista, alicerçada numa perspectiva de
redução de riscos (sanitarista),
de forma a reduzir a nocividade bio-psico-social associada
ao consumo. A sua aplicação
implica necessariamente a descriminalização do consumo de
drogas, de forma a permitir
implementar programas de
substituição (ex. metadona),
visando a redução da propagação de doenças infecciosas
(SIDA, hepatite) e overdoses,
tendo em vista a reinserção
funcional do toxicodependente
no meio social.
____
* Psicólogo Clínico,
Serviço de Psiquiatria do
Hospital de Santa Maria, Lisboa
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PERSONAGENS HISTÓRICAS DE CORUCHE

Uma Memória que é de Todos
Para uns mais do que
para outros faz todo o sentido que a memória histórica
seja preservada. Sobretudo
aquela que faz ressaltar de
entre as gerações e gerações
que, com o seu esforço, contribuíram para o engrandecimento de cada terra, aqueles que o fizeram com mais
engenho, mais persistência,
mais dedicação.
___
Oxalá que o número dos
primeiros, dos que lutam, por
que essas personagens sejam
conhecidas e divulgadas, fosse
cada vez maior, porque assim,
se evitava perder um espólio
histórico que é de todos e não
só de alguns.
Especificando, a memória
dos que usando este ou aquele
apelido se distinguiram ao serviço da Res-Pública, da Nação,
do Estado, da Pátria, não é só
dos que lhes herdaram os
apelidos. É também do colectivo que os circundou na época
em que viveram e dos que continuaram em épocas posteriores a lutar para que o seu exemplo de dedicação ao país se
mantivesse, o que quando há
consciência colectiva, acontece nas terras em que nasceram
ou viveram.
Aí se ganha, por isso, um
especial estado de espírito em
que, o mais legitimamente possível, se entende que o esforço
dessas figuras foi e que foi
também pelo esforço dos que
lhes estavam próximos e os
apoiaram nas circunstancias,
actos, e posições em que ganharam destaque.

A constatação de que assim
é, de que assim sempre foi,
leva-nos a pensar que é realmente obrigação de quem ama
a sua terra lutar pela defesa e
preservação da memória da-

sentir quem tenha tomado conhecimento da ameaça de desaparecimento (substituir radicalmente é fazer desaparecer)
de uma das casa que maior significado histórico se pode con-

ção de todos para um número
muito razoável de figuras históricas que cresceram como tal
em séculos distantes, e que,
certamente, pela influência que
ganharam, certamente contri-

queles que, distinguindo-se,
distinguiram também o seu, e o
nosso, berço natal. Independentemente – assim o permitem a alma e o espírito dos
que são grandes – de concordarmos ou não com as posições que, em cada um dos
momentos históricos que viveram, tomaram.
Com tal defesa, com tal
preservação da memória, defende-se não o particular mas
sim o colectivo. O que, em última análise, é obrigação de
quem tenha consciência cívica.
Vem isto a propósito do desgosto que não pode deixar de

siderar haver em Coruche: a
Casa dos Paiva Raposos, onde
pernoitou o Rei D. Miguel I,
nas vésperas de Évora-Monte.
No crepúsculo dos enfrentamentos que, em guerra civil,
dividiram os portugueses no
segundo quartel do século XIX.
Dói que seja possível isto
acontecer. Sobretudo se pensarmos que é desnecessário.
Que seria possível encontrar
soluções de renovação sem que
o significado histórico fosse,
através do arrasamento físico,
reduzido a cinzas.
Por isso consideramos ser
nossa obrigação chamar a aten-

buíram para sensibilizar o poder
central, os Reis, ou os que em
nome deles comandavam os
destinos do país, para as necessidades e as aspirações dos naturais de Coruche ou das terras
que formavam o seu Concelho
ou mais tarde nele se integraram.
Uns mais e outros menos,
todos merecem ser lembrados.
E assim o iremos tentar fazer
aqui. Começando pelos mais
recuados, teremos muito gosto
em aqui salientar as razões
porque a Erra foi em tempos a
Vila Nova de Erra.
As razões porque o Rei D.
João I concedeu o seu senhorio

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

Escolha e
Encomende
a sua Pizza
Tel. 243 619 110

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

João Alarcão Carvalho Branco *

a Rodrigo Esteves, aio e amo
de seu filho o Infante Santo, o
Infante D. Fernando falecido
em Marrocos, depois do cativeiro que sofreu em Tanger,
Arzila, e Fez.
O que, em companhia de D.
Fernando, sofreram nas prisões
marroquinas o citado aio e seus
filhos Pedro e João. Os esforços de outro filho Fernão, como embaixador daquele soberano para os libertar; a preponderância ganha dentro da Ordem de Aviz por Diogo Lopes
de Brito, Comendador de Coruche, que no longínquo século
XV traçou os limites do Concelho de Coruche, com os de
Benavente e Santarém; a vida
aventurosa e atribulada, mas
sempre dedicada ao seu país,
de outro coruchense, Francisco
de Brito Freire, que no século
XVII foi Almirante e Restaurador do Pernambuco aos 30
anos, Conselheiro de Guerra,
autor e historiador, e tantos outros que merecem ser lembrados.
Tal como alguns autores e
historiadores nacionais ou estrangeiros (citaremos apenas, de
entre eles, Margarida Ribeiro,
como exemplo, porque focalizaram aspectos mais directamente ligados a Coruche).
Também nós iremos procurar,
nas páginas do Jornal de Coruche, dar a conhecer os incansáveis serviços que prestaram.
Para que se não perca uma
memória que, repetimo-lo, não
é só de uns, mas de todos.
____
* Historiador

JS de Coruche,
representada em
Congresso

Bom apetite !!!
Obrigado.
A JS de Coruche elegeu, por unanimidade, um
delegado, Maria João Santos, para o Congresso Nacional da Juventude Socialista que se realizou nos
dias 14,15,16 de Julho, na
Guarda.

14

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 5

• Agosto

de 2006

A UNIÃO EUROPEIA

Os problemas não resolvidos (parte 3ª)
Dr. Miguel Mattos Chaves *

O problema dos mecanismos de decisão
Eis outra das questões não
resolvidas, neste contexto do
presente modelo de construção
europeia do pós-guerra.
Quando se fala de Decidir,
fala-se de Poder e existem quatro níveis para a sua discussão
e definição: – Quem decide?
Em que matérias decide? Como e de que modo decide? E
por fim a quem presta contas
das suas decisões?
No quem: tem-se assistido a
uma luta entre a Comissão e o
Conselho Europeu, com o
Parlamento a exigir, pelo
meio, mais poderes com o
argumento de que é o único
órgão eleito por todos os cidadãos europeus. O que é verdade. No campo das definições
das esferas de competência,
cada órgão tem tentado puxar
para si as matérias reputadas,
por cada um, de mais importantes. No como, de que modo
e em que matérias: a discussão
continua à volta de se definir
em que situações se deve
aceitar a decisão por maioria e neste caso definir de que
maioria estamos a falar, se
maioria simples ou qualificada
e qual o método - ou em que
situações a decisão por unanimidade deve ser exigida.
Tudo isto se cruza, e é uma
resultante em boa medida, com
o modelo que se pretende
instituir nas Comunidades e na
União Europeia. Se o modelo
Federal, se o modelo Intergovernamental. E nestas maté-

rias do que estamos claramente
a falar é de PODER.
Mas voltemos às questões
da tomada de decisões. Para
complicar um pouco mais tudo
isto, o modelo de decisão depende dos alinhamentos políticos de cada momento, dos
interesses particulares de cada
país – que ninguém minimamente informado ignora que os
há – e dos futuros alargamentos previstos, com os interesses
novos daí resultantes.
Por tudo isto, e por que não
existe unanimidade de pontos de vista no seio dos 25, e
como se está a discutir a questão mais importante das Relações Internacionais que é o
Poder, a questão não está resolvida, e dificilmente o estará. E
a tentativa de uma Europa a
duas velocidades, é disso um
indício muito forte. Se este problema subsistir, não for bem
resolvido, pode fazer retroceder o projecto do espaço europeu. E este problema só o é,
porque cada vez há mais matérias a serem, tentativamente,
postas em comum.
O que pode ser bom, ou
pode, por si só, destruir todo o
edifício já construído, por este
poder estar a atingir uma situação de “excesso de peso”, tal
o número de matérias que nele
pretende ser instalado.
Vejamos brevemente esta
parte: Os mecanismos de decisão formulados pelo Tratado
de Nice. O sistema de organização da hoje denominada

União Europeia, foi instituído,
como já vimos anteriormente,
pelo Tratado de Maastricht e é
basicamente o seguinte:
– Preparação das Decisões: Comités Especiais e/ou
Grupos de trabalho enviam
para o COREPER
– Propostas: A Comissão
– Tomadas de Decisão: O
Conselho ou a Comissão, conforme os casos
Cabe aqui uma nota de clarificação do que é, e como funciona ou que poder tem, cada
um dos órgãos da U.E., acima
mencionados, de forma a contribuir para um melhor conhecimento de todos sobre as
matérias em apreço.
Assim o COREPER é a
sigla do Comité de Representação Permanente, que é constituído pelos Chefes das
Missões Diplomáticas acreditadas junto das Comunidades
em Bruxelas. Tem funcionários
na sua dependência e é um
órgão de ajuda do Conselho, na
preparação das decisões a serem aí tomadas. Os GRUPOS
de TRABALHO apoiam o
Coreper. Os COMITÉS ESPECIAIS, na dependência do
Coreper, reúnem os peritos
permanentes, de áreas de intervenção específicas como por
exemplo a Agricultura, as Pescas, as Questões Monetárias e
outras.
A COMISSÃO é o órgão
“guardião” dos Tratados; é o
órgão de cúpula de gestão das
actividades das Comunidades.

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

Longe vão os tempos em que o campo pelado da
Horta da Nora, viveu grandes emoções.
O que virá depois dos mercados?
Esperemos que não sejam caixotes de betão.

É formado por Comissários
independentes dos Estados,
que decidem sobre o dia a dia
das Comunidades. Tem o Poder
de Iniciativa de propor ao
Conselho medidas destinadas a
salvaguardar ou a impulsionar
a construção europeia.
O CONSELHO pode ser
entendido de duas formas: (1)
O CONSELHO EUROPEU
que é formado pelos Chefes de
Estado e de Governo dos Estados Membros e é o órgão supremo da União Europeia; (2) e o
CONSELHO que é formado
pelos Ministros das diversas
pastas, dos diversos países,
reunidos por áreas, que se
reúnem para decidir sobre
aspectos ligados às mesmas. O
exemplo mais conhecido é o
ECOFIN – que é o Conselho
de Ministros da área Económica.
Posto isto, o sistema decisório das Comunidades, no
Conselho, sempre assentou em
duas modalidades: O sistema
da unanimidade e o da maioria qualificada, vigorando
cada uma dessas modalidades
consoante as situações concretas, determinadas pelos Tratados, as quais têm sido alvo de
alterações sucessivas.
No Tratado da União, por
exemplo, a Decisão por Unanimidade era obrigatória
quando se tratavam das questões relacionadas com as Matérias Estruturais, por exemplo,
de não discriminação de nacionalidades, da liberdade de resi-

dência, do reforço da cidadania
europeia, da admissão de novos membros, da celebração de
acordos com terceiros, da protecção social de trabalhadores,
da cultura, da política industrial ou da revisão dos tratados.
O Tratado de Amesterdão já
tinha alargado a possibilidade
de o Conselho poder passar da
decisão por unanimidade, para
a decisão por maioria qualificada em vários campos antes
não abrangidos.
O Tratado de Nice reforçou o campo das possibilidades de decidir por maioria
qualificada em mais 27 disposições, tentando, segundo uns,
aumentar a eficácia da tomada
de decisões, segundo outros
aumentando os poderes do
Conselho e a supranacionalidade das Comunidades.
O Tratado mexe ainda em
três questões sensíveis que são:
(1) a dimensão e a composição
da Comissão Europeia, (2) a
ponderação dos Votos no seio
do Conselho, (3) a questão da
possível extensão dos assuntos, ou matérias que podem ser
objecto de votações por maioria qualificada no Conselho.
Isto para além das questões
que se prendem com a composição e poderes do parlamento europeu e com o sistema jurisdicional da União
Europeia.
Na perspectiva de uma
União Europeia com 27 membros, o número de Deputados
> continua na página 17

Estrada da Lamarosa
- Foros do Paúl
Apartado 83
2104-909 Coruche

Telf. 243 679 135
Fax 243 679 841
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O Cortejo das Festas

O Cortejo do dia do Campino, no dia 17 de Agosto, foi
um dos momentos altos da festa, que este ano divulgou “Coruche à Mesa”.
A tradição gastronómica
das oito freguesias do concelho, foi apresentada em vários
retratos, numa homenagem a
José Labaredas, com quadros
ligados ao trabalho e com a
participação de diversos figurantes.
Como habitualmente, o Cortejo percorreu as principais
ruas da Vila e teve muitos cabrestos e campinos.

Os quadros das Freguesias no Cortejo
Freguesia da Branca – a criação de ovelhas, a
feitura do queijo e a confecção do ensopado de
borrego.
Freguesia do Couço – o pinhão e o arroz, a feitura do bolo de pinhão e pinhão torrado, o arroz e
a figura da tia Cândida que confeccionava
rebuçados.
Freguesia da Lamarosa – O pão e a preparação do
almoço no forno.
Freguesia da Erra – A horta para a mesa.
Freguesia da Fajarda – O almoço do casamento e
presentes do casamento.
Freguesia de Santana do Mato – O almoço em
casa e no trabalho, além do almoço de festa
(enchença).
Freguesia de Coruche – O almoço no trabalho, o
mercado e venda dos produtos alimentares.
Freguesia do Biscainho – O almoço das ferras.
Os figurantes que desfilaram no Cortejo, foram
na sua maioria, pessoas ligadas a Colectividades,
Associações e Ranchos Folclóricos do concelho de
Coruche, além de pessoas em nome individual.
A Casa António José Teixeira, Ribeiro Telles e
Quinta Grande, António Silva e Misericórdia de
Coruche, participaram activamente no cortejo, bem
como outras empresas contribuiram na preparação
do almoço, que foi servido no final do Cortejo.
A equipa de trabalho, que recolheu
toda a informação
sobre as tradições,
usos e costumes foi
liderada pela arquitecta Maria do Castelo.
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O Património e as Demolições
Coruche assiste à degradação do seu centro histórico, à
sua ruína, demolição e consequente destruição, levando à
perda de parte importante do
seu património construído ao
longo de séculos.
Fundamentalmente, isto deve-se à falta de conservação
dos edifícios, por causa dos
elevados custos e da falta de
incentivos locais e centrais, e
claro à avançada idade dos
imóveis. Contudo, convém notar que em apenas alguns
meses, vários foram os edifícios seculares que foram
demolidos no centro histórico
classificado de Coruche. Um
na rua Direita por ruína eminente, onde funcionava a famosa loja do Heraldo, antiga
casa dos Monteiros e que
encerrava uma bonita pedra de
armas que mais tarde foi colocada numa entrada junto ao
antigo cinema de Coruche, e
que hoje se encontra na casa de
Arq. Jorge Brito e Abreu, que a
preserva.
Mas se este prédio podia
não ter uma riqueza arquitectónica e histórica que justificasse a sua recuperação, o
mesmo não se podia dizer da
extraordinária construção da
casa de António e Alberto Luíz
Lopes, quiçá das maiores figuras do toureio a cavalo no
Mundo e que ali viveram,
naquele que depois adaptaram
a colégio, de nome Externato
de Santo António, onde gerações de Coruchenses se formaram na cultura e na educação e onde eu ainda tive o
privilégio de estudar, já como
escola secundária.
Este complexo de construções, em redor da casa apalaçada ao centro, com uma rampa
empedrada em curva da Rua de
Salvaterra para o alto onde se
encontrava a casa, dispunha de
uma vista privilegiada para o
vale do Sorraia, com uma envolvente única na vila de Coruche. Teria sido o local adequado para a autarquia de
Coruche e os privados, terem
recuperado e mantido o edifício e ali construído um com-

Casa Paiva Raposo / Pinheiro Borges, na Rua de Santarém, onde dormiu o Rei D. Miguel

plexo turístico de qualidade, ao
estilo das Pousadas de Portugal, onde além da qualidade
nas dormidas, aliasse a restauração, lazer (piscinas e jardins)
e zonas comerciais.
Agora foi arrasada e foi já
construído um edifício na antiga entrada da casa para escritórios e será construído um
condomínio fechado no local
central do terreno e no topo
norte para a avenida do Castelo, mais um prédio de habitação, alterando assim a traça e
a volumetria do local. Esperemos que pelo menos os promotores da obra, possam de
algum modo manter a memória
do Externato Santo António e
de António e Alberto Luíz Lopes, construindo por exemplo
um memorial no local onde a
casa existia até há bem pouco
tempo.
Mas como um mal nunca
vem só, é a notícia de que a
famosa casa “Paiva Raposo /
Pinheiro Borges”, situada na
esquina da Rua de Santarém
com a Rua dos Bombeiros vai
ser demolida. Esta casa secular
que foi residência do Capitão
Mor, escola no primeiro andar,

VENDO
propriedade
na zona de Coruche com 80 hectares

O próprio – Tlm. 917 145 243

comércio florescente no rés do
chão, mais tarde sede do PSD e
onde em tempos, SAR o Rei D.
Miguel pernoitou a caminho de
Évoramonte, encerra no seu interior uma vasta riqueza de
pinturas e frescos únicos em

so e a razão imperem e que
num rasgo de ultima hora, possa vir a ser salva. Aplaudiremos quem o faça!
Todos sabemos que as fachadas hoje podem facilmente
e a baixo custo serem manti-

têm gosto e acham que arrasar
o velho e fazer de novo é que é
bom?
De uma vez por todas a população de Coruche tem de
perceber que aqui está em causa a nossa qualidade de vida e
a manutenção daquilo que nos
é favorável em termos turísticos e habitacionais.
Convido-os a todos a irem
ao miradouro do Castelo e
olharem para a construção edificada da vila e facilmente
observarem que ao vosso lado
esquerdo a volumetria desmedida e desadequada dos novos
edifícios chocam com aquilo
que é a nossa tradição e que
hoje é internacionalmente aceite
como adequado em vilas como
a nossa.
A difusa cor e formatos das
casas baixas que se desenvolvem pela encosta da vila de
Coruche, fazem deste casario,
onde o branco predomina, uma
riqueza arquitectónica que não
podemos ignorar.
Mais um alerta, para uma
casa exemplar do século XIX,
em frente ao edifício dos paços
do Concelho, que também começa a apresentar sinais adiantados de degradação e que es-

Casa secular, ao centro da imagem, apresenta sinais adiantados de degradação. Imagina esta praça sem esta casa?

Coruche, alem de uma fachada
também única e que facilmente
se manteria, mesmo que se
construa todo o seu interior de
novo.
Infelizmente a pressão imobiliária e o liberalismo selvagem a que hoje assistimos em
todo o lado e também em Coruche, levaram à total ruína do
edifício que agora querem demolir, com a desculpa que
ameaça a segurança pública. É
sempre assim que estas coisas
se fazem!
Esperemos que o bom sen-

das. Qualquer imóvel que venha ali a ser construído terá
sempre uma mais valia financeira se aquela fachada for
mantida! E já agora que se coloque ali uma placa dizendo
que El Rei ali pernoitou. Será
que as nossas instituições públicas e os promotores privados não sabem o valor destes
imóveis e das suas referências?
Pelo menos sei que foram
devidamente informados por
quem é especialista e sabe!
Será que não acreditam no seu
valor? Ou simplesmente não

peremos a autarquia intervenha
para que esta também não venha a ser demolida, por exemplo adquirindo-a.
O apelo que faço é construtivo, para que se respeitem as
leis que classificam o centro
histórico e que devemos ao
Arq. Ribeiro Telles, se respeite
o PDM, e que o gabinete técnico da CMC, possa desenvolver
um trabalho que preserve de
forma efectiva o nosso património.
____
Abel Matos Santos
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As “Ruínas” de Coruche
Com mais um edifício secular ser demolido, as questões
relacionadas com a defesa do
património histórico da vila
de Coruche voltam à discussão pública e política.
___
O centro histórico de Coruche tem vivido, nos últimos
anos, um cenário de degradação e consequente ruína dos
seus edifícios mais antigos e
mais tradicionais.
Desta vez prepara-se a demolição do edifício Paiva Raposo/Pinheiro Borges ou antiga Sede do PSD, cuja execução
estava marcada para o dia 29
de Agosto. No entanto, e sem
razão aparente, o derrube do
edifício secular não se concretizou e, tal como já tinha acontecido no dia 26 de Agosto foi
novamente adiado.
Será que este adiamento
está relacionado com o facto de
algumas pessoas, entre elas o
Arq. Jorge Brito e Abreu, terem
dirigido uma carta explicativa
da importância do edifício à
CMC? É uma questão de resposta complexa uma vez que,
como a casa não está classificada como património, a demolição dificilmente será evitada.

O Diário da Republica n.º
275, de 27 de Novembro de
1996, classifica os edifícios mas
indica algumas obrigações e
deveres da CMC, entre eles,
que todos os edifícios classificados como património histórico, têm de ter uma placa visível com essa indicação, o que
não se verifica, originando o
próprio desconhecimento da
população face à sua herança
histórica.
A Câmara Municipal de Coruche tem um plano de recuperação e salvação dos edifícios localizados no centro histórico da Vila. Contudo, poucas ou nenhumas recuperações
têm sido feitas com o intuito de
melhorar ou conservar as habitações mais antigos desta zona.
Urge, de facto, que as prioridades da entidade governativa municipal sejam estabelecidas. Se a CMC não se preocupa com a manutenção, conservação e classificação do património, ser-lhe-á atribuída alguma da responsabilidade da sua
degradação. Além dos arquitectos, projectistas e muitos
outros técnicos vinculados à
área da recuperação, existem
ainda os arqueólogos do Museu Municipal que poderiam,
até pela sua área de trabalho e

Casa Paiva Raposo

conhecimento, interferir nestes
assuntos com o objectivo de salvar alguns dos edifícios mais
importantes para o Concelho.
Ao analisarmos a Vila de
Coruche, os pontos de maior
interesse turístico prendem-se
com o centro histórico, cujos
edifícios, pela sua história ou
fachada tradicional, são o foco
de identidade da população.
Não obstante o estado acentuado de degradação do edifício Paiva Raposo/Pinheiro Borges e os elevados custos que a
CMC teria de suportar para o
recuperar na totalidade, mantendo a fachada intacta, existem ainda algumas incongruências informativas.
Segundo Dionísio Mendes,
Presidente da CMC, “o único
papel da Câmara neste caso
foi ter tido o cuidado de pedir

Café Bexiga

____
* Jornalista

Tel. 243 617 552

Telef. 243 650 279
Rua do Comércio, 45 • 2100-330 Couço
cinco Estados mais populosos
verão reforçado o seu peso de
55% para 60% dos votos. O
limiar da maioria qualificada
foi fixado para a União, em
169 votos num total de 237, ou
seja 71,31%. O limiar evoluirá
em função do ritmo das
adesões a partir de uma percentagem inferior à actual
(71,26%) até um máximo de
73,4%. Na União a 27 membros, o limiar necessário a uma
maioria qualificada atingirá os
73,91% dos votos.
No caso de Portugal. O
nosso país dispõe actualmente
de 5 votos no Conselho. Passará a dispor de 12. No entanto o

por aprovar, porque é que o
proprietário do edifício se recusou a vender as varandas e
os frescos a terceiros, alegando
que os pretendia reintegrar no
novo projecto de construção do
edifício?
Parece-me, ainda, que a
segurança pública foi um item
bastante focado e, de certa forma, decisivo para o destino do
referido edifício. No entanto,
muitos outros estão em estado
semelhante durante anos, sem
que esta preocupação seja tão
evidente.
A zona antiga e, outrora,
nobre de Coruche está a ficar
bastante “velha”, e se as entidades não agirem no sentido do
melhoramento, poucos edifícios de valor histórico e arquitectónico irão sobreviver. Não
basta construir o novo e o moderno, importa sim conservar o
antigo e valioso.
Não só a Vila como o Concelho de Coruche precisam de
progresso, mas este nunca será
possível virando as costas ao
passado e às raízes de uma
população.
Aguardam-se, assim, as “cenas do próximo capítulo”.

Grandes Salões de
Exposição

caracóis • mariscos • boas bifanas

do Parlamento Europeu elevar-se-á, dos actuais 700, aos
732. Haverá uma redistribuição do número de lugares, o
que implica a redução de 91
Deputados dos actuais Estados-Membros. Só a Alemanha
e o Luxemburgo mantêm o actual número de Deputados. Por
exemplo Portugal passará
dos actuais 25 eleitos, para
22. Significa que em termos de
quota percentual Portugal passará de 3,57% para 3.01%.
O número de votos no
Conselho, detidos por cada
Estado é também alterado. E,
ainda a quinze membros, os

um parecer à CCRD sobre a
demolição do edifício, dada a
proximidade deste com o centro histórico da vila e, depois
de aprovada esta demolição, a
Câmara limitou-se a licenciála.”. Além deste aspecto, o
Presidente da CMC salientou
ainda ao Jornal de Coruche o
facto da fachada do edifício já
ter tido alterações em relação
ao original e do seu interior
estar bastante degradado, o que
terá levado ao abandono por
parte do Partido Social Democrata, que detinha aí a sua Sede.
O curioso da situação é o
total desconhecimento dos serviços de licenciamento de obras
particulares da CMC, de que
iria ter lugar uma demolição na
Rua de Santarém, bem como o
facto de não haver qualquer
projecto para uma obra aprovado ou por aprovar referente à
casa Paiva Raposo/Pinheiro
Borges.
As questões que se impõem
são, se este departamento licencia obras particulares, parte-se
do princípio que licenciará
igualmente as suas demolições, então porque desconheciam estes funcionários a existência de uma demolição nesse
mesmo dia? Se não existe
qualquer projecto aprovado ou

MÓVEIS SORRAIA

De: JOAQUIM JOSÉ BEXIGA

> continuação da página 14

Patrícia Leal *

Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
nosso peso específico, medido
em votos no Conselho, passará dos actuais 5,75% para
3,48%.
No entanto o Tratado prevê
a possibilidade de um membro
do Conselho solicitar que se
verifique se a maioria qualificada representa, pelo menos,
62% da população total da
União. Se assim não acontecer
a decisão, eventualmente tomada, não será adoptada.
Quanto à composição da
Comissão, cada país tem um
Comissário. Significa isto que
os países que tinham mais do
que um Comissário, passaram
a ter só um. Estão neste caso a

Alemanha, Reino Unido, França e Itália. A partir do momento em que a União seja a 27,
prevê-se que o número de
Comissários seja inferior ao
número de Estados. Assim os
membros passarão a ser escolhidos numa base de rotação.
No entanto a decisão definitiva
quanto ao número de Comissários só será tomada, segundo
os termos do Tratado, quando
da entrada do 27º membro.
Estamos perante um quadro
de tentativa de estabelecer
novos equilíbrios de poder,
pois é disso que se trata.
Equilíbrios difíceis, não definitivos, mas que mudarão nos

próximos anos o quadro decisório da União Europeia e
cujos resultados são incertos.
Foi um dos desafios que se
colocaram em 2002/2003 aquando da realização da Convenção
sobre o futuro da Europa. Com
o chumbo democrático do
projecto Federalizante da
“Constituição Europeia” pelos eleitores franceses e holandeses o futuro destas matérias
ficou em causa. Veremos o que
o futuro nos reserva.
____
* Miguel Mattos Chaves
Gestor e Mestre em Estudos
Europeus pela Universidade
Católica
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Exposição comemorativa dos
35 anos dos Forcados de Coruche

Até 28 de Maio de 2007,
estará patente ao público na
sala de exposição temporária
do Museu Municipal de Coruche, a exposição comemorativa
do 35.º aniversário do grupo de
Forcados Amadores de Coruche.
Para o presidente da Câmara, Dionísio Mendes, “a exposição tem uma vertente pedagógica e vai servir para durante um ano animar as actividades das escolas e nomeadamente dos Jardins de Infância

e 1.º Ciclo. Vamos
ter uma artista
plástica e uma pintora que vai fazer
um atelier, que se
chama “entre touros e pinturas” e
ao longo do ano,
com esta temática
vai ensinar os
jovens a pintar e a
revelar os segredos da pintura.
Queremos para
além da exposição, realizar um
ciclo de conferências e colóquios em Dezembro,
altura em que publicaremos
um catálogo da exposição
onde ficarão textos, críticas,
opiniões e fotografias, em
suma o historial do Grupo de
Coruche. Estamos em negociações com os CTT, no sentido
de comprar-mos o antigo
edifício em frente ao Museu, e
a intenção é fazer nesse
espaço, o Núcleo Museológico
da Tauromaquia. Em Coruche
temos uma grande tradição,

Corrida de 17 de Agosto de 2006, em Coruche.

temos um espólio enorme,
grandes figuras do toureio vivo
entre nós e podemos apresentar diversas peças neste Núcleo Museológico.
Em relação ao Grupo de
Coruche, tem uma carreira
digna e um passado com um
historial digno, desde 1971.
Embora haja notícia, do Grupo
de Forcados de Coruche, ser

anunciado em corridas há mais
de cinquenta anos. O Grupo
tem dignidade e uma posição
importante em termos nacionais e internacionais”, salientou o autarca.
Para Amorim Ribeiro Lopes, actual cabo do Grupo,
“são 35 anos de sofrimento,
luta e paixão retratados nesta
exposição. O Grupo tem de ser

feito com os momentos maus e
os momentos bons, penso que
esta exposição fala disso tudo.
Desde que sou cabo, esta é a
melhor época até agora, fomos
a Vila Franca, Póvoa de Varzim, Campo Pequeno, Califórnia, Açores, vamos a Espanha
e voltamos ao Campo Pequeno”, destacou Amorim Ribeiro
Lopes.
Para João Costa Pereira,
antigo cabo do Grupo e um dos
fundadores, “a exposição tem
os momentos bons e maus do
Grupo. Os momentos maus servem para reflectir e os momentos bons servem para esquecer,
no fundo é um conjunto de alegrias e tristezas que fazem o
homem andar ao cimo da
terra. Os actuais elementos do
Grupo, são valentes como as
armas e honrados como sempre e com a tradição na alma e
na veia, não há como os
Forcados Amadores de Coruche”, adiantou João Costa
Pereira.
____
João Carlos Louro

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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De novo na rua! Foi bonito ver...
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OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

PEDRO MANUEL VILELAS
Tels.: Casa - 243 619 547
Oficina - 243 679 053
Tlm. 917 305 762
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2100-039 Coruche

•
•
•
•
•
•
•

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

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche
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TALHO
Rua Direita, n.º 78

• 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

Telefone: 243 679 398

SALSICHARIA

A loja
dos seus filhos!

R. Vasconcelos Porto, 29
2100-167 Coruche

Tel. 243 677 049

Telefone: 243 619 649

Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia do Biscainho
– em entrevista a Joaquim Paulino, Presidente da Junta
Na Rota das Freguesias, o
Jornal de Coruche entrevistou
o actual presidente da Junta,
Joaquim Paulino, eleito pela
CDU.
JC - Terminaram as festas
em honra de Nossa Senhora
do Castelo, em Coruche, e a
freguesia do Biscainho participou no Cortejo Etnográfico. Porque não participaram
no ano passado?
JP – Aconteceram algumas
divergências que não quero
revelar, o passado é passado e
talvez não houvesse disponibilidade das pessoas para participar no Cortejo. Este ano, falei
com algumas pessoas, nomeadamente do Rancho Folclórico, e entendeu-se por bem a
participação no Cortejo onde
representamos a freguesia com
bom nível. Nos próximos anos,
lá estaremos novamente a divulgar a nossa freguesia.
JC – Qual o relacionamento actual com o executivo da
Câmara de Coruche?
JP – No anterior mandato, o
relacionamento deixou muito a
desejar, mas não quero falar do
passado. Neste mandato, começamos a respirar o ar puro do
Sorraia e o relacionamento é
perfeito, existindo uma boa
sintonia entre a Junta e a Câmara de Coruche. Entendi que
deveria haver um bom relacionamento e entendi muito bem,
porque se calhar estava errado
em algumas coisas. Não assumo a totalidade da culpa, até
porque o Presidente da Câmara
teve alguma culpa, mas entendi dialogar neste mandato com
o Presidente da Autarquia. Já
conversamos e o entendimento
agora é real e perfeito entre.
JC – O protocolo de competências e verbas entre a
Junta de Freguesia e a Câmara de Coruche já foi assinado no actual mandato?
JP – Ainda não foi assinado, mas penso que após a
reunião desta semana com a
Câmara tudo será esclarecido.
A transferência de verbas para
a Junta é escassa, espero que a
Câmara abra os cordões à
bolsa para a freguesia do Biscainho. Era bom para a Junta
ter mais competências e verbas, como para as outras freguesias. Temos algumas ruas
alcatroadas e agora precisam
de ser limpas pelo nosso pessoal, daí resulta mais despesa
para a Junta.

DESCRITIVO DA FREGUESIA
Freguesia de criação recente, a sua instituição data de
31 de Dezembro de 1984. A sua população de 1021 habitantes dedica-se essencialmente à agricultura e à exploração florestal. Também tem relevância a criação de gado
bovino e cavalar e a apicultura. É terra de grandes
tradições nas artes de cavalgar e de tourear, tendo daqui
saído uma destacada figura da tauromaquia portuguesa.
No século XVI o Livro do Tombo da Misericórdia de
Coruche já refere o “Casal de Biscainho” e, nos dois
séculos seguintes, no Livro das Rendas e no Traslado do
Livro do Tombo das Confrarias é mencionada a “Herdade
do Biscainho”. Os seus foros são do final do século XIX e
em alguns pontos da actual freguesia há poucas dezenas
de anos predominava o beirão nortenho. A origem do
topónimo tem sido explicada através de duas versões:
uma, popular, fala de abelhas biscainhas, a outra, de
acordo com os dicionários da língua portuguesa, diz-nos
que aqui se estabeleceu outrora um espanhol natural da
Biscaia, ou seja, um Biscainho.
O Biscainho pertence ao concelho e comarca de
Coruche, estando localizada a cerca de 18 km desta
localidade. A referência à designação Casal do Biscainho
remonta a documentos do século XVI. Os seus foros são
do século XIX, estando este nome provavelmente ligado
a algum biscainho, ou seja, um habitante da Biscaia
(Espanha), que por aqui se tenha estabelecido. A agricultura continua a ser a principal actividade económica
do Biscainho, ocupando 6426 hectares da superfície total
da freguesia, e quase todos os habitantes activos (49,2%
de taxa de actividade, em 1991). O fraco incremento
industrial contribui decisivamente para o recente aumento da taxa de desemprego, que em 1991 se situava nos
6%, afectando todas as camadas populacionais. Dignas
de menção são as festas oficiais da freguesia, em honra
de S. João de Deus, anualmente a 24 de Junho.
Orago: São João de Deus
Actividades económicas: Agricultura (tomate, arroz,
milho, girassol e beterraba) e exploração florestal (eucalipto, pinheiro e sobreiro)
Festas e romarias: S. João de Deus (24 de Junho)
Património cultural e edificado: Igreja matriz, herdades da Torrinha (com casa solarenga, picadeiro e capela)
e dos Fidalgos
Gastronomia: Febras de porco recheadas, enchidos
de porco, bolo de mel e bolo branco
Artesanato: Alfaiataria (casacas e calção dos cavaleiros tauromáquicos), tecelagem (tapetes em ponto de
cruz) e sapataria manual
www.cm-coruche.pt

JC – Existem ainda algumas ruas que faltam alcatroar?
JP – Sim, é verdade, existem ainda ruas de terra batida,
a Rua de Montemor, Nossa
Senhora de Fátima, Biscainho
e concelho que prejudicam os
moradores. Era bom, que fossem alcatroadas, porque existem ainda cerca de 10 Kms por
alcatroar e que fosse colocado
o saneamento básico. Outra
das lacunas da freguesia é uma
ETAR, penso que o Biscainho
merece essa obra.
JC – Como é o abastecimento de água na freguesia?
JP – Praticamente no Biscainho todas as pessoas têm
água potável. A água por vezes, não é muito boa, porque
de vez em quando há falta de
água nas partes mais altas. Há
uma mexida na água, penso
que a água vem com muito lixo
e dai resulta o descontentamento de algumas pessoas. Algumas pessoas, chegam à sede da
Junta com garrafas de água
imprópria para consumo. Te-

cainho, que vai participar este
ano no campeonato de futebol
do Inatel. Temos o Rancho Folclórico, o Clube de Tiro a Chumbo, a Associação de Caçadores
e Pescadores e a Associação de
Pais. A Junta está a atribuir um
subsídio fixo anual para que
possam desenvolver as suas
actividades. O subsídio é igual
para todas as Colectividades,
depois de deliberarmos na Junta e na Assembleia de Freguesia esse critério. Quero
destacar, que o Rancho Folclórico é para já, o porta estandarte da Freguesia e do Concelho de Coruche, devido às
deslocações por todo o País.
Em relação ao futebol, saúdo o
regresso do Atlético Clube do
Biscainho à actividade e poderão contar com o apoio da Junta de Freguesia. As infra- estruturas para o Clube penso que
são as melhores do concelho,
no que diz respeito aos clubes
que participam no campeonato
do Inatel. Não estão ainda totalmente concluídas, mas a
curto prazo estarão prontas,

mos alertado a Câmara de Coruche, fazem-se algumas descargas, mas não é suficiente
para resolver este problema.
Temos de pensar noutra solução, porque existe algum descontentamento na população,
face a esta situação. A construção do depósito foi importante
porque resolveu em parte o
problema dos moradores da
parte alta do Biscainho.
JC – As colectividades
recreativas, culturais e desportivas são importantes na Freguesia?
JP – Claro que sim, embora
não sejam em grande número,
pois temos apenas quatro ou
cinco colectividades na freguesia. Felizmente, agora apareceu o Atlético Clube do Bis-

mesmo antes do inicio do campeonato.
JC – Em relação à construção do Centro Social do
Biscainho, qual é o ponto de
situação?
JP – Durante o anterior
mandato, tentei que fosse a
Junta a construir essa importante obra para a população.
Na altura, a Câmara Municipal
não entendeu da mesma forma,
e tive de respeitar essa decisão.
A Associação Recreativa e
Cultural será dona da obra, o
projecto está concluído e a curto prazo será concretizada. A
Junta estará envolvida e vamos
subsidiar dentro das nossas
possibilidades, até porque o
espaço para a construção da
obra é paredes meias com a
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sede da Junta. Com o Centro
Social concretizado perspectiva-se maior actividade das
Colectividades. Veja-se o exemplo do Rancho, sem espaço para ensaios, tem que aproveitar
o Barracão da Junta de Freguesia. Com a construção do
Centro Social, esse cenário
deixa de existir, e existirá uma
maior motivação e condições
para a actividade. A obra ronda
os 80 mil contos e terá a parceria da Câmara de Coruche,

Junta de Freguesia e Associação Recreativa e Cultural do
Biscainho.
JC – Confirma que existe
falta de médicos na Extensão
do Centro de Saúde do Biscainho?
JP – Realmente é verdade,
havia um médico a tempo in-

não tenho qualquer consulta.
Agora apenas, vêem duas médicas que se limitam a passar
receitas e não dão consultas. É
o retrato da Saúde no nosso
País. Se este cenário se mantiver, teremos de actuar, enviando ofícios para a Direcção
Geral de Saúde e outras Entidades para a resolução deste
problema no Biscainho. Não
podemos pactuar com esta situação, o Biscainho não tem
médico há mais de três meses.

JC – O Biscainho tem condições para a colocação de
empresas?
JP – Actualmente é difícil,
há poucos empresários a apostar no Biscainho, não existem
espaços. Pelo sentido contrário, há muita procura para construção de habitação, até por-
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jovens no Biscainho, que seria
muito importante em termos
futuros.
JC – Em relação à rede
viária, a freguesia está bem
servida ou nem por isso?
JP – Em relação à EN 119,
as obras pecam por tardias, o
piso estava em más condições
e agora com um novo piso fica
resolvido o problema. Oxalá o
excesso de velocidade não seja
uma prioridade por parte dos
condutores no futuro, porque é
uma via propícia a acidentes.
Em relação à estrada municipal
515, que atravessa o Biscainho,
está em boas condições, mas o
excesso de velocidade por parte de alguns condutores é uma
constante no local. Mostrei
esta preocupação à Câmara de
Coruche e a instalação de
semáforos ou bandas sonoras
evitavam a velocidade excessiva nesta estrada municipal.
JC – As Festas em Honra
de S. João de Deus, continuam
a ser um bom cartão de visita?
JP – Sem dúvida, é um bom
cartão de visita para atrair visitantes ao Biscainho e o comércio nestes dias da festa aproveita essa situação. Como presidente de Junta, tenho pena que
as pessoas não agarrem as festas com mais garra. Por isso,
coloquei a proposta de as Colectividades realizarem as festas, ou seja, em cada ano uma
Colectividade realizar as festas. Vamos esperar, para ver se
as Colectividades aceitam esta
proposta, porque há dois anos
que o Rancho realiza as festas
e agora deveria ser outra Colectividade.
JC – O Biscainho tem
vindo a sofrer alguma insegurança nos últimos tempos. O
executivo da Junta está preocupado com a situação?
JP – Claro que sim! Os assaltos são constantes e estamos
preocupados com a actual situação de insegurança de bens e
pessoas. Temos de estabelecer
alguns contactos com a Câmara e o comando da GNR para
existir mais patrulhamento no
Biscainho. O clima de insegurança, afecta a população e os
comerciantes e temos de obter
soluções para que o Biscainho
seja uma localidade pacata e
sem problemas.
____
João Carlos Louro

________________________

teiro e segundo o director do
Centro de Saúde de Coruche, o
médico adoeceu e existem dificuldades para a colocação de
um novo médico. As pessoas
estão descontentes com a situação, eu próprio sou hipertenso
e de seis em seis meses preciso
de consulta e há um ano que

que estamos relativamente
perto de Lisboa. Eu via com
bons olhos, a implementação
de uma zona industrial no
Biscainho, mas só a Câmara
poderá concretizar esse objectivo. Por outro lado lutamos
com a falta de espaço. Outra
prioridade seria a fixação de

Contactos:
Estrada Municipal 515
2100-651 Biscainho
Telefone e fax: 243 689 115
E-mail:
junta.biscainho@mail.telepac.pt
Horário de funcionamento:
Todos os dias úteis, das 09:00 às
12:30 e das 14:00 às 17:30 horas
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Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

Máquinas
Agrícolas
Sede:
Rua dos Olhos de Água
2100-651 Biscaínho • Coruche

Telef. 243 689 218
Tlms. 917 643 823/4 e 919 593 224

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

Rua da baixa – 2100-651 Biscaínho
Tlms. 968 710 308 e 933 211 188
Café-bar e Restaurante

“Inovação Biscaínho”
de: Luís e Gabriela

Supermercado • Charcutaria
2100-651 Biscaínho • Telef. 243 689 314

Rui Salvador
Oficina de
reparação
automóvel
Tlm. 934 485 099
Rua de São Pedro – 2100-651 Biscaínho • Coruche

Assine e Divulgue este seu Jornal
www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93
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ENTREVISTA

A um dos maiores forcados de Coruche

José Luís Coragem
Oito figuras da tauromaquia
foram homenageadas pela Câmara Municipal de Coruche,
no dia 17 de Agosto pelas 17
horas, junto ao Memorial do
Toureiro, no Parque do Sorraia.
As oito figuras coruchenses
homenageadas, foram os cavaleiros David Ribeiro Telles e
José Luís Sommer d´Andrade,
os matadores Joaquim Marques e José Simões e os bandarilheiros António e Manuel
Badajoz e António Sacramento
além do forcado José Luís
Coragem. Um dos homenageados, José Luís Coragem, a completar em breve 80 anos, falanos em entrevista ao Jornal de
Coruche, referindo a emoção
que sentiu com esta homenagem
por parte da Autarquia.
JC – José Luís Coragem,
você nasceu em Alhandra,
mas bem cedo veio para Coruche. Sente-se um Coruchense
de alma e coração, como começou a aventura nos forcados?

JLC – Claro que sim, sou
um Coruchense de gema! Comecei a ver touradas na minha
infância, e como sou descendente de forcados, o meu avô e
o meu tio foram forcados e
claro está eu resolvi ser forcado. Quando comecei a ser forcado, pensei sempre levar a vila
de Coruche, porque é a que
mais gosto, onde quer que
fosse pelo País e Estrangeiro.

Nasci em Alhandra, mas vim
para Coruche com dezoito meses, aqui fui baptizado, casei e
estabeleci a vida. Vou fazer oitenta anos e estou muito vaidoso, porque estou na terra que
mais gosto e que continuarei a
divulgar onde quer que seja.
JC – Acha justa esta homenagem por parte da Câmara
de Coruche?
JLC – Acho muito bem,

porque nunca esperei ser homenageado pela Câmara, e ao homenagearem as figuras que
promoveram a vila, fizeram
algo de é inédito. Não existe
Câmara no nosso País, que se
lembre de fazer este tipo de
homenagem a pessoas tão simples como todos nós.
JC – Lembra-se onde realizou a primeira pega e qual a
praça de toiros?
JLC – Comecei a pegar toiros com dezassete anos e em
1945 fui contratado para uma
corrida nas Brotas. Era uma
praça muito antiga, que ainda
hoje existe, e nesse dia actuaram o Simão da Veiga e Pedro
Louceiro, com toiros de Praça
Cunhal de Montemor e o empresário era Jacinto Amaro que
nesse dia foi director da corrida. Eu nessa altura já era um
pouco atrevido e ao primeiro
toiro que chamei fiz uma excelente pega, tanto assim, que
volvido um ano estava a pegar
nos Forcados Amadores de Co-

ruche. No meu tempo os toiros
não comiam farinha e não atingiam o peso que atingem actualmente. Actualmente, um toiro
com quatro anos atinge os seiscentos quilos, é um disparate.
Em minha opinião, a farinha
tira o bravio e a verdade ao
toiro, leva o toiro à exaustão.
No meu tempo, os toiros por
exemplo comiam em Coruche
e iam beber água a 3 Kms, eram
alimentados a fava e aveia e
com quatro anos não tinham
mais de 400 kg. Apareciam nas
arenas com força e bravio e até
galgavam as tábuas, o que não
vemos há muitos anos nas praças.
JC – Em Coruche nessa
altura já havia alguns forcados ou era você o único?
JLC – Não, nesse tempo
até queria organizar um grupo
em Coruche e foi um problema. Aproveitei tudo e todos,
ninguém queria pegar toiros
> continua na página seguinte

Monte da Barca – Apartado 122
2104-909 CORUCHE
Telef. 243 610 600
Fax 243 610 602

O Jornal de Coruche
> continuação da página anterior

Entrevista a José Luís Coragem
mas todos se queriam fardar e
foi uma complicação. A um
Domingo de Páscoa tinha uma
corrida e não tinha forcados,
fui a Vila Franca, Moita e Alcochete e estavam todos ocupados. Até que vim para Coruche
e falei a uma rapaziada que
ficaram no programa dessa
corrida, tudo isto em 1959. Os
meus companheiros foram o
Joaquim Cipriano e Mário César e os outros era só para se
vestirem e entrar na arena.
Nessa tarde, tive de pegar cinco dos oito toiros da corrida e
os outros foram à cernelha.
JC – O José Luís Coragem
ficou celebre por pegar toiros de
costas e sentado numa cadeira?
JLC – Sim é verdade, para
mim pegar toiros de frente, de
costas e sentado numa cadeira
era a mesma coisa. Passei pelos forcados profissionais de
Riachos, Moita do Ribatejo e
fui parar aos forcados Salvação
Barreto de Lisboa. Quando alguém me perguntava de onde
era, eu dizia que era de Coruche,
tenho esta vaidade e quero
morrer em Coruche. A pega de

costas precisava de mais arte e
em casa tentava desvendar alguns
pormenores, porque a pega de
costas não pode ser feita como
a pega de frente. A minha primeira pega de costas foi na praça
de Setúbal e foi um sucesso.
JC – Actualmente como
analisa o comportamento e
actuação do Grupo de Coruche?
JLC – O Grupo de Coruche
está muito homogéneo, tem
bons elementos e com muita
técnica. O nosso grupo, e como
sou de Coruche talvez não me
fique bem dizê-lo, é dos melhores grupos actualmente em Portugal, sem dúvida alguma. Como forcado antigo, no dia 17 de
Agosto, nunca esperei ver um
Grupo de Forcados de grande
qualidade como os de Coruche.
Até porque, como a minha vida
tem sido em Inglaterra, não
tinha visto o Grupo a actuar e
fiquei muito feliz. No meu
tempo, queria um forcado e
não tinha, estive a contar agora
e existem cinquenta em Coruche. Graças a Deus.
____
João Carlos Louro

MIND GAP e MUNDO SECRETO

– prometem grandes noites!

A Semana da Juventude
(SJ) de Coruche este ano
mostra várias formas de cultura urbana que giram em torno
de um fenómeno crescente em
Portugal, o HIP-HOP. Durante
os vários dias da SJ vão realizar-se workshops de: Hip
Hop, Djeing, B Boy e Graffiti,
algumas formas de cultura urbana, que os jovens coruchenses vão poder conhecer melhor.
Destaque ainda para mais
uma edição do Festival RibaRock,
pelo quarto ano consecutivo
várias bandas de garagem mostram em Coruche o seu valor.
O Festival desenrola-se no
Parque do Sorraia, durante os
dias 13, 14 e 15 de Setembro, a
partir das 22 horas.
No palco do RibaRock já
actuaram em anos anteriores,
projectos que vieram pouco
tempo depois a singrar, nomes
como: Slot Machine, Sinapse
(passaram pelo RibaRock e
depois venceram o Concurso
Termómetro Unplugged da
Antena 3, e, consequentemente
actuaram no conceituado festival de Paredes de Coura) e os
Hyubris (a banda de Abrantes

venceu edição de 2004 e pouco
tempo depois gravou o seu
primeiro álbum).
Nesta edição da Semana da
Juventude há dois momentos
altos, aguardados com enorme
expectativa, são os concertos
de sexta e sábado à noite, Mind
Gap e Mundo Secreto.
Estas duas bandas do grande Porto, são indiscutivelmente duas referências nacionais
dentro do género Hip-Hop. Os
Mind Gap, com um álbum recentemente editado, a passar a
toda a hora nas rádios e os
Mundo Secreto a conseguirem
excelente aceitação por parte
do público, logo com primeiro
disco.
Os espectáculos dos Mind
Gap (sexta-feira, dia 15 de Setembro) e dos Mundo Secreto
(sábado, dia 16 de Setembro)
estão agendados para as 22
horas e 30 minutos, no Parque
do Sorraia.
No recinto da SJ, estão
instalados vários stands de
organizações ligadas à juventude, bem como alguns bares
de apoio. Haverá ainda desportos radicais e colóquios.
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Direcção-Geral dos Recursos Florestais pagou
O Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal composto
pelos municípios de Coruche,
Salvaterra de Magos e Benavente, já recebeu o dinheiro
correspondente aos 3 mil euros

mensais que a Direcção-Geral
dos Recursos Florestais lhe devia desde Janeiro.
Este gabinete para a prevenção e intervenção em fogos
florestais, é coordenado pelo

Comandante dos Bombeiros
Municipais de Coruche, Rafael
Rodrigues, contando com um
técnico florestal contratado e a
colaboração de funcionários da
Câmara de Coruche.

Concurso para o Cinema fica vazio

O concurso para adjudicação a privados do auditório
municipal para projecção de
cinema, ficou deserto, sem

ninguém ter aparecido para
tomar conta do negócio. De
salientar, que há mais de um
ano que Coruche não tem cinema, o que em termos culturais
e de ocupação dos tempos
livres e do lazer é prejudicial
para a população.
Este facto que é comum a
outras localidades, por alegada

falta de rentabilidade dos operadores cinematográficos, levou
a autarquia de Coruche a equacionar a assumpção da responsabilidade de assumir a projecção dos filmes. Foi esta a
vontade que o edil Dionísio
Mendes demonstrou, apesar de
se demonstrar apreensivo pela
entrada no mercado do cinema.

GNR do Couço, não vai ter reforços
A resposta do MAI –
Ministério da Administração
Interna, ao requerimento apresentado pela deputada comunista Luísa Mesquita no Parlamento, sobre os reforços de

efectivos na vila do Couço,
refere que “ainda não é possível determinar qualquer decisão”, pelo que para já o Couço
continua com escassez de
meios militares.

Comércio Tradicional
tenta fugir à crise!
A Feira dos Stocks está de
volta a Coruche, o Parque do
Sorraia volta a receber o certame. A iniciativa é do NERSANT, Câmara Municipal de
Coruche e Associação de Comerciantes local, que mais
uma vez tentam através de iniciativas inovadoras afastar a
crise que teima em não largar o
comércio tradicional.
A Câmara Municipal de
Coruche encara este evento
como mais um argumento para
a promoção do concelho,
“…depois do grande sucesso
da edição anterior, temos este
ano ainda mais expositores e
variedade de produtos…” afirma Dionísio Mendes. O presidente da autarquia destaca
ainda o novo figurino da Feira,
este ano ao ar livre, “decidi-

erem bons negócios, não só
para quem compra, mas também para quem vende. Os
grandes aliciantes do certame
são os preços baixos e a qualidade dos produtos. Dos móveis
aos têxteis, dos carros usados
aos electrodomésticos, de tudo
poderá encontrar na Feira dos
Stocks de Coruche.
Há ainda um agradável
programa de animação.
ESPECTÁCULOS com:
mos avançar com a Feira ao
ar livre, afinal de contas ainda
é Verão, e se tudo correr bem,
o tempo vai estar convidativo
para uma visita à Feira e para
assistir aos espectáculos…”.
A Feira dos Stocks é uma excelente oportunidade para se faz-

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

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

JOSÉ MALHOA
(sexta-feira - 22:30h)
LILIANA
(sábado - 22:30h)
FESTIVAL DE FOLCLORE
(domingo - 17:30horas)
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Portugal e a Regionalização
1 – ORGANIZAÇÃO DO
ESTADO
Portugal é, desde a sua Fundação, um Estado Nação unitário e respeita, na sua organização, o princípio de autonomia
das Autarquias Locais e da
Descentralização da Administração Pública.
Qualquer português deve,
em consonância com isso,
RECUSAR qualquer hipótese
de Regionalização do País.
Deve bater-se, isso sim, por um
Reforço dos Poderes dos Municípios através de um modelo
mais descentralizado e de uma
maior desconcentração de poderes.
2 – CONCEITOS de Regionalização, Descentralização
e Desconcentração.
Para contribuir para a discussão sobre o que está em causa, neste tema quente, dá-se
uma breve definição dos três
conceitos que estão subjacentes aos objectivos de aproximar a administração do cidadão e de corrigir as assimetrias
existentes:
2.1 – REGIONALIZAÇÃO
– processo pelo qual, se pretendem criar regiões autónomas
do poder central em termos
administrativos, de planeamento e legislativos, conforme
o grau de autonomia que se
pretenda atribuir às mesmas. O
que está anunciado é que se
pretendem criar regiões administrativas. Portanto o primeiro
grau de autonomia. Mas...
fatalmente que a seguir virão
exigências crescentes de autonomia em termos de planeamento e de legislação regional.
Isto não obstante ter havido um
referendo sobre a matéria em
que o povo português disse
NÃO à regionalização.
2.2 – DESCONCENTRAÇÃO – processo pelo qual são
transferidos poderes de decisão, da administração central
para outros órgãos dela dependentes hierarquicamente, quer
de âmbito regional, quer de
carácter local. Os órgãos centrais detêm a responsabilidade
de orientação e controlo.
2.3 – DESCENTRALIZAÇÃO – processo no qual se
transferem poderes de decisão
para órgãos independentes da
administração central, como é
o caso das autarquias. Estes
órgãos não dependem da orientação, ou do controlo da admi-

nistração central, no que se
refere ao âmbito das suas atribuições. Existem, como se vê,
outros caminhos possíveis que
não levam necessariamente, à
divisão artificial de Portugal
que só serve a alguns senhores
e a interesses de grupo inconfessáveis.
– A quem interessa a criação de verdadeiros tampões
entre as Câmaras Municipais e
o Poder Central?
– A quem interessa a criação de mini países que tenderão a desligar-se dos interesses nacionais, gerando potenci-

mos defender é a atribuição
de um maior grau de descentralização e uma maior desconcentração de poderes a
favor das Câmaras Municipais, essas sim dentro da
nossa tradição organizativa;
órgãos que estão mais perto
dos cidadãos, e portanto em
melhores condições de poderem desempenhar novas e mais
alargadas competências, se
concomitantemente lhes forem
atribuídos os meios indispensáveis para as desempenharem
cabalmente em favor do verdadeiro desenvolvimento do país.

preciso para as suas populações.
Ao contrário o que tem sido
feito pelos Governos, de há 30
anos para cá, é o seguinte:
– Dão mais Responsabilidades às Câmaras e às Juntas,
mas não lhes têm dado o dinheiro e autonomia para decidirem e assim poderem fazer tudo aquilo que é necessário para
melhorar as condições de vida
dos portugueses!
– Ou seja, dão por um lado
e tiram por outro.
4 – O que se perde com a
Regionalização? Devolvo a
pergunta aos cidadãos, pondo-a

ais fontes de conflitualidade?
As Regiões teriam como órgãos
de poder regional o Governo e
a Assembleia Regionail!
– A quem interessa subalternizar as Câmaras Municipais, gerando uma acrescida
conflitualidade de interesses?
– A quem interessam os
novos, e seguramente bem pagos (com o nosso dinheiro),
cargos políticos a criar?
– A quem interessa o crescimento da despesa pública não
reprodutiva?
3 – MODELO de ORGANIZAÇÃO que se PRETENDE para PORTUGAL.
Não referindo todos os argumentos contra, (os que já foram enunciados são já suficientes) diremos que o que devere-

Sendo assim não resisto em
partilhar consigo, caro leitor,
as seguintes interrogações e
possíveis respostas às mesmas:
A) O que se ganha em
Regionalizar? Aparentemente
ganha-se em descentralizar o
Poder Central, aproximando o
poder de decisão dos cidadãos!
Isto é, em vez de ser Lisboa a
decidir tudo, as Regiões decidirão o que é bom para os cidadãos!
B) É isto verdade? Só em
parte. Porque se realmente há a
vontade de aproximar o poder
de decisão dos cidadãos, então
nada melhor do que dar às
Câmaras Municipais e Juntas
de Freguesia os poderes e os
meios necessários para que
estes órgãos decidam do que é

da seguinte forma. Será que
Bruxelas respeita mais um
Governo Central que representa dez milhões de pessoas ou
um presidente de uma região
que represente duzentos ou
trezentos mil cidadãos?
– Partindo o País em Regiões, Portugal fica mais forte ou
mais fraco para defender os seus
interesses na União Europeia?
5 – Quem ganha com a
Regionalização? Os novos
senhores, que por delegação
dos seus Partidos vão ter uns
novos empregos bem pagos.
– É que no Governo Central
já não há mais lugares para distribuir. Já não há mais benesses
para dar e portanto querem criar
mais lugares políticos para dar
aos amigos.

6 - Quem perde com a
Regionalização? Todos os
portugueses de Boa Fé, que
Amam o seu País que lhes foi
dado em Testamento pelos seus
Pais, Avós, Bisavós, enfim
pelos seus antepassados.
– Perdem os Presidentes de
Câmara e de Junta de Freguesia sérios, aqueles que lutam
com a falta de meios e que
vêem surgir por de cima deles
uma estrutura política que não
tem razão de ser e que os vai
impedir de reclamar junto do
Governo da Nação os meios a
que têm direito para melhorar
as condições de vida das suas
populações.
7 – Quem está mais perto
das populações? Um Presidente Regional ou um Presidente de
Câmara ou de Junta de Freguesia? – Pensem nisto caros
Portugueses!
8 – Argumento Histórico Um Povo, com Língua comum,
História comum, Interesses comuns, nomeia os seus representantes para que o Governe,
organize a vida em sociedade,
que os defenda de outros povos!
– Ou seja um Povo constitui-se em Nação coesa a qual
nomeia um Governo que trabalhe para o bem desse mesmo
Povo.
– Portugal é o ÚNICO PAÍS
EUROPEU, a que a uma NAÇÃO/POVO corresponde um
ESTADO UNO. Temos 800
ANOS de existência! Alguns
dos novos senhores, seduzidos
por interesses estrangeiros,
querem agora destruir o que foi
construído com o suor e o sangue dos Portugueses durante
gerações! E nós cidadãos de
bem vamos permitir que isto
aconteça? A resposta para mim
é clara: NÃO!!
Algo está errado e andam-nos a contar histórias mal contadas.
Desrespeitam a vontade dos
cidadãos, expressa em referendo, e organizam Regiões ditas
Plano! Pois estas regiões plano
são um primeiro passo, para nas
costas dos portugueses, levarem por diante as Regiões Administrativas que são o passo
seguinte do que se está a fazer!
Será isto legítimo? Pense e
responda caro leitor.
Por mim estarei disponível
para o debate e o esclarecimento de tudo o que está em causa
e sobre o processo que está em
marcha, se isso for considerado
de interesse.
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor e Mestre em Estudos
Europeus
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Concluído o novo Parque
de Mercados e Feiras

Mini-Mercado

OS MELHORES PRODUTOS
AOS MELHORES PREÇOS

•

Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE

Foi durante o mês de Agosto
que se concluíram as obras do
novo Parque de Mercados e
Feiras de Coruche, localizado
no fim da Rua 5 de Outubro,
depois do Lidl, estando total-

e ultimamente no campo de
futebol da Horta da Nora, vai
passar a realizar-se neste novo
e moderno espaço, pensado
para este tipo de actividade.
Este investimento de cerca

computorizado de acessos através de cartão com banda magnética que os comerciantes
utilizarão e que servirá também para o pagamento das
taxas de utilização.

mente apto para se estrear na
Feria de São Miguel, a realizar
no último Domingo de Setembro.
O mercado semanal, que se
realizava no parque do Rossio

de 415 mil euros, está equipado com 99 lugares de exposição, casas de banho e área
administrativa, com água e
saneamento, telecomunicações
e electricidade, possui controlo

Está também prevista a utilização como parque de estacionamento nos dias em que
não seja usado como mercado
e feira.

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565

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

Da Saudade a Coruche
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

www.radiosorraia.com

Acordamos. Antes mesmo
de pensar, percebemos que o
ontem era real e que o hoje,
assim o será amanhã. Onde
estamos é planeado e sabido, o
que fazemos nem sempre, e o
que somos, jamais.
Esta s(a)ociedade socializada, com um desenvolvimento
desenfreado, a um ritmo rápido, provoca provocações, faz
sofrer sofrimentos, rir risos,
rezar rezas, desejar desejos por
vezes desejáveis. Tornamo-nos
íntimos com a renúncia, hábeis
com a mentira e fortes na
ilusão. A renúncia não se dá
com a saudade, zangaram-se,
antes mesmo da zanga ter
nascido. Acordar “do lado de
lá” respirando renúncia e sentindo saudade faz-nos querer
voltar ao berço. Ingratos. E ele
ali, sempre a nossa espera.
O tempo não apaga a nossa
cumplicidade, apenas envelhece a sua madeira e os nossos
corpos. Então, percebemos a
pequenez do respirar ao pé do
sentir, e a saudade, essa mesma
que nunca renunciou a nada
mesmo quando a ilusão reinou,
vem ao nosso encontro, tornanos conscientes, tristes porque
felizes e felizes pela tristeza do

reconhecimento (quem disse
que tristeza e alegria são contrários?!)*.
O tempo, esse Deus verdadeiro tão cheio de “momentosagora”, compreende o que foi,
com quem foi e a razão de ter
sido naquele armazém – prova
infinita de verdade (quando a
imaginação dorme) que é a
memória. Acabei de sentir saudade. Mas a saudade sente-se?
“Do lado de lá” a saudade é-se,
sentir é pouco, ser é tudo, é
tudo porque fomos lá, de onde
sentimos a saudade. Fomos o
projecto, a esperança, a desilusão, o riso, o choro, fomos o
bom e o mau, o velho e o novo,
no mesmo espaço... fomos.
Finalmente um sorriso, estou
em paz.
A saudade é o maior aliado da paz, é irmã do berço, é
o nosso elo com a raiz. Até
uma pessoa sem memória
sente saudade, até os animais
sentem saudade, quem era eu
para viver na renúncia?
Estar longe torna-nos conscientes que a busca da ilusão
que nos guia no sentido da
auto-realização só tem sentido

se soubermos sempre o caminho de regresso ao nosso berço,
mesmo que por vezes essa
estrada só possa ser percorrida
com o coração. A saudade também não se dá com a vergonha,
e o seu reconhecimento não
significa um regresso definitivo ao berço e o fim da ilusão,
apenas nos diz ao ouvido
“terás sempre um lugar para
ti”, e acabamos por partir em
busca de novos desafios, outros futuros “sub-berços”, outros “Coruches” que ostentam a
imperfeição de não terem intimidade suficiente para nos
sussurrar ao ouvido.
* P.S. Respondendo à questão aberta, poderá alguém
encarar a perfeição como uma
alegria contínua? Pode-se dizer
somente “eu gosto de leite”? A
perfeição dá-se por superação
de tristeza, a alegria é uma tristeza transformada, e a saudade
para além de tanta outra coisa,
é como o tempo que transforma uma velha ou escondida
tristeza, numa nova e exuberante alegria. Tom moralístico?
E porque não?
____
Luís A. N. Martins – Filósofo
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REFLEXÕES

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

As Reformas
Desde tempos remotos, quer
da nossa História, quer da
História do Mundo que se fizeram inúmeras reformas, umas
com sucesso outras sem ele.
Estamos a assistir, hoje em
dia, a bastantes transformações
na nossa Sociedade, muito
conservadora e burocrática.
Nos gabinetes dos responsáveis pelos diversos departamentos, (Saúde, Educação, Justiça, etc.) várias pessoas com
capacidades intelectuais suficientes, esforçam-se por regulamentar e definir as leis, que
depois serão aprovadas e promulgadas por quem de direito,
para que posteriormente sejam
cumpridas.
Convém contudo não esquecer que todos estes procedimen-

tos são puramente teóricos e
que até, por vezes, se consultam outros teóricos e quiçá
grandes sábios nestas matérias.
A primeira parte de uma
reforma está feita, mas muito
longe de estar a ser testada e
a ser implementada no “terreno”, onde na verdade tem
que ser eficaz e humana,
acima de tudo.
Mas, verifica-se muitas vezes, que quando nós todos,
“cobaias” das normas feitas,
não gostamos e achamos que
as coisas poderiam ter tido outra feitura, então e com o direito que temos à indignação,
como alguém que não nomeio,
disse, protestamos, refilamos e

compra da casa, através do
crédito é uma “dívida” considerada nas estatísticas, parecendo que para pagar um
aluguer não é necessário ter
que se arranjar dinheiro para o
fazer, com o senão da casa
nunca ser da nossa propriedade
ou da dos nossos herdeiros.
Conceitos e chavões que
por vezes são um pouco irrealistas e acabrunhantes e que
contribuirão para a tão falada
tristeza portuguesa.
Noutros tempos, contratos com bancos eram pouco
usuais e fazerem-se pagamentos mensais de bens
adquiridos, era “uma vergonha”.
Hoje em dia quando se pretende levar o produto e pagar
depois, qualquer comerciante,
quer de uma grande zona comercial, quer do pequeno comér-

achamos que, como pessoas que
merecemos todo o respeito, não
estamos a ser bem tratados.
Terá que haver bom senso e
que se comece, antes de teorizar, a vir ao terreno estudar os
assuntos sem guerras estéreis
de falsas personalidades, que
de nada servem, que desestabilizam e ninguém ganha com
isso. Assim poder-se-á decidir
com realismo.
Finalizo apenas lembrando
que o melhor apoio ou a oposição mais eficaz é a de nós, os
votantes, porque temos o poder
de manter ou rejeitar quem
legisla. Já somos um povo
adulto e suficientemente culto,
para perceber que às vezes nos
tentam vender gato por lebre.

345 ocorrências em apenas
dois meses, os de Junho e
Julho.
Destas ocorrências, 28 foram consideradas graves e em
15 delas foi mesmo necessário

Comida para fora e Frango no Churrasco

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

Telf. 243 650 807/8 • Fax 243 650 809
cio local, em colaboração com
entidades financeiras, proporcionam ao cliente um contrato
que vai permitir pagamentos
suaves ao longo dos meses. E
agora põe-se a questão: Isto é
uma dívida? Pode ser ou não!
Se o cliente, depois de ter
feito as contas na gestão do seu
agregado, concluir que pode
pagar o contratado e cumprir,
onde está a dívida? Mas se ao
invés, não tiver tido cuidado e
não conseguir cumprir, aí sim,
aparece a dívida associada aos
problemas que isso acarreta.
Claro que também problemas de desemprego e doença,
podem deitar por terra um
plano familiar bem elaborado.
Mas quem recorre ao crédito
corre estes riscos e quem
empresta, por vezes com juros
bem altos, também arrisca.
____

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

José Manuel Caeiro

Nadadores Salvadores
intervêm 345 vezes
em Junho e Julho
Os nadadores salvadores da
Búzios, que tem a seu cargo as
piscinas de Coruche, Almeirim
e Santarém e as praias fluviais
do Açude da Agolada e do
Monte da Barca, registaram

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

José Manuel Caeiro

As Dívidas
Propalam os média, informados e esclarecidos por vozes
que por vezes desconhecemos,
que somos um País cheio de
dívidas e que a nível europeu
estamos, mais uma vez, na
cauda da União Europeia.
Claro que assim a frio e
sem mais nenhum esclarecimento, cada um de nós e talvez
alguns de nós, sentimo-nos
tristes e quiçá, envergonhados
por tal situação, que acho ser,
de todo em todo, pouco correcta.
É bem verdade que todos
nós que não nascemos em
berço de ouro, necessitamos de
várias máquinas (automóvel,
electrodomésticos, etc.) que
utilizamos para o nosso dia a
dia e que se esperássemos até
juntar capitais para os comprar,
já pouco os utilizaríamos, dada
a avançada idade que teríamos
quando isso acontecesse.
De referir também que a

de 2006

Agropecuária, Lda.

recorrer a operações avançadas
de salvamento para evitar a
morte dos banhistas.
Contudo, em igual período
do ano passado, foram registadas menos 112 ocorrências.

Faça a Assinatura Anual
Nacional 20 € • Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58 • 96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com
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A Extinção de Freguesias
Freguesias do concelho de
Coruche são as do Couço, Lamarosa, Branca, Erra, Biscainho, Fajarda, Santana do Mato.
Tomemos por exemplo a freguesia da Fajarda, em Coruche, com 1893 habitantes, 24
hectares de território, segundo
os números da ANP, possivelmente do último recenseamento. Porém, são 1575 os eleitores inscritos no recenseamento
eleitoral, dos quais votaram
905 nas últimas eleições autárquicas e, destes, uma maioria
(58 %) elegeu a lista dos associados PCP-PEV.
Leituras semelhantes dos
números podem ser feitas para
outras freguesias como a do
Biscainho, Branca, etc…, em
que, dos habitantes recenseados a maioria são eleitores
votantes, que participam na
escolha dos seus representantes no poder local, com maior
ou menor expressão neste ou
naquele partido. Por certo que
em todas elas se verificam os
correspondentes e proporcionais números de eleitores inscritos e nestes os que participam em percentagens estabilizadas nos actos da escolha de
quem os vai governar e administrar, central e localmente.
Com excepção das freguesias de Coruche e do Couço,
todas contabilizam menos de
2.000 habitantes cada. Porém,
situam-se num espaço periurbano da área de influência da
grande área metropolitana de
Lisboa que aqui já faz sentir os
seus efeitos nas estruturas da
população, nos seus modos de
vida, na participação nos seus
movimentos pendulares e na
paisagem. Não sabemos se esse efeito se irá traduzir em saldos populacionais no futuro
para as freguesias em apreço
mas os estudos existentes mostram que algo está a mudar e
possivelmente nesse sentido,
juntamente com alterações nos
quadros de vida.
Não deixa este concelho no
entanto de ser fortemente marcado pela ruralidade e pela
estrutura antiga que o caracteriza, diria, desde sempre, mas
não quero ir mais longe do que
a era da romanização em que a
sua pacificação terá permitido
e originado a estrutura lati-

fundiária matricial que se manteve com as estratégias de
repovoamento pelas dinastias
da reconquista e que marca
possivelmente a configuração
das grandes divisões administrativas da região, enquadrando os povoamentos mais antigos e a estrutura social e familiar que chega aos nossos dias.
Sobre ela assenta fundamentalmente a configuração das actuais freguesias.
A freguesia é um elemento
que integra a nossa cultura civilizacional com raízes muito
antigas, com matrizes que vão
à organização administrativa
romana. Existem estudos onde
se analisam os limites de certas
freguesias actuais do nosso
país que são sobreponíveis à
delimitação das áreas afectas a
antigas villas romanas tal é a
permanência, através dos séculos, de algumas matrizes da
organização do povoamento e
da administração do território
que chegaram aos nossos dias.
Como forma de administração do espaço urbano e rural
e dos seus recursos físicos, é a
unidade territorial mais próxima da unidade familiar. Chegaram algumas freguesias a
conter em si formas comunitárias de resolução de problemas e do uso dos recursos comuns, através de assembleias
de vizinhos que antecederam
as actuais assembleias de freguesia, através da repartição de tarefas de interesse comum, sob a
autoridade do presidente da junta.
Com esta organização e
suportando-a durante muito
tempo, esteve a igreja católica
que pontuou as freguesias com
as igrejas e as sedes das suas
paróquias. O edifício da igreja,
além da sua função religiosa,
foi e é ainda, muitas vezes, o
lugar da celebração de muitas
cerimónias que cimentam o
grupo social, o lugar onde se
celebra o nascimento, a vida e
a morte dos paroquianos que
constituem a unidade de habitantes organizados da freguesia, a qual é expressão da organização civil que a república
contrapôs às paroquias do poder temporal. Foi, durante muito
tempo, o registo paroquial que
inscreveu os actos fundamentais
das famílias – o nascimento, o

casamento, a morte.
Confesso que as notícias
recentes encabeçadas por
títulos como: “Governo reorganiza Juntas de Freguesia”
ou comentários como “A
extinção das freguesias de
Lisboa” me transmitem a
ideia de uma ameaça ao nosso quadro de vida habitual.
É certo que os governos
têm a legitimidade para introduzir correcções ao sistema
administrativo do país, mas
julgo que só o podem fazer
através de legislação aprovada
pela Assembleia da República,
não através de simples actos de
gestão administrativa, pois
trata-se de aspectos fundamentais do regime em que vivemos. Claro que o Governo está,
por certo, a pretender ser inovador, a querer introduzir formas de administração que permitam estabelecer conexões
que de outra forma se perdem,
a querer, por certo, caminhar
para formas de organização
mais avançadas e eficazes e
com maior economia de meios.
Mas estamos perante uma
matéria que toca os interesses
mais profundos da nossa vida
em sociedade, das nossas ligações ao país. E o País não se
pode mudar de um dia para o
outro.
Assombra-me a forma como se anuncia o encerramento de hospitais e de escolas –
não de uma, de duas ou de
três, mas de milhares.
Assombra-me a forma como se quer passar de um estatuto de cidadão nacional –
porque é isso que legitima o
acto legislativo que estabelece
legalmente este estatuto, titulado por um bilhete de identidade – para um estatuto de
utente deste e daquele serviço
administrativo que nos tratam
como números e por utente,
contribuinte-sujeito passivo,
eleitor número tal, etc. – mas
nunca como pessoa, cidadão
com um nome, habitante e parte activa de uma comunidade.
Assombra-me a forma como se pretende “extinguir”
freguesias e olhar para elas apenas como simples instrumentos
da administração pública, ver as
suas competências de gestão e
financiamento como extensões

da máquina de gestão do país,
mais do que como expressão
da organização territorial representativa das famílias e dos
cidadãos, onde se deve mexer
com muito cuidado e quando
se tiver mesmo de mexer.
Uma freguesia não pode
ser encarada como a filial de
um banco que se encerra
aqui e reabre ali à medida
dos resultados da sua gestão
e dos números das suas contas. O gerente é nomeado, colocado, despedido pela administração do banco. O presidente da Junta é eleito,
representa os cidadãos que o
elegeram, é a sua voz.
Bem sei que os Romanos
quando chegaram à península,
impuseram vitórias militares
esmagadoras e organizaram
racionalmente a administração
do território e dos seus recursos como melhor entenderam e
com marcas que perduram. A
legitimidade foi a da organização civilizacional e da força
militar.
Bem sei que várias ocupações do território foram introduzindo alterações à medida
do poder que tinham para o fazer. Sei também que os árabes
mantiveram quase intacta a
organização que encontraram.
Dinastias de reinados exerceram os seus poderes e foram
modelando e reorganizando à
medida da força e da legitimidade que a forma de organização política lhes conferia, mas
por vezes em diálogo com as
comunidades, com as forças
vivas. Cidades houveram em
que a força dos vizinhos organizados foi suficiente para mudar o rumo dos acontecimentos
políticos do país.
Sei também que os primeiros governos constitucionais,
no fim da monarquia e no início da república reformularam
muito da organização civil do
território pois estávamos perante uma sociedade em profunda mudança e havia que
impor um Portugal moderno
onde havia um Portugal profundamente enraizado no passado retrógrado e reaccionário.
A vitória sobre as forças miguelistas e mais tarde sobre a
monarquia deu-lhes a força e a
legitimidade para o fazer.

José M.R. Freire da Silva *

Será que agora, uma maioria parlamentar dá legitimidade
a um governo para mexer
assim com tanta insistência e
amplitude na estrutura e organização do país? Em que medida um país que adoptou um
sistema político democrático
suporta alterações tão radicais
ao seu regime? E com que força o poderá fazer? A das leis
que conseguir aprovar? Como
irão as populações compreender e aceitar? Qual a força de
uma cidade para fazer ouvir a
sua voz e a dos seus “vizinhos”
e fazer-se respeitar?
Há por certo correcções e
ajustamentos possíveis e que
seriam desejáveis por parte do
governo para canalizar melhor
os financiamentos que tem de
fazer às autarquias. Ou para
cobrar os impostos. Porque é
disso que se trata.
Mas os meros actos transitórios e de gestão economicista que hoje podem parecer
tecnicamente correctos, podem
revelar-se, daqui a 10 ou mesmo 5 anos, errados ou mesmo
desastrosos porque se subestimaram aspectos, não menos
fundamentais, do património
cultural e institucional dos povos e das cidades.
Mexer na organização territorial do país, por essa razão,
dando já como mortos e sem
voz os núcleos das suas cidades, ou dando por obsoleta a
estrutura de representação do
país, pode ser contraproducente e merece, pelo menos, debate demorado e aprofundado
que não se compadece por certo com esquemas gestionários
de moda, a sobrepor, de um
momento para o outro, à experiência de gerações.
____
* Arquitecto
Referências:
Nota histórica sobre Coruche, website da CMC
Concelho de Coruche, Ecos do Ribatejo,
website
A Charneca Ribatejana, Pessoas e Lugares,
Maio 2005, website
Migrações Internas e Circulação da População: O Caso da Região de Lisboa e
Vale do Tejo, Maria da Nazaré Oliveira
Roca, UNL, 2004
“Estudos Históricos e Económicos, As
Vilas do Norte de Portugal”, Alberto
Sampaio, Documenta Historica, Ed.
Vega, Lisboa, 1979
Resultados das eleições autárquicas de
2001, RTP, CNE
ANMP, website
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Caros pais, apesar da competição, das brigas, das diferenças de temperamento e das
comparações entre irmãos serem situações normais e previsíveis, estas continuam a exigir
um enorme esforço e compreensão por parte de pais e educadores. E, se criar um único
filho é, por si só, uma tarefa
complexa, que dizer quando,
na mesma família, há mais do
que um? Como preparar a criança para a chegada de um
novo elemento na família?
Como gerir a relação tão especial entre irmãos, que deveria
ser de total harmonia, mas está
geralmente marcada pela rivalidade e disputa pelo amor dos
pais?
A chegada do irmão mais
novo… pode deixar o irmão
mais velho inseguro, e provocar ciúmes. De facto, a atenção
dos pais estava centrada num
único filho até ao momento em
que surge “o novo intruso”, ou
seja, o irmão mais novo. Embora o sentimento mais comum
que acompanha esta perda de
exclusividade seja o ciúme,
podem aparecer também expressões de medo, raiva, tristeza e
dúvida. As habituais reacções
ligadas à destronação do “filho
rei” são:
Agressão – sobre o bebé,
sobre a mãe, ou sobre si próprio; a agressividade pode ser
ainda virada para fora do meio
familiar (por exemplo, os colegas de escola).
Regressão ou paragem do
desenvolvimento – falar à bebé, voltar a fazer chichi e/ou
cocó nas fraldas/cama, ou demorar a controlar estas etapas
do desenvolvimento.
Problemas de sono e alimentação – pesadelos, sonambulismo, anorexia, bulimia.
Isolamento – a criança torna-se solitária e indiferente.
Comportamento contrário ao que realmente sente – a
criança torna-se muito sábia e
bondosa, não exprimindo nenhuma agressividade sobre o
recém-nascido.
Tudo aponta para que a
intensidade do sofrimento seja
menor para os segundos e terceiros filhos do que para os
mais velhos, porque nunca
viveram com o exclusivo afecto dos pais.
…e como podem os pais
diminuir o impacto da vinda do
irmão?
• O nascimento do irmão
traz sempre mudanças bruscas

Entre Irmãos

As lutas para se dominarem
1. De que dependem?
e significativas no quotidiano
Diferença de idades – uns aos outros fortifica-lhes o
do seu filho mais velho, as
quais serão motivo de ciúmes; Quanto maior é a idade da cri- carácter;
As disputas verbais fazemtente antecipar essas mudan- ança, menos ciumenta e confli-lhes
apreender a diferença
tuosa
tende
a
ser
a
relação
enças, para ir habituando o mais
velho à ideia de ter um novo tre irmãos. Compreensivel- entre o gozar e o fazer mal;
Os obstáculos que vivem
elemento na família. Por exem- mente: o nascimento do segunplo, se for necessário a criança do terá menos impacto no em comum ensinam-lhes como
mudar de quarto ou horários, primeiro, já seguro de si e ha- se devem impor, defender, ou
faça essas alterações alguns bituado às frustrações próprias como encontrar compromissos;
Ao compararem as suas
meses antes do nascimento do da vida e do crescimento. O
irmão, para que não associe a segundo, verá no mais velho, características, qualidades e
não tanto um rival a combater, valor, inspira-os a trabalharem
mudança à sua chegada.
• Não dê tarefas e respons- mas antes um quase adulto de mais, a serem mais ambiciosos, e a procurarem ter cada
abilidades exageradas no cui- quem pode usufruir.
Diferença de sexo – Se vez mais sucesso;
dar do mais novo. Geralmente,
O lado pior dos conflitos
os pais tendem a aumentar o forem irmãos de diferentes
nível de exigências para com o sexos, independentemente da reside na possibilidade de eles
mais velho. Atenção! Ele não diferença de idades, existirá poderem desmoralizar uma ou
ficou grande de um dia para o menos rivalidade entre ambos. várias crianças ou mesmo
outro, apenas tem um irmão Compreensivelmente: tendo provocar-lhes problemas na
mais novo. Não lhe pode pedir em conta as diferenças entre sua personalidade. A diminuitudo: ajudar a cuidar do bebé, rapaz e rapariga, cada um pode ção da auto-estima, pode ser,
ter bom comportamento, ser construir a sua personalidade por exemplo, um desses resulum exemplo e o substituto dos de forma diferente, sem que o tados negativos. Existem mespais quando estão ausentes. A outro seja visto como estando a mo casos em que se passa para
a agressão séria,
atribuição de
física ou verbal.
responsabili“Os irmãos só serão fraternais – entre si e para
Aqui, recomendades deve ser
os outros – se se sentirem únicos: únicos para os
da-se a pronta
moderada, para
pais, porque únicos na sua diferença”
intervenção dos
ajudar a sua
Eduardo Sá
pais, para que
auto-estima e a
não hajam conpotencializar
as qualidades e vantagens de intrometer-se ou a roubar o seu sequências e para uma mais
próprio espaço (físico e psi- rápida reconciliação entre
ser o mais velho.
ambos.
• O nascimento de um bebé cológico).
3. Como devem os pais
Tratamento diferenciado
implica uma diminuição da
atenção por parte da mãe, dos pais – Embora quase todos intervir?
As atitudes dos pais têm de
agora naturalmente muito ocu- os pais tenham a intenção, conpada com o bebé. Se o pai sciente ou inconsciente, de ser bem doseadas, de maneira a
investir na relação com o filho, tratar de igual modo os filhos, que a protecção dos mais nocompensa a menor disponibili- na realidade isso nem sempre vos não venha a ter o efeito de
dade da mãe. O facto de a cri- acontece. Isso pode ser positi- provocar, ainda mais, os ciúança dispor de uma forte rela- vo, pois contribui para o desen- mes dos mais velhos e, conseção com o pai, ajuda-a a supor- volvimento diferenciado dos quentemente, a aumentar as
tar o impacto do nascimento e filhos, sobre os quais também rivalidades entre os irmãos. É
recaem diferentes expectati- que, por vezes, os mais novos
a diminuir os ciúmes.
vas. O lado negativo desta situ- utilizam estratégias mais subtis
Conflitos
Os conflitos entre os irmãos ação diz respeito à percepção que, não sendo percebidas pesurgem da competição precoce que o filho pode ter da forma los pais, podem gerar (no mopelo amor dos pais. A posse de diferente do pai tratar o seu mento do castigo) um sentiobjectos e a prioridade na sua irmão, isto é, o achar diferente mento de injustiça por parte
utilização, por exemplo, são pode ser visto igualmente co- dos mais velhos.
Não havendo receitas para a
formas laterais de a criança mo desigualdade e/ou prefeperceber se é, ou não, a mais rência pelo irmão, originando resolução de cada caso em paramada. No geral, seja por dese- conflitos. Aqui, conta mais a ticular, os pais devem ter prejo de receber o maior amor percepção do que a realidade, e sente, certas noções gerais bápossível dos pais, seja para os filhos dificilmente perce- sicas:
Se os filhos são todos difeafirmar a sua própria personal- bem que são tratados da mesrentes, há que respeitar a sua
idade, os conflitos entre irmãos ma maneira.
individualidade, de forma a
2. Os prós e os contras
têm origem nas diferenças
Para o desenvolvimento di- que cada criança se sinta única.
percebidas na partilha de afecSe os filhos são todos difeto. Os conflitos são, então, nor- ferenciado de cada um dos irmais – embora quase sempre mãos, os conflitos são impor- rentes, necessitam de cuidados
passageiros e solucionáveis. E tantes e até necessários, pois diferentes. Então, os pais serão
são mais frequentes do que os estimulam o crescimento pes- justos na medida em que dando
conflitos com os colegas de soal. Na verdade, verifica-se a desigualmente dão a cada um
escola, com os professores, sua utilidade nos seguintes dos filhos o que cada um necessita, e cada um recebe secom os pais e com os avós. aspectos:
As incessantes zaragatas gundo a sua necessidade indiPorquê? Há uma disputa pelo
bem mais essencial para a cri- em casa desenvolvem-lhes a vidual.
Se os filhos são todos difevivacidade e a agilidade;
ança – o amor dos pais!

rentes, também é diferente o
que esperam dos pais, do mesmo modo que é diferente o que
os pais esperam, sentem e
solicitam dos filhos.
Ser tratado e amado de
maneira única é ser tratado e
amado como, e quanto, necessitamos de ser tratados e amados. Tratar de igual modo não
oferece um espaço próprio e
único para o desenvolvimento
das diferentes personalidades
dos seus filhos.
Aprenda com eles: Os pais
nunca são pais. Tornam-se
pais, à medida que vão sendo
educados pelos seus filhos.
Com arestas angulosas (quando o filho se transforma no rosto de um delinquente), de forma acrobática (quando, de uma
vez, surgem dois ou três filhos), como passageiros acidentais (quando, em vez de
assumidos como padrastos, são
acolhidos como os pais verdadeiros), ou, finalmente, quando
têm de se “aplicar” para serem
bons pais para todos os filhos,
sem elegerem nenhum como
favorito. Afinal, os pais aprendem a ser pais à medida que
têm filhos.
Compreenda os sentimentos deles: Os pais são o motivo
primeiro da inveja e dos ciúmes entre os filhos, mas são
também, com as suas atitudes
(conscientes ou inconscientes),
os principais responsáveis pela
boa ou má resolução dos conflitos originados muitas vezes
por estes afectos.
Os pais devem demonstrar
interesse pelas atitudes dos filhos. O diálogo é a melhor maneira de fazer a criança manifestar e entender as suas emoções, sentindo-se amada e respeitada tanto pelos pais quanto
pelo irmãozinho.

Não perca a próxima edição
do panfleto com o tema:
O primeiro dia de aulas.
A sua opinião é importante!
Diga-nos o que pensa sobre os
nossos temas e quais os que
gostaria de ver tratados.
Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Cáritas Paroquial de Coruche
Apoiar: Gabinete de Aconselhamento Parental
Travessa do Forno, n.º 16-18
2100-210 Coruche
Telefones: 243 679 387
934 010 534
O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde.
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EDUCAR AGORA
“Dai velas (disse) dai ao largo vento
Que o céu nos favorece e Deus o manda”
Camões, Canto II, Lusíadas.

“Habilidades” das crianças
dos 12 aos 18 meses

E voltemos ao ponto em que
ficámos no mês passado e que
foi o de encontrarmos algumas
“habilidades” que caracterizam
as crianças nos primeiros meses
de idade, altura em que vulgarmente são designados como
bebés.
Vamos então continuar descrevendo mais algumas gracinhas que vão surgindo ao longo
do seu desenvolvimento, agora
dos 12 aos 18 meses.
Para que estas habilidades se
verifiquem é, no entanto, fundamental que seja propiciada à cri-

ança um ambiente calmo e carinhoso que tenha como principal
preocupação garantir e proteger
o seu desenvolvimento global.
Procurando, por isso, dar-lhes:
– criação e educação de hábitos de alimentação e higiene
(comer os alimentos indicados,
pegarem na colher, beberem por
copos, lavarem as mãos, etc.)
– desenvolvimento da linguagem e comunicação com o exterior (ir procurando que digam
algumas palavras, que reconheçam o espaço em que vivem,
etc.)
– desenvolvimento psicomotor. (que dêem pequenos passos,
que subam e desçam, com
ajuda, pequenos degraus, etc.)
– integração na sociedade.
(procurar que brinquem com
outras crianças, ainda que
saibamos que nesta fase as brincadeiras se resumam, na maior
parte dos casos a tirarem a outras crianças o que elas têm nas
mãos; a tirar-lhes alimentos que

FASE 1

FASE 2

Como uma bolacha sozinha
Bebo por um copo com ajuda
Gatinho muito bem
Ando agarrada e amparada
Aponto com o dedo
Examino os objectos
Atiro-os sistematicamente ao
chão
Imito gestos ensinados: adeus,
beijinhos
Começo a andar
Agarro os objectos entre o
polegar e o indicador
Dou abraços
Chamo o papá e a mamã
Ando agarrada só com uma
mão
Gosto da bola
Dou pelo nome
Colaboro no vestir levantando
os braços

• Faço torres de 2 cubos após me
demonstrarem
• Levanto-me a ando sozinha
• Compreendo ordens simples
acompanhadas de gestos
• Digo 5 ou 6 palavras
• Compreendo outras
• Gosto de garatujar
• Gosto de ver gravuras
• Gosto de mexer
• Gosto de descobrir
• Subo para um banco
• Trepo um degrau agarrada
• Presto atenção quando me
falam
• Bebo por um copo, agarrando-o
com as duas mãos

Pois, caros leitores, vamos nós
também “dar velas ao vento...” e
partir na nossa busca continuada
de preparar as nossas crianças
para uma integração cada vez
maior na sociedade em que
vivem, através de uma educação
que as torne

LIVRES E
RESPONSÁVEIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tel. 936 346 303

se preparem para comer, etc...
Não devemos estranhar que
isso aconteça, nem pensar que a
nossa criança é por isso mais
conflituosa do que as restantes.
Não, essas bruscas brincadeiras

são precisamente, características da quase total generalidade
das crianças nesta idade).
Neste último aspecto, da
designada integração na sociedade é importante notar, que há

Mariazinha A.C.B. Macedo *

frequentes manifestações de rivalidades
entre as crianças e
que estas, na maior
parte dos casos, terminam em agressões.
Não nos impressionemos demais com a frequência com que isso
acontece porque são,
como já dissemos,
uma característica
desta idade.
Ganharmos
consciência disso
ajuda-nos a compreender melhor o que
são as características
de uma criança, a
nossa ou qualquer
outra, ou as que são comuns a
todas elas nesta idade.
____
* Educadora de Infância

Era uma vez. . . Coruche!
Era uma vez... um Jornal de Coruche
onde os meninos da terra contavam aos de longe
como era a sua terra, para onde mandavam os seus
desenhos, as suas historinhas, as suas notícias.
e os seus amigos e primos que viviam longe lhes
respondiam com outras histórinhas, outros desenhos,
outras notícias.
Um deles disse:
– Vou mandar desenhos para tu veres
E outro respondeu:
– Eu vou-te mandar uma adivinha que sei.
E outro,:
– Eu vou mandar o nome das flores que o meu
pai plantou no jardim.
E os meninos pensaram:
– Vamos mandar um desenho da Senhora do
Castelo.
– Então faz um monte muito alto.
– E põe muitas árvores
– E eu ponho um barco no mar.
– Mas em Coruche não há mar.
– Mas há Rio. E peixes. E meninnos a pescar. E
patos no Jardim.
E todos começaram a fazer desenhos e a mandálos para o Jornal de Coruche para os amigos, primos, pais e avós os verem.

Envie os desenhos dos seus filhos
para: Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com
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Comitiva Indonésia
no Distrito de Santarém

ARRAGEST
Gabinete de Contabilidade e Gestão

– Desporto e Protecção Civil marcam visita

O distrito de Santarém recebeu, no passado dia 28 de
Julho, a visita de uma delegação política da província de
Sulawesi Ocidental, Indonésia.
A comitiva conheceu as instalações desportivas de Rio Maior e o funcionamento do Comando Distrital de Operações
de Socorro (CDOS) de Santarém, onde foi anunciada a
criação de uma Câmara de Comércio Luso-Indonésia, com
sede a instalar nesta região.
Para o Governador Civil de
Santarém, Paulo Fonseca, a
“Câmara representa uma plataforma empresarial e a sua
localização no distrito resulta
das suas características atractivas geográficas, culturais e de
acessibilidades. O acordo permitirá estabilizar as relações

entre os dois países”, realçou.
Ao nível do desporto, o representante do Governo elogiou
o “conjunto de grandes equipamentos” do Complexo Desportivo de Rio Maior e defendeu que “a Indonésia tem
capacidades para desenvolver
estruturas de igual natureza”.
Em Tomar, em conferência de
imprensa na sala de operações
do CDOS, Paulo Fonseca reconheceu que a protecção civil é
já um “aspecto bastante avançado, cuja qualidade operacional permite levar à cooperação”.
Relativamente à visita da
comitiva indonésia, salientou
tratar-se de “mais um passo na
internacionalização de Santarém, após a deslocação à Roménia, onde foram estabeleci-

de 2006

das algumas de medidas, tais
como o acesso privilegiado
das empresas ribatejanas aos
concursos públicos romenos”.
Francisco Lopes da Cruz,
Embaixador da Indonésia em
Portugal, afirmou que “existe
vontade para um aprofundamento das relações e que o seu
país, enquanto potência em
crescimento, representa uma
aposta positiva. Por isso, deve
aprender-se hoje para dar possibilidades de cooperação no
futuro”, defendeu o diplomata,
acrescentando que os dois países devem igualmente aprender
com a história.
As estruturas desportivas
de Rio Maior foram o que mais
surpreenderam o líder da comitiva. Segundo o Secretário da
Província de Sulawesi Ocidental, Tashan Burhanudin, é
“possível estabelecer uma relação de intercâmbio entre as
duas autarquias, não apenas
ao nível do desporto como
também em termos de energia
eólica”, lançando o convite
para uma visita à sua região.
Esta deslocação de representantes políticos indonésios
surgiu na sequência da visita
realizada por Francisco Lopes
da Cruz ao distrito de Santarém, em Outubro do ano passado.
____
GI-GCS

VALTEJO FINICIA

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

Rua de Diu, nº 9
2100-144 CORUCHE

Hipertons
Pintura e Remodelações de Edíficios, Lda.

Duarte Pedro

Pinturas

interiores e exteriores - madeiras - metais

Pavimentos

flutuantes - parquet - afagamentos - envernizamentos

Tectos

pladur - madeira - metal - remodelações
Rua do Biscaínho, 2100-651 Biscaínho • Coruche

Telef. 243 689 699 – Tlm. 968 091 834

Biscoterra
Serviços Agrícolas, lda.

ALUGUER DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Telef. 243 689 483 – Tlm. 917 518 946

– avança em Coruche

O Município de Coruche
realizou no dia 28 de Julho
uma reunião preparatória com
a NERSANT, com o objectivo
de aderir ao fundo de apoio às
micro e pequenas empresas do
Concelho de Coruche, o VALTEJO FINICIA.
O Fundo a constituir será de
500.000 €, onde o Município
participa com 20% do capital.
As micro e pequenas empresas
vão poder aceder a este fundo
de apoio através de projectos,
que podem chegar aos 45 mil
euros de despesa elegível.
Oitenta por cento desse
valor será disponibilizado por
uma instituição financeira a
uma taxa de juro preferencial
(Euribor a seis meses, acrescida de um spread máximo de

1,25 por cento). Os restantes
vinte por cento serão disponibilizados pela Câmara Municipal de Coruche na forma de
subsídio reembolsável sem juros.
O autarca coruchense, Dionísio Mendes, equaciona a
hipótese da comparticipação
da Câmara (10% do valor do
projecto) ser financiada na forma de subsídio não reembolsável, podendo chegar aos 20%,
caso o projecto tenha características inovadoras e crie
postos de trabalho.
Este fundo de apoio está
disponível a todos os interessados, mas pretende dar prioridade às micro e pequenas empresas que pretendam efectuar
deslocalizações das suas instalações dentro do concelho, a
modernização do comércio, e a

inovação de processos produtivos.
O programa VALTEJO
FINICIA pretende enquadrar
um conjunto de instrumentos
de capital e dívida configurados para responderem às necessidades de financiamento de
iniciativas empresariais reconhecidas como socialmente
meritórias, economicamente
sustentáveis e que revelem
potencial de desenvolvimento.
Este novo programa nasce
de uma parceria público-privada (PPP) que envolve a NERSANT, o IAPMEI, o Município de Coruche e uma Instituição Financeira a definir. É
um fundo bastante semelhante
ao FAIME embora com algumas alterações que lhe conferem uma melhoria substancial.

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

Tel./Fax: 243 618 482
R. Salvaterra de Magos, 19 – 2100-198 Coruche
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: 96 600 12 93
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O Coruchense Tiago Pirralho
vai ao Mundial de Acordeão
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Os Verdes e a EN 251

– Campeão Nacional de Acordeão quer ganhar o Mundial
O jovem coruchense Tiago
Pirralho, vai deslocar-se à
Sérvia no próximo mês de
Outubro, para disputar o campeonato do mundo na modalidade de acordeão.

O partido Ecologista
os Verdes, através do seu
deputado Francisco Madeira Lopes, questionou
da seguinte forma o governo no passado dia 17
de Agosto, sobre a má
condição da Estrada Nacional 251, que liga Coruche a Malhada-Alta e
Canha.

O Jornal de Coruche, deseja os maiores sucessos e dará
notícia do seu percurso.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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

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

Residência

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

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

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da
República,
O Concelho de Coruche debate-se há vários
anos com graves problemas de acessibilidades
viárias, apresentando muitas das suas estradas péssimas condições, faltando por outro lado construir novas vias, como o
IC 10 ou o IC 13, fundamentais para assegurar a
mobilidade dos cidadãos

em condições de segurança e as potencialidades
de desenvolvimento da
região.
Exemplo clamoroso
disso mesmo é a Estrada
Nacional 251ª – EN 251
(Coruche-Canha), que,
apesar de incluída no
Plano Rodoviário Nacional, apresenta graves
problemas de conservação, com um piso altamente degradado, deficiências estruturais, bermas baixas e sem qualquer segurança, falta de
sinalização, encontrando-se a aguardar há cerca
de dez anos obras de recuperação.
De acordo com o texto
de um abaixo-assinado
promovido pela população da Malhada Alta que
foi feito chegar a este
Grupo Parlamentar, esta
EN irá entrar brevemente
em obras no troço entre o
cruzamento do Monte da
Barca e o limite do Concelho em direcção a Mora, deixando de fora o

O Nersant e a Câmara Municipal de Coruche, realizam nos dias 8,
9 e 10 de Setembro a Feira dos Stocks de Coruche, no Parque do Sorraia. A iniciativa realiza-se pelo segundo ano
consecutivo e conta com
o apoio da Associação de
Comerciantes de Coruche.
A Feira dos Stocks de
Coruche, apresenta-se este
ano com novo visual e
tem como principal objectivo tentar travar a crise
no comércio tradicional.
As entradas no certame
serão gratuitas e os visi-

Folclore a fechar a Feira
dos Stocks.
Segundo Dionísio Mendes, Presidente da Câmara, “a Feira vai ser diferente na forma e na disposição como os comerciantes vão ficar instala-

tantes poderão adquirir
diversos produtos a preços baixos. Durante o certame, realizam-se espectáculos musicais, com
cabeças de cartaz como
José Malhoa e Liliana
além de um Festival de

dos. Havia uma tenda
gigante no ano passado,
este ano não vamos
optar pela tenda, temos
tendas ou stands individuais, onde se irão formar
ruas imitando uma feira.
As condições são boas,

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

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

Telefone: 243 610 180
Telemóveis: 935 543 141
939 755 557

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

Flores Naturais
e Artificiais

troço que serve a população daquela Freguesia
de Coruche, precisamente o que mais necessitado
de intervenção está, e o
único que permite o acesso
e a ligação ao resto do
Concelho, designadamente à sua sede.
Nesse sentido, solicito, ao abrigo das disposições constitucionais e
regimentais aplicáveis, a
S. Exa. o Presidente da
Assembleia da República que remeta ao Governo o presente requerimento, para que o Ministério das Obras Públicas
Transportes e Comunicações me possa prestar os
seguintes esclarecimentos:
1. Por que razão se
deixa de fora na intervenção prevista na EN
251 os 17 Km que fazem
a ligação da povoação da
Malhada Alta a Coruche?
2. Está prevista num
momento posterior a intervenção no troço referido?
Se sim, para quando?”

Feira dos Stocks de Coruche

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão
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os stands são individualizados e com energia
eléctrica, o resto é idêntico ao certame do ano
passado.
Vão realizar-se durante a Feira, espectáculos musicais, temos tasquinhas e espaços de pipocas, farturas, etc.,
além dos comerciantes
que serão em maior número que no ano passado. O objectivo da Feira,
é travar a crise no comércio tradicional, onde
os comerciantes locais
poderão aproveitar para
vender material em stock,
relativo à campanha de
verão. Na Feira há diversidade de negócios,
desde calçado, roupas,
mobiliário, electrodomésticos, perfumes, e material informático, onde o
visitante poderá optar
por adquirir produtos a
preços baixos. Em relação aos espectáculos musicais, no dia 8 a actuação
de José Malhoa, no dia 9
a presença de Liliana e
no encerramento um
Festival de Folclore, onde o objectivo é atrair visitantes à Feira dos Stocks”,
adiantou o autarca.
____
João Carlos Louro
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DESPORTO E L AZER

Sorteio do Campeonato Distrital de
Futebol da 1.ª Divisão
O Campeonato arranca a 10
de Setembro com a 1.ª jornada
e o Coruchense apesar de não
ter resolvido a crise directiva,
entrou directamente no sorteio.
Segundo Rui Manhoso, presidente da Associação de Futebol de Santarém, “a 1.ª divisão
distrital é uma prova obrigatória, e dado que o Coruchense não respondeu à Associa-

ção, confirmando ou não a sua
inscrição, seguimos o que estava
regulamentado. Como prova
obrigatória, o Coruchense
desde que não apresentasse a
sua desistência, teria que entrar no sorteio. Considerando
a Associação que até ao início
do campeonato ou pelo menos
até à 3.ª jornada, o Coruchense irá entrar no campeonato.

Efectivamente, não temos
resposta afirmativa ou negativa do Coruchense, sabemos o
que se fala ou diz, mas a verdade é que da parte dos dirigentes não obtivemos resposta.
Se eventualmente, o Coruchense não entrar no campeonato,
a equipa que o iria inicialmente defrontar, irá folgar”,
salientou Rui Manhoso.

Juventude União Figueirense
apresenta plantel 2006/2007

João Carlos Louro *
* Jornalista

Série A
Mação – Amiense
U. Chamusca – F. Zezere
Tramagal – Assentis
Vilarense – Ferroviários
Sardoal – Ouriense

O Sport Lisboa e Cartaxo
conquistou a Super Taça
Dr. Alves Vieira ao vencer
a Associação Desportiva
Fazendense por 3-1

O Grupo Desportivo
“O Coruchense”, realiza
na sexta-feira, 1 de Setembro, pelas 20h30m, no
Auditório José Labaredas,
no Museu Municipal de
Coruche, uma Assembleia
Geral Extraordinária.
Na ordem de trabalhos, Informações, Discussão e Votação do Relatório
de Contas do mandato de
2004/2005 e Eleição dos
Órgãos Sociais para o Biénio 2006/2008.
Discutido será certamente o futuro do clube,
que pode passar pelo seu
encerramento.

Toy treinador do U. Figueirense

Lino o ex-capitão do Coruchense

Série B
Abitureiras – U. Almeirim
Benavente – Ouriquense
Coruchense – U. Figueirense
U. Santarém – Samora Correia
Fazendense – Ág. Alpiarça
Salvaterrense – Moçarriense

Super Taça
Dr. Alves Vieira em
futebol

José Joaquim o presidente >

A Juventude União Figueirense, equipa do concelho de
Coruche, que milita no campeonato distrital de futebol da 1.ª
Divisão, apresentou oficialmente o plantel para a nova
temporada. A equipa mantém
praticamente o plantel da época
passada, e apresentou alguns
reforços vindos do Coruchense.
São eles Lino, Gonçalo Arromba,
Marco Macedo e José Tavares,
além do regresso de Luís António. A dupla técnica mantêmse da época passada, António

Carlos (Toy) como treinador
principal e Carlos Forca como
adjunto.
O objectivo da equipa é lutar pela manutenção, e igualar
ou superar o 6.º lugar da época
passada. A Juventude União
Figueirense, irá utilizar o estádio municipal em Coruche e o
pelado das Fazendas das Figueiras em jogos do campeonato.
Esta temporada, o clube irá apresentar dois escalões de formação e uma equipa sénior no
campeonato de futebol do Inatel.

Para José Joaquim, presidente do Clube, “o campeonato este ano vai ser mais complicado, porque são duas séries, os primeiros seis clubes
vão lutar pela subida e os últimos seis pela manutenção.
Será um campeonato mais
disputado e com melhor futebol dentro das quatro linha e a
nossa série é a mais difícil”,
referiu o presidente da União
Figueirense. António Carlos
(Toy), técnico da equipa, adiantou que “vamos tentar fazer o

melhor campeonato possível e
a melhor classificação de sempre.
Vamos trabalhar para dignificar a equipa do Figueirense e o concelho de Coruche e
prometemos luta e sacrifício
domingo a domingo. Na nossa
série há equipas que apostam
fortemente na subida e com um
poder económico muito acima
do Figueirense. Já provamos
que, com determinação e força
de vontade conseguimos os nossos objectivos”, salientou o treinador da União Figueirense.

NO PRÓXIMO
NÚMERO
PAPELARIA • LIVRARIA
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO LEVIRA
R. de Santarém, 76 • 2100-228 Coruche

Tel./Fax 243 679 422

Vítor Gomes
Presidente do CAD
em Entrevista
Exclusiva
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A Tradição ainda é o que era!
A tradição equestre e ganadera, da família Ribeiro Telles remontam ao
terceiro quartel do século XIX com David Godinho, avô de Mestre David
Ribeiro Telles, que foi cavaleiro tauromáquico e ganadero. Manuel Ribeiro
Telles, pai de Mestre David, passou à história como ganadero, enquanto
que seu filho é, de há alguns anos a esta parte, considerado um dos mais
importantes cavaleiros tauromáquicos do século XX.

•
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Ribeiro Telles
Ganadero, forcado amador e cavaleiro
tauromáquico são as três facetas mais
conhecidas da actividade de Mestre
David. Como ganadero, iniciou a selecção da sua actual ganadaria, em 1948,
ano em que substituiu o efectivo de casta
portuguesa da ganadaria da família, por
reses de Pinto Barreiros, Fontaínhas e Dr.
Silva.
Anunciava-se a ganadaria em nome
de David Ribeiro Telles e Irmão. Já lidando em nome individual, ingressa na
União Espanhola de Criadores de Toiros
de lide (1964), ao comprar o ferro e parte
do efectivo resultante da partilha, entre
herdeiros, da família Infante da Câmara.
Eliminado este último efectivo e mantendo o ferro primitivo, prossegue com a
linha Barreiros-Silva. Adquire outro lote
de vacas Pinto Barreiros e introduz sementais de João Moura. A partir de 1994
são agregadas reses de Santiago Domecq
(Jandilla). O encaste actual é Parladé
(Domecq). A antiguidade desta ganadaria
remonta a 9 de Maio de 1929 (Chamusca). Dela sairam os toiros para a corrida
do Campo Pequeno.
Como forcado, Mestre David integrou
o Grupo de Forcados Amadores de
Santarém, que se associa à presente efeméride, juntamente com o Grupo de Forcados Amadores de Coruche, a cujo concelho pertence a Herdade da Torrinha, onde
a família Ribeiro Telles tem vindo a construir, ao longo de gerações, um património
inigualável de tradição equestre e tauromáquica.
É inumerável a lista de cavaleiros tauromáquicos que, ao longo de quase meio
século receberam a alternativa das mãos
de Mestre David. De significado maior
revestem-se as que concedeu aos seus filhos, João e António, respectivamente, a 5
de Junho de 1980, em Santarém, e a 21 de
Julho de 1983, no Campo Pequeno. João
representa, ainda hoje nas arenas, a graça,
o improviso, a arte, o detalhe, o momento único de inspiração.
António, porventura, o mais clássico
dos cavaleiros tauromáquicos em actividade, traz às suas lides o rigor e a galhar-

dia do toureio frontal servido por uma
equitação do mais elevado nível, aprendido com seu pai e aperfeiçoado ainda com
Mestre Nuno de Oliveira.
Manuel Ribeiro Telles, que nos anos
oitenta muitas vezes toureou com o pai e
os irmãos, não quis chegar ao profissionalismo, grau para o qual se perfila já
outro neto de Mestre David: João Ribeiro
Telles júnior, que está a desenvolver uma
carreira meteórica em arenas espanholas
e portuguesas.
Manuel Ribeiro Telles Bastos, de 20
anos de idade, chega à alternativa depois
de quatro temporadas como praticante,
ao longo das quais se afirmou como um
cavaleiro de corte clássico, na linha do
seu avô e do seu tio António.
Há um factor comum nas alternativas
dos Ribeiro Telles: Todos as tomaram
envergando a mesma casaca que Mestre
David vestiu há 48 anos, no Campo Pequeno. Uma casaca de veludo azul, caseada
a fio de prata. Vestiram-na João e António e
vesti-la-á agora Manuel, num gesto que significa bem o quanto a tradição pesa nesta
família ribatejana. Este gesto é, acima de
tudo, um compromisso de gerações, o conservar de um património artístico e sentimental, uma passagem de testemunho, uma
tradição que se preserva, e que ao mesmo
tempo se renova, ao ser assumida e continuada pelos mais novos da família.
David Ribeiro Telles, personalidade
multifacetada, mestre de três gerações de
cavaleiros tauromáquicos, ganadero e antigo forcado amador, aos 78 anos de idade,
num gesto simbólico, vai vestir de novo a
casaca para conceder a alternativa ao seu
neto, Manuel Ribeiro Telles Bastos, no
ambiente singular da praça de Toiros do
Campo Pequeno, onde Mestre David protagonizara idêntica cerimónia, há 48 anos.

“A Quintinha”
• C atering
• T ake a way
Novos espaços
a mesma qualidade
Loja 1 • Rua de Olivença
Edifício Sorraia, Lj. 2E
Loja 2 • No Ponto Fresco
2100 Coruche

Telefs: 243 660 345
936 603 456
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Escola de Natação
– Demonstrações de Salvamento 2006
Dando continuidade à sua
estratégia de prevenção, a
BÚZIOS realiza demonstrações de salvamento no dia 3
de Setembro de 2006, pelas
16 horas, nas Piscinas Municipais de Coruche.
O objectivo é o de demonstrar ao público a operacionalidade dos Nadadores Salvadores da BÚZIOS e exercer pedagogia sobre os conselhos a
banhistas e regras de segurança. Cada demonstração será
composta por uma breve fase
inicial pedagógica sobre comportamentos de segurança em
espaços aquáticos e uma segunda fase de demonstração de
técnicas de salvamento, em
cenário real, para socorro a
situações de infracção às regras de segurança.

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

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.

tos, natação para bebés, hidroginástica, hidro-deep, hidro +
aprendizagem, hidroterapia,
natação de salvamento, natação sincronizada, pólo aquático e triatlo.

Faça Desporto!
Cuide da sua Saúde
e de Si!

Informações da Paróquia de Coruche • Mês de Agosto
Baptismos

Casamentos

Falecimentos

Igreja de São João Baptista

Igreja de São João Baptista
Dia 12 - Jorge Diogo Paulo do
Porto Lopes com Ernestina Isabel
Gomes Pereira e Nelson José Vale
de Gato Dias com Fernanda Maria
Carvalho Ferreira
Igreja do Castelo
Dia 5 - Amarílio José Castelo
Borda D'Água com Florbela de
Oliveira Fernandes Lopes e Paulo
César Catarino Queiroz com Carla
Sofia Relvas Damásio
Dia 19 - Telmo Henrique Pereira
Galvão com Celina Caneira
Justino e Normando Francisco
Ferreira com Inês Margarida
Ferreira Roque
Dia 26 - Rafael José Ferreira
Gomes com Carla Maria Péleve
Cardoso
Igreja da Lamarosa
Dia 19 - Luís Manuel Matos
Fernandes com Carla Margarida
Gonçalves Carreira

Dia 2 - Quitéria Maria, 78 anos
Dia 3 - Domingas V. Velez, 74 anos
Dia 3 - Francisco Silvério, 75 anos
Dia 4 - Ugo Neves, 75 anos
Dia 4 - Joaquim Basílio, 79 anos
Dia 7 - Rogério António José, 89
Dia 9 - Joaquim Alves da Silva, 79
Dia 10 - Francisco Mendes, 79 anos
Dia 10 - Lucília Maria Enxofreira,
69 anos
Dia 10 - Mário Matias, 82 anos
Dia 12 - Maria Antónia, 103 anos
Dia 13 - Fernando Marques, 87
Dia 18 - Joaquim Gomes da
Silva, 58 anos
Dia 19 - Maria Joaquina, 76 anos
Dia 20 - Ana Augusta, 84 anos
Dia 20 - João Geada, 71 anos
Dia 22 - Maria Emília Guilherme
da Silva, 66 anos
Dia 23 - Manuel João Galvão, 66
Dia 27 - António Pereira, 83 anos
Dia 28 - Joaquina Jacinta, 90 anos

Igreja da Azerveira
Dia 19 - Francisco Miguel
Carreira Fernandes

A Tasca
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais • Peixes Frescos
Doces Regionais • Mariscos Frescos

A escola que nas piscinas
de Coruche tem desde 2004
contado com uma média de
550 utentes, aposta na qualidade, através da alta qualificação
dos seus técnicos, da utilização
dos mais recentes materiais de
ensino e de uma grande variedade de modalidades.
Tem ao seu dispôr escolinhas de natação para crianças
dos 4 aos 15 anos, aprendizagem e aperfeiçoamento de adul-

Dia 5 - Inês Sofia Silva Veríssimo
Dia 19 - Afonso José Rodrigues
Oliveira, Nuno Afonso Branco
Miguens, João Bernardo Madeira
Nunes Rodrigues, Leonardo Filipe
Pereira Gafaniz, Eduarda Filipe
Pereira Gafaniz,
Dia 27 - Matilde Isabel Fernandes,
Hélder Ferreira de Sousa Relvas

www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93

ESPECIALIDADES:

Estão abertas inscrições para o ano lectivo 2006/2007 da Escola de Natação BÚZIOS,
das 11h às 13h e das 16.30 às 19.30, nas Piscinas Municipais de Coruche.

Igreja do Castelo

Assine e Divulgue este seu Jornal

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

– Arranque do Ano Lectivo 2006/2007

Dia 12 - Martinha Cardoso
Rosado, Miguel Alexandre Nunes
Ferreira, Carlos Nunes Ferreira,
Aline Abraão Leite, Sara Sofia
Gonçalves Oliveira, Daniel
Gonçalves Taxa Oliveira
Dia 19 - Nuno Afonso Branco

de 2006

Informação das agências funerárias
de Coruche

Agente das conceituadas marcas de Relógios

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

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

Drogaria Higiéne
De: Vasco Manuel Pinto Teles
Insecticidas, produtos de beleza, papelaria,
jornais, revistas e plantas medicinais.
Vasta gama de produtos para Cães,
Gatos e Pássaros.

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194

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
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ACTUALIDADE INTERNACIONAL

Conflito Israel-Hezbollah
Os assuntos de Segurança e
Defesa estão permanente e
prioritariamente na Agenda Internacional, infelizmente, com
uma grande diversidade de
situações.
Apesar de ainda existir em
Portugal um atraso sensível por
parte de muitas Universidades
em estudar estes assuntos, regista-se uma evolução positiva,
mas grande parte da opinião
pública relaciona Segurança
Internacional apenas com questões militares, quando interessa
analisar as várias componentes
estratégicas, como, por exemplo, a Política, Diplomática, Social e Económica, para ser possível uma compreensão global
dos factores inerentes aos conflitos e a procura adequada de
soluções.
Encontra-se em curso mais
uma lamentável fase do muito
antigo conflito do Médio Oriente, que se relaciona com o
estado de Israel. A decisão da

ONU de suspensão de hostilidades entre Israel e Hezbollah
encontra-se condicionada à
chegada de uma força internacional, pelo que qualquer conclusão pode vir a verificar-se
precipitada.
É consensual na ONU que
este conflito põe em causa a
Paz e Segurança Mundiais e
que é imperioso encontrar uma
solução duradoura para o mesmo. Uma análise lúcida deste
conflito, que seria muito complexa e extensa, não deve ser
feita com atitude preconceituosa, mas não é fácil, dado o
elevado número da suas componentes e das dificuldades a
ultrapassar, algumas das quais
convém ter em atenção.
Em primeiro lugar, as organizações Hamas e Hezbollah,
que recorrem à arma do terrorismo, e que, por isso, são consideradas movimentos terroristas por uns mas também heróis
por outros. A atitude destes

ENTREVISTA

movimentos perante a mera
existência de Israel, e de várias
questões que se encontram em
litígio há muito tempo, representa um enorme obstáculo
para uma solução duradoura do
conflito. Obstáculo este que se
agrava pela posição do Irão que
apoia claramente o Hezbollah,
politica e financeiramente, e
cujo Chefe do Governo proferiu declarações inaceitáveis,
expressando a opinião de que a
solução do conflito se encontra
na erradicação de Israel do Médio Oriente.
As divisões internas do
mundo árabe, as divergências
religiosas que se manifestam,
as divisões entre partidos palestinos, as divisões entre partidos
do Líbano, país onde se chegou
a uma situação anómala, cujo
governo não exerce a soberania em todo o seu território
pelo facto do Hezbollah se encontrar organizado e armado,
controlando uma parte signi-

ficativa do país, também não
facilitam, por certo, a resolução do conflito.
Os enormes interesses Sírios no Líbano, de onde o seu
exército só retirou há pouco
tempo por pressão internacional, e a gravíssima questão nuclear do Irão não podem deixar
de ser tidos em consideração.
Irão que desde a Revolução de
1979 mantém um contencioso
de ódio contra os EUA, considerado inimigo principal, sentimento que tem procurado
espalhar pelo mundo.
A manipulação religiosa a
que vimos assistindo, que pretende encontrar no Islão, abusivamente, a legitimidade para o recurso ao terrorismo (e assassínio
de inocentes) constitui um dos
factores mais difíceis e sensíveis.
A manobra psicológica no
conflito Hezbollah-Israel tem
como objectivo reivindicar a
vitória, responsabilizar o adversário pela agressão e aparecer

Rodolfo Begonha *

como heróis perante as populações. A complexidade da solução aparece, assim, bem clara e
obriga a um contínuo esforço
em todas as frentes.
A interposição de uma força
internacional no sul do Líbano
deveria proporcionar tempo
suficiente para se encontrar
uma solução política para o
conflito que como escrevia recentemente um comentador,
dependerá de empenho americano, contenção israelita e flexibilidade árabe. Enquanto mantemos sempre a esperança na Paz,
desenvolvem-se no terreno
quatro operações:
A entrada de uma força internacional; a humanitária; a do regresso das populações e a da
reconstrução das infra-estruturas danificadas, num conflito
que se diria impensável no mundo actual e que deixa milhares
de mortos e feridos e muita destruição desnecessária.
* Tenente-General do Exército

de João Carlos Louro

Em Coruche, Ricardo Ferreira dos Santos

Novo Presidente da Concelhia do PSD
Ricardo Ferreira dos Santos é
o novo presidente da concelhia do
PSD de Coruche. Frederico Condeço é o vice-presidente e Augusto Penas o tesoureiro. Na
mesa da assembleia o presidente
é Gonçalo Dias, o vice-presidente José Ferreira Bento e o
cargo de secretária é ocupado
por Maria Pirralho. Nesta entrevista, o novo líder, traçou os
objectivos e analisou o momento
actual da concelhia.
Nas últimas autárquicas foi
candidato do PSD à Junta de
Freguesia da Fajarda, não conseguindo o objectivo principal,
que era ser eleito presidente. A
nível do Concelho, o PSD obteve
o pior resultado de sempre,
ainda assim, manteve três vogais
na Assembleia Municipal, perdendo o vereador na Autarquia.
O novo presidente, pretende mudar
o rumo dos acontecimentos nos
próximos tempos, com uma equipa
jovem e dinâmica.
JC – Porque decidiu candidatar-se?
RFS – Decidi candidatar- me para unir o partido em torno
de um projecto que passa por
uma oposição atenta, crítica e que
defenda o desenvolvimento do concelho de Coruche. Vamos lutar
pelo fim das assimetrias, entre as

freguesias de Coruche, nomeadamente as rurais.
JC – Como encontrou a
concelhia do PSD, depois das
eleições autárquicas?
RFS – Encontrei os militantes
naturalmente insatisfeitos, pois o
resultado das eleições mexeu
muito com todos eles. Por outro
lado, encontrei militantes com
muita força, nomeadamente da
JSD e dos TSD, afim de continuar-mos a trabalhar em prol do
concelho e sermos alternativa.
JC – Nos resultados das últimas eleições ficaram abaixo
das expectativas, na concelhia
já analisaram os resultados?
RFS – A principal razão teve
a ver com a política das grandes
obras da actual câmara. Teve
frutos e os resultados foram
visíveis, apesar das freguesias
rurais continuarem a ser esquecidas e é contra esta situação que
nos vamos bater, ou seja, o de
contrariar as assimetrias. Naturalmente, que reconheço a obra
que está a ser realizada, todavia
devo referir que esta obra peca
por atraso, já deveria ter sido
realizada há alguns anos. O actual Presidente da Câmara, com o
devido respeito que merece,
obviamente que tem alguma
responsabilidade, porque durante

dois mandatos da CDU foi vicepresidente da autarquia.
JC – A opinião pública é que
o PSD aparece apenas quando
se realizam eleições. Vai tentar
mudar esta imagem?
RFS – O PSD tem um trabalho
autárquico que fala por si, os nossos autarcas trabalham nas freguesias e na assembleia municipal
em prol do concelho. Infelizmente,
temos menos visibilidade, pois a
cobertura do nosso trabalho nem
sempre acontece. Discordo com a
ideia que trabalhamos apenas de
quatro em quatro anos, essa não é
a nossa filosofia. A partir de hoje
será uma filosofia de trabalho, junto
dos militantes e amigos do PSD.
JC – Qual será a estratégia
do PSD para o futuro?
RFS – O PSD vai ser uma
oposição construtiva, atenta e
crítica. Vamos trabalhar com
todas as freguesias no terreno.
Só com os nossos autarcas e
desta forma poderemos criticar e
propor alternativas. Vamos promover reuniões da Comissão
Política Concelhia, por todas as
freguesias no sistema de rotatividade, temos de ter uma atitude
abrangente para com os habitantes do concelho de Coruche.
JC – Qual foi o critério para

constituir a nova concelhia?
RFS – O critério foi muito
simples, o PSD é um partido
jovem, como tal é fundamental
que os jovens façam parte da
nossa estrutura. Tranquilidade,
paz de espírito e esperança no
amanhã é o nosso lema desde a
primeira hora que fomos eleitos.
É precisamente nos jovens a
nossa esperança, estou nesta
concelhia com uma determinação de passar o testemunho para a
juventude, porque a juventude é
o futuro.
JC – Sendo o PSD o fiel da
balança na assembleia municipal, está definida a estratégia?
RFS – Claramente, outra
coisa não seria de esperar. Tivemos
contactos com os três vogais e a
concelhia está em perfeita sintonia com os nossos eleitos na
assembleia municipal. Este órgão
é por excelência, a casa da discussão democrática, e será neste
local que as questões serão discutidas. Não estarei, na qualidade de presidente da comissão
política preocupado com a discussão dos assuntos, porque temos
três vogais com larga experiência do concelho e com formação
académica.
JC – O objectivo do PSD nas
próximas autárquicas será

destronar o PS do poder?
RFS – Claro que sim, o PSD
é a única alternativa ao PS,
porque quando refiro, tranquilidade, refiro que desde o 25 de
Abril até hoje, quem é que geriu
os destinos da Câmara? De
facto, a experiência dos últimos
oito anos, a experiência da CDU
não foi nada positiva. Por isso é
que, os investimentos actualmente estão a ser concretizados,
e como muito bem dizem da
oposição do partido socialista, o
concelho está atrasado e isso
deve-se precisamente à CDU.
Temos um rumo traçado, com
os jovens e com o objectivo
definido para o concelho. Queremos
colocá-lo no rumo do desenvolvimento económico e social.
JC – Qual o balanço da
gestão socialista no concelho?
RFS – Acho que o executivo
do PS está a realizar uma obra
de vulto e digna de menção.
Todavia, parece-me que está a
cavar um enorme fosso entre as
freguesias, ou seja, estão a existir mais assimetrias ou mais
diferenças. Deve-se constituir a
nível das freguesias, outro tipo
de investimentos, ou seja, mais
competências e verbas revendo
o actual protocolo, só assim se
combatem as assimetrias.
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Alternativa no Campo Pequeno
de Manuel Ribeiro Telles Bastos

de 2006

Assine, Anuncie e Divulgue o seu Jornal
www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS
Mercado Abastecedor de Lisboa
Tel. 219 929 029
MARL – PAVILHÃO A-06 N-119
A corrida de dia 7 de Setembro, no Campo
Pequeno, na qual tomará Alternativa o cavaleiro
Manuel Ribeiro Telles, está a gerar enorme
expectativa entre os aficionados que começaram
já a afluir às bilheteiras do Campo Pequeno, em
busca dos respectivos ingressos.
Trata-se de uma corrida marcada pela presença em praça de Mestre David Ribeiro Telles,

que dará a Alternativa ao seu neto Manuel, com
o testemunho dos seus filhos, António e João
Ribeiro Telles e do seu neto, João Ribeiro Telles
júnior. As pegas estarão a cargo dos grupos de
forcados amadores de Santarém e de Coruche,
capitaneados respectivamente por Pedro Figueiredo e Amorim Ribeiro Lopes. Os toiros pertencem à ganadaria de David Ribeiro Telles.
> continua na página 33

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

Tel. 243 617 249 – Tm.: 917 245 891

Lojas “Xaninha”
De: Alberto M. S. Rodrigues

Distribuição e Montagem
de Lareiras Tradicionais
•
Recuperadores de Calor e
Aquecimento Central
Estrada Municipal 515
2100-651 Biscaínho • Coruche
Telef/fax 243 689 299 – Tlm 932 290 132

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
Seat Ibiza 1.2 12V C/AC 5p
Citroen C-3 1.1SX Pack C/AC 5p
Peugeot 206 SW 1.1 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
2005
2004
2004
2004

Retomas
BMW 320 D Touring 150 CV 5p (Diesel)
Opel Zafira 2.0 DTI Elegance 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V C/AC 5p
VW Passat 1.9 TDI 130 cv 4p (Diesel)
VW Polo 1.2 12V 5p
Skoda Fabia 1.4 16V Elegance 5p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Renault Megane Coupe 1.4 16V 3p
Peugeot 306 1.4 Break 5p

2003
2003
2003
2002
2002
2002
2001
2000
2000

Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Opel Combo 1.7 DI Van
Peugeot Partner 1.9 D Van
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Mazda B-2500 2.5 TD Slider CD 4X4 (Diesel)
Mazda 323 2.0 D Van

2005
2004
2004
2003
2001
2000

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
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