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És o meu amor!

Destaques

ALTERNATIVA DE MANUEL RIBEIRO TELLES BASTOS

António Sacramento, todos à Praça
de Toiros de Coruche, no dia 15 para
lhe dar um forte Olé!
Página 9

Na Rota das Freguesias, com
Ilídio Serrador, presidente da Junta
da Fajarda.
Página 22

Foi com estas palavras que Manuel, se dirigiu a seu Avô, o
Decano do Toureio a Cavalo Mundial, aquando dele recebeu
a Alternativa de Cavaleiro Tauromáquico, na Praça de Toiros
do Campo Pequeno. A corrida televisionada, com casa totalmente cheia, levou a emoção deste momento íntimo a milhões, que se emocionaram profundamente ao escutarem as
palavras de amor incondicional e incontido do neto ao avô. O
Jornal de Coruche deseja ao novo cavaleiro profissional, ao
seu avô e a toda a sua família, muitas felicidades e sucessos.
Saiba mais nas pág. 4 pela escrita de Domingos Xavier.

A Tauromaquia vê, de quando em quando, nascer figuras que
pelo seu perfil e atitude marcam uma época. Manuel tem tudo
para prosseguir a senda iniciada por seu Avô Mestre David,
seu Tios João e António. É um clássico. Apresentando-se
como tal, em todas as suas facetas de cavaleiro tauromáquico.
Tem em Mestre David o ídolo a imitar, o caminho a seguir, a
escola onde aprender. Tem pelo seu Avô uma admiração
desmedida e uma cumplicidade tal que o leva ao sublime do
toureio a cavalo como meta única. Sem cedências, um
Toureiro de Eleição!

Abel Matos Santos

João Costa Pereira

Finalmente destruiram-na, e a
Associação de Defesa do Património, fala de buraco negro.
Página 19

O Campeão do Mundo de Pesca é de Coruche

Alfredo Gualdino, vence
na categoria de Juvenis
Veja na páginas 21 e 25

Medo das Fobias, saiba como
enfrentá-los.
Página 12
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responsabilidade dos seus autores.
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Major Luíz Alberto de Oliveira
– A Subscrição Pública começa em Novembro

omo é sabido, o Jornal
de Coruche, no quadro
do seu Estatuto Editorial, pretende ajudar a reabilitar, preservar, e manter a memória colectiva de Coruche e
das suas figuras de maior projecção e destaque, em particular
aquelas que fizeram bem à
nossa terra.
Figura incontornável de
Coruche, que preenche e transborda o fazer Bem a Coruche,
é sem dúvida Luíz Alberto de
Oliveira. Por isso é que, a minha pessoa na qualidade de

C

Coruchense e Director deste
Jornal, se irá bater para que a
estátua desta figura sem igual
na vida de Coruche, seja reposta
e respeitada, para nunca mais
ser vandalizada por gente cobarde que cometeu este crime,
por motivações políticas e principalmente ignorância, manipuladas por um par de oficiais
do Exército, que se desonraram
com estes actos.
Contactadas várias sensibilidades, personalidades, instituições e a população em geral,
foi sem surpresa (porque a
memória não tinha desaparecido, estava sim adormecida,
desejosa de ser acordada) que
tenho recebido apoios incondicionais e estímulos fortes para

que tudo se faça no sentido da
reposição da estátua. Pessoas
de todos os quadrantes políticos, sociais, etários e profissionais, têm-se expressado em
total sintonia com o desejo de
que a justiça seja feita.
Afastados os fantasmas que
podiam impedir esta mais do
que natural e justificada homenagem ao nosso Major, estão
hoje reunidas as condições para que isso se faça. No entanto,
para “conforto” de todos, e para que nada o possa obstar,
entendo ser desejável que a
população de Coruche se possa
manifestar através de subscrição pública no sentido deste
acto de reposição da estátua.
Razão pela qual, no próximo

número, se irá divulgar uma
lista inicial, em jeito de comissão, de nomes de pessoas que a
assinam, bem como os locais
onde a população se poderá
dirigir para a assinar também, a
favor da reposição da estátua
do Major Luíz Alberto de Oliveira.
Esta subscrição pública, será
entregue depois à Câmara Municipal de Coruche, que providenciará no sentido da reposição, até porque a estátua
arrancada em 1975, ficou à
guarda daqueles que na altura
ocupavam esses lugares.
Como o custo do busto do
Major e do seu pedestal, foi
integralmente pago pela população de Coruche de então, tendo

sido a CMC que a guardou mais
tarde, ficando sua fiel depositária, exige-se agora que esta
preste contas à população.
Tenho a certeza que o fará,
pois falamos de pessoas de bem!
Por Coruche!
Abel Matos Santos
Director

Desfile de inauguração da ponte Gen. Teófilo da Trindade, em 16-10-19??, da
responsabilidade do Major, estando presente o Presidente da República.

O almoço dos Campinos, era quase sempre presidido pelo ilustre Luíz Alberto
de Oliveira, na foto ao centro.
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SEGURANÇA E DEFESA

A Ameaça
Todos os Países têm de ter
em conta as respectivas ameaças ao seu território, à sua população e aos interesses nacionais, que se apresentam muito
diversificados. Podem resultar,
por exemplo, de possível intervenção de outro país vizinho
por disputa territorial ou de
questões étnicas, económicas,
religiosas ou políticas. Facilmente se compreende que as
perspectivas são muito diferentes consoante a dimensão, o
potencial de cada país e as respectivas situações geopolíticas
e geoestratégicas.

As conquistas da ciência e
da tecnologia modernas têm
conduzido a que seja cada vez
mais difícil separar as tradicionais ameaças externa e interna, caso evidente de determinadas acções terroristas. De
uma forma geral, cada país dispõem de um ou mais serviços
de informações, supostamente
coordenados, que se encarregam
de estudar as ameaças que
devem hierarquizar permitindo
definir prioridades.
O estudo dessas ameaças
tem em consideração diversos
factores como a capacidade e

as intenções de quem ameaça e
o grau de periculosidade da
ameaça. Este estudo é permanente e está sujeito a alterações
e actualizações, procurando
evitar surpresas. Os erros num
estudo como este pagam-se
com um elevado preço.
Sendo, hoje, sem qualquer
dúvida, o terrorismo dos radicais islâmicos uma das grandes
ameaças ou a principal ameaça
que todos enfrentamos, o 11 de
Setembro veio revelar que os
EUA não valorizaram devidamente a ameaça expressamente
explicitada por Bin Laden. Te-

Obras na Igreja Matriz
Continuam
– A ajuda de todos é necessária!

As pinturas no exterior
e interior da Igreja Matriz de
Coruche, que tem como
orago São João Baptista, já
terminaram, com um custo
superior a 100 mil euros
(20 mil contos). Este
esforço enorme que a igre-

ja está a fazer, precisa do
apoio de todos os paroquianos e coruchenses.
O Sr. Padre Elias
Serrano, em conversa com
o Jornal de Coruche, revelou ainda que os sinos estão
degradados e precisam

Ten. General Rodolfo Begonha *

urgentemente de ser reparados, com um custo
superior a 4 mil euros. É
necessário ainda “colocar
um sistema que impeça as
andorinhas de fazer o ninho
na igreja, para evitar a sujidade da mesma, sendo necessário mais 2 mil euros
para esta intervenção.”
Foi ainda limpo e tratado a totalidade do chão da
igreja com custos que rondaram os 2500 euros e que
gentilmente a Caixa de
Crédito Agrícola, na pessoa
do Dr. Diamantino Diogo,
pagou.
Falta ainda conservar os
edifícios contíguos da igreja, nomeadamente a limpeza
dos telhados e ainda tratar
algum soalho que se encontra degradado. Existe ainda
o desejo de iluminar a fachada da igreja matriz, mas não
existem verbas.
A pároco de Coruche
faz o apelo a todas as pessoas de bem que possam e
queiram ajudar as obras que
se dirijam à Igreja ou ao Sr.
Padre Elias e façam o seu
donativo.

Os donativos também podem ser feitos através do NIB
0045.5170.4012.1934.1350.2 da conta da Fábrica da Igreja
Paroquial de São João Baptista. A todos serão entregues recibos que
dão benefícios fiscais no IRS e IRC.

riam diminuído o esforço de
recolha de informações nos
grupos radicais islâmicos, não
dispunham de informadores
suficientes nem de tradutores
da língua árabe, pelo que o trabalho a desenvolver na luta antiterrorista foi, de certo, mais difícil e demorado.
De qualquer forma, o 11 de
Setembro veio permitir avanços
notáveis no estudo das ameaças
entre os quais um aperfeiçoamento muito significativo nas
relações entre serviços de
informações dos vários países.
Convém no entanto, chamar a

atenção para outros tipos de
ameaça que nos podem surpreender muito negativamente,
como é o caso dos desastres ecológicos, com origem nas alterações climáticas causadas pela
poluição atmosférica.
Para compreender esta ameaça basta ver o excelente filme
“Uma Verdade Inconveniente”
mas que muitos, lamentavelmente procuram desvalorizar.
_____
* Tenente-General do Exército

Cartas ao Director
Carta Aberta ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Coruche.
Nota do Director: Recebeu este Jornal uma carta aberta dirigida ao
Sr. Presidente da edilidade, com pedido de publicação, enviada pelo
nosso assinante, Sr. Alberto Francisco.
Pela relevância que demonstra, é agora publicada, depois de antes
ter sido enviada ao Sr. Presidente da CMC, para seu conhecimento.

Alberto Francisco
Torres Vedras, 30-8-2006.
À Câmara Municipal de Coruche
Excelência
Desde que deixei a minha terra, não mais a esqueci e muito
menos aqueles que por ela lutaram, afim de a elevarem ao nível de se lhe
chamar “Pérola do Ribatejo”.
Mas, como na vida, nem tudo são rosas, sempre pensei que, após
o 25 de Abril, aparecesse um dos tais Messias (havia muitos) com
capacidade, para fazer esquecer as obras fantásticas construídas, pelo
empenho e categoria desse grandioso Coruchense Luíz Alberto de
Oliveira.
Assim, e quando da sua elevação a Ministro da Guerra, quis
Coruche em peso, prestar-lhe a homenagem merecida, sendo recebido na
Estação do Caminho de Ferro, por uma multidão que o aclamava até aos
Paços do Concelho, aqui onde mais tarde em sua frente, havia de ser
construído um pedestal com o seu busto, para exemplo aos vindouros, da
categoria deste seu filho.
Não sei se Sua Exa, Sr. Presidente, é coruchense ou não, mas
seja como for, deixo-lhe aqui escrito a lembrança que tenho dos meus 7
aos 13 anos; agora com 89 não quero partir, sem ter a certeza de que em
Coruche há um Sr. Presidente com coragem para mandar repor, nos
lugares onde os Messias cobardões destruíram, os bustos dos saudosos
Senhores, Major Luíz Alberto de Oliveira e do benemérito Pai dos
Pobres António F. Teixeira.
Muito grato Sr. Presidente
Alberto Francisco
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Reserva da Nação
Dr. Domingos da Costa Xavier *

Em tempos em que quem opina parece saber de tudo, mas em que espremidos os conceitos
que emitem para além do sumo da conveniência “politicamente correcta”, pouco ou nada
nos é possível aproveitar, deixem-me que de imediato vos diga, sem peias nem travessas,
que me disponho mandar às malvas a contenção e me vou auto-permitir ser excessivo.

ara pôr as coisas em tempero, deixem-me também
que me confesse. Com os anos
que levo disto, recusando a alcunha que para aí me puseram
de crítico taurino (parece que
foi Goethe que disse – nunca te
preocupes com o que dizem os
críticos, que nunca vi erigir
uma estátua a nenhum…) dado
que tão só me considero um
mero escriba que reflecte o que
vê e sente, reconheço que o tempo me curtiu no escamotear da
sensibilidade primária, em regra
péssima conselheira quando temos que traduzir para outros.
É por isso que detesto escrever a quente, preferindo antes
sim decantar e arejar as ideias
para em consciência eleger o
que sobra. Acontece que mal
vai se por norma me anular
enquanto homem de sentimento, e não mantiver a capacidade
de entrega ao que me emociona de verdade e o tentar expressar, dado que só assim me acredito e me acreditam, pese alguns
pensarem o que quiserem, que

P

com os anos que levo já pouco
me incomodo.
Assim, no passado dia 7 de
Setembro, na Praça de Toiros do
Campo Pequeno, creio ter sido
dos primeiros que me levantei
na bancada para ovacionar até à
exaustão a figura insigne de
Mestre David Ribeiro Telles,
quando este com a dignidade que
o caracteriza surgiu na arena.
Em fracções de segundo
recordei conversetas que escutei em criança, quando David
demandava Mestre António
Luíz Lopes e seu filho Alberto
em Coruche no picadeiro existente no espaço traseiro do que
foi a Vivenda Mira-Rio, depois
Externato de Santo António,
para trocar impressões taurinas
e equestres. Recordei momentos grandes de toureio que lhe
vi vezes diversas, recordei a
sua permanente gentileza de
trato, e, mentalmente agradeci-lhe a amizade que sempre fez
o favor de me dispensar, desde
os tempos em que eu sequer
sonhava vir um dia a ser quem

sou e a escrever sobre toiros.
Emocionei-me a valer, e não
me equilibrei de todo emocionalmente até ao fim da corrida
e é com esta honesta premissa
que vos vou contar como vi a
“Universidade da Torrinha” em
Lisboa.
Em tempos de Lagartijo e
Frascuelo, diziam os indefectíveis do primeiro que valia o
dinheiro da entrada o simples
facto de o verem fazer o “passeillo”. Depois em tempos recentes em que pontificava Curro Romero o mesmo afirmavam
os seus apaniguados, o que me
custava imenso entender, avesso que sou aos aplausos gratuitos que não raro se dispensam
a quem nada ainda fez, sendo
que infelizmente as actuações
posteriores vêm às vezes confirmar a minha reserva, dado
evidenciarem horas aziagas em
que os personagens demonstram que não mereciam figurar
no cartel, quanto mais os aplausos nas cortesias.
Pois acreditem que quando

de salto me levantei em aplausos
mal vi entrar em praça Mestre
David, pensei em tudo o que
supra vos digo, e, me confrontei
de imediato com aquela paz interior que sente quem se depara
com a evidência. David Ribeiro
Telles não exibia só a sua
classe, como a testemunhava

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

com uma retaguarda de obra
feita, traduzida em filhos e
netos toureiros, a quem soube
transmitir tudo o que leva dentro, a ponto de que mirando o
actual panorama do nosso
toureio a cavalo, tenhamos que
considerar a Torrinha (taurinamente, e não só…) como uma

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

Especialidade Carne na Brasa
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verdadeira Reserva da Nação,
com tudo o que a pureza do conceito implica. Dado o extenso
mote, calhando inesgotável, que
vos fale do resto da corrida.
Concedida a alternativa a
seu neto Manuel Ribeiro Telles
Bastos, que curiosamente envergava a mesma casaca que o
avô e seus tios envergaram em
idêntica circunstância, coube ao
neófito lidar “Zalamero”, arrobado exemplar com ferro da casa,
que os toiros da corrida também
exibiam ferro Ribeiro Telles.
O Manuel, viveu o momento a contendo, perdoando-se-lhe pelo natural nervosismo o
traseirote que ficou o primeiro
comprido, que logo rectificou
com mais dois soberbos ferros
colocados em sortes à tira,
estupendos de valor e rigor.
Depois os curtos saíram-lhe de
maravilha com equilibradas e
destemidas sortes de frente,
deixando provado que ascendia a profissional por mérito
próprio que não por conluio
familiar.
Seu tio João Palha Ribeiro
Telles, em perfeito dia sim, esteve nesta noite de família à altura dos pergaminhos da casa,
artista puro que é e sempre foi,
sendo que actuou de forma empolgante com os dois últimos
curtos a explodirem o conclave,
deixando provado que havia com
arte entendido o oponente.
António Ribeiro Telles,
compareceu no Campo Pequeno com a responsabilidade de
ratificar o seu extraordinário
êxito da corrida inaugural da
praça renovada. Tocou-lhe lidar “Conta-Perras” exemplar
também com o ferro da casa
como os irmãos de camada. É
facto que malgrado o nome do
animal, convenhamos que predestinado, António não lhas
deixou contar.
O que conta, e aqui o registo,
é que após a colocação do terceiro curto toda a praça viu o
resto em pé, o que se calhar dá fé
aos mais cépticos de que António
Ribeiro Telles se creditou com
uma actuação de luxo e outro
êxito retumbante e também inexcedível. O que fez é tão só um
tratado completo de como se
deve estar e lidar a cavalo, e,
convinha (a corrida foi filmada)
que muitos que por aí andam a
vissem ao serão, pois se copiarem o elegante, clássico e exímio toureio de António, poupam-nos quando actuarem, um
carradão de aborrecimento.
Esteve depois na arena o
Joãozinho Telles; como estou
farto de dizer um caso, desembaraçado e toureiro, com os
laivos de classicismo com a
marca da casa e aquele quê de
artista espontâneo e brilhante

que herdou em directo do pai,
e estando bem, interessou o
público e triunfou forte, perante um toiro que na verdade não
era tão fácil assim, e, porque
lhe soube dar inteligentemente
a volta, aqui o assinalo.
Após um intervalo, em que
se aproveitou para homenagear
Mestre David, seguiram-se as
lides a duo, aliás as que, assim
se podem classificar no todo
artístico nacional.
Em verdade o João e o António entendem-se desde meninos, o que se expressa na arena, e, a interacção, o sentido de
oportunidade, o espectáculo, o
saber estar com permanente
respeito pelo toiro, continuam,
como sempre, a ser coisa bem
bonita de se ver.
Depois, coube aos primos
enfrentar o “Garbanzo Negro”
do curro, mas parece que bem
assimiladas que têm as lições,
já nada há que lhes dificulte a
ânsia de triunfo e dentro do
possível estiveram muito bem
e entusiasmaram, não destoando assim do tom de uma noite
bonita, em que sabemos que são
o futuro.
Os forcados, também no
espírito da noite, estiveram à
altura dos seus nomes e dos seus
grupos. Diogo Palha, Seixas
Luís e Gonçalo Veloso (com a
melhor pega da noite) por
Santarém e Nuno Feijoca, Carlos Tomás e o cabo Amorim Ribeiro, por Coruche, foram os
solistas, mas é facto que sendo
oito os elementos do grupo em
cada pega, para que consideremos a sua noite gloriosa, é óbvio que todos estiveram bem.
Foi apoteótica a volta final,
com forcados, cavaleiro neófito, seus tios, seu primo e sobretudo seu avô, Mestre David,
colhendo na arena aqueles
aplausos fortes que só acontecem face a actuações triunfais,
sublimes e transcendentes, que
o acontecido se revelou.
Não me é difícil imaginar
que lá do além a avó “Bilhota”
mandava beijos, que Bacatum
agitava um lenço branco, que
João Vilaverde incitava o povoléu a prolongar os aplausos,
e, que em conversa contida,
como o eram as conversas dos
portugueses de lei, António
Luíz Lopes e Nuno de Oliveira, acentavam em que tinha
valido a pena o seu esforço
face ao David, dado que a prole nos mostra a cada passo as
lições acumuladas, quiçá o
melhor da monte e toureria que
nos é possível ver em Portugal,
como já atrás disse – Reserva
da Nação!!!
____
* Médico Veterinário
e Crítico Taurino

Em Tempo
Em ocasiões diversas
tenho expressado a minha
opinião sobre a necessidade urgente de “regulamentar”, quero dizer definir,
em que circunstâncias um
toureiro pode abrir a porta
grande do Campo Pequeno, o que devidamente publicitado fará regra.
O que se está passando
é quase obscuro, e, presta-se
desnecessariamente a confusões e por assim ser dá
azo ao estúpido e nacionalíssimo diz que disse. Urge!
A convicção expressa
(razoavelmente, creio…) não
invalida que não afirme,
também convicto, que o
sentimento não pode ser
legislado, o que se evidencia na saída de Manzanares
pela porta do Príncipe,
quando resolveu cortar a
“coleta” na última feira de
Sevilha, e os seus pares se
esqueceram de que não
contabilizava troféus e a
tanto o obrigaram.
Não choraria ninguém
a saída em ombros dos
intervenientes da corrida,
tal o clima de apoteose, mas
o que me tocou e chocou
foi o desperdício da ocasião. Que país taurino o nosso, em que Mestre David
Ribeiro Telles, aplaudido
freneticamente na arena,
saiu pelo seu pé pela porta
dos cavalos, ao invés de ter
saído em ombros pela porta grande, com a dignidade
que lhe inere. Seria porque
o pagode ficou em sentido
a ouvir o hino nacional ao
revés do protocolo de Estado, arrefecendo o que baste
para se esquecer de pormenores de taurinismo?
Que me responda quem
souber, que o que eu sei, é
que nos confrontámos com
uma oportunidade perdida!
____
Domingos da Costa Xavier

Cortesia da Revista Equitação

“Los toros son ángeles que llevan cuernos”
por Picasso
OPINIÃO

As corridas com “nome”
Vamos lá a ver se nos entendemos. A primeira corrida
da Feira da Moita, ao que nos
foi dado ler no horroroso bilhete “ticketline” que também a
esta praça já chegou, denominava-se “Corrida da Região de
Turismo da Costa Azul”.
Primeiro, não sou contra o
progresso e, se também à festa
de toiros chega a informatização da bilheteira, que assim seja, mas ao menos que copiem o
que se faz por Espanha e cuidem da apresentação dos bilhetes (para já não falar no custo,
que agora com os euros é motivo de comparação imediata,
sendo que com mais nível a
Festa está lá mais barata que
cá…). Copiando o que se faz,
por exemplo, em Sevilha ou
Huelva, que também informatizaram o papel mas com cuidado taurino.
Não se fomenta o coleccionismo e consequentemente a
afición, com bilhetes iguais aos
da Carris!
Segundo, não vi nada na
corrida que justificasse o nome
distintivo com que a dotaram,

sequer distribuíram ao público
folhetos informativos promocionais da região de turismo da
costa azul, o que nos pareceria
no mínimo, dado que a ser bem
feito, bom seria que tivessem
distribuído objectos promocionais de bom gosto, ou até
flores da região às Senhoras.
Não, pelos vistos o nome
corresponde tão só a um qualquer subsídio oferecido à empresa, e desculpem-me, mas não
me parece que essa deva ser a
finalidade da instituição.
Não cuidaram do cartel, do
elemento primeiro da festa – o
toiro, não assumiram em nada
a diferença. Como é que justificam o capital investido na
corrida? Note-se que sou eu,
taurino assumido, que me questiono, imaginando o que pensarão os que o não são.
Não brinquem com a festa,
que a festa não o merece.
Quando resolverem dar “nome”
a uma corrida, que se perceba
porquê. É o mínimo que podemos pedir…!
____
Domingos da Costa Xavier

O toiro não pensa, dá que pensar!
José Bergamin
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> em Coruche

2 de Setembro – Corrida da Luz

É por demais óbvio que para
mim é sempre um prazer demandar Coruche, terra que me viu
nascer e em que me desenvolvi
como ser humano, marcantes
para toda a vida que se revelam
os nossos primeiros anos.
No dia 2 de Setembro, para
além do gozo de rever a família, também (embora a data não
tenha tradição…) havia toiros,
anunciada que estava uma
função denominada a “Corrida
da Luz”, com o aliciante para o
público de também haver fados
em tal corrida.
Começando pelos fados que
decorreram com praça às escuras no intervalo, cantaram Maria João Quadros (com voz forte e castiça), António Pinto
Basto (com a sua voz em fio,
pese em ser melódica) e Francisco Sobral (quiçá o mais taurino dos fadistas do momento,
voz de luxo que já traduziu
sentires meus, dado ter gravado disco em que me canta um
naco de poemas) e é facto que
pese as condições em que o

faziam, transmitiram o bastante para se creditarem com ovações de luxo e o brio dos toureiros.
Depois, que vos fale da corrida. Anunciado que estava Rui
Salvador, foi obrigado a apresentar parte médica em virtude
de acidente ocorrido num treino que ao que se diz lhe provocou uma fractura de clavícula,
cerrando assim a temporada.
Daqui lhe enviamos um abraço
e votos de recuperação, que
como é sabido, o Rui faz falta
à Festa.
Assim, actuaram António
Telles, Rui Salvador e Victor
Ribeiro, para dar lide a um
soberbo curro de toiros com
ferro de António José Teixeira,
que os grupos de forcados Amadores de Coruche e da Tertúlia
Tauromáquica Terceirense pegaram.
Começando pelos toiros,
faz tempo que não via um curro tão homogéneo, sendo que
até o primeiro da corrida,
lesionado na mão esquerda

logo ao principio da lide, se
revelou tão nobre que António
Telles o conseguiu tapar e
cumprir a ferragem. Mas bravo
mesmo, bravíssimo, mostrou-se
o quinto da ordem, do melhor
que me foi dado a ver atrás dos
cavalos, nos anos que levo
disto. E como dizia o Senhor
João Núncio, que “o pior que
pode acontecer a um toureiro é
ter pela frente um toiro que
seja bravo de verdade”, deixem-me que aqui encadeie o
que foi a actuação de António

Ribeiro Telles frente à sua
qualidade.
Este ano, António, não dá
tréguas à perfeição e se se pensava que a sua actuação na
inaugural do Campo Pequeno,
seria inexcedível, valeu a pena
a deslocação a Coruche, para
confirmar que no estar de António nada acontece por acaso.
Não vos quero maçar com
lugares comuns e quedo-me dizendo-vos que o cavaleiro esteve do novo genial e primoroso,
a ponto de quase arriscar a minha palavra de honra em como é

impossível estar melhor.
António Ribeiro Telles, atravessa um momento em que personifica a perfeição e a que sabe
aliar a emoção. Pletórico…! Eu,
que raramente me desloco nas
trincheiras, fiz questão de o demandar para lhe agradecer pessoalmente o momento vivido,
o que a sua sensibilidade entendeu e me é grato. O toiro bravo
de Teixeira que lidou e a sua
actuação, entram por direito nos
anais da nossa história taurina.
Depois do que vos disse,
pareceria que todo o resto da
corrida foi banal, o que seria de
extrema injustiça para o ganadero e alternantes. Como já vos

disse, os toiros serviram e Luís
Rouxinol (cansado da viagem
e de actuação pela tarde na
Cuba…) não desmereceu o seu
conhecido bom momento, embora longe do seu melhor.
Victor Ribeiro (que até se
deixou agarrar de má maneira
no terceiro da ordem) limitouse a passar por Coruche de
forma asseada.

Os forcados honraram as
jaquetas que envergavam e
quer os nossos paisanos Francico Duarte, José Tomás e Miguel Raposo (sabiam… é neto
do António da Barca!), quer os
Açoreanos que Adalberto Belerique comanda (a propósito, o
grupo terceirense foi fundado
por João Hermínio e data a sua
estreia de 24 de Julho de 1973),
Helénio Melo, Leonardo Silva
(com uma pega duríssima ao já
referido quinto da ordem, tecnicamente perfeita e bem ajudada
com o grupo coeso) e João
Ávila, estiveram de facto à altura das circunstâncias.
Uma nota final, para que
aqui saúde a Banda da minha
terra (e da minha rua…), dado
que para além de terem abrilhantado a corrida a alto nível,
deixaram provado que são leitores do Jornal de Coruche e só
tocaram quando deviam, deixando em silêncio os ferros falhados, procedimento correctíssimo que aqui louvo.
____
Domingos da Costa Xavier

> nos Açores

A pé sobressaiu Manuel Dias Gomes
Em fim de Festa, ou melhor, em fim de temporada taurina, quis a Tertúlia Tauromáquica Terceirense organizar um
festival, na Praça de Toiros da
Ilha Terceira, em que deram a
sua presença alunos das escolas taurinas de Madrid, Sevilha, Moita e Vila Franca de
Xira, toureando respectivamente os seus alunos, Sérgio
Pullido, Pedra Capilla, Lobo
dos Santos e Manuel Gomes.
Para o toureio equestre os
terceirenses Rui Lopes (cavaleiro praticante) e João Pamplona (cavaleiro amador).
O curro ostentou o ferro de
Francisco Luís Caldeira (4
novilhos) destinados ao toureio
a pé, 1 de Rego Botelho e 1 de
Albino Fernandes para o toureio equestre.
As pegas foram executadas

pelo grupo de forcados juvenis
dos Amadores da T.T.T.
Terminadas as cortesias da
praxe, saiu para a arena o cavaleiro praticante Rui Lopes que
lidou um bravo novilho da
ganaderia de Rego Botelho.
Rui montou o cavalo “Açúcar”
e executou uma série de “cambiadas” em que obrigou a montada a pisar terrenos de risco.
Para o toureio a pé apresentou-se Lobo dos Santos da
escola taurina da Moita, que
lidou um novilho de pelagem
muito bonita da Casa de F.L.C.
como eram os restantes 3 para
os toureiros de pé. Lobo recreou-se com a muleta, deu alguns
passes desenhados com a mão
esquerda e um desplante com
joelho em terra.
Sérgio Pullido viu-se a contas com o novilho mais com-

plicado do festival. Pullido,
sempre que descrevia um lance
ao novilho, afogava-o, isto é,
não lhe marcava a distância
nem a viagem que ele devia
descrever, e assim sendo ficava
com o novilho em cima de si.
Apesar do novilho ter poucas condições de lide, necessitava de lhe ter sido ministrado
outro toureio que teria sido
executado por alguém com
mais experiência.
Da escola de Sevilha, Pedra
Capilla, não compreendeu o
novilho e andou um pouco ao
sabor da onda. Muitos passes
mas pouca qualidade.
Finalmente, dos novilhos
destinadas à lide a pé saiu em
6.º lugar, o melhor do festival,
isto é com melhores condições
de lide e que foi bem aproveitado por Manuel Dias Go-

mes, da escola de Vila Franca
de Xira (José Falcão). Manuel
Gomes situou-se como o triunfador. Este Manuel Gomes,
tem “madeira” e continuando
assim, será alguém no Mundo
dos Toiros, que a sorte o acompanhe!
Para tourear o 4.º da noite
apresentou-se o cavaleiro amador João Pamplona que com o
seu toureio alegre, cravou ferragem de mérito, montando o
seu “Rio Frio” e o “Ovni” e
com a brega precisa executada
pelo seu Tio Rogério Silva. fez
vibrar as bancadas e tocar a
música.
As pegas foram consumadas por Luís Alves e Rodrigo
Silva tendo este ultimo mostrado garra para se colocar como
um bom elemento no grupo
juvenil da TTT a que pertence.

O festival registou uma
entrada muito fraca, foi dirigido pelo antigo forcado Josá
Valadão e merecem uma palavra e elogio a Comissão Organizadora que é a Direcção da
Tertúlia Tauromáquica Terceirense, por todo o esforço que
tem feito na divulgação da
Festa de toiros neste “rincon”
açoreano.
____
Ricardo Jorge
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Actuações de João
Ribeiro Telles Jr.

João Ribeiro Telles Jr., actuou
no passado domingo, 10 de Setembro, pela primeira vez em
Espanha ao lado de seu tio,
António Ribeiro Telles e com
António D'Almeida, na localidade de Miguelturra, (Ciudad
Real), registando-se uma entrada
a rondar os 3/4 de casa. João
cortou uma orelha ao seu primeiro toiro e foi ovacionado
no segundo, lidaram-se toiros
de Júlio Aparício.
João, actuou no dia 16 de
Setembro, em Peraleda del Zaucejo (Badajoz) e a 22 de Setembro, em Talavera de la Reina
(Toledo), alternando com as
máximas figuras de Portugal,
voltando a compartir cartel com
seu tio António e com os Espanhois, Pablo Hermoso de Mendoza, lidando toiros de Jódar e
Rochena.
No dia 16 de Setembro, em
Peraleda del Saucejo (Badajoz), com três quartos de praça
e 3 toiros de Nicolás Mateos e
3 de Emilio Artalejo, João
Ribeiro Telles Jr., cortou uma
orelha no primeiro e duas orelhas no segundo, alternando
com Rubén Sánchez, 2 orelhas
1 orelha e com Manuel Lupi,
silêncio e orelha.
No dia 19 de Setembro, toureou em Yunquera de Henares,
Guadalajara, cortando duas orelhas, uma a cada toiro e alternou com El Cartagenero, na
lide de toiros de Javier Molina
Actuou na sexta-feira, 22
de Setembro em Talavera de la
Reina, Toledo. Escutou ovação
com aviso no seu primeiro, um
toiro com 5 anos, com uma boa
lide mas ficou condicionado
por pinchar. A encerrar a corrida cortou uma merecida orelha
após boa lide.
Alternou com seu tio António Ribeiro Telles, que escutou ovação em ambos e o espanhol Álvaro Montes a substi-

tuir o anunciado Pablo Hermoso de Mendoza. Montes cortou
3 orelhas. Lidaram-se toiros de
Luís Terron, desiguais de apresentação e pouco colaboradores, com meia casa preenchida.
No, sábado 23 de Setembro, João Telles cortou 2 orelhas em Azuqueca de Henares,
Guadalajara, com casa cheia.
Ovação no primeiro e 2 orelhas
ao segundo toiro, foi o resultado triunfal de João Ribeiro
Telles, nesta corrida que lhe valeu a merecida saída em ombros
acompanhado dos seus alternantes, Javier Cano, (orelha e
orelha) e Leonardo Hernandez
(2 orelhas e ovação). Lidaram-se reses de Cortijoliva, desiguais de comportamento.
Actuou a 24 de Setembro em
San Javier, Múrcia, alcançando
um importante triunfo com o
corte de 4 orelhas e um rabo. 2
orelhas no primeiro e 2 orelhas
e 1 rabo no segundo. Com casa
completamente cheia João alternou com o luso-espanhol Diego
Ventura e o espanhol El Cartegenero, ambos obtendo igual
resultado ao de João R. Telles
com apoteótica saída em ombros dos três alternantes. Lidaram-se reses de Carmen Lorenzo, que deram bom jogo com
destaque maior para o quarto
premiado com volta.
A 30 de Setembro, sábado,
João Ribeiro Telles lida pela primeira vez um toiro da lendária
ganadaria de “Miura”, divisa,
que pela mão de seu tio Fernando Palha regressa de novo à Palha
Blanco em Vila Franca de Xira.
Para Outubro, João irá actuar a 8 em Medina del Pomar e
a 13 num festival em El Rocio,
Huelva onde irá compartir cartel com Rivera Ordoñez, Curro
Diaz e David Fandilla “El
Fandi” na lide de reses de San
Miguel, estando previsto encerrar aqui a sua temporada 2006.

Amorim Ribeiro
pegou um “Núncio”
de 700 Kgs
Realizou-se no Domingo, 17
de Setembro, em Almeirim a
primeira corrida do novo semanário taurino “Olé”, um concurso de ganadarias com toiros das
seguintes divisas: Herdeiros de
Camarate – 545 kgs, mansote;
Prudêncio – 635 kgs, mansote e
violento na pega; Branco
Núncio – 700 kgs, encastado e
nobre com classe de investida
mas curta, denotou falta de
força; Passanha – 585 kgs, mansote, parado; Manuel Coimbra –
520, mansote com raça e
Sociedade das Silveiras – 610
kgs, mansote e brusco.
Joaquim Bastinhas lidou o
de “Camarate”, realizou uma
lide regular deixando os compridos à tira e os curtos por dentro ou a quarteio, rematou com
um par de bandarilhas também
por dentro desmontando na arena
para gáudio da assistência.
António Ribeiro Telles recebeu o de “Prudêncio” à porta
dos sustos, esteve poderoso com
ele e cravou os compridos com
boa nota. Nos curtos entrou de
frente mas o oponente veio a
menos e não se arrancava a não
ser após a passagem da montada, aí sim com pata e violência.
António solucionou o problema
pisando terrenos de compromisso.
Luís Rouxinol enfrentou o
maior da tarde, um “Núncio”
com 700 kgs. Luís andou bem
com o toiro, deixou os compridos com valor e os curtos em
reuniões vistosas, templado na
brega, rematou com os tradicionais violino, palmo e par de bandarilhas do agrado do público.
João Salgueiro teve que se
haver com um “Passanha” de
pouco andamento. João cravou
a preceito mas sem oponente
para brilhar, por vezes com alguma velocidade nas reuniões.
Pedro Salvador, só mesmo
ele é que podia ser protagonista
de um dia assim, casou de
manha, vestiu-se de toureiro à
tarde e levou os convidados e a
sua noiva à corrida. Brindou-lhe
a lide, ouviu os parabéns tocados pela banda e escutou carinhosa ovação antes de iniciar a
lide. Arrimou-se ao de “Coimbra”, como é seu timbre, por
vezes a não resultar favorável,
sofrendo alguns toques na montada, encerrando com um ferro a
atacar o toiro fechado em tábuas
que resultou de grande dimensão e muito ovacionado.

Joaquim Mesquita *

Duarte Pinto
lidou o de “Silveiras”, que saiu
bem mas viria a
menos e a exigir
lide a Duarte.
Cravou os compridos a contendo e nos curtos
bregou bem, citou com temple partindo a passe
para o toiro, a provocar-lhe a
investida e a cravar a quarteio
com alguma transmissão, rematando os ferros.
Tarde de competição para
três grupos de forcados, Santarém, Tomar e Coruche. Pelos
escalabitanos, Manuel Roque
Lopes só concretizou à sexta
tentativa, não se percebendo

praça que rompeu em estrondosa ovação. Encerrou Alberto
Simões à quarta a um toiro que
se empregou na pega a derrotar
alto e com violência.
Dirigiu com demasiado rigor, Agostinho Borges assessorado pelo Dr. João Maria Nobre.
Ao intervalo foi homenageado
D. Francisco de Mascarenhas,
com o descerrar de uma placa

porque haveria de dar volta a
mando do cabo. Gonçalo Veloso
numa enorme pega ao de Passanha que fugiu ao grupo com
cara alta, viu o forcado fechado
de braços, dando ênfase à pega.

alusiva ao acto, nos corredores
da praça e também na arena
onde recebeu lembranças de
reconhecimento.
No final forma entregues os
prémios em disputa: Melhor

Pelos nabantinos, Luís Campino esteve um forcadão ao
enfrentar um toiro demasiado
violento, consumando à segunda a sesgo e Pedro Miguel bem
à primeira.
Pelos do Sorraia, o cabo
Amorim Ribeiro Lopes executou uma pega plena de técnica e
mando ao de 700 kgs, provocando um suspenso silêncio na

lide – Duarte Pinto (cavaleiros
actuantes foram o júri). Melhor
pega – Gonçalo Veloso. Bravura
e Apresentação, ambos para a
ganadaria de Branco Núncio.
Melhor cavalo lusitano em
praça – “Opium” (da quadra de
António R. Telles com o ferro
de António Paím).
____
* crítico taurino
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A Corrida das Mulheres

Com um cartel que se começa a revelar corriqueiro, realizou-se a primeira corrida de
toiros da Feira Taurina da Moita, tendo feito as cortesias as
profissionais Sónia Matias e
Ana Baptista e as praticantes
Ana Rita e Joana Andrade, os
grupos de Forcados Amadores
de Montemor e São Mansos,
propondo-se dar lide a toiros
agora denominados de “Santiago”, na posse do popular
José André, conhecido transportador de toiros, e a dois toiros
com ferro da casa Prudêncio, que
por recusa de veterinário e director de dois dos toiros anunciados,
foi preciso ir buscar para remendo do curro anunciado.
Ora, sem ovos não há omoletas e aqui começa o fracasso
da corrida. Não me compete
classificar ganaderos e ganadarias, mas se uma feira se quer
assumir como de primeira, tem
que se revelar consequente nas

suas escolhas.
Sónia, no seu primeiro de
duvidosa pureza de bravura
cumpriu nos compridos, viu-se
a contas com um apagão que a
deixou a meio da lide às escuras
(será que alguém se esqueceu de
pedir à EDP o reforço do posto
transformador…?), e com o toiro
a ir a menos desembaraçou-se da
ferragem curta, depois de resolvido o problema da luz.
Pedro Freixo, por Montemor, resolveu a contenda à
quarta tentativa, mas é facto
que esteve sempre enorme na
cara do toiro, e, que se registe
aqui o pundonor do primeiro
ajuda que voltou da enfermaria
para assumir o seu posto, o que
para sua glória se regista.
Sónia Matias, lidou também o quarto da corrida, um
Prudêncio que cumpriu, sendo
que após ter andado de todo
perdida, rematou a função com
dois ferros de palmo que o pú-

blico aplaudiu. Pedro Fonseca,
por São Mansos, consumou uma
bela pega ao primeiro intento.
Ana Baptista segue sendo a
mais formal das mulheres cavaleiras que por aí andam, e
perante um pequenote de Santiago, creditou-se com uma lide
asseadíssima, montando “Obélix” para compridos e curtos (o
que se louva… se nos lembrarmos que antigamente era quase
uma vergonha um cavaleiro
mudar de montada) e fechou a
sua actuação com um estupendo e empolgante ferro de palmo.
Por São Mansos, Pedro
Oliveira creditou-se à primeira
com uma pega muito dura em
que suportou derrotes violentos. Tocou-lhe também lidar o
quinto da ordem, de ferro Prudêncio e cumpriu, errando somente quando solicitou à presidência mais um ferro, em
altura em que devia ter visto
que o animalito já tinha dado

as últimas. João Caldeira, por
Montemor, fechou-se à segunda.
A praticante Ana Rita, tem
de facto ainda muitíssimo que
rodar. Lidando um toireco sem
classe de Santiago, limitou-se a
exibir flexibilidade de cintura
na sela e a cravar dois violinos
que o pagode aplaudiu e a devem ter convencido que triunfou. Que se diga ainda à cachopa, que o tricórnio se usa na cabeça e não se atira para as bancadas, nem nos brindes. Se
quer seguir a profissão que lhe
respeite as regras instituídas.
João Tavares, por Montemor,
fechou-se à segunda. Fechou
praça a praticante Joana Andrade, que depois do que lhe
conhecíamos foi uma surpresa.
Começou por brindar na
arena, e como o brindado não
foi identificado por ninguém
como toureiro, alguém tem que
lhe explicar que só as figuras
merecem tal honra. Enfrentou

o coirão da corrida e tentou
cumprir, sendo até que se creditou com o melhor ferro da noite, o terceiro curto, indo de
frente ao pitón contrário, cravando segundo os cânones e
rematando a primor. João Valadas por São Mansos, fechou-se
à segunda, muito bem, apesar
da primeira desfeita.
Assim vi a corrida dita da
Região de Turismo da Costa
Azul, e cumpre-me confessar que
encontrei alguma coisa para
vos contar, porque ao longo da
mesma fui tendo o cuidado de
tomar notas. A bom entendedor.
Por razões de exclusiva ordem
pessoal, só se revelou possível
assistirmos, também, ao que a
empresa designou “Grande Corrida do Toureio de Arte”, e disso
vos daremos de seguinte conta.
____
Domingos da Costa Xavier
artigo cortesia da Revista Equitação

Um Toiro, um Toureiro e uma Faena!
Razoável expectativa despertou a corrida dos matadores
na Feira da Moita. Queria o
público ver como estaria o
local “Velásquez” depois de
haver ganho a guerra do cartel,
ver Miguel Angel Perera,
estremenho que em dois anos
de alternativa já se permitiu
indultar quatro toiros, e, ver
também Mário Miguel, um
caso de senhorial afición pura
que averba a alternativa de

cavaleiro tauromáquico profissional e se transformou também, faz pouco, no trigésimo
quinto matador de toiros português, o primeiro dos Açores.
Os toiros anunciados e lidados tinham ferro de Herdeiros
de Conde Cabral, o que em princípio suporia a sua boa condição
de lide. Não! Somente um toiro
teve classe, e todos os outros se
revelaram mansotes, bruscos e
de mau génio e horrível senti-

do, e assim sendo, o saldo da
corrida ficou num sexto do suposto, o que é escasso como
resultado.
“Velásquez” esteve asseado
no primeiro, e, toureiro no segundo, um coiro que pedia contas
e perante o qual mostrou ofício.
Mário Miguel, com ganas,
recebeu o seu primeiro à gaiola, bandarilhou muito bem com
arte e valor, administrou correctamente uma faina com garra

pelos dois lados e chegou. Tampouco se afirmou, no que fechou
a praça, que não se prestou um
grama ao luzimento.
Pelo meio, esteve em praça
Perera e deu boa conta da fama
que o precedia; face ao melhor
do curro, malgrado ligeiramente montado, iniciou de
muleta por estatuários e trincheirilha e arrimado pela direita e pela esquerda, ao som de
música pôde com o toiro e cati-

vou o conclave. Ao segundo do
seu lote, coube-lhe lidar treinando a arrimar-se e pouco
mais disse, que o toiro não lho
consentiu e foi pena. Ganadaria com tanto prestígio, assusta
quando de tal forma fracassa e
com tal comportamento impede o sucesso de uma noite que
se queria grande.

reada por um tal André Martinez, que passou por Barrancos
sem glória e muita pena, sobretudo porque deu mesmo pena
ver que face ao novilho, se exibiu de cabeça tão oca quanto
uma santola alvarenga.
Também na mesma tarde,
Nuno Casquinha se exibiu, e,
fê-lo com classe. Bem com o
capote, soberbo com os palitroques (ganhou por unanimidade
o prémio para a melhor par de
bandarilhas) e com maneiras
com a muleta, executou uma
faena séria que rematou com
uma soberba estucada, a meu
ver a melhor do ciclo.
Finalizou, no terceiro dia, o
chamado dia da “vaca”. Diogo
Fera, creditou-se com a mais
elegante e artística faena, com
empaque e duende, exibindo

arte a rodos que chegou forte
aos “tabuádu”. Pena que tenha
rematado a faena com um “bajonazo” muito feio, com degola
incluída, o que o impediu de
recolher o troféu da feira que
acoplava faena e estocada.
Por gentileza da Comissão
de Festas e do Presidente da
Câmara, integrei o júri que
atribuiu os troféus, e senti-me
tão mal com o resultado final,
que já sugeri que para o ano se
premei a melhor faena e a melhor estocada, já que são coisas
diferentes e diluem as aparentes injustiças assacadas a quem
com honestidade tem de decidir.
Para o ano haverá de novo
“fêra” e veremos … se os portugueses continuam a ter sítio
na sua terra.

____
Domingos da Costa Xavier

Barrancu'
Mantenho com a vila de
Barrancos uma relação passional, engordada ano após
ano, assaz curiosa e estimável.
Na minha agenda, salvo motivos de força maior, o que desgraçadamente já me aconteceu,
inscrevi de há muito os últimos
dias de Agosto como época de
deslocação à que agora António Tereno, o edil local, resolveu chamar “terra única”.
Evitando os acessórios, debrucemo-nos sobre o taurino. Este
ano, graças a Tereno e ao Xico
da Celeste, os postos da “fêra”
couberam maioritariamente a
portugueses e ao longo de três
dias foi bonito ver que desem-

penharam a função a contento.
A corrida barranquenha é
diferente em tudo, excepto na
emoção. A praça, à maneira
coeva instalada na praça maior
da vila, é montada com base em
estrutura rebuscada, com baixos
e bancadas, tão originais, que
Cláudio Torres já sugeriu que se
candidatassem os “tabuádu” a
património móvel mundial.
Em tempos de festas, tudo
decorre em função dos toiros.
Pela manhã, o “encerro” e pela
tarde, a corrida. Depois se o
tempo e o vigor físico o consentirem, divertimo-nos ma mesma
praça em que ocorrem as corridas com a prestação musical das
“animadoras”, dando passo ao
baile que acontece no “quintalão”, não raro até à hora do “encerro”, somente havendo vagar

para que os mais avisados caldeiem o estômago com uma
saudável açorda, castro que
baste para que se lhe siga a
rotina de copos e abraços.
Este ano a primeira corrida,
com gado como todas as outras
de “Couto de Fornilhos”, tinha
no cartel o matador Luís Mariscal e o novilheiro vilafranquense António João Ferreira.
Mariscal, executou uma lide
de luxo, frente ao maior e mais
complicado exemplar da feira,
em que se exibiu com muito ofício e técnica, e não fora o “pinchaço” e estocada, seria sério
candidato ao troféu em disputa.
António João Ferreira, esteve asseado, rematou de estucada limpa e acabou recebendo o
troféu da feira, por maioria.
A segunda corrida foi tou-

Domingos da Costa Xavier
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> Vamos dia 15 de Outubro, à Praça de Toiros de Coruche, gritar um “Olé”

na festa do António Sacramento

António Sacramento, viu
recentemente o seu nome adendado ao memorial taurino que
se avizinha da porta principal
da praça de toiros de Coruche,
e por tal facto era naturalmente
um homem feliz.
Em verdade, a história das
tauromaquias também é feita
pelos modestos, e Sacramento,
soube guindar o seu nome aos
lugares dignos das hostes de
prata nacionais, acompanhando incluso os inícios de José
Simões e servindo depois os
cavaleiros Sommer d'Andrade
e Manuel Jorge de Oliveira nos
seus períodos áureos.
Mas a verdadeira importância do António, podemos dizer
(e, sei do que falo…) situa-se
muito antes. Pese o maior ou
menor talento, Coruche deve-lhe que a sua Escola de Toureio não tenha sido um nado
morto, dado que a sua proverbial teimosia não consentiu
que os outros moçoilos se
desinteressassem.
Era o António quem cuidava de os arregimentar, cuidando para que estivessem presentes à hora marcada para os
treinos de salão, desenrascando com qualquer trapo ou trastes de tourear necessários ao
exercício, fabricando toirinhas,
inventando bandarilhas, eu sei
lá, actuando como verdadeiro
mago da logística, e, sabendo

manter a chama, que levou a
que o saudoso Francisco Susana
se interessasse por eles, para
que depois os irmãos Badajoz
com base neste grupo inicial,
levassem a cabo uma das mais
produtivas escola de toureio
que Portugal já teve.

Julga António Sacramento,
à maneira antiga, que é chegado o momento de fazer a sua
festa artística e falou-nos no
dia 15 de Outubro como data
para que se realize. Como cartel para a mesma, diz que conta
com António Ribeiro Telles,

Toda esta circunstância é
altamente estimável, e por Coruche ainda andam (felizmente…) o Simões, o Garcia, o Rebola e outros que ao momento
não me ocorrem, que certamente confirmarão por justiça
o que afirmo.

Manuel Telles Bastos, Nuno
“Velásquez” e possivelmente
Victor Mendes, o que convenhamos, tem “solera”.
Quem como António Sacramento averba duas entradas em
“Los Toros” de Cossio (pág.
420, vol. VI e pág. 944, vol. XI),

Feira de São Miguel
– com chuva, mas sem lama

O novo Parque de Mercados e Feiras de Coruche, já está
em funcionamento e a tradicional Feira de São Miguel, no
último fim-de-semana de Setembro, serviu para testar o novo
espaço.
A melhoria das condições
de acesso, circulação e higiene
são notórias, o passado feito de

lama, ou, de pó fica-nos apenas
nas nossas memórias.
O Parque de Mercados e
Feiras já tinha sido utilizado
como parque de estacionamento, durante as Festas do Castelo, agora foi a vertente de espaço comercial que foi testada.
Para o vereador Francisco Oliveira o recinto está apto para

os fins para que foi construído,
ainda assim há sempre aspectos a rever e a melhorar, como
“proceder a colocação no asfalto de várias argolas amovíveis, de modo a eliminarmos
definitivamente as estacas que
servem para esticar os panos
das tendas dos comerciantes”.
Já o presidente da Câmara
Municipal sublinha que os
grandes beneficiados com esta
obra, não são só os feirantes,
mas também os consumidores,
dado que “temos regras bastante rígidas de acesso aquele
recinto, só quem é realmente
profissional ali tem entrada,
ou seja, com isto pretendemos
também garantir mais qualidade para os consumidores”.
____
GI-CMC

não passou pela vida sem nela
deixar marcas, e bem merece
agora que as gentes de Coruche estejam com ele, em hora
que se pretende de lucro e alegria.
Vamos dia 15 de Outubro à
Praça de Toiros de Coruche,

gritar um “olé” ao António Sacramento, à sua carreira e a sua
“afición”. É credora de um
aplauso vibrante, uma vida dedicada à festa de toiros, bem que
merece respeito!
____
Domingos da Costa Xavier

Comissão de Festas
recebe 100 mil euros
da autarquia

COMISSÃO DE FESTAS

No passado dia 23 de Agosto, o a Câmara Municipal atribuiu um subsídio de 100 mil
euros (20 mil contos) à comissão de Festas de Coruche.
Joaquim Laranjo, o Presidente da Comissão de Festas
confirma o recebimento efectivo desta verba e refere que as
Festas rondaram os 180 mil
euros, e que a Comissão arran-

jou de modo próprio a quase
totalidade da diferença.
Fica assim aberto caminho,
para que a autarquia no próximo ano, reforce esta verba em
10 ou 15 mil euros e o fogo de
artificio passe da responsabilidade da Irmandade para a Comissão de Festas, ou que esta
financie o fogo.
AMS
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Veterania e Valentia Honraram Amadores de Tomar!
O Grupo de Forcados Amadores de Tomar realizou a 3 de
Setembro um festival taurino
integrado nas comemorações do
seu meio século de existência.
Carlos Alberto, actual cabo, reuniu actuais e antigos elementos
para festejar com dignidade o
aniversário do grupo nabantino.
Participaram no festival os
cavaleiros Joaquim Bastinhas,
José Manuel Duarte, Sónia Matias, Gilberto Filipe, Tiago Pamplona a substituir Rui Salvador e
o praticante Marcos Tenório,
lidando-se toiros de Herdeiros
de Cunhal Patrício.
Em tarde de festa quiseram
os veteranos, alternando com os
actuais, dar o seu contributo batendo as palmas aos toiros.
Abriu Jorge de Carvalho, antigo
cabo que comandou o grupo no
início dos anos 80, com os seus
54 anos, resolvendo a papeleta
dum toiro difícil de sair das tábuas, com uma rija pega a sesgo
à primeira.
Pedro Miguel Sousa dobrou
seu irmão João Pedro, José
Brito, com 58 anos esteve enorme, pegando à segunda. Bruno
Silva à primeira com boa ajuda
de Vasco Miguel. Pelos veteranos encerrou António Lapa

arrancando uma pega de muita
valentia à primeira, saindo em
maca após a concretização da
mesma. Encerrou a tarde Luís
Campino também à primeira
tentativa.
Joaquim Bastinhas resolveu
o problema da lide do manso
que lhe tocou em sorte cravando
maioritariamente a sesgo.
José Manuel Duarte rubricou
uma das melhores actuações da
tarde diante de um oponente que
não lhe facilitou a vida. Duarte
desenvolveu uma lide superior,
tanto na brega como na cravagem dos ferros, em reuniões
cingidas e muito aplaudidas
pelo público.
Sónia Matias, também ela se
arrimou com valor, numa lide
valorizada pelo esforço e entrega consumando as sortes em
reuniões poderosas.
Gilberto Filipe, a realizar
uma das suas melhores épocas,
toureiro de fácil conexão com as
bancadas, esteve em bom plano,
tanto a lidar como a cravar, principalmente nos curtos a quarteio.
Tiago Pamplona substituiu o
infortunado Rui Salvador que
viu terminada prematuramente a
sua época. Tiago andou desen-

volto nos compridos cravando
de forma superior e andou regular nos curtos cravando a rigor.
Marcos Tenório, toureiro de
dinastia, fechou o festival com
uma lide agradável de seguir,
cravando o compridos à tira e os
curtos a quarteio, deixando-se
ver bem nos cites. Rematou com
um palmito, após duas passagens em falso, já com o toiro
rachado.
O curro enviado pelos Herdeiros de Cunhal Patrício saiu
regular de apresentação e peso
para um festival, mas distintos
de comportamento, com os três
primeiros a saírem mansos e
descaídos para tábuas e os últimos três a terem melhor prestação, mais encastados.
Dirigiu sem problemas Joaquim Gonçalves, assessorado
pelo Dr. João Maria Nobre, perante meia casa preenchida na
sombra e o sol totalmente vazio,
devido ao enorme calor que se
fez sentir. Ao intervalo realizouse uma bonita homenagem ao
Grupo de Forcados Amadores
de Tomar, efectuada por diversas entidades oficiais e particulares da cidade Nabantina.
____

Jose Manuel Duarte e Sonia Matias registaram os melhores momentos da
tarde diante dos toiros de Cunhal Patricio.

Joaquim Mesquita

P ENS AMENT OS

Tauromaquia, Futebol e Política
“OLÉ!”, grita o maior dos
aficionados, “GOLO!” o mais
doente dos adeptos, “REVOLUÇÃO!”, o agitador político.
Nascemos, crescemos, e somos,
inevitavelmente, contaminados pelas principais “doenças” nacionais, regionais, bairristas... portuguesas.
Dominamos o toiro, derrotamos adversários ou levamos
avante os nossos ideais políticos. E, assim vivemos, discutimos em casa ou na rua, gritando
repetidamente “Se fosse eu...
tinha pegado este toiro à primeira, se fosse eu tinha rematado com o pé esquerdo e era golo, se fosse eu roubava aos ricos
e dava aos pobres...”. Puro
entretenimento.
A paixão de uma vida difícil
ou injusta ou o prazer de uma
vida fácil. Todos opinamos. Uns
com meias palavras e provérbios esquecidos, outros literados
que folheiam o dicionário a preceito sobressaindo em conversas

de café e outros que usam um
misto de humor e piadolas que
ninguém percebe (nem mesmo
os próprios autores), para camuflar o desconhecimento do assunto em questão. Mas a terra continua a girar, qual sol qual quê,
gira porque temos opiniões “que
não lembram ao diabo” (mas
afinal o diabo alguma vez podia
discutir bola, toiros ou política
connosco?).
Emoção do povo ao alto. A
nossa opinião é um Deus. Não é
só a cultura, ou a falta de actividades extra laborais, e muito
menos o desemprego ou alguma
frustração recalcada, é o simples
e puro prazer de discutir que nos
invade as veias. Quantos de nós
percorrem “O Jornal de Coruche” sem parar na tauromaquia
para correr a ler o que é que o
João Louro tem para contar? E
vice-versa, quantos acham desnecessário e fútil falar de bola,
se o que interessa é a prestação
dos transeuntes forcados de Coruche?

E quantos lêem somente o
que da sociedade há para dizer?
É por isto que as gentes vibram.
Entretanto, vão nascendo pequenas variações que intercalam
conversetas, como falar de carros
(5%), do chato do patrão (20%),
dos problemas conjugais (10%),
do padre da paróquia (15%), das
vidas dos outros (30%), dos nossos sonhos de infância perdidos
(5%) e do que foi o nosso jantar
no dia anterior (14%), outros
(1%), mas estes surgem somente como intervalo verbal. Ou
seja, no momento em que esgotamos os factos tauromáquicos,
futebolísticos e políticos, que
sabíamos, e estamos já a “magicar” outros duvidosos, aos quais
chegamos através da maior lógica do mundo. Do tipo “eu gosto
de carapaus”, “o almoço são
carapaus”, logo “vou comer carapaus ao almoço” (a boa velha
lógica aristotélica). Aparece-nos,
então, a simples e esclarecedora
proposição, filha do senso comum “nem todos podemos gos-

tar de amarelo”, eis o santo graal
do povo, nascido como defesa
da variedade da opinião.
Erro crasso. É claro que todos
podemos gostar de amarelo.
Porque é cor! Quem não gosta
de cor? Se Charlie Chaplin fosse
vivo quereria os seus filmes a
preto e branco? Eu acho que não.
A cor da nossa vida, para lá das
emoções, são estas tais “doenças” que nos afectam enquanto
cidadãos, o raio da bola, os malvados toiros e a maldita política.
É claro que todos gostamos
de amarelo, mas para mim o
amarelo é mais escuro que para
si, e seguramente que o seu amarelo é mais torrado que o do vizinho do lado, e por aí fora, até
esgotar todos os amarelos possíveis, sem deixarmos de estar
sempre amarelados, isto porque,
no grande anfiteatro da opinião,
ninguém é expulso, ninguém é
colhido e ninguém precisa de
ser exilado para escapar á justiça. Toda a gente tem razão.
Viva a liberdade!

Luis António Martins

– Olha lá ó Zé, achas que o
comunismo tem futuro?
– O quê? O Benfica sofreu
um golo no último minuto.
– Tás a brincar, e o Chico com
esta idade ainda pega toiros?
E os dias passam, o mundo
vibra e o homem distrai-se, afinal a vida são três dias, um prós
toiros, um prá bola, e outro prá
politica. Ah, desculpem, 4 dias,
esqueci-me do nosso instinto de
acasalamento. Coitados dos que
não discutem bola, política e
toiros, só vivem um dia, partindo do principio que conseguem
encontrar parceiro/a.
OLÉ, GOLO, REVOLUÇÃO!
PS. Com isto não cessam as
guerras, e o mundo no geral não
é feliz, talvez devessem começar a ter as mesmas discussões
que nós temos. Petróleo? É nome de um cavalo? De um jogador? Ou são as siglas de algum
partido revolucionário?
Saudinha...
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Assembleia Municipal de Coruche
… e termina de forma acalorada
… entretanto, Dionísio Mendes, reagiu às críticas da CDU
Na última sexta-feira, dia
29 de Setembro, a Assembleia
Municipal de Coruche, por
unanimidade, remeteu o documento do Regulamento da
Venda Ambulante à Câmara
para ser rectificado e para uma
discussão mais aprofundada.
Para a Assembleia Municipal,
o documento necessita da
introdução de mais normas em
relação à Venda Ambulante.
Recorde-se que, o Regulamento tinha sido aprovado por
unanimidade pelo actual executivo da Câmara.
__
A Assembleia Municipal
aprovou por unanimidade a
Alteração às Grandes Opções
do Plano de 2006 e a VI Alteração ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos e V
Alteração às AMR – Actividades Mais Relevantes. O objectivo da Câmara, é colocar verbas que possam sustentar as
obras que vão ser concretizadas em 2007, (Central de Camionagem, Observatório do
Sobreiro e da Cortiça e Relvados Sintéticos do Couço e Fazendas das Figueiras).
__
A fixação da Taxa de Derrama em 0,8% para 2007, foi
aprovada por unanimidade,
pela Assembleia Municipal.
Estabilizar as receitas da câmara para ajudar a suportar os
custos de obras públicas em
curso no concelho é a razão
pela qual o executivo municipal de Coruche decidiu manter
a taxa da derrama no mesmo
valor de 2006.
__
As taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no
concelho para o ano de 2007,
são as seguintes: 0,7 % para
prédios urbanos não avaliados
e 0,4 % para os prédios urbanos avaliados. Os prédios rústicos terão a taxa de 0,8 % sobre
o seu valor. Os números são os
mesmos de 2006 e a proposta
foi aprovada pelas bancadas do
PSD e PS na Assembleia Municipal.
A bancada da CDU votou
contra, alegando que deveriam
ser diminuídos os pontos percentuais dos prédios urbanos
não avaliados e avaliados para

0,6% e 0,3% respectivamente.
Apesar do voto favorável, a
bancada social democrata, promete estar atenta à actividade
do município.
__
A celebração de protocolos
de delegação de competências
nas Juntas de Freguesia do
Concelho, foi aprovado pela
bancada socialista na Assembleia Municipal e as bancadas
do PSD e CDU optaram pela
abstenção.
Cada uma das oito juntas de
freguesia irá receber uma
verba fixa de cerca de 40 mil
euros anuais, a que se juntam
os protocolos para distribuição
de mais recursos financeiros
caso as juntas pretendam fazer
a manutenção e conservação
da rede viária ou de outros
equipamentos.
As verbas atribuídas pela
câmara às juntas têm o objectivo de assegurar o funcionamento das freguesias e pagamento de despesas correntes.
Recorde-se que, as verbas
sofreram um aumento de 2,5 %
no início do ano por parte da
câmara sem qualquer compensação estatal. As 8 juntas do
concelho já aprovaram em
Assembleia de Freguesia, por
unanimidade, o protocolo com a
Câmara Municipal de Coruche.

população do Concelho”.
Em relação à segurança de
pessoas e bens, segundo a
CDU, “está cada dia mais em
causa, repetindo-se os assaltos
e actos de vandalismo que a
todos atormentam. Apesar de o
executivo e o governo serem
ambos do PS, o presidente da
Câmara não consegue fazer
valer as pretensões da população para o aumento de meios
humanos e materiais das forças de segurança no Concelho.
O presidente da Câmara, nem
sequer convoca o Conselho
Municipal de Segurança, como é da sua competência”.
Para a CDU, “a vida associativa do Concelho, degrada-se sem que a Autarquia tenha
uma política de apoios efectivos às Colectividades, antes
pelo contrário, criam-se regulamentos burocratizados, que
só complicam a vida das
Associações. A CDU lamenta a
situação em que se encontra o
Coruchense, desde há muito
tempo que vinha alertando o
presidente da Câmara e a resposta era, de que o Coruchense
não iria ser prejudicado pela
Câmara.

… E Termina de
Forma Acalorada

Segundo a CDU, na sequência do negócio de doação dos
terrenos do Montinho do Brito,
a Câmara empurrou o Clube
para uma situação de dívida
perante as finanças que ascende a mais de 50.000 contos. Embora algumas culpas
possam ser imputadas à Direcção do Clube, a CDU não
tem dúvidas, de que o maior
responsável por esta situação é
o presidente da Câmara de
Coruche, pois ao concretizar
este acto devia ter consciência
das implicações futuras do
mesmo. O Coruchense ficou
sem qualquer património e
com uma dívida que dificilmente conseguirá liquidar.
Para a CDU, a resolução
do problema passa pela anulação da escritura do terreno e
pela sua devolução ao Coruchense informando as finanças. A CDU critica a forma co-

No final dos assuntos da
ordem do dia da Assembleia
Municipal, o vogal Manuel
Coelho, aproveitou em nome
do Grupo Municipal da CDU,
para ler um documento, onde
foram lançadas duras críticas
ao presidente da Câmara e ao
actual executivo socialista.
Segundo a CDU, “o primeiro ano deste segundo mandato
PS na Autarquia, tem-se caracterizado por uma gestão recheada de erros pelos quais mais
cedo ou mais tarde a população irá pagar. Para a CDU,
as grandes questões de interesse para o município ficam adiadas e o executivo gasta o seu
tempo e o dinheiro dos munícipes em eventos que na sua
maior parte nada dizem à

mo está a ser conduzido o processo, para aquisição de terreno para o Parque de Negócios. Não existe ainda hoje,
qualquer terreno, e o presidente da Câmara nunca mais apresentou qualquer proposta, apesar de o ter prometido diversas
vezes”, salientou o vogal Manuel Coelho.

Entretanto,
Dionísio Mendes,
presidente da
Câmara, reagiu
às críticas da CDU

adiantando que “se fizermos um
esforço de memória, têm sido
repetidamente usados os termos e acusações por parte de
alguns vogais da CDU. Já no
mandato anterior, a estratégia
da CDU era idêntica. O que é
facto é que revela um certo autismo e desconhecimento daquilo que se vai passando por
todo o concelho. É evidente
para as populações, o grande
investimento que temos vindo a
fazer, o maior de sempre em
todo o concelho.
Desde a Zona Industrial do
Couço, os investimentos na
Vila, nomeadamente o Parque
do Sorraia, a entrada norte, as
estradas que acabamos de
fazer na Azerveira ou no Biscainho, as estradas que estamos a fazer na Branca, os relvados sintéticos que adjudicamos nas Fazendas das Figueiras e no Couço, enfim um
conjunto de obras, que temos
vindo a fazer e continuaremos
a fazer por todo o concelho.
Da parte da CDU, de vez
em quando acontecem este tipo
de ataques, que são programados, que têm a ver com determinadas épocas em que é deci-

dido fazer o ataque. É decidido, dizer mal por dizer mal,
aquilo a que chamo “o bota
abaixo”, não são criticas construtivas e não têm a ver com
uma realidade concreta, são
criticas programadas por iniciativa partidária e que têm de
ser apresentadas nas Assembleias, de forma a marcar o
calendário. É pena que, estas
pessoas, que até vivem em
Coruche e aparentemente conhecem a realidade, a ignorem
só para cumprirem determinações partidárias.
A CDU com este tipo de
actuação, está a desligar-se da
realidade concreta em que vivem
e daquilo que são os anseios, a
vontade e também os desejos
das populações. O resultado
do nosso trabalho está à vista,
estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar.
Estamos no poder e estamos sujeitos a estes ataques,
além deste tipo de considerações, que não têm fundamento.
Acho que, o PCP/CDU, devia
olhar para si próprio, olhar
para a forma como se comporta nas Assembleias. Por
exemplo, as faltas de respeito,
até por quem preside à Assembleia, neste caso uma pessoa
da CDU na presidência da
mesa. Os membros da Assembleia e vogais da CDU, deviam
habituar-se a cumprir as regras democráticas, o regulamento da Assembleia, o regimento da Assembleia e terem
mais respeito pelos outros vogais e público.
Torna-se difícil, termos público a assistir às Assembleias,
porque há um conjunto de vogais, nomeadamente da CDU,
que não respeitam o regulamento e o regimento.
Estamos sujeitos a insultos, calúnias e ataques pessoais deste tipo por parte da
CDU, que são despropositados. Pela minha parte, digamos que estou vacinado, é evidente que estando na Assembleia Municipal, tenho de ouvir estas coisas, mas não deixarei de responder e de pedir
contas às pessoas quando for
caso disso”, adiantou o edil.
____
João Carlos Louro
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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
IMPACTO VIVENCIAL
DAS FOBIAS
Existe uma grande variabilidade na forma como as fobias
interferem na vida do sujeito,
na habilidade de funcionar de
um indivíduo. O grau no qual
uma fobia será disruptiva é
determinado em parte pela
probabilidade do indivíduo se
confrontar com o objecto ou
situação temida na vida quotidiana.
O medo de espaços pequenos fechados, a claustrofobia,
não será particularmente disruptiva para um agricultor do
Alentejo, mas pode ser um sério problema para um empregado de escritório em Lisboa,
que despende tempo em elevadores apertados, escritórios
pequenos e no metropolitano
cheio. Contudo, existem pessoas que têm fobias de pequenos insectos, mas como não
são confrontadas com eles frequentemente, esses medos acabam por não exercer um efeito
importante nas suas vidas.
As fobias podem levar a
comportamentos disruptivos
ou desadequados de duas maneiras. Primeiro, se o indivíduo
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

consegue evitar com facilidade
a situação ou objecto temidos,
podendo essa situação (evitação) resultar em consequências nefastas e prejudiciais,
como ter de desistir de um
emprego num vigésimo andar,
por não conseguir utilizar o
elevador. Em segundo, se o indivíduo não consegue evitar a
situação ou objecto temidos,
podendo vivenciar medo e pânico avassaladores e incontroláveis. Esta situação pode levar
a situações embaraçosas e
reacções emocionais inapropriadas, desmaios e tentativas de
fuga.
SINTOMATOLOGIA
FÓBICA
Os sintomas fóbicos estão,
como se depreende, associados
à ansiedade produzida no sujeito pelas diversas situações
que vive. Assim, podemos dividir esta sintomatologia em
sintomas de humor, cognitivos,
somáticos e motores.
Os sintomas de humor consistem principalmente em ansiedade, tensão, pânico e apreensão,
podendo surgir associados a estes como sintomas secundários,

a depressão e a irritabilidade.
Os sintomas cognitivos são
o reflexo da apreensão e preocupação sobre a condenação
que o sujeito antecipa. É o exemplo de um agorafóbico que passa grande parte do seu tempo
pensando sobre as coisas horríveis que podem ocorrer em
público e pensando em formas
de as evitar. Estas situações levam estes sujeitos a serem
desatentos e distraídos, fruto
da focalização inapropriada da
atenção, podendo levar a piores desempenhos no estudo e
no trabalho.
Os sintomas somáticos
podem-se dividir em dois grupos. Primeiramente, os sintomas imediatos, como a boca
seca, suor, respiração curta,
pulso rápido, hipertensão arterial, sensação de cabeça a latejar e tensão muscular. Estes
sintomas são resultado do alto
nível de estimulação do Sistema Nervoso Autónomo.
Sintomas adicionais como
hiperventilação (respirar demais), podem levar a dores de
cabeça, formigueiro nas extremidades e palpitações, dor no
peito e falta de ar. Em segundo lugar, se a ansiedade resul-

tado de vivências fóbicas é
prolongada, sintomas diferidos
no tempo podem-se instalar. É
o caso de hipertensão arterial
crónica, cefaleias, astenia, cólicas e alterações intestinais e
úlceras. Esta sintomatologia é
consequência de fadiga ou
colapso fisiológico, que surge
da estimulação prolongada.
Os sintomas motores, como
inquietação, impaciência, hiperactividade motora e respostas
de susto exageradas a estímulos como pequenos ruídos, são
exemplos que reflectem os elevados níveis de estimulação
cognitiva e somática dos sujeitos na tentativa de se protegerem do que consideram como ameaçador e temível. Dado
que este tipo de comportamentos é aleatório e não é dirigido
para um objectivo, tornam-se
muitas vezes improdutivos,
podendo interferir na eficácia
do sujeito para as suas tarefas.

Dr. Abel Matos Santos *

importância. Estudos revelam
que técnicas psicoterapêuticas
como a dessensibilização sistemática comportamental, psicoterapias expressivas de apoio e
análise psicodinâmica, tratam
as perturbações fóbicas com
uma elevada taxa de sucesso.
Verifica-se ainda que psicofármacos como a imipramina,
em complemento das psicoterapias podem aumentar a rapidez e o sucesso dos tratamentos. Contudo, é sempre necessário observar o paciente num
entendimento psicodinâmico
do contexto interpessoal da
fobia, das suas relações interpessoais e relacionais, porque a
cura de determinado aspecto
fóbico terá certamente repercussões e alterações na sua vida e rede social, pelo que pode
sempre trazer outro tipo de
problemas que é necessário
estar atento num processo terapêutico.

TRATAMENTO DAS
FOBIAS
Como forma de tratamento
deste tipo de perturbações as
psicoterapias assumem um papel de relevo e de fundamental

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

Fonte ANF
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D
S

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

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

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

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

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

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

T
Q
Q
S
S

(Parte II)

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao Centro de
Saúde

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Contacto
919 549 763

Duarte Nuno
Cadavez

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Francisco
Marchã

MÉDICA DENTISTA

HOMEOPATA NATUROLOGISTA

Tel. 243 660 060

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

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas
Marcações pelo
Tel. 243 617 591
Rua da Calçadinha, 7 – 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. 966 588 060

Autora: Dulce Bouça
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POLÍTICA E SAÚDE

Ministério da Saúde quer que Cirurgias
e Internamentos também sejam pagos
O Ministério da Saúde de
Correia de Campos, parece
querer continuar a destruir o
Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Depois do fecho de
diversas maternidades em todo
o país, contra a vontade das
populações, obrigando ao portugueses a ir nascer longe de
casa e até a Espanha (veja-se o
absurdo…), depois de aumentar as taxas moderadoras para
valores que em nada são tendencialmente gratuitos (como
diz a constituição de Portugal,
veja-se www.igif.min-saude.pt,
vem agora com mais uma ideia
brilhante (para não classificar
de outro modo) de taxar os internamentos e as cirurgias dos
utentes do SNS.
Mas será que o Sr. Ministro
se esquece que os Portugueses
pagam impostos? É que até
que me informem do contrário,
é também para as despesas da
Saúde que eles servem.
Então veja-se um exemplo
prático real de uma pequena

cirurgia de remoção de um
sinal da pele. Primeira consulta
(4,2 euros), onde se avalia a
situação, decide-se a remoção
necessária do sinal, pedem-se
análises de rotina pré-cirúrgica
(15 euros). Depois, 2.ª consulta
(mais 4,2 euros) e realiza-se a
cirurgia. A seguir, tem de mudar o penso pelo menos duas
vezes (4,2 + 7,5 x 2 = 23,4
euros), como o sinal vai para
biópsia, cobra-se mais 5 euros,
e temos a bonita quantia, tendencialmente gratuita no hospital público a que todos temos
direito e para os quais pagamos
impostos, de cerca de 52 euros.
Claro que aqui não está o
custo do internamento e da
cirurgia, que até agora não paga taxa moderadora. A ser
implementada esta medida,
seguramente que estes 52 euros, passarão seguramente para
o dobro e aqui o cidadão português que utilize o SNS, paga
quase tanto como numa clínica
privada, com a diferença de

Hospital Distrital de Santarém

que como paga impostos, lhe
fica mais caro ainda.
Conclusão, parece que
todo este movimento só serve
para “empurrar” as pessoas
para fora do SNS e para os
seguros privados de saúde e
ou os serviços privados.
Vamos ter uma população
mais doente, porque com os
magros ordenados que temos e
o elevado custo de vida, as pessoas vão evitar as idas regu-

lares aos médicos e aos serviços de Saúde. Que repercussões terá isto no bolso de todos
nós no futuro? Dou-lhe uma
perspectiva. Maior absentismo
laboral devido a doenças, maior número de doenças graves e
comorbilidades associadas, por
falta de adequado acompanhamento médico (ex. Diabetes,
HTA, Obesidade), diminuição
da esperança média de vida,
entre outros que são facilmente
visualizáveis.

Senhor Ministro, o SNS,
não pode nem deve dar lucro.
Estamos a falar da vida das
pessoas, de seres humanos.
Claro que se exige uma gestão
adequada dos recursos e rigor
na administração das verbas
disponíveis no país para a
Saúde. Mas Sr. Ministro, não é
seguramente assim!
Se quer fundos, aconselho-o
a falar com os seus colegas que
tutelam as petrolíferas, as seguradoras e por exemplo a Caixa
Geral de Depósitos e talvez
algo se arranje dos avultados
lucros que estas empresas dão
e que deveriam ser distribuídos
para o bem de Portugal em várias áreas como a Saúde.
Os portugueses não querem
este caminho e certamente que
lho dirão nas próximas eleições de forma muito clara e
inequívoca!
Assim hajam alternativas
credíveis.
____
Abel Matos Santos

Dia Mundial da Saúde Mental Dia Europeu Sem Carros
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, a assinalar no dia
10 de Outubro, o Departamento
de Psiquiatria e Saúde Mental
do Hospital de Santarém, EPE,
juntamente com a A FARPA,
Associação de Familiares e
Amigos do Doente Psicótico,
atentos a toda a realidade que
envolve a problemática da
Doença Mental, unem esforços.
Deste modo, direccionam
várias intervenções dando especial enfoque ao tema “O Cuidador na Saúde Mental”. Para
além das iniciativas a realizar
no Hospital de Santarém, EPE,
outras se irão concretizar sendo um dos grandes objectivos
desta parceria permitir o intercâmbio com a Comunidade.
As comemorações decorrerão nos próximos dias 9 a 13
de Outubro deste ano, de onde
se destacam os pontos de divulgação e informação da temática acima referida, disseminados em diversos pontos da

A equipa de Saúde Mental que organiza a comemoração

comunidade – W Shoping,
Largo do Seminário, Feira
Nova, Centro de Saúde, Hospital, todos em Santarém – uma
exposição permanente subordinada ao tema “Representações da Saúde e Doença
Mental”, o Dia Aberto no Hospital às Escolas e o Workshop
dirigido para técnicos e famílias, sob o titulo “O Cuidador
em Saúde Mental”. Nos postos
de divulgação na comunidade
estarão sempre técnicos e voluntários dispostos ao esclarecimento de dúvidas e prontos a

fornecer qualquer informação
acerca, quer da doença, quer
das formas de intervenção
disponíveis.
Trazer a problemática da
Doença Mental à rua, indo de
encontro às dúvidas e receios
que subsistem ainda em torno
desta questão, promovendo o
encontro entre técnicos, famílias e doentes com a comunidade, são objectivos a concretizar ao longo desta semana.
Para mais informações contacte a Direcção (243 300 298).
Liliana Silva

Coruche assinalou no dia 22
de Setembro, o Dia Europeu
Sem Carros, uma iniciativa que
aconteceu pela primeira vez na
capital do Sorraia.
O objectivo principal da
autarquia foi sensibilizar a população para as questões ambientais, e simultaneamente alertar
para os benefícios do exercício
físico. Foram editadas duas brochuras, uma delas com a colaboração do Centro de Saúde de
Coruche, onde se podiam ler alguns conselhos para uma vida
mais saudável.
No primeiro ano em que
Coruche aderiu ao Dia Europeu
Sem Carros, as restrições à circulação automóvel no centro urbano foram mínimas. No entanto, o vereador Francisco Oliveira admite que para 2007, as res-

trições vão ser reais, até porque
segundo ele, “Coruche está
bem dotado de parques de estacionamento, às vezes é apenas
uma questão de mentalidade…
não custa nada e até faz bem,
estacionar no Parque do Sorraia ou no Parque de Mercados
e Feiras e depois ir a pé fazer-se
o que se tem a fazer…”.
Para dar o exemplo, o presidente, chegou de bicicleta à
Câmara. Dionísio Mendes fez
questão de lembrar que Coruche
tem carreiras urbanas e excelentes parques de estacionamento, coisa que há alguns anos
atrás não existiam.
O edil adianta ainda que quer
regular ainda mais o estacionamento no Centro Histórico da
vila, pretendendo cumprir o plano que já está elaborado, para
dar maior liberdade aos peões e
mobilidade para todos, com
especial atenção para os deficientes.
GI-CMC
________

Nota do Director: Coruche permite a utilização da bicicleta, depois
das obras do emissário, a autarquia
deverá estimular o seu uso.
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LAMAROSA

– Reformados em Festa
Estiveram presentes no almoço-convívio 262 reformados, vindos de toda a Freguesia

Já passava há muito da hora
de almoço quando chegamos a
São José da Lamarosa.
Tarde soalheira, a daquele
Sábado 16 de Setembro, a convidar à festa, à diversão e ao são
convívio entre os presentes.
O Jornal de Coruche, foi ao
4.º Encontro de Reformados da
Lamarosa tendo sido recebido
por António Venda, Presidente
da Junta de Freguesia local,
que muito bem disposto nos
recebeu com grande satisfação.
Estiveram presentes no almoço-convívio 262 reformados,
vindos de toda a Freguesia
(como Ameixial, Zebrinho,
Peta, Medronheira, Azerveira)
que se deliciaram com um belo
repasto, composto por sopa de
hortaliça, carne da matança do

Já Rosa Maria, que gosta
muito de conversar e que se
auto intitula de “tramela” diz
que o único passeio que dá é ir
ao Encontro de Reformados,
além da saída mensal para se
“aviar”. Salienta ainda que é
neste convívio que encontram
velhos conhecidos.

porco, frango assado, doces e
tudo muito bem regado com o
bom vinho da região. As cerca
de vinte pessoas que confeccionaram o almoço e o serviram, eram elementos pertencentes ao executivo da Junta e
da Assembleia de Freguesia da
Lamarosa. Pessoas extremamente simples e simpáticas que

nos receberam de braços abertos. A animar a festa esteve o
Justino e o Tiago.
Falamos com um casal de

BISCAÍNHO

Almoço Convívio
do Centro de Dia
do Biscaínho na Fajarda
No passado dia 30 de Agosto os
utentes do Centro de Dia do Biscainho
realizaram um almoço convívio no
parque de merendas da Fajarda.
Desfrutaram da aprazível sombra
que o parque dispõe e no final encontraram-se com alguns elementos da
Associação de Solidariedade Social
da Fajarda, promotora da construção
do Centro de Dia desta localidade.
Este dia terminou com a visita às
futuras instalações do Centro de Dia
da Fajarda.
Um bem-haja a quem promove
estas iniciativas.
FB

idosos, verdadeiramente amáveis, que ali se encontravam e
que vivem na Medronheira, o
Senhor Manuel José Cabecinhas, de 83 anos e sua mulher,
Sr.ª D.ª Rosa Maria, de 86 anos.
O Senhor Cabecinhas tem vindo sempre aos encontros, sendo esta a quarta vez, gosta muito do convívio, do atendimento
e principalmente do Presidente
da Junta.

No final todos os reformados levaram um relógio-despertador, oferta da Junta de
Freguesia.
____
Fernanda Balhé

JUNTA DE FREGUESIA
DA FAJARDA

No apoio à Cultura,
Desporto, Acção Social e
Ensino
Rua do Minderico n.º 95
2100-509 Fajarda
Horário de funcionamento:
09,00 às 12,30 e das 14,00 às 17,30 horas
O Presidente da Junta
Ilídio António Martins Serrador

Assine o Jornal de Coruche

www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93
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OPINÃO

Fontes de Identidade
– Não é folclore tudo o que de folclore se diz
Os grupos ditos de folclore
como que brotam de cada
esquina, mas o grave, o mal é
que nem todos fazem jus a tal
designação. Porque de folclore
são todos e (apenas) aqueles
que constituem um “museu”
das suas tradições, que assentam a sua representacão num
cuidado trabalho de pesquisa.
Certo que um grupo é sempre um sinal mais pelo que representa no campo do associativismo, mas um grupo de fol-

clore é muito mais, é um defensor da nossa identidade é
um promotor do conhecimento.
E se até podemos aceitar que
todos sejam cultura, há no entanto que separar as águas.
Há por vezes muita confusão quanto à definição de folclore mas os dicionários são
claros e a UNESCO também o
definiu. E para alguns estudiosos que em Novembro de 2001
se reuniram em Santarém, precisamente para uma análise e cla-

nem podiam dar, outro conteúdo ao termo Folclore, antes
procuraram uma redacção simples, compreensível, às gentes
simples, que em grande parte
dão vida e alma ao mesmo.
Entretanto, é lamentável
que em Portugal não haja uma
Cultura da Tradição, que de
outro modo não veríamos gente ilustre e mesmo dos grandes
órgãos da comunicação social,
considerarem “folclore” como
“sinónimo de coisa de somenos,

rificação do termo, FOLCLORE
que deve “ser entendido como
expressão da cultura tradicional. Entendendo-se como tradicional comportamentos, usos,
vivências e valores que qualquer grupo social, relevante
culturalmente, utilizou durante
o tempo suficiente para impor
a marca local, independentemente da sua origem e natureza”.
É evidente que os que ali
estiverem nesse dia não deram

de coisa sem importância”.
Mas isso acontece não
obstante a Sociedade de Língua Portuguesa considerar
que “tal só se admite a um
analfabeto ou pessoas de pouca cultura”!
Com todo o respeito, mas
se a Língua é a Nossa Pátria...
____
Lino Mendes
Agente Cultural

Esta notícia é cortesia do “Jornal Folclore”, ao qual agradecemos

Santana do Mato realiza
Festival Nacional de Folclore
– “Camponeses de Santana do Mato” ofereceram
Festival com expressivas representações
O Rancho Folclórico “Camponeses de Santana do Mato”
chamou ao seu XX Festival
Nacional de Folclore prestigiados grupos de folclore, expressivos da diferenciadas regiões
etnográficas do país, como o
Alto Minho, Douro Litoral,
Beira Litoral, Alto Alentejo,
Beira Baixa e Ribatejo, e que
foram respectivamente representadas pelo Grupo Etnográfico da Areosa (Viana do Castelo); Grupo Típico da Amorosa (Leça da Palmeira – Matosinhos); Grupo Folclórico da
Região do Vouga (Mourisca do
Vouga-Águeda); Rancho Folclórico de Fortios; Grupo Danças e Cantares da Beira Baixa
(Castelo Branco) e Rancho Folclórico “Os Camponeses de Santana do Mato”.
O prestígio das formações
participantes proporcionou uma
agradável sequência de danças

e trajes de tão diferentes regiões, como ainda de interessantes quadros etnográficos, como
aqueles que foram oferecidos
pelo Grupo Típico da Amorosa, ao recriar excertos da uma
romaria tradicional da sua área
de inserção.
O Festival teve honras de

Café-bar e Restaurante

“Inovação Biscaínho”
de: Luís e Gabriela

vice-presidente do organismo
de Arcozelo.
Antes os grupos foram requintadamente obsequiados com
um jantar servido numa Quinta
de Turismo Rural.
____

presença de entidades locais,
como o presidente da Câmara
Municipal de Coruche e vereadores e o presidente da Junta
de Freguesia de Santana do
Mato. Também o ex-presidente
da Federação do Folclore Português, Augusto Gomes dos
Santos e o Dr. Álvaro Santos,

In Jornal Folclore, edição de Outubro
jornalfolclore@gmail.com

João Pedro
Estofos e Decoração
Cortinados e Colchas

Supermercado • Charcutaria
Tel. 243 678 475
2100-651 Biscaínho • Telef. 243 689 314

•

Tlm. 917 627 442

Rua do Padeiro • 2100-516 Fajarda - Coruche

______________________
Nota do Director: Saudamos o Jornal Folclore, único
no país na sua temática e um
repositório das tradições etnográficas de Portugal. Saiba mais
sobre esta notícia no Jornal
Folclore.

Pu

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93
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Carta ao Ex.mo Sr. Director, de Cícero António Luís com pedido de publicação

O Almoço dos Avós
– Regimento de Artilharia Ligeira n.º 5
Foi no passado dia 29 de
Julho de 2006, que realizamos
com grande emoção e alegria, o
nosso primeiro almoço de confraternização no restaurante “O
Prego”, em Vendas Novas, com
ex-militares que assentaram
praça nos dias 27, 28 e 29 de
Abril de 1953, no Regimento de
Artilharia Ligeira n.º 5, em Viana do Castelo.
Este regimento na altura, a
nível do país, era o único que
não estava modernizado e motorizado, mas sim como herança
do passado, mantinha a sua
actividade em artilharia de campanha.
Neste regimento existiam
mais de 200 solípedes ao cuidado do Sr. Dr. Veterinário Tenente Ferreira. Todos os animais
eram cuidadosamente bem tratados, com uma certa dedicação,
conforme dizia o regulamento
disciplinar. Tinham horas certas
para se fazer a sua limpeza, dar
água, distribuir rações e todos os
Sábados tinham uma rigorosa
revista com formatura geral na
parada, onde cada soldado tinha
a seu cuidado uma ou duas cabeças de gado, muar ou cavalar.
À hora marcada tocava o
clarim e vinha o comandante,
sua Excelência o Sr. Coronel José Nunes Belchior, acompanhado de outros oficiais, fazer a
sua revista, que aproveitando a
ocasião fazia também a do fardamento dos militares que estavam presentes. E quando não
estavam em boas condições de
limpeza e higiene, era muito
provável aparecer muito humildemente a sua guarda de gancho
de castigo, que eram sempre
cumpridas aos Domingos.
Todas as quintas feiras, na
parte da manhã, havia instrução
de bataria montada. Saímos para
os campos com os muares
(cavalos e mulas) transportando
todas as peças desmontadas, que
faziam parte dos obuses 7,5,
colocados sobre os arreios próprios a que se dava o nome de
Bastos.
Dizia-se frequentemente que
o comandante do quartel, Sr.
Coronel José Nunes Belchior,
tinha pedido à região militar
norte, uma corporação de rapaziada do Ribatejo, Baixo Alentejo e Algarve, e tem muito jeito
de ser mais que verdade.
Sei que ficamos bem vistos
para com os nossos superiores,
pela nossa dedicação e trabalho

realizado, enquanto estivemos a
cumprir o nosso serviço militar.
Foi uma “malta fixe” que por lá
passou, naquele ano, para lidar
com aquela bicharada.
O regimento era composto
por 330 recrutas, que ao fazer a
sua apresentação, recebiam o
seu número de ordem e depois
distribuídos por 3 casernas devi-

ria, o quinto em Viana e o Sexto
em Santarém.
Quando fomos fazer o fogo
real, para as serras de Afife,
talvez por erro de cálculo de
pontaria certeira, a granada não
rebentou no alvo certo, dando
origem a um grande fogo que se
propagou pelas grandes matas e
pinhais, durando 6 dias consec-

das, ficando muito pouco agradáveis e apetitosas, graças aos
grandes baloiços que sofriam
até chegar ao seu destino.
Foi precisamente numa ocasião dessas que uma certa mula
carregada, caiu com o peso dos
caldeirões cheios do rancho que
levava. Tiveram que tirar todo o
peso que transportava para a

damente separadas, o que bastante as favorecia por serem
bem arejadas, pelo ar bem fresco que vinha do mar.
Estavam construídas em
cima da base das muralhas do
velho castelo da barra, e pela
seguinte ordem. A 1.ª do primeiro era comandada pelo Sr.
Capitão Amorim, a formação e
trem pelo Sr. Capitão Tristão de
Araújo Leite Bacelar. A 2.ª do
primeiro, pelo Sr. Capitão Magalhães. Este digno oficial foi
mais tarde colocado no Regimento de Artilharia Ligeira n.º
3, em Coimbra, sendo substituído pelo Sr. Capitão Bacelar Ferreira.
Fizemos uma escola de recrutas de bom nível, com bons
oficiais e instrutores, bastante
novos, e que com muito prazer
passo a citar; Tenente Pina Cabral, Alferes Rodrigues, Carvalho, Melo, Ferreira. Os Aspirantes Beires, Bastos e Braga de
Cruz, sendo o responsável pelas
escolas de recrutas o Major Rocha. Este Oficial General, foi
promovido a Tenente-coronel e
transferido para Espinho, tendo
a sua vaga vindo a ser preenchida pelo Sr. Major Serra, que
veio de Évora.
Nesses tempos existiam 6
quartéis de Artilharia Ligeira. O
primeiro estava em Évora, o
segundo em Lisboa, o terceiro
em Coimbra, o quarto em Lei-

utivos em chamas alarmantes,
pondo aquela boa gente toda em
pânico. Ardeu uma área de 40
Kms2.
Por ordem superior, pediram
ajuda às populações vizinhas
que auxiliaram os militares,
principalmente com águas para
beber. Também vieram, para
além de várias corporações de

conseguir levantar e quando se
sentiu livre, subitamente e por
qualquer motivo, assentou um
certo coice de tal ordem que
apanhou sem dó nem piedade o
soldado 311, Joaquim Inácio
dos Santos, que teve de ir rapidamente para o Hospital de
Viana com um braço fracturado.
Já se passaram 52 anos que

bombeiros, todos os militares
disponíveis que estavam no
R.A.L.5, R.I.C. 9, da Pesada de
Vila Nova de Gaia, Engenharia
do Porto e de Braga, totalizando
mais de 5 mil homens que de dia
e de noite combatiam o fogo,
sendo rendidos por turno.
As nossas refeições eram
transportadas lá para cima da
serra de Afife, através das mulas
em grandes caldeirões, que
muitas vezes não chegavam ao
seu destino bem acondiciona-

nos separamos e seguimos outros rumos e destinos diferentes.
Agora neste primeiro almoço
dos avós, conseguimos ainda
juntar 27 colegas de armas, que
acompanhados dos seus familiares, totalizou 59 pessoas. Que
alegria tão forte, que se transformou por certos momentos em
grandes emoções de saudade!
As pessoas irem chegando
pouco a pouco e não nos conhecermos uns aos outros. Foi preciso nestes momentos termos

uma grande coragem. Antes de
nos sentarmos para o almoço,
houve um minuto de silêncio
por alma dos nossos amigos e
colegas que já faleceram. Que a
sua alma descanse em paz!
A certa altura, levantou-se o
Sr. José Rosalino Maia, que no
seu breve discurso, enalteceu a
grande coragem dos organizadores deste evento, que foram
Cícero António Luís, Joaquim
Inácio Isabel e Joaquim Albino
da Silva, sabendo que não foi
tarefa fácil, mas que gostaria
que no próximo ano se repetisse
novamente este grande momento de alegria, se possível ainda
com mais colegas, para que a
festa seja ainda maior.
Viana, terra de boa gente e
das tascas do Sr. António e da
D.ª Generosa, eram os locais
mais apetecidos e frequentados,
tinham sempre bons petisco e
muito picantes, que por vezes
faziam chorar, mas que depois
de serem regados com um quartilho ou meio de bom vinho
verde, servia para acalmar todo
aquele apetite.
As grandes e tradicionais
festas da N. Sr.ª da Agonia, com
o seu grande cortejo, os cabeçudos, as bandas de música, a divina procissão, o grande e colorido fogo de artificio, que transformava toda aquela bacia de
mar no mais lindo espectáculo
colorido.
Todo aquele fogo de artifício
está concentrado na grande
ponte Eiffel, que de noite se
transforma num lindo panorama
que serve de base a uma vasta
iluminação de lés a lés, que faz
brilhar toda aquela célebre
ponte rodoviária e ferroviária,
que foi inaugurada com todas as
suas cerimónias da praxe e
beleza, que na altura bem merecia, a 30 de Junho de 1878.
O célebre monte de Santa
Luzia, obra do grande genial e
saudoso arquitecto, que foi Ventura Terra, que a sua grande arte
e beleza também chegou à
minha terra (Couço), onde se
construiu no ano de 1921, na
Rua Comércio, um lindo prédio
de sua autoria arquitectónica, que
presentemente está bem conservado pelo seu digno proprietário.
As grandes salas de cinema,
como o Palácio ou o Teatro Sá
de Miranda, foram onde vimos
grandes filmes da sua época,
> continua na página 33
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Ainda o Rescaldo das Festas
Passou o mês de Agosto e com ele também
a azáfama da organização das Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo.
Como é do conhecimento geral, esta comissão foi constituída durante o mês de
Maio de 2006, quando faltavam pouco mais
de 2 meses para o início das Festas.
Óbvio será para todos que o tempo foi
escasso, mas dando seguimento ao trabalho
da anterior comissão e com o apoio da Câmara
Municipal de Coruche, conseguimos de novo trazer a Coruche a vida e alegria próprias
das festas da nossa terra.
Para além das normais contrariedades
que sempre acontecem na realização de
eventos com estas dimensões, tivemos este

Correcção
Os Campinos na foto publicada no
nosso último número na página alusiva
ao Cortejo, pertenciam à Casa Agrícola
da Raposeira, de Herdeiros de Cunhal
Patrício, que por lapso, não foram
referidos no artigo.
À Casa Agrícola da Raposeira e aos
seus Campinos, o Jornal de Coruche
apresenta as nossas desculpas e aqui
fica a correcção.
ano condições climatéricas menos favoráveis,
pouco habituais para esta época do ano, o
que veio dificultar ainda mais o nosso trabalho.
Neste apontamento não farei referência
às actividades ligadas aos Toiros e ao Cortejo porque estas já foram abordadas na edição
anterior deste jornal.
Relativamente ao recinto, há que referir
que esta comissão continuou a apostar na
instalação de dois palcos onde actuaram
diversos artistas: Rabo de Saia, Folclore, 6 de
Portugal, Rita Guerra, Filhos da Terra, Pólo
Norte, Ritmo da Noite II, Ménito Ramos,
Cubaníssimos, Mário DiMoita e os GNR.
Considerando os constrangimentos impostos pelo orçamento que a comissão dispunha, houve a necessidade de se seleccionar
um misto de artistas de renome nacional e
novos valores, como foi o caso de Ménito
Ramos, um artista em ascensão, e uma aposta desta Comissão de Festas.
Ainda que consciente de que é virtualmente impossível “agradar a Gregos e a Troianos” estou em crer que a generalidade dos
espectáculos do palco principal e do palco
das tasquinhas foram do agrado dos Coruchenses e visitantes.

Também as tasquinhas trouxeram, mais
uma vez, dinamismo e brilho às festas, havendo a salientar o excelente relacionamento entre a comissão de festas e as diversas
associações representadas que nos proporcionaram momentos de prazer ao degustarmos a gastronomia de Coruche.
Este ano como novidade, no dia 17 de
Agosto, houve a inclusão do Fado, que percorreu as diversas tasquinhas, tendo-se revelado uma agradável surpresa.
Como as festas são para todos os escalões etários, aceitámos o desafio da “Micas”
que proporcionou animação para a criançada, com pinturas faciais, jogos, lançamento
de balões, etc.
Para finalizar as Festas de Coruche, contratámos a empresa “Acrobacia” com o seu
avião “Pitts Special S-2b” para realizar as
suas acrobacias aéreas no parque do Sorraia.
Lamentamos o facto de não se ter realizado uma corrida de toiros, no dia 19 de
Agosto à tarde, apesar dos vários contactos
efectuados. Em futuras edições da Festa, o
último dia poderá ser enriquecido com novo
espectáculo taurino na praça de Coruche.
Deixamos este desafio ao empresário da
praça…
Antes de terminar, é relevante referir que
apesar do apoio da Câmara Municipal de
Coruche (que é fundamental), da carolice e
do sacrifício pessoal e familiar dos elementos da comissão de festas, foi com muitas
dificuldades financeiras que conseguimos
levar a efeito mais uma edição das Festas em
Honra de Nª Sª do Castelo.
Foi também com este espírito que colocamos um site na internet, com o endereço
www.festasdecoruche.com que divulgou as
festas de Coruche, podendo continuar a ser
consultado, nomeadamente a área da Galeria
de fotos onde podem ser encontradas fotos
de alguns dos momentos das Festas, bem
como o Fórum que está disponível para todos os que queiram opinar sobre qualquer
tema. É um fórum que se pretende aberto a
todos, permitindo inclusive o anonimato, mas
que se pretende que seja, acima de tudo,
construtivo, no sentido de ajudar as futuras
Comissões de Festas a proporcionar aos Coruchenses e visitantes um evento cada ano melhor.
Concluindo deixo os meus agradecimentos à Câmara Municipal de Coruche, na pessoa do Senhor Presidente Dionísio Mendes e
restantes colaboradores, às empresas: Dioconta Lda, Tegael SA, Dai SA, Delta cafés,
Cerveja Sagres, Jornal de Coruche, Acessomatic Lda, Repórtico, Aquino & Rodrigues,
Caixa Geral de Depósitos e todos os que de
uma forma ou de outra nos ajudaram.
____
António José
Tesoureiro da Comissão de Festas

18

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 6

• Setembro

de 2006

A UNIÃO EUROPEIA

Os problemas não resolvidos (parte 4ª)
A definição da zona de comércio livre e a criação da zona aduaneira
A partir do final da 2ª guerra
algumas tentativas foram feitas
para construir na Europa uma
Zona de Comércio Livre. Destinar-se-ia a fazer crescer o
movimento de trocas entre os
países da zona e o objectivo
último seria o de proporcionar
a estabilidade no continente.
O enunciado deste modelo
implica a não existência de
barreiras alfandegárias, ou outras, por exemplo técnicas, para
os produtos produzidos em
cada um dos países aderentes.
O que desde logo coloca a
questão de se saber se um produto é ou não produzido num
determinado país, na totalidade
ou em parte. Logo muitas vezes podem surgir dúvidas sobre
a verdadeira origem do mesmo.
E neste campo da actividade
humana surgiram três projectos na Europa do pós-guerra:
– A OECE/OCDE – que se
iniciou com o Plano Marshall
– As Comunidades Europeias, em 1957
– e a AECL./EFTA – Associação Europeia de Comércio
Livre em 1959.
– e entre estas duas organizações foi instituída, mais
tarde – já na década de 1990,
pela Convenção do Porto – o
E.E.E. – Espaço Económico
Europeu que é uma Zona de
Comércio Livre que agrupou

os países da C.E.E., hoje União
Europeia e os países da E.F.T.A.
No seio da OECE/OCDE
pretendeu-se construir um Espaço de Livre Cambio, ou livre
troca, que englobasse todos os
países europeus.
As Comunidades Europeias, quiseram construir uma
ligação mais profunda entre os
países que a constituíam e formou uma União Aduaneira no
seio da CEE.
Este modelo implicava, como vimos, a estruturação de uma
política comercial comum aos
países membros, e o estabelecimento de Pautas Aduaneiras
Comuns, que seriam aplicadas
por todos, face aos produtos
oriundos de países terceiros.
A CEE foi inicialmente
uma União Aduaneira Industrial, que foi evoluindo para as
esferas dos produtos agrícolas,
com a criação de uma Política
Agrícola Comum, tendo a seguir evoluído para uma Política Comercial Comum e finalmente para o estabelecimento
de uma Política de Concorrência.
Esta fase foi um sucesso na
vida dos seis países fundadores
(Alemanha, Bélgica, França,
Holanda, Itália e Luxemburgo), e
contribuíu, na década de 1960,
para o relançamento e o crescimento da economia europeia.
A EFTA que construiu um

espaço de Livre Comércio, entre a Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido,
Suécia e Suíça, sem União Aduaneira, nem entidades supranacionais.
Mas ocupemo-nos do antecessor da actual União Europeia.
A definição da União
Económica e Monetária
Como objectivo a atingir em
1970, mas realmente atingido
em 1968, a CEE propunha-se
aprofundar, ainda mais, as relações entre os seus Estados
Membros e construir um Mercado Comum.
Este modelo define uma
construção que vai para além
da Zona de Comércio Livre e
da União Aduaneira, pois às
características destas acrescenta a criação das liberdades de
circulação de pessoas, bens e
capitais. Ou seja, dentro do
espaço assim criado, os bens
produzidos em qualquer dos
países, ou entrados nos mesmos, os capitais e todas as pessoas nacionais de um Estado
Membro, podem circular livremente por todos os outros
Estados do conjunto assim formado.
O passo seguinte seria a
constituição de uma União
Económica e Monetária. A
União Monetária, último passo
dessa fase, veio a nascer ofi-

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

Será que o ciclista ia em excesso de velocidade ou
em contramão?
Em pleno dia Europeu sem carros, estaria o ciclista
a recomendar prudência à patrulha da GNR?
As dúvidas permanecem no ar…

cialmente em 1 de Janeiro de
1999, e foram seus membros
fundadores, além de Portugal,
outros dez países membros da
União Europeia a saber: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda,
Irlanda, Itália, Luxemburgo.
Ficaram de fora por sua
livre iniciativa e opção a
Dinamarca, o Reino Unido e a
Suécia. A Grécia ficou de fora,
inicialmente, por ter sido recusada a sua entrada, pelo facto
de não ter cumprido os critérios de adesão à moeda única.
Com a introdução desta
política os Estados aderentes
passaram a ter uma moeda
comum – o Euro – e a estar
sujeitos a uma mesma política
monetária e câmbial, coordenada pelo Banco Central Europeu, o qual tem sede em
Frankfurt.
A ideia foi pela primeira
vez, de uma forma oficial e
organizada, passada a escrito,
em 1970 no denominado Relatório Werner, Primeiro Ministro Luxemburguês da altura,
onde se enunciaram alguns
passos destinados a criar a
U.E.M., que teve sequência no
denominado Relatório Delors,
(nome do então Presidente da
Comissão Europeia – Jacques
Delors), elaborado em 1989, e
que foi finalmente consagrada
no Tratado de Maastricht de
1991.
No entanto é bom recordar
que já o Conde Coudenhouve
Kallergi tinha enunciado os
princípios da União Económica e Monetária nos anos entre
as duas guerras mundiais.
O Tratado de Maastricht,
(art.º 109º, alíneas E,F,J e L)
introduziu regras e um calendário preciso para a criação da
U.E.M., a qual se desenvolveria em três fases:
– A 1ª fase, que decorreu
entre 1 de Julho de 1990 e 31
de Dezembro de 1993, foi a
etapa em que cada Estado
adoptou, conforme o disposto
no Tratado, (no seu art.º 109º E
n.º 2), as medidas necessárias à
realização do Mercado Comum,
e em especial as que consagravam a liberalização da circulação dos capitais e o reforço
da coordenação das políticas
económicas;
– A 2ª fase – entre Janeiro
de 1994 e 31 de Dezembro de
1998 – foi a fase de preparação
das diversas economias para
adopção da moeda única, cum-

Dr. Miguel Mattos Chaves *

prindo as exigências consagradas no Tratado de Maastricht,
os denominados Critérios de
Convergência Nominal, que
eram os seguintes:
• Taxa de Inflação – esta
não deveria exceder em 1,5
pontos percentuais a média da
taxa de inflação dos 3 países
com a taxa mais baixa;
• Défice Orçamental Público – este indicador não
deveria exceder os 3% do
Produto Interno Bruto;
• Dívida Pública – que não
deveria representar mais do
que 60% do P.I.B., havendo, no
entanto, alguma flexibilidade,
neste particular, desde que se
observasse que o país estava a
fazer sérios esforços para
reduzir a sua dívida;
• Taxas Cambiais – as
moedas não poderiam desvalorizar nos dois anos anteriores
à entrada em vigor da moeda
única;
• Taxas de Juro – no ano
que precedia a entrada em
vigor da moeda única, as taxas
de juros não podiam ser exceder em mais de 2 pontos percentuais a média das taxas de
juro dos 3 países com taxas
mais baixas.
– Finalmente entrou-se na
3ª fase em Janeiro de 1999 e o
EURO passou a ser a moeda
oficial dos 11 países aderentes,
dos quinze que compunham na
altura a União Europeia. Para o
efeito fixaram-se as taxas de
câmbio do euro, face às moedas nacionais.
Esta fase teve duas etapas:
um primeiro momento de transição, em que coexistiu a circulação física das moedas nacionais com o Euro, sendo este
apenas moeda escritural, embora
já existisse como moeda oficial; e um segundo momento já
com a circulação física do euro
e das moedas nacionais. Estas
foram sendo retiradas, de circulação, a partir de Janeiro de
2002.
Passou, então, a haver apenas uma Moeda no espaço dos
onze países: O Euro.
Em próximos artigos veremos como Portugal se inseriu, desde o pós-guerra, nos
movimentos internacionais
da Europa.
____
* Gestor
Mestre em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
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QUESTÕES DE PATRIMÓNIO

Finalmente, destruíram-na!
“Finalmente, destruíram-na! Esta era a minha escola”
Foram algumas das frases
que muitos coruchenses proferiam ao comentar a despropositada destruição da casa Paiva
Raposo, antiga sede do PSD
local, e que em tempos foi
também Escola Primária e antes casa do Capitão-Mor de
Coruche.
É no mínimo de lamentar
que não se tenha recuperado e
mantido a fachada, por uma
questão histórica, cultural e de
respeito pelo património arquitectónico construído.
Hoje em dia, pode-se construir tudo de novo no interior e
manter a fachada como uma
“casca” decorativa que só engrandece os edifícios.
De lamentar ainda que cidadãos de bem, coruchenses
preocupados e amantes do património, tenham querido comprar e repito comprar, pagando

Associação Para
o Estudo e Defesa
do Património
Cultural e Natural
do Concelho de
Coruche
Tivemos há dias o desgosto
de constatar a existência de mais
um “buraco negro”, no Centro
Histórico, da vila de Coruche.
O edifício situado na rua de
Santarém, esquina com a rua
dos Bombeiros Municipais, já
lá não está.
Foi completamente demolido.
O edifício agora destruído,
segundo notícias conhecidas,
já existia no tempo das Lutas
Liberais, pelo que era mais que
centenário, portanto testemunha de muitos anos da história
de Coruche, sendo, por isso, e
pela sua traça, considerado por
nós um elemento do nosso património, merecedor do respeito
dos coruchenses e das suas instituições.
Para nós, ADP, não basta a
classificação por decreto, que
defina a qualidade de património protegido, a qualquer nível,
e o respeito que, por esse motivo, nos seja imposto, pois a
classificação mais importante e

e não pedindo de graça, as pedras das janelas e os ferros da
varandas, tendo-lhes sido recusado porque segundo os promotores, iriam utilizá-los na
nova construção.
Acontece, que no passado
dia 2 de Setembro, a máquina
avançou para a destruição do
imóvel e partiu estas peças seculares únicas, ficando em pedaços e sem possibilidade de
serem utilizadas por ninguém.
É caso para dizer, que pobreza
de espírito! Que ignorância e
malvadez!
Esperemos que Dionísio
Mendes, a autarquia de Coruche e quem constrói na nossa
terra, tenham percebido que
assim não pode ser!
Haja respeito pelas pessoas,
pelo nosso património e preserve-se em vez de destruir!
Abel Matos Santos

Momento em que as máquinas destruiam a casa secular da Rua de Santarém, perante o olhar triste da população

Um “buraco negro” mais, no Centro
Histórico da Vila de Coruche
verdadeira deve vir de dentro e
ser definida pela nossa consciência e sensibilidade de cidadãos – a consciência e sensibilidade dos coruchenses que
respeitam o seu património,
como um valor intrínseco da
própria identidade colectiva,
porque amam a sua terra.
É esta última classificação
que (em nossa opinião) deve
sobrepor-se a todos os argumentos falaciosos que, afinal
de contas, só vêem e defendem
interesses particulares, em detrimento dos valores colectivos
da sociedade, que, no presente
momento em Portugal, grassam
como traça a corroer a identidade e a cultura deste povo atónito, comprometendo-lhe o futuro, como nação.
Claro que se a vontade política neste país, no que diz respeito à defesa do património,
estivesse devidamente assumida, esta e muitas outras situações semelhantes seriam evitadas.
O Estado, seja através da
Administração Central ou da
Administração Local, utiliza
tanto dinheiro público em situações não prioritárias, que daria

muito bem para salvar muitíssimos casos da área do património cultural.
A lei de bases do património cultural, no seu artigo 37°,
ponto 1, refere que “o Estado
as Regiões Autónomas e os Municípios gozam do direito de
preferência em caso de venda
ou doação em pagamento de
bens classificados ou em vias
de classificação ou dos bens
situados na respectiva zona de
protecção”.
Consideramos uma vila (ou
cidade) com história, como
uma escultura, (portanto um ser
uno), tecida ao longo dos tempos pelas alegrias, pelas tristezas, pelo trabalho esforçado, por
onde escorreu a vida de muitas
gerações. É, portanto, repositório dos valores que sedimentaram o carácter e personalidade
da comunidade respectiva.
A alienação de uma pequena parcela, que seja, é sempre
uma afronta à sua integridade e
uma espécie de privação violenta de um pedaço da identidade da população.
Esperamos que a entidade
representante local do Estado
(o Município) se assuma como

guardiã daquela integridade e
do interesse público, como é,
aliás, seu dever, exigindo intransigentemente a reposição da
imagem integral (agora destruída), a fim de que o “Sítio Classificado de Coruche” possa continuar (sempre) a merecer esse
nome.
Não sabemos o que está projectado para aquele espaço.
Mas julgamos saber o que
deverá ser construído no referido local, que se encontra dentro dos limites do Centro Histórico da Vila de Coruche, sítio
classificado pelo decreto n.º
28/79, de 10 de Abril.
Apesar de a referida legislação não ter considerado individualmente a construção em
questão, como de interesse concelhio (não sabemos porquê),
portanto, com direito a protecção específica, não podemos
esquecer que ela integrava (integra) o todo, considerado como sítio classificado.
Por isso, e dado o impacto
volumétrico do edifício, impõe-se o respeito das fachadas e
telhados, dentro do mesmo volume, para que o “buraco” não
seja preenchido por elemento

agressivo, dissonante do conjunto a que pertence, não esquecendo, porém, que o Regulamento
do Centro Histórico, no seu
ponto 4.5 refere que “não é
permitida a ocupação de logradouros com construção”.
Numa altura em que o Município promove as periferias,
para onde oferece oportunidades de transferência das sedes
da “SIC – Sociedade Instrução
Coruchense” e de “O Coruchense” (o que esperamos não aconteça) é caso para lembrar, a propósito e mais uma vez, a situação de degradação e desertificação da zona antiga da vila,
onde há tantos edifícios à espera
de recuperação e de serem utilizados, em que se poderiam encontrar bons espaços, para estas
e outras colectividades e outras
actividades da área cu1tural, o
que seria um bom contributo
para o processo de revitalização,
que se impõe.
Esperamos que o nosso brado
mereça a devida consideração.
____
Coruche, 19 de Setembro de 2006
O Presidente da Direcção
António da Silva Teles
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Ainda o Rescaldo das Festas

MÁRIO GODINHO

OS ARTISTAS

DISTRIBUIDOR

Uma perspectiva diferente das Festas: a dos Artistas que por cá
actuaram. Formulamos a todos as seguintes questões, às quais
Rita Guerra, Ménito Ramos, GNR e Polo Norte, responderam.
Miguel Gameiro, Polo Norte
1 – Sim gostei bastante assim como todo o grupo. Fomos extremamente bem recebidos pela organização e para nós foi um concerto
que nos correu bastante bem e em que o público também penso que
saiu satisfeito, com a nossa actuação.
2 – Infelizmente não conheço o espaço antes da remodelação, mas
por aquilo que me foi dado a conhecer, oferece excelentes
condições quer para os artistas quer para o público.
3 – Como disse, penso que as Festas de Coruche estão bastante bem organizadas e oferecem
excelentes condições quer aos artistas quer ao público.
4 – Após o grande êxito de rádio do single “A Dança” estamos a lançar um novo tema,
“Pele”, que esperamos ter a mesma receptividade. Além disso, no dia 28 de Setembro
gravamos o nosso DVD ao vivo no Garage em Lisboa.
5 – Sendo a primeira vez que actuámos em Coruche quero deixar em nome dos Pólo Norte
uma palavra de agradecimento quer á organização das festas, quer aos Coruchenses pela
forma simpática e cordial com que fomos recebidos. Um Abraço a todos.

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

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

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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PORTUGAL VENCE CAMPEONATO DO MUNDO DE PESCA DESPORTIVA EM ÁGUA DOCE

É de Coruche o Campeão
do Mundo!

Classificação Final Equipas Juvenis:

Classificação Final Individual:

1º PORTUGAL, 2º CROÁCIA
3º INLATERRA, 4º FRANÇA
5º ESPANHA, 6º HUNGRIA
7º REP. CHECA, 8º ITÁLIA
9º SÉRVIA, 10º ÁFRICA DO SUL

1º ALFREDO GUALDINO (POR)
2º MÁRIO FERREIRA (POR)
3º VANJA VRABEC (CRO)
4º GREGORY CORNUT (FRA)
5º ARNAU RAMON (ESP)

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

Disputou-se no rio Sorraia,
em Santa Justa, o Campeonato do Mundo de pesca desportiva, na categoria de Juvenis,
entre os dias 9 e 17 de Setembro,
onde dez países lutaram pelo
título mundial.
A vitória acabou por sorrir à
selecção portuguesa e a um
jovem pescador de Coruche.
Alfredo Gualdino é o novo
Campeão do Mundo de pesca
desportiva em água doce. A
“pescar em casa”, o jovem coruchense não deixou fugir a oportunidade e arrecadou título mundial, a nível individual. Ao nível
de selecções, a equipa lusa também aproveitou o factor casa
para se sagrar campeã mundial.

A cerimónia do pódio decorreu na Praça de Água, no Parque
do Sorraia em Coruche, com a
presença das dez comitivas e de
muito público. Na hora dos discursos, o presidente da Câmara
Municipal de Coruche mostrouse satisfeito por mais uma vez o
rio Sorraia receber uma prova
internacional e projectando o
futuro, disse “… estamos a requalificar a nossa frente ribeirinha, na sequência do trabalho
que já fizemos aqui neste parque
do Sorraia, em 2007 teremos as
obras concluídas e tenho a
certeza que Coruche ficará com
melhor pista de pesca de Portugal e quem sabe da Europa ou
até do Mundo…”. Dionísio

IV Equimagos – Festival Equestre e Taurino
de Salvaterra de Magos,
realiza-se de 5 a 8 de Outubro

COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS
Mercado Abastecedor de Lisboa
Tel. 219 929 029
MARL – PAVILHÃO A-06 N-119
Rua Riba Falcão
BAIRRO DA AREIA – 2100-018 CORUCHE
Resid.:

Tel. 243 617 249 – Tm.: 917 245 891

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

•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

Mendes afirmou ainda estar
muito feliz e orgulhoso por ser
coruchense o novo campeão do
mundo.
GI-CMC

Com novidades este ano, a
Comissão Organizadora, (onde
também, a Câmara participa), pretende aproximar as pessoas ligadas
à cultura equestre e taurina a este
evento que a cada ano que passa,
ganha lugar de destaque na região.
As novidades deste ano, referem-se ao Concurso Nacional de
Dressage, que se realizará pela
primeira vez em Salvaterra de
Magos.
A apresentação da Escola de
Equitação de Mafra promete ser
outro momento alto de um programa onde volta a marcar presença a
sempre espectacular jornada do
Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.
Chamada de atenção para a
apresentação do livro do Maestro
Mário Coelho “Da Prata ao Ouro,
Vida de um Toureiro”, e a realização
do colóquio “Toureio no Feminino”
com a participação de Ana Batista,
Sónia Matias e Isabel Ramos, moderado por Sílvia Del Quema.
De 1 a 15 de Outubro, estará
patente no Centro de Interpretação
Ambiental do Cais da Vala, a
exposição de fotografia de João
Trigueiros, “Momentos Taurinos”.
Nota do Director: Eis uma
extraordinária iniciativa, para a
fruição de todos, com importante impacto no turismo e
actividade económica local, que
Coruche deveria saber aproveitar e desenvolver, até porque tem
extraordinárias tradições equestres e taurinas.
À nossa volta, todos aproveitam, quando temos por exemplo
o Cavalo Sorraia, raça com características únicas no mundo, e à
qual devemos dar toda a atenção.
Exemplo, “Semana do Cavalo
Sorraia”. Fica a sugestão a todos
e à autarquia em particular.
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia da Fajarda
– em entrevista a Elídio Serrador, Presidente da Junta
Ilídio Martins Serrador, Presidente da Junta de Freguesia
da Fajarda, está a completar o
4º mandato, sempre com maioria absoluta no executivo.
O presidente da junta foi
eleito como independente nas
listas da CDU e foi abordado
por outras forças políticas nas
últimas autárquicas para se
candidatar.
Ilídio Serrador, adiantou os
projectos e ambições como
autarca para a freguesia e promete nunca baixar os braços.
JC – Este é o seu 4.º mandato como presidente, sempre como independente nas
listas da CDU, qual o segredo
para obter sempre a maioria
absoluta?
IMS – Não existe segredo,
é a pessoa ser séria, porque a
política precisa de homens sérios e infelizmente este factor
actualmente não existe na política. Na nossa freguesia temos
tido esse cuidado, sermos sérios. E iremos continuar a sê-lo,
porque os nossos compromissos com a população têm sido
cumpridos. A seriedade tem de
estar acima de tudo, e é este talvez o segredo das nossas maiorias absolutas.
JC – Sempre concorreu
pela CDU nas eleições autárquicas, mas confirma que foi
abordado por outras forças
políticas?
IMS – Concorri pela CDU,
apesar de não estar filiado em
qualquer partido. Entendi em
tempos concorrer pela CDU e
aceitei o desafio até à presente
data. Confirmo, que por diversas vezes fui convidado por
outras forças políticas, mas
essa não é a minha forma de
estar na política. Estou muito
satisfeito, face ao trabalho desenvolvido em prol da população e não vejo porque deveria
mudar para outra força política. Apesar de ter concorrido
pela CDU, a orientação da Junta de Freguesia é da responsabilidade do executivo, apesar
das várias reuniões com a força
política que concorremos.
JC – Qual o relacionamento com a Câmara Municipal
de Coruche, que pertence a
outra força política?
IMS – Alguém tem feito
passar a mensagem sobre as
cores políticas, mas o relacionamento tem sido normal por
parte da Junta de Freguesia. Da

apesar do aumento de verbas, o
protocolo é idêntico ao do último mandato. Existe a possibilidade de assinatura de contratos-programa com a Câmara
Municipal, à margem do protocolo, para realizar-mos algumas obras. Enviamos à Câmara
Municipal, um ofício com um
orçamento para o arranjo exterior da Capela Mortuária, mas
até ao momento não obtivemos
resposta. Espero que o presidente da câmara, cumpra a pro-

apoio da Câmara de Coruche.
Em relação a obras da Autarquia, temos grandes carências
na Freguesia. Os arruamentos e
o saneamento básico são grandes exemplos. A nossa freguesia tem actualmente 12 Kms de
ruas alcatroadas, mas faltam 21
Kms por alcatroar. Ou seja,
temos apenas 37% de ruas
alcatroadas na freguesia, o que
em nossa opinião é escasso em
relação a outras freguesias do
concelho. No que diz respeito

messa em relação aos contratos-programa com a junta, porque estamos a contar com esse
compromisso.
JC – Apesar da limitação
orçamental da junta, quais as
prioridades para o actual
mandato?

aos esgotos, é de lamentar que
apenas 40% da freguesia esteja
servida pelo saneamento básico. A construção de uma ETAR
na Fajarda é muito importante
e talvez não seja muito caro
este projecto, porque a freguesia tem a parte norte e sul,

IMS – Em termos de obras
da competência da junta, temos
como prioridade a construção
de uma sala polivalente para
apoio ao centro de dia e à junta
de freguesia. As nossas instalações têm apenas uma sala
onde cabem nove a dez pessoas, sem o mínimo de condições para as sessões da Assembleia de Freguesia. A intenção
é construir uma sala com grande dimensão, onde engloba
uma sala de leitura e biblioteca. Para tal, contamos com o

ambas, com escoamento para o
interior.
Em relação à vala a céu aberto
na freguesia, a responsabilidade
é da câmara municipal, porque
a competência do saneamento é
inteiramente da câmara de Coruche. Embora, este problema
seja uma preocupação da junta
de freguesia, temos tentado
melhorar a situação, mas parte
dos 40% de saneamento na freguesia, correm para duas fossas
colectivas.
JC – A construção de um

DESCRITIVO DA FREGUESIA
Com uma área de 53,9 km2 onde sobressai uma
grande mancha verde, constituída essencialmente por pinheiros e sobreiros, terrenos de grande fertilidade,
cultivados de tomateiros, girassol e arrozais, deve esta
freguesia uma grande parte da sua pujança agrícola ao
rio Sorraia, que a limita ao sul.
Freguesia criada em 1984, pertenceu até então à freguesia de S. João Baptista de Coruche. A povoação foi
fundada no século passado, mas todos estes terrenos
pertenceram à Ordem de Avis, por doação de D. Afonso Henriques, e foram alvo de uma ocupação humana
desde remotas eras.
Orago: Santo António
Actividades económicas: Agricultura (arroz, tomate e
milho), indústria (metalomecânica), construção civil e pequeno comércio
Festas e romarias: Santo António (13 de Junho) e
Semana Cultural (Maio/Junho)
Património cultural e edificado: Igreja Matriz, casa
solarenga e capela no Monte das Gamas e aglomerado
residencial com tentadero em ruínas no Monte da Amieira
Gastronomia: Cachola com batatas
Artesanato: Miniaturas de trajes regionais
www.cm-coruche.pt

parte da Câmara Municipal, não
têm correspondido, porque temos diversos pedidos e a resposta tarda em chegar, o que
não acontecia durante o perío-

do da CDU na autarquia.
Em relação ao protocolo de
delegação de competências e
verbas, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia,
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novo depósito de água veio
resolver o problema do abastecimento à população?
IMS – Sim, veio resolver o
problema da pressão da água.
A freguesia é muito grande e
muito dispersa, havia unicamente um depósito, onde a água che-

alguns anos atrás e pensamos
que a situação estará resolvida,
embora o novo depósito ainda
esteja a ser abastecido pelos
antigos furos que se encontram
nas proximidades da junta.
JC – A freguesia nos últimos tempos tem sido muito

gava com pouca pressão. Neste
momento existe outro depósito, na parte sul da freguesia,
trabalhando os dois depósitos
em paralelo, com a mesma cota, o que mantém o equilíbrio
de abastecimento à freguesia.
Nestes últimos tempos, não
se nota a falta de água como há

procurada para construção
de habitação e implantação
de empresas!?
IMS – Sim, é verdade que a
freguesia tem sido procurada
para as pessoas se instalarem.
Uma das razões é a localização. a Fajarda encontra-se situada perto de Lisboa, temos bons

Rua António Ferreira Roquete • 2100-503 Fajarda

Gabinete Topografia, Lda

Rua Jornal O Almonda, Lote 19 - 2.º Esq.
2350-539 Torres Novas
Tel. e Fax. 249 835 522
Tlms. 937 355 221 / 937 355 222

Pereira & Cotrim, Lda.
Oficina de Serralharia Civil, Reparações em
Alfaias Agrícolas e Soldaduras
Estruturas Metálicas
Tel. e Fax. 243 678 237
Tlms. 932 555 664 / 932 555 663
Rua da Agolada, 2100-504 Fajarda • Coruche

B.C. e Coelho, Lda
Construções
Tectos Falsos • Construção civil

Patrício Manuel Ferreira
Reparações Auto
Bate Chapa e Pintura
Tel. 243 678 631 • Tlm. 936 313 055
Rua do Cascavel • 2100-512 Fajarda • Coruche

>
>
>
>

Construção e Venda de Moradias
Com financiamento garantido
Compra e Venda de Terrenos
Compra e Venda de Propriedades

Se está a pensar construir a sua nova moradia não deixe de nos consultar.
Encontrará um vasto leque de novas soluções de construção que aliadas
a uma boa execução são a melhor relação preço/qualidade do mercado.
Uma Empresa do Grupo B.C.

José J. Roque

Tel. e Fax. 243 678 896 • Tlm. 934 252 072
Rua do Padeiro, 49 – 2100-516 Fajarda • Coruche

Gabinete Técnico de Arquitectura e Engenharia
Gabinete:
Av. Luís de Camões, Lt. 3, R/c - Esq. • 2100-102 Coruche
Tel. e Fax. 243 679 394 • Telem. 919 731 153
Residência:
Rua da Moagem • 2100-507 Fajarda
Tel. 243 678 130
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José Manuel Ferreira

acessos em todas as direcções.
Em relação à EN 114-3, foi
reparada e foram colocados
semáforos de controlo de velocidade, por muita insistência
da junta de freguesia. Uma das
excepções, são as estradas de
campo que estão em mau estado e não oferecem condições.
Na freguesia da Fajarda, fazia
falta uma zona oficinal para os
empresários e para oferta de
emprego, olhando os jovens que
têm de assegurar o trabalho fora do concelho.
JC – Em relação à população idosa, existe uma preocupação por parte do actual
executivo da junta?
IMS – Sim, na verdade é
um dever e uma preocupação
olharmos pelos idosos. Tivemos este mês cerca de trezentos idosos e reformados no
almoço anual da freguesia, que
ao longo de muitos anos trabalharam e sofreram para que
hoje os mais novos tenham
uma vida melhor. Recordo que,
ao lado do edifício da junta
está em construção o centro de
dia, mas neste momento a obra
está parada, por uma razão
muito simples. Foi apresentada
uma candidatura ao programa
PARES e aguarda-se a resposta. Se a candidatura for aprovada, no próximo ano a obra estará concluída, porque faz falta à
freguesia.
JC – Em relação a eventos
culturais e desportivos, a
junta concede apoio ás colectividades?
IMS – Sim, qualquer evento na freguesia tem o apoio da
junta, até porque são alguns os
eventos ao longo do ano. Penso
que é um dever dos autarcas
apoiar o desporto e a cultura,
além do ensino. Sem dúvida
nenhuma, o Rancho Folclórico
da Fajarda continua a ser o embaixador da freguesia, com
deslocações pelo País e Ilhas,
mas as outras colectividades e
associações merecem também
a nossa atenção.
____
Entrevista de
João Carlos Louro

Serviços de Carpintaria e Marcenaria
Montagem Profissional
Temos os melhores princípios
para o final da sua casa

Contactos:
Rua do Minderico, 95
2100-509 Fajarda
Telef. e Fax: 243 678 189
E-mail:
juntaffajarda@sapo.pt

Comércio de Máquinas e Alfaias Agrícolas
Exposição: Rua da Glória do Ribatejo
Rua do Caminho de Ferro • 2100-511 Fajarda • Coruche
Telef. 243 678 286 • Tlm. 965 518 015

Tel. 243 678 812

• Tlm. 935 815 590

Rua do Minderico, 33
2100-509 Fajarda • Coruche

Horário de
funcionamento:
todos os dias úteis,
das 09:00 às 12:30 horas e
das 14:00 às 17:30 horas
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ao Presidente do CAD de Coruche

Vít or Gomes
Na terceira temporada no
Campeonato Distrital da 1.ª
Divisão – Série B, em Futsal
Seniores masculinos e femininos, o presidente do CAD de
Coruche Vítor Gomes, adiantou os objectivos desportivos e o
projecto da formação no clube.
O CAD de Coruche, iniciou
oficialmente a época com uma
vitória em Fátima por 6 – 4
perante a equipa local, em
seniores masculinos, a contar
para a Taça do Ribatejo.
O campeonato tem início
dia 7 deste mês, com o CAD a
receber o Riachense no Pavilhão Desportivo Municipal de
Coruche pelas 21 horas.
JC – O CAD de Coruche
iniciou a época desportiva
com uma vitória em Fátima,
para a Taça do Ribatejo, em
seniores masculinos. Quais os
objectivos para esta temporada?
VG – Vamos ter um CAD
de Coruche com objectivos
idênticos ao da época transacta.
Temos como principal objec-

tivo em seniores masculinos, a
subida à terceira divisão nacional. Temos um plantel mais
forte, constituído por jogadores do concelho e de equipas
adversárias da época passada.
São sem dúvida uma mais
valia para a equipa.
Em relação aos seniores
femininos, é continuar com o
trabalho e tentar obter uma melhor classificação, do que na
época passada, onde obtivemos o 4.º lugar. No que diz
prespeito às camadas jovens,
que é o nosso principal projecto, temos algumas dificuldades
devido à estrutura do Clube.
Falta-nos um local, uma sede,
para preparar e elaborar todo o
esquema da formação. Ainda
assim e mesmo com esta situação, as camadas jovens vão
manter-se em actividade, com
a mesma equipa do ano passado. Queremos dar competitividade à equipa.
Uma das lacunas da época
passada é que a Associação de
> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

Equipa Senior Masculina do CAD de Coruche

Equipa Jovem do CAD de Coruche

Futebol de Santarém não conseguiu organizar um campeonato.

•

Este ano, as inscrições são até
meados deste mês e esperamos

participar no campeonato caso
a Associação resolva o processo, caso contrário realizamos
apenas os treinos no pavilhão.
JC – Estão reunidas as
condições para o clube apostar na subida divisão em
seniores masculinos?
VG – Sim, penso que temos
um plantel bastante forte quer a
nível individual quer colectivo.
Temos jogadores a nível técnico acima da média e penso que
o técnico António Alves vai
trabalhar a equipa para dar
excelentes resultados.
Espero que esta temporada,
o CAD apresente futsal de bom
nível como é habitual e que as
arbitragens não penalizem a
equipa, apesar de não gostar de
falar de arbitragens. Quero adiantar, que esta temporada, a
Associação exige que os clubes
assegurem o policiamento nos
jogos e vamos ter custos acrescidos. Por exigência dos árbitros, esta situação acontece por
causa de problemas em alguns
pavilhões na época passada.
Espero que este ano os árbitros
não façam como em alguns jogos da época transacta, e evitem a falta de comparência aos
jogos.
JC – António Alves é o
técnico da equipa de seniores

Cabeleireiros

Terreno com 19.250 m 2
FOROS de VALE VERDE – CORUCHE

Informações • Tel. 212 260 080

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escrtório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, n.º 9 – 2100-144 CORUCHE

diversas iniciativas, mas este
ano com o pagamento adicional aos árbitros vai ser mais
complicado. Com esta condicionante, temos agora de procurar mais apoios e mais alternativas.
Estamos a procurar novos
patrocinadores e o apoio incondicional da Câmara de Coruche, além da empresa Leal &
Catita. De resto, estamos já a
trabalhar para arranjar apoios,
para uma eventual subida de
divisão. O nosso maior problema, para já, é a falta de uma
sede social para desenvolvermos o nosso trabalho.
____
João Carlos Louro

RESULTADOS FINAIS DAS SELECÇÕES PORTUGUESAS

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

VENDE-SE

masculinos, é a aposta num
homem da terra?
VG – Sim, António Alves é
um homem da terra e um técnico em quem acreditamos. Será
treinador do CAD até ele se
cansar, porque gosta do futsal e
do clube. Penso que, ao longo
dos anos o António Alves tem
vindo a subir de qualidade como técnico. Em relação ao público, penso que temos de fazer
uma aposta bastante forte na
divulgação dos jogos e da modalidade para as pessoas comparecerem no Pavilhão.
JC – Os apoios para o
Clube são suficientes?
VG – Temos trabalhado
muito em prol do CAD com

Pesca Desportiva

Ana Oliveira
Rua da baixa – 2100-651 Biscaínho
Tlms. 968 710 308 e 933 211 188

Equipa Senior Feminina do CAD de Coruche

Portugal recebeu de 9 a 18 de
Setembro a II edição dos Mundiais de Pesca Desportiva, organizado pelas Federações Portuguesas
de Pesca Desportiva, de Pesca
Desportiva de Alto-Mar e de Actividades Subaquáticas, que contou
com a presença de cerca de 2000
atletas dos cinco Continentes,
representando 54 países, decorrendo de Norte a Sul do País.
Os Mundiais incluíram um
vasto conjunto de provas internacionais e no seu âmbito foram
disputados 20 Campeonatos Mundiais, em cinco modalidades gerais, Água Doce, de Mar, de
Mouche, de Alto-Mar e de Actividades Subaquáticas.
Face aos resultados apresentados, Portugal conquistou o 1.º
lugar nos II Mundiais de Pesca
Desportiva – Portugal 2006, sendo
o País que obteve o maior número
de medalhas de ouro e prata.
Portugal saiu assim honrado e
dignificado com a realização
deste Evento tanto no capítulo de
organização como desportivo,
demonstrando que também na
Pesca Desportiva se concluiu
com distinção uma Organização
Mundial de grande expressão e
importância.

CAMPEONATO DO MUNDO DE ESPERANÇAS
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
2º Lugar - João Rocha - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO DE SENHORAS - RIO
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
1º Lugar - Fátima Ferreira - Campeã do Mundo Individual - Medalha de Ouro
2º Lugar - Virgínia Ferreira - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO DE CARPAS
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
2º Lugar - Dupla Sílvio Penedo e Filipe Cardona - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO DE ACHIGÃS
2º Lugar - Portugal (por equipas) - Medalha de Prata
3º Lugar - Dupla Angelino Gualdino e António Casimiro - Medalha de Bronze
CAMPEONATO DO MUNDO DE DEFICIENTES
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
1º Lugar - Orlando Bastos - Campeão do Mundo Individual - Medalha de Ouro
2º Lugar - António Alçada - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO DE PLUMA - JUNIORES
2º Lugar - Portugal (por equipas) - Medalha de Prata
2º Lugar - Jorge Reis - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO SENHORAS - MAR
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
1º Lugar - Cláudia Lume - Campeã do Mundo Individual - Medalha de Ouro
3º Lugar - Orisa Ornelas - Medalha de Bronze
CAMPEONATO DO MUNDO U21 - MAR
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo por equipas - Medalha de Ouro
1º Lugar - Diogo Coelho Campeão do Mundo Individual - Medalha de Ouro
CAMPEONATO DO MUNDO U16 - MAR
2º Lugar - Portugal (por equipas) - Medalha de Prata
2º Lugar - Diogo Sousa - Medalha de Prata
3º Lugar - André Sousa - Medalha de Bronze
CAMPEONATO DO MUNDO DE BARCO ANCORADO - SENIORES
2º Lugar - Portugal (por equipas) - Medalha de Prata
1º Lugar - Rui Gomes Campeão do Mundo Individual - Medalha de Ouro
CAMPEONATO DO MUNDO DE BIG GAME
2º Lugar - Portugal - Medalha de Prata
CAMPEONATO DO MUNDO DE PESCA SUBMARINA
1º Lugar - Portugal Campeão do Mundo - Medalha de Ouro
2º Lugar - António Silva - Medalha de Prata
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43 Instituições do Distrito recebem apoios do Estado
Couço foi contemplado

Luís Alberto Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia do Couço,
assinando o protocolo

Foram assinados no dia 8
de Setembro, no Governo Civil
de Santarém, os protocolos relativos aos apoios de Modernização Administrativa e ao SubPrograma 2 – Programa de
Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva de 2005 para
o distrito de Santarém.
Na presença do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Local, foram contempladas 38 juntas de freguesia e
cinco instituições sociais e religiosas.
O Governador Civil, Paulo
Fonseca, assinalou a cerimónia
como um incentivo ao reforço
das relações com as populações e ao desenvolvimento de
projectos que contribuam para
o crescimento social dos cidadãos. Esta ideia foi reiterada
pelo Secretário de Estado, para
quem a atribuição dos apoios
se destacou pelo seu método de
selecção. A escolha deixou ser
efectuada de forma pontual e
passou a ser “uma vez para
todo o ano”, na qual também
participaram a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)
e o Governo Civil de Santarém.
O distrito de Santarém foi o
segundo a nível nacional com

FEIRA DE STOCKS DE CORUCHE
– os melhores preços e

muita animação
encheram a Feira

A vila de Coruche recebeu,
no passado fim-de-semana, a
visita de milhares de pessoas,
atraídas pelos preços baixos da
II Feira dos Stocks. Por este
certame, que teve lugar no
Parque do Sorraia, junto à
Praça de Touros, terão passado
mais de 15 mil pessoas.
As actuações de José Malhoa e Liliana, nas noites de
Sexta-feira e Sábado, foram os
momentos de maior enchente e
euforia, resultando num volume de negócios interessante
para a generalidade dos expositores.
Perante este balanço extremamente positivo, a organização pensa já na III edição da
Feira de Stocks. Fazer “mais e

melhor”, garantiu Salomé Rafael, Vice-Presidente da Nersant,
na sessão inaugural, é o objectivo da organização, composta
não só pela Associação Empresarial da Região de Santarém, mas também pelo Município e Associação dos Comerciantes de Coruche.
O objectivo que, este ano
foi atingido, com um aumento
na ordem dos 21% ao nível dos
expositores, bem como dos espaços de exposição e venda
(dos 65 para 144).
O empenho da organização
traduziu-se também numa melhoria do espaço da feira, que
este ano se realizou totalmente
ao ar livre, tornando o certame
mais agradável e convidativo.
Também de salientar a forte
adesão dos comerciantes de
Coruche, superior à registada
no ano anterior, para quem a
Feira dos Stocks significa uma
nova oportunidade de negócio,

bem como de promoção das
suas actividades.
“A Feira dos Stocks, na minha opinião, tem principalmente uma função de promoção e
divulgação. Somos nós, comerciantes, que vimos junto de um
público mais vasto mostrar
aquilo que temos nos nossos
estabelecimentos”, afirma Manuel Simão, da empresa Móveis
Sorraia.
“É uma iniciativa de louvar, sem dúvida. Permite fazer
o escoamento de produtos que
tenho em stock e divulga a casa. No ano passado, participei
e correu muito bem. Vendi acima das minhas expectativas.
Este ano, poucos minutos após
a inauguração da feira, já eu
estava a vender. Estou muito
satisfeita”, assegura Maria do
Rosário, da Perfumaria Jasmim.
____
Ana Leão - Nersant

maior número de freguesias
contempladas – 38 em 367 –,
num total de mais de dez milhões de euros de investimento,
onde Governo comparticipa
com 50 por cento. As autarquias,
segundo Eduardo Cabrita, “já
não são as velhas entidades de
índole administrativa, mas sim a
primeira face de relação de proximidade com as populações.
Têm de se organizar para constituir mini-lojas do cidadão”.
Daí a importância do reforço da descentralização, contemplada no Programa de Reforma da Administração Central do Estado (PRACE), onde
as freguesias já registam uma
elevada participação. O Secretário de Estado realçou o papel
das juntas aquando da entrega
das declarações do IRS pela
internet, tendo 48,5 por cento
dos portugueses optado por
esta via. As freguesias receberão metade do valor do Imposto Municipal de Imóveis (IMI)
respeitantes aos prédios rústicos, anunciou o governante, falando do apoio em matéria de
detecção dos fogos florestais.
Quanto aos Sub-Programa
2, “é fundamental apoiar o
sentimento de identidade e de

Pastelaria

pertença e o enraizamento de
vivência local”, defendeu Eduardo Cabrita. Embora cada projecto não possa ultrapassar o
tecto dos 100 mil euros, é necessário reforçar a qualidade da
democracia local, afirmou, considerando a atribuição dos cinco
apoios como uma demonstração
da capacidade da sociedade
civil.
Em relação à Modernização
Administrativa, foram catorze
os concelhos cujas freguesias
beneficiarão do apoio do Governo (Abrantes, Alcanena,
Alpiarça, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere,
Ourém, Rio Maior, Santarém,
Tomar e Torres Novas). O
Vitória Futebol Clube Mindense, a Junta de Freguesia de
Atouguia (Ourém), o Seminário Diocesano de Santarém, a
Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Carregueiros (Tomar) e a Sociedade Recreativa
Musical da Pedreira (Tomar)
foram as instituições sociais e
religiosas contempladas com
uma comparticipação de 70
por cento.
GI-GCS

Aberto todos os dias

Grão de Café
Dias & Guarda, Lda.
Rua de Santarém, 106 • Coruche

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões de
Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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Teorias do Poder Marítimo. Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte I)

A questão do Mar na Geoestratégia de Portugal
O objecto deste artigo é a descrição, de forma resumida, da relação entre Portugal,
enquanto centro de decisão, e o Mar.
Introdução
Os objectivos são os de tratar o Mar como factor de poder
dos Estados no Sistema Internacional. Em segundo lugar,
proporcionar uma pequena panorâmica sobre a forma como
Portugal tem aproveitado, ou
não, esse factor geográfico e

Estratégia de um Estado
tem a ver com a concepção, organização, desenvolvimento e
aplicação de Poder para fazer
face e ultrapassar os obstáculos
que se apresentem, em cada momento, e que dificultem a realização dos objectivos do mesmo.
Qualquer Estado deve pos-

mente sobre a superfície do planeta de forma mais ou menos
organizada. Esses objectivos são
ou não coincidentes entre si e
entre os diversos Estados.
E um qualquer Estado tem
que estudar atentamente os
seus iguais, que no seu conjunto formam o Sistema Interna-

ria, com território, com sentimento de pertença a uma nacionalidade e passado comuns),
independentemente do detonador – Élites, Povo, Acontecimentos – ou de parte dela, que
surge a construção de uma vontade de autogoverno e de independência, face a outras Nações,

que as tendências de autonomização das Nações são crescentes, (i.e. Espanha – Galegos, Catalães, Bascos, Indonésia, ex-Federação Jugoslava, Iraque e
Turquia – Curdos, Índia, Arménia) não obstante a vontade de
várias elites, actuais, em verem
construídos no planeta um Governo Mundial ou Governos
Regionais por de cima das Nações constituídas em Estados.
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor e Mestre em Estudos Europeus
_____
BIBLIOGRAFIA
consultada e/ou utilizada neste trabalho:

geopolítico, para se afirmar no
concerto das nações e blocos
políticos. Por último, dar uma
contribuição prospectiva sobre
quais os caminhos que Portugal
deve percorrer para aproveitar
e potenciar o facto de possuir
grandes fronteiras marítimas.
Para melhor compreensão,
convém lembrar as principais
teorias de alguns reputados autores, sobre Geopolítica, sobre
o Mar e a sua influência na projecção de poder dos Estados.
Em segundo lugar, descrever
algumas das posições e os resultados obtidos por Portugal
perante esse factor; guardando
para o final do texto uma tentativa de, prospectivamente, apontar caminhos para Portugal, de
forma a que o país aproveite
esta especificidade geográfica
para uma necessária afirmação
no sistema político internacional ou que, pelo menos, evite a
sua possível irrelevância no
mesmo.
Plano Estratégico Nacional
– uma necessidade

suir, portanto, um instrumento
que, por de cima dos diferentes
ângulos de visão política partidária e sectorial, estabeleça os
objectivos permanentes da nação, que representa e a estratégia a seguir para os alcançar.
Um Plano Estratégico Nacional.
Os formuladores desse Plano Estratégico Nacional (e já
agora lembro que Portugal, o
meu país, não tem um Plano
Estratégico Nacional há mais
de trinta anos) devem tomar em
consideração, a situação geográfica do/s território/s, os recursos
disponíveis (morais, humanos,
materiais e naturais), a vontade
política nacional, a organização
existente e potencial, por outras
palavras, identificar e organizar
os meios de que o Estado dispõe
para atingir os objectivos da Nação.
Um Estado (território, povo
e poder político que o representa) vive enquadrado, geograficamente, por outros Estados
que também têm os seus próprios objectivos e ambições e
que estão dispostos territorial-

cional de Estados Soberanos,
de forma a, em última análise,
poderem sobreviver de forma
autónoma no mesmo. Isto é,
manterem a sua capacidade de
autogovernação de maneira a
poderem atingir os seus objectivos, que devem coincidir com
os da Nação que representam.
Os conceitos de Geografia
política, Geopolítica e Geoestratégia ajudam-nos, enquanto Nação organizada e representada
por um Estado, a perceber o mundo passado, o mundo presente e
as possibilidades futuras de sobrevivência e os objectivos a traçar com os recursos disponíveis
em cada momento.
Mas vejamos então o enquadramento teórico sobre a Geopolítica e a questão do Mar e sua
relevância para uma Nação-Estado, que é o objecto deste trabalho. A cronologia da Nação-Estado quer dizer isso mesmo.
Por processo lógico, a Nação
precede o Estado. É por vontade de uma Nação, (isto é um
povo com interesses comuns,
com língua própria, com histó-

dando origem a um Estado Independente e Soberano. Esse
Estado pode agrupar, ou não, o
todo da Nação.
Acresce ainda que existem
Nações sem Estado. Mas nem
sempre é assim. Há também o
caso de Estados que agrupam
várias Nações, (embora estes
casos os considere como excepções e penso que no longo prazo, por indícios recolhidos de
acontecimentos dos Séculos
XVIII, XIX e XX, têm poucas
possibilidades de sobrevivência, i.e., URSS, Federação Jugoslava, Espanha e mesmo China). Cedo ou tarde, pelo menos
com referência ao nosso tempo
de vida, as Nações tendem a lutar pela sua autonomia, pela sua
capacidade de autogoverno, pela
sua independência, pela sua soberania.
Nesta matéria estou em
frontal desacordo com vários
Ilustres Académicos e Politólogos que defendem que os Estados Nacionais estão a caminho
da extinção. Ao contrário, e pela
análise de vários casos, penso

Almeida, Políbio Valente de – Do Poder
do Pequeno Estado. ed. Instituto de
Relações Internacionais. Lisboa,1990.
Carvalho, Joaquim de – apontamentos
da cadeira de Sistema Internacional.
Universidade Lusíada. Lisboa, 2000.
Carvalho, Virgílio de – Estratégia Global. ed. Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas. Lisboa, 1986.
Chaves, Miguel de Mattos – Portugal e
a Construção Europeia. ed. Sete
Caminhos. Lisboa, 2005.
Couto, Abel Cabral – policopiado –
apontamentos, CDN2003. Instituto da
Defesa Nacional. Lisboa, 2003.
Howarth, David – The Dreadnoughts.
Amsterdam, 1979.
Kennedy, Paul – The Rise and Fall of
British Naval Mastery. Penguin Books.
London, 1976.
Lopes, Ernâni Rodrigues – Policopiado
– apontamentos da cadeira de geopolítica. Univ. Católica. Lisboa, 2002.
Lopes, Ernâni Rodrigues – policopiado
da cadeira, do mestrado em estudos
europeus, de Geopolítica da Europa.
Univ. Católica. Lisboa, 2002.
Mahan, Alfred Thayer – The Influence
of Sea Power upon History – Little
Brown & Co. – 12ª Edição
Martins, François – Apontamentos de
Geopolítica e Geoestratégia, Bloco VI,
Lisboa, Universidade Lusíada, 1999
Modelsky, George – Long Cicles in
World Politics. ed. Macmillan Press,
1987.
Moreira, Adriano – Ciência Política –
ed. Almedina – Coimbra 1995
Moreira, Adriano – Teoria das Relações
Internacionais. ed. Almedina. Coimbra,
1996.
Neto, João Pereira – Geopolítica Tropical. ed. Associação Académica. Lisboa, 1965.
Pirenne, Jaques – Les Grands Courants
de l’Histoire Universelle. ed. de la
Baconniére, 1948.
SaeR – Estratégia Económica e Empresarial de Portugal em África, Vol. VI.
Lisboa, Saer/Fernave, Junho de 2001.
Seara, Fernando e outros – Direito Internacional Público. Un. Lusíada. Lisboa,
1995.
Unidas, Nações – Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
Genebra, 1960.
Vallera, João – Notas de Reflexão sobre
o futuro da União Europeia, policopiado, Lisboa 2002.

28

O Jornal de Coruche

NOTÍCIAS DO DISTRITO

•

Ano 1 - Número 6

• Setembro

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Jovens empreendedores
vão a concurso
– Projecto Iniciativ@ selecciona ideias

de negócio com origem nas escolas da região

Está em marcha o projecto Iniciativ@, uma experiência piloto na região de Santarém, que irá pôr à prova a
capacidade empreendedora
dos jovens alunos das escolas
profissionais e ensino politécnico do distrito.
Assente num formato de
concurso, o Iniciativ@ irá seleccionar três projectos – a
Melhor Ideia Empresarial, o
Prémio Ideia mais Inovadora e
o Prémio Melhor Trabalho de
Equipa – para receberem apoio,
quer a nível financeiro, sob a
forma de capital social para a
constituição da empresa, quer
ao nível da instalação da futura
empresa, atribuição de equipamento informático e software e
apoio técnico qualificado durante as fases de elaboração do
projecto e da implantação e
consolidação da empresa.
Até ao momento, o IDERSANT – Instituto para o Desen-

volvimento Empresarial da Região de Santarém recebeu a inscrição de 27 equipas. A Escola
Superior de Tecnologia de Abrantes destaca-se pelo maior número de candidaturas (sete projectos), logo seguida da Escola Superior de Tecnologia de Tomar
(quatro projectos).
A Escola Profissional de
Coruche, Escola Profissional
de Ourém, Escola Profissional
Vale do Tejo e a Escola Profissional de Salvaterra de Magos
vão a concurso, cada uma, com
três projectos de empresas. O
Iniciativ@ conta ainda com a
participação da Escola Superior de Gestão de Tomar e
Escola Profissional de Torres
Novas, com duas equipas cada.
São estas 27 ideias de negócio que, até Novembro, serão
alvo de análise e avaliação de
um júri composto pelo IDERSANT – Instituto para o Desenvolvimento Empresarial da
Região de Santarém, Nersant –

Associação Empresarial da Região de Santarém e um conjunto de entidades que apoiam esta
iniciativa, entre elas o IAPMEI,
o IEFP, a CULT, o Governo Civil do distrito de Santarém, a
Tagusvalley e a Risa – Informática, Lda.
O Iniciativ@ baseia-se na
metodologia do “Concours de
Talents”, desenvolvido em França a nível nacional e que, agora, o IDERSANT – Instituto de
Desenvolvimento Empresarial
está a implementar no distrito
de Santarém, num trabalho de
parceria com o Accès Conseil
04, que participa na gestão daquele concurso na região dos
Alpes de Haute Provence. Trata-se de mais um projecto financiado pelo “EDDT – Reforçar o
Desenvolvimento Económico”
que a Nersant está a dinamizar
de forma activa e empenhada
na região.
____
Ana Leão – Nersant

IDEIAS A CONCURSO
ESCOLA

NOME DA EQUIPA

IDEIA

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes

Naspex

Equipamentos e serviços no sector das energias renováveis

Estainiciativa

Agência de Certificação de empresas da região de Santarém

Novas Fronteiras

Produto editorial destinado a jovens desempregados e recém-licenciados à procura do primeiro emprego

Pasnex

Prestação de serviços de fiscalização e pré-fiscalização

@brawirelless

Plataforma de cooperação entre diversos agentes do Médio Tejo
– comunidade wirelless

SiMoDaII

Sistemas de monitorização, detecção e actuação para incidentes
industriais

Atitudes

Espaço alternativo de artes e cultura (café concerto)

Eqi

Substituição de fibras virgens por fibras recicladas na prod. de papel

Regoil

Processo de recuperação e regeneração de óleos lubrificantes usados

Barbatana

Edição e serviços na área das Artes da Imagem

Terra Scallabis

Estudo, salvaguarda e divulgação patrimonial

Face

Criação de um bar

Why not

Fast food de comida tradicional portuguesa

Funeral

Serviços funerários para animais

Domo Constrói

Habitação comandada à distância

Surf Trip

Guia do Surf de Portugal Continental

Scalsolar

Equipamentos e serviços no sector das energias renováveis

Germicida

Construção de uma máquina para esterilização de talheres

Jogos didácticos

Desenvolvimento de jogos didácticos para ensino básico

Hotelaria

Guião para um programa televisão de 52 semanas sobre a confecção
de pratos e logística inerente aos serviços de hotelaria

Monte das Corujas

Campo de Férias e Centro de Apoio Pedagógico

EAAPI

Actividades de Animação para Idosos

Mc Maq

Oficina Móvel – Manutenção eConstrução de Máquinas

Homo Aeternus
-Extensão da Vida

Projecto para recurso à criogenia em aplicação humana

Seduch

Serviços educativos em espaços históricos

Inforweb

Criação de empresa de construção de sites

FHR

Tratamento documental e arquivos

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Escola Profissionalde Ourém

Escola ProfissionalVale do Tejo

Escola Profissionalde Salvaterra de Magos

Escola Profissionalde Coruche

Escola Superiorde Gestão de Tomar

Escola Profissionalde Torres Novas

de 2006

INOVEmpresa apoia
PME's na integração
de jovens quadros
– o estágio é financiado em 75%
No passado dia 20 de Setembro, teve início mais uma
acção de formação de especialização, no âmbito do projecto INOVEmpresa, dinamizado pela Nersant, no distrito de Santarém.
Envolvendo 12 jovens recém-licenciados, a acção, na
área da Higiene e Segurança
no Trabalho, terá a duração de
cerca de três meses, período
após o qual os jovens formandos poderão ingressar num
estágio em contexto real de trabalho, durante nove meses.
Todas as empresas de acolhimento estão localizadas na região de Santarém, pelo que,
integrando-se no projecto
INOVEmpresa, apenas terão
que comparticipar 25% da bolsa de estágio.
“Quer a sua empresa mais
competitiva? Integre Jovens
Quadros!” é o apelo lançado
pela Nersant às PME's do distrito, para que vejam no
INOVEmpresa um instrumento de grande importância para
desenvolverem processos de

inovação e desenvolvimento
empresarial e uma forma de ganhar e reforçar posições sobretudo na produção de bens e
serviços transaccionáveis.
São igualmente destinatários deste programa jovens à
procura do primeiro emprego
ou desempregados, com idade
até 35 anos (ou deficientes de
qualquer idade) com qualificação de nível superior nas áreas
de formação que vêm definidas
na Portaria nº586-A/ 2005 de 8
de Julho, sendo que se destacam as engenharias, a gestão
comercial, o marketing, arquitectura e design de interiores,
entre outras.
Ainda durante o mês de
Setembro, a Nersant dará início
a mais uma acção de formação
na área da Gestão Comercial.
Até final de 2006, a Associação Empresarial tem em
vista avançar com mais quatro
acções de formação de especialização, que, para além das
referidas áreas de formação,
deverão ainda abarcar a Gestão
Ambiental e a Gestão de Recursos Humanos.

Todo o dia… todos os dias consigo

www.radiosorraia.com

FAA
ÇS
AS
A ISN
UA
AT
ASUSR
INA
ATU
NULAL
ARNAUAA
Assine
receba,comodamente
todos os meses,
receba, todos
os emeses,
em sua casa
comodamenteoem
seusua casa o seu

Nacional 20 € • Resto do Mundo 30 €
Nacional 20 € • resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58 • 96 600 12 93
Tlms.
91 300 86 58 • 96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com
www.ojornaldecoruche.com
geral@ojornaldecoruche.com
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ABRANTES

– Governador Civil visita Aquapolis
O Governador Civil do
Distrito de Santarém, Paulo
Fonseca, visitou o Aquapolis –
Parque Urbano Ribeirinho de
Abrantes, no passado dia 13
de Setembro, para assinalar a
sua apresentação oficial. Estiveram presentes diversas autoridades civis e militares.
___
O objectivo consistiu em
conhecer o projecto do Aquapolis, que inclui a construção de
um açude insuflável, um programa classificado por Paulo Fonseca de importante para o desenvolvimento da região. “Conhecer as obras, as suas ambições e
os seus problemas” é a intenção
do Governador Civil, pois pretende “ajudar onde possa ser
útil”. Convidou diversas entidades do distrito e visitou as obras
nas duas margens do rio Tejo,
em Abrantes. Para Paulo Fonseca, o Tejo é um “ex-libris que
tem sido muito mal tratado” e
este projecto representa um
“casamento entre o rio e as pessoas, que pode e deve ser enquadrado no próximo Quadro de
Referência Estratégico Nacional”.

O Aquapolis, inserido no
Programa Valtejo, assume a sua
importância pelo impacto regional e pela inovação da construção de um açude insuflável,
defendeu, sem esquecer as consequências positivas para o turismo e para a qualificação de vida
das pessoas.
Acompanhado também pelo
Embaixador da Indonésia em
Portugal, Francisco Lopes da
Cruz, o Governador Civil explicou que se encontra fortemente
empenhado na internacionalização do distrito de Santarém. A
instalação da Câmara de Comércio Luso-Indonésia em Santarém está encaminhada e espera-se que o Presidente da República daquele país aceite o convite
lançado por Cavaco Silva para
visitar Portugal em 2007 e assistir ao lançamento da primeira
pedra. Depois da Roménia, estão já em fase de negociação
geminações com Cabo Verde e
Brasil, pelo seu potencial económico e afectivo, referiu.
Quanto ao açude, que ocupa
uma extensão de 200 metros,
uma das comportas insufláveis
já está instalada, não causando

O Presidente da Câmara de Abrantes Nelson Carvalho, Francisco Lopes da Cruz e Paulo Fonseca

qualquer obstáculo ao normal
curso do rio, como explicou
Nelson Carvalho, o Presidente
da Câmara Municipal de Abrantes. Nelson Carvalho revelou
que “o mais importante da obra
é o plano de água a construir,

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

Vendas de Automóveis
Novos e Usados

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

numa lógica de parque urbano,
com o objectivo de centrar a
actividade turística e obter animação de referência, também
através dos vários espaços de
lazer: zonas pedonais, parque de
merendas, bares, esplanadas”.

Com um total de 17 milhões
de euros de investimento, prevê-se que o projecto esteja terminado até ao final do ano, para
ser inaugurado em Março de
2007.

CULTURA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

“O que pensam do país os
empresários (que não vão ao Beato)”
“O que pensam do país
os empresários (que não vão
ao Beato)” é o título do livro
que a Nersant – Associação
Empresarial da Região de
Santarém, apresentou no
passado dia 25 de Setembro,
pelas 18 horas, na Casa do
Brasil, em Santarém.
O livro resulta da transcrição e tratamento de um
conjunto de intervenções
proferidas em 21 reuniões,
em que participaram 409
empresários, decorridas entre
30 Junho de 2005 e 11 de
Maio de 2006, em todos os
concelhos do distrito de
Santarém. Intervenções essas
que retratam os problemas do
país e as próprias dificuldades dos empresários, de
forma concludente e corajosa.
Um documento que descreve as características de uma conjuntura económica e o que um estrato
social da população portuguesa pensa
acerca da classe política, do Estado, do

associativismo empresarial, da legislação laboral, dos impostos, da justiça,
dos bancos, entre outras.
Ana Leão – Nersant
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FERSANT’06
Dias Temáticos

O certame, conta já
com 16 edições realizadas, tem por objectivo
promover o tecido empresarial e a capacidade económica da região, assumindo-se como o principal ponto de encontro das
empresas do distrito de
Santarém, criando um espaço de lançamento, promoção e divulgação de
produtos e serviços das
empresas da região.
À semelhança dos últimos dois anos, a FERSANT realiza-se em simultâneo com a tradicional Feira dos Frutos Secos. Duas, feiras que no
passado se realizavam em

datas muito próximas e
que agora se juntam no
sentido de optimizar recursos e concentrar visitantes.
Prova de que a FERSANT continua a ser
reconhecida como um
certame de prestígio é a
entrada de 23 novas empresas, na sua maioria do
concelho de Santarém,
bem como o número de
total de expositores que,
este ano, se deverá manter
nas cerca de 100 empresas participantes.
Este ano, a organização da FERSANT introduziu uma inovação ao
nível da programação,
com a dinamização de
Dias Temáticos durante
todo o certame.
Os temas escolhidos
apontam para o que deverão ser as preocupações
de futuro das empresas.
Assim, cada dia do certame corresponderá a um
tema diferente, que ser-

30 de Setembro:
1 de Outubro:
2 de Outubro:
3 de Outubro:
4 de Outubro:
5 de Outubro:
6 de Outubro:
7 de Outubro:
8 de Outubro:

de 2006

TORRES NOVAS

FERSANT’06 com Dias Temáticos
Decorre em Torres
Novas, de 29 de Setembro a 8 de Outubro, no
Pavilhão da Nersant,
mais uma edição da
FERSANT – Feira Empresarial da Região de
Santarém.

• Setembro

virá de mote a seminários,
workshops e outras actividades no recinto da feira
(ver caixa abaixo).
O programa de animação, da responsabilidade
da Feira dos Frutos Secos,
apresenta-se, este ano, ainda mais diversificado,
sendo de destacar o concerto de Ana Malhoa, no
dia 30 de Setembro, a
actuação dos Gaiteiros da
Lamarosa, no Domingo,
dia 1, à tarde, um espectáculo de danças de salão,
no sábado dia 7, à noite,
entre outros grupos populares.
Com um único bilhete,
pela módica quantia de
um euro, é, assim, possível visitar os dois certames,
bem como ter acesso a
uma área de tasquinhas de
gastronomia
regional,
sendo de realçar que nos
dias 2 e 3 de Outubro (2.ª
e 3.ª feira) as entradas
serão gratuitas.

Dia da Marca
Dia da Inovação e Competitividade
Dia do Direito nas Empresas
Dia da Qualificação dos Recursos Humanos
Dia das Novas Tecnologias
Dia da Cooperação Empresarial
Dia do Ensino Profissional e do Empreendedorismo
Dia da Higiene e Segurança no Trabalho
Dia do Idoso

FERSANT’06
Feira Empresarial da Região de Santarém

recebe visita de 2500 idosos
no dia 8 de Outubro
No âmbito das comemorações do Fim-de-Semana do Idoso no concelho de Torres Novas,
mais de 2500 idosos vão
poder visitar gratuita-

mente a XVII edição da
FERSANT – Feira
Empresarial da Região
de Santarém, na tarde do
Domingo dia 8 de Outubro. Uma presença que

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

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

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

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

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

Flores Naturais
e Artificiais

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

Narsant esclarece Empresários
sobre o Código de Insolvência
e Recuperação de Empresas
– A sessão sobre as novas perspectivas sobre a
insolvência decorre durante a XVII edição da
Fersant, em Torres Novas.
Direito Comercial, Fusões e Aquisições da
Sociedade Advogados
Morais Leitão, Galvão
Teles, Soares da Silva &
Associados, com especialização em Direito da
Sociedade de Informação, Direitos de Autor e
Comércio Electrónico.
A sessão, com início
previsto para as 14h30,
decorre no Auditório da
Nersant, em Torres Novas, constando do programa a abordagem aos
seguintes temas: crité-

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

No próximo dia 2 de Outubro

No próximo dia 2 de
Outubro, a Nersant promove uma sessão de esclarecimento sobre o CIRE
– Código de Insolvência
e Recuperação de Empresas, a ter lugar durante a XVII edição da
Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém.
O Seminário sobre as
novas perspectivas sobre a Insolvência será
dirigido pela Dr.ª Helena
Soares de Moura, do
Grupo Profissional de

já vem sendo habitual e
que anima a feira com a
sua reconhecida boa disposição e vontade de conhecer.

rios da insolvência e
abertura do processo;
papel do administrador
de insolvência e direitos
dos credores; efeitos da
insolvência; recuperação
vs liquidação; controle
da empresa insolvente;
verificação e graduação
de créditos e garantias
na insolvência.
Para obter mais informações sobre esta
sessão poderá contactar
a Nersant – Telefone
249 839 500 ou e-mail:
dam@nersant.pt

• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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
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TEMOS
Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE
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CDU diz que Câmara
está à margem da lei

de Angélica Coelho Neves Gomes

Tel. 243 619 506
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ALMEIRIM

Mini-Mercado

OS MELHORES PRODUTOS
AOS MELHORES PREÇOS

•

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

E-mail: grafica.moderna@clix.pt

No passado dia 4 de Setembro, a vereadora ecologista da
CDU, M.ª Manuela Cunha,
acusou a edilidade de Almeirim de agir à margem da lei,
por não cumprir a obrigação
prevista na lei n.º 26/94 de 19
de Agosto, que obriga à publicação em jornal local ou boletim municipal, das transferências correntes e de capital efec-

tuadas pela autarquia, a favor
de pessoas singulares ou colectivas exteriores ao sector público administrativo, a título de subsídio, subvenção, bonificação,
ajuda, incentivo ou donativo.
Segundo a autarca, esta lei
visa garantir a transparência e
o direito à informação que os
cidadãos têm relativamente às
deliberações municipais. Afir-

ma que nunca foi cumprida no
mandato anterior, nem neste
onde o Partido Socialista tem
maioria absoluta.
Manuela Cunha, exigiu que
se cumprisse a lei e pediu explicações em reunião de Câmara,
sendo que para a CDU, esta é
mais uma das irregularidades
que caracterizam a gestão
municipal do PS em Almeirim.

TOMAR

Mulher com mais idade
da Europa é de Tomar

Telef.: 243 617 632 • Fax 243 617 567 • Tlm. 919 671 066
Largo de Valadares, 5 – Apartado 17 • 2104-909 CORUCHE

– Maria de Jesus fez 113 anos
Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche

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

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

Tel. 243 675 683 – Tlm. 964 092 957
Mercado Municipal, Lj. 18 – 2100 Coruche

A mulher com mais idade da
Europa, vive em Tomar, chamase Maria de Jesus e nasceu em
1893, a 10 de Setembro. Isso
mesmo, 1893!
A filha, de 81 anos, organizou uma festa de anos condigna
para a sua mãe, que é a oitava
mulher mais velha do mundo, na

companhia das suas outras
duas filhas, dos seus 16 netos,
16 bisnetos e 2 trinetos, na sua
casa na aldeia de Corujo, no
concelho de Tomar.
Duas das suas filhas já faleceram e Maria de Jesus só esteve
hospitalizada uma vez para uma
operação às cataratas há dois anos.

São conhecidas pelo menos
73 pessoas com mais de 110
anos, sendo destas 65 mulheres.
A mulher mais velha do mundo
conhecida, é a americana
Elizabeth Bolden, com a bonita
idade de 116 anos, nascida em
1890, de acordo com o Grupo de
Pesquisa em Gerontologia.

TORRES NOVAS

Assentis vence Troféu Governo Civil
que premeia a disciplina no futebol
O Governador Civil do
Distrito de Santarém, Dr. Paulo
Fonseca, presidiu à cerimónia
de entrega do Troféu Governo
Civil, no passado Domingo,
dia 17 de Setembro, pelas 17h45,
no Centro Recreativo e Cultural de Santo António de Assentis, em Torres Novas, à sua equipa que menos pontos de penalização sofreu (118) na época
passada.
O Troféu Governo Civil
consiste numa parceria com a
Associação de Futebol de Santarém (AFS) e teve como objectivo premiar o desportivismo e
o fair-play nos Campeonatos

Distritais das 1.ª e 2.ª Divisões
do escalão sénior do distrito de
Santarém. Com garantias da
sua continuidade para a época
futebolística 2006/2007, o Troféu Governo Civil envolveu,
na temporada passada, 46 equipas num total de 1250 atletas
inscritos na AFS.
Luís Ferreira, adjunto do
Governador Civil, entregou a
taça ao capitão da equipa do
Assentis, Luís Alves. No intervalo do jogo com o visitante
União da Chamusca, que terminou com a derrota do Assentis por 3 a 0, o jogador recebeu
ainda das mãos de Rui Manho-

so, presidente da AFS, a camisola que a equipa irá envergar
durante está época, com o emblema de vencedora deste troféu.
Na 1.ª Divisão, a equipa
vencedora foi o Centro Recreativo e Cultural de Santo António de Assentis, de Torres Novas, e a mais disciplinada na
2.ª Divisão foi o Centro Desportivo e Recreativo de Cercal,
de Ourém.
Ambas as equipas receberam mil euros em material desportivo, para além de uma faixa designativa desse título a
ostentar durante a próxima
época.

ENTRONCAMENTO
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

Inauguração da Academia Morangos
– Uma ideia de negócio “Apoiar Micro”
No dia 16 de Setembro, foi
inaugurada a Academia Morangos, no Entroncamento. Trata-se de uma ideia de negócio desenvolvida e apoiada no âmbito
do Apoiar Micro, um instrumen-

to de apoio à criação de microempresas na região de Santarém, promovido pela Nersant.
Morangos é um projecto na
área da educação e serviços
para crianças, consubstanciado

numa rede de franchising da
qual faz agora parte a Academia do Entroncamento.
A Academia Morangos do
Entroncamento localiza-se na
Rua Paul Harris, n.º11.
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Trânsito cortado na EN 114
corte de tráfego, prendese com obras de alargamento do Pontão sobre a
Ribeira dos Hectares
Já sabe, se tiver que se
deslocar a Almeirim,
conte com alterações ao

tráfego, que estarão devidamente sinalizadas e
monitorizadas pela brigada de trânsito da GNR.
Pelo menos é o que promete o Ministério das Obras
Públicas.

SAMORA CORREIA

Ministro da Agricultura,
anuncia zona certificada
de produção de arroz
Foi durante o Festival
do Arroz Carolino da
Lezíria Ribatejana, realizado em Samora Correia,
entre 8 e 17 de Setembro,
que o ministro Jaime
Silva, anunciou a criação

da zona de identificação
geográfica das Lezírias
Ribatejanas que certifica
o arroz produzido por
cinco concelhos do Vale
do Tejo (Benavente, Vila
Franca de Xira, Azambu-

ja, Salvaterra de Magos e
Coruche) onde 32 produtores integram a Orivárzea,
onde a Companhia das
Lezírias detém 26 % do
capital.

Coruche, Golegã e Santarém,
aderem à Semana Europeia
da Mobilidade
Os municípios de Coruche, da Golegã e de
Santarém assinaram no
passado dia 6 de Setembro de 2006, na bonita
vila da Golegã, a adesão à
Semana Europeia da
Mobilidade, com todas as
iniciativas que integram
esse evento. A freguesia
de Alverca do Ribatejo,
pertencente ao Concelho
de Franca de Xira, assinou também a título individual.
Este ano, esta iniciativa vai decorrer entre os
dias 16 e 22 de Setembro,
fazendo já 16 anos desde
que foi introduzida em
Portugal, através do “Dia

sem Carros”.
Desde essa data,
foram criadas
cerca de 700
medidas de protecção do ambiente, como circuitos pedonais
e zonas sem circulação automóvel e verdes, que
segundo o Secretário de Estado do Ambiente,
Humberto Rosa,
“são muito positivas e desejáveis”.
Contudo, a redução de
gases poluentes para a
atmosfera, é o grande desa-

executivo camarário.
Dionísio Mendes, justifica a decisão, pelo facto
do terreno para a construção ainda não ter sido
adquirido nem negociado,
devido a Assembleia Mu-

500 mil euros (100 mil
contos) é o valor que a autarquia de Coruche transferiu para a Comunidade
Urbana da Lezíria do Tejo
(CULT), devido a ter
assumido parte das obras
do emissário do Sorraia.
A CULT, que congrega 11 municípios da lezíria do Tejo, candidatouse a assumir as obras do
dique de protecção da
vila e o interceptor de
cintura, pela Câmara de
Coruche, e é por isso que
a autarquia agora avança

com esta verba, para complementar os 30% do custo total da obra, já que os
restantes são financiados
pelo programa Valtejo.
O interceptor de cintura, que vai custar cerca
de 730 mil euros, vai permitir um reembolso de
cerca de 475 mil euros à
autarquia. A CMC, vai
ainda gastar cerca de um
milhão de euros, para a
remodelação e ampliação
do dique de protecção da
vila, num valor total de
2,9 milhões de euros.

No próximo ano de
2007 a autarquia pagará
o resto da verba em falta
à CULT, que desde o ano
de 2005, toma conta da
obra por delegação da
Autarquia liderada por
Dionísio Mendes.
A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, ficou responsável pela
construção da ETAR, sistema elevatório e emissário da vila de Coruche,
que estão em fase intermédia de desenvolvimento.

Açude do Monte da Barca
continua degradado
Após os actos de vandalismo que há cerca de
três anos o Açude do
Monte da Barca sofreu,
com a destruição das suas
valências para veraneantes e campistas, continua
sem solução à vista a sua

recuperação, devido a desentendimentos entre os
proprietários e a Câmara
de Coruche.
Situação parecida ocorreu com o dono do Açude
da Agolada e a CMC, mas
foi resolvida a contendo,

instituindo-se o pagamento para as pessoas que
habitem fora do Concelho
de Coruche, com entradas
controladas, o que permite um maior ordenamento
da zona classificada.

Crédito Agrícola do Biscainho
sofre tentativa de assalto
No passado dia 25 de
Agosto, um grupo de
marginais brasileiros tentou assaltar a dependência
bancária do Biscainho da
Caixa de Crédito Agrícola
de Coruche.

No entanto, as portas
já se encontravam encerradas e não conseguiram
entrar, tendo então disparado tiros de metralhadora sobre a dependência
bancária, antes de se colo-

carem em fuga.
A GNR foi chamada
ao local para tomar conta
da ocorrência, tendo sido
detidos mais tarde pela
polícia judiciária

Câmara de Coruche apoia o
desporto amador
fio que urge alcançar, segundo Ana Paula Vitorino, secretária de Estado
dos Transportes.

Parque de Negócios de
Coruche continua parado
A verba para a criação
do plano de pormenor do
Parque de Negócios a
construir em Coruche, foi
retirada do Plano Plurianual de Investimentos
para 2006, por decisão do

de 2006

CULT recebe verbas da CMC

ALMEIRIM

A EN 114, que liga
Coruche a Almeirim, vai
ser cortada ao Trânsito
entre o Km 85 e 86, em
Almeirim, junto à zona
industrial, entre os dias 18
e 20 de Outubro. Este
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nicipal não ter autorizado
um empréstimo para a sua
aquisição. Contudo, referiu que é seu objectivo
concluir este negócio até
ao fim do ano.

A Câmara Municipal
de Coruche vai atribuir 5
prémios simbólicos e 1
monetário às 12 equipas
que militam nos campeonatos distritais do INA-

TEL, estimulando a prática desportiva amadora, e
que têm cerca de 250 atletas a jogar futebol.
Os prémios a atribuir
são taças e medalhas aos

melhores marcador, guarda redes, equipa e jogador,
bem como um prémio de
500 euros para e equipa
mais bem disciplinada.

Centro Social do Biscainho
– CMC paga projecto
Na reunião de Câmara de 6 de Setembro, foi
decidido o pagamento
por parte da autarquia do
projecto para o futuro Centro Social do Biscainho,
no valor de 6.500 euros.
O Centro Social irá
servir as colectividades

da Freguesia do Biscainho, ficando situado junto à sede da Junta de Freguesia e do Centro de Dia,
tendo sido oferecido pela
Associação Recreativa e
Cultural Biscainhense.
O Presidente, Dionísio Mendes, referiu que a

CMC irá ajudar na construção do novo edifício,
de acordo com o acordado
com as colectividades e a
Junta de Freguesia, tentando reunir apoios junto
do Governo Civil e do
PIDDAC.

O Jornal de Coruche
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CMC mantém a taxa de
Derrama nos 8%
A Derrama é o imposto municipal que incide
sobre os lucros declarados
das empresas.
O executivo camarário, decidiu manter nos 8%

a taxa deste imposto, a
mesma de 2005, visando
a aplicação desta receita
nas obras públicas que se
estão a fazer em Coruche.
As receitas da derrama

dios urbanos, 0,7%, sendo
a taxa de 0,4% para os
prédios urbanos avaliados
pelo código do IMI depois
do ano de 2003.
Os prédios rústicos, irão
pagar uma taxa de 0,8%.

Para Dionísio Mendes,
presidente da CMC, “os
impostos que as pessoas
pagam, são para ser bem
aplicados em obras públicas para o bem comum”.

SIC vê diminuir subsídio
para nova sede
Rodrigo Catarino, vereador comunista da CDU
na Câmara de Coruche,
alerta para o facto da SIC
– Sociedade Instrução
Coruchense, ter visto
reduzida a verba do seu
subsídio para o projecto
de construção da sua no-

va sede em Santo Antonino, de 25 mil para 5
mil euros.
O Presidente da Câmara, justificou o desinvestimento, pelo facto de
a nova Direcção da SIC,
não considerar adequado
o anterior projecto para o

espaço onde se vai construir a sede, optando pela
sua remodelação, pelo
que este ano não se fará
qualquer investimento
até que o projecto seja
aprovado e definitivo.

Fazendas das Figueiras e
Couço, vão ter relvados
sintéticos
A Câmara Municipal
de Coruche, adjudicou a
empreitada de concepção
e execução dos relvados
sintéticos dos campos de
jogos no Couço e nas Fazendas das Figueiras.
Entretanto, a 2.ª fase da
obra do estádio municipal, encontra-se a decorrer em bom ritmo, e está a
ser utilizado pela União
Figueirense e camadas
jovens do Grupo Despor-

tivo “O Coruchense”.
A empresa Tecnovia
Açores vai ser a responsável da obra do sintético
do Couço, a obra ronda os
228.970 euros. Em relação ao sintético das Fazendas das Figueiras, a
obra foi adjudicada à empresa Lusifor pelo valor
de 223.000 euros. A partir
deste momento, a Câmara
terá de receber os documentos e assinar os res-

pectivos contratos com as
empresas.
Segundo o presidente
da Autarquia, Dionísio
Mendes, “durante o mês
de Outubro os trabalhos
serão iniciados e se tudo
correr bem, no final do ano
as obras estarão concluídas, mas depende do andamento dos trabalhos e das
condições meteorológicas”, adiantou o autarca.

Festival RibaRock
No passado dia 13 de
Setembro, integrado no
Festival RibaRock, actuaram no Parque do Sorraia,
as bandas Horyginal (Almada), Apoptose (Salva-

terra de Magos), Skareta
(Lisboa), Ad_Der_Skore
(Portalegre), LotusMecânica (Évora) e ContraBanda (Coruche).
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Câmara atribui verbas e
competências às Freguesias

foram no ano passado de
453 mil euros, sendo consideradas baixas. Espera-se para este ano, um aumento.

Taxas do IMI também se
mantêm
O IMI – Imposto
Municipal sobre Imóveis,
vai manter a sua taxa para
2007, idêntica ao ano anterior, por decisão do executivo camarário.
A saber, para os pré-

•

A reunião da Câmara de Coruche do
passado dia 6 de Setembro, aprovou os protocolos para a atribuição de
competências e fundos
financeiros às 8 freguesias do concelho de Coruche, com os votos da
maioria PS e a abstenção da CDU.
O Presidente da CMC,
Dr. Dionísio Mendes informou que cada uma das
oito freguesias irá receber

uma verba que ronda os
40 mil euros (8 mil contos), ao que se somam outras verbas caso as freguesias decidam executar
obras de conservação nas
suas estradas e infraestruturas várias. Mendes, disse ainda que “estes acordos foram discutidos previamente com as freguesias”, tendo tido um aumento de 2,5% e visam o
regular funcionamento
das freguesias.
O vereador comunista
da CDU, António Soares,
criticou o modelo de atribuição dos dinheiros, por
considerar que as freguesias são todas diferentes,
logo as verbas a atribuir

também deviam ser.
Dionísio Mendes contesta
dizendo que “as atribuições estatais é que têm em
conta o tamanho das freguesias e das suas populações”, e deu o exemplo
das Freguesias do Biscaínho, da Fajarda e de Santana do Mato, que recebem mais verbas pelo
facto de fazerem mais
conservação e limpeza de
quilómetros de rede viária.
Ricardo Raposo da
CDU, veio ainda afirmar
que a CMC devia no futuro permitir às freguesias
a possibilidade de organizarem as suas festas populares e eventos.

Bombeiros recebem subsídio
Na reunião de Câmara
de 6 de Setembro, foi
decidido efectuar o pagamento do subsídio Associação de Bombeiros Voluntários de Coruche, refe-

rente a Agosto, no valor
de 22.891 euros, que correspondem a despesas
com pessoal no valor de
22 mil euros, e o restante
em espesas administra-

tivas e refeições.
A CDU absteve-se,
sendo a proposta votada
por maioria absoluta.

O Almoço dos Avós

> continuação da página 16

– Regimento de Artilharia Ligeira n.º 5
como Quo Vadis, Vento do Oriente, O
Homem Tranquilo, Ana, Um Professor
Diverte-se, entre outros, que no dia
seguinte eram o tema da nossa conversa
e o prato do dia.
Também não posso deixar de falar do
grande edifício que serviu de quartel ao
Regimento de Caçadores n.º 9, mandado
construir pelo General de Campo David
Carder, no ano de 1790.
Quanto ao Castelo da Barra, deve-se
a sua construção ao então Governador
das Armas do Minho, o novo Visconde
de Vila Nova de Cerveira, D. Diogo de
Lima, no ano de 1659.
Viana, com muita pena minha, fico
por aqui e que me perdoes pelo que não
disse. Resta-me apenas terminar com
esta simples, mas com muita simpatia
dedicatória poética.
Até um dia…
I
Adeus Castelo da Barra
Onde fui recrutado
Acompanhado à minha guitarra
Muitas vezes cantei fado
II
Adeus Rua Manuel Espergueira
Olha que mereces Senhoria
Tens a tua padroeira
A Senhora da Agonia

III
Viana, vou despedir-me de ti
Com amor e amizade
Bem melhor eu nunca vi
Fica comigo a Saudade
IV
Se queres passar um bom dia
Vem e junta-te a nós
Traz uma boa companhia
E vem ao Almoço dos Avós
Adeus meu a Deus
Pró ano, há mais
Termino a minha carta e dela tenho
orgulho e o prazer de ter realizado esta
nosso convívio cheio de emoção e alegria, que terminou com um saboroso almoço, a que foi dado o nome de Almoço
dos Avós, pela simples razão de quando
militares, éramos os netos, e hoje somos
os avós.
Aproveito para agradecer ao Ex.mo
Sr. Director deste Jornal a gentileza que
teve de mandar publicar esta carta. Aqui
fica o meu muito obrigado.
Com os meus respeitosos cumprimentos, sou,
Cícero António Luís
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

O Primeiro Dia de Aulas
ajudar a sentir-se adaptada ao
ambiente escolar.
Incentive-a a ajudar a preparar as suas coisas para a escola: a mochila, os livros, o
lanche, a roupa que vai levar…

NO DIA

O primeiro dia de aulas
marca uma data importante na
vida de qualquer criança, quer
seja quando entra no jardim de
infância, na primária ou mesmo quando recomeça as aulas...
As crianças podem reagir
de diferentes maneiras a este
momento tão importante e cabe
aos pais, aliás como em qualquer área da vida sua vida, apoiá-las e ajudá-las a lidar com esta
nova etapa.
Seguem-se algumas sugestões de como pode tornar estes momentos mais simples e
felizes quer para si, como
para os seus filhos.

O 1.º DIA…
A entrada para o jardim de
infância ou para a escola é
sempre um momento de algum
stress, dúvidas, inseguranças e
também de alguma excitação,
tanto para as crianças como
para os pais.
Os pais quando é chegada a
altura das crianças irem para o
jardim de infância ou para a
escola e se vêm obrigados a ter
de as deixar num local que mal
conhecem, porque assim a vida
exige, são subitamente invadidos por sentimentos contraditórios. Por uma lado a alegria
de os filhos atingirem uma
nova etapa, por outro surgem
inúmeras questões e até sentimentos de culpa… Será que o
meu filho se irá adaptar? Será
que irá ter boas notas? Será que
os professores vão educá-lo da
mesma forma que eu? Será que
o preparei para este momento?
As crianças, por seu lado,
experimentam algumas situações de medo com a entrada
num mundo que desconhecem,
mas também de alguma expectativa face aos novos amigos

que irá ter. A forma como a criança vai viver este momento
depende em grande parte da
atitude de toda a família para este grande dia.

PREPARE O DIA
COM ANTECEDÊNCIA
A entrada na escola deve
ser explicada à criança como
um objectivo importante a
atingir. Explique-lhe que vai
aprender coisas novas e interessantes e que também vai fazer
novos amigos com quem vai
poder brincar.
Mostre-se alegre e confiante, em vez de se mostrar ansioso com a separação, elogie a
criança ou faça uma pequena
festa para comemorar a entrada
numa nova etapa. Fale sobre a
escola e as suas actividades,

mostre-lhe a escola e se possível leve-a a visitá-la uns dias
antes, para que se comece a
familiarizar-se com ela.
Conte-lhe histórias sobre
crianças que tal como ela
também vão entrar na escola
e aproveite para falarem sobre
os medos que a criança possa ter.
No jardim de infância ou na
escola a criança tem que compartilhar brincadeiras, obedecer
a regras, respeitar os direitos
dos outros, para se sentir bem
dentro do grupo. É importante
desde cedo incentivar e desenvolver o espírito de iniciativa e
responsabilidade. Lavar os dentes, comer à mesa com os adultos, vestir a sua roupa, arrumar
os brinquedos, saber o seu nome completo, fazer pequenas
tarefas, são algumas das experiências simples que a podem

Deixe-a levar um brinquedo
que goste muito, assim leva
um pouco da sua casa consigo,
ajudando-a sentir-se mais segura. Acorde quinze minutos
mais cedo para se preparar e
poder dedicar mais tempo à
sua criança. Saia de casa com
antecedência, assim dá tempo
para ela se preparar com calma,
ambientar-se ao local e brincar
com os seus novos amigos
antes de irem para a sala.
Muitas vezes as crianças
mesmo com toda a preparação
choram à entrada da escola
(jardim de infância) na hora da
separação, o que não significa
que não querem ficar.
Mostre-se carinhoso, mas
firme, sem mostrar dúvidas se
ela vai ficar bem e saia naturalmente, nunca escondido, as
crianças ficam desconfiadas.
Procure tranquilizá-la dizendo
onde estará, quem virá buscála e a que horas virão buscá-la.
E cumpra a hora marcada.
Aos poucos estas rotinas
irão contribuir para que sinta
segura, não sendo tão dolorosa
a hora da separação. Cada criança é única na sua forma de
reagir perante as novas situações. Evite comparações entre
o seu filho e os colegas ou os
irmãos.

NO REGRESSO A CASA
Procure todos os dias disponibilizar algum tempo para
conversar com a criança sobre o que aprendeu de novo.
Elogie os seus avanços e ajude-a nos seus recuos.
Combine um horário de
estudo com a criança e procure
organizar com ela um local de
estudo tranquilo e individual.
Dedique algum tempo a
ajudá-la nos trabalhos de casa.
Explore as suas dificuldades e
ajude-a a ultrapassá-las.
Brinque com a sua criança.
Brincar ajuda a criança a desenvolver as suas capacidades físicas, intelectuais e emocionais.

NÃO SE
ESQUEÇA
•
Pais confiantes
transmitem confiança
aos seus filhos,
que na maioria das
vezes, ficarão
na escola
sem problemas.
•
Procure conhecer
os professores e
amigos dos seus
filhos e demonstre
respeito quando fala
da escola e dos
seus funcionários.
•
A vida escolar e
familiar devem estar
sempre ligadas, pois
o comportamento
das crianças na
escola são o reflexo
do que se passa em
casa, assim como o
comportamento da
criança em casa,
expressa a sua
situação escolar.
Só unindo estes dois
ambientes será
possível construir
o ambiente ideal
para a educação
dos seus filhos.
•
A forma como a
família reage
e se prepara para a
entrada da criança
na escola ou jardim
de infância
condiciona a atitude
da criança neste
momento tão
importante.
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Maria Beatriz
Ferreira Roque
2.º ano do 1.º Ciclo
Olá! Eu sou a Maria Beatriz, tenho 6 anos, moro na
Fajarda, frequento o 2.º ano da Escola Básica de Coruche
e fiz um desenho para “O Jornal de Coruche”. Beijinhos
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EDUCAR AGORA

As crianças
dos 18 aos 24 meses

Querida Maria Beatriz,
mal sabes quanto nos alegra publicar aqui o teu bonito
desenho – pena não o podermos publicar a cores tal como
o fizeste, desculpa-nos por isso – e a bela mensagem que
nele inscreveste. Uma mensagem do coração, uma mensagem onde apelas ao respeito pela vida, porque não há
bem maior, como tu tão bem mostras saber.
Beijinhos também para ti e muito obrigado.

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.
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

PROCURA-SE
Cadela preta
chamada BLACKIE

E muitas vezes SER FELIZ
é mais fácil do que pensamos.
Só temos que saber dar valor
ao que temos, e olhar um pouco mais para os que estão ao
nosso lado.
Não esquecer que GENEROSIDADE é uma qualidade
que anda muitas vezes esquecida nas nossas vidas.
E todos nós sentimos que
é na verdade quando damos
aos outros, que somos mais
felizes. Ora vamos então continuar na nossa preocupação de
fazer crescer crianças felizes.
Hoje avançamos mais um
pouco na descoberta das possibilidades que vão adquirindo
os nossos filhos, à medida que
o tempo vai passando.

Tínhamos caracterizado
os objectivos dos 12 aos 18
meses, vamos agora procurar
os dos 18 aos 24 meses...

> dos 18 aos 24 meses
– Sobe e desce degraus, primeiro de mão dada, depois segurando-se e finalmente já sozinho
– Faz uma torre de seis cubos.

– Associa 2 palavras, e
enriquece o seu vocabulário,
surgem imensas palavras novas.
– Aprende a comer sozinho.
– Imita um traço no papel
ou na areia.
– Começa a ser asseada durante o dia (consegue ir ao bacio
fazer xixi, por vezes controla
as fezes).
– Manifesta muito interesse
pelos actos dos adultos. Sobretudo os do pai, mãe, e irmãos,
(se os tiver) e tenta imitar os
seus gestos.
– A aquisição da noção de
limpeza depende muito dos hábitos criados, podendo ser variável.
– Mostra um interesse cada
vez maior pelas outras crianças,
e procura brincar com elas de
forma muito pessoal.
____
* Educadora de Infância

Era uma vez. . . Coruche!
Olá Amiguinhos!
Hoje resolvi ensinar-lhes só uma adivinha
muito pequenina e depois pedir-lhes uma coisa
muito fácil...
Ora vamos á adivinha:
Verde foi meu nascimento
E de luto me vesti
Para dar luz ao mundo
Mil tormentos padeci
Pois é, acho que é fácil de adivinhar...
É, é... a... Azeitona!
Nasce verde... fica preta (quando está madura) e depois de tratada (mil tormentos) dá-nos o
azeite que, antigamente, também servia para alumiar nas candeias!
E agora vou fazer o meu pedido:

Favor contactar Sr. Lars

Vejam lá se me fazem muitos desenhos, desta
vez com... Árvores.

969 833 513
917 263 123

As árvores que vocês vêm em Coruche –
como a Oliveira, o Sobreiro, o Salgueiro, o
Pinheiro, etc. – e que são tão bonitas.

Assine o Jornal de Coruche

Combinado?
Adeus meus amiguinhos, até para o mês que
vem...

www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93

Mariazinha A.C.B. Macedo *

"Os meus pais sempre me ensinaram a ser feliz..."
Esta seria uma frase que
todos nós gostaríamos (como
pais) de ouvir um dia aos nossos filhos!

“Temos que manter a floresta limpa porque os animais que
vivem na floresta morrem com os fogos.”
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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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Autarquia assina protocolo com Paróquia de Coruche e
Irmandade de N.ª Sr.ª do Castelo

A Autarquia de Coruche vai
assinar um protocolo com a
Paróquia de Coruche, para a

reparação, pintura e conservação da Igreja Matriz.
A obra ronda os 100.000

euros e a Câmara de Coruche
vai comparticipar com 25% do
custo da obra. Recorde-se que,
as obras na Igreja decorrem há
algum tempo e nesta altura estão praticamente concluídas.
Segundo Dionísio Mendes,
presidente da Autarquia, “esta
obra merece o nosso aplauso,
porque trata-se da recuperação e manutenção do património. A Igreja Matriz tem cerca
de 50 anos e esta é uma intervenção de fundo, onde a Paróquia tinha alguma dificuldade
em suportar o seu custo. São
valores consideráveis, estamos
a falar de 100.000 euros de
despesa e a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade

Aceitação de
Maternidade

CARTOON

lham na área do concelho e
que tem a ver com a história e
o património”.

REFLEXÕES

C URIOSIDADES

O nosso conterrâneo Senhor António
Quiais Ramusga, morador no lugar do
Rebocho, em Coruche, tem uma gata que
dá pelo nome de “Rita” e uma cadela que
dá pelo nome de “Princesa”.
A gata teve uma ninhada de 4 gatos,
ofereceu 3 e ficou com o mais pequenino,
a que deu o nome de “Matateu” e a cadela
teve 2 cachorros que também ofereceu.
Inicialmente a gata ainda amamentou
o gatinho mas, como já é muito velha,
faltou-lhe o leite. Então o “Matateu” pro-

apoiar a obra com 25% do
custo da mesma”, adiantou o
autarca.
Em relação ao protocolo
com a Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo, destina-se
sobretudo a suportar as despesas com a produção de DVD e
a pavimentação do acesso ao
Miradouro do Castelo. A Câmara Municipal vai comparticipar com 25% do custo total
da edição de um DVD sobre a
história da Irmandade e da pavimentação do exterior da Ermida.
Segundo o presidente da
Autarquia, “é um esforço da
nossa parte, para corresponder às entidades que traba-

Os Seniores
curou e começou a mamar na cadela que,
maternalmente o aceitou.
Hoje o gatinho já tem mais de 3 meses
e ainda continua a mamar na cadela,
como a foto documenta.
Que lições que os animais ditos “irracionais” nos dão! Dá para pensar.
MAS

Há palavras que por isto ou por
aquilo, adquiriram ao longo dos
tempos, uma carga emocional que
dificilmente perderão. São bastantes as que se enquadram no atrás
referido, mas uma sobressai por
motivos de vária índole, que é a que
se aplica aos idosos, mais concretamente “velho/a”. Ela apenas é um
mero adjectivo, mas a maneira de a
dizer e o contexto em que é aplicada, faz com que a sua carga emocional seja por vezes tão negativa.
Segundo a lógica e a biologia, o
que nasce morre e não há nenhum
ser vivo que escape a esta lei universal. Mas parece que para as pessoas mais jovens isto não é bem
assim e só os outros, os ditos velhos, estão sujeitos a tal destino,
fruto da juventude pujante, mas que
deverá ser racional.
Ser velho é quase uma lotaria
nos dias que vão correndo, isto é,
precisa de ter a sorte pelo seu lado
para que algum descendente bem
formado, não por pena, mas por
humanismo, tenha com ele os cui-

José Manuel Caeiro

dados, mínimos ou não, necessários.
É óbvio que quem tem familiares idosos com dependência acentuada dos mais novos, também tem
uma vida para viver e não pode
deixar de o fazer, não sendo nada
fácil conjugar estes dois factores.
Existem contudo instituições
credíveis que prestam todo o apoio
à 3.ª idade, com qualidade e com
pessoas dedicadas e competentes,
tais como lares e centros de dia que
dão aos familiares garantias de bom
tratamento aos idosos.
Porém é bom não esquecer que
as pessoas não podem ser desenraizadas abruptamente dos locais
onde viveram as suas vidas, que
amam e que são um bom pedaço de
si próprias.
A vida moderna, agitada e
buliçosa, tem de ser vivida, mas o
esquecimento dos que já tiveram a
sua juventude há muitos anos não
pode acontecer. Seria desumano e é
cruel!
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Ainda o Rescaldo das Festas

OS ARTISTAS
Uma perspectiva diferente das Festas: a dos Artistas que por cá
actuaram. Formulamos a todos as seguintes questões, às quais
Rita Guerra, Ménito Ramos, GNR e Polo Norte, responderam.
Rita Guerra
1 – Gostou de actuar em Coruche? Como se sentiu?
Voltar a actuar ao vivo, este ano, em digressão e no formato pop/rock,
para públicos de milhares de pessoas, tem sido uma redescoberta
daquela adrenalina boa que mais dificilmente se consegue em salas
pequenas e fechadas. Por isso, o cenário de Coruche deu-me todas
as sensações e inspiração que precisava para mais um grande concerto ao ar livre. A comissão das Festas excedeu-se na recepção que
me deu e o público foi fabuloso. Fiquei muito comovida porque
nem a ameaça séria de uma chuvada fez com que as pessoas deixassem de acorrer aos milhares. É este carinho mútuo entre público e artistas que nos faz acreditar que o esforço vale
a pena. E a maneira como fui recebida, tanto em cima do palco como depois, nos bastidores,
vai fazer com que não me esqueça dessa noite mágica que vivi em Coruche.
2 – Acha o novo Parque do Sorraia, adequado para o espectáculo?
Não conheci o espaço antes, mas é uma área para espectáculos muito acolhedora
3 – Que sugestões faria para melhorar as Festas e as condições de artistas e público?
Não te tive tempo para poder analisar, mas senti-me em Coruche muito bem essencialmente
com o público que foi muito caloroso.

A festa de toiros, profundamente enraizada nas tradições
portuguesas, assume contornos
e facetas de grande intensidade
emotiva, momentos únicos de
fervor místico, fases de rara
espectacularidade, num ambiente de cor e movimento onde a
relação entre os artistas e o animal ganha a forma de arrebatador diálogo. Imperceptível, todavia, aos ouvidos do grande
público, mas susceptível de ser
registado pela sensibilidade de
Francisco Romeiras, repórter
fotográfico de reconhecido mérito e aficionado dos quatro costados, e contada pelo cabo dos
Forcados Amadores de Montemor, Rodrigo Corrêa de Sá.
Assim nasceu “TOIRO”,
verdadeira obra-prima que retrata a festa em todo o esplendor, com particular destaque
para o mundo arrebatador dos
forcados, essência única da
tourada à portuguesa. Heróis
por conta própria, expoente da
coragem e do destemor, controlando medos e superstições
num mundo de rituais que ganharam forma de praxe, os
Forcados personificam a abnegação, a entreajuda, o espírito
de grupo e de sacrifico, levado
sempre ao limite, o pundonor,
o anti-vedetismo num duelo
nobre e intenso com o toiro.
Ao longo de três anos, Francisco Romeiras viveu experiência única, no seio dos Forcados Amadores de Montemor,
grupo emblemático criado por
Simão Malta, o primeiro cabo,
e por outros valorosos montemorenses, a 4 de Setembro de
1939. Já lá vão 67 anos, mas o
grupo de Montemor, com uma
história de arte e valentia escri-

ta pelos mais de 300 elementos
que, de geração em geração,
numa renovação sempre de
muita qualidade, envergaram
tão gloriosa jaqueta, soube
manter as eméritas qualidades
que tornaram referência os
“moços de forcadagem” da
terra natal de Mestre Simão da
Veiga Júnior e do sobrinho Luís
Miguel da Veiga.
Ao longo de 184 páginas,
de atraente e moderno grafismo, no formato 25x29 cm, em
edição de capa dura, “TOIRO”
revela, em mais de 200 fotografias todos os momentos que
tornam mágico e arrebatador o
sortilégio mundo da festa brava, verdadeira paleta de emoções que o livro agora lançado
reproduz de forma tão colorida,
quanto exemplar. Afinal, uma
imagem vale por mil palavras.
Indispensável para quem
gosta de toiros; a não perder
para quem tem paixão pela
fotografia.
Título: Toiro
Autor: Francisco Romeiras e
Forcados de Montemor
Editor: Francisco Romeiras
Fotografia Desportiva Lda.
Dimensões: 29x25 cm
Capa: Dura
Nº Pág.: 184
Língua: Português
Preço: 60,00 euros
Encomendas através do site
www.tauromania.pt

4 – Em relação à sua carreira, que novidades tem para os leitores do jornal?
A novidade que está agora a dar mais brado é o dueto que gravei com o Ronan Keating, o
ex-vocalista dos Boyzone, para o novo disco dele. O single começou a passar na rádio
Comercial a 4 de Setembro e o álbum com o nosso dueto foi posto à venda no dia 25. Além
desta novidade, estou muito feliz porque o meu álbum “Rita” voltou, na semana passada, a
entrar para o top nacional e está a subir na classificação. É fantástico que um ano depois as
pessoas ainda queiram descobrir o meu disco desta forma tão intensa. Dá-me uma alegria
que não se pode pôr em palavras. Vou continuar com a digressão nacional ao vivo, com os
espectáculos no Casino Estoril e estou a trabalhar no meu próximo álbum de originais.
5 – Mensagem aos Coruchenses
Tenho visto, com a minha digressão nacional, um país novo que é cada vez menos feito só
de Lisboa e Porto. Fiquei encantada por perceber que também a vossa terra cresce e se
desenvolve sem a loucura desenfreada de outros centros urbanos. Esse desenvolvimento que
não é feito a qualquer preço, por cima da natureza e da população, é coisa de que os
Coruchenses devem orgulhar-se de estar a conseguir. Devem orgulhar-se disso e também da
magia da vossa hospitalidade e alegria. São essas pequenas-grandes coisas que fazem com
que quem vos visita nunca se esqueça - e queira sempre voltar. No que diz respeito à minha
profissão, desejo que continuem a ouvir a boa música portuguesa e que possam sempre dar,
aos nossos artistas, recepções tão bonitas como aquela que me deram a mim.

Ménito Ramos
1 – Claro que sim, foi óptimo!! Senti-me privilegiado por poder actuar numa festa que move uma imensa multidão, o que me deu a oportunidade de apresentar ao vivo o meu projecto musical! E senti-me
muito satisfeito por ser escolhido, a par com nomes como o de Rita
Guerra, GNR e Pólo Norte, desde já os meus parabéns pelo cartaz!!
Tenho plena consciência de que era o nome menos conhecido do cartaz, como tal, foi uma aposta por parte da organização, que desde já
agradeço! Ainda assim, era um dia especial para todos nós em palco,
pois estávamos simultaneamente a gravar material para um CD ao vivo!
2 – Obviamente que sim! Não conhecia o antigo espaço das festas, mas devo reconhecer que
este novo espaço, para além de situado numa zona lindíssima, reúne também todas as condições,
em termos de espaço e acessos, para que se realizem aí concertos desta envergadura!
3 – É difícil apresentar sugestões para melhorar as condições dos artistas e do público, pois pareceram estar reunidas todas as condições, quer para os artistas, quer para o público! A organização foi fantástica, em altura alguma deixaram faltar o que quer que fosse, daí os meus parabéns
pela forma com que nos receberam e pelo profissionalismo demonstrado!
4 – Estou neste momento a trabalhar em novos originais e simultaneamente na edição de um
álbum ao vivo, que conta também com excertos do nosso concerto em Coruche! Na minha faceta de autor/compositor e produtor, estou também envolvido em vários projectos de outros artistas do panorama musical português, e em alguns trabalhos para TV.
5 – Quero deixar o meu agradecimento a toda a gente de Coruche e a todos os presentes nas festas, pelo carinho com que nos receberam e por continuarem a fazer das Festas de Coruche, uma
das mais conhecidas e faladas festas do Distrito! Foi óptimo poder participar e dar, juntamente
com toda a minha equipa, o nosso contributo musical! Espero que tenha sido do vosso agrado!
Abraço e felicidades.
> continua na página 40
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Associação de Bombeiros
Voluntários de Coruche

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

– vai eleger novos corpos sociais
A ABVC – Associação de
Bombeiros Voluntários de Coruche , iniciou actividade em
2003, tendo como objectivos,
apoiar na compensação dos
bombeiros pela execução de
tarefas e serviços, comparticipar na assistência social, desportiva e cultural de todos os
bombeiros do concelho de Coruche. Em Maio de 2007, a
ABVC, vai eleger os novos órgãos sociais para os dois anos
seguintes.
Sérgio Teles é o actual Presidente da Associação e em
declarações ao Jornal de Coruche, adiantou que “o principal
apoio é da Câmara Municipal
através de protocolo desde o
início da actividade e revisto
mensalmente. Contamos com
donativos através de actividades desenvolvidas e de particulares e entidades.
Estamos a cessar as nossas
funções e, em relação a actividades, o nosso objectivo foi o
de criar uma equipa de futsal.
A equipa está formada e participou em quatro torneios da
modalidade. Quero recordar
que, os bombeiros voluntários
vivem com dificuldades e através da Associação são compensados com gratificações.
Outra actividade que desenvolvemos foi a criação de um
cartão, através da parceria
com a Associação de Comer-

de 2006

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

ciantes, onde em diversas lojas
os associados obtêm descontos
em diversos produtos. Agora o
próximo objectivo é a celebração de protocolos com empresas nacionais, nomeadamente
na área da saúde, para os nossos associados obterem regalias.
Outra iniciativa, a exemplo
do ano anterior, é o jantar de
natal para associados e bombeiros municipais, além da distribuição de prendas para crianças até doze anos.
Em relação às eleições, em
Maio de 2007, ainda é cedo
para revelar-mos se a actual
Direcção apresenta ou não
uma recandidatura. Pretendiamos um gabinete dentro do
quartel, mas por falta de es-

paço, não é possível, pelo que
resolvemos a situação com um
gabinete na rua Direita em
Coruche.
A renda é baixa, em relação
às rendas na Vila, mas foi o espaço possível para tratar-mos
dos assuntos da Associação.
Temos actualmente cerca de
165 associados e a meta são os
200 sócios.
Para as pessoas se tornarem sócios da Associação,
basta preencherem uma ficha,
onde será atribuído um número no cartão e o pagamento
anual da quotização no valor
de cinco euros, além da jóia
inicial no mesmo valor”,
salientou Sérgio Teles.
____

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

JCL

ESPECIALIDADES:

Informações da Paróquia de Coruche • Mês de Setembro
• BAPTISMOS •
Igreja de São João Baptista
Dia 24 - Francisco António
Romão Ferreira, Inês Alexandra
Custódio Capela
Igreja do Castelo
Dia 2 - Ângelo Miguel Silveira
Maurício
Dia 9 - Afonso Miguel Almeida
de Oliveira, Maria Cecília Correia,
Rafael Afonso Ferreira dos Santos,
Afonso Miguel Ferreira Pereira,
Sofia Isabel Magriço Fitas
Dia 24 - Mariana Noronha Falcão
Machado Soares
Dia 30 - Dinis Eduardo Peseiro
Gouveia
• CASAMENTOS •
Igreja de São João Baptista
Dia 9 - Pedro José Dourado
Esteves com Ana Luisa
Constantino da Silva
Dia 16 - Pedro Miguel de Oliveira
com Andrea Catarina Sousa Pires

Igreja do Castelo
Dia 2 - João Carlos Alves
Mauricio com Mafalda Sofia
Silveira; Nuno Miguel Azinhaga
Galvão com Susana Isabel de
Oliveira Fortunato; Nelson
Manuel Ferreira Rosa com Susana
Maria Marinheiro Mendes; Luís
Filipe André Gomes Tereno com
Patrícia Vargas Santos Pinto
Dia 9 - Nuno José Veiga Silva
com Patrícia Susana Almeida
Serra; Alexandre Miguel Ferreira
Pirralho com Tânia Sofia Simões
Fernandes
Dia 16 - Rui Pedro de Oliveira
Sacramento com Paula Cristina
das Neves; Pedro Alexandre
Matias Mendonça com Cláudia
Maria Leocádia Laranjo;
Mateus Soares de Oliveira Folque
com Ana Rita A. Tavares de Almeida
Dia 23 - Marco Paulo Ferreira
Canuto com Cláudia Raquel
Friezas; Nuno Miguel Baleiras
Viana com Sandra Isabel Antunes
Alves da Silva

• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Antónia da Conceição, 84
Dia 3 - Guilherme Custódio
Baptista, 74 anos e Manuel
Rodrigues Sousa, 74 anos
Dia 4 - Saul Alexandre dos
Santos, 73 anos
Dia 5 - Joaquim Mendes Brotas, 89
Dia 6 - António Francisco
Ferreira, 80 anos e M.ª Francisca
da Costa Teodósio, 64 anos
Dia 7 - João Joaquim da Silva
Pardal, 79 anos
Dia 9 - Anastácia Maria Ferreira, 70
Dia 13 - Luiza Maria Rita de
Carvalho, 74 anos
Dia 14 - M.ª Joana Patrício Malta, 90
Dia 15 - Rita Mateus, 78 anos e
Maria de Lurdes Moreno Pereira
Parafina, 79 anos
Dia 16 - Maria José Relvas
Ferreira dos Santos, 42 anos
Dia 18 - Manuel Buchadas, 80 e
Manuel Francisco Romão, 70 anos
Dia 23 - António Pinto Lopes, 74
Informação das agências funerárias de Coruche

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

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

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

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

Assine o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93
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DESPORTO E L AZER

Judo – Oviedo Sub-23 Coruchense desiste
do campeonato

João Carlos Louro *
* Jornalista

Realizou-se no passado dia
23 de Setembro em Oviedo
(Espanha), o Torneio Internacional de Judo de Oviedo, pontuável para o campeonato da
Europa de Sub23. Participaram
os seguintes atletas:
Atleta
Joana Rodrigues
Cláudia Rosa Sopovo
Sergiu Oleinic
Diogo Gaivoto
Lasha Razmadze
Márcio Costa
Wilson Nogueira
Tiago Nunes
Marcos Carvalho
Eduardo Leonardo
Edson Valente

lugar e Edson Valente obteve o
9.º Lugar. Todos os atletas tiveram participações de qualidade
nesta prova de elevado nível
competitivo.
Os atletas foram acompanhados pelos treinadores, Mes-

Clube

Categoria

ACM-Torres Novas
Riachos
ACM-Torres Novas
Casa do Benfica de Santarém
Casa do Benfica de Santarém
Casa do Benfica de Santarém
Casa do Benfica de Santarém
Clube Náutico Salvaterra Magos
ACM-Torres Novas
Casa do Benfica de Santarém
ACM-Torres Novas

Nas classificações, Sergiu
Oleinic obteve a medalha de
ouro, Marcos Carvalho obteve
o 5.º lugar, Diogo Gaivoto,
Lasha Razmadze e Joana Rodrigues classificaram-se em 7.º

-57Kg
-57Kg
-60Kg
-60Kg
-66Kg
-73Kg
-73Kg
-73Kg
-73Kg
-81Kg
-81Kg

tres Manuel Lobeiro, Pedro
Vargas e Fausto Carvalho, pelo
Presidente da Casa do Benfica
de Santarém e pelo Presidente
da Associação de Judo do Distrito de Santarém.

A prioridade da nova comissão administrativa nos próximos
tempos vai ser a recuperação
económica do clube, de forma a
evitar a sua extinção.
Recorde-se que o Coruchense
tem uma dívida fiscal por resolver na ordem dos 255 mil euros
e a quase totalidade dos recursos
do clube vão ser canalizados para
amortizar essa dívida.
No que se refere à actividade
das camadas jovens, ela está
garantida, uma vez que será essa
actividade que manterá a vida

do clube neste período transitório.
A série B do campeonato
fica assim coxa, situação incómoda para toda gente mas inultrapassável face aos regulamentos em vigor, como nos referiu o
presidente da Associação, Rui
Manhoso, que lamenta que o
clube não tenha comunicado a
desistência a tempo de recompor a série, acrescentando ainda
que o próprio clube teria evitado
a multa que agora lhe vai ser
imposta pela AFS.

Campeonato Distrital
de Futebol da 1ª Divisão
1ª FASE - SÉRIE B

Equipa do União Figueirense

Semana da
Juventude em
Coruche

A semana da Juventude
decorreu em Coruche, no
Parque do Sorraia, de 13 a
17 de Setembro, com desportos radicais, Hip Hop e o
Festival RibaRock a marcarem o evento.
No certame, marcaram
ainda presença, diversas
Colectividades e Associações do Concelho e a organização esteve a cargo da
Câmara Municipal.

GRUPO COLUMBÓFILO
VONTADE

Entrega Prémios

É importante referir, que o Judo Clube de Coruche, se começou
a formar em 1977, como Núcleo n.º 15 da Direcção Geral dos
Desportos, iniciando a sua actividade com o número fantástico de
323 atletas, de acordo com informações fornecidas pelo Mestre
Manuel Lobeiro, sem dúvida o grande dinamizador do Judo em
Coruche, ao longo dos anos. Coruche tem tradição no Judo,
comemorando-se em 2007, os 30 anos da sua existência.
Actualmente pratica-se Judo no Pavilhão Gimnodesportivo de
Coruche, com cerca de 42 atletas (2.ªs, 4.ªs e 6.ªs, das 18,30 às
21horas) e Ju-Jitsu (defesa pessoal) com cerca de 30 atletas (às 3.ªs
e 5.ªs, das 19-21h). Para se inscrever, basta aparecer no pavilhão,
tendo em conta que a idade mínima para se inicar no Judo é os 5
anos e na defesa pessoal, os 12 anos de idade.

No passado dia 3 e Setembro, o Grupo Columbófilo Vontade entregou os seus prémios
anuais, pela mão do seu Presidente Norberto Rosado, em cerimónia realizada na sua sede em
Santo Antonino e onde depois
foi servido um beberete e se
viveram agradáveis momentos
de boa disposição.

Os Corujas – Hóquei em Patins e Patinagem
Artística, iniciam temporada a vencer
Após o interregno verificado entre o fim de uma época e
o recomeço da outra, inicia-se,
durante o mês de Setembro e o
princípio de Outubro, as actividades que normalmente os
“Corujas” proporcionam aos
seus praticantes.
Assim já se iniciaram os
treinos dos atletas das nossas
equipas inscritas em com-

petições nacionais, concretamente no Campeonato Nacional da III Divisão de Hóquei
em Patins, que tem o seu início
em 21 de Outubro, com deslocação da equipa a Rio Maior.
A equipa de Seniores dos
Corujas disputou no dia 30 de
Setembro a l.ª mão da Taça de
Portugal, tendo vencido o jogo
com o Castro Verde por 5-3,

passando à eliminatória seguinte,
que se vai realizar em Coruche,
com o Lourinhã, no dia 07 do
corrente, pelas 16h30m.
Os Infantis A tiveram o seu
primeiro jogo para o Campeonato Distrital, no dia 1 de Outubro e perderam com o Ouriense
por 3-1. Os mais pequenos
começam os seus convívios a
partir de 8 do mesmo mês.

A Patinagem Artística já
teve também o arranque dos
treinos e as escolas também já
iniciaram actividades e as
inscrições já estão abertas.
É este ano que “Os Corujas”
comemoram os 20 anos de
existência, que serão, estamos
certos, festejados com dignidade e alegria.
José Manuel Caeiro
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A arte de fazer trajes típicos

Docelina Cardoso, é uma
amável senhora que faz bonecas trajadas a rigor à moda do
campo, que se encontram expostas na sede da Junta de Freguesia da Fajarda.
Mulher do campo, mas com
uma habilidade manual de

fazer inveja, com apenas 10
anos iniciou-se nas lides do
campo, acompanhando os seus
pais.
Muito cedo despertou o
gosto pela arte da costura,
aprendendo com sua mãe, porque antigamente cada mulher

confeccionava a sua roupa e a
da sua família.
Da colecção adquirida pela
Junta de Freguesia da Fajarda
fazem parte 16 bonecas, vestidas a rigor, com um bom gosto
excepcional, desde o traje de trabalho, passando pelo de casamento até ao de viuvez.
Pausadamente Docelina lá
vai contando que cada uma
daquelas peças foi feita com
tecidos da época, que ainda
hoje os guarda religiosamente.
Para além de vestir bonecas,
faz fardas para “gente grande”
que dança em ranchos folclóricos.
Há cerca, de oito anos ministrou na sede da Junta da Fajarda dois cursos, um de ponto
de cruz, e outro de trajes típicos de antigamente.
É sócia da Associação de
Artesanato de Coruche, onde
expõe e vende trabalhos de
ponto de cruz e de croché.
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Os Traquinas
CENTRO COMERCIAL
HORTA DA NORA • Loja B3
2100 CORUCHE

Tel. 936 346 303

Ainda o Rescaldo das Festas

A loja
dos seus filhos!

OS ARTISTAS

Tel. 243 677 049

Fernanda Balhé

Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

Uma perspectiva diferente das Festas: a dos Artistas que por cá
actuaram. Veja mais nas páginas 37 e 20.
GNR – Grupo Novo Rock
1 – Gostou de actuar em Coruche? Como se sentiu?
Gostámos muito, o concerto correu muito bem. Sentimo-nos em casa!
2 – Acha o novo Parque do Sorraia, adequado para o espectáculo? Sim, pareceu-nos muito bem. Não temos nada a apontar!
Fiquei muito contente por ver a transformação daquele espaço, ali
mesmo ao lado do rio. Coruche ganhou muito com este parque,
pois pode agora conviver mais com o seu rio, tanto adultos como
crianças. A realização das festas neste novo recinto dá, de facto,
outra dignidade às mesmas e outro conforto ao público. Para além disso, gostaria de dizer
que as condições a nível de palco e camarins também são as apropriadas e estão à altura
destas novas festas. É que o espaço poderia ter sido renovado e as condições logísticas para
o espectáculo não estarem adequadas. Estão todos de parabéns e espero voltar. A Comissão
de Festas foi incansável. O concerto correu muito bem e todo o grupo ficou muito satisfeito.
3 – Que sugestões faria para melhorar as Festas e as condições de artistas e público?
Pela nossa parte, nenhumas. Fizemos o nosso concerto, com todo o apoio técnico que foi
solicitado. Muito obrigado, à Comissão das Festas!
4 – Em relação à sua carreira, que novidades tem para os leitores do jornal?
Dia 31 de Outubro tocamos no Coliseu de Lisboa, concerto para comemorar os nossos 25
anos! Se puderem, apareçam!
5 – Mensagem aos Coruchenses
Foram um público muito animado, convidem-nos mais vezes, voltaremos a Coruche sempre
com todo o prazer. Parabéns, Coruchenses!

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Renault Megane Break 105cv(Diesel)
Opel Corsa 1.2 16V Twinport 5p
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 5p
Audi A-4 Avant 2.0 TDI 140 cv(Diesel)
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Ford Focus 1.4 16V Sport 5p
Seat Ibiza 1.2 12V C/AC 5p
Citoen C-3 1.1SX Pack C/AC 5p
Peugeot 206 SW 1.4 HDI C/AC 5p(Diesel)
Peugeot 206 SW 1.1 C/AC 5p
VW Polo 1.2 12V C/AC 5p

2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004

Retomas
BMW 320 D Touring 150 CV 5p(Diesel)
VW Polo 1.2 12V 5p
VW Polo 1.2 12V 5p
Skoda Fabia Break Elegance 1.4 16V
Seat Córdoba 1.4 16V 4p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Opel Astra Car Sport 1.4 16V
Peugeot 306 1.4 Break 5p

2003
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000

Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Opel Combo 1.7 Dt Van
Peugeot Partner 1.9 D Van
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Seat Ibiza 1.9 TDI Van
Peugeot 206 XS 2.0 HDI 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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LAVAGENS AUTO * SELF-SERVICE
SUPERCORUCHE – Supermercados SA.

Telef. 243 617 810 • Fax 243 617 712

